Maart 2020 • jaargang 32 • nummer 2

www.houtwereld.nl

D u u r z a a m s t u d er en in Lu x em b u rg
Fr a n k r ijk s h o o g s t e h o u t en k a n to o rg eb o u w
D e a m b u l a n ce s in L eend e s ta a n wa r m
Te x t ielt r a n s p o r t d o o r een t u nnel va n CLT
01_cover.indd 1

16-03-20 15:28

T i j d e l i j k c e n T ru m vo o r
Berlijnse wijk
D em o n ta b el t w eel a ags g eb o u w
Een multifunctioneel centrum van twee verdiepingen. Dat is B-Part in de toekomstige Berlijnse wijk Urbane Mitte am Gleisdreieck. Het sluit in zijn ontwerp nauw
aan bij de experimentele opzet van de wijk en bij het industriële karakter dat het
gebied van oudsher heeft. Het kan worden afgebroken en elders herbouwd.

De houten gevelbekleding en de aansluitende
houten terrassen van B-Part vormen een vriendelijk accent in de harde industriële omgeving
en nabij gelegen spoorbanen.
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De houten gevelbekleding is opgetrokken tot ruim boven de dakrand. De ramen zijn als eenvoudige sparingen in de gevelbekleding verwerkt.
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Het B-Partgebouw moet voor ‘trek’ zorgen naar het Gleisdreieckgebied dat nu nog een soort niemandsland is tussen een aantal spoor- en verkeerswegen.
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Voor Scharabi Architekten uit Berlijn is bouwen in hout
geen uitzondering. De architecten zijn zeer gecharmeerd
van de eigenschappen van hout, zowel ecologisch als esthetisch. Daarbij zien ze ook de bouwtechnische mogelijkheden van het materiaal, die een grote mate van prefabricage mogelijk maken. Dat verkort de bouwtijd en drukt
de kosten. Daarbij draagt hout ook nog eens bij aan de
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thermische isolatie en aan een gezond binnenklimaat. Dat
maakt dat Scharabi Architekten in dit hernieuwbare materiaal, dat ook nog eens CO2 opslaat in plaats van uitstoot,
het duurzame bouwmateriaal van de toekomst bij uitstek
ziet. Scharabi realiseerde samen met houtexperts dan ook
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al diverse meerlaagse gebouwen in hout.
‘Toen we 15 jaar geleden intensief met hout begonnen te
werken, was het ons uitgesproken doel om dit aloude materiaal te gebruiken om een moderne architectuurtaal te
ontwikkelen die voor elk type bouwproject kan worden
Foto’s: Jan Bitter

gebruikt. Inmiddels zijn we specialisten geworden voor
de houtbouw in een stedelijke context. Dat is een bewuste keuze vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om op een milieuvriendelijke en toekomstbestendige
manier te bouwen. Duurzaamheid kan alleen worden bereikt met projecten die lang meegaan, en dat is precies

Aan de achterzijde is te zien dat het gebouw vrij staat van het maaiveld en met een frame afsteunt

wat houten gebouwen kunnen bereiken door hun estheti-

op betonnen poeren.

sche meerwaarde, hun duurzaamheid en hun recyclebaarheid. Onze architectuur laat zien dat puur houten gebouwen in een stedelijke omgeving niet alleen mogelijk, maar

ven beginnen. Dit verlengt de gebruiksduur van het ge-

zelfs buitengewoon aantrekkelijk en aan te bevelen zijn’,

bouw en maximaliseert daarmee het behoud van de

verklaren Farid en Susanne Scharabi en hun team op hun

gebruikte grondstoffen en materialen. Het sluit daarmee

website.

aan bij de uitgangspunten van een circulaire economie.

Circulair Dat de keuze voor de bouwmethode van het

Uitnodigend karakter In de plattegrond zocht Scha-

nieuwe multifunctionele centrum B-Part in het Berlijnse

rabi aansluiting bij het karakter van het gebied. Door de

Park am Gleisdreieck ook op hout viel, was dan ook niet

plattegrond van twee knikken te voorzien, staat het ge-

meer dan logisch. Zeker ook omdat het een om een tijde-

bouw als passende landmark in het gebied met braaklig-

lijk gebouw gaat, dat bedoeld is als pionierende voorloper

gende gronden, sporen en industriegebouwen. De archi-

van de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van

tecten gaven het gebouw een vriendelijke uitstraling met

wonen, werken en verblijven, die in dit gebied gaan

een gevel van verticale houten elementen. Buiten het ge-

plaatsvinden. Door zijn historie leent het gebied zich voor

bouw zijn houten terrassen aangelegd. Deze terrassen

experimenten die afwijken van gangbare, compleet uit

vormen een fysieke aansluiting bij de omgeving, maar zijn

gedachte concepten. B-Part am Gleisdreieck biedt mid-

ook bedoeld om een uitnodigende werking hebben op de

den in het park ruimte voor iedereen die oplossingen voor

bezoekers van het gebied.

werken in de toekomst, nieuwe mobiliteit en stedelijke
gemeenschappen onder één dak wil bespreken en ont-

Maatvaste prefabricage B-Part is ontwikkeld in sa-

wikkelen. Als een laboratorium voor de stedelijke wijk

menwerking met de Zwitserse houtbouwer Renggli AG.

van morgen, is het B-Part al wat de nieuwe wijk Urbane

Die beschikt over moderne werkplaatsen waar een grote

Mitte am Gleisdreieck zou moeten worden: een ontmoe-

mate van prefabricage mogelijk is. Computergestuurde

tingsplaats voor de verschillende generaties.

productieprocessen staan garant voor een zorgvuldige

Het tweelaagse gebouw beslaat 1160 m en is bedoeld

maatvoering. Renggli werkt met moderne precisiemachi-

voor een periode van vier tot vijf jaar. Daarna kan het vol-

nes en kan onder