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0 Proloog 

Waarde lezer, 

S I i m o v e r n a c h t e n vormt het resultaat van een studie Bouwkunde, die zich in de 

loop der jaren enigszins merkwaardig heeft ontwikkeld . Vanuit het eerstejaars 

architectuuratelier, dat sterk gericht was op ruimtelijkheid, heb ik me gericht op het 

integraal benaderen van ontwerpopgaven. Na het profiel Arch itectuur & Techniek koos ik 

voor de afstudeerrichting Design & Lifespan, onderdeel van Bouwtechnisch Ontwerpen. 

Hierin staat de wisselwerking tussen gebouw en maatschappij in de tijd centraal. 

lnspirerende voorbeelden vormden bijvoorbeeld het werk van de SAR van John Habraken. 

In die tijd vormde het thema 'flexibiliteit' de leidraad. Een invloedrijk hoofdstuk in mijn 

ontwikkeling vormde de stage bij ZEBAU in Hamburg en hieruit voortvloeiende 

werkzaamheden voor de European Federation for Living (EFL). Hier maakte ik kennis met 

de zeer gedegen, maar oak wat rechtlijnige Duitse interpretatie van duurzaam bouwen. 

Het thema 'energie' staat hierin centraal. 

Sinds enkele jaren is de term 'duurzaamheid' aan een onstuitbare opmars bezig in de 

bouw. Ongetwijfeld ben ik er zelf meer op gaan letten; maar het lijkt soms alsof geen 

opdrachtgever nag een 'normaal' gebouw hebben wil. Deze ontwikkeling vind ik hoogst 

merkwaardig. Allereerst was 'duurzaam bouwen' tot voor kart het domein van de 

zogenaamde geitenwollensokkenbeweging, en werd gekenmerkt door een hoge mate van 

idealisme. lntussen praat vrijwel iedereen in de bouwkolom erover. Dit leidt vervolgens 

tot een zekere onduidelijkheid. Er bestaat immers nag lang geen consensus over wat een 

duurzaam gebouw dan is. Is het 'passiv', energieneutraal of zelfs autarkisch, compleet met 

windmolens op het dak? Is het licht en demontabel, zoals het XX-gebouw; of juist robuust 

en toekomstbestendig, zoals de Solids in Amsterdam? Of maakt het allemaal niet uit, 

zolang het gebouw maar een GreenCalc-score van 1000 haalt? Desondanks, of misschien 

juist hierdoor is deze term me in de loop van mijn studieperiode steeds meer gaan 

interesseren. 

In het afstudeerproject komen alle voorgaande thema's samen. De titel van het onderzoek 

vormt een duidelijke verwijzing naar Slimbouwen; de visie de visie op het bouwproces van 

professor Lichtenberg, onder wiens supervisie dit onderzoek is uitgevoerd. Slimbouwen 

spreekt mij aan vanwege de integrale, conceptuele benadering van het bouwen. Deze is 

zowel produkt- als procesgeorienteerd, waardoor er een groat raakvlak ontstaat tussen de 

ontwerpende en ontwikkelende disciplines. 

De keuze om een hotelconcept te ontwikkelen lag voor de hand. De afgelopen jaren was ik 

meerdere malen als zakelijke reiziger onderweg. Het viel mij op dat een hotelkamer 

eigenlijk niet geschikt is voor de manier waarop ik als student gewend ben te werken . 

Bovendien bleken alle hotelkamers op hetzelfde funct ionele concept gebaseerd. 



De hotelbranche staat dan oak bepaald niet te boek als vernieuwend. Dit wordt oak te pas 

en te onpas beweerd over de bouwsector. Als zowel de bouw als de hotellerie inderdaad 

traditioneel zijn ingesteld; verklaart dit dan waarom er vrijwel geen bouwkundige 

innovaties plaatsvinden in hotelgebouwen? Voila, een perfecte case om het Slimbouwen

gedachtengoed op las te laten. 

Slimovernachten is een breed, ontwerpend onderzoek geworden. Vrijwel alle 

bouwkundige disciplines komen aan bod; van architectuur tot bouwfysica. lntegraal 

ontwerpen noemt men dat. Het eindresultaat is een bouwconcept dat niet alleen de 

belasting op mens en milieu verlaagt, maar oak beter tegemoet komt aan de wensen van 

alle betrokken partijen bij een hotelgebouw. 

Dit onderzoek was echter niet tot stand gekomen zonder de bijdrage en steun van een 

aantal personen. In de eerste plaats gaat mijn dank uit naar de leden van de 

afstudeercommissie; de heren Lichtenberg, Ham en Holm, voor de interessante discussies 

en opbouwende kritiek. Dit geldt zeker oak voor een aantal collega's bij BAM A&E te 

Bunnik, de heren De Graaf en Vernooij in het bijzonder. Daarnaast waren diverse 

professionals uit de bouw en de hotellerie bereid om kritisch naar het concept te kijken, 

en leverden waardevolle tips en adviezen. De heren Rinkens (Qbic, Maastricht), Hoen 

(BAM, Maastricht), Jonker (Horwath, Hilversum) en Werther (Golden Tulip, Breda) ben ik 

hiervoor dank verschuldigd. Materiele bijdragen werden geleverd door Finnforest te 

Hoogeloon en Pavatex te Glanerbrug. Tot slot de enige dame in dit dankwoord; Marloes, 

voor haar steun, geduld en actieve bijdrage aan het eindresultaat. 

Joep Radermacher 

Eindhoven, februari 2010 
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1 lnlelding 

1.2 Probleemstelling 

"Met 43% van de nationa/e energieconsumptie (productie en gebruik}, 

35% van de afva/productie (en daarvan al een derde dee/ tijdens het bouwproces) 

en 25% van a/le wegtransport maakt de bouwsector in Nederland 

een ecologische voetafdruk van een reus" [1 .1] 

1.2.1 De traditionele bouwsector 

Aan het bovenstaande citaat kan warden 

toegevoegd dat de bouwsector slechts 4,8% 

bijdraagt aan het Nederlandse BBP [1.2). Deze 

getallen raken de kern van het probleem waarmee 

de bouw kampt. De milieubelasting die de 

gebouwde omgeving veroorzaakt staat in geen 

verhouding tot de economische bijdrage van de 

bouwindustrie aan de samenleving. Lichtenberg 

toont in zijn boek Slimbouwen aan op welke wijze 

het bouwen, exploiteren en slopen van gebouwen 

de maatschappij negatief be"invloedt (1.3). Hij 

schetst de bouw als een op traditionele leest 

geschoeide sector, waarin gedurende vele eeuwen 

is voortgeborduurd op vertrouwde technieken. 

Gebouwen bieden de mens beschutting tegen 

weer en wind; en voorzien daarmee in een 

primaire levensbehoefte. Dit mag echter geen 

rechtvaardiging zijn voor de exorbitante belasting 

van de bouwsector op de samenleving. We leven in 

een tijd waarin de maatschappij zich bewuster dan 

ooit lijkt van het conflict tussen ongelimiteerde 

consumptie en verantwoorde omgang met de 

aarde. Voor het grate publiek vormde de 

filmproductie van Al Gore een eye-opener van 

formaat . lnmiddels is een ongekende en niet 

aflatende media-aandacht ontstaan voor alles wat 

'groen', 'duurzaam' of 'klimaatneutraal' is. 

Enerzijds probeert de overheid op zowel landelijk 

als mondiaal niveau werk te maken van haar 

streven naar een ecologisch verantwoorde 

wereldeconomie. Anderzijds proberen markt

partijen zich steeds meer te onderscheiden met 

initiatieven op dit gebied. Een belangrijke stap in 

deze ontwikkeling was de ondertekening van het 

'Lente-akkoord' door de overheid en de 

bouwsector (1.4). Hierin warden expliciete 

gemeenschappelijke doelen genoemd op het 

gebied van ecologisch verantwoord bouwen. Deze 

zijn voornamelijk toegespitst op reductie van het 

energieverbruik. Marktpartijen zien dit als een 

kans zich positief te onderscheiden ten opzichte 

van hun concurrenten. 

Niet alleen berokkent de bouwsector overmatige 

en blijvende schade aan de maatschappij; ze is ook 

weinig genereus voor zichzelf. Bouwen is anno 

2009 nog steeds hoofdzakelijk een ambachtelijke 

bezigheid. Vergeleken met de produktie-industrie 

werkt de bouw zeer inefficient. 

-Bouw: 

Faa/kosten ca. 10 %, bedrijfsrendement ca. 1 % 

-Produktie-industrie: 

Faa/kosten ca.1 %, bedrijfsrendement ca. 10 % 

Slimbouwen streeft naar het creeren van 

meerwaarde in de gebouwde omgeving. Enerzijds 

om de negatieve effecten van de bouwsector op de 

samenleving te reduceren; anderzijds om de 

effectiviteit en kwaliteit binnen het bouwproces te 

verhogen. Deze meerwaarde wordt gecreeerd in 

alle fasen van de levensduur van een gebouw. In 

de ontwerpfase dient een gebouw zodanig 

ontwikkeld warden dat een efficient, sequentieel 

bouwproces mogelijk wordt. Bovendien wordt 

structureel bespaard op bouwmaterialen en 

-volume. In de gebruiksfase springt een gebouw 

zuiniger om met energie; bovendien warden de 

gebruiksmogelijkheden vergroot door een 

verbeterde functionele aanpasbaarheid. Daardoor 

neemt de economische levensduur van een 

gebouw toe. Tenslotte wordt het sloopproces 

beperkt tot demontage en hergebruik van 

scheidbare bouwmaterialen en -componenten. 

1.2 
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1.2.2 De klassieke hotellerie 

De hotellerie is net als de bouw een oeroude 

bedrijfstak. Al zolang er handelsverkeer bestaat, 

bieden ondernemers aan reizigers tegen betaling 

maaltijden en onderdak aan. Dit businessmodel is 

in zijn essentie al duizenden jaar onveranderd [zie 

§ 3.1.l]. Het hotelvak wordt als ambachtelijk 

gezien, en heeft een klassieke inslag. De hotelier is 

van origine een gespecialiseerde zelfstandig 

ondernemer. Met eigen middelen of externe 

financiers bouwt hij een hotelgebouw, dat hij 

vervolgens zelf exploiteert. 

Afb. 1.1 John Cleese in Fawlty Towers, een 

wereldberoemde parodie op de k/assieke hotellerie 

Wellicht is in deze karakteristiek van de sector een 

verklaring te vinden waarom hotelgebouwen in 

bouwkundige zin nauwelijks innovatief te noemen 

zijn. Uitzonderingen daargelaten zijn hotel

gebouwen in hoge mate identiek vormgegeven. 

Het onderscheidend vermogen van hotels wordt 

bereikt in de afwerking en inrichting van de 

ruimtes, nauwelijks in bouwkundige zin. Het 

duidelijkst komt dit naar voren in de inrichting van 

een zakelijke hotelkamer. In de hele westerse 

wereld komt een zelfde, haast archetypische 

inrichting van hotelkamers voor. Deze is ontstaan 

uit een opeenvolging van 'aanbevelingen' en 

'gewoonten'. Anno 2010 voldoet deze kamer niet 

meer aan het gebruikspatroon van de moderne 

zakelijke reiziger. Bovendien is het ontwerp niet 

efficient [zie hoofdstuk 3]. 

,, 

+· _ ..-20.50. ____ . 

t.11iJ ( 1 x 2ml 

nachtkal;tjcs, 

telefoon 

1schamerl0111> ~ 

(tja9 
mogelljk cubbr.le bur;l.,7.1ng 
voor gcluidsisoletie 

3600 
1r--
Afb. 1.2 Archetypische inrichting van een hotel

kamer: aanbevolen kamerplattegrond uit het 

'Handboek voor Hote/ontwerp' anno 1979 {1.5] 

Uit deze constatering komt Slimovernachten voort. 

De hotellerie vormt nog vrijwel onontgonnen 

terrein voor initiatieven als Slimbouwen. Hotel

ontwikkelingen worden gekenmerkt door een 

focus op kengetallen, die ontstaan zijn door jaren

lange ervaring. Deze hebben tot doel de 

bedrijfsmatige opbrengsten ofwel de RevPAR 

(Revenues per Available Room) te optimaliseren. 

De vraag rijst in hoeverre deze aannames bestand 

zijn tegen recente ontwikkelingen op het gebied 

van duurzaamheid en energie. 

1.3 
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Als voorbeeld de energiemarkt. In het afgelopen 

decennium zijn de prijzen voor gas en elektriciteit 

sterk gestegen, door zowel een hogere basisprijs 

als verhoogde heffingen. In het afgelopen 

decennium zijn deze prijzen in Nederland grofweg 

verdubbeld. Uit diverse bronnen blijkt dat de 

energielasten in de hotellerie anno 2009 circa 3% 

van de omzet bedragen; oftewel ca. 30% van het 

bedrijfsresultaat [1.6] (1.7] . Een verdubbeling van 

de energieprijzen heeft dus een significante 

invloed op de winstgevendheid van hotel

ondernemingen. 

Afb. 1.3 Ontwikkeling van de gasprijs per m3 en de 

elektriciteitsprijs per kWh voor consumenten in 

Nederland en de EU-15 tussen 1991 en 2007. [1.8} 

euro/m" 
0,70-r--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--. 
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De meerwaarde van duurzaam vastgoed is echter 

niet alleen afhankelijk van energiekosten. Bouw

kundige investeringen op het gebied van duur

zaamheid warden nog nauwelijks gedaan. Op korte 

termijn verlagen zij immers de winstgevendheid 

van de hotelonderneming als geheel, zo wordt 

geredeneerd. Op lange termijn kunnen zij echter 

lonend zijn. Lagere exploitatielasten komen niet 

alleen ten goede aan het bedrijfsresultaat; het 

vormt ook een argument om de waarde van 

vastgoed hoger in te schalen. Eichholtz (1.9) toont 

aan dat duurzaam gebouwd kantoorvastgoed in 

Amerika een circa 16% hogere waarde vertegen

woordigt dan conventioneel vastgoed. 

Voor initiatieven als Slimbouwen vormt de 

hotellerie nog onontgonnen terrein. 

Slimovernachten brengt hier verandering in, en 

gaat op zoek naar synergie in de ontwikkeling van 

hotelconcepten . Bij een efficienter bouw- en 

exploitatieproces zijn immers zowel mens als 

milieu gebaat. 

0,25 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

0,20 

0,15 

0,10 

0,05 

0,004-.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bron: CBS/Eurostat 
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1.3 Duurzaamheid in de 

gebouwde omgeving 

1.3.1 Kwantificeren van duurzaamheid 

"Duurzaamheid" is geen natuurkundige grootheid 

die met een 51-eenheid gekwanitficeerd kan 

worden. Op de markt zijn diverse meet

instrumenten beschikbaar die diverse aspecten van 

duurzaam bouwen koppelen aan een kwantitatieve 

waardering, zoals BREEAM, LEED of het 

Nederlandse GreenCalc+. 

Een van de pioniers op het gebied van duurzaam 

bouwen is het Nederlands lnstituut voor 

Bouwbiologie en -Ecologie (NIBE). Het NIBE 

ontwikkelt een meetmethodiek op basis van een 

Life Cycle Analysis (LCA) van bouwmaterialen. Deze 

database vormt de basis voor het rekenprogramma 

GreenCalc+. De gegevens zijn gebaseerd op 

wetenschappelijke inzichten. In de praktijk geven 

de tools echter geen eenduidig beeld van de 

duurzame prestaties van een gebouw, zo blijkt uit 

onderzoek van de TU Eindhoven [l.10]. Niettemin 

zijn deze programma's zeer bruikbaar om in de 

ontwikkelingsfase van een gebouw inzicht te 

verkrijgen in de aspecten die de mate van 

duurzaamheid van een gebouw be"invloeden. 

Uit praktijkervaringen met GreenCalc+ blijkt dat 

het energieverbruik doorgaans ca . 75-85% beslaat 

van de totale milieubelasting van een gebouw 

gedurende haar levensduur (1.11] . Talloze 

bouwkundige concepten zijn ontwikkeld om het 

energieverbruik van 

reduceren, waarvan 

waarschijnlijk het 

gereproduceerd is. 

gebouwen drastisch te 

het passiefhuisconcept 

meest bekend en 

Het lijkt wellicht alsof energie bij voorbaat het 

belangrijkste uitgangspunt moet zijn in duurzame 

ontwikkeling. Haas [1 .12] schetst echter een 

toekomstbeeld waarin energie uit hemieuwbare 

bronnen op lange termijn dominant zal worden in 

de wereldwijde energieproductie. Oat terwijl de 

milieubelasting van bouwmaterialen met de 

huidige technologie slechts een factor 3 tot 4 kan 

worden gereduceerd. Hieruit volgt dat de 

materiaalcomponent alsmaar dominanter wordt in 

de totale milieubelasting van een gebouw. 

Ook de levensduur is hierin cruciaal. lmmers, vaak 

worden gebouwen die economisch afgeschreven 

zijn gesloopt, omdat ze niet meer aan de eisen van 

de gebruiker (kunnen) voldoen. Dit terwijl het 

gebouw technisch nog honderden jaren mee zou 

kunnen. Denk aan de vele betonnen woonkolossen 

uit de wederopbouwperiode, die inmiddels 

massaal tegen de vlakte gaan. Functionele 

aanpasbaarheid betekent dat het gebouw 

aanpassingen binnen de geplande functie toestaat; 

en daarnaast geschikt gemaakt kan worden voor 

een alternatieve functie. Hiermee wordt bij 

functionele veroudering sloop en nieuwbouw 

voorkomen. 

Flexibiliteit en aanpasbaarheid vormen een 

terugkerend thema in de bouw. De sleutel tot een 

goede functionele aanpasbaarheid ligt in de 

interne structuur van de bouwlagen van het 

gebouw. Habraken, oprichter van de Eindhovense 

bouwkundefaculteit, was een pionier op dit gebied 

[1.13] . Hij voorzag vooral een toename van de 

keuzevrijheid voor gebruikers van gebouwen, 

indien in gebouwen een scheiding wordt 

aangebracht tussen 'drager' en 'inbouw'. Leupen 

(1.14] heeft fundamenteel onderzoek verricht naar 

de onderlinge structuur van bouwlagen. Hij 

beschrijft hoe de hierarchie tussen bouwlagen de 

bruikbaarheid van een gebouw bei'nvloedt. Door 

deze relaties zorgvuldig te kiezen en te benoemen 

kunnen gebruiksscenario's worden ontwikkeld. 

Hierdoor neemt de functionele aanpasbaarheid 

van het gebouw toe, hetgeen de 

overlevingskansen in de onzekere toekomst 

vergroot. Het van overheidswege gei'nitieerde IFD

programma (lndustrieel, flexibel en demontabel 

bouwen) voorzag een praktische toepassing van dit 

gedachtegoed, maar deze term lijkt na jaren van 

enthousiasme inmiddels weer te zijn vergeten door 

de bouwnijverheid. 

1.5 
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1.3.2 Afbakening 

Een gebouw is in feite een verpakking van ruimte, 

teneinde binnen deze verpakking een aangenaam 

verblijfsklimaat te scheppen. Deze verpakking 

bestaat uit (bouw)materialen. Voor het handhaven 

van het verblijfsklimaat is energie benodigd 

(exploitatie-energie). Echter, ook voor het winnen, 

produceren, transporteren en verwerken van de 

bouwmaterialen tot een gebouw is energie 

benodigd (procesenergie) . Gedurende haar 

levensduur worden gebouwen meestal eens of 

vaker functioneel aangepast. Ook hiervoor zijn 

bouwmaterialen en bijbehorende procesenergie 

benodigd; Bovendien komt hierbij sloopafval vrij . 

Uiteindelijk wordt een gebouw gesloopt, waarbij 

wederom procesenergie benodigd is en alle 

gei'nvesteerde materialen als sloopafval vrijkomen. 

Een deel van dit sloopafval is soms bruikbaar als 

grondstof voor een nieuw productieproces. 

Afb. 1.4 Processchema materiaa/ en energie tijdens 

de levensduur van een gebouw. Energie wordt 

verbruikt, terwijl materialen warden gebruikt en 

vroeg of /aat weer vrijkomen. 

Uit deze beknopte levensduurbeschouwing volgen 

materiaal, energie en functionele aanpasbaarheid 

als de aspecten die invloed hebben op de 

milieubelasting van een gebouw. In dit onderzoek 

wordt duurzaam bouwen gedefinieerd aan de 

hand van deze domeinen. Deze worden zo 

mogelijk gekwantificeerd m.b.v. 51-eenheden. 

-Materiaa/: Hoeveelheid en mil ieubelastendheid 

van de toegepaste materialen. Toepassing in een 

sequentieel bouwproces met maxima le 

prefabricage en scheidbaarheid. 

-Energie: reductie van de exploitatie-energie m.b.v. 

de Trias Energetica . Het bouwkundig ontwerp is 

vooral van invloed op de vraagbeperking. 

(Duurzame) energieproductie wordt buiten 

beschouwing laten. Deze materie is zeer complex, 

nauw verweven met politieke en financiele over

wegingen en vooral installatietechnisch van aard . 

-Functionele aanpasbaarheid: Meerdere scenario's 

worden onderzocht. Aanpasbaarheid van de 

huidige functie d.m.v. wijziging van de huidige 

indeling, en functieverandering naar kantoor- of 

woonbestemming. 

Materiaal lnitiatief Energie 

Bouwmateriaal _. 

Bouwafval +J 

Bouwmateriaal •••••• 
J Bouwafval ~ 

Sloopafval 

Bouw 

Exploitatie 

Functionele 
aanpassing 

Exploitatie 

Sloopafval ._ '~s_ioo_p ____, 

•--• Procesenergle 

............. Explo~tatie

........... energre 

........ __ Procesenergie 

............. Explo~tatie

........... energre 

........ __ Procesenergle 1.6 



1 lnlelding 

1.4 Afstudeerbegeleidingscommissie 

De begeleidingscommissie verbonden aan dit 

afstudeerproject bestaat uit de volgende 

personen: 

Prof. dr. ir. J.J.N. (Jos) Lichtenberg (voorzitter) 

TU/e, lnnobuild 

De heer Lichtenberg bekleedt de leerstoel Produkt

ontwikkeling binnen de masterrichting Bouw

technisch Ontwerpen aan de faculteit Bouwkunde 

van de Technische Universiteit Eindhoven. Hij 

werkte als bouwkundig productontwikkelaar voor 

onder andere Rockwool en DSM, en is mede

eigenaar van het bureau voor bouwinnovatie 

lnnobuild. In zijn boek Slimbouwen werpt hij een 

kritische blik op het hedendaagse bouwproces; en 

stelt daarin niet alleen problemen vast maar 

introduceert oak een integrale visie op een 

efficienter bouwproces. Vanuit de Slimbouwen 

visie ontwikkelt hij producten als de Slimline 

leidingvloer. 

ir. M. (Michiel) Ham 

TU/e 

De heer Ham is als universitair docent 

Bouwtechnisch Ontwerpen verbonden aan de 

faculteit Bouwkunde van de TU/e. Vanuit zijn 

verleden in de bouwproductindustrie heeft hij 

ervaring opgedaan in de productontwikkeling en 

detaillering van bouwconstructies. Via zijn 

onderzoek aan de TU/e op het gebied van de 

renovatie van de naoorlogse woningvoorraad is hij 

betrokken bij energie-efficient bouwen en 

renoveren. Dit betreft met name het 

passiefhuisconcept en de toepassing van PV-cellen 

in de gebouwde omgeving. De heer Ham heeft al 

vele afstudeerders binnen dit onderzoeksgebied 

begeleid, en publiceert over zijn onderzoek op 

diverse congressen rand duurzaam bouwen. 

ir. S.H. (Sander) Holm 

BAM Advies & Engineering 

Al tijdens zijn studie Bouwtechnisch Ontwerpen 

aan de TU/e verdiepte de heer Holm zich bij het 

Nederlands lnstituut voor Bouwbiologie en 

Ecologie (NIBE) in duurzame bouwmethoden. 

Namens het NIBE was hij betrokken bij de 

ontwikkeling van de duurzaamheidstoets 

GreenCalc+. Momenteel werkt hij als programma

manager Duurzame Utiliteitsbouw bij BAM Advies 

& Engineering, en fungeert in die hoedanigheid als 

opdrachtgever voor dit afstudeeronderzoek. Voor 

BAM ontwikkelde hij de Greenup Tool om 

duurzame gebouwconcepten op commerciele 

haalbaarheid te toetsen. Tevens adviseert hij bij 

het verduurzamen van diverse utiliteitsbouw

projecten. De heer Holm maakt als extern lid deel 

uit van de afstudeerbegeleidingscommissie. 
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2 Onderzoeksmodel 

2.1 Titel 

Slimovernachten 

Ontwikkeling van een duurzaam gebouwconcept 

voor de zakelijke hotelmarkt. 

2.2 Doelstelling in en van het onderzoek 

Doelstelling in het onderzoek is het ontwikkelen 

van een bouwkundig ontwerp voor een duurzaam 

en comfortabel zakelijk hotel op een stedelijke 

locatie, gebruikmakend van de Slimbouwen visie. 

Uitgangspunt is een commercieel verantwoorde 

exploitatie gedurende een zo lang mogelijke 

technische en economische levensduur van het 

gebouw. Door de duurzaamheidsaspecten 

materiaaltoepassing, energieverbruik en functio

nele aanpasbaarheid te kwantificeren, wordt 

inzicht verkregen in de verbetering van efficientie 

van de exploitatie en de financiele consequenties 

hiervan ten opzichte van de huidige gangbare 

bouwwijze. 

Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de 

doelstelling die door de opdrachtgever van het 

onderzoek, BAM Advies & Engineering te Bunnik, is 

gesteld. BAM A&E streeft naar het haalbaar maken 

van duurzame gebouwconcepten in de utiliteits

bouw. Tevens ontstaat het eerste hotelconcept dat 

integraal ontworpen is volgens de Slimbouwen 

visie . Zowel BAM A&E als Slimbouwen hebben nog 

geen specifieke strategie voor nieuwbouw van 

hotels ontwikkeld. Slimovernachten vormt hiertoe 

een eerste aanzet. 

slimbouwen· 

2.3 Onderzoeksvraag 

Hoe kan een duurzaam gebouwconcept voor een 

zakelijk hotel op commercieel verantwoorde basis 

worden ontwikkeld; gebaseerd op de Slimbouwen 

uitgangspunten en zodanig dat een hoogwaardig 

verblijfscomfort wordt gegarandeerd? 

Deze onderzoeksvraag is onderverdeeld in de 

volgende deelvragen: 

-Wat zijn de kenmerkende bouwkundige en 

functionele eigenschappen van een zakelijk hotel; 

en hoe verhouden deze zich tot de Slimbouwen 

uitgangspunten? 

-Welke ontwikkelingen zijn er gaande in de 

hotellerie ten aanzien van duurzaam bouwen, 

vastgoedbeheer en het tegemoetkomen aan de 

eisen en wensen van de moderne zakelijke 

reiziger? 

-Hoe kan de milieubelasting van de in het ontwerp 

toegepaste bouwmaterialen worden beperkt? 

-Hoe kan de functionele aanpasbaarheid van een 

hotelgebouw zodanig worden vergroot dat het 

gebouw als niet-exploitatiegebonden vastgoed kan 

worden beschouwd? 

-Hoe kan de energiebehoefte voor ruimte

verwarming en -koeling worden beperkt tot de 

passiefhuisstandaard? 

•bam 
utilit 
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2 Onderzoeksmodel 

2.4 Definitie van begrippen 

Duurzaam bouwen: In dit onderzoek wordt het 

begrip 'duurzaamheid' gedefinieerd aan de hand 

van twee kwantificeerbare begrippen: energie en 

materiaa/. Het energieverbruik tijdens de 

gebruiksfase kan worden uitgedrukt in kWh per m2 

vloeroppervlak per jaar (kWh/m2a). De wijze 

waarop deze energie wordt geproduceerd (uit 

fossiele of vernieuwbare bron) bepaalt de 

milieubelasting van het gebouw. De benodigde 

hoeveelheid bouwmaterialen kan worden 

uitgedrukt in kg/m2 vloeroppervlak. Voorts kan het 

milieu-effect van de gebruikte materialen worden 

beoordeeld door een levenscyclusanalyse. 

Daarnaast is een zo lang mogelijke economische 

levensduur van belang: het vermogen van een 

gebouw om zich aan te passen aan toekomstige 

functieveranderingen . Hierdoor wordt de milieu

belasting van de bouw over een langere periode 

verdeeld; bovendien wordt voortijdige sloop en 

vervangende nieuwbouw voorkomen. 

Zakelijk hotel: Een hotel op een (sub)urbane 

locatie, waarvan het merendeel van de gasten 

verblijft om niet-toeristische redenen. 

Functionaliteit en een goede prijs/kwaliteit

verhouding zijn de belangrijkste eisen waaraan een 

zakelijk hotel moet voldoen. 

Slimbouwen: Vernieuwende visie op het 

bouwproces ontwikkeld door prof. dr. ir. Jos 

Lichtenberg, als eerste begeleider verbonden aan 

dit onderzoek. Slimbouwen analyseert de 

negatieve effecten van de bouwsector op de 

maatschappij, en tracht gebouwen zodanig 

efficienter te bouwen en exploiteren dat deze 

effecten geminimaliseerd warden. Zo kan 

Slimbouwen warden ge'interpreteerd als een 

praktische benadering van het begrip Duurzaam 

Bouwen. Vanuit Slimbouwen warden zowel 

bouwproducten als gebouwconcepten ontwikkeld. 

Passiefhuis: Een passiefhuis heeft een 

genormeerde maxima le behoefte voor 

ruimteverwarming van 15 kWh/m2a [2 .1], 

waardoor een centraal verwarmingssysteem 

overbodig is. Het passiefhuisconcept gaat uit van 

de Trias Energetica, welke energiebesparen voor 

opwekking van duurzame energie stelt. Het 

passiefhuisconcept is ontwikkeld en beproefd in de 

Duitse woningbouw. lnmiddels zijn naast 

duizenden woningen ook vele utilitaire gebouwen 

als passiefhuis gerealiseerd (2.2) . 

Verblijfscomfort: Gerieflijkheid voor de hotelgast 

tijdens het verblijf. In het onderzoek wordt 

hieronder verstaan dat er een continu aangenaam 

binnenklimaat heerst, de gewenste voorzieningen 

aanwezig zijn en de kwaliteit van deze 

voorzieningen van voldoende niveau is. 

Minimumeisen hieromtrent zijn geformuleerd in 

het Bouwbesluit. 

Functionele aanpasbaarheid: Het vermogen van 

een gebouw om zich aan te kunnen passen aan 

veranderingen binnen de huidige functie, alsook 

aan andere functies. 

Traditioneel gebouwd: Uitgegaan wordt van een 

referentiehotelgebouw dat qua bouwwijze, 

ruimtelijk on twerp en materiaalkeuze 

exemplarisch is voor de heden ten dage gebouwde 

hotels in Nederland. Het referentiegebouw wordt 

beschreven in (§ 3.2]. 

Commercieel verantwoord: Winst opleverend, 

profijtelijk. Dit begrip wordt gedefinieerd als het op 

lange termijn financieel rendabel te exploiteren 

zijn van een gebouw. Hierin wordt niet alleen de 

aanneemsom beschouwd, maar ook de totale 

levenscycluskosten gedurende de ontwerp-, bouw

gebruiks- en sloopfase. Energie-efficientie en 

functionele aanpasbaarheid warden als gunstig 

beschouwd voor een commercieel verantwoorde 

exploitatie. 

2.2 
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2.5 Methode: 

De doelstelling van het onderzoek wordt 

gerealiseerd door middel van een aantal stappen, 

welke chronologisch en deels parallel zijn 

uitgevoerd: 

-A: Analyse van bestaande zakelijke hotels, met als 

aandachtsvelden: ruimtelijke en functionele 

structuur ten opzichte van de gebruikswensen van 

de doelgroep; energiehuishouding; materiaal

toepassing; functionele aanpasbaarheid. 

Selecteren van een geschikt referentiegebouw, 

-B: Formuleren van uitgangspunten voor het te 

ontwerpen gebouwconcept. 

-C: Genereren en selecteren van gebouwconcepten 

op bouwtechnisch niveau. 

-D: Toetsen van het meest geschikte gebouw

concept en het referentiegebouw m.b.v. de drie 

gekozen duurzaamheidsindicatoren. Energie

behoefte voor ruimteverwarming in kWh/m2a. 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het 

Passivhaus Projektierungspakket (PHPP). 

Materiaalgebruik in kg/m2 vloeroppervlak en 

kg/bed. Milieubelasting van de gebruikte 

materialen. Gebaseerd op de NIBE 

materiaalgegevens [2 .3) . Aanpasbaarheid van het 

gebouw aan toekomstige functie-veranderingen. 

Naast de logiesfunctie wordt een optimale 

compatibiliteit voor een kantoorfunctie en 

woonfunctie nagestreefd, 

-E: Evaluatie gebouwconcept n.a.v. de eerste 

toetsresultaten, 

-F: Optimaliseren van het gebouwconcept, 

-G: Uitwerken van het ruimtelijk en bouw-

technisch ontwerp. Tevens genereren van een 

globaal installatietechnisch concept. lnschatten 

van de bouw- en exploitatiekosten. 

Het ontwerpproces is gebaseerd op het 

programma van eisen van het referentiehotel. Het 

ontwerp wordt getoetst aan het referentieontwerp 

op de criteria energieverbruik, materiaaltoepassing 

en functionele aanpasbaarheid. Om beide hotels 

kwantitatief te kunnen vergelijken, wordt een 

stramien als referentie-eenheid genomen. 

-Energievraag: Dit criterium wordt 

onderzocht door middel van een 

PHPP-berekening. PHPP 2007 is een 

van oorsprong Duits energie

berekeningprogramma voor passief

huizen, dat de warmtebalans binnen 

een verblijfsgebouw nauwkeurig in 

0 

kaart brengt. Dit programma maakt het mogelijk 

ontwerpparameters als de opbouw van de 

gebouwschil, raamafmetingen, beschaduwing en 

ventilatievoorzieningen zodanig te be'invloeden dat 

een optimaal energieconcept ontstaat. Een zo laag 

mogelijke verwarmingsbehoefte en een 

acceptabele temperatuuroverschrijdingsperiode is 

het doel. 

-Materiaaltoepassing: Hiertoe 

wordt het totale benodigde 

materiaal in beide ontwerpen 

uitgedrukt in volume en massa. 

Deze gegevens worden gekop

peld aan de materialen

database van het NIBE, die een 

nauwkeurige inschatting van de 

milieubelasting van bouw

materialen geeft [2.3]. Deze database hanteert een 

relatieve schaal: de milieubelasting wordt voor elk 

materiaal vergeleken met alternatieve materialen 

in dezelfde toepassing. De NIBE-classificatie is 

in Nederland de meest gebruikte manier om de 

milieubelasting van materialen te beoordelen. 

Middels kengetallen wordt ook de efficientie van 

het ruimtelijk ontwerp bepaald. 

Op deze wijze kunnen de milieu-effecten van de 

bouw, exploitatie- en sloopfase van het gebouw 

nauwkeurig in kaart worden gebracht. Bovendien 

wordt aandacht besteed aan de aanpassings

mogelijkheden van beide gebouwen aan 

toekomstige functieveranderingen . Aanpasbaar

heid maakt gebouwen niet alleen economisch 

langer levensvatbaar, maar bespaart ook op 

toekomstige sloop- en vervangingskosten ten 

opzichte van een moeilijk aanpasbaar gebouw. 

2.3 
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2.6 Relevantie 

De maatschappelijke relevantie van duurzaam en 

energie-efficient bouwen kan worden afgelezen 

aan ontwikkelingen in zowel de publieke als private 

sector. Duurzaam bouwen wordt door de overheid 

benoemd als speerpunt in het beleid. Onder meer 

internationale overeenkomsten hebben ertoe 

geleid dat concrete besparingsdoelen zijn gesteld. 

In april 2008 sloot het Ministerie van VROM met de 

marktpartijen Bouwend Nederland, Neprom en 

NVB het Lente-akkoord [1.4], waarin een 

energiereductie van 50% voor nieuwbouw in 2015 

als doel is gesteld. Op gemeentelijk niveau hebben 

diverse steden eigen 'klimaatdoelen' gesteld, zoals 

Amsterdam (40% reductie C02-uitstoot in 2025) 

[2.4], Rotterdam (50% C02-reductie in 2025) [2 .5) 

en Den Haag ("klimaatneutraal" in 2050) [2.6). Ook 

woningcorporaties beloven in hun "Antwoord aan 

de Samenleving" energiebesparing tot prioriteit te 

maken (20% C02-reductie in 2018) [2 .7) . 

Op het moment van schrijven vindt in Kopenhagen 

de UN Climate Change Conference plaats, die 

bedoeld is om tot afspraken voor reductie van de 

mondiale C02-uitstoot te komen (2 .8) . Dit terwijl er 

op maatschappelijk en wetenschappelijk niveau fel 

wordt gedebatteerd over de zin en onzin van COr 

reductie in relatie tot de vermeende opwarming 

van de aarde. Een feit staat vast: fossiele 

brandstoffen raken alsmaar schaarser (2 .9] . 

Ditzelfde geldt voor uit eindige grondstoffen 

geproduceerde bouwmaterialen. 

Anders gezegd: Los van de uitermate complexe 

klimaatdiscussie is het maatschappelijke belang 

van spaarzame omgang met eindige energie- en 

materiaalbronnen evident . Hierop wordt in dit 

verslag verder niet inhoudelijk ingegaan. Het is 

echter interessant ook het belang van de direct 

belanghebbenden bij hotelontwikkeling nader te 

belichten. Hieruit komt naar voren dat duurzaam 

bouwen niet alleen 'goed voor het milieu' is; maar 

ook aantoonbare voordelen biedt voor alle 

stakeholders: 

-Gebruiker: Meer comfort en een betere 

gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit zijn de 

kwaliteiten die de hotelgast het meest direct zal 

ervaren . Lage re exploitatiekosten kunnen 

bovendien worden verdisconteerd in een lagere 

kamerprijs. 

-Gebouweigenaar: Efficiente omgang met energie 

levert lagere kosten en een comfortabel binnen

klimaat op. Functionele aanpasbaarheid verlengt 

de economische levensduur. Hierdoor neemt de 

huurpotentie en restwaarde van het gebouw toe. 

-Exploitant: Verlaagd energieverbruik leidt tot 

aanmerkelijk lagere exploitatiekosten. De 

energiekosten bedragen ca. 3,5% van de totale 

exploitatiekosten in de hotellerie, oftewel ca. 30% 

van het bedrijfsresultaat. i-2.10) [1.6). Functionele 

aanpasbaarheid vergroot de mogelijkheden tot 

afstemming van de hotelfunctie op de gasten. 

-Bouwbedrijf: Traditioneel focussen opdracht

gevers voornamelijk op de 20-25% bouwkosten en 

niet op de 78-80% exploitatiekosten gedurende de 

levensduur van een gebouw. lnvesteren in 

bouwkundige maatregelen die op lange termijn 

winst op'leveren leidt tot een hogere toegevoegde 

waarde voor bouwbedrijven. Bovendien leidt een 

gestroomlijnd, industrieel bouwproces tot lagere 

faalkosten. 

-Samenleving: lmplementatie van de 

uitgangspunten van Slimbouwen draagt bij aan het 

reduceren van de negatieve invloed van bouwen 

op de samenleving, zoals geformuleerd in deze 

visie. Op lange termijn ontstaat tevens een beter 

bruikbare gebouwvoorraad. 

Slimovernachten vormt een toegepast onderzoek 

naar de potentie van Slimbouwen in een specifieke 

marktsector. Het onderzoek schaart zich 

inhoudelijk onder zowel de leerstoelen Building 

Concepts & Components als Product Development 

aan de faculteit Bouwkunde van de TU/e. 
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3 Analyse 

3.1 Hotelgebouwen en de hotelmarkt 
3.1.1 Typologie 
3.1.2 Hotelmarkt 
3.1.3 Functiona liteit 

3.2 Referentiehotelgebouw 
3.3.1 Algemeen 
3.3.2 Materiaaltoepasslng 
3.3.2 Energlevraag 
3.3.3 Functionele aanpasbaarheld 

3.3 Duurzame ontwikkeling in de hotellerie 
3.3.1 Algemeen 
3.3 2 lnnovatleve voorbeelden 

3.4 Voorlopige conclusie 
3.4.l Bevlndingen analyse 
3.4.2 Uitgangspunten voor ontwerp 

Verkenning van het hotel als typologisch fenomeen en als vastgoedobject. De bouwkundige kenmerken van het 

archetypisc:he hotelgebouw worden in kaart gebracht en getoetst aan de criteria van duurzaam bouwen. Een 

gangbaar hedendaags hotel fungeert als referentie. De analyse resulteert in uitgangspunten voor het 

Slimovernachten hotelontwerp. 
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3 Analyse 

3.1 Hotelgebouwen en de hotelmarkt 

3.1.1 Typologie 

Het hotel als typologisch fenomeen heeft een 

lange voorgeschiedenis (3.1]. De eerste 

logiesgebouwen ontstonden reeds ver voor de 

jaartelling als eenvoudige uitspanningen langs de 

internationale handelsroutes. Onderdak, 

maaltijden en voorzieningen voor paarden of 

kamelen vormden de voornaamste faciliteiten. 

Afb. 3.1: Karavaanserail, antieke pleisterplaats 

voor handelsreizigers in de Syrische woestijn. 

De Romeinen ontwikkelden in hun uitgestrekte rijk 

als eerste een wegennetwerk van heirbanen, 

waarlangs op geregelde afstanden een mansio of 

pleisterplaats werd ingericht. Dit netwerk zou 

gedurende vele eeuwen de basis vormen voor een 

verdere expansie van het wegennet, en veel 

Romeinse pleisterplaatsen groeiden uit tot 

nederzettingen. In de Middeleeuwen nam het 

aantal zakelijke reizigers toe, als gevolg van een 

steeds gedetailleerder ontwikkeld bestuursstelsel. 

In de latere Middeleeuwen, in de tijd van de 

Hanze, groeide het zakelijke verkeer explosief. De 

herberg ontwikkelde zich tot volwaardige horeca

gelegenheid: hotel, eetzaal, kroeg en ontmoetings

ruimte onder een dak. 

Rand de 18° eeuw traden er twee ontwikkelingen 

op. Enerzijds ontwikkelde de traditionele herberg 

zich tot een centrum van diverse publieke functies: 

naast logies warden er restaurants, vergaderzalen, 

bars en zelfs balzalen aangeboden; elementen die 

tot op de dag van vandaag in hotels terug te vinden 

zijn. 

Afb. 3.2: Dansende boeren voor een herberg. 

Schilderij van Jan Steen, 1653 

Anderzijds ontstond rand deze tijd het eerste 

toerisme. Edelen en welgestelden bezochten de 

eerste kuuroorden, en stuurden hun kroost op een 

culturele grand tour door Europa. Later in de 19° 

eeuw bleek de t ijd rijp om hotels op puur 

commerciele basis te ontwikkelen. Het moderne 

hotel als gebouwtype ontstond. De nieuwste 

snufjes als toiletten en douches vonden via 

luxueuze hotels hun weg naar de consument. Deze 

eerste grootschalige hotels werden gezien als het 

summum van luxe en moderniteit, hetgeen hun 

vaak pompeuze architectuur verklaart. Typische 

hotels uit deze tijd zijn het Plaza Hotel in New York 

of het Scheveningse Kurhaus. 
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Afb. 3.3 Het majestueuze Kurhaus Hotel te 

Scheveningen, gebouwd in 1887, was een 

vakantiebestemming voor de Europese elite. 

In de periode na de Wereldoorlogen brak de auto 

en later de luchtvaart door en werd reizen 

bereikbaar voor elke burger. De eerste 

toeristencentra groeiden langs de Spaanse Costa's 

en het massatoerisme kwam op gang. Als gevolg 

van economische en functionele motieven 

ontwikkelde zich het hoteltype dat vandaag de dag 

dominant is: symmetrisch opgezette kamervleugels 

met reeksen identieke kamers met eigen 

badkamer aan weerszijden van een centrale gang. 

Deze bouwkundige standaardopzet is nog steeds 

dominant in de nieuwbouw van hotels. Gaandeweg 

werden hotels alsmaar massaler en anoniemer. 

Het word en 'nonplaces', onpersoonlijke 

verzamelplaatsen van mensen die onderweg zijn, 

zonder affiniteit met de plek. 

Afb. 3.5 Designhotel te Parijs. 

Afb. 3.4 Massatoerisme ten top: het Spaanse 

vissersdorpje Benidorm bezit na Landen en Parijs 

de meeste hotelbedden in Europa. 

Als reactie hierop ontstonden de themahotels. De 

befaamde designer Philippe Starck stand aan de 

basis van het designhotel; hotels die zich via een 

extravagant thematisch uitgedacht interieur 

onderscheiden van de dertien-in-een-dozijn-hotels 

van de grate ketens. Extreme varianten hierop zijn 

bijvoorbeeld het bekende Zweedse ijshotel te 

Jukkasjarvi. Alles staat in het teken van het creeren 

van een unieke beleving voor de gast. 

Een merkwaardig hoteltype vormt tenslotte het 

'motor-hotel' of motel: in feite een moderne 

interpretatie van de antieke uitspanning langs de 

handelsroute. Het karrespoor is uitgegroeid tot 

een Highway of Autobahn en de plek van de 

kameel is ingenomen door de heilige koe, maar in 

essentie is het concept onveranderd. 

Afb. 3.6 Typisch Amerikaans motel, zoals te vinden 

fangs elke Highway. 

3.3 



3 Analyse 

3.1.2. Hotelmarkt 

Anno 2009 bevinden zich in Nederland ruim 2000 

hotelbedrijven, varierend van gemoedelijke 

familiehotels tot internationaal georienteerde 

zakenhotels met honderden kamers. De 

Nederlandse hotelmarkt wordt gedomineerd door 

grote, vaak internationaal opererende ketens. De 

grootste spelers in Nederland zijn Van der Valk (SS 

hotels, 90 wereldwijd) en Golden Tulip (S4 hotels, 

ruim 780 wereldwijd). Wereldwijd is de 

Intercontinental Hotel Group marktleider (ruim 

4180 hotels, o.a. Holiday Inn, Crowne Plaza). [3.0] 

In de markt zijn hotelketens tweedimensionaal 

gepositioneerd. Horizontaal richt een keten zich op 

een doelgroep. Reizigers zijn te onderscheiden 

naar reisdoel (van toeristisch tot zakelijk) en naar 

verblijfsduur (van short stay tot long stay). 

Verticaal worden kwaliteitsniveaus onderscheiden. 

De Nederlandse Hotel Classificatie onderscheidt 

vijf niveaus [3.1], aangeduid door sterren. 

GOLDEN TULIP TIH 
140llLI • IN•d • •UO~TI 

HOTELES .. Dorlnt Ill OTELS & R£SORT 

® ®. 
Sheratorr Hilton lt01TJ.8•11111!:80R'l"8 

6 
SOFITEL Club Med~ 

ll•l U • 'li •9U0'1Ui 

. fl HOTE~ mn OllMU 

Afb. 3.7 Logo's van enkele grote, internationaal 

opererende hotelketens. 

MARKT 

Afb. 3.8: Positioneringsmatrix voor de internationale hotelmarkt. Op de horizontale as bevindt zich de doelgroep; deze 

varieert van toeristisch tot zakelijk en van short stay tot long stay. Op de verticale as het kwaliteitsniveau; middels 

steraanduidingen worden vijf segmenten onderscheiden. 
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3 Analyse 

De internationale hotelmarkt is sterk in beweging. 

De belangrijkste ontwikkeling is de splitsing in 

beheer en exploitatie van hotelvastgoed die zich 

duidelijk aftekent (3.2] . Traditioneel ontwikkelen 

en beheren hotelondernemingen hun gebouwen 

zelf. Sinds enkele jaren stoten grote ketens hun 

vastgoed op grote schaal af. Marktleider 

Intercontinental verkocht de grootste vastgoed

portefeuille aan beleggers, met een totale waarde 

van ruim € 2,5 miljard . De Marriott-organisatie 

heeft al vele jaren haar bedrijfsactiviteiten 

opgesplitst in een vastgoed- en een exploitatietak. 

Voor deze ontwikkeling zijn twee oorzaken aan te 

duiden (3.3]. De grote hotelketens zijn sterk gericht 

op expansie. lnternationaal is er een overname- en 

consolidatieslag gaande. Om hun uitbreidings

plannen te financieren, wordt het kapitaal uit de 

eigen vastgoedportefeuille vrijgemaakt. Het 

vastgoed wordt via sale/lease back-constructies 

verkocht. Beleggers ontdekken het potentiele 

rendement op hotelvastgoed, dat vergeleken met 

kantoren hoog kan zijn (3 .4] . Contracten in de 

hotelsector worden vaak voor zeer lange termijn 

gesloten, hetgeen stabiliteit verzekert [3.5] . 

Hoteliers verschuiven het accent van hun strategie 

hierdoor naar de hotelexploitatie, wat van oudsher 

hun kerncompetentie is. 

Daarnaast is er in de hotelindustrie een toe

nemende professionalisering gaande. Dankzij 

geavanceerde reserverings- en management

systemen groeit het inzicht in het rendement van 

de bedrijfsvoering. Door vastgoed- en 

exploitatieactiviteiten te splitsen, wordt het 

mogelijk het specifieke rendement op beide 

bedrijfstakken inzichtelijk te maken en te 

vergelijken met concurrenten (benchmarking). 

lnmiddels is anno 2008 zo'n 40% van het 

Nederlandse hotelvastgoed in handen van 

beleggers [3.6] . Deze verschuiving is echter nog 

niet zichtbaar in het ontwikkelingsbeleid van de 

grote hotelketens. Hun nieuwe produkten zijn te 

karakteriseren als weinig vooruitstrevend (3.7]. 

lnnovatieve concepten worden alleen aangetroffen 

bij kleine spelers op de hotelmarkt [zie § 3.3]. 

De recente economische crisis heeft de hotellerie 

als conjunctuurgevoelige branche ernstig geraakt. 

In Nederland daalde de bezettingsgraad in drie-, 

vier- en vijfsterrenhotels van 72,5% in 2007 naar 

68,1% in 2008. De gemiddelde kamerprijs daalde in 

die periode van € 110,- naar € 105,-. (3.8] 

Desondanks blijft de bouw van nieuw 

hotelvastgoed op peil. In de eerste helft van 2009 

werden 98 nieuwbouwplannen geregistereerd; een 

stijging van 26% ten opzichte van dezelfde periode 

in 2008 [3.9] . 

••••••••••••• 

Afb. 3.9 Ontwikkeling en exploitatie van hotels 

raken organisatorisch van elkaar gescheiden. 
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3.1.3. Functionaliteit -Bouwbesluiteisen. Het bouwbesluit stelt aan 

Architectonisch en bouwtechnisch wijkt een 

hotelgebouw op kenmerkende punten af van 

zowel woongebouwen als kantoorgebouwen. 

Diverse structurele eigenschappen staan de 

functionele aanpasbaarheid van hotelvastgoed in 

de weg. 

-Moduulmoot. Kantoorgebouwen worden 

gebouwd op een moduulmaat van 3M (300 mm}. 

Courante stramienbreedtes zijn 7200 mm, 5400 

mm of 3600 mm. Kantoorindelingen zijn hierop 

afgestemd. Een archetypische hotelkamer is 

doorgaans ca. 4000 mm breed . Hotelgebouwen 

worden daarom gebouwd op een afwijkend 

stramien van ca . 8 tot 9 meter. Dit leidt tot grotere 

overspanningen en een groter geveloppervlak en 

ganglengte per kamer. Dit werkt niet alleen 

kostenverhogend, maar veroorzaakt ook een 

verhoogd materiaalgebruik en grotere warmte

verliezen. Ook is een hotel hierdoor minder 

efficient tot kantoorgebouw te transformeren; de 

kantoorcellen zouden overgedimensioneerd raken. 

-Leidingnetwerk. Doordat elke hotelkamer over 

volwaardig eigen sanitair beschikt, is een grote 

hoeveelheid natte leidingen (warm en koud water, 

riolering) en ventilatiekokers vereist. Daarentegen 

is er slechts een kleine behoefte aan elektra- en 

databekabeling. Deze overvloed aan leidingen is 

doorgaans te groot om in massieve betonnen 

vloeren mee te storten, waardoor verlaagde 

plafonds en een schacht per twee kamers worden 

toegepast. Een kantoorfunctie vereist juist een 

fijnmazig en zeer flexibel elektra- en datanetwerk 

en slechts natte leidingen ter plaatse van de 

servicezones, waardoor vaak computervloeren of 

kabelgoten worden toegepast. De (gestapelde} 

woningbouw houdt qua behoefte het midden 

tussen logies- en kantoorfuncties, en kenmerkt zich 

door een decentrale uitleg en bemetering van de 

installaties. Voor toekomstige functieverandering is 

zodoende een totaal ander leidingpatroon 

benodigd; conventionele hotels zijn hier niet op 

voorbereid . 

logiesgebouwen op diverse punten strengere eisen 

dan aan woon- of kantoorgebouwen. [3.10] Op 

brandveiligheidsgebied worden strengere eisen 

gesteld i.v.m. de aanwezigheid van ter plekke 

onbekende, slapende personen en de hoge 

bezettingsgraad [3 .11). W.b.t. de veranderlijke 

vloerbelasting gelden dezelfde eisen als voor 

kantoren, welke zwaarder zijn dan voor woningen. 

De eisen voor contact- en omloopgeluid zijn 

eveneens minimaal even streng als voor woon- en 

kantoorfuncties. De energieprestatie-eis is voor 

logiesgebouwen soepeler dan voor kantoren en 

woningen. Dit vormt echter geen belemmering 

voor Slimovernachten; omdat hoe dan ook 

gestreefd wordt naar een zo laag mogelijke 

energiebehoefte. Genoemde punten duiden 

zodoende niet op problemen bij het 

herbestemmen van een hotelcasco tot kantoor- of 

woongebouw. 

Fig. 3.10: Enke/e maatgevende bouwbesluitseisen 

m.b.t. belasting, brand en energieprestotie voor 

woon-, kantoor- en /ogiesgebouwen . 

Rekenwaarde veranderlijke vloerbelasting 

Woongebouw 1,75 kN/mz 

Kantoorgebouw 2,50 kN/mz 

Logiesgebouw 2,50 kN/mz 

Weerstand tegen brand 

Woongebouw 60 - 90 - 120 min 

(hoogste vloerpeil} < 7 < 13 < m 

Kantoorgebouw 60-90 min 

(hoogste vloerpeil} < 5 < m 

Logiesgebouw 60 - 90 - 120 min 

(hoogste vloerpeil} < 5 < 13 < m 

Omvang brandcompartiment (max.) 

Woongebouw 800mz 

Kantoorgebouw 1000 mz 

Logiesgebouw 500 mz 

Energieprestatiecoefficient 

Woongebouw 0,8 (-} 

Kantoorgebouw 1,1 (-} 

Logiesgebouw 1,8 (-} 
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-Vastgoedconcept: Hotelgebouwen nemen een 

bijzondere plaats in op de vastgoedmarkt. In 

tegenstelling tot bijvoorbeeld een kantoorpand 

geldt een hotelgebouw als exploitatiegebonden 

vastgoed. Kantoorruimte kan worden verhuurd per 

vierkante meter aan zeer diverse klanten, welke er 

zelf vervolgens een persoonlijke invulling aan 

geven. Ook woningen kunnen voor een 

marktconforme prijs worden verhuurd of verkocht 

aan elke particulier; de sociale huursector 

uitgezonderd. De invloed van huizenkopers op het 

ontwikkelingsproces van woningen is bijzonder 

klein; de woningmarkt is eerder aanbod- dan 

vraaggestuurd . De bouw van kantoren of woningen 

start vaak al voordat de gebruikers bekend zijn. 

Afb. 3.11: Kantoren en woningen worden vaak 

onafhankelijk van de toekomstige gebruikers 

ontwikkeld. In de hotellerie is dit ondenkbaar. 

Hotelvastgoed kan daarentegen alleen worden 

geexploiteerd door een gespecialiseerde 

professional; de hotelier of hotelmanager. Ook is 

het ondenkbaar dat een hotelgebouw zoals veel 

kantoorgebouwen wordt onderverdeeld in kleinere 

eenheden; die aan afzonderlijke uitbaters worden 

verhuurd. Hierdoor worden hotels in de praktijk 

niet ontwikkeld voor beleggers, maar in opdracht 

van of in samenwerking met de toekomstige 

exploitant . Deze heeft daardoor een beslissende 

stem in de totstandkoming van het hotelontwerp. 

Strikte eisen van hotelketens, landelijke hotel

normeringen en gewoonte vormen hierin de 

leidraad. 

Het specifiek op de hotelfunctie afgestemde 

ontwerp, gecombineerd met een traditionele 

bouwwijze, maakt hotelvastgoed tot starre 

gebouwen die gedurende hun levensduur niet of 

nauwelijks functioneel aanpasbaar zijn. In het 

ontwerp wordt geen rekening gehouden met 

efficiente kantoor- en woningmaten. Ook kan het 

leidingverloop niet onafhankelijk van andere 

bouwdelen gewijzigd worden. Dankzij de strenge 

eisen aan brandveiligheid, belasting en geluid moet 

een hotelgebouw echter bouwfysisch en 

constructief in staat worden geacht om kantoor

en woonfuncties te huisvesten. 
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3.2 Referentiehotelgebouw 

3.2.1 Algemeen 

Als referentiehotel is gezocht naar een 

archetypisch middelgroot zakelijk hotel. Doorgaans 

wordt een dergelijk hotel ontwikkeld voor een 

nationale of internationale keten. De kamers 

voldoen aan de drie- of viersterrennorm van de 

NHC [3.12] . Ook de kamerinrichting is zeer 

conventioneel. Doorgaans is een dergelijk hotel 

strategisch gelegen in een stedelijke omgeving: 

nabij het stadscentrum, gecombineerd met grote 

publiekstrekkers of nabij vervoersknooppunten. 

Het gekozen referentiehotel is een ontwerp

voorstel van BAM Advies & Engineering, gemaakt 

in opdracht van Golden Tulip in 2007. Het ontwerp 

telt 100 hotelkamers en is niet gebonden aan een 

specifieke locatie. Het kan als drie- of 

viersterrenhotel worden geexploiteerd. Het 

ontwerp beantwoordt de vraag van Golden Tulip 

hoe een standaardhotel snel en voordelig gebouwd 

kan worden. Dit maakt het hotel zeer 

representatief voor de huidige manier van 

bouwen. [Afb. 3.10] 

Als rekeneenheid geldt een moot ter breedte van 

een stramien: 8,00m breed; 16,60m diep en 

11,82m hoog. Deze rekeneenheid bevat 12 

identieke kamers, verdeeld over de begane grond 

en twee verdiepingen. De doorsnede is 

symmetrisch opgezet. Aan weerszijden van de 

interne gang bevinden zich rijen kamers. Elke 

kamer heeft een GBO van 26,3 m2 inclusief 

badkamer. Op dit gebied voldoet elke kamer nipt 

aan de vijfsterrennorm van minimaal 26 m
2 

per 

kamer. 

Afb. 3.10: Aanzicht van een rekeneenheid van het 

ref erentiegebouw. 

- Constructie: Een repeterend betonnen skelet op 

een stramienbreedte van 8000 mm vormt de basis 

van het ontwerp. In dwarsrichting is de constructie 

verdeeld in drie beuken resp. 7100 - 2100 - 7100 

mm breed, waardoor een centrale corridor 

ontstaat. De begane grondvloer bestaat uit een 

ge"isoleerde kanaalplaatvloer, opgelegd op 

funderingsstroken parallel aan de gevels en de 

corridor. De verdiepingsvloeren en het dak bestaan 

uit 230 mm dikke breedplaatvloeren, die in 

dwarsrichting overspannen. De verdiepings

vloeren steunen op 200 mm dikke prefab 

betonnen binnenspouwbladen en op een 

verzwaarde strook ter plaatse van de corridor. 

Deze strook wordt ondersteund door betonnen 

kolommen aan weerszijden van de corridor. Zowel 

de positie als afmetingen van de gangzone zijn 

hiermee in het ontwerp vastgelegd. In de vloeren 

zijn aan weerszijde van de gang sparingen 

aangebracht voor verticaal leidingtransport. Jn de 

vloeren zijn geen voorzieningen voor horizontaal 

leidingtransport aangebracht. 
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- Gebouwschil: De dragende betonnen binnen

spouwbladen definieren de positie en afmetingen 

van de ramen. De gevels zijn voorzien van een 

gemetseld buitenspouwblad in baksteen en 100 

mm steenwol. De dikte van het gevelpakket 

bedraagt 400 mm, waarvan slechts Y. deel de 

thermische schil vormt. Het dak is ge"lsoleerd met 

100 mm drukvaste steenwol onder afschot. De Rc

waarde van de gevel en het dak bedraagt 3,0 

m
2
K/W. 

7100111111 

...... 
2100111111 .... 

- Verkaveling: Alie kamers zijn identiek 

opgezet volgens een traditionele indeling. Binnen 

het stramien van 8000 mm worden dubbele 

metalstudwanden geplaatst, waardoor een netto 

kamerbreedte van 3800 mm resteert. Aan de 

gangzijde beschikt elke kamer over een badkamer 

inclusief leidingschacht uit gipsblokken. 

Naastgelegen kamers zijn ten opzichte van elkaar 

gespiegeld, waardoor per leidingschacht twee 

kamers bediend worden. De vrije hoogte in de 

kamer bedraagt 3300 mm. Aan de gangzijde 

bevindt zich een 700 mm verlaagd plafond, waarin 

zich de ventilatie- en koelvoorziening bevindt. De 

raamafmetingen zijn ongeacht de orientatie van de 

gevel telkens 2200 x 1700 mm (bxh). 

Afb 3.12: Gevelopbouw, bestaande uit een prefab 

betonnen binnenspouwb/ad en een gemetse/d 

buitenspouwb/ad. De spouw wordt gevuld met 

steenwol. 
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-Kamerindeling: De hotelkamers voldoen aan de 

viersterrennorm van de NHC. Deze stelt strikte 

eisen aan de inrichting van de kamer, die minimaal 

22 m
2 

BVO meet. In het verblijfsgedeelte zijn naast 

een bed ook secundaire functies als twee fauteuils, 

een salontafel, een schrijftafel met stoel, een 

hang/legkast en een kofferrek verplicht aanwezig. 

De separate badkamer moet beschikken over een 

toilet, volledig uitgeruste wastafel en een badkuip 

inclusief douchevoorziening. Verder zijn er diverse 

aanvullende eisen, die gedetailleerde 

voorzieningen beschrijven. 

Wanneer de NHC-norm strikt wordt gevolgd, 

warden in feite alle voorzieningen die men thuis 

heeft in miniatuurversie gekopieerd, uitgezonderd 

de keuken . De archetypische hotelkamer wordt 

daarmee een appartement in zakformaat. De vraag 

rijst hoe effectief een dergelijke indeling is. Door 

de vele separate functies wordt het vloeroppervlak 

niet efficient benut. De figuur hiernaast toont een 

globale inschatting van het bruikbaar vloer

oppervlak. De rode zones zijn niet alleen nutteloos, 

maar vormen ook een verzamelplaats van stof en 

vuil. Dit leidt tot meer schoonmaakinspanning; wat 

juist in een hotelexploitatie een belangrijke 

kostenpost is . Een deel van het bruikbaar 

vloeroppervlak is daarnaast weinig aantrekkelijk. 

Zo ontstaat er tussen de badkamer en de hangkast 

een smalle corridor zonder verblijfskwaliteit. In de 

badkamer zijn alle functies dicht op elkaar 

geplaatst; waarbij de geopende badkamerdeur een 

hinderlijk element vormt. De badkuip neemt 

verhoudingsgewijs veel ruimte in. In de praktijk 

blijkt een badkuip nauwelijks gebruikt te warden 

[3.S] . Ook is de gecombineerde douchevoorziening 

minder gebruiksvriendelijk is dan een separate 

douche. 

De inrichting wordt gecompleteerd door losse 

elementen als schemerlampen, gordijnen en een 

televisie . Eenheid in de inrichting wordt vooral 

verkregen door te kiezen voor samenhangende 

kleurcombinaties en motieven. Door de 

gefragmenteerde indeling van de hotelkamer 

ontstaat echter al snel een vol, onrustig beeld. 

Fig. 3.13: /nterieur van een archetypische 

hotelkamer anno 2009. 

Q 

Fig. 3.14: Gebruiksana/yse van een hotelkamer in 
het referentiehotel 

Nuttig vloeroppervlak ca. 12,0 m 

Onbenut vloeroppervlak ca. 3,5 m 

Meubilair ca . 10,S m 

liotaal gebruiksoppervlak 26,0m 
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-lnstallatietechniek: De hotelkamers maken 

gebruik van de volgende installatietechnische 

voorzieningen : 

Verwarming en warm tapwater warden verzorgd 

door een collectieve gasgestookte ketel. T.b.v. 

ruimteverwarming wordt warmte afgegeven door 

convectoren in het verblijfs-gedeelte en in de 

badkamer van elke kamer. De convector onder het 

raam voorkomt het optreden van koudeval. 

Ventilatie en koeling warden per kamer verzorgd 

door een fancoil-unit, ofwel een 

ventilatorconvector. Deze bevindt zich achter het 

verlaagd plafond boven het entreehalletje in elke 

kamer. Via de fancoil wordt verse, gefilterde lucht 

ingeblazen in het verblijfsgedeelte. De lucht kan 

warden gekoeld m.b.v. een elektrische 

koelbatterij. Mechanische afzuiging vindt plaats in 

de badkamer. Er vindt geen warmteterugwinning 

naar de toevoerlucht plaats. 

Leidingtransport is sterk verticaal georienteerd . 

Leidingen voor warm en koud tapwater, riolering, 

verwarming, ventilatie, data en elektra warden per 

twee kamers opgenomen in de leidingschachten. 

Vanuit de schachten takken de leidingen af naar de 

sanitaire voorzieningen en de fancoil-unit, hiertoe 

warden zij ingestort in de breedplaatvloeren. 

Elektra- en verwarmingsleidingen naar het 

verblijfsgedeelte warden in de dekvloer 

opgenomen. De leidingschacht is bereikbaar via 

een luik op de gang. Zodoende is het verticale 

leidingtransport aanpasbaar, in tegenstelling tot 

het horizontale leidingtransport. 

Een individuele regelbaarheid van het 

binnenklimaat is om twee redenen belangrijk. 

Enerzijds wisselt de bezettingsgraad in hotels sterk, 

anderzijds beschouwt de NHC-normering dit als 

een kwaliteit . In het referentiehotel kan de gast 

verwarming, keeling en ventilatie aansturen via 

een bedieningspaneel. De dubbele metalstud

wanden zorgen voor enige thermische isolatie 

tussen naastgelegen kamers, terwijl de vloeren een 

grate thermische massa hebben. Hierdoor kan een 

temperatuurverschil tussen de kamers warden 

gehandhaafd. 

,2 . • 
I -

Afb. 3.15 Fancoil-unit aanzicht (boven,) 

inbouwsituatie met inb/aasrooster, en bedienings

paneel (beneden). 

3.2.2 Materiaaltoepassing 

Zoals gesteld is een gebouw in feite een verpakking 

van ruimte. De keuze en toepassing van de 

'verpakkingsmaterialen' heeft een grate invloed op 

de totale milieubelasting van een gebouw. De 

materiaaltoepassing in het referentiegebouw 

warden kwantitatief en kwalitatief onderzocht. De 

resultaten warden getoetst aan de NIBE-database 

voor bouwmaterialen, waarmee de materiaal

gebonden milieubelasting in kaart wordt gebracht. 
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aterialen 

Constructie 
+ Sefii/ 

:>uwdelen 

Massa 

T otaal gewicht: 
495, 1 t 

T otaal gewicht: 
495, 1 t 

Afb. 3.16: Massa en volume van de in het 

referentiegebouw toegepaste materialen en 

bouwdelen. 

MATERIAAL Gewicht Volume 
(t) (m3) 

Gewapend beton 403,4 174,3 
Gips 55,3 61,8 
Ba ks teen 27,2 13,6 
Steenwol 0,5 115,4 
Overig 10,5 31,7 
Leidingruimte - 140,1 
Net. bruikbaar volume - 1073 
TOTAAL 495,1 1609,9 

Volume 

Bruikbaar volume 

Totaal volume: 
1609,9 m3 

Bruikbaar volume 

Totaal volume: 
1609,9 m3 

BOUWDEEL Gewicht 
(t) 

Constructie 350,7 
Constructie 61,2 
+ gebouwschil 

Gebouwschil 29,2 
lnbouw 54,0 
lnstallatieruimte -

Net. bruikbaar volume -

TOTAAL 495,1 

Overig 

Volume 
(m3) 

192,5 
24,5 

29,0 
150,4 
140,1 

1073,0 
1609,9 



Materiaaltoepassing: 

-Gewapend beton vormt ruim 

81% van de gebouwmassa. 

Beton is een materiaal dat niet 

in originele staat hergebruikt 

wordt. Bij sloop wordt het 

vergruisd, waarbij het 

3 Analyse 

wapeningsstaal wordt verwijderd. Doorgaans 

wordt beton tot gemengd puingranulaat verwerkt, 

omdat scheiding van overig bouwpuin in de 

praktijk niet gebeurt. Puingranulaat kan worden 

toegepast als toeslagmateriaal in nieuw beton, 

waarmee tot 20% op grind als toeslagmateriaal 

wordt bespaard (3.13]. In de praktijk past de 

betonverwerkende industrie het maar 

mondjesmaat toe, vanwege het mogelijke 

kwaliteitsverlies van het nieuwe beton. Zodoende 

wordt puingranulaat vooral gebruikt in de 

wegenbouw, waar het in langgerekte vuilnisbelten 

terechtkomt (oftewel in wegfunderingen). De 

markt voor puingranulaat staat onder druk 

vanwege het alsmaar toenemende aanbod en een 

achterblijvende vraag. Gewapend beton wordt pas 

sinds de Tweede Wereldoorlog grootschalig 

toegepast in de bouw. lnmiddels worden de eerste 

naoorlogse woningen alweer gesloopt. Alleen al in 

de Amsterdamse Bijlmermeer worden 6500 

galerijwoningen afgebroken (3.14]. Oat is ruim 8% 

van het aantal nieuwbouwwoningen dat jaarlijks in 

Nederland wordt opgeleverd [3.15]. Technieken 

om de ingredienten cement, grind en water terug 

te winnen uit uitgehard beton zijn op korte termijn 

nog niet marktrijp (3.16]. Hiermee vormt de 

grootschalige toepassing van beton in 

bouwwerken een bron van sloopafval. Het 

wapeningsstaal kan wel volledig worden 

hergebruikt; het dient als grondstof in het 

oxystaalproces (tot ca. 40% van het volume). 

-Gips wordt alsmaar meer toegepast in de bouw. In 

het referentiegebouw vormt het ruim 11% van het 

gebouw-gewicht. In het referentie-gebouw wordt 

gips droog toegepast in niet-dragende 

scheidingswanden. Hierdoor is het bij sloop te 

scheiden van de overige bouwmaterialen. Gips 

kan worden gewonnen uit rookgassen (Rogips) en 

pleegt zodoende geen aanslag op eindige 

natuurlijke bronnen. Het materiaal is in principe 

eindeloos herbruikbaar, bij toevoeging van water 

wordt het weer plastisch. In de praktijk wordt gips 

echter vooral gestort, omdat dit financieel 

aantrekkelijker blijkt te zijn (3.17]. 

-Baksteen: gezien het massieve 

uiterlijk van het gebouw is het 

beperkte aandeel van baksteen 

in het gebouwgewicht 

opvallend (ruim 5%). Meest 

gewaardeerde eigenschappen 

zijn de robuustheid (vrijwel onderhoudsvrij 

toepasbaar in gevels) en het warme uiterlijk. 

Baksteen bepaalt in hoge mate het karakteristieke 

uiterlijk van de Nederlandse gebouwde omgeving. 

Toegepast in een gemetseld buitenspouwblad 

dient baksteen echter voornamelijk als regenjas -

een functie die makkelijk door een veel lichter 

materiaal kan worden vervuld. Metselwerk is naast 

materiaal- ook arbeidsintensief. Bij sloop zijn 

stenen en voegmortel bovendien nauwelijks 

scheidbaar, waardoor recycling in de originele 

componenten niet mogelijk is. Samen met 

betongranulaat wordt het vaak verwerkt tot 

puingranulaat voor wegenbouw. 

Van de meest toegepaste materialen (beton, gips, 

baksteen en (wapenings)staal, wordt alleen het 

staal in de hedendaagse praktijk vrijwel volledig 

hergebruikt. Beton en baksteen zijn afkomstig van 

natuurlijke bronnen, en keren daar aan het eind 

van hun levenscyclus niet terug. Ook de 

gipskringloop wordt in de praktijk nog maar zelden 

gesloten. 

Afb. 3.17: Betonpuin komt voor een groot dee/ 

terecht in de fundering van wegen. 
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Fig. 3.18: Efficientie van het ruimtelijk ontwerp van 

het referentiegebouw. 

Massa en oppervlaktes 

Tota le gebouwmassa 495,1 t 

Oppervlak gebouwschil 449,6 m' 

Bruto vloeroppervlak 391,2 m' 

Geconditioneerd 
358,8 m2 

vloeroppervlak 

Volumes 

Bruto gebouwvolume 1617,0 m3 

Volume bouwdelen 434,8 m3 

Volume loze ruimte 140,1 m3 

Netto bruikbaar volume 1042,1 m3 

Kengetallen 

Massa I gecond. vloeropp. 1,38 t/ m' 

Massa I bed 41,3 t/bed 

Vloeroppervlak I bed 29,9 m'/bed 

Massa 
0,31 t/ m3 

I bruto gebouwvolume 

Netto bruikbaar volume 
64 

/ bruto gebouwvolume 
% 

A/V-verhouding 0,28 m'/m"' 

Uit voorgaande grafieken en tabellen vallen enkele 

zaken op. Allereerst is de gebouwmassa met 1,38 

t/m 2 veel groter dan noodzakelijk. Slimbouwen 

hanteert als streefwaarde ca. 0,6 t/m2
• Ook wordt 

het gebouwvolume inefficient benut. Bijna 27% 

van het volume bestaat uit bouwdelen, oftewel 

verpakkingsmateriaal. Daarnaast slokken de 

verlaagde plafonds en leidingschachten ca. 9% van 

het volume op. Slechts 64% van het bruto 

gebouwvolume wordt nuttig gebruikt. In § 3.2.1 is 

bovendien geconstateerd dat bij de inrichting van 

de kamers nog eens ruim 10% van het 

vloeroppervlak niet wordt benut. Door 

vermenigvuldiging ontstaat de indruk dat 

uiteindelijk 55 tot 60% van het gebouwvolume 

nuttig wordt gebruikt. Ook al betreft het een ruwe 

schatting; in een dichtbevolkt land als Nederland 

moet een dergelijke slordige omgang met ruimte 

vraagtekens oproepen . 

Fig. 3.19: Typische A/V-verhouding van diverse 

gebouwvormen {3.18] 

Gebouwvorm Typische A/V-verhouding 

Vrijstaande woning 0,7-1,0 

2-onder-1-kap woning 0,6 - 0,9 

Rijwoning 0,4 - 0,6 

Gestapelde woning 0,3-0,5 

De A/V-verhouding is een maat voor de 

compactheid van een gebouw. Compactheid leidt 

tot energiezuinigheid, omdat een kleiner 

schiloppervlak tot kleinere transmissieverliezen 

leidt bij gelijkblijvende warmteweerstand. De A/V

verhouding van het referentiegebouw is zeer 

gunstig, vergeleken met diverse andere gebouw

vormen. 

Fig. 3.20 Gemiddelde massa van enkele bouwdelen 

van het referentiegebouw. 

Bouwdeel Gemiddelde massa 

Vloeren 630 kg/m' 

Gevels 652 kg/m' 

Binnenwanden 55 kg/m' 

De vloeren van de begane grond (kanaalplaten) en 

verdiepingen (breedplaten) hebben veruit het 

grootste aandeel in het gebouwgewicht. 

Kanaalplaten en breedplaten worden veelvuldig 

toegepast vanwege de lage kostprijs, hoge 

bouwsnelheid en ruime verkrijgbaarheid. Daar 

tegenover staan een niet aanpasbaar 

leidingverloop en een hoog eigen gewicht. Op de 

markt zijn tot meer dan 50% lichtere 

vloersystemen verkrijgbaar, die bovendien meer 

leidingflexibiliteit bieden. Een alternatief 

vloersysteem kan aldus het totale gebouwgewicht 

fors reduceren, en de functionele aanpasbaarheid 

vergroten. 
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3.3.3 Energievraag 

Om in de 'verpakte ruimte', in dit geval een 

hotelkamer, te alien tijde een behaaglijk binnen

klimaat te scheppen, is energie benodigd. Hierbij 

treden de volgende energiestromen op: 

Transportvertiezen Warm afvatwater 

Verlichting 

Ventilatle 
Koeing 

Ventilatie- Transmissie
verUezen 

Fig. 3.21: Energiestromen in een hotelkamer. De 

grootte van de stromen is indicatief weergegeven. 

De grootte van de energiestromen is niet alleen 

afhankelijk van het gebouw, maar ook van het 

gebruik. Bij de volgende aspecten bestaat er een 

directe relatie tussen de energievraag en het 

bouwkundig ontwerp: 

-De ruimteverwarmingsbehoefte (Qh) wordt door 

de warmtebalans bepaald: warmteverliezen 

(transmissie en ventilatie) minus warmtewinsten 

(zoninstraling, lichaamswarmte en afvalwarmte 

van apparaten) levert Qh. De thermische 

isolatiewaarde en de luchtdichtheid van de 

gebouwschil bepalen resp. de transmissie- en 

ventilatiewarmteverliezen, en zijn daarmee van 

grote invloed op het energieverbruik. 

Fig. 3.22: Warmteweerstand van de bouwdelen van 

de gebouwschi/ van het referentiegebouw. 

Bouwdeel Rc-waarde 

Gevel 3,23 m' K/W 

Dak 3,24 m2 K/W 

Begane grondvloer 3,41 m2 K/W 

Beglazing 0,74 m2 K/W 

(Uw = 1,75 W/m 2 K) 

Opvallend is dat de warmteweerstand van gevel, 

dak en begane grondvloer vrijwel gelijk is, en 

voortkomt uit de gebruikelijke 100 mm minerale 

wol als isolatiemateriaal. De gevelconstructie bevat 

diverse aansluitingen die in de praktijk niet 

luchtdicht zullen worden afgewerkt. Voor de 

luchtdichtheid van het gebouw wordt een N50-

waarde aangenomen van 2,5. h.1
. 

Met behulp van PHPP 2007 [zie § 5.2] wordt de 

ruimteverwarmingsbehoefte voor het referentie

gebouw bepaald op 68 kWh/m2a. 

-Koe/behoefte treedt voornamelijk op in de zomer

maanden, en is afhankelijk van de hoeveelheid 

zoninstraling en het thermisch accumulatie van de 

constructie. Het gebouw is zwaar heeft een relatief 

laag glaspercentage. Externe zonwering, een 

effectieve maatregel om de zonbelasting te 

verminderen, ontbreekt in het gebouw. Er wordt 

een beperkte koelvraag verwacht. PH PP 2007 

voorspelt een temperatuuroverschrijdings

frequentie van 6% boven 25°C, hetgeen niet 

uitzonderlijk hoog is. 

-Verlichting: In de diepe, relatief gesloten 

hotelkamers treedt verhoudingsgewijs weinig 

daglicht binnen. De centrale gang kent zelfs geen 

enkele daglichtttoetreding, en zal zodoende de 

gehele dag verlicht moeten worden. 
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3.2.4 Functionele aanpasbaarheid De indeling van kantoren is gestandaardiseerd op 

een moduulmaat van 300 mm (3M). Hiervoor zijn 

Aan het ontwerp van het referentiegebouw kan 

een duidelijk voorgeschreven gebruik worden 

afgelezen. Desondanks worden de mogelijkheden 

tot functionele aanpasbaarheid onderzocht voor 

een alternatieve hotelinvulling, gebruik als kantoor 

en als woongebouw. 

-Aanpassing hotelfunctie: De eigen identiteit van 

hotelkamers ligt besloten in het interieur, dat na 

maximaal 10 jaar wordt vervangen. Uitbreiden van 

de kamers is alleen mogelijk door zijdelingse 

samenvoeging, in alle andere richtingen knelt het 

betonnen corset. Het wijzigen van de kamer

indeling gebeurt doorgaans nooit. De plaats van de 

badkamer wordt gedefinieerd door de leiding

schacht; integreren van natte leidingen in het 

casco is achteraf niet meer mogelijk. 

-Kantoorfunctie: Herbestemming van hotel

vastgoed tot kantoor is een interessante gedachte. 

Hotels bevinden zich immers op strategische 

plekken in het stedelijk weefsel. Twee aspecten 

werken echter belemmerend : de starheid van het 

casco en het ontbreken van voorzieningen voor 

horizontaal leidingtransport. 

eooo 

,-
Afb. 3.23: /npassing standaard kantoorcel, det 

verloren ruimte is gearceerd. 

standaardverkavelingen ontwikkeld, afgeleid van 

de afmetingen van kantoormeubilair. Een veel 

voorkomende maat is 1800 mm, de standaard

breedte van een werkplek. Zodoende is het 

constructief stramien van kantoren doorgaans een 

veelvoud van deze maat: breedtematen van 5400 

mm en 7200 mm zijn gebruikelijk. Als dieptemaat 

zijn 5400 mm en 7200 mm courant; een standaard 

kantoorcel meet bijvoorbeeld 3600 x 5400 mm. De 

zijbeuken van het hotelgebouw hebben een maat 

van 8000 x 7100 (b x d), waardoor geen 

economische kantoorverkaveling binnen de 3M

moduulmaat mogelijk is . De indeling van de 

middenzone wordt belemmerd door de positie van 

de kolommen, waardoor het indelen van een 

flexibele middenzone met pantry, printers of 

opslagruimte wordt bemoeilijkt. Het is ondoenlijk 

om de kleine ramen te vergroten, teneinde de 

daglichttoetreding en het uitzicht te verbeteren. 

Het leidingverloop in kantoorgebouwen wijkt sterk 

af van hetgeen in hotels aanwezig is. Natte 

leidingen zijn op de werkvloer nauwelijks nodig, 

zodat de vele aanwezige schachten overbodig zijn 

en zelfs in de weg kunnen staan. Voor het 

integreren van de benodigde data- en elektra

bekabeling is een kostbare en ruimteverslindende 

verhoogde vloer nodig. 

-Woonfunctie: Ruimtelijk voldoet een hotelkamer 

als zelfstandige wooneenheid voor bijvoorbeeld 

studenten . De geschiktheid van het gebouw voor 

bewoning is echter vooral afhankelijk van de 

locatie. Enerzijds zijn locaties nabij de uitvalswegen 

aan de rand van de stad niet altijd populaire 

woongebieden. Anderzijds zorgen diezelfde 

uitvalswegen voor een aanzienlijke geluidbelasting. 

lndien de bestaande gevelconstructie niet voldoet, 

is de ruimte voor aanpassingen beperkt. Hetzelfde 

geldt voor de daglichtoetreding. De 

hotelverkaveling voldoet ternauwenood aan de 

Bouwbesluitseis t.a.v. daglichttoetreding: Het 

glasoppervlak van 2,62 m2 per hotelkamer beslaat 

juist de vereiste 10% van het netto 

vloeroppervlakte van 26,20 m2 die voor een 

woonfunctie vereist is. Uitbreiding van de 

gevelopeningen lijkt praktisch onmogelijk. 
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3.3 Duurzame ontwikkeling in de 

hotellerie 

3.3.1 Algemeen 

3 Analyse 

Het onderzoek naar de 'duurzame ambities' van 

hoteliers beperkt zich tot hotelketens; 

familiehotels warden buiten beschouwing gelaten. 

Geheel in lijn met de huidige mondiale 'groene 

golf afficheren de grate hotelketens zich met het 

begrip duurzame ontwikkeling. 

"Hard Franchise"-ketens als Novotel en Ibis (beiden 

van de Accor-graep) gebruiken gestandaardiseerde 

hotelformules. In het kader van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen besteden zij in hun 

bedrijfsvoering expliciet aandacht aan het thema. 

Accor heeft sustainable development tot 

speerpunt gemaakt van haar beleid. Tussen 2008 

en 2012 bouwt Accor volgens planning wereldwijd 

1800 nieuwe hotelgebouwen, oftewel 40.000 

nieuwe kamers per jaar. Vanaf 2010 moeten haar 

nieuwbouwhotels 20% zuiniger met energie en 

water omgaan dan bestaande hotels. Voor de 

beoordeling van de resultaten wordt gebruik 

gemaakt van BREEAM . 

Opvallend is dat het accent ligt op maatregelen in 

de bedrijfsvoering: van energiezuinige verlichting 

tot waterbesparende douchekoppen. Deze 

prioriteitenstelling is verklaarbaar: het exploitatie

praces betreft de core business van de hoteliers, 

die in feite dienstverleners zijn en geen vastgoed

beheerders. Bovendien zijn maatregelen in de 

bedrijfsvoering eenvoudiger uit te voeren, leveren 

zij direct voordeel op en raepen een milieubewust 

imago op. Een klassiek voorbeeld is het bordje dat 

opraept tot hergebruik van handdoeken: de 

kostenbesparing is mooi meegenomen voor de 

hotelier. Concrete voorbeelden van duurzame 

hotels warden oak getoond. Hier ligt het accent 

juist op installatietechnische maatregelen, zoals 

het plaatsen van pv-panelen en warmtepompen. 

Het Etap Hotel Toulouse Airport geldt als 

pilotpraject van Accor. Met een meerinvestering 

van 6% zou het totale energieverbruik van het 

gebouw met circa 60% gereduceerd moeten 

warden (3.19). 

3.3.2 lnnovatieve voorbeeldprojecten 

De 'graene' ambities ten spijt, is het 

onderscheidend vermogen van hotelgebouwen 

doorgaans vooral terug te vinden in de 

thematische inrichting, ofwel in de inbouw. 

Desalniettemin zijn er in Nederland voorbeelden te 

vinden van hotelconcepten die zich op bouwkundig 

niveau onderscheiden door een innovatieve 

bouwwijze. Door middel van een praef

overnachting zijn twee recent geopende hotels 

onderzocht: het CitizenM Hotel op Schiphol, en het 

Qbic Hotel in het WTC te Amsterdam. 

-CitizenM Hotel, Schiphol Airport (NL) 

Met de slogan "One Star Luxury" opende CitzenM 

recent twee hotels in Amsterdam. Beide hotels zijn 

gebouwd op zeer krappe, gunstig gelegen en dure 

locaties . Voor grate ketens met 

gestandaardiseerde hotelontwerpen zijn deze 

locaties te klein voor een rendabele 

hotelexploitatie. CitizenM ontwikkelde een 

geprefabriceerd hotelconcept dat bij uitstek 

toegesneden is op de moderne zakenreiziger. 

CitizenM maakt gebruik van compacte, volledig 

geprefabriceerde hotelkamers. Op een opper

vlakte van ca. 16 m2 zijn de essentiele hotelfuncties 

luxueus uitgevoerd. Niet noodzakelijke 

voorzieningen als een bureau, minibar of zithoek 

zijn geschrapt. Op de begane grand bevindt zich 

een zeer ruime lounge. Deze is voorzien van een 

bar, eenvoudig restaurant, zithoeken, vergader-

ruimten en een businessruimte met 

compute rwerkple kken. Hierdoor wordt een 

efficient ruimtegebruik bereikt. De kamers zijn 

futuristisch vormgegeven, waarbij de 

functionaliteit op diverse punten in het gedrang 

komt. Dit geldt vooral voor de fraaie glazen 

toiletruimte, die bij tweepersoons kamerbezetting 

simpelweg oncomfortabel is. De ronde vormgeving 

van de sanitaire voorzieningen leidt tot inefficient 

gebruik van de schaarse vierkante meters. 

Ondanks het ontbreken van diverse functies wekt 

de kamer een luxueuze indruk. 
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Afb. 3.24: Aanzicht van het CitizenM-hotel Schiphol 

Afb. 3.25: Prefabricage van complete hotelkamers 

De collectieve functies in de lounge lijken intensief 

te worden gebruikt. CitizenM is zeker geen 

spartaans budgethotel. Het bouwtechnisch 

concept van het gebouw is zeer onorthodox. Door 

elke kamer als afzonderlijk bouwdeel te 

beschouwen en te prefabriceren, zijn de 

bouwlagen draagconstructie, gebouwschil, 

installatie-techniek en inbouw fysiek ge"integreerd 

in een unit. Voor deze bouwwijze is gekozen om op 

zeer krappe locaties snel een hotel te kunnen 

Afb. 3.27: Plattegrond van een hotelkamer 

Afb. 3.26: lnterieur van een hotelkamer 

bouwen. In de praktijk treden echter twee grote 

nadelen op. Allereerst komt de bouwwijze de 

prestaties van de bouwdelen niet ten goede. De 

bouwdelen zijn niet alleen fysiek, maar ook 

functioneel sterk met elkaar verweven Hierdoor 

vervullen de bouwdelen hun primaire functie niet 

efficient. Zo heeft de gevel een lage 

warmteweerstand en diverse koudebruggen, 

omdat er zich ook constructieve componenten 

bevinden in de gevelzone. 
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Alie horizontale en verticale draag- en 

scheidingsconstructies moeten dubbel warden 

uitgevoerd, omdat elke unit als autonoom 

bouwwerk wordt beschouwd. Het aanbrengen van 

de installatietechnische voorzieningen kostte 

vanwege de gecompliceerde constructie maar 

liefst 5 maanden. Hiermee werd de korte bouwtijd 

van 1 maand teniet gedaan (3.20). 

Op lange termijn is het zo goed als onmogelijk om 

functionele aanpassingen uit te voeren. Een 

sprekend voorbeeld hierbij is het eveneens 

revolutionaire Nakagin Capsule Hotel te Tokio, 

Japan. In 1972 geopend als exponent van het 

Metabolisme, bestond het gebouw uit een 

clustering van hypermoderne, autonome 

hotelkamers. Anno 2009 vormt het interieur een 

bijna museale herinnering aan lang vervlogen 

tijden. Verbouwing is niet mogelijk: er is geen 

casco dat gestript kan warden. Het vervangen van 

de complete hotelkamers komt neer op sloop van 

het hele gebouw. Dit zelfde lot zal CitizenM 

beschoren zijn. De vormgeving en technologie van 

de hotelkamers raakt vroeg of laat gedateerd en 

versleten. De kamers zullen stuk voor stuk gesloopt 

moeten warden, waarna een braakliggend kavel 

resteert. Deze bouwwijze is uit duurzaamheids

oogpunt alleen interessant wanneer een korte 

technische levensduur wordt geprogrammeerd. De 

XX-ontwerpstrategie ontwikkeld door Post (3.21) 

is in dit kader het vermelden waard. 

.. . .. ... .. ~ 

Afb. 3.28: lnterieur van het Nakagin Capsule Hotel 

te Tokio (J). 

-Qbic Hotel, Amsterdam (NL) 

Qbic Hotels is een vernieuwend hotelconcept dat 

zich met name richt op bestaande gebouwen. De 

eerste vestiging is geopend in het World Trade 

Center te Amsterdam. Het WTC is een typisch 

voorbeeld van een functieneutraal gebouw. In het 

complex zijn meer dan 300 bedrijven gevestigd 

naast tal van andere functies; een hotel ontbrak 

hierin nog. 

Het concept van Qbic behelst het plaatsen van een 

geprefabriceerde hotelmodule, de zogeheten Cubi, 

in een bestaand gebouw. De Cubi bevat de 

essentiele functies nodig voor een overnachting: 

een royaal bed en sanitair (douche, toilet en 

wastafel). De Cubi is vormgegeven als een bedstee 

en wordt opgebouwd uit aluminium profielen en 

koppelstukken. De onderdelen word en 

geproduceerd in China en verscheept naar de 

hotellocatie. Twee personen kunnen binnen een 

dag een Cubi assembleren en aansluiten op het 

leidingennetwerk. Dit dient voorhanden te zijn in 

het gebouw. 

Afb. 3.29: World Trade Center te Amsterdam 

Afb. 3.30: lnterieur Qbic-hotelkamer met Cubi 
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Doordat de Cubi alle noodzakelijke functies van 

een hotelkamer bevat, kan deze in elk 

utiliteitsgebouw warden geplaatst. Essentieel in 

het transformatieproces is de beschikbaarheid van 

leidingen. In het WTC moesten hiervoor de 

massieve betonnen vloeren doorboord warden, en 

verlaagde plafonds en leidingschachten warden 

aangelegd. De energetische prestaties van het 

hotel zijn afhankelijk van het casco waarin het 

wordt ondergebracht. 

Qbic Hotels richt zich specifiek op leegstaande 

kantoorgebouwen. In Amsterdam is de leegstand 

in kantoren ruim 19% [3.22]. Tegelijkertijd is er een 

gebrek aan hotelkamers in de regio, hetgeen de 

internationale concurrentiepositie van Amsterdam 

bedreigt. Tot 2015 is er in de stad behoefte aan 

9.000 nieuwe hotelkamers [3.23] . Concepten als 

Qbic zijn geschikt om beide problemen aan te 

pakken. Hiermee creeert Qbic haar eigen markt, 

hetgeen uniek is in de hotellerie. Het concept biedt 

echter ook voordelen bij nieuwbouwprojecten. 

Dankzij de Cubi hoeft een hotelgebouw immers 

niet langer te warden beschouwd als 

exploitatiegebonden vastgoed. Hiertoe dient een 

flexibel, functieneutraal casco te warden 

ontworpen, waarin de hotelmodule wordt 

'ingeplugd'. Na afloop van het huurcontract wordt 

deze weer verwijderd. 

Afb. 3.31: Assemblage van een Cubi 

lnteressant aan zowel CitizenM als Qbic is het 

streven naar een efficiente, eigentijdse vorm van 

hotelexploitatie. Uitgangspunt van beide 

concepten is een rigoureuze modernisering van de 

hotelkamer, waarbij prefabricage wordt ingezet 

om een hoge bouwkwaliteit te realiseren tegen 

beperkte kosten. Door middel van een uitgekiende 

functionele indeling ontstaat een goed 

functionerende hotelkamer zonder niet-

noodzakelijke voorzieningen. Grootste verschil is 

dat bij CitizenM het kamerontwerp het 

uitgangspunt vormt voor het gebouwontwerp, 

terwijl Qbic de hotelfunctie juist fysiek loskoppelt 

van het gebouw. Op lange termijn lijkt de 

succeskans van Qbic het grootst. Doordat Qbic zich 

beperkt tot het kamermeubel, is de inrichting en 

functionaliteit van het hotel in de toekomst 

aanpasbaar. Hiermee leent het Qbic concept zich 

zeer goed voor toe passing in niet

exploitatiegebonden gebouwen als het WTC. 

Duurzaamheid wordt bereikt door de hotelfunctie 

onder te brengen in een licht, energie-efficient en 

functioneel aanpasbaar casco. Daarmee wordt 

meerwaarde gecreeerd voor zowel de belegger als 

de exploitant. Het CitizenM hotel oogt weliswaar 

hip en futuristisch, maar biedt op lange termijn 

weinig uitzicht op behoud van waarde. Zou de 

architect het trieste lot van het Nakagin Capsule 

Hotel kennen? 

Afb. 3.32: Ook het Qbic-hotel kent een conceptue/e 

voorganger in Japan. De zogenaamde capsu/e

hote/s zijn een extreme vorm van doelmatigheid. 

De overnachtingsfunctie is gei'ntegreerd in een 

minuscuu/ 's/aapmeubel', dat onafhankelijk van het 

gebouw functioneert. 
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3 Analyse 

3.4 Voorlopige conclusies 

3.4.1 Bevindingen analyse 

-Typologie en ontwikkeling: Het hedendaagse 

zakelijke hotelgebouw komt voort uit een 

eeuwenlange traditie. Als dienstverleners zijn 

hoteliers traditioneel vooral gericht op de 

bedrijfsvoering. Hun vastgoed beschouwen zij als 

een productiemiddel, waardoor zij zich bij de 

ontwikkeling beperken tot geldende normen en 

conventies. De hotellerie is sterk gericht op 

kengetallen. Om een zo hoog mogelijke RevPAR te 

genereren, worden gemiddelden voor functionele 

oppervlaktes en voorzieningen routinematig tot 

norm verklaard. Deze conservatieve manier van 

ontwikkelen leidt slechts zelden tot innovatieve 

hotelgebouwen. De hedendaagse hotelkamer is 

vrijwel altijd een variant op het archetypische 

hotelkamerontwerp. De afgelopen decennia is dit 

type niet aangepast aan de veranderende leefstijl 

en werkwijze van de zakelijke reiziger. 

-Kenmerken duurzaam bouwen: Op basis van 

analyse van het referentiegebouw wordt gesteld 

dat een standaard hotelgebouw anno 2009 

moeilijk "duurzaam" kan worden genoemd binnen 

de domeinen materiaaltoepassing, energie

verbruik en functionele aanpasbaarheid . De 

gebouwconstructie is zwaar, heeft een groot 

ruimtebeslag en bestaat voor het overgrote deel 

uit niet herbruikbare materialen . De energievraag 

is circa 4 maal hoger dan met passiefhuis

technieken kan worden bereikt. Bovendien kan 

zonder actieve koeling geen behaaglijk 

ruimteklimaat ontstaan. Het gebouwcasco is niet 

efficient te gebruiken als kantoor of woonruimte, 

waardoor een lange economische levensduur in 

gevaar komt. 

3.4.2 Uitgangspunten voor ontwerp 

Op basis van de analytische bevindingen worden 

vier uitgangspunten geformuleerd voor het te 

ontwerpen gebouw. Doelstelling in het ontwerp is 

het creeren van een gebouw dat niet alleen 

gunstiger scoort op de gestelde criteria voor 

duurzaam bouwen, maar ook tegemoet komt aan 

de veranderende marktomstandigheden. 

-Energie-efficiency: De Trias Energetica schrijft voor 

dat het reduceren van het energieverbruik 

voorrang heeft op het produceren van duurzame 

energie [3.24]. In het referentiegebouw, alsook in 

de onderzochte voorbeeldhotels, is energie

efficiency niet in het bouwkundig ontwerp 

nagestreefd. In het referentiegebouw is op cruciale 

punten niet gekozen voor de meest energie

efficiente oplossingen. De warmteweerstand van 

gevel en beglazing voldoen slechts aan de 

minimale Bouwbesluiteisen, en het gevelontwerp 

speelt niet in op passieve zonnewinsten of 

beschaduwing. Deels gebeurt dit vanwege 

bouwkostenreductie, deels door te ontwerpen op 

basis van gewoonte. Het passiefhuisconcept laat 

zien dat de energiebehoefte voor 

ruimteverwarming (On) tot 80% kan worden 

gereduceerd door een uitgekiend bouwkundig 

ontwerp, zonder noodzaak tot koeling. [2.1]. 

Doelstelling in Slimovernachten is een maximale 

reductie van On en het garanderen van een 

aangenaam binnenklimaat zonder gebruik te 

hoeven maken van actieve koeling. 

Afb. 3.33: Hotel Geiger te Serfaus (A), vooralsnog 's 

werelds enige hotel met Passivhaus-certificaat. 
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-Verantwoord materiaa/gebruik: het referentie

hotel bestaat uit een zeer zware betonnen 

constructie. De gebouwmassa bedraagt maar liefst 

1,25 ton / m2 vloeroppervlak, waarvan ruim 81% 

uit gewapend beton bestaat [zie § 3.3). Analoog 

aan de Trias Energetica geldt op materiaalgebied: 

bespaar eerst op de totale hoeveelheid materialen, 

en pas vervolgens materialen toe met een zo laag 

mogelijke milieubelasting. Afslanken van 

bouwdelen levert een opteleffect op: lichtere 

vloeren leiden tot slankere vloerliggers en 

kolommen, een lager gebouwgewicht en een 

lichtere fundering. Verminderd materiaalgebruik 

verkleint ook het niet nuttig gebruikt 

gebouwvolume. Kostenbesparing en een kleiner 

ruimtebeslag zijn de bijkomende voordelen. Voor 

elk bouwdeel wordt vervolgens een zo min 

mogelijk milieubelastend materiaal gekozen. 

Enerzijds betreft dit een zo klein mogelijk beslag op 

natuurlijke hulpbronnen, anderzijds een zo goed 

mogelijke herbruikbaarheid van het materiaal. Dit 

laatste is niet alleen afhankelijk van de 

materiaalsoort, maar ook van de toepassing: de 

mate waarin het zuivere materiaal bij sloop 

gescheiden kan worden. Slimbouwen streeft naar 

een 50% lager gebouwgewicht vergeleken met een 

referentiegebouw. Slimovernachten neemt deze 

doelstelling over; en streeft naar het vermijden van 

materialen uit NIBE-klassen 4 t/m 7. 

5 Af te raden keuze 

6 Slechte keuze 

7 Ona.invJarcJlJdre kcuzc 

Fig. 3.34 NIBE-classificatie van bouwmaterialen 

-Waardevast vastgoed: Als exploitatiegebonden 

vastgoed [zie § 3.1.2) vormt de hotelmarkt 

traditioneel een nichemarkt voor professionele 

beleggers. Hoteliers verdienen hun geld door het 

uitbaten van hun eigen hotelgebouw. Zij zijn 

daarmee zowel exploitant van, als belegger in 

commercieel vastgoed. De veranderende 

verhouding tussen gebouweigenaar en -exploitant 

[zie §3.1.2) vraagt om een nieuwe visie op 

hotelvastgoed. Voor nieuwbouw is het een 

interessante gedachte om een hotelgebouw niet 

meer louter vanuit de eisen en wensen van de 

klassieke hotellerie te beschouwen, maar te 

beschouwen als multifunctioneel commercieel 

vastgoed. Een robuust en flexibel casco op een 

aantrekkelijke locatie kan als hotel worden 

ingevuld en verhuurd, en na verloop van tijd 

worden herbestemd. Zo wordt functionele 

veroudering tegengegaan en behoudt het casco 

een grotere restwaarde vergeleken met starre 

hotelgebouwen. Qbic Hotels [zie § 3.3.2) laat zien 

dat dergelijke contractvormen succesvol kunnen 

zijn. In deze constructie fungeert de hotelier als 

stabiele huurder voor de belegger, en kan zijn 

middelen daardoor inzetten voor zijn core 

business. Een volgende stap is het separaat 

toevoegen van aanvullende horecavoorzieningen 

binnen het casco. Ondernemingen als Starbucks 

zijn hierin gespecialiseerd, en ondersteunen of 

vervangen de hotelier als leverancier van 

maaltijden en drank. In de VS komen dergelijke 

constructies al voor; zo exploiteert Starbucks 

vestigingen in diverse Marriott-hotels (4.5). 

Aan het eind van de exploitatieperiode van het 

hotel biedt het casco de vrijheid om de 

functiekeuze te heroverwegen. Hotels zijn 

doorgaans gelegen op strategische locaties. Een 

kantoorfunctie is hier de meest voor de hand 

liggende functie, maar ook wonen moet technisch 

mogelijk zijn. Al naar gelang de marktvraag op dat 

moment kan een herbestemming worden 

doorgevoerd. 

-Functionaliteit: De hotelkamer heeft een lange 

onstaansgeschiedenis [zie § 3.1.1). Het archetype, 

dat is ontstaan door standaarden van hotelketens 

en algemene hotelnormen, is tot norm is verklaard. 

Dit archetype wordt al tientallen jaren telkens 

weer gekopieerd . De hotelkamers in het 

referentiehotel lijken qua opzet sprekend op de 

aanbevolen kamerindeling uit de jaren '70, waarbij 

alleen de afmetingen in de loop der jaren zijn 

gegroeid. 

3.12 



3 Analyse 

In de 21 • eeuw is de leefstijl van de reiziger op tal 

van punten veranderd . Allereerst wordt er meer en 

sneller gereisd, door ontwikkelingen in met name 

de luchtvaart (low-cost carriers). Reizigers 

vervoeren vaak slechts handbagage. ICT neemt een 

dominante plaats in, en de laptop met draadloze 

internetverbinding leidt tot vrijheid van werkplek. 

Nieuwe horecaconcepten spelen in op de 

behoeften van reizende zakenlieden; concepten als 

Starbucks fungeren steeds vaker als flexibele 

werkplekken. 

~11Jk .:.~r.l• ~~la:ilnc 

11'001' ol•1idl;isol•tl8 

+------~------

Afb. 3.35 Archetypische hote/kamer -

Aanbevolen kamerplattegrond uit het 

'Handboek voor Hotelontwerp' (1979} 

De indeling van de archetypische hotelkamer sluit 

steeds minder goed aan bij de eisen en wensen van 

de moderne reiziger. Zowel zakelijke als 

toeristische reizigers op stedelijke bestemmingen 

brengen zo min mogelijk tijd op hun kamer door. 

Werken gebeurt onder genot van een latte 

macchiato in de stad; niet aan de krappe, slecht 

verlichte schrijftafel op de kamer. Men ontspant in 

de dynamische omgeving van een metropool; en 

drinkt geen whisky uit de energieverslindende 

minibar op de kamer. Praktijkervaringen uit de 

hotellerie bevestigen dit beeld (3.25). Het zitje 

wordt gebruikt als kledinghanger, de hang/legkast 

blijft leeg, de schrijftafel fungeert als bagagerek 

voor de reistas en de badkuip wordt gebruikt als 

overgedimensioneerde douchebak. De moderne 

reiziger verwacht van zijn hotelkamer slechts de 

essentiele voorzieningen : slapen en sanitair. 

Oftewel: de kamer wordt opgebouwd rond een 

luxueus bed en royaal sanitair in een prettige, 

rustige omgeving. Secundaire voorzieningen zijn 

ofwel collectief aanwezig in het gebouw, ofwel in 

de directe omgeving te vinden. Deze benadering 

past bij het uitgangspunt 'Waardevast vastgoed' . 

De hotelier richt zich volledig op de exploitatie van 

de hotelkamers. Complementaire functies kunnen 

naar wens warden ondergebracht in hetzelfde 

casco, en warden uitgebaat door specialisten in de 

desbetreffende sector. 

Afb. 3.36: Koffiebar in gebruik als flexwerkplek. 
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4 On twerp 

4.1 Concept 

4.2 Draagconstructle 

4.2.1 Overwegingen 

4.2.2 Constructief ontwerp 

4.2.3 Vloeren 

4.2.4 Kolommen 

4.2.5 Brand- en geluidwering 

4.3 Gebouwschil 

4.3.1 Overwegingen 

4.3.2 Gevelelementen 

4.3.3 Beglazing 

4.3.4 luiken 

4.3.5 Oak en begane grondvloer 

4.3.6 Luchtdichting 

4.4 lnbouw 

4.4.1 Verkaveling 

4.4.2 Kamerontwerp 

4.5 Jnstallaties 

4.5.1 Afgifte 

4.5.2 Opwekking 

4.5.3 Ventilatie 

4.5.4 Distributie 

4.6 Gebouwvisie 

Op basis van een stramien van het referentiehotel wordt een altematief ontwerp ontwikkeld. 

Gestreefd wordt naar een integraal duurzaam concept: doelmatige toepasslng van materlaal, 

beperking van het energieverbruik en capabel om meerdere functies te vervullen in de toekomst . Lage 

energielasten en een lange functlonele levensduur vormen de meerwaarden voor zowel de 

investeerder als de exploitant. De hotelformule is toegesneden op de eisen wensen van de moderne 

reiziger, die daarmee optimaal bedlend kan warden . 



4 Ontwerp 

4.1 Concept 

4.1.1 Bouwlagen en functies 

Slimovernachten is een bouwtechnisch concept op 

gebouwniveau. Het ontwerp is in eerste instantie 

geschikt voor een functie als hotel. Deze functie 

bestaat uit de deelfuncties dragen, klimaat

scheiden, conditioneren en overnachten. In het 

gebouw worden vier autonome bouwlagen 

onderscheiden, die samen deze functies vervullen. 

·In Slimovernachten zijn de deelfuncties als volgt 

strikt verdeeld over de bouwlagen 

Bouwlaag Deelfunctie 

Casco (niet exploitatiegebonden) 

r<l1maatsc:h 1den 

0 raagcons t we tie Drag en 

lnterieur (exploitatiegebonden) 
.--~~~~~~~~-, 

lnsta llat ies Conditioneren 

Overnachten 

De bouwlaag draagconstructie vormt de 

ruggengraat van het gebouw. Deze laat gebruik als 

hotel, kantoor en woning toe. Bepalend hiervoor 

zijn de hoofddimensies, leidingflexibiliteit en 

prestaties m.b.t . bouwbesluiteisen [zie § 3.1.2]. 

Anders dan in het referentiegebouw vormt de 

gebouwschil een zelfstandige bouwlaag. Hiervoor 

gelden twee redenen. Allereerst is de functie 

'klimaatscheiden' zeer bepalend voor de 

energetische prestaties en comfortbeleving van 

het gebouw. Ook is de gevelindeling nauw 

verbonden met het gebruik van de binnenru imte. 

In deze opzet kan de gevel los van de constructie 

aangepast of zelfs vervangen worden. 

oO 
oo 
DD 

Afb. 4.1 Schematische voorstelling van de bouw

lagen gebouwschi/, draagconstructie, installaties 

en inbouw. Schil en constructie vormen samen het 

niet-exploitatiegebonden casco. 
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Fig. 4.2 Schematische voorstelling van het casco; 

bestaande uit draagconstructie (grijs) en 

gebouwschil (gee/) 

lo kan het gebouw in de toekomst inspelen op 

veranderende behoeften t.a.v. gebruik en 

klimatisering van de binnenruimte. Tenslotte kan 

een niet-dragende gevel lichter en slanker warden 

uitgevoerd dan een dragende gevel. Zodoende 

wordt het casco opgevat als een meervoudig 

bruikbare draagconstructie die als een zomer- en 

winterjas wordt omhuld door de gebouwschil. 

Binnen dit niet-exploitatiegebonden casco wordt 

het interieur geplaatst, dat wel exploitatie

gebonden is. Het interieur bestaat uit de 

bouwlagen installaties en inbouw. Deze lagen 

faciliteren de hotelfunctie: het overnachten in een 

geconditioneerde omgeving. De inbouw wordt 

ontworpen voor een vastgestelde levensduur, 

bijvoorbeeld de looptijd van een hotelcontract ( in 

de praktijk bedraagt deze 20 tot 50 jaar, [3.11] }. 

Concepten als Qbic Hotels [zie § 3.3.2] tonen aan 

dat het mogelijk is een overnachtingsfunctie onder 

te brengen in een niet-exploitatiegebonden casco. 

De installatietechnische voorzieningen warden 

collectief gebruikt. Op kamerniveau komen 

zodoende a Ileen leidingen en eindapparatuur voor. 

Ruimte voor leidingen is ge"integreerd in de draag-

constructie, waarbij het leidingverloop bij 

functionele veranderingen vervangbaar is. 

Horizontale leidingen warden in de vloeren 

ondergebracht, die daartoe geschikt dienen te zijn. 

Fig. 4.3 Schematische voorstelling van de 

bouwlagen installaties (blauw) ten opzichte van de 

inbouw (groen) en de draagconstructie (grijs) 

Verticaal leidingtransport vindt plaats in schachten, 

waartoe op een uitgekiende plek in het 

constructief stramien een ruime sparing is 

voorzien. De eindapparatuur, zoals lampen en 

sanitaire voorzieningen, heeft een sterke binding 

met de functie 'overnachten'. Deze wordt 

zodoende ge"integreerd in de bouwlaag inbouw. 

4.1.2 lndeling 

Op de zakelijke hotelmarkt is een gunstige prijs/ 

kwaliteitverhouding een belangrijke eigenschap. In 

de analyse van het referentiegebouw is 

beargumenteerd dat de archetypische hotelkamer 

hiervoor niet doelmatig is ingericht. [zie § 3.2] De 

bestudeerde innovatieve hotelconcepten Qbic en 

CitizenM tonen aan dat een compacte zakelijke 

hotelkamer naar tevredenheid functioneert. De 

hotelkamers in Slimovernachten maken gebruik 

van de voordelen van beide concepten. De kamers 

warden ontdaan van een zithoek; ligbad, 

hang/legkast en schrijftafel. Deze voorzieningen 

beslaan veel ruimte, terwijl zij in de praktijk 

nauwelijks gebruikt warden [4.1]. Het bed en het 

sanitair word en ondergebracht in een 

geprefabriceerd meubelstuk dat past in een 

kantoorstramien van 3600 mm breedte. 

4.2 
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Naast hotelkamers bevat het casco een centrale 

multifunctionele ruimte. Hier worden de 

secundaire voorzieningen aangeboden waar de 

doelgroep om vraagt: koffie en snacks, 

computerwerkplekken en printers, vergader-

ruimten en ontspannen zitplekken. Een combinatie 

van Starbucks, flexwerkplek en internetcafe. Deze 

ruimte lijkt in niets op de onpraktische, 

schemerachtige lounge in oubollige zakenhotels. 

De inrichting is ge'inspireerd op de collectieve 

ruimte in het CitizenM Hotel: licht en ruim; en 

voorzien van een transparante schakeling van 

diverse functies. In tegenstelling tot wat 

gebruikelijk is, is deze ruimte gesitueerd op de 

bovenste etage. Hiervoor gelden meerdere 

redenen. Het dakoppervlak, ook wel 'vijfde gevel' 

genoemd, is in de Nederlandse gebouwde 

omgeving nog vrijwel onontgonnen terrein. In het 

kader van meervoudig ruimtegebruik is het 

interessant te onderzoeken op welke wijze het 

dakoppervlak gebruikt kan worden. Allereerst is 

het uit constructief oogpunt voordelig om een 

lichte en open ruimte met relatief grote 

overspanningen hoog in het gebouw te situeren, 

boven de kamerzone die relatief kleine 

overspanningen kent. Bovenop het gebouw kan 

een aangenaam uitzicht gecombineerd worden 

Afb. 4.4: Skybar in het Choteau Hotel te Bangkok. 

met een ruime lichtinval. Daarnaast kan de ruimte 

worden uitgebreid met een dakterras; waardoor 

geen kostbare vierkante meters grondoppervlak 

hoeven te worden besteed aan een regulier terras. 

Vaak is het wenselijk om in een hotelgebouw een 

parkeergarage te integreren. Het constructief 

stramien van Slimovernachten is zodoende 

afgestemd op inpassing van een parkeerfunctie. In 

het on twerp wordt een halfverdiepte 

parkeerkelder opgenomen. Zodoende wordt de 

onderste bouwlaag een halve verdiepin
1
g boven het 

maaiveld opgetild. Dit voorkomt inkijk vanaf 

straatniveau in de hotelkamers die hier gelegen 

zijn; de multifunctionele ruimte bevindt zich 

immers op de bovenste verdieping. De afgegraven 

grond vormt een talud rond het gebouw. Niet 

alleen wordt hierdoor een gesloten grondbalans 

bereikt; er ontstaat ook een krachtig beeld. 



4 Ontwerp 

4.1.3 Bouwproces 

De uitvoering van Slimovernachten geschiedt 

volgens een sequentieel bouwproces. Dit is 

mogelijk dankzij de heldere functionele en fysieke 

scheiding tussen de bouwdelen onderling, en door 

een hoge mate van prefabricage van elk bouwdeel. 

De draagconstructie, gebouwschil en inbouw 

word en vrijwel geheel geprefabriceerd. 

Verondersteld wordt dat de kwaliteit van de 

bouwdelen in een industriele werkomgeving beter 

kan warden gecontroleerd dan op de bouwplaats. 

Ook blijven wijzigingen in de afzonderlijke 

bouwdelen achteraf mogeHjk, doordat ze slechts 

door enkele demontabele verbindingen gefixeerd 

zijn. In feite wordt hiermee de gedachtengang van 

het inmiddels afgesloten IFD-programma gevolgd 

(lndustrieel, Flexibel en Demontabel Bouwen, 

[4 .28] ). In het sequentieel bouwproces wordt elke 

bouwlaag als aparte afbeidsgang beschouwd . Na 

assemblage van de draagstructuur en montage 

hieraan van de gevelelementen, onstaat snel een 

wind- en waterdicht casco. Vervolgens warden alle 

leidingen in een arbeidsgang aangebracht. Tot slot 

wordt de inbouw geassembleerd, waarbij de in de 

inbouw opgenomen eindapparatuur wordt aan

gesloten op het al aanwezige leidingennetwerk. 

Fig. 4.5 (vorige pagina): Functionele doorsnede van 

het gebouw. De hotelkamers bevinden zich op drie 

verdiepingen boven de halfverdiepte parkeerkelder. 

De ruime en lichte multifunctionele ruimte bevindt 

zich op de bovenste verdieping en is gekoppeld aan 

een dakterras. 

Fig. 4.6: Aanzicht van het hotelgebouw. De 

halfverdiepte parkeerkelder bevindt zich in een 

talud. Auto's zijn daardoor niet zichtbaar in het 

beeld, terwijl het gebouw zich boven het maaiveld 

lijkt te verheffen. 

Draagconstructie 

\ 

\ 
I nstallatietechn iek 

\ 

Fig. 4.7: Het sequentiele bouwproces 

geschematiseerd. Draagconstructie en gebouwschil 

vormen samen een wind- en waterdicht casco. 

Hierin brengt de instal/ateur in een arbeidsgang het 

volledige leidingennetwerk aan. Tot slot wordt de 

geprefabriceerde inbouw geassembleerd. 

4.4 
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4.1.4 Duurzame kwaliteit 

Uit de analyse zijn vier ontwerpuitgangspunten 

voortgekomen: verantwoord materiaalgebruik, 

energie-efficiency, functionaliteit en waardevast 

vastgoed. Het beschreven concept geeft als volgt 

invulling aan deze uitgangspunten: 

-Verantwoord materiaalgebruik: De vier 

deelfuncties zijn strikt verdeeld over de 

bouwlagen. Hierdoor kan per bouwdeel een 

materiaaltoepassing worden gezocht die de 

bijbehorende deelfunctie het efficientst vervult. De 

draagconstructie heeft traditioneel het grootste 

aandeel in het gebouwgewicht [zie § 3.3). In 

Slimovernachten wordt deze hoofdzakelijk 

uitgevoerd in staal. Een staalconstructie is 

grotendeels prefabriceerbaar, maatvast, volledig 

herbruikbaar en leidt tot lichtere en slankere 

gebouwconstructies dan met steenachtige 

materialen. Seton is geen hernieuwbare grondstof, 

leidt tot een hoge gebouwmassa en is niet 

herbruikbaar. Alleen in de vloeren wordt een 

beperkte hoeveelheid gewapend beton toegepast; 

teneinde te voldoen aan bouwfysische kwaliteiten. 

De niet-dragende gevels warden uitgevoerd als 

houten sandwichpanelen. Hout is licht, 

hernieuwbaar (mits verantwoord geproduceerd), 

en heeft een veel lagere warmtedoorgangs

coefficient dan metalen en steenachtige 

materialen. Hierdoor is een koudebrugvrije 

toepassing in gevels mogelijk. 

-Energie-efficiency: Het ontwerp van het casco is 

gebaseerd op het passiefhuisconcept. 's Winters 

warden zonnewarmtewinsten geoptimaliseerd en 

warmteverliezen door transmissie en ventilatie 

beperkt; terwijl 's zomers overmatige zoninstraling 

wordt geweerd. Hiervoor warden louter passieve 

bouwkundige maatregelen ingezet: een 

zongerichte orientatie van gebouw en gevels; 

externe zonweringen, en een zeer goed 

ge'isoleerde en luchtdichte gebouwschil (richtlijn 

Passivhaus lnstitut: Re > 7,5 m2K/W). Daarnaast 

maakt het ventilatiesysteem gebruik van efficiente 

warmteterugwinning (h > 80%). 

-Functionaliteit: 21 e eeuwse zakelijke reiziger stelt 

rationele eisen aan zijn hotelovernachting: een 

comfortabel bed en schoon sanitair tegen een 

gunstige prijs. De archetypische hotelkamer is 

nooit aangepast aan de veranderende leefstijl van 

de gast. Grote hotelketens houden vast aan 

klassieke hospitalityconcepten. Alleen nieuwe, 

relatief kleine partijen betreden de markt met 

gedurfde, trendy concepten {zie § 3.3.2). De 

hotelfunctie wordt in Slimovernachten vervuld 

door de bouwlagen inbouw en installaties. Het 

kamerontwerp is afgestemd op bovenstaande 

eisen; niet noodzakelijke voorzieningen zijn 

geschrapt. De essentiele functies zijn 

ondergebracht in een compact, geprefabriceerd 

meubelstuk. Hierdoor ontstaat een compacte, 

overzichtelijke hotelkamer. 

-Waardevast vastgoed: Slimovernachten 

beschouwt hotelgebouwen niet langer als 

exploitatiegebonden vastgoed. Het casco kan na 

beeindiging van het hotelexploitatiecontract in 

diverse functies opnieuw warden verhuurd. 

Dankzij het sequentiele karakter van het 

bouwproces kunnen bouwdelen in de toekomst 

onafhankelijk van elkaar gewijzigd worden, zodat 

deze kunnen warden toegesneden op de eisen die 

een eventuele nieuwe functie aan het gebouw 

stelt. Zo wordt een langere economische 

levensduur van het gebouw gewaarborgd, 

vergeleken met een traditioneel, exploitatie

gebonden hotelgebouw. 
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4.2 Draagconstructie 

4.2.1. Overwegingen 

Een uitgekiend constructief ontwerp vormt de 

eerste stap naar een licht en flexibel gebouw. De 

draagconstructie bepaalt in hoge mate de 

functionele gebruikswaarde van het gebouw, maar 

ook de milieuprestaties. In het referentiegebouw 

neemt de draagstructuur maar liefst 83% van de 

gebouwmassa voor haar rekening [zie § 3.3) . 

Peters en Wiltjer [4.2) formuleren vijf 

opeenvolgende regels om de milieubelasting van 

een gebouwconstructie te reduceren. De 

Basisregels voor Duurzaam Construeren volgen op 

materiaalgebied een vergelijkbare gedachte als de 

Trias Energetica op energiegebied : vraagbeperking 

gaat voor het aanspreken van hernieuwbare 

bronnen. 

Basisrege/s Duurzaam Construeren 

1 Verleng de levensduur van gebouwen 

2 Beperk het materiaalgebruik 

3 Gebruik duurzame materialen 

4 Houd rekening met de milieu-impact 

van (bouw)logistiek en transport 

5 Gebruik de constructie voor meer dan 

alleen 'dragen' 

Afb 4.8: Ontwerpstudies kantoorgebouw 'Cascade' 

te A/mere. In p/aats van een volledige over

spanning van 14400 mm (links) of een standaard 

beukmaat van 2 x 7200 mm (midden) is gekozen 

voor drie kleinere overspanningen van 5400 mm 

(rechts). Hierdoor ontstaat een compactere 

gebouwvorm en wordt het materiaalgebruik 

beperkt. 

Belangrijkste constatering in de analyse van het 

referentiegebouw is de zeer zware en starre 

betonnen constructie . Positie en afmetingen van 

de gevelopeningen, centrale corridor en 

leidingdoorvoeren zijn gedicteerd door de 

gewenste hotelindeling en vervolgens vastgelegd 

in monoliet beton . Door de keuze voor dragende 

binnenspouwbladen zijn de functies 'dragen' en 

'scheiden' fysiek met elkaar verweven geraakt. Ook 

de ontsluiting en het leidingtransport warden 

gedicteerd door de constructie. Bovendien komt 

de draagconstructie in de gebouwschil fysiek in 

conflict met de isolatielaag en de luchtdichte laag. 

In de praktijk leidt dit naast een algehele verlaging 

van de warmteweerstand vrijwel altijd tot 

koudebruggen en/of luchtlekken. 

Het beperken van het materiaalgebruik lijkt uit 

oogpunt van milieubelasting hoe dan ook 

voordelig, echter er spelen meer aspecten een rol. 

Een massief (steenachtig) gebouw beschikt over 

een grate thermische massa . In de bouw lijkt er 

een consensus te heersen dat dit zonder meer een 

positieve eigenschap is. Ook in de nationale 

bouwregelgeving wordt thermische massa positief 

gewaardeerd (4.3) . Door haar traagheid dempt 

massa temperatuurschommelingen. Met name 's 

zomers overdag (voorkomen van oververhitting 

door zoninstraling) en 's winters 's ochtends 

(beperken van nachtelijke afkoeling) wordt het 

effect van thermische massa gewaardeerd: het 

beperkt resp. de koel- en verwarmingslast. De 

Vaan en Hensen [4.4) nuanceren deze vermeende 

kwaliteit van een zwaar gebouw. Dynamische 

simulaties wijzen volgens hen uit dat in veel 

gevallen een zwaar gebouw op jaarbasis meer 

energie verbruikt dan een vergelijkbaar licht 

gebouw. Het Cement & Beton Centrum [4.5) 

brengt juist diverse publicaties te berde die het 

positieve effect van thermische massa op het 

energieverbruik bevestigen . Deze materie is 

bouwfysisch dermate complex, dat er geen 

eenduidige uitspraak over kan worden gedaan. 

Voor hotels geldt dat de bezettingsgraad per 

kamer weliswaar sterk kan fluctueren, maar dat 
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het gebouw nooit volledig onbemand is. 's Winters -Gei"ntegreerde leidingruimte: In hotels komen 

zal het gebouw in de nacht zodoende nooit zo voornamelijk verticale leidingschachten voor, 

sterk afkoelen als een onbemand kantoorgebouw. horizontaal leidingtransport wordt doorgaans 

's Zomers is het dankzij de lage bezettingsgraad weggewerkt achter lelijke en ruimteverslindende 

overdag mogelijk om een groot deel van de verlaagde plafonds of koven. In het ontwerp wordt 

inkomende zoninstraling extern te weren. 

Zomernachtventilatie wordt in slaapruimtes over 

het algemeen als aangenaam ervaren. Hierom 

wordt aangenomen dat het ontbreken van een 

grote thermische massa in een hotelgebouw niet 

tot een structureel hoger energieverbruik zal 

leiden. Om fluctuaties in de dagtemperatuur op te 

vangen, bijvoorbeeld bij zomerse opwarming, is 

enige thermische massa direct aan de oppervlakte 

van de binnenoppervlakken gewenst. In de vloeren 

en plafonds is uit oogpunt van loopcomfort, 

brandveiligheid en akoestiek in elk geval enig 

steenachtig materiaal aanwezig. 

4.2.2. Constructief ontwerp 

Het constructief ontwerp van Slimovernachten 

verschilt in drie opzichten wezenlijk van het 

referentiegebouw: 

-Skeletstructuur. Het functieneutraal casco bevat 

geen dragende gevels of binnenwanden, maar 

bestaat uit kolommen op een meervoudig 

bruikbare moduulmaat. Hierdoor laat de draag

constructie meer functionele aanpasbaarheid toe 

en is lichter dan een massieve constructie . 

-Niet-dragende gevels: De skeletstructuur bevrijdt 

de gevels van hun dragende functie. Hierdoor kan 

een lichte, koudebrugvrije en luchtdichte 

gebouwschil met een hoge warmteweerstand 

worden gerealiseerd. Bovendien maakt dit de 

gevels onafhankelijk van de constructie 

aanpasbaar. Draagstructuur en gevel kunnen als 

aparte, sequentiele stappen in het bouwproces 

warden gezien. 

naderhand bereikbare leidingruimte opgenomen in 

de vloeren. Ook de vloerliggers bevatten 

perforaties, waardoor leidingen tussen de vloer

velden doorgekoppeld kunnen warden. 

De constructie bestaat uit een begane grondvloer, 

twee verdiepingsvloeren en een dakvloer; deze 

warden ondersteund door secundaire vloerliggers 

en door kolommen. De vloeren vormen de 

primaire overspanning, zij overspannen 7200 mm 

in de richting parallel aan de gevels. De vloeren 

steunen op vloerliggers; deze zijn in het 

vloerpakket opgenomen. Hierdoor onstaan volledig 

vlakke plafonds. De vloerliggers bestaan uit drie 

segmenten die onderling scharnierend verbonden 

zijn, waardoor een Gerberligger ontstaat. Deze is 

dubbel uitgevoerd om trillingsoverdracht tussen 

naastgelegen traveeen tegen te gaan. De 

kolommen in de gevelzone zijn horizontaal 

verbonden door randliggers. Hieraan warden later 

de gevelelementen verankerd. Daardoor vangen zij 

de horizontale windbelasting vanuit de gevels op. 

Tijdens de bouw dienen de vloerliggers tevens om 

de kolommen en vloerliggers ten opzichte van 

elkaar te fixeren. 

-Dimensionering: In (§ 3.1.3) is geconstateerd dat 

het versmallen van het traditionele hotelstramien 

van 8000 a 8500 mm leidt tot meer efficientie: 

minder materiaalgebruik; minder warmteverliezen; 

kortere (niet exploiteerbare) gangen en lagere 

bouwkosten. Belangrijkste voordeel is echter een 

betere uitwisselbaarheid met een kantoorfunctie, 

waarvan het interieur standaard gedimensioneerd 

wordt op een grid van 1800 x 1800 mm. 

Slimovernachten maakt om deze redenen gebruik 

van een constructief stramien van 7200 mm 

breedte. Dit heeft consequenties voor het 

kamerontwerp. In [§ 4.4) wordt een functioneel en 

efficient kamerontwerp ge"introduceerd op een 

stramien van 3600 mm. 
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Afb. 4.9: Vooraanzicht van de constructie 

Afb. 4.10: Mechanicamodel (vooraanzicht) 

'~ ,:;. ,,,_ 
7200 

De gebouwdiepte bedraagt 16500 mm, verdeeld 

over drie beuken. Anders dan in het referentie

gebouw worden de middenkolommen niet aan 

weerszijden van een centrale gang gepositioneerd, 

maar op een stramien van 5400 - 5700 - 5400 

mm. Enerzijds leidt dit tot kleinere overspanningen 

in de secundaire richting, hetgeen uit oogpunt van 

materiaalbesparing efficient is. Anderzijds vergroot 

het de indelingsmogelijkheden van het casco [zie § 

5.3) . In hotelconfiguratie worden de kolommen 

opgenomen in de kamerscheidende wanden, 

waarbij breedte en positie van de gang vrij te 

bepalen zijn . Bij een opener indeling van de 

verdiepingen, bijvoorbeeld als kantoortuin, vormt 

de middelste beuk een brede flexibele zone. De 

zijbeuken van 5400 mm diepte komen overeen 

met standaard kantoormaten. Ook een parkeer

functie dient in de draagstructuur te kunnen 

worden ingepast. NEN 2443 (4 .6] schrijft bij 

openbare stallingen een minimale parkeervak

breedte voor van 2300 mm en een rijbaanbreedte. 

Afb. 4.11: Zijaanzicht van de constructie 

Afb. 4.12: Mechanicamodel (zijaanzicht) 

~1 

. '~ 

van 5650 mm. Dit betekent dat het gebouw 

voorzien kan worden van een -weliswaar minimaal 

gedimensioneerde- parkeerkelder op hetzelfde 

constructieve stramien. 

1"'1-----,- • 

l 
• l 

Afb. 4.13: lndeling van de parkeerkelder. 

De stabiliteit van de constructie wordt op 

gebouwniveau verzorgd. Dankzij schijfwerking in 

de vloeren worden alle horizontale belastingen 

afgevoerd naar de stabiele kernen ter plaatse van 

de transportschachten. Deze kernen verzorgen de 

horizontale en verticale stabiliteit. 
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4.2.3 Vloeren 

De vloer vormt een cruciaal onderdeel van het 

gebouw. Bepalend hiervoor zijn de aspecten 

materiaaltoepassing en leidingflexibiliteit. 

-Materiaaltoepassing: Traditionele betonnen 

vloerconstructies worden als gevolg van steeds 

strengere brand- en geluidseisen routinematig 

alsmaar zwaarder uitgevoerd. Het gewicht van de 

breedplaatvloeren in het referentiegebouw 

bedraagt inclusief dekvloeren ca. 685 kg/m2
, 

oftewel1 ca. de helft van het totale gebouwgewicht 

[zie § 3.3.1). Reductie van het vloergewicht levert 

een lager gebouwgewicht en kleinere vloerhoogte 

op, ook vanwege de slankere hoofdliggers, 

kolommen en fundering. Daarnaast wordt 

gestreefd naar optimale herbruikbaarheid van de· 

bouwmaterialen. Staal heeft in dit opzicht een 

duidelijke voorkeur boven gewapend beton. Staal 

kan voor 98% in gelijkwaardig worden herbruikt 

door omsmelting (4.7) . Circa 50% van de stalen 

profielen worden zelfs zonder omsmelten direct 

opnieuw toegepast. Beton wordt daarentegen 

verwerkt tot puingranulaat; een laagwaardig 

product dat uiteindelijk op de afvalberg belandt. 

- Leidingf/exibiliteit: Voor een diepe, vrij 

indeelbare skeletstructuur is de vloer het 

aangewezen bouwdeel voor horizontaal 

leidingtransport. Een hotelfunctie vereist veel 

natte leidingen en ventilatiekanalen. Een 

kantoorfunctie vraagt juist vooral om data- en 

elektrabekabeling en ventilatiekanalen, en in veel 

mindere mate om natte leidingen. Om toekomstige 

functieveranderingen1 mogelijk te maken, is 

zodoende een maximale aanpassingsvrijheid 

gewenst. De leidingen dienen separaat van de 

constructie in een arbeidsgang te kunnen worden 

aangebracht. Hierdoor wordt een sequentieel 

bouwproces mogelijk. lnpassing van de leidingen in 

de vloer leidt tot een slanker totaal vloerpakket. In 

het referentiegebouw zijn 700 mm hoge koven 

nodig om de ventilatieleidingen en eindapparatuur 

onder te brengen; waardoor de totale 

gebouwhoogte tors toeneemt. 

Er zijn diverse innovatieve vloerconcepten op de 

markt waarbij gewichtsbesparing en/of een flexibel 

leidingverloop worden bereikt. Voor een 

overspanning van 7200 mm komen de volgende 

vloersystemen voor utiliteitsbouw in aanmerking; 

geordend naar constructieprincipe: (4.8) 

- Op basis van kanaalplaat: 

Dycore Leidingvloer 

VB/ Appartementenvloer 

Betonson Wingvloer (i.c.m. breedp/aat) 

- Op basis van breedplaat: 

Polyplaatvloer 

Bubbledeck bollenplaatvloer 

Dycore Airdeck 

Ho/Con Mini (in ontwikkeling) 

- Massieve vloeren : 

Bestcon vloer 

- Staal/betonvloeren: 

Op-Deck vloer 

Slimline leidingvloer 

Van deze vloertypen wordt een selectie van vijf 

wezenlijk verschillende systemen aan een nadere 

beschouwing onderworpen. De aspecten 

materiaaltoepassing en leidingflexibiliteit worden 

omgezet in een aantal selectiecriteria. 

N.B. Houten en stalen vloersystemen, zoals de 

Flexvloer (4.10) of de Quantumvloer, zijn in dit 

onderzoek buiten beschouwing gelaten . Bij 

belopen bieden deze vloeren geen gelijkwaardige 

robuuste beleving als massieve (top)vloeren. Het 

is bij deze vloertypen bovendien niet mogelijk om 

betonkernactivering toe te passen . Daarnaast 

voldoen zij slechts door aanvullende maatregelen 

aan de Bouwbesluiteisen voor brand- en 

geluidwering. Toegepast in een optimaal 

aanpasbaar en waardevast gebouwcasco worden 

volledig houten of stalen vloeren in deze context 

vooralsnog als te risicovol beoordeeld . 
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Beton Staal/Beton 

Op basis van breedp/aat Op basis van kanaalp/aat 

BubbleDeck BestCon-60 Dycore Wingvloer Slimline 300 

BD-280 Leidingvloer 260 + Lewisvloer 

Gewicht 
470kg/m2 500 kg/m2 310 kg/m2 350 kg/m2 207 kg/m2 

Exel. dekvloer 

Hoogte 
330mm 250mm 250mm 310mm 400mm 

Incl. dekvloer 50 mm 

Milieuscore [4.11] 

Maximale [4.8] 
¢ 110 mm 

leidingdiameter 

Leidingen achteraf 
Nee 

bereikbaar? 

Betonkernactivering 
Ja 

mogelijk? 

Flexibiliteit [4.11.] 
+ 

tijdens ontwerp 

Flexibiliteit [4.11] 

tijdens gebruik 

Bouwsnelheid (4.8] 

Fig. 4.14: Beoordelingstabe/ van vijf innovatieve en 

beproefde vloersystemen, verkrijgbaar op de 

Nederlandse markt .. 

De Bubbledeckvloer zet in op slankheid en alzijdig 

draagvermogen. Dit laatste punt is het 

belangrijkste wapenfeit van de vloer. Het gewicht 

is vergeleken met de concurrenten relatief hoog. 

Belangrijker nadeel is het ontbreken van 

voorzieningen voor het opnemen en achteraf 

wijzigen van leidingen. Bovendien is het de enige 

vloer die ter plaatse afgestort en zodoende 

onderstempeld moet warden. 

¢ 110 

Ja 

Nee 

++ 

+ 

0 0 + 

¢ 110 ¢ 110 ¢ 180 

Ja Ja Ja 

Nee Ja Ja 

+ + ++ 

0 + ++ 

+ + + 

De BestConvloer is eveneens relatief zwaar, maar 

biedt veel flexibiliteit in het ontwerpproces. 

Hoewel het leidingverloop aanpasbaar is, is het in 

de praktijk eenvoudiger om vooraf extra leidingen 

in de vloer te verwerken. 

Op basis van kanaalplaten zijn diverse 

vloersystemen ontwikkeld. De beide beoordeelde 

vloersystemen zijn licht en slank, vergelijkbaar met 

traditionele kanaalplaten. Er is voldoende 

mogelijkheid om leidingen te integreren, zij het 

met beperkte afmetingen en binnen vastgelegde 

marges (ca. 50% van het oppervlak). De Dycore 
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l eidingvloer bevat ge'integreerde sleuven waarin Doordat het leidingverloop vrijwel onafhankelijk 

leidingen kunnen worden opgenomen. Deze 

sleuven kunnen achteraf bereikbaar blijven. De 

Wingvloer bevat tevens een breedplaat, waardoor 

brede leidingsleuven ontstaan. Ook kan hierdoor 

betonkernactivering worden toegepast. 

Van de beoordeelde vloeren is de Slimlinevloer is 

weliswaar het hoogst, maar ook het lichtst. Deze 

vloer biedt de meeste ruimte voor leidingen. Niet 

alleen is het volledige vloerveld beschikbaar, ook is 

een aanmerkelijk grotere diameter mogelijk. 

Hierdoor kunnen zelfs grotere ventilatiekokers in 

de vloer worden gefntegreerd. Het leidingverloop 

is ook achteraf volledig opnieuw indeelbaar. Op 

basis van deze eigenschappen voldoet de Slimline 

vloer het best in het Slimovernachten-concept. 

De Slimlinevloer bestaat uit geperforeerde stalen 

liggers (IPE 300), die aan de onderzijde zijn 

ingestort in een 70 mm dikke betonnen schil. De 

topvloer is ofwel een lichte cementdekvloer, ofwel 

een demontabele computertegelvloer. Een 

cementdekvloer biedt meer thermische massa en 

een robuustere loopbeleving; maar is niet 

demontabel. Een combinatie tussen beide 

dekvloertypen d.m.v. demontabele zones biedt 

voldoende flexibiliteit tijdens het gebruik. Bij her

bestemming kan de topvloer worden vervangen. 

I 
1 Dwarsdoorsnede 

:ffiti!t!! !ilt!ii! I I l fTff ! II ! 

I 
1--
1 

I 
I 

,-
I 
1 

Langsdoorsnede 

van de constructie aangepast kan worden, ontstaat 

een vergaande ontkoppeling tussen de bouwlagen 

draagstructuur en installatietechniek. Dit 

ontwarren van de leidingknoop geldt als een van 

de grondslagen van het Slimbouwen. Het is een 

voorwaarde is voor een goede functionele 

aanpasbaarheid. Alie leidingen kunnen in een 

arbeidsgang worden aangebracht zodra het casco 

(draagstructuur + gebouwschil) wind- en water

dicht is. Hiermee past de vloer in het streven om 

een sequentieel bouwproces te realiseren. Als 

topvloer wordt een dunne staalplaatbetonvloer 

toegepast; uit kostenoogpunt en om een solide 

loopbeleving te kunnen garanderen. Ter plaatse 

van de inbouwelementen, waar de vloeren niet 

belopen worden, worden demontabele computer

vloertegels toegepast. Hierdoor blijven de 

leidingen toegankelijk voor onderhoud, reiniging 

en aanpassingen. lnteressant is overigens de 

ontwikkeling van demontabele topvloertegels uit 

hogesterktebeton, onderzocht door Driessen aan 

de TU/e [4.12]. Hierin worden de voordelen van 

beide huidige topvloeren gecombineerd. 

De begane grond- en dakvloeren worden net als de 

verdiepingsvloeren als Slimline uitgevoerd. Op de 

begane grond is dezelfde mate van functionele 

aanpasbaarheid als op de verdiepingen wenselijk. 

Door ook de dakverdieping in hetzelfde 

vloersysteem uit te voeren, blijft de mogelijkheid 

bestaan om het gebouw in de toekomst uit te 

breiden met een extra verdieping. De Slimlinevloer 

kan met stalen windverbanden worden doorregen, 

waardoor de vloer in het horizontale vlak stabiel 

wordt. Door de vloervelden aan elkaar te koppelen 

ontstaat schijfwerking in de gehele vloervelden. In 

het Slimovernachten-ontwerp is deze optie uit 

constructief oogpunt vereist; door schijfwerking 

wordt immers de horizontale stabiliteit van het 

gebouw gewaarborgd. 

Afb. 4.15: Doorsneden van het Slimline vloer

systeem. In de langsdoorsnede is zowel een LEW/S

cementdekvloer (rechts) als een computertegel

vloer (links) afgebeeld. De vloerliggers zijn 

geperforeerd t.b.v. het doorvoeren van leidingen. 
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4.2.4 Hoofdliggers en kolommen 

De vloeren worden opgelegd op stalen 

hoofdliggers die zijn opgenomen in het 

vloerpakket. Deze hoofdliggers steunen op stalen 

kolommen, uitgevoerd als holle kokerprofielen 

(gevelkolommen 200 x 200 mm; middenkolommen 

200 x 300 mm). Bij een breedte van max. 200 mm 

kan de kolom in een 250 mm brede, 

woningscheidende dubbele metalstudwand 

worden opgenomen. De wanddikte van het 

kokerprofiel kan varieren; waardoor binnen 

gelijkblijvende buitenafmetingen de constructieve 

eigenschappen kunnen varieren. Een aantal 

aspecten heeft geleid tot de keuze voor staal als 

constructiemateriaal voor de kolommen in plaats 

van gewapend beton, zoals in het referentie

gebouw: 

-5/ankheid: in het referentiegebouw beslaat elke 

gewapend betonnen middenkolommen 0,200 x 

0,800 = 0,16 m2 vloeroppervlak; de stalen 

kolommen in Slimovernachten slechts 0,200 x 

0,300 = 0,060 m2
: een reductie van 62,5 %. 

Afb. 4.16: Aanzicht in perspectief van de 

constructie (twee stramienen}, gedeelte/ijk 

ingevuld met Slimline-vloeren. 

-Gewicht: In het referentiegebouw wegen deze 

kolommen 0,16 m2 x 2400 kg/m 3 = 384 kg/m. De 

stalen kolommen in Slimovernachten (200 x 300 

mm, wanddikte 8 mm) wegen 59,8 kg/m (4.7], een 

reductie van ruim 84%. 

-Herbruikbaarheid: Hiervoor is al beargumenteerd 

dat staal beter herbruikbaar is dan gewapend 

beton, hetgeen uit oogpunt van milieu

vriendelijkheid als een belangrijk voordeel geldt. 

-Prefabricage: Stalen constructiedelen kunnen 

volledig worden geprefabriceerd met een hoge 

maatvastheid. Hierdoor kan snel en sequentieel 

een maatvaste draagconstructie word en 

geassembleerd, waardoor minimale werkzaam

heden op de bouwplaats nodig zijn . 

-Continui"teit: Het wordt als voordelig beschouwd 

de gehele draagconstructie in hetzelfde materiaal 

uit te voeren . Hierdoor wordt het aantal 

productietechnieken en toeleveranciers dat nodig 

is om de draagconstructie te realiseren beperkt. Dit 

komt de snelheid en efficientie van het 

bouwproces ten goede. 

"T . 12 
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Afb. 4.17: Zijaanzicht en bijbehorende momenten

lijn van de hoofdliggers bij be/asting door eigen 

gewicht van de vloeren, bepaald m.b.v. Technosoft

analyse. 

De gekozen kolomafstand leidt tot een gunstig 

momentverloop in de hoofdliggers. In tegenstelling 

tot de gevelkolommen lopen de middenkolommen 

niet over meerdere verdiepingen door. Hierdoor 

kunnen de hoofdliggers als Gerberliggers worden 

uitgevoerd. Het middensegment wordt door een 

ca. driemaal kleiner buigend moment belast; 

waardoor een slanke, geperforeerde (raat)ligger 

kan worden toegepast. 

280C 

16500 

-1.0 

5950 

3.1 

-2.3 

Deze geperforeerde middensegementen dienen 

om de installatieruimte in de vloerdelen in 

lengterichting van het gebouw te kunnen 

doorkoppelen. Hiermee wordt een doorgaand 

horizontaal leidingverloop op elke verdieping 

mogelijk. Dit is vooral relevant voor datanetwerken 

in kantoren. In de middenzone van elk vloerveld is 

een grote sparing aangebracht, zodat verticaal 

leidingtransport tussen de vloervelden mogelijk is. 

Afb. 4.18: Aanzicht van het geperforeerde 

middensegment (gee/) van een hoofdligger. In de 

middenzone van elk vloerveld is tevens een sparing 

t.b.v. verticaa/ leidingtransport opgenomen. 

4 .13 
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4.2.5 Brand- en geluidwering 

Bij het ontwerpen van staalconstructies spelen de 

aspecten brandwerendheid en geluidwerend een 

belangrijke rol. Onbehandelde stalen constructie

delen zijn onvoldoende bestand tegen 

vuurbelasting. Ook is een staalconstructie door het 

ontbreken van een hoge massa gevoeliger voor 

trillingsoverdracht dan een massieve constructie. 

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de 

principes om deze effecten tegen te gaan. 

-Brandwerendheid: Het Bouwbesluit eist voor het 

betreffende ontwerp een brandwerendheid van 90 

minuten voor de gehele draagconstructie, 

ongeacht het gebruik als logies-, kantoor- of 

woongebouw. In de praktijk kan vrijwel altijd de 

mogelijke verkorting met 30 minuten warden 

toegepast [4.13}, waardoor een brandwerendheid 

van 60 minuten resteert voor de hoofddraag

constructie. Het Slimline vloersysteem met IPE 

300-vloerliggers beschikt over een intrinsieke 

brandwerendheid van > 145 minuten. [4.14]. De 

aansluitingen op de vloerliggers vallen hier echter 

niet onder, en vormen zodoende kritieke punten. 

Ook de stalen kolommen dienen brandwerend te 

warden behandeld . De volgende methoden zijn 

gangbaar om de brandwerendheid van staal

constructies te verhogen [4.15]: 

-Bekleden met brandwerende beplating, op basis 

van gips of calciumsilicaat. Deze methode is 

eenvoudig en goedkoop uit te voeren, maar 

onttrekt de constructiedelen aan het zicht. 

-Schilderen met brandvertragende coating. Deze 

methode is duurder en vergt een jaarijkse inspectie 

op mogelijke beschadigingen, maar kan warden 

toegepast bij constructiedelen in het zicht. 

-lnstorten in beton . Met name geschikt voor holle 

profielen. Een bewerkelijke, dus dure methode; 

waardoor bovendien het gebouwgewicht 

significant toeneemt. Noemenswaardig alternatief 

is het vullen van de kolommen met water. Bij 

brand wordt een circulatiesysteem geactiveerd, 

waardoor een koelend effect in de constructie 

ontstaat. 
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Afb. 4.19: Brandwerende uitvoering van de 

kolommen: vullen met beton (boven), coaten 

(midden), bek/eden (beneden). 

In het ontwerp is gekozen voor het brandwerend 

bekleden van de constructie. Deze methode is het 

voordeligst in gebruik, aangezien in de 

hotelconfiguratie geen constructiedelen in het 

zicht warden geplaatst. Alie kolommen warden 

opgenomen in de kamerscheidende metalstud

wanden, welke met 2 x 12,5 mm gipskartonplaat 

warden bekleed. De aansluitingen t .p.v. de 

vloerliggers warden voorzien van calciumsilicaat 

beplating, waarbij de naden warden voorzien van 

brandwerende kit. Uitvoering conform specificaties 

Slimline Buildings (4.14]. Zie ook de bouwkundige 

detailtekeningen in de bijlagen. Bij toekomstige 

functiewijziging kan het voorkomen dat 

constructiedelen wel in het zicht zullen blijven. 

Denk aan het inrichten van de verdiepingen als 

kantoortuin, waarbij de stalen kolommen vrij in de 

ruimte staan. Gekozen kan warden voor 

brandwerende beplating rond de individuele 

kolommen; het is echter ook mogelijk de 

kolommen dan alsnog te voorzien van een 

brandwerende coating. 

4 . 14 
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-Geluidwering: Het Bouwbesluit stelt eisen aan 

geluidwering tussen verblijfsruimten, te onder

scheiden in luchtgeluid en contactgeluid. 

Luchtgeluid verplaatst zich in het ontwerp louter 

door gestandaardiseerde constructies: horizontaal 

door de kamerscheidende wanden in metalstud, 

verticaal door de Slimlinevloeren. Zowel wand- als 

vloersysteem voldoen volgens de betreffende 

leveranciers aan de gestelde normen, ondanks het 

ontbreken van een hoge massa ter demping van 

laagfrequent geluid. Alie aansluitingen tussen 

wanden en vloeren en plafonds worden zodanig 

gedetailleerd dat kieren en naden voldoende zijn 

afgedicht om luchtgeluidoverdracht te voorkomen. 

Het nauwkeurig bepalen van de overdracht van 

trillingen binnen een gebouwconstructie t.b.v. 

contactgeluid vergt naast berekeningen ook 

metingen. Daarom wordt hier alleen ingegaan op 

de principes om contactgeluid te isoleren. Om 

overdracht van contactgeluid tegen te gaan zijn de 

vloeren meervoudig akoestisch ontkoppeld. De 

topvloer is opgelegd op rubber stroken, waarmee 

direct contact met de primaire vloerliggers wordt 

vermeden. Deze liggers zijn met een stalen nok 

opgelegd op de hoofdliggers, waartussen zich 

eveneens rubber bevindt. De hoofdliggers zijn als 

dubbel UNP-profiel uitgevoerd, waardoor direct 

contact met het aangrenzende vloerveld vermeden 

wordt. Ter plaatse van kamerscheidende wanden 

zijn zowel topvloer als betonnen schil 

onderbroken. Mochten deze maatregelen in de 

praktijk niet afdoende blijken, dan bestaat de 

moge'lijkheid de vloeren ten opzichte van elkaar te 

stabiliseren d.m.v. stalen pendelstaven. Deze 

kunnen worden opgenomen in de niet-dragende 

kamerscheidende wanden. 

Afb. 4.20: Akoestische onderbrekingen in de 

v/oerconstructie (in rood aangegeven):. 

-V/oerliggers: topv/oer opge/egd op rubber stroken, 

-Hoofdliggers: v/oer/iggers verend opgelegd, 

hoofdliggers dubbel uitgevoerd. 

- Kamerscheidende wand: topvloer en betonschil 

plaatselijk onderbroken, topv/oer en wand verend 

opgelegd. 

Vloerligger 
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Kamerscheidende wand 
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4.3 Gebouwschil 

4.3.1 Overwegingen 

De gebouwschil is zonder twijfel het belangrijkste 

bouwdeel van elk gebouw. Zij vormt de fysieke en 

fysiologische scheiding tussen het binnen- en 

buitenklimaat; en dient daarmee het primaire doel 

van een gebouw: het creeren van een beschutte 

verblijfplaats. De kwaliteit van de gebouwschil 

heeft daarmee een maatgevende invloed op het 

binnenklimaat van het gebouw, en daardoor op 

het energieverbruik voor verwarming en koeling. 

Afb 4.21: De gebouwschil biedt het he/e jaar door 

bescherming tegen warmte, koude, neerslag en 

wind; ook bepaalt zij de daglichttoetreding. 

Door de gekozen draagconstructie wordt de gevel 

bevrijd van zijn dragende functie. Hierdoor kan het 

ontwerp van de gebouwschil volledig worden 

ontworpen om haar primaire functie, scheiden, zo 

effectief en efficient mogelijk te vervullen. De 

gebouwschil be"invloedt op twee manieren het 

energieverbruik van het gebouw. Allereerst vindt 

er warmtetransport plaats als gevolg van 

verschillen in binnen- en buitentemperatuur. 

Warmte wordt getransporteerd door transmissie 

(Qt) op basis van geleiding en straling, en door 

infiltratie van buitenlucht (Qv) op basis van 

winddrukverschillen. Transmissie- en 

infilitratieverliezen destabiliseren de binnen

temperatuur en nopen daardoor tot actieve 

verwarming of koeling. Deze effecten worden door 

bouwkundige ingrepen tegengegaan. Warmte

transmissie wordt beperkt door thermische 

isolatie. lnfiltratie wordt tegengegaan door de 

gebouwschil luchtdicht af te werken. 

Daarnaast reguleert de gebouwschil de 

daglichttoetreding. Van invloed hierop zijn de 

afmetingen, kwaliteit en orientatie van de 

glasoppervlakken, alsmede al dan niet beweegbare 

zonwerende voorzieningen. De daglichttoetreding 

be"invloedt op meerdere manieren het 

energieverbruik van het gebouw. Enerzijds 

fungeert een raam als zonnecollector. Gedurende 

het stookseizoen kan zoninstraling een aanzienlijke 

bijdrage leveren aan de ruimteverwarming. Dit 

effect is zelfs essentieel voor het functioneren van 

een passiefhuis. Anderzijds veroorzaakt overmatige 

zoninstraling ongewenste opwarming van het 

binnenklimaat, waardoor actieve koeling 

noodzakelijk wordt. Daarnaast is een afgewogen 

daglichttoetreding bepalend voor de hoeveelheid 

kunstlicht die nodig is in een gebouw. Bij het 

ontwerpen van een energie-efficiente gevel dient 

een evenwicht gevonden te worden tussen de drie 

beschreven effecten. Het passiefhuisconcept toont 

een intelligente benutting van de zon in het 

energieconcept (zie afbeelding). 's Winters draagt 

de laagstaande zon dankzij grote zuidgeorien

teerde glasoppervlakken bij aan de opwarming van 

de binnenruimte. 's Zomers staat de zon hoger aan 

de hemel, waardoor deze d.m.v. overstekken 

geweerd kan worden. Hierdoor wordt 

oververhitting voorkomen. 
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Naast scheiden vervult de gebouwschil nog een gebouwschil zorgen gedurende het stookseizoen 

informele taak. Door haar verschijningsvorm vormt voor structurele warmteverliezen door infiltratie 

zij een representatief uithangbord van het gebouw. 

Zeker in de gastvrijheidsindustrie is dit een niet te 

onderschatten aspect. Een voordeel van een niet

dragende gevelconstructie is dat deze 

onafhankelijk van de constructie gedemonteerd 

kan worden. Zodoende is het mogelijk de indeling, 

het aanzicht en de energetische prestaties van de 

gevel in de toekomst aan te passen door de 

elementen aan te passen of te vervangen. Hiervan 

kan sprake zijn wanneer de functie van het gebouw 

wordt veranderd naar een kantoor- of 

woonbestemming. 

Dit overwegende worden de volgende eisen 

gesteld aan de gevel: 

-Licht en s/ank. In lijn met de Slimbouwen-visie 

wordt overvloedig materiaalgebruik tegengegaan. 

De geveldelen vervullen geen dragende functie, 

zodoende wordt het ontwerp volledig toegesneden 

op de klimaatscheidende functie . 

-Milieuvriendelijke materialen. De lichte 

gevekonstructie wordt opgebouwd uit vernieuw

bare en/of goed herbruikbare grondstoffen. 

Baksteen, gewapend beton en kunststoffen vallen 

hier niet onder. In de NIBE-classificatie scoort FSC

gecertificeerd hout als constructief materiaal 

verreweg het gunstigst; terwijl ook diverse 

alternatieven bestaan voor kunststoffen als 

isolatiemateriaal. 

-Hoge warmteweerstand. Een hoge R,-waarde is 

essentieel om een laag energieverbruik voor 

ruimteverwarming te bereiken. Om de 

passiefhuisstandaard te bereiken wordt een R,

waarde van 8 a 9 m2K/W aanbevolen (2.1]. Bij 

gebruik van traditionele isolatiematerialen 

{lambda-waarde > 0,030 W/mK) betekent dit een 

minima le isolatiedikte van ca. 275 mm. 

-Luchtdicht. In tegenstelling tot in Nederland is de 

luchtdichtheid van de gebouwschil in Duitsland 

een belangrijk aandachtspunt. Hiervoor zijn drie 

redenen aan te dragen. Luchtlekken in de 

van koude lucht. Ook leidt het tot 

tochtverschijnselen, wat vooral comfortproblemen 

veroorzaakt. Daarnaast leidt damptransport door 

de gebouwschil tot het risico op inwendige 

condensatie, met aantasting van het bouwdeel tot 

gevolg. 

De geveldelen dienen niet alleen luchtdicht 

ontworpen te worden, ook moet worden 

gegarandeerd dat de delen in het bouwproces 

onderling luchtdicht kunnen worden aangesloten. 

In de detaillering is dit een belangrijk 

aandachtspunt: elke aansluiting moet zodanig 

ontworpen worden dat deze tijdens de uitvoering 

luchtdicht afgewerkt kan worden. 

-Prefabriceerbaar. Conform de Slimbouwen-visie is 

het wenselijk om gevels als een kant-en-klaar 

component op de bouwplaats aan te leveren en te 

monteren. Alie leidingen zijn opgenomen in de 

vloerconstructie (horizontaal) en leidingschachten 

(verticaal) . Door geen leidingen in de gevelzone op 

te nemen worden conflicten vermeden tussen 

leidingdoorvoeren en de zorgvuldig aangebrachte 

luchtdichte laag. 

-Kostenefficient. Wanneer een gevel zodanig wordt 

ontworpen dat hij alleen aan de gestelde eisen 

betreffende 'scheiden' optimaal voldoet, wordt er 

bespaard op overtollig materiaal dat hieraan niet 

bijdraagt. Prefabricage van lichte geveldelen is 

bovendien goedkoper dan het in het werk 

aanbrengen van zware elementen. Ter illustratie: 

in het referentiehotel worden tientallen vierkante 

meters metselwerk aangebracht. Een 100 mm 

dikke gemetselde schil. vervult de functie van 

regenjas, terwijl deze taak net zo goed kan worden 

vervuld door een dunner (plaat)materiaal. 

Bovendien is het metselen van zware stenen op de 

bouwplaats arbeidsintensief vergeleken met de 

industriele bouw van lichte gevelelementen 

4 .17 
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4.3.2 Gevelelementen 

De genoemde uitgangspunten leiden tot de keuze 

voor houten sandwichelementen als gevel

constructie. Vanwege een combinatie van 

eigenschappen (licht, prefabriceerbaar, veel ruimte 

voor isolatiemateriaal, hernieuwbare grondstof, 

geen koudebrugwerking) is hout een zeer geschikt 

constructiemateriaal voor Slimovernachten. 

Houtskeletbouw wordt in het bosarme Nederland 

weinig toegepast. In diverse (Midden-)Europese 

landen, is het echter een zeer gangbare bouwwijze. 

-Oraagstructuur: De gevelelementen worden 

opgebouwd uit samengestelde houten TJl

profielen (4.16]. Deze profielen bestaand uit een 

lijf van OSB-plaat tussen flenzen van Kerto S 

(gelamineerd vurenhout). De liggerhoogte 

bedraagt 300 mm en deze worden op 600 mm 

h.o.h. geplaatst. Hierdoor ontstaat een uitermate 

lichte, slanke en sterke constructie. Door de zeer 

beperkte dikte van de lijven (10 mm) wordt het 

warmteverlies door de gevelconstructie beperkt. 

Afb. 4.22: Finnjoist TJ/-profielen 

-lsolatiemateriaal: De tussenruimte tussen de TJl

profielen biedt ruimte voor een isolatiepakket van 

300 mm dikte. Voor de keuze van het 

isolatiemateriaal is de warmtedoorgangscoefficient 

(/\-waarde) van doorslaggevend belang. Ook is er 

een groot verschil in milieubelasting van 

gevelisolatiematerialen. Op basis van de grondstof 

zijn deze indeelbaar in drie categorieen [4.17] 

[4.18] (4.19]. 

Organische stoffen /\(reken) 

Schapenwol 0,035 

Cellulose 0,040 
----

Vias 0,038 

Houtvezelplaat 0,040 

Minerale stoffen NIBE /\(reken) 

Steenwol 0,035 

Glaswol 0,035 

Cellulair glas 0,040 

Kunststoffen NIBE /\(reken) 

XPS 0,035 

EPS 0,035 

PUR 0,029 

PIR 0,023 

Resolschuim 0,021 

Tabe. 4.23: Overzicht van de NIBE-milieuscore en 

warmtedoorgangscoefficient (rekenwaarde) van 

courante gevelisolatiematerialen. 

De )1(reken)-waarden van zowel de organische als 

minerale gevelisolatiematerialen varieert tussen 

0,035 en 0,040 . Dit geldt ook voor de meest 

toegepaste, goedkope kunststoffen. Substantieel 

lagere A(reken)-waarden worden alleen bereikt 

door aanmerkelijk duurdere en vaak 

milieubelastende kunststoffen toe te passen. De 

milieubelasting van alle kunststoffen is aan

merkelijk groter dan van organische en minerale 

stoffen. Met name PUR en PIR zijn uit oogpunt van 

milieu af te raden keuzes. Opvallend is dat steen

en glaswol qua milieuscore nauwelijks onderdoen 

voor de typische 'alternatieve' organische 

isolatiematerialen. Een belangrijk voordeel van 

minerale stoffen is hun onbrandbaarheid. 

Kunststoffen zijn ontvlambaar, organische stoffen 

in mindere mate. Organische stoffen hebben een 

aanzienlijk vochtregulerend vermogen. Ook is de 

warmteopslagcapaciteit relatief hoog. Dit vertraagt 

de opwarming van het binnenklimaat in de zomer. 

4.18 
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-Montage: Standaard worden houten niet

dragende sandwichelementen verdiepingshoog 

geprefabriceerd, zoals bij dit Duitse project : 

Afb. 4.26: 

Verdiepingshoog 

geprefabriceerd 

houten gevelelement 

in een woongebouw 

te Franfurt am Main . 

Het element wordt in 

de fabriek Juchtdicht 

afgewerkt; 

aansluitingen rondom 

worden op de bouw 

luchtdicht afgewerkt 

met behulp van reeds 

aanwezige slabben. 

Deze elementen worden doorgaans verankerd aan 

de kolommen of dragende wanden in de 

gevelzone. Elk element hangt daardoor aan de 

draagconstructie, waardoor de gevel geen 

constructief geheel vormt. De elementen dienen 

verstijfd te worden en relatief zware verankeringen 

zijn nodig. De onderlinge aansluitingen bevinden 

zich altijd ter plekke van de vloerranden en 

woningscheidende wanden, waardoor deze 

moeilijk bereikbaar zijn wanneer de luchtdichte 

afwerking plaatsvindt. In Slimovernachten worden 

de gevelelementen daarom niet verdiepingshoog, 

maar gebouwhoog aangeleverd. Dit is mogelijk 

dankzij de TJl-profielen, die leverbaar zijn tot 14 

meter lengte. Per stramienbreedte worden drie 

elementen van 2400 mm breed geplaatst; 

waardoor de elementen plat op een vrachtwagen 

passen. Hierdoor staat elk gevelelement 

rechtstreeks op de funderingsbalk, waardoor de 

draagconstructie het eigen gewicht van de 

elementen niet hoeft te dragen . De elementen 

worden gefixeerd aan de randliggers t.p.v. de 

vloeren. Hierdoor ontstaat een verticale 

liggerconstructie op vier steunpunten . Horizontale 

(wind)belastingen worden als lijnlast gelijkmatig 

verdeeld over de vier opleggingen . De TJl-profielen 

worden daarbij rond hun sterke as belast op 

buiging. 

Deze gebouwhoge elementen zijn beter luchtdicht 

af te werken. In horizontale richting hoeven slechts 

de aansluitingen t.p.v. de funderingsbalk en het 

dakpakket luchtdicht te worden verkleefd. In 

verticale richting worden de naastgelegen 

elementen m.b.v. reeds aangebrachte slabben 

luchtdicht verkleefd. Doordat de kolommen en 

randliggers 100 mm uit de gevelzone zijn geplaatst 

en de topvloeren later worden aangebracht, zijn 

alle verticale aansluitnaden goed bereikbaar. 

Afb. 4.27: Owarsdoorsnede van de gevelzone. De 

gevele/ementen staan op de funderingsbalk en zijn 

schuivend gefixeerd aan de randliggers, waardoor 

een liggerconstrucie op vier steunpunten ontstaat. 

C) 
C) 

~ 

C) 
C) 
O> 
C") 
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-Buitenafwerking: De buitenste laag van de gevel 

vervult twee belangrijke functies: zij beschermt de 

achterliggende gevelconstructie tegen regen- en 

stootbelastingen, en bepaalt het uiterHjk van het 

gebouw. Van oudsher vervult baksteen deze 

functies; zo ook in het referentiegebouw. Anno 

2010 zijn er echter vele alternatieve 

gevelbekledingsmaterialen beschikbaar; varierend 

van natuurlijke materialen tot hightech 

gevelsystemen. De finale keuze wordt grotendeels 

gebaseerd op architectonische overwegingen. 

Enkele materialen die zich uit oogpunt van 

duurzaamheid positief onderscheiden worden 

voorgesteld. 

-Hout wordt al duizenden 

jaren toegepast in gevels. 

Mits duurzaam verbouwd is 

het een volledig hernieuw

bare grondstof. Hiermee is 

het uit milieu-oogpunt een 

aantrekkelijke keuze. Nadelen van hout is de 

onderhoudsgevoeligheid en de kans op 

ongelijkmatige veroudering. Er zijn echter milieu

vriendelijke behandelingsmethoden ontwikkeld om 

houten (gevel)elementen te verduurzamen, zoals 

platoniseren of het behandelen met Wood life. 

-Rockpanel vormt een 

alternatief voor hout; een 

plaatmateriaal bestaande uit 

samengeperst steenwol. Het 

materiaal is onderhoudsarm, 

volledig recyclebaar en 

scoort op milieugebied verrassend goed. Qua 

uitstraling kan gekozen worden voor een 

benadering van het uiterlijk van hout. Een abstract 

gevelbeeld behoort dankzij het uitgebreide 

kleurenspectrum eveneens tot de mogelijkheden. 

Gipsplaat OSB Steenwol TJI Profielen 
2 x 12,5 mm 18 mm 300 mm 300mm 

-Terracotta springt in het oog 

wanneer een steenachtig 

materiaal wordt geprefereerd. 

Moderne systemen op basis 

van een aluminium achter

constructie ogen strak en 

verlenen het gevelbeeld een zekere warmte. De 

NIBE-milieuscore (klasse 3) is echter minder 

gunstig, ook is het systeem relatief zwaar. 

Tot slot vormt de groene gevel een dermate 

spectaculair alternatief, dat deze niet onvermeld 

mag blijven. Een groene gevel vertaalt op zeer 

letterlijke wijze de wens om een natuurlijker 

uiterlijk van gebouwen. De begroeiing vervult een 

functie als warmte- en watetbuffer, en bindt 

daarnaast (fijn)stoffen en C02 uit de stedelijke 

atmosfeer. Een dergelijke gevel vergt echter een 

robuuste achterconstructie op basis van aluminium 

en cellulair glas, materialen die niet bekend staan 

om hun milieuvriendelijkheid. Hoewel de 

daadwerkelijke milieu-effecten van groene gevels 

dus niet eenduidig te benoemen zijn; staat de 

visuele impact van een groene gevel buiten kijf. 

} 

Afb. 4.28: Groene gevel te Parijs, architect P. Blanc. 

Afb. 4.29: Exploded View van de gevelopbouw in 

Slimovernachten. In het ontwerp wordt gekozen 

voor een houten gevelbekleding. Deze vormt uit 

oogpunt van milieubelasting het gunstigste 

alternatief (NIBE-milieuklasse 1}. 

Houtvezelplaat 
18mm 

Houten gevelbekleding 
36mm 
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4.3.3 Beglazing 

Transparante geveldelen vormen the rmisch gezien 

een zwakke plek in de gebouwschil. Standaard 

HR++ dubbele beglazing beschikt over een U

waarde van ca. 1,2 m2K/W, terwijl de gesloten 

geveldelen een tienmaal lagere U-waarde van 0,12 

m2K/W halen. Drievoudige passiefhuisbeglazing is 

verkrijgbaar tot circa 0,6 m2K/W. Wanneer 

thermisch hoogwaardige beglazing gekozen wordt, 

vormt gaandeweg echter niet het glas, maar het 

kozijn de zwakste schakel in de thermische schil. In 

het referentiehotel wordt immers gekozen voor 

standaard aluminium kozijnen met een Uw-waarde 

van 2,4 m2K/W. Met thermisch ontkoppelde 

houten of hout/aluminium passiefhuiskozijnen is 

een Uw -waarde tot 0,8 m2K/W bereikbaar. 

Standaard aluminium kozijn, Uw= 2,4 m
2
K/W 

HR++ dubbe/e beglazing, Ug= 1,2 m
2
K/W 

Houten passiefhuiskozijn, Uw = 0,8 m
2 
K/W 

Drievoudige belazing, Ug= 0,6 m
2
K/W 

Erkende nadelen van passiefhuiskozijnen zijn de 

hoge prijs en de forse afmetingen. Zeker bij 

kleinere glasoppervlakken wordt een aanzienlijk 

deel van de gevelopening opgevuld door de dikke 

thermisch ontkoppelde kozijnprofielen. Met name 

draaiende delen zijn log en zwaar te bedienen. 

Om deze problemen te omzeilen wordt in 

Slimovernachten een alternatief beglazingsprincipe 

gebruikt, waarbij kozijnen overbodig worden. Een 

traditioneel kozijn is ooit bedacht als houten 

intermediair om een glasplaat te kunnen vatten in 

metselwerk. Houtskeletbouwgevels zijn in feite 

echter zelf ook timmerwerken. Een drievoudig 

glaspaneel kan worden opgevat als een 

zelfdragende plaat, die in het houtwerk wordt 

gevat, waarmee het gevelelement de functie van 

het kozijn overneemt. Deze oplossing werkt 

kostenbesparend, elimineert de koudebrugwerking 

van kozijnaansluitingen en vergroot het 

transparante oppervlak binnen de gevelopeningen. 

Ventilatie middels te openen geveldelen is niet 

alleen gewenst, maar ook volgens het Bouwbesluit 

verplicht. Een veelvoorkomende handeling van een 

hotelgast is om meteen na aankomst op de kamer 

het raam te openen, om een eerste indruk van de 

plaats van bestemming op te snuiven. Daarom 

wordt naast de beglazing een ventilatieluik 

aangebracht, bestaand uit een gecacheerd 

vacuumisolatiepaneel (VIP). VIP zijn licht en 

beschikken over een zeer lage warmtedoorgangs

coefficient (A-reken = 0,0043 W/mK). Bij een 

elementdikte van 35 mm wordt een U-waarde 

bereikt van 0,13 W/m2K [4.20], dit ligt in dezelfde 

orde van grootte als de gesloten geveldelen. 

Afb. 4.30: Opengewerkt vacuiimisolatiepanee/ 
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4 Ontwerp 

Afb. 4.31: Vergelijking van een standaard passiefhuiskozijndetail in houtskeletbouw (rechts) met het 

Slimovernachten-raamdetail {links). De drievoudige beglazing wordt gevat in een spanning in een thermisch 

onderbroken houten raamdorpel. Door toepassing van deze kozijnloze vaste beglazing neemt het netto 

glasoppervlak binnen een gelijkblijvende gevelopening significant toe. 

Afb. 4.32: Thermografische weergave van de bovenstaande details bij Ti= 20 °C en Te= -5 °C. 

De oppervlaktetemperatuur van de beglazing {Ug = 0,6 W/m2K} bedraagt in beide gevallen circa 16 °C, hetgeen 

overeenkomt met het dauwpunt bij een RV van ca. 80%. De laagste oppervlaktetemperatuur bedraagt bij het 

passiefhuiskozijn (rechts) circa 15 °C; bij het kozijnloos detail {links) circa 14,5 °C. Dit is te wijten aan de geringe 

dekking van de raamdorpel op de glasrand (zie pijl). Door de spanning 10 mm te verdiepen kan de 

oppervlaktetemperatuur t.p.v.de glasrand worden verhoogd naar 16 °C (zie inzet). Op deze wijze wordt het 

risico op condensatie van vochtige binnenlucht aanzienlijk verkleind. Nadeel is een toenemende breedte van het 

kozijndetail. 
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4.3.4 Beweegbare luiken 

Een integraal deel van het klimaatbeheersings

systeem vormen beweegbare luiken aan de 

zuidgevel. Deze luiken kennen drie posities: open, 

semi-gesloten en gesloten. In de open positie 

fungeert het luik als overstek. 's Zomers wordt de 

hoogstaande zon (61,4°) geweerd, waardoor 

ongewenste opwarming wordt tegengegaan. In de 

winter kan de laagstaande zon (14,5°) vrijwel 

onbelemmerd tot het gebouw toetreden, en zo 

bijdragen aan de ruimteverwarming. In gesloten 

positie wordt de volledige raamopening 

afgeschermd, waardoor de warmteverliezen door 

geleiding en straling warden beperkt. Dit is met 

name voordelig in koude nachten, wanneer de 

grootste stralingsverliezen optreden vanaf de 

relatief warme glasoppervlakken naar de omgeving 

en de hemel. Tevens zorgen de luiken voor 

verduistering, waardoor kwetsbare gordijnen in de 

hotelkamers overbodig zijn. Ook in de ochtenduren 

en in overgangsseizoenen, wanneer de zon relatief 

laag staat (ca. 30-40°), is in veel gevallen zonwering 

gewenst. Hiertoe kent het luik een semi-gesloten 

positie, waarin ruim 50% van het glasoppervlak 

beschaduwd wordt. Het uitzicht blijft daarbij tot 

boven ooghoogte onbelemmerd. 

Afb. 4.33: Doorsnede van de /uiken in 3 posities. 

Geopend Semi-gesloten 

4.3.5 Oak en begane grondvloer 

De dakconstructie is uitgevoerd als Slimlinevloer. 

Hierop wordt geen topvloer aangebracht. Op de 

vloerliggers warden geprefabriceerde houten 

dakelementen geplaatst, qua opbouw gelijk aan de 

gevelelementen. De hoogte van de TJl-stijlen en 

het tussenliggende steenwolisolatiepakket 

bedraagt 400 mm. De elementen warden 

afgewerkt met een EPDM dakmembraan. EPDM is 

duidelijk milieuvriendelijker dan standaard 

bitumineuze (APP) dakbanen, en bovendien beter 

scheidbaar bij demontage [3.13]. De 

warmteweerstand van de totale dakconstructie 

bedraagt 12,0 m2K/W. De totale hoogte van het 

dakpakket is fors (785 mm). Voordeel van de 

gekozen constructie is echter enerzijds de 

mogelijkheid om het gebouw later op te toppen, 

doordat de dakvloer identiek is aan de 

verdiepingsvloeren. Anderzijds draagt de 

geventileerde spouw in de dakvloer bij aan het 

tegengaan van opwarming in de zomer. 

De begane grondvloer wordt eveneens als 

Slimlinevloer uitgevoerd. Ook op de begane grond 

warden immers kamers gerealiseerd. De vloer 

wordt ge'isoleerd met 200 mm EPS; hetgeen een 

Rc-waarde van 6,4 m2K/W op'levert. Voor een 

begane grondvloer voldoet dit ruim. 

Gesloten 

0 
<'>I 
0:) 
N 
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4.3.6 Luchtdichting 

Het belang van een luchtdichte gebouwschil wordt 

in Nederland niet altijd onderkend. Er zijn drie 

redenen om een optimale luchtdichting van de 

gehele gebouwschil na te streven : 

-Voorkomen van bouwschade: Wanneer warme, 

vochtige lucht binnendringt in een goed 

ge"fsoleerde gebouwschil, zal deze afkoelen en 

condenseren. Vocht in een bouwconstructie leidt 

op lange termijn tot aantasting van de materialen. 

Zeker in een houten gevelconstructie is dit 

schadelijk i.v.m. groei van schimmels en houtrot. 

-Energiezuinigheid: Gedurende het stookseizoen 

leidt ongewenste infiltratie van koude buitenlucht 

tot verhoogde warmteverliezen. Als vuistregel 

geldt dat wanneer de n50-waarde met 1,0 h-1 

toeneemt, de verwarmingsbehoefte {Oi,) stijgt met 

6 kWh/m2a. [4.21). De passiefhuisstandaard eist 

een n50-waarde van 0,6 h-1 • 

-Comfort: lnfiltratie van koude buitenlucht leidt 

daarnaast tot tochtverschijnselen . Voorwaarde bij 

een luchtdichte gebouwschil is een goed werkend 

ventilatiesysteem, zodat te alien tijde een hoge 

binnenluchtkwaliteit kan warden gehandhaafd . 

De luchtdichte laag bevindt zich aan de binnenzijde 

van het isolatiepakket en sluit rand de gehele 

gebouwschil naadloos aan. De gevel- en 

dakelementen warden in de fabriek luchtd icht 

afgewerkt door de OSB-beplating aan de binnen

zijde, die luchtdicht wordt verkleefd m.b.v. 

hiervoor geschikt tape. Dit geldt ook voor alle 

aansluitingen t.p.v. de gevelopeningen. De naden 

tussen de elementen warden op de bouw 

eveneens luchtdicht verkleefd, en aangedrukt door 

de afwerklaag van gipsplaten. In de begane 

grondvloer vormt de betonschil van de Slimline

vloer de luchtdichte laag. Aan de muurplaat 

waarop de gevelelementen warden geplaatst 

wordt een slabbe met dampremmende folie 

aangebracht. Deze wordt over de nage'isoleerde 

funderingsbalk gevouwen en verkleefd aan de 

buitenste stalen vloerligger. 

-::::::-
::::::-

=::..,;,.m~~~~~~~~---:' 
I 
I 

Afb. 4.34: Positie van de /uchtdichte /aag (rood) 

t.o.v. de thermische isolatielaag (gee/) in de verti

cale en horizontale doorsnede van de gebouwschil. 
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4.4 lnbouw 

4.4.l Verkaveling 

Het referentiegebouw bezit een symmetrische 

verkaveling, die kenmerkend is voor 

hotelgebouwen. De hotelkamers meten bruto 

4000 x 7100 mm, met een centrale gang van 1800 

mm breed. Netto resteert juist 26 m2 

vloeroppervlak, waarmee ternauwenood aan de 

geldende viersterrennorm wordt voldaan. 

Slimovernachten wijkt op 2 kenmerkende punten 

af van de traditionele hotelverkaveling: 

-De stramienmaten van het referentiegebouw zijn 

niet gebaseerd op het gestandaardiseerde 3M

raster. Hierdoor is een kantoorverkaveling niet 

efficient te realiseren. Het Slimovernachten

stramien van 3600 x 5400 / 5700 / 5400 mm is 

gebaseerd op het 3M-raster, waarop diverse 

kantoorverkavelingen mogelijk zijn (zie § 5.3]. 

-Hotels zijn zonder uitzondering symmetrisch 

opgezet, zodat alle kamers identiek zijn . Uit 

energetische overwegingen is een asymmetrische 

verkaveling echter interessant. Aan de zuidzijde is 

meer daglicht en zonnewarmte beschikbaar, 

waardoor diepere kamers met grotere 

gevelopeningen mogelijk zijn dan aan de 

noordzijde. Dit principe wordt algemeen toegepast 

in passiefhuizen (2.1]. 

In verband met geluidwering is een fysieke 

ontkoppeling in de betonschil wenselijk, om de 

geluidoverdracht tussen naastgelegen verblijfs

ruimtes te beperken. Hiervoor worden de 

plaatnaden benut. De standaardelementen zijn 

2400 mm breed, enkele pasplaten zijn echter 

noodzakelijk. In onderstaande afbeelding is het 

legplan van de verdiepingsvloeren zichtbaar. 

Hierop wordt een hotelverkaveling uitgezet, 

waarbij twee kamertypen worden gerealiseerd. De 

kamers aan de zuidzijde meten bruto 3600 x 8000 

mm (26,3 m\ waarmee eventueel een 

vijfsterrenexploitatie mogelijk is. Aan de noordzijde 

meten de kamers 3600 x 6800 mm (22,9 m\ 

waarmee maximaal vier sterren bereikbaar zijn. 

Overigens wordt in het inrichtingsconcept geen 

rekening gehouden met de sterrenclassificatie, 

deze wordt als achterhaald beschouwd (zie § 

4.4.2]. De kamers worden verkaveld door middel 

van metalstudwanden. Deze zijn licht, droog te 

(de)monteren en de materialen (gips, steenwol en 

plaatstaal) zijn scheidbaar. Bovendien kunnen de 

kolommen in de wanden worden opgenomen, 

waardoor deze voldoende brandwerend bekleed 

zijn (2 x 12,5 mm). 

Afb. 4.35: Legplan voor de Slimlinevloeren. De 

gestippe/de lijnen geven de plaatnaden aan. Jn 

langsrichting wordt de betonschil onderbroken 

t.b.v. de kamerscheidende wanden. 
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4.4.2 Kamerontwerp 

In de analyse [zie § 3.4] is geconstateerd dat het 

ontwerp van de archetypische hotelkamer niet 

langer aansluit bij de eisen en wensen van de 

moderne zakelijke reiziger. Voor het ontwerp van 

de kamers is inspiratie geput uit de 

vooruitstrevende hotelconcepten Qbic en 

CitizenM, die op hun beurt moderne interpretaties 

zijn van de Japanse modulaire en capsulehotels. De 

De volgende uitgangspunten warden geformuleerd 

voor het kamerontwerp: 

-Autonoom: in het gebouwconcept wordt de 

hotelfunctie ondergebracht in een autonome 

bouwlaag inbouw. Deze bouwlaag wordt analoog 

aan het Obie-concept opgevat als een meubelstuk, 

dat wordt ingeplugd op het leidingnetwerk en geen 

fysieke koppeling heeft met de bouwlagen 

draagconstructie en gebouwschi/. Hierdoor wordt 

gewaarborgd dat het gebouw snel en zonder 

overbodig sloopafval functioneel kan warden 

aangepast. 

-Functionee/: in de praktijk worden voorzieningen 

als fauteuils, een hangkast en een schrijftafel maar 

sporadisch gebruikt waar ze voor bedoeld zijn. De 

belangrijkste reden waarom hoteliers ze blijven 

plaatsen is de Nederlandse Hotel Classificatie, die 

deze voorzieningen vanaf drie sterren verplicht 

stelt. Slimovernachten voorziet in de minimale 

benodigdheden en voert deze luxueus en ruim uit. 

Aanvullende voorzieningen worden collectief 

ondergebracht in de multifunctionele ruimte. 

-Gebruiksvriendelijk: In de a rchetypische 

hotelkamer bevinden zich diverse losstaande 

inrichtingselementen en verborgen hoeken, 

waarachter zich stof en vuil ophoopt. Het hotel

meubel wordt strak afgewerkt en maakt 

aanvullende meubelstukken overbodig. Hierdoor is 

de kamer sneller en eenvoudiger schoon te ma ken. 

Dit is niet alleen overzichtelijk en hygienisch, het 

levert de exploitant ook een besparing op 

schoonmaakkosten op. 

Afb. 4.36: Schetsen van de ontwikkeling van het 

hotelmeubel. Een efficiente opstelling is gevonden 

in een lineaire positionering fangs een zijwand, 

waarbij de sanitaire en slaapf uncties in twee nissen 

warden ondergebracht. lo ontstaat een 

overzichtelijke, transparante hote/kamer, terwijl de 

privacy van de sanitaire functies is gewaarborgd. 
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Het PvA voor het hotelmeubel omvat een royaal 

bed (2000 x 2100 mm) met leesplankjes en 

verlichting, een bagagetafel en een kledingrek. De 

sanitaire voorzieningen bestaan uit een douche, 

to ilet en wastafel. Al deze voorzieningen warden in 

een overzichtelijk en compact meubel 

ge'fntegreerd. Uit de schetsfase is een lineaire 

positionering voortgekomen. Op deze wijze 

ontstaat er een directe verbinding tussen de 

sanitaire en de slaapfunctie. 

De sanitaire voorzieningen warden in tegenstelling 

tot de archetypische hotelkamer niet in een 

volledig afgesloten ruimte ondergebracht, maar 

bevinden zich in een nis. Deze ikan met een 

schuifpaneel warden afgesloten. Aan de gevelzijde 

bevindt zich een ruime slaapnis, waarin het bed 

centraal is gepositioneerd. Hierin zijn tevens 

verlichting, leesplankjes en kleine opbergvakken 

opgenomen . 

De moderne zakenreiziger leeft doorgaans 'uit zijn 

koffer' en heeft geen behoefte aan een grate 

hang/legkast. De ruimte tussen de beide nissen 

vormt een functioneel scharnierpunt tussen de 

slaap- en badfuncties. Deze plaats zal men 

gebruiken om zich aan- en uitkleden. Zodoende ,js 

dit de uitgelezen plek voor het plaatsen van een 

inklapbare bagagetafel en een kledingrek. Zo 

bevindt zich de bagage vanuit beide nissen binnen 

handbereik. 

[] 

Afb. 4.37: Plattegrond van een hotelkamer aan de 

zuidzijde (8000 x 3400 mm). Alie overnachtings

functies zijn ondergebracht in een lineair meubel, 

dat twee nissen omvat. Tussen deze nissen bevindt 

zich centraal in de ruimte een uitklapbare 

opstelplaats voor bagage (lichtgroen). Dit element 

vormt het scharnierpunt tussen de slaapnis en de 

sanitaire nis (groene pijlen). De sanitaire nis is 

afsluitbaar d.m. v. een schuifpanee/, zodat met 

name bij tweepersoons gebruik enige privacy 

gewaarborgd kan warden. Het ventilatieluik 

bevindt zich t.h . v. de slaapnis (blauwe pijl}. 
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De bouwwijze van het meubel wordt in dit 

onderzoek niet tot in detail uitgewerkt. Er bestaan 

diverse referentieprojecten die gebaseerd zijn op 

een 'stekkerbare' functionele unit. Naast de Cubi 

van Qbic Hotels zijn dat de Smartcube van Holland 

Composites en de Woonmachine, ontwikkeld door 

woningcorporatie Wooninc. Bijzonder is dat deze 

drie concepten ruimtelijk vergelijkbaar zijn; maar 

ult uiteenlopende materialen zijn opgebouwd. 

Een aluminium draagconstructie, zoals in de Cubi, 

is robuust en maatvast. Het is echter ook relatief 

prijzig, heeft een relatief hoog gewicht en is 

milieubelastend. Bovendien wordt de Cubi 

geproduceerd in China, hetgeen een hoge 

transportbelasting oplevert. 

Composietmateriaal op basis van g'lasvezels, zoals 

in de SmartCube, vormt een zeer licht alternatief. 

Composiet is echter eveneens een milieubelastend 

materiaal. Met name in de afvalfase is het 

materiaal problematisch. Wei zijn er diverse 

ontwikkelingen gaande op het gebied van milieu

vriendelijke composieten, zoals NaBasCo [4.22) . 

Hierin worden o.a. glasvezels deels vervangen door 

organische vezels. 

De Woonmachine wordt opgebouwd uit houten 

elementen op basis van houtskeletbouw

technieken. Het is licht, makkelijk bewerkbaar en 

relatief gunstig geprijsd. Ult oogpunt van milieu

belasting vormt hout de meest verantwoorde 

keuze: het is een hernieuwbaar materiaal en is 

Het hotelmeubel wordt nadrukkelijk niet tot het 

bouwkundig casco gerekend, maar beschouwd als 

een separaat meubelstuk met een vooraf bepaalde 

levensduur. Voor een dergelijke functie komt hout 

nadrukkelijk in aanmerking, gelet op het hernieuw

bare karakter van het materiaal. De afwerkings

mogelijkheden zijn vrijwel eindeloos; op houten 

stijlwerk kunnen de meeste plaatmaterialen 

worden bevestigd. Zodoende kan een afwerking 

worden gekozen die aansluit bij, of richting geeft 

aan de thematisch beleving van het hotel. 

Afb. 4.38: De Cubi beschikt over een draagstructuur 

uit geextrudeerde aluminium profielen en koppel

stukken, ingevuld met plaatmateriaa/ naar keuze. 

Afb. 4.39: De SmartCube bestaat uit ruimtelijke 

elementen in composiet; afwerking naar keuze. 

Afb. 4.40: De Woonmachine is opgebouwd uit 

houten elementen, afgewerkt met volkernplaten. 
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4.5 lnstallaties 

De installaties fungeren in het concept als 

autonome bouwlaag. Slimovernachten volgt strikt 

de Trias Energetica. De eerste stap; beperking van 

de energievraag, is vooral bouwkundig gerelateerd 

en in de voorgaande paragrafen behandeld . 

Zodoende is het - liefst duurzaam - opwekken van 

de benodigde energie voornamelijk een installatie

technisch vraagstuk. 

Een installatieconcept bestaat uit de componenten 

afgifte, opwekking en distributie van warmte en 

eventueel koude, alsmede ventilatie en warm 

tapwater. Dit onderzoek beperkt zich tot de 

raakvlakken tussen bouwtechniek en installatie

techniek binnen deze componenten [4.23) . 

4.5.l Afgifte 

De keuze voor het afgiftesysteem heeft de grootste 

invloed op de behaaglijkheid van het 

binnenklimaat, en is afhankelijk van de bouw

kundige eigenschappen van het gebouw. De 

verwarmingsbehoefte voor Slimovernachten is met 

behulp van PHPP 2007 vastgesteld op 15 kWh/m 2a 

ofwel op passiefhuisniveau [ zie § 5.2) . Volgens 

deze berekening is actieve koeling niet benodigd. 

Passiefhuizen worden oorspronkelijk verwarmd via 

naverwarming van de ventilatietoevoerlucht. 

Voordeel hiervan is een snelle be'invloeding en een 

goede individuele regelbaarheid . Nadeel is het feit 

dat warmtevraag en ventilatiebehoefte aan elkaar 

gerelateerd raken, en de mogelijke daling van de 

relatieve luchtvochtigheid . Voor een hotel wordt 

dit systeem daarom niet als de ideale oplossing 

gezien. In de utiliteitsbouw is het gebruik van 

betonkernactivering (BKA) gemeengoed geworden. 

BKA werkt met kleine temperatuurverschillen op 

basis van straling; dit wordt als comfortabel 

ervaren. Naast verwarmen kan het systeem ook 

koelen, zodat eventuele zomerse oververhitting 

kan worden bestreden. 

BKA is niet individueel regelbaar, maar bedoeld om 

op energiezuinige wijze een aangename basis

temperatuur te verzorgen. In hotels is individuele 

regelbaarheid van het binnenklimaat echter zeer 

belangrijk; al is het maar uit psychologisch oogpunt 

van de gast. De bezettingsgraad van de kamers kan 

sterk fluctueren, evenals de gebruiksfrequentie 

gedurende de dag. lndividueel bijverwarmen kan 

net als in veel passiefhuizen worden verzorgd 

d.m.v. een warmwaterbatterij in het 

ventilatietoevoerkanaal . 

Ook de gewenste functionele aanpasbaarheid 

(mogelijke kantoorfunctie) vormt een argument 

voor de keuze voor BKA. Kantoren kennen over het 

algemeen een veel grotere koelvraag en relatief 

kleine warmtevraag. Door activering van de 

aanwezige thermische massa in combinatie met 

een zeer goed ge'isoleerde, luchtdichte 

gebouwschil kan met BKA de binnentemperatuur 

voldoende constant worden gehouden. Overigens 

levert Slimline vloerelementen waarin leidingen 

voor BKA in de betonnen schil zijn opgenomen. 

4.5.2 Opwekking 

Opwekkingssystemen functioneren grotendeels 

onafhankelijk van het gebouw. De keuze tussen de 

diverse opwekkingsvormen zoals aardgas, 

houtpellets, (bio-)warmtekrachtkoppeling (WKK) of 

warmte/ koudeopslag (WKO) is sterk afhankelijk 

van diverse economische- en omgevingsfactoren. 

Dit geldt nog sterker voor energie uit hernieuw

bare bronnen, zoals pv-panelen en windmolens. 

Deze ogen weliswaar zeer 'groen' en 'duurzaam', 

uit economisch oogpunt zijn dergelijke systemen 

(nog) niet of nauwelijks rendabel. Productie van 

elektriciteit uit zon en wind kan voor particulieren 

alleen door subsidiering winstgevend worden 

gemaakt. Bovendien moet de geproduceerde 

stroom worden opgeslagen (gebufferd) in het 

elektriciteitsnet. 

4.30 



4 Ontwerp 

Zonnethermie t.b.v. de productie van warm 

(tap)water dient in tegenstelling tot het 

voorgaande wel voor direct gebruik in het 

betreffende gebouw. Hotels verbruiken relatief 

veel warm tapwater, niet alleen in de kamers maar 

ook t.b.v. de algemene voorzieningen. lndien 

voldoende opslag van warm tapwater kan warden 

voorzien, kan de inzet van zonnethermie nader 

onderzocht warden. Hiervoor kan het 

dakoppervlak van de multifunctionele ruimte 

warden benut. De sheddaken beschikken immers 

over naar het zuiden gekandelde dichte 

dakvlakken . Naast vlakke plaatcollectoren bestaan 

er ook systemen die direct in de dakbedekking 

warden ge"lntegreerd. 

Afb. 4.41: Energiedak {4.24]. M.b.v. in het 

dakpakket opgenomen waterleidingen fungeert de 

dakbedekking als thermische zonnecollector. 

4.5.3 Ventilatie 

Standaard wordt in hotels zowel mechanische toe

als afvoer toegepast, de debieten zijn echter niet 

per definitie gebalanceerd. Slimovernachten maakt 

gebruik van gebalanceerde ventilatie met warmte

terugwinning met hoog rendement. Dit is 

essentieel om tot de genoemde lage warmtevraag 

te komen . Voorwaarde is een excellente lucht

dichting van de gebouwschil. In Slimovernachten 

wordt hierin in elk bouwkundig detail van de 

gebouwschil voorzien; de passiefhuiseis is haalbaar 

(N 50 <0,6 h·\ Of deze waarde daadwerkelijk 

gehaald wordt, is afhankelijk van de zorgvuldigheid 

van de uitvoering. De hiertoe noodzakelijke 

handelingen zijn in het ontwerp beperkt; doordat 

de gebouwhoge elementen reeds in de fabriek 

luchtdicht worden afgewerkt. 

's Nachts wensen veel gasten geen ventilatie- of 

koelsysteem te laten draaien i.v.m. geluidsoverlast 

en/of te droge lucht. BKA is een geschikt middel 

om 's zomers dag en nacht voor een koel gebouw 

te zorgen. lndividuele naregeling is mogelijk via het 

ventilatiesysteem, bijvoorbeeld door diabatische 

koeling toe te passen. Hierdoor treedt geen daling 

van de luchtvochtigheidsgraad op; bovendien is 

het rendement van dergelijke systemen hoog. 

Buiten actieve koeling is het uiteraard altijd 

mogelijk de ventilatieluiken te openen, om door 

middel van nachtventilatie de binnentemperatuur 

te verlagen. 

4.5.4 Distributie 

De volgende le idingen dienen naar elke kamer 

gevoerd te worden : 

-Gesloten watercircu it t.b .v. betonkernactivering 

-Tapwater warm en koud 

-Riolering 

-Ventilatietoe- en afvoer 

-Elektra t.b.v. verlicht ing en wandcontactdozen 

-Data t .b.v. televisie, evt. telefoon/radio/internet. 

Per leidingschacht warden telkens 12 kamers 

bediend. De horizontale leidingen worden 

opgenomen in de leidingruimte in de Slimline

vloeren, waarin plaats is voor leidingen tot circa 

180 mm doorsnede. Doordat de leidingschacht 

breder is dan gebruikel ijk (2000 mm), hoeven 

leidingen elkaar zo min mogelijk horizontaal te 

kruisen. 
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5 Levensduur -
beschouwing 

5.1 Bouw 

5.1.1 Bouwproces 

5.1.2 Materiaalgebruik 

5.2 Exploltatie 

5.2.1 Kamerverhuur 

5.2.2 Energieverbruik 

5.3 Functionele aanpassing 

5.3.1 Aanpasbaarheid hotelfunctie 

5.3.2 Kantoorfunctie 

5.3.3 Woonfunctie 

5.4Sloop 

5.5 life Cycle Costing 

Slimbouwen levert voordelen op in alle fasen van de levenscyclus van een gebouw. Tijdens de 

bouw wordt winst geboekt door een gestroomlljnd bouwproces en verminderd materlaa!gebrulk. 

De exploitant profiteert van lagere energiekosten en een verbeterde functionaliteit van het 

gebouw. Doordat het casco niet exploitatiegebonden is, kan blj beeindiging van de 

hotelexploitatie een heroverweging warden gemaakt, waarbij een functionele aanpassing naar 

kantoor- of woongebouw tot de mogelijkheden behoort. Uiteindelijk ontkomt geen enkel 

menselijk artefact aan de tand des tijds. Slopen betekent vooral demonteren en hergebruiken, 

hetgeen een forse besparing op sloopafval betekent. Ondanks deze voordelen vergt 

Slimovernachten een investering vooraf. Het rendement hiervan komt optimaal tot haar recht 

wanneer dit wordt verdisconteerd in een Life Cycle Costing-analyse. 



5 Levensduurbeschouwing 

5.1 Bouw 

5.1.1 Bouwproces 

Een van de uitgangspunten in het ontwerp is het 

mogelijk maken van een sequentieel bouwproces. 

Elk bouwdeel wordt daartoe ontworpen al's een 

autonoom produkt, dat als afzonderlijke 

uitvoeringsstap wordt gerealiseerd. Deze 

bouwdelen kunnen integraal worden geprefabri

ceerd . De traditionele disciplines voeren hun werk 

in zo min mogelijk arbeidsgangen uit. 

Aan de hand van het aansluitdetail gevel/ 

verdiepingsvloer wordt het sequentiele karakter 

van het bouwproces getoond. In de afbeelding 

rechts is te zien dat het totale gebouw in slechts 

zes stappen gerealiseerd kan worden. De 

draagconstructie wordt in twee stappen geassem

bleerd, waarna de geprefabriceerde gebouwschil 

er in een stap aan wordt bevestigd. Daarmee is een 

wind- en waterdicht casco gerealiseerd in slechts 

drie stappen. De bouwlaag installatietechniek 

vormt de sleutel tot een efficient bouwproces. In 

de huidige bouwpraktijk is het leidingverloop fysiek 

verweven geraakt met de overige bouwlagen. 

Slimbouwen hecht veel waarde aan het ontwarren 

van de leidingknoop. In Slimovernachten kan dit, 

doordat de installaties fysiek ontkoppeld zijn van 

het casco. Dankzij de Slimlinevloeren en de 

geperforeerde hoofdliggers is het mogelijk alle 

leidingen in een arbeidsgang aan te leggen en 

achteraf aan te passen. Tenslotte wordt de inbouw 

in twee stappen gerealiseerd . Nadat de topvloer is 

aangebracht, wordt het hotelmeubel door 

gespecialiseerde vaklieden geassembleerd. Zij 

koppelen tevens de leidingen aan, waardoor een 

tweede inzet van de installateur overbodig wordt. 

In de praktijk zijn leidingen meestal nog niet 

stekkerbaar. Plug and play-techniek voor zowel 

natte als droge leidingen is volop in ontwikkeling. 

Hiermee kan ook deze bouwlaag volledig 

autonoom gaan fungeren. 

Handeling 

1 a Plaatsen kotommen 

1 b Plaatsen hoofdllggers 

1 c Plaatsen randliggers 

2 I nhangen vloeren 

Discipline 

Staalbouwer 

Slaalbouwer 

Staalbouwer 

Vloerenleverancier 

3a Plaatsen gevelelementen Gevelbouwer 

3b Luchtdlcht afw8111en Gevelbouwer 

4 Plaalsen installaties lnstallateur 

5 Monteren topvloer Albouwer 

6a Plaalsen beglazing Glaszeuer 

6b Pleatsen binnenwanden Albouwer 

6c Assembleren hotelmeubel Gespec. albouwer 

6d Aansluiten installaties lnstallateur 

Afb. 5.1: Schematisch bouwproces van Slim

overnachten en referentiegebouw (volgende biz.) 



5 Levensduurbeschouwing 

Het bouwproces van Slimovernachten telt slechts 

zes stappen, terwijl het bouwproces van het 

referentiegebouw aanzienlijk complexer is. Bij 

gietbouw zijn met name de bouwlagen 

draagconstructie en instal/atietechniek in de 

ruwbouwfase per verdieping met elkaar verweven, 

waardoor fysieke en organisatorische conflict

punten ontstaan . Ook het later wijzigen van het 

leidingverloop is hierdoor niet mogelijk. 

Dankzij het sequentiele bouwproces worden deze 

problemen in Slimovernachten opgelost: elke 

vakdiscipline werkt beurtelings aan het gebouw, 

en de leidingen zijn als autonoom bouwdeel 

bereikbaar voor onderhoud of aanpassingen . 

Verwacht wordt dat dit een significante tijdwinst 

kan opleveren . Ook wordt de kans op fouten en 

daardoor faalkosten verkleind. Onderaannemers -

met name de installateurs - kunnen eveneens 

efficienter werken : zij hoeven hun werkzaamheden 

over minder arbeidsgangen te verdelen. 

5.1.2 Materiaaltoepassing 

Vermindering van de gebouwmassa met 50% en de 

keuze van milieuvriende ~ijke bouwmaterialen uit 

NIBE-klassen 1 t/m 3 vormen de doelstellingen van 

Slimovernachten op materiaalgebied. Uit een 

analyse van het ontwerp blijkt dat deze 

doelstellingen gehaald worden. De totale massa 

van een stramien bedraagt 159,2 ton, ofwel een 

reductie van 68% t .o.v. het referentiegebouw. Het 

totaal volume van de bouwdelen neemt af, met 

name dat van de constructie. De gebouwschil is 

veel volumineuzer, hetgeen volgt uit het dikke 

isolatiepakket. Ook de installatieruimte is 16% 

groter. Het beschikbare volume wordt efficienter 

benut. Het bruikbaar volume is 6% kleiner dan in 

het referentiegebouw. Uiteindelijk neemt het 
3 bruto gebouwvolume af met 14% tot 1389,5 m . 

Dit betekent enerzijds een forse beperking van het 

ruimtebeslag van een hotelfunctie. Anderzijds is 

het hierdoor mogelijk om 16% meer hotelbedden 

te exploiteren binnen een vastgesteld volume. 

Bouwdeel 

Constructie 
Gebouwschil 

lnbouw 
lnstallatieruimte 
Net. bruikbaar volume 

Tota al 

Materiaal 

Gewapend beton 
Staal 
Hout 
Gips 
Steenwol 

Overig 
Leidingruimte 
Net. bruikbaar volume 
Totaal 

Massa 
(t) 

128,2 
17,5 
13,5 

-

-

159,2 

Massa 
(t) 

96,9 1

1
1 

25,0 I 

7,9 
19,3 

8,2 
- -

2,2 

-
-

159,2 

Volume 
(m3) 

55,9 
110,7 
84,7 

161,8 
976,4 

1389,5 

Volume 
(m3) 

46,0 
3,2 

14,2 
27,5 

137,4 
23,0 

161,8 
976,4 

1389,S 

Fig. 5.3: Specificatie van massa en volume van de 

bouwdelen per stramien in Slimovernachten. 

Grafische weergave op de voorgaande pagina. 
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START ... 
Handeling Discipline 

1 Plaatsen binnenspouwblad Betonbouwer 

2a Plaatsen onderstempeling Vloerenleverancier 2 

2b Plaatsen breedplaten Vloerenleverancier 2 

lnstallat1etechniek 

3 Plaatsen installaties 

4a Afwapenen vloer 

4b Plaatsen randbekisting 

5a Afstorten vloer 

5b Ontkisten vloer 

lnstallateur 

Betonvlechter 

Betonbouwer 

--- -- --- -- -~-

Betonbouwer 

Betonbouwer 

Handeling 

7 Verwijderen stempels 

8 Storten cementdekvloer 

[ ) 
9a Aanbrengen slabben 

9b Aanbrengen isolatie 

Discipline 

Vloerenleverancier 2 

Afbouwer 

Metselaar 

Metselaar 

9c Metselen buitenspouwblad Metselaar 

10a Voegen buitenspouwblad Metselaar 

1 Ob Monteren kozijnen Kozijnleverancier 

lnstallatletechniek 

11 a Plaatsen beg lazing Glaszetter 

11 b Stuccen casco Stucadoor 

11 c Plaatsen binnenwanden Afbouwer 

11 d Plaatsen sanitair lnstallateur 
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Materialen 

Bruikbaar volume 

70% 

Materialen 

Massa 
Totaal gewicht: 

195,2 t 

Volume 
Totaal volume: 

1389,5 m 3 

rnstallatie
ruimte 

Bouwde'len 

Bruikbaar volume 

70% 

:.& 
0 
2 c 

I (.) 

Bouwdelen 

5.3 

lnstallatie
ruimte 
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Gewapend 
belon 

Steenwol 

Overig 

Gebouwmassa 

495, 1 t 
( =100 % ) 

159,2 t 
( =32%) 

GewapeOO 
beton 

Referentie Slimovernachten 

Afb. 5.4: Vergelijking van het gewicht van de 

toegepaste bouwmaterialen in het referentie

gebouw en in Slimovernachten 

Bruikbaar 
voli.me 

lnbouw 

Bouwvolume 

1609,9 m3 

( =100 o/o) 

1389,5 m3 

( =86 o/o) 

Sclil-l---~ 

Conatructie 
• sdlil 

6ruikb;lar 
volume 

lnstsllatierulmte 

lnbouw 

Schil 

Referentie Slimovemachten 

Afb. 5.5: Vergelijking van het volume van de 

bouwdelen in het referentiegebouw en in 

Slimovernachten 

5.4 



5 Levensduurbeschouwing 

In Slimovernachten maakt de draagconstructie 

circa 80% van de gebouwmassa uit. Deze massa 

bestaat voor ruim de helft uit gewapend beton. In 

absolute zin wordt er echter ruim 76% minder 

gewapend beton toegepast dan in het 

referentiegebouw. Ook het gipsgebruik wordt 

aanzienlijk beperkt, met name doordat geen 

gipsblokkenwanden nodig zijn voor de badkamer. 

Baksteen komt helemaal niet meer voor. Hiermee 

is het gebruik van de belangrijkste moeilijk 

herbruikbare bouwmaterialen uit het referentie

gebouw aanzienlijk beperkt. Nieuwe materialen 

zijn staal en hout. Staal, toegepast in de 

draagconstructie, is weliswaar energie-intensief 

geproduceerd, maar is goed te demonteren en 

volledig herbruikbaar. De gebouwschil is 

geconstrueerd uit FSC-gecertificeerd hout, een 

vernieuwbare en zeer milieuvriendelijke grondstof. 

De gereduceerde gebouwmassa komt tot uiting in 

de vergelijking met het referentiegebouw op basis 

van de gehanteerde kengetallen. Opvallend is dat 

het gebouw aanzienlijk slanker is. het bruto 

bouwvolume is ca. 14% kleiner. De totale bruikbare 

inhoud is echter maar 6% kleiner. Dit duidt op 

twee zaken. Allereerst komt de verbeterde 

functionaliteit van het hotelkamerontwerp tot 

uiting; er is 8% minder vloeroppervlak per bed 

nodig om de hotelfunctie te faciliteren. Ook is het 

aandeel 'verpakkingsmateriaal' ofwel bouwdelen 

maar liefst 42% kleiner dan in het referentie

gebouw. Dit ondanks de zeer dikke isolatielaag. 

Het volume van de leidingruimte neemt echter met 

10% toe. Uiteindelijk blijft 70% van het bruto 

bouwvolume over als bruikbaar volume; een winst 

van 10% ten opzichte van het referentiegebouw. 

De compactheid van beide ontwerpen is groat; een 

A/V-verhouding kleiner dan 0,3 is relatief zeer 

gunstig. Dit is vooral te danken aan de grote diepte 

van de gebouwen. Bij Slimovernachten draagt ook 

de verkleinde stramienbreedte hieraan bij. Dit 

laatste heeft ook een gunstig effect op de 

schiloppervlakte; deze neemt met 11% af. Dit komt 

niet alleen de bouwkosten ten goede, ook in de 

exploitatiefase is dit voordelig. Gevels zijn immers 

naast installaties de belangrijkste kostenposten in 

het onderhoud van het gebouw [zie § 5.5]. 

Afmetingen Referentie Slimovernachten 

Totale gebouwmassa (t) 495,1 159,3 - 68% 

Schiloppervlak {mi) 449,6 401,8 - 11% 

Bruto vloeroppervlak (mi) 391,2 354,2 • 10 % 

Geconditioneerd 
327,0 I 

vloeroppervlak (m2
) 

358,8 - 9% 

Volumes Referentie Slimovernachten 

Bruto gebouwvolume (m3
) 1617,0 1389,5 - 14% 

Volume bouwdelen (m3
) 434,8 251,3 · 42% 

Volume leidingruimte (m3
) 140,l 161,8 +15% 

Net bruikbaar volume (m3
) 1042,1 976,4 · 6% 

Kengetallen Referentie Slimovernachten 

Massa I gecond. vloeropp. 
1,38 0,49 - 65% 

(t/ m2
) 

Massa I bed (t I bed) 41,3 13,3 - 68% 

Vloeroppervlak I bed 
29,9 27,25 ·8% 

(m2/bed) 

Massa I bruto 
0,31 0,11 - 65% 

gebouwvolume (t / m3
) 

Netto bruikbaar volume 

I bruto gebouwvolume 
64% 70% +10 % 

A/V-verhouding (m'/ m,) 0,28 0,29 +3% 

Fig. 5.6: Vergelijking van de efficientie van het 

ruimte/ijk en bouwtechnisch ontwerp per stramien 

van het referentiegebouw en Slimovernachten. 

5.5 



5 Levensduurbeschouwing 

Referentiegebouw 

Klasse Gewicht 

m 0 

~ I 49,7 t 

195,9 t 

([) 0,6 t 

ffi) 0 

m 0 

Totaal: 496, 1 t 

Slimovernachten 

Klasse Gewicht 

m 7,5 t 

~ 31,7 t 

114,7 t 

3,9 t 

([) 0 

ffi) 0 

m 0 

Totaal: 195,2 t 

Afb. 5. 7: NIBE-Milieuk/asse van de toegepaste 

bouwmaterialen in het referentiegebouw en in 

Slimovernachten. 

J 332,9 t 

Voor Slimovernachten is niet alleen fors minder 

bouwmateriaal benodigd; de toegepaste 

materialen hebben ook een relatief kleinere 

milieubelasting. Gestreefd is naar het vermijden 

van bouwmaterialen uit de klassen 4 t/m 7. In het 

referentiegebouw betreft dit voornamelijk het 

gewapend beton in de gevels en kolommen . In 

Slimovernachten vallen alleen de stalen kolommen 

hieronder. Voor kolommen is hout het enige 

materiaal dat beter scoort dan staal en gewapend 

beton; maar dit vormt in combinatie met 

staal/betonnen vloeren helaas geen reele keuze. 

Ook het materiaalgebruik in klasse 3 is fors 

gereduceerd, hetgeen met name te danken is aan 

het reduceren van de hoeveelheid gewapend 

beton in de vloeren . De hoeveelheid materialen in 

klasse 1 neemt zelfs toe; dit wordt voornamelijk 

veroorzaakt door de toepassing van hout in de 

gebouwschil. 
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Afb. 5.10: Grafische weergave van de energiebalans 

van het referentiegebouw en Slimovernachten. 
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5.2 Exploitatie 

5.2.1 Energievraag 

De energetische doelstelling in het ontwerpproces 

heeft betrekking op de ruimteverwarming- en 

koelbehoefte. Onderzocht is of het op rendabele 

wijze mogelijk is om de passiefhuisstandaard te 

bereiken door toepassing van passieve 

bouwkundige maatregelen in het casco. In (§ 4.5) is 

hier reeds op vooruitgelopen, door een installatie

technisch concept voor te stellen dat gebaseerd is 

op een warmtevraag van 15 kWh/m2a. Ook 

gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning 

(wtw) maakt hiervan deel uit. Om de 

verwarmingsbehoefte vast te stellen, warden de 

winst- en verliesposten op de warmtebalans 

bepaald m.b.v. PHPP 2007. Voor de volledige 

berekeningen incl. aannames zie de bijlage (§ 8.2). 

Afb 5.8: Warmtebalans voor het referentie

gebouw en S/imovernachten. De totale warmte

vraag wordt op jaarbasis met 75% gereduceerd. 

Referentie 

111 ... --11~ "· ' 

Iii ••• - 1i 1 
.. ll!11 

.. . 
11 --· ·J 

II Iii · •. 'l 

11 1 

Verlies Winst 

Geve/s 10,6 
Oak 8,7 

Qt Bod em 4,2 

Ram en 19,3 

Totaal 42,8 

Qv I Ventilatie 29,s I 

Qs 
Ramen Z 8,1 
Ramen N 3,2 

Qi I nterne winsten al 

Qh 61,0 kWh/m2a 

Uit de berekening blijkt dat de warmtevraag 

volgens zowel de maand- als jaarmethode voldoet 

aan de passiefhuisstandaard. Dit is te danken aan 

de forse beperking van alle warmteverliesposten. 

De transmissieverliezen (Qt) warden met 59% 

beperkt dankzij de hoge R<"waarde van de 

gebouwschil, koudebrugvrije detaillering en 

drievoudige beglazing. De grootste besparing 

wordt behaald door in het dak een viermaal 

hogere R«waarde toe te passen. De compactheid 

van de gebouwvorm speelt hierin geen rol; de A/V

verhouding is in beide ontwerpen vrijwel gelijk. 

Het effect van het sluiten van de luiken is niet 

meegenomen in de berekening van Qt. Door de 

luiken tijdens het stookseizoen in de nacht te 

sluiten, wordt het warmteverlies door uitstraling 

van de relatief warme glasoppervlakken beperkt, 

vergelijkbaar met het afschermen van autoruiten 

ter voorkoming van bevriezing. 

Slimovernachten 

Verlies Winst 
Bes paring t.o.v. 

referentie 
4,3 - 59% 
2,3 • 74 % 

2,5 - 5l % 

8,3 -63" 

17,4 -59% 

9,1 I - 69% 

8,3 + 2% 
2,9 -10% 

al a 

15,3 kWh/m2a -75 % 1 
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De ventilatieverliezen (Qv) warden met 69% 

verminderd. Dit is te danken aan de toepassing van 

efficiente warmteterugwinning (7) = 90%) in het 

ventilatiesysteem. Dankzij de zeer luchtdichte 

gebouwschil warden de infiltratieverliezen 

beperkt. Dit voorkomt tevens het ontstaan van 

tochtklachten. 

De zonnewarmtewinsten (Qs) hebben een veel 

kleinere invloed op Qh. Het effect van de vergrote 

zuidgeorienteerde ramen op de warmtebalans is 

minder positief dan verwacht. Toepassen van 

drievoudige beglazing heeft niet alleen een groat 

effect op het verkleinen van de transmissie

verliezen (ruim 63 % reductie). De g-waarde 

(energiedoorlatendheid) van het toegepaste 

drievoudig glas is lager dan van de dubbele HR++ 

beglazing in het referentiegebouw (50% om 60%). 

De absolute warmtewinst is op jaarbasis grater in 

het referentiegebouw. Daar staat tegenover dat de 

warmtewinsten in Slimovernachten voornamelijk 

in de wintermaanden plaatsvinden, omdat de 

luiken 's zomers overdag gesloten kunnen warden. 

De zonwerende luiken blijken zelfs noodzakelijk 

om de temperatuuroverschrijdingsfrequentie (TOF) 

>25°C onder de 10% te kunnen houden. Het 

referentiegebouw kent geen externe zonwerende 

voorzieningen. Desondanks bedraagt de TOF hier 

slechts 2%. 

Fig. 5.9: Bepaling van 

de warmtebehoefte 

per stramien op jaarbasis 

voor het referentiegebouw 

en Slimovernachten. 

Qh 

Geconditioneerde 

vloeroppervlakte 

Verwarmings-

behoefte per jaar 

De interne warmtewinsten (Qi) zijn op de 

warmtebalans buiten beschouwing gelaten. De 

bijdrage door menselijke aanwezigheid is vanwege 

de sterk fluctuerende bezettingsgraad en het 

onregelmatige gebruikspatroon moeilijk te 

voorspellen. De bijdrage door gebruik van 

(elektrische) apparatuur is in hotelkamers gering. 

Er wordt aangenomen dat in het referentiehotel 

geen energieverslindende (warmteproducerende) 

minibar wordt ge·installeerd. 

De totale energiebesparing voor ruimte

verwarming bedraagt 77%, ofwel 16884 kWh op 

jaarbasis per eenheid van 12 kamers. Uitgaande 

van de PHPP-berekening is het niet nodig om 

hiernaast ook actieve koeling toe te passen t.b.v. 

een comfortabel binnenklimaat. Voorwaarde 

hiervoor is een hoog sluitingspercentage (> 70%) 

van de zonwerende luiken. Dit is praktisch goed 

mogelijk, omdat (zakelijke) hotelkamers overdag 

doorgaans nauwelijks gebruikt warden. Het kan 

echter wel leiden tot een relatief gesloten 

gevelbeeld. 

In hotels is een individuele regelbaarheid zowel uit 

oogpunt van comfort als luxebeleving wenselijk. 

Daarom is de kans groat dat er alsnog actieve 

koeling wordt ge"integreerd in het installatie

concept. Hierop wordt reeds vooruitgelopen door 

het opnemen van betonkernactivering voor te 

stellen. Hiermee kan op energie-e.fficiente en 

comfortabele de binnentemperatuur enkele 

graden warden verlaagd . Bovendien wordt de 

geschiktheid als kantoorgebouw vergroot. 

Referentie Slimovernachten 

61,0 kWh/ma 15,3 kWh/ma -75% 

358,8 m 2 327,0 m2 -9 % 

21887 kWh/a 5003 kWh/a -77% 
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5.3 Functionele aa·npassing 

Wanneer de hotelexploitatie eindigt; breekt een 

cruciale fase in de levenscyclus van het gebouw 

aan. De bestemming van het gebouw kan worden 

heroverwogen. In dit onderzoek worden de 

mogelijkheden onderzocht voor aanpassing van de 

hotelfunctie en herbestemming tot kantoor of 

woongebouw. 

5.3.1 Aanpassing hotelfunctie 

In reguliere hotels wordt de inrichting van de 

kamers regelmatig vervangen als gevolg van 

slijtage en trendgevoeligheid. Er wordt 

ge·investeerd in meubels en sanitaire voor

zieningen. De layout van de kamer wordt daarbij 

vrijwel nooit aangepast, vanwege het starre 

karakter van met name het leidingverloop. De 

kamer is gedurende een periode niet te gebruiken. 

De gevolgen zijn inkomstenderving en overlast. 

In Slimovernachten kan de inrichting van de kamer 

gewijzigd worden door het uitwisselen van het 

hotelmeubel. Eventueel kan de houten draag

structuur hiervan blijven staan, zodat de layout van 

de kamer identiek blijft en de kamer snel wordt 

vernieuwd. De genoemde nadelen worden zo 

beperkt. Het is echter ook mogelijk de indeling van 

de kamers volledig te veranderen dankzij de 

Slimlinevloeren. Eventueel moeten hierbij nieuwe 

perforaties in de Lewis-topvloer gemaakt worden, 

hetgeen tot meer arbeid en overlast leidt. lndien 

een latere exploitant dit wenst, is het mogelijk om 

alsnog een conventionele hotelkamerinrichting te 

realiseren. 

5.3.2 Kantoorfunctie 

In het ontwerp van het casco is al rekening 

gehouden met courante kantoorverkavelingen . Het 

verkavelingsraster is tot stand gekomen op basis 

van de plaatnaden en sparingen in de betonnen 

schil van de Slimlinevloeren. Op dit raster kunnen 

zowel cellenkantoren als kantoortuinen worden 

gerealiseerd, alsmede combinaties hiervan. 

Uitgangspunt is een standaard kantoorcel van 

3600 x 5400 mm. 

Het leidingverloop zal hierbij ingrijpend gewijzigd 

worden. De topvloer wordt daartoe verwijderd. Al 

naar gelang de gekozen functionele indeling wordt 

bepaald welk leidingverloop en hoeveel verticale 

leidingschachten er benodigd zijn. In de brede 

middenbeuk kunnen bijvoorbeeld pantry's of 

copier/printapparatuur staan. Het datanetwerk is 

hoofdzakelijk horizontaal georienteerd. Via de 

sparingen in de hoofdliggers kunnen zowel in de 

gevelzone als in de centrale zone van de vloer 

datakabels in lengterichting van het gebouw 

worden gelegd. Van hieruit worden de individuele 

werkplekken vanuit de vloer bediend. 

5.3.3 Woonfunctie 

Slimovernachten kan zeer efficient worden 

getransformeerd tot woongebouw. De bestaande 

hotelverkaveling is uitstekend bruikbaar voor 

studentenwoningen . Het hotelmeubel wordt 

vervangen door een woonmeubel; zoals een 

Woonmachine of Residential Cubi [zie § 4.5) ., De 

vaste topvloer blijft hierbij intact. Wanneer 

meerdere naastgelegen kamers worden samen

gevoegd, ontstaan grotere studio's of 

appartementen. Ook deze worden ontsloten door 

een centrale gang. Het is mogelijk om nog grotere 

woningen te maken, bijvoorbeeld doorzon

woningen of maisonnettes. Hiervoor zijn echter 

alternatieve ontsluitingsvormen nodig, hetgeen 

constructieve ingrepen vergt. Ook de daglicht

toetreding vormt een aandachtspunt vanwege het 

zeer diepe casco (16900 mm). 

Afb. 5.10 (vo/gende pagina): Overzicht van 

courante verkavelingen voor een kantoor-, woon

en /ogiesfunctie op basis van het Slimovernachten

verkavelingsraster. 
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5.4 Sloop 

Op zeker moment breekt voor elk gebouw de 

sloopfase aan. Dit betekent wel het einde van de 

levensduur van het gebouw, maar niet voor de 

individuele materialen waaruit het is opgebouwd. 

Traditioneel warden steenachtige gebouwen met 

fysiek geweld tot puin gereduceerd, dat gestort 

wordt of als landvulling dienstdoet. 

Slimovernachten tracht het ontstaan van 

sloopafval te voorkomen door bouwdelen 

herbruikbaar achter te laten, of de materialen te 

scheiden. Hiermee is in het ontwerp rekening 

gehouden door verbindingen zo veel mogelijk 

droog en demontabel uit te voeren. 

-Draagconstructie: De stalen hoofddraag-

constructie is d.m.v. bouten geassembleerd, en is 

zodoende demontabel. Stalen profielen kunnen 

ofwel direct warden hergebruikt, ofwel als schroot 

warden toegevoegd in hoogovens 

(oxystaalprocede). Over de herbruikbaarheid van 

de Slimlinevloeren is niets bekend. 

-Gebouwschil: De kans dat de gevelelementen ooit 

als geheel zullen warden hergebruikt, wordt niet 

groat geacht. Alie materialen in de gebouwschil 

zijn echter droog toegepast, en kunnen zodoende 

gescheiden warden. 

-Jnbouw en installaties: De installaties, 

metalstudwanden en de hotelmeubels zullen het 

einde van de levensduur van het gebouw 

vermoedelijk niet meemaken. Zij maken onderdeel 

uit van de exploitatiegebonden inbouw, en 

kunnen zodoende warden vervangen wanneer dat 

nodig is. De hotelmeubels warden niet als 

onroerende goederen beschouwd. De 

metalstudwanden kunnen warden gedemonteerd. 

De stijlen en het steenwol kunnen direct 

hergebruikt warden, de gipsplaten zullen echter 

beschadigd raken. 
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5.5 Life Cycle Costing 

De totale kosten van een gebouw zijn opgebouwd 

uit initiele kosten en exploitatiekosten. Traditio

neel wordt er in ontwerptrajecten aangestuurd op 

het beperken van de bouwkosten. Het denken 

volgens de Life Cycle Costing-methodiek (LCC) wint 

echter terrein. LCC is een rekenkundige benadering 

om de totale kosten over de gehele levenscyclus 

van een gebouw te bepalen en te optimaliseren 

[5.1]. In dit onderzoek warden de volgende kosten 

onderscheiden: 

lnitiele kosten: Bouwkosten 

Exploitatie: Energiekosten 

Oonderhoudskosten, 

Kapitaallasten. 

-Bouwkosten: Bij voorbaat is aangenomen dat de 

bouwkundige kosten van het referentiegebouw het 

laagst zijn. In traditionele ontwerpen wordt hierop 

immers gefocust. In samenwerking met bouw

kostendeskundigen van BAM Advies & Engineering 

is een globale bouwkostenraming opgesteld voor 

het referentiegebouw en Slimovernachten. De 

meerkosten van Slimovernachten t .o.v. het 

referentiegebouw warden voorzichtig geraamd op 

15%, gebaseerd op de tekeningen in de bijlage. 

Hierin zijn de volgende kostenbesparende 

aspecten echter niet meegenomen: 

Een korter en efficienter bouwproces op 

basis van integraal geprefabriceerde 

bouwdelen leidt tot een besparing op 

arbeid op de bouw. Indirect warden 

hierdoor ook de faalkosten verlaagd. 

Een lagere gebouwmassa betekent een 

lichtere fundering en minder heiwerk, 

transport en opslag van bouwmaterialen. 

Stichting Rages heeft onderzoek gedaan naar de 

proceskosten bij een aantal bouworganisatie

vormen, waaronder Slimbouwen (5.3]. 

Geconcludeerd wordt dat de genoemde proces

voordelen cumulatief kunnen leiden tot een 

reductie van ruim 20% op de bouwsom, een 20% 

kortere doorlooptijd en maar liefst 90% minder 

risico op budgetoverschrijding. 

-Energiekosten: De energiebehoefte voor ruimte

vewarming en -koeling wordt met 77% 

gereduceerd, ofwel met 16884 kWh. Uitgaande 

van aardgas a€ 0,60 / m3 en 10 kWh/ m3 levert dit 

een jaarlijkse besparing op van € 1013,- per 

eenheid van 12 kamers. Deze besparing wordt 

louter gerealiseerd door het beperken van de 

energievraag. Eventuele voordelen door productie 

van duurzame energie zijn niet meegerekend. 

-Onderhoudskosten: De totale onderhoudskosten 

van een gebouw bedragen over een lange 

exploitatieperiode meer dan de eenmalige 

stichtingskosten. De te verwachten onderhouds

kosten warden grotendeels bepaald door 

beslissingen in het ontwerp- en bouwproces. 

Belangrijk is om ten minste voor de belangrijkste 

'kostendrivers' het aspect onderhoud mee te 

wegen in de totstandkoming van het ontwerp. Dit 

zijn doorgaans de gevels en de installaties. 

Gevels staan bloat aan weer en wind. Als 

onderhoudsarm gevelmateriaal is baksteen vrijwel 

onovertroffen. De houten gevelelementen in 

Slimovernachten zijn uit oogpunt van milieu

vriendelijkheid bekleed met hout, dat regelmatig 

onderhoud behoeft. In principe kunnen zij echter 

met vrijwel elk materiaal naar keuze warden 

bekleed. Baksteen is uit oogpunt van massa en 

arbeid geen logische keuze. Rockpanel vormt een 

goed compromis tussen milieu- en onderhouds

vriendelijkheid; het is robuust en relatief weinig 

milieubelastend. Voor steenachtige gevels komt 

terracotta in aanmerking; hoewel fraai is dit 

produkt echter duur in aanschaf en onderhoud. 

Overigens is het geveloppervlak van 

Slimovernachten zo'n 11% kleiner dan het 

referentiegebouw. Dit werkt verlagend op de 

jaarlijkse onderhoudskosten. 
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-Kapitaallasten : Deze zijn sterk afhankelijk van de 

gekozen rentevoet m.b.t. het nettocontant maken 

van alle bepaalde toekomstige kostenposten. De 

rentevoet wordt bepaald door de gekozen 

financieri ngsvorm. 

Los van hoe de LCC-rekensom uitvalt is het de 

vraag in hoeverre een belegger bereid is om een 

meerinvestering te doen in duurzame maatregelen 

die hij pas op langere termijn gefaseerd terug kan 

verdienen. Het eerder aangehaalde onderzoek van 

Eichholtz (1.9) biedt echter voor het eerst een 

wetenschappelijke onderbouwing voor de 

veronderstelling dat duurzaam bouwen ook tot 

een structurele waardestijging van utilitair 

vastgoed leidt. Dit veronderstelt dat de hoge 

kwaliteit van duurzame gebouwconcepten door de 

markt wordt erkend . In deze situatie hoeft 

duurzaam bouwen niet meer louter bekeken te 

worden uit het perspectief van terugverdientijden, 

maar vormt het vastgoed een meerwaarde op zich. 
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6 Conclusies en 
aanbevelingen 

6.1 Conclusies en aanbevelingen 

6.1.1 Deelconclusies 

Slimovernachten creeert meerwaarde voor alle 

belanghebbenden in zakelijk hotelvastgoed. Dit 

wordt aangetoond in het ontwerpend 

onderzoeksproces. De uitgangspunten van het 

Slimbouwen zijn in dit onderzoek vertaald naar 

concrete vraagstellingen m.b.t. de aspecten 

materiaal, functionele aanpasbaarheid en energie. 

Hierdoor is het onderzoeksveld afgebakend. Eind

resultaat is een integraal bouwtechnisch concept 

dat invulling geeft aan de onderzoeksvraag. 

-Materiaa/: Slimoverachten slaagt erin de 

gebouwmassa met 68% te reduceren ten opzichte 

van een representatief referentiegebouw. De 

toegepaste bouwmaterialen zijn bovendien 

gemiddeld minder milieubelastend, uitgaande van 

de NIBE-milieuclassificatie. Ook wordt de 

efficientie van het ruimtelijk ontwerp verbeterd. 

Het bruto bouwvolume wordt met 14% 

teruggebracht. Bovendien blijft er hierbinnen 10% 

meer netto bruikbaar volume over, doordat de 

bouwdelen aanmerkelijk slanker word en 

uitgevoerd. 

De genoemde besparingen warden gerealiseerd 

vanuit het elementaire gebouwconcept. De fysieke 

en functionele relatie tussen de bouwdelen wordt 

geanalyseerd en opnieuw gedefinieerd. Elk 

bouwdeel krijgt vervolgens vorm in een autonoom 

ontwerpproces. Hierin wordt een efficient, op de 

specifieke deelfunctie toegesneden materiaal

toepassing ontwikkeld. Dit is mogelijk door louter 

beproefde, in Nederland verkrijgbare bouw

produkten en -technieken toe te passen. De 

belangrijkste beslissingen betreffen de keuze van 

de vloer en het gevelsysteem. De vloerkeuze heeft 

de grootste invloed op de gebouwmassa, de 

leidingdistributie en -aanpasbaarheid, de bouw

fysische prestaties (m.n. brand- en geluidwering) 

en de gebouwhoogte. De gevel definieert de 

energetische prestaties en de daglichttoetreding 

van het gebouw, en is daarmee van 

doorslaggevende invloed op het binnenklimaat. 

Deze keuzes dienen projectspecifiek te warden 

gemaakt. Op vloerengebied komen diverse 

innovatieve produkten in aanmerking, die op de 

genoemde aspecten stuk voor stuk aanmerkelijk 

beter presteren dan de 'traditionele' massieve 

betonplaat. In de gevelzone helpt een strikte 

fysieke scheiding tussen de functies 'dragen' en 

'scheiden' om het gewicht van de gevel te 

verminderen en de thermische isolatiewaarde te 

verhogen. Hout wordt beschouwd als het meest 

geschikte materiaal om een licht en weinig milieu

belastend gevelelement met een hoge warmte

weerstand te realiseren. 

-Functionele aanpasbaarheid: Twee constateringen 

bepalen de wijze waarop Slimovernachten de 

hotelfunctie vormgeeft. De aandacht van beleggers 

voor hotelvastgoed is toegenomen. Functioneel is 

het archetypische zakelijke hotel niet aangepast 

aan de transformatie die de moderne zakelijke 

reiziger heeft doorgemaakt. Het onderzoek vormt 

een herbezinning op de functies die een 

hotelgebouw moet kunnen vervuflen. 

Verondersteld wordt dat de restwaarde van een 

gebouw toeneemt indien het casco niet 

exploitatiegebonden is. Zodoende wordt de 

specifieke hotelfunctie vervuld door een 

samenspel van de aanpasbare bouwlagen inbouw 
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en installaties. De functionele aanpas

baarheid van het casco wordt vergroot, 

zodat dit transformeerbaar is tot 

kantoor- of woongebouw. Hiertoe zijn 

drie maatregelen nodig. Het constructief 

ontwerp is gebaseerd op de 3M

moduulmaat, in dit geval 7200 x 5400-

5700-5400 mm {bxd). Hierop zijn 

aantoonbaar courante kantoor- en 

woonverkavelingen mogelijk. Een 

voldoende grote en naderhand bereik

bare leidingruimte is ge'integreerd in de 

vloeren, zodat elke exploiteerbare 

vierkante meter in het gebouw van 

passende voorzieningen gebruik kan 

ma ken . De gebouwschil kan 

onafhankelijk van de draagconstructie 

aangepast of zelfs vervangen worden, al 

naar gelang de eisen die aan de 

daglichttoetreding en/of het uiterlijk van 

het gebouw worden gesteld. 

-Energie: In het ontwerp is gestreefd is naar het 

bereiken van de passiefhuisstandaard, zonder 

hiervoor extreme concessies aan het functionele 

ontwerp te moeten doen. Deze doelstelling blijkt 

haalbaar. De warmtebehoefte voor ruimte

verwarming {Qh) bedraagt 15 kWh/m 2a. Dit 

betekent een besparing van 77% ten opzichte van 

het referentiegebouw. Deze besparing wordt 

voornamelijk bereikt door de hoge kwaliteit van de 

gebouwschil: een Rc-waarde > 8 m2K/W, 

drievoudige beglazing en een koudebrugvrije 

detaillering met aandacht voor luchtdichte 

uitvoerbaarheid . De zonwerende luiken zijn 

onmisbaar om gedurende de zomer een behaaglijk 

binnenklimaat te bereiken zonder actieve koeling. 

De invloed van de zongerichte gevelorientatie op 

de warmtevraag is relatief veel kleiner. 

Het aspect 'bouwkosten' behoort niet tot de 

kerncompetenties binnen de mastertrack 

Bouwtechnisch Ontwerpen. Dankzij de expertise 

van BAM Advies & Engineering is dit aspect echter 

in het onderzoek betrokken. Zodoende ontstaat 

een globaal inzicht in de belangrijkste financiele 

winst- en verliesposten in het concept. 

6.1.2 Slotconclusie 

In het onderzoek is een zakelijk hotel 

beschouwd als een niet-exploitatie

gebonden gebouw. Deze benadering 

leidt tot een gebouwconcept dat niet 

alleen een lagere milieubelasting 

veroorzaakt; maar 

perspectieven opent 

en hoteliers, en 

ook nieuwe 

voor beleggers 

de gast een 

hotelkamer op maat aanbiedt. 

De kern van het Slimovernachten

concept bestaat uit het individueel 

afstemmen van de positie en 

prestatie van de bouwdelen op hun 

specifieke deelfunctie. Door deze 

aanpak kunnen de geselecteerde 

criteria m.b.t . duurzaam bouwen 

volledig in het ontwerp ge'integreerd 

word en. 

Deze aanpak levert winst op in alle fases van de 

levensduur van het gebouw. De sequentiele 

bouwproces biedt kansen om de procesefficiency 

te verhogen, waardoor faalkosten afnemen. 

Vergeleken met het referentiegebouw springt 

Slimovernachten efficienter om met materialen en 

energie. Hierdoor worden de energiekosten tijdens 

de exploitatie structureel verlaagd . Bovendien zijn 

hierdoor minder installatietechnische voor

zieningen nodig, die niet alleen duur in aanschaf 

zijn maar ook in gebruik en onderhoud. De 

functionele aanpasbaarheid van het casco is 

groter; zowel een kantoor- als woonfunctie kan 

door het niet-exploitatiegebonden casco worden 

gefaciliteerd. Hierdoor neemt de verhuurbaarheid 

toe, terwijl de vervangingskosten gering zijn. 

Deze effecten leiden tot een integrale 

waardeverhoging van het gebouw. Dankzij het 

energie-efficiente en niet-exploitatiegebonden 

casco neemt de huurpotentie van het gebouw toe. 

Hierdoor stijgt de marktwaarde van het vastgoed . 

Eichholtz [1.9] toont dit effect voor het eerst aan. 

Deze voordelen gedurende de levensduur van het 

gebouw vergen echter in de meeste gevallen een 

meerinvestering in de bouwfase. 

6.2 



6 Conclusies en aanbevellngen 

6.2 Suggesties voor vervolgonderzoek 

-Als materiaal voor de draagconstructie is hout in 

dit onderzoek niet nader onderzocht; vanwege de 

te hoog ingeschatte risico's m.b.t. het voldoen aan 

bouwfysische kwaliteitseisen en een robuuste 

beleving van m.n. de vloeren. In diverse landen, 

waaronder Duitsland, Zwitserland en Groot

Brittannie word en inmiddels echter 

(woon)gebouwen tot 10 verdiepingen hoog 

gebouwd op basis van volledig houten 

draagconstructies [6.1]. Hiervoor warden moderne 

samengestelde houtproducten zoals kruislaaghout 

[6.2] toegepast. In Nederland bestaat sinds enige 

jaren het Maskerade Bouwsysteem [6.3], waarmee 

woongebouwen tot vier lagen kunnen warden 

gerealiseerd. 

Deze ontwikkeling is ongetwijfeld veelbelovend 

voor de toekomst. Hout heeft - mits duurzaam 

geproduceerd - een veel lagere milieubelasting 

dan staal en gewapend beton; en vormt daarmee 

de sleutel tot nog 'slimmere' gebouwen. 

Afb. 6.1 Houten woongebouw van zeven 

bouw/agen te Berlijn /Prenzlauer Berg). 

Architect: Kaden Klingbeil Architekten. 

-Door toepassing van isolatiematerialen met een 

substantieel lagere lambda-waarde kunnen de 

extreem dikke isolatiepakketten in passiefhuizen 

tot het verleden gaan behoren. Mogelijke 

consequenties zijn een lager thermisch buffer

vermogen, verminderde geluidwering en helaas 

vooralsnog hogere bouwkosten. Ontwikkelingen 

op dit gebied zijn niet zelden van buiten de 

bouwindustrie afkomstig; zoals vacuumisolatie

panelen (in Slimovernachten toegepast in de 

luiken) en Aerogel. De milieubelasting van 

dergelijke materialen vormt eveneens een 

aandachtspunt. 

-De invloed van de orientatie, raamafmetingen en 

verkaveling op de warmtevraag blijkt kleiner te zijn 

dan verwacht. Diverse studies lijken erop te duiden 

dat een extreem groat verschil in glaspercentage 

tussen noord- en zuidgevel niet per se de meest 

energie-efficiente oplossing is. In dit onderzoek is 

geen rekenkundig onderbouwd optimum 

gevonden tussen transmissieverliezen, zonne

warmtewinsten en daglichttoetreding. 

-In dit onderzoek is de potentie aangetoond van 

een prefabriceerbaar en stekkerbaar meubel t.b.v. 

een flexibele en efficiente inrichting van 

hotelkamers. In dit onderzoek is een ruimtelijke 

suggestie gedaan voor een dergelijk meubel. Het 

tot in detail ontwerpen van een dergelijk product 

vindt plaats in het overlappende gebied tussen de 

bouwkunde, installatietechniek en industrieel 

ontwerpen. Qua materialisatie wordt gedacht aan 

hout als licht, milieuvriendelijk en goed 

bewerkbaar produkt. Een belangrijk aandachts

punt is de aansluiting tussen het meubel en het 

leidingennetwerk. lndien deze verbinding door de 

monteurs van het meubel kan warden uitgevoerd, 

wordt het bouwproces volledig sequentieel. 

-De LCC kostencalculatiemethodiek legt een 

belangrijke nadruk de onderhouds- en 

energiekosten tijdens de exploitatie. Traditioneel 

wordt bij het ontwerpen van gebouwen gestuurd 

op het reduceren van de bouwkosten. Het 

nauwkeurig in kaart brengen van exploitatiekosten 

en restwaarde van een bouwwerk staat vergeleken 

hierbij nog in de kinderschoenen, maar kan een 

belangrijke rechtvaardiging vormen voor het 

verantwoorden van meerinvesteringen in duur

zame gebouwconcepten. 

6.3 



8 Bijlagen 

8.1 Bronvermelding 

Vermelding van bronnen en citaten in het afstudeerverslag, ingedeeld en genummerd per hoofdstuk. 

Verwijzingen zijn in de tekst aangeduid m.b.v. [blokhaken] 

8.2 Tekeningen 

8.2.1 Referentiehotel Golden Tulip {rekeneenheid) 

8.2.2 Slimovernachten {rekeneenheid) 

8.2.3 Slimovernachten (gebouw) 

8.3 Energieberekeningen 

8.3.1 PHPP-berekening Golden Tulip 

8.3.2 PHPP-berekening Slimovernachten 

8.4 Materiaalberekeningen 

8.4.1 Materialenoverzicht Golden Tulip 

8.4.2 Materialenoverzicht Slimovernachten 

8.5 Bouwkostenraming 

Met dank aan de bouwkostendeskundigen van BAM Advies & Engineering zijn de bouwkosten van het 

referentiegebouw en Slimovernachten per stramien globaal ingeschat. 
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Gevelopbouw: IT l"I " 1 ·Tl -- Vloeropbouw I 
WRC Gevelbekleding 18x72 behandeld ..---Ji'.TI- c mentdekvloer 50 mm 

WRC Regelwerk 18x44 behandeld --~~- < · - LEWIS staalplaat opgelegd op vilt 
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Aluminium afdekka 

Hoekaansluiting luchtdicht verkleefd 
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P~omatect calciumsilicaat laat 18 mm 

Hoekaansluitin luchtdjcht verkleefd 

Meranti tri lex 12 mm 

Neopreen dichtingsstrip 

--

-I> 
0 
0 

Slimovernachten 
Omschrijving 

Detail 1 
Schaal Datum 

1 :5 23 I 02 I 2010 



Gevelopbouw: 

WRC Gevelbekleding 18x72 behandeld 

WRC Regelwerk 18x44 behandeld 

CELIT Houtvezelplaat 18 mm 

Finnjoist T JI stij len 300 mm 

Steenwol 300 mm 

OSB 18 mm luchtdicht verkleefd 

Gipsplaat 12,5 mm 

Finn·oist T JI sti'I 300 mm 

O vullen met steenwol 

DPC waterkerende folie 

Krimpvri ·e morte11 

Muur laat vuren 71 x 220 mm 

Dampremmende folie 

EPS 150 mm 

--

" -

G~~~ri~nd~k~o~ff~e~r~~~~~~~~~~~~~_..f 
Prefab betonband 

100 mm 

Betonnen funderin sbalk 

hr1 
jo4 mm 

------
Vloeropbouw 

Cementdekvloer 50 mm 

LEW IS ~ taal laat opgelegd op vi.It 

Slimline vloer IPE 300 

Slimline vloer beton 70 mm 

EPS 200 mm 

--

r0 
0 
0 

Slimovernachten 
Omschrijving 

Detail 3 
Schaal Datum 

1:5 23 I 02 I 2010 



-\ I 
-_ I \ I 

. ~ 

Dakopbouw 

EPDM dakbedlekking 

OSB 24 mm 

lsofloc 400 mm cellulose-isolatie 

Finnjoist T J 1-profielen 400 mm 

OSB 24 mm luchtdlicht verkleefd 

Slimline vloer IPE 300 

Slimline vloer beton 70 mm 

A 
"' , \ 

.... , ' 

-' , 
' I 
\/ 

\ 
\ 

\ 

Brandwerende kit 

Stalen ligger UNP 300 

Promatect calciumsilicaatplaat 18 mm 

Metalstud kamersche idende wand 

GipsQlaat 2 x 12,5 mm 

------------

I 
I 

1 

N 

°' 0 

Slimo v ernachten 
Omschrijving 

Detail 4 
Schaal Datum 

1:5 23 I 02 I 2010 



~/_ \ L... 

250 --
I Metalstud kamerscheldende wand 

, I 

J 

--

I 
11 

11 

I 
l 

Gipsplaat 2 x 12,5 mm 

Vloeropbouw 

Cementdekvloer 50 mm 

LEWIS staalplaat opgelegd op vi lt 

Sl iml ine vloer IPE 300 

Sl imline vloer beton 70 mm 

Brandwerende krit 

Stalen lig er UNP 300 

I I Promatect calciumsilicaatplaat 18 mm 

, I I Metalstud kcimerscheidende wand 

] . I Gipsplaat 2 x 12,5 mm 

I 

I ~ __L ---
· --

N 

'g; 

Slimo v ernach t en 
Omschrijving 

Detail 5 
Schaal Datum 

1 :5 23 I 02 I 2010 



Vloeropbouw 

Cementdekvloer 50 mm 

LEWIS staalplaat opgelegd op vilt 

Sliml ine vloer IPE 300 

Slimline vloer beton 70 mm 

Brandwerende kit 

Vloeropbouw 

Computervloer calciumsulfaat tegel 

Computervloer aluminium liggers 

Sliml ine vloer IPE 300 

Slimline vloer beton 70 mm 

Promatect Calciumsilicaatplaat 

Metalstud kamersche idende wand 

Gipsplaat 2 x 12,5 mm 

25(; 

/ 

Cu 
0 

()1 ,_,.., 

,'\,) 
01 
()1 

Slimovernachten 
Omschrijving 

Detail 6 
Schaal Datum 

1:5 23 I 02 I 2010 



--

----

----
Metalstud kamerscheidende wand 

Vloeropbouw 

Cernentdekvloer 50 mm 
Gipsplaat 2 x 12,5 mm 

LEW IS staalplaat opgelegd op vilt 

Slimline vloer IPE 300 

Slimline vloer beton 70 mm 

EPS Vloerisolatie 200 mm 

Ul ..,,. 

w 

I 

-~/ 
I 

Slimover na ch ten 
Omschrijving 

Detail 7 
Schaal Datum 

1:5 23 I 02 I 2010 
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----

--

I I 
,___ ___ __,I f-··.--------'---P _..__: '--------~~-' -'------.--

I 

I 

1+ 
I : 

1+1 

I 

I 
l l

!J I 
f---. -------11 l 

I I 

I I 
/ 

/ --· 

I 
I 

I 

~ ~ 

~ .. .......... 

'd LJ I 

I 

I = I ~ - \ - I 
I I 

T-r T--i 

I 

I I I 
/ ,,._/ -~-; - -- ! 

11
--i!-:r------I 

-f- I I 

+ 11 
I I 
I I 

II + 11 +· I 
-+ : : 

- I I 

I I 

1------~j ~------j 

I I 

Slimovernachten 
Omschrijving 

Detail 8 + 9 + 10 
Schaal Datum 

1 :5 23 I 02 I 2010 
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\ 

\ 
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\ 

Pro Clima UNI luchtd ichte tape 

Gipskartonplaat 12,5 mm 

OSB 18 mm luchtdicht verkleefd 

Meranti triplex 12 mm 

Meranti tri lex 12 mm 

Steenwol bekledin tpv li.f 

Finn·oist T JI sti'I 300 mm 

CELIT Houtvezelplaat 18 mm 

Vuren klos 30x30 

Rockpanel 12 mm 

Vacuumisolatiepaneel tweezijdig gecacheerd met okoumefineer Gevelopbouw: 

WRC Gevelbekleding 18x72 behandeld 

WRC Regelwerk 18x44 behandeld 

CELIT Houtvezelplaat 18 mm 

Finnjoi st T JI stijl P.n 300 mm 

S teenwol 300 mm 

OSB 18 mm luchtdicht verkleefd 

Gipsplaat 12,5 mm 

\ 

\ 
w 

-·.· ~ 

\ 

!. 

,/ \. 

\ 

Slimovernachten 
Oms ch rijvi ng 

Detail 11 
Schaal Datum 

1 :5 23 I 02 I 2010 



200 mm ---- --
Metalstud kamerscheidende wand 

Gipsplaat 2 x 12,5 mm 

\ \ 

~~~~-- ~~~~~-........ -.~----:\ 

\ Gevelopbouw: \ 

WRC Gevelbekleding 18x72 behandeld 

WRC Regelwerk 18x44 behandeld 

CELIT Houtvezelplaa t 18 mm 

Finnjoist T J ! stij len 300 mm 

Steenwol 300 mm 

OSB 18 mm luchtdicht verkleefd 

Gipsplaat 12,5 mm 
Slimovernachten 
Omschrijving 

Detail 12 
Schaal Datum 

1:5 23/02/2010 



\ 
\ 

Metalstud kamerscheidende wand 

Gipsplaat 2 x 12,5 mm 

\~~====:::=====~~ 

\ 
\ 
\ Steenwol bekled ing t v li'f 

Finn·oist T JI sti'I 300 mm 

CELIT Houtvezelplaat 18 mm 

Vuren klos 30x30 

Rockpanel 12 mm 

c 
E 

0 
m 
0 
CD 
0 
co s 

Stalen kokerprofiel 200 x 200 x 8 mm 

Gipskartonplaat 12,5 mm 

OSB 18 mm luchtdicht verkleefd 

Meranti triplex 12 mm 

\ 
\ 

~-~~~ 
···---····=-======= 

\ 
\ 
\ 

Slimovernachten 
Omschrijving 

Detail 13 
Schaal Datum 

1 :5 23 I 02 I 2010 



I Metalstud kamerscheidende wand 

Gipsplaat 2 x 12,5 mm 

Stalen kokerprofiel 300 x 200 x 8 mm 

N 
(Jl 
0 

Slimovernachten 
Omschrijving 

Detail 14 
Schaal Datum 

1 :5 23 / 02 / 2010 
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Passief Huis resultaat PHPP2007 versie 1.3 

Foto of tekening 

Gebouw: TULI.1' INN 

Locatie en KJimaat: De Bil t 

SlraaUNr: 

Poslcode/Plaats: 

Land: Nederland 

Gebouwtype: Hotelgebo uw 
-=----==--------~~--------------------~--' 

Huiseigenaar(s) I KJant(en): 

StraaUNr: 

Poslcode/Plaats : 

Architect: Joep Rademnacher 

StraaUNr: 

Postcode/Plaats : 

Tuinatraat 7 

15611 PL E,:lndhove.n 

lnstallaties: 

StraaUNr: 

Postcode/Plaats : 

Bouwjaar: 2009 

Aantal wooneenheden : 12 

lngesloten volume Ve: 161 7 , 0 m3 

Aanlal personen: t==) 2,o __ 

Soecifiek verbruik nerefereerd naar de oeconditioneerde vloeroooervlakte 
---

Geconditioneerde vloeroppervtakte: 358 , 8 

Gebrulkt: 

Energlekengetal rulmteverwannlng: 66 
Resultaat luchtdichtheidstest gebouwschll: 2,5 

Primaire energie kengetal 
(SWW, VW, koellng, hulp- en huishoudeltk1r.): 

Prtmalre energle kengelal 
(SWW, verwanning en hulpslroom): 

Prtmalre energle kengelal 
Energlebespartng door zonneslroom: 

Verwannlngavennogen: 30 
Temperaluuroverschrijdlngsfrequenlle: 2 

Energlekengelal koellng : 

Koellasl: 

Ondergetekende verklaart dat a/le ingevoercle data 
in deze PHPP berekening waarheidsgetrouw zljn volgens 
het 'As built' bouwdossier en de certficatle-instructies. De 
berekenlngen met PHPP warden geleverd in bljlage. 

Jm2 

maandmelhode 

kWhl(m2a ) 

h"t 

kWht(m2a) 

kWhl(m2a) 

kWht(m2a) 

W/rrf 
% 

kWh/frrfal 

W/m2 

BinnentemperatuurJ 20 , 0 J ' C 

lnteme wanntewinsten:l._ ___ o_, o ___ ]~w/m' 

PH Certincaal: 

15 kWh/(rrfa) 

0,6 h-' 

120 k\Nh/(m 2a) 

boven ~·c 
15 k\Nh/(m 2a) 

Berekend door: 

Uitgevoerd op: 

Handtekenina PHPP berekenaar: 

- I 

Voldaan 

nee 

nee 

PHPP 2007 versie1 .3, Resultaal 100131 PHPP TULIP 1 travee met burenwand.xls 



Passief Huis resultaat PHPP2007 versie 1.3 

F oto of tekening 

Gebouw: SLIMove.rnaohten ~ - -
Localie en Klimaal: --- Joe Silt 

Slraal/Nr: 
- - -

Postcode/Plaats: 

Land: Nederland ...__ -
Gebouwtype: Hotel.gabouw 

Huiseigenaar(s) I Klanl(en): 

SlraaVNr: 

Postcode/Plaats: 
~ 

J~ a.del:mac:her I 
Tui.natraat 7 
5611 PL 2 i ndhoven 

[;_-==:::::::::::~1 

Architect: 

Straal/Nr: 

Postcode/Plaats: 

lnstallaties: 

Straal/Nr: 

Postcode/Plaats: 

Bouwjaar: 2009 

Aantal wooneenheden : 12 

lngesloten volume Ve: 1444 , 0 m3 

Aantal personen: _1_2 ,~0--~ 

Soecifiek verbruik aerefereerd naar de aeconditioneerde vloeroooervlakte 

Geconditioneerde vloeroppervlakte: I 336, 5----,m' 

Gebrulkt: 

Energlekengetal rulmtevuwennlng : 15 
Resultaat luchtdichtheldstest gebouwschll : 0,6 

Primaire energle kengetal 
(SWW, VW, koeling, hulp- en hul1houdelektr.): 

Prfmalre energle kengetal 
(SWW, verwarmlng en hulpstroom): 

Prfmalre energle kengetal 
Energiebesparing door zonnestroom: 

Verwarmtngsvermogen: 9 
Temperatuuroverschrffdlngslrequentle: 9 

Energlekengelal koellng: 

Koellast: 

Ondergetekende verlclaart data/le ingevoerde data 
in deze PHPP berekenlng waarhelclsgetrouw zijn volgens 
het 'As built' bouwdossier en de certflcatle-instructles. De 
berekeningen met PHPP worden geleverd In bijlage. 

maandmethode 

kWhl(m2a> 

h"I 

kWhl(m2a> 

kWh/(m2at 

kWhl(m2a> 

W/m2 
% 

kWhllm2a> 

W/m2 

Binnentemperatuur;I 2 0, 0 j ' C 

lnterne wanmtewinsten; ____ O_, _O _ __ l wtm ' 

PH Certmcaat: Voldaan? 

15 kWh/(m•a) J• 
0,6 h"1 ja 

120 k'Ml/(m 2a) 

boven ~·c 
15 k'Ml/(m 2a) 

B•rekend door : 

Ultgevoerd op: 

Handtekenlna PHPP berekenaar: 

PHPP 2007 versie1 .3, Resullaat 100131 PHPP SLIM 1 travee met burenwand.xls 



Nr. Bouwdeel nr. I b h v MIA p M 
(-) m m m m 3 kglm 2 kg/m 3 kg 

1 Fundering 

2 Begane grondvloer 48,824 60857 
2.1 Kanaalplaat 1 16,66 8 0,2 26,656 303 40383,84 
2.2 Dekvloer 1 16,3 8 0,07 9,128 2200 20081,6 
2.3 EPS 1 16,3 8 0,1 13,04 30 391,2 

3 Verdiepingsvloer 78,1568 191480 
3.1 Breedplaat 2 16,66 8 0,23 61,3088 2500 153272 
3.2 Verzw. Vloerstrook 2 2,38 8 0,1 3,808 25001 9520 
3.3 Dekvloer 2 16,3 8 0,05 13,04 2200 28688 

4 Oak 62,2136 90589 
4.1 Breedplaat 1 16,66 8 0,23 30,6544 2500 76636 
4.2 Verzw. Vloerstrook 1 2,38 8 0,1 1,904 2500 4760 
4.3 Luchtspouw (afsct;iot) 1 16,3 8 0,06 7,824 0 0 
4.4 Steenwol 1 16,46 8 0,1 13, 168 20 263,36 
4.5 APP Dakbedekking 1 16,66 8 0,005 0,6664 7 932,96 
4.6 Ballastlaag 1 16,66 8 0,06 7,9968 1000 7996,8 

5 Kolommen / liggers 3,344 8360 
5.1 Betonnen kolom 4 3,32 0,2 0,8 2,1248 2500 5312 
5.2 Betonnen kolom 2 3,81 0,2 0,8 1,2192 2500 3048 

6 Gevels 54,4024 88672 
6.1 Binnenspouwblad beton 2 11,82 8 0, 18 24,48 2500 61200 
6.2 Steenwol 2 11,82 8 0, 1 13,6 20 272 
6.3 Luchtspouw 2 11,82 8 0,021 2,7224 0 0 
6.4 Baksteen metselwerk 2 11,82 8 0, 1: 13,6 2000 27200 

7 Beglazing 6,06708 1674 
7.1 Dubbelglas HR++ 53 0,114 6,06708 20 1064,4 
7.2 Aluminium kozijnprofiel 138,4 11,48 609,82 

8 Binnenwanden 181,808 53468,32 
8.1 Kamersch. Gipsplaat 8 7, 1 3,3 0,05 9,372 30 5623,2 
8.1 4 7, 1 3,8 0,05 5,396 30 3237,6 
8.2 Kamersch. Steenwol 8 7, 1 3,3 0,2 37,488 60 2249,28 
8.2 4 7, 1 3,8 0,2 21,584 60 1295,04 
8.3 Gangsch. Gipsplaat 8 8 3,3 0,05 10,56 30 6336 
8.3 4 8 3,8 0,05 6,08 30 3648 
8.4 Gangsch. Steenwol 8 8 3,3 0, 15 31,68 60 1900,8 
8.4 4 8 3,8 0, 15 18,24 60 1094,4 

8.5 Gipsblokken (badkamer) 8 7,75 3,3 0, 1 20,46 800 16368 
4 7,75 3,8 0,1 11,78 800 ' 9424 

8.6 Koven Metalstud 3 8 7,64 0,05 9,168 250 2292 

TOTAAL 434,82 495100,3 
Dimensies 



Totaal gewicht (ton) 495,1 
Schiloooervlak (m2) 449,6 
Bruto Vloeroppervlak 391,2 

Gecond itioneerd Vloeroo o. 358,8 

Bruto Bouwvolume 1617 

Tarra 574,97 
Bouwdelen 434,82 
lnstallatieruimte 140, 15 

Koven: 3x6,7x0,67x8=107,74 107,74 

Ruimte onder dakrand: BxO, 18x16,46 23,7 

Schachten: 2x0,35x1 ,5x(2,6+2,6+3) 8,71 

Netto bruikbare inhoud 1042 

Kengetallen 

Netto/Bruto 64,44% 
T arra/Bruto 35,56% 

waarvan bouwdelen 26,89% 
waarvan installatieruimte 8,67% 

AN-verhoudinq 0,28 

Gewicht (ton) I m2 bruto 1,2656 
Gewicht (ton) I bed 41,258 
m2 qecond. I bed 29,9 
Gewicht (ton) I m3 bruto 0,3062 



I Materiaaloverzicht lm3 I ton INIBE I 

Gewapend beton - kanaalplaat 40,4 3a 
Gewapend beton - breedplaat 244,2 3b 
Zandcement - dekvloer 48,8 2b 
Gewapend beton - gevel 61,2 4a 
Gewapend beton - kolom 8,4 4b 
Baksteen metselwerk - gevel 27,2 3b 
Steenwol 7, 1 2a 
Bitumen (APP) 0,9 
Aluminium - kozijnen 0,6 Sa 
Gipskartonplaat - wand 21, 1 3c 
Gipsblokken (Rogips) 25,8 a 
Glas 1,1 
Ballastlaag 8,0 
EPS 0,4 

ITOTAAL 495,11 

Be ton 402,9 0,4 

Gips 46,9 56,8 

Baksteenmetselwerk 27,2 

Steenwol 7, 1 95,4 

Overig 11,0 0,6 

0 

ITOTAAL I 495,1 I 0 



Nr. Bouwdeel 

1 Fundering 

2 Begane grondvloer 
2.1 Slimline vloer - beton 

# 

- m 

nvt 

2.2 Slimline vloer - IPE 300 ge 15 
2.3 Dekvloer - zandcement 1 
2.4 Dekvloer - comp. tegels 1 
2.4 EPS 1 

3 Verdiepingsvloeren 
3.1 Slimline vloer - beton 2 
3.2 Slimline vloer - IPE 300 ge 30 
3.3 Hoofdligger UNP 300 4 
3.4 Dekvloer - zandcement 2 
3.5 Dekvloer - comp. tegels 2 
3.6 Calciumsilicaatplaat 2 

4 Oak (excl. lnstallaties) 
4.1 Slimline vloer - beton 

2 

4.2 Slimline vloer - IPE 300 ge 15 
4.2 Hoofdligger UNP 300 2 
4.3 Steenwol 1 
4.4 T JI 400 stijlen 12 
4.5 EPDM 1 
4.6 OSB 2 
4.7 Calciumsilicaatplaat 1 

5 Kolommen / liggers 
5.1 Koker 200 x 300 x 8 
5.2 Koker 200 x 200 x 8 
5.3 Randligger IPE 300 

1 

6 
2 
6 

b 
m 

15,8 6,95 
6,9 

16,9 5 
16,9 2,2 
15,8 7,2 

15,8 6,95 
6,9 

16,3 
16,9 5 
16,9 2,2 
7,2 0,3 

15,8 0,12 

15,8 6,95 
6,9 

16,3 
16,7 
16,9 
16,9 
16,9 
7,2 

15,8 

6,8 

7,2 
7,2 
0,3 

0,12 

0,2 0,3 
0,2 0,2 

7 

Ga Noordgevel 
6.1 T JI 300 Stijlen 
6.2 OSB 18 mm 
6.3 Houtvezelplaat 18 mm 
6.4 Gipskartonplaat 12 mm 
6.5 Steenwol 
6.6 Houten gevelbekleding 

1 59,54 m2 
1 59,54 m2 
1 59,54 m2 
1 56 m2 
1 59,54 m2 

6b Zuidgevel 
6.1 T JI 300 Stijlen 
6.2 OSB 18 mm 
6.3 Houtvezelplaat 18 mm 
6.4 Gipskartonplaat 12 mm 
6.5 Steenwol 
6.6 Houten gevelbekleding 

7 Beglazing 

1 39,82 m2 
1 39,82 m2 
1 39,82 m2 
1 35 m2 
1 39,82 m2 

h 
m 

0,07 

0,06 
0,06 

0,2 

0,07 

0,06 
0,06 
0,02 
0,02 

0,07 

0,4 

0,001 
0,02 
0,02 
0,02 

3 
10,9 

230 
0,018 
0,018 
0,012 

0,3 
0,018 

230 
0,018 
0,018 
0,012 

0,3 
0,018 

v 

38,29 
7,69 
0,55 
5,07 
2,23 

22,75 

31,58 
15,37 

1, 10 
0,35 

10,14 
4,46 
0,09 
0,08 

60,26 
7,69 
0,55 
0, 17 

45,42 
1,36 
0,12 
4,87 
0,04 
0,04 

0,53 
0,14 
0, 17 
0,22 

22,04 
1,31 
1,07 
1,07 
0,71 

16,80 
1,07 

14,44 
1,31 
0,72 
0,72 
0,48 

10,50 I 

0,72 1 
I 

2400,00 
40,00 (kg/m) 
90,00 
52,00 

30,00 

2400,00 
40,00 (kg/m) 
46,20 (kg/m) 
90,00 
52,00 

850,00 
850,00 

2400,00 
40,00 (kg/m) 
46,20 (kg/m) 

60,00 
3,92 (kg/m) 
1,40 

600,00 
850,00 
850,00 

59, 76 (kg/m) 
47,28 (kg/m) 
42,20 (kg/m) 

3,28 (kg/m) 
600,00 

4,90 
15,00 

60,00 
600,00 

3,28 (kg/m) 
600,00 

4,90 
15,00 

60,00 
600,00 



Gewapend beton - vloer 30,7 73,8 3b 
Zandcement - dekvloer 15,2 22,8 2b 
Staal - vloer 2,7 21,1 3c 
Staal - kolom 0,5 3,9 4b 
Hout en houtprodukten 12,4 7,4 
Gips - vloer 6,7 5,8 3c 
Gips -wand 21,3 13,5 3c 
Steenwol 137,4 8,2 2a 
EPS 22,8 0,7 2b 
Glas 1,2 
Houtvezelplaat 1,8 0,5 3c 
Calciumsilicaatplaat 0,1 0,1 
EPDM 0,1 0,2 

ITOTAAL I 2s1,sl 159,21 

Beton 46,0 96,6 Ton 
Staal 3,2 25,0 7,5 

Hout 14,2 7,9 31,7 

Gips 27,9 19,3 1114,7 

Steenwol 137,4 8,2 3,9 

Overig 23,0 2,2 0 

0 

ITOTAAL 251,71 159,21 0 



7.1 
7.1 
7.2 
7.2 

8 
8.1 
8.1 
8.2 
8.2 
8.3 
8.3 
8.3 
8.3 

Drievoudig glas noord 4 
Drievoudig glas noord 2 
Drievoudig glas zuid 4 
Drievoudig glas zuid 2 

Binnenwanden 
Kamersch . Gipsplaat 
Kamersch. Gipsplaat 
Kamersch. Steenwol 
Kamersch. Steenwol 
Gangsch. Gipsplaat 
Gangsch. Gipsplaat 
Gangsch. Steenwol 
Gangsch. Steenwol 

ITOTAAL 

Dimensies 

Totaal gewicht 

Bruto Vloeroppervlak 
Schiloppervlak 
Geconditioneerd Vloeropp, 

Bruto Bouwvolume 

Tarra I 
Bouwdelen 
lnstallatieruimte 

Schachten: 9,44x2x0,6 

Vloerspouw: 4x16,9x7,2x0,28 

Ruimte onderdakrand: 0, 12x16,4x7,2 

Netto bruikbare inhoud 

Kengetallen 

Netto/Bruto 
Tarra/Bruto 

waarvan bouwdelen 
waarvan lnstallatieruimte 

AN (schilooo.lvolume) 

Gewicht (ton) I m2 bruto 
Gewicht (ton) I bed 

m2 gecond. I bed 

Gewicht (ton) I m3 bruto 

I Materiaatoverzicht 

57 
28,5 

55 
27,5 

28 
14 
28 
14 

159,3 

354,2 
401,8 

327 

1389,5 

413,1 
251,3 
161,8 

11,33 

136,28 

14, 17 

976,4 

70,3% 
29,7% 
18,1% 
11,6% 

0,29 

0,45 
13,27 

27,25 

0, 11 

2 
2 

1,7 
1,7 

2,98 
3,48 
2,98 
3,48 
2,98 
3,48 
2,98 
3,14 

m2 
m2 
m2 

m3 

m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 

1,84 30,00 
2,19 30,00 
1,59 30,00 
1,94 30,00 

84,72 
0,05 8,49 30,00 
0,05 4,96 30,00 

0,2 32,78 60 
0,2 19,14 60 

0,05 4,17 30,00 
0,05 2,44 30,00 

0, 11 8,34 60,00 
0,1 4,40 60,00 

251,33 

ton I INIBE 



~barn 
utiliteitsbouw 

BAM Advies & Engineering 

bouwkostenraming 
project 

opsteller 

Slimovernachten 
JR 

elementomschrijvil')g 

01 Slimovernachten 1 module 7,20 x 16,50 

Hoofd'igg0r:3 Staal 7) - 1,8 - 7,2 

a:_; !so;e.tie 
s::no:ine 
S!irn:ine 

EV)S 

S;tn-:::ne fv1ontszge - Lszs·vverk 
A.koest!ek {.)ntkoppeVing 

(-;~~vr:~s HS8 Finr:forest 

nvt 

G~v9;s Houte:~ fra1r1e tbv beg;az:ng 

(Jeve;s - open triplex glas 

G~:vf~:~. - open tussenst~~~ 

Ge·ve:s ·· open '/<3~:;uurn ve:~t::atiepanee! 

Geve:s - open zonnschenr1en e:ektdsc::-: 
Oak EPDrv: dakbedek:dng 

Oak HSB Fin,:foresf 

:nstanates 

TOTAAL Slimovernachten 1 module 

02 Traditionele constructie 1 module 8,00 x 16,30 

B:eedpiaatvloer r-:-1et vei·Z' .. N. v!oerstrook 
Gf:·:·sc:·~eerde kanaaipladtv:oer 

c:e:r:entdekv!~::~:r 

Gsveis isciat;e op betonb:ad Steenvvc; 

(~eveis - open K~.::ziJner~ 

<:=.c-:veis - open Dt·aairan-:ET: 
C~(: \h:+s - opt:n HR ++ glas 
Dak / .. J~r-~ d;:.ikbedekkinq + b;:l\l~:st 

Dak !s.:)!st;e onder :afsc~~:.)t steenv"'·v: 

TOTAAL Referentiegebouw 1 module 

Meerkosten Slimovernachten 

100125 Kostenvergelijking JR.xis - raming 

:-:.:-:-·- hoeveel- een

heid heid 

476 m2 
-: ,. ~ st ' 

,_ 
5·1 m1 

42 m1 
2q m1 

1 9 n·12 
.. t/G m2 
47G rn2 
47f; rn2 
4lS ni2 
476 :112 

~Ji) m2 
~!8 ~·n:~ 

f;:6 m1 

<H m2 
.,,..., d 

·:>I. 

.,,,..., s• : -=~ ' 
0 st 

i 9 m2 

' 1 9 m~:'. 

pn1 
- prn 

- p:T1 

520 m2 
156 :r1:~ 

:3 "'" _, 

380 m2 
:30 rn2 

390 rn2 
·: 5~i rn2 
:5G m2 
156 m~~ 

40 rn1 

26 :ri2 

:=: st 

L'-.: m2 
·: 30 rn2 
·: 30 :-n~:: 

- pm 
prn 
p:-r1 

versie 

ksUeenheid : to_taal kosten 
in eu~o? ._. ir{euro 

2.·7~~.00 4.500 

:80,0G 9.180 
1 :o,oo 4.620 

·:G1GO 1.190 

43100 20.468 

48,00 22.848 

44,0:J 20.944 
34,CG 16.184 

5,0G 2.380 
1 :7,(10 11.466 

105100 10.290 

44,GC 4.224 
16~·,GO 7.260 
:6C),00 1.920 

285,CG 3.420 
C;OQ.CG 3.600 

2D,OO 2.380 

t~O.OG 10, 710 

331,06 lm2 

~ ~: F_ ('.A : ........ ,.,u 24.648 

3?'S,GO 2.250 
; ·:=:ioo 43.680 
75,0() 9.750 

1 ·:loo 4.290 
e:;,oo 10.335 
18,0G 2.808 

108,00 16.848 
1-:0/}0 4.400 

1 ?0 100 4.420 
320,00 3.840 

:55:00 4.290 
2D,C:J 2.600 
22,00 2.860 

263,50 lm2 

125,6% /m2 

25-01-2010 

kst/elemerit 

ineuro 

157.584 

137.019 

115,0% 
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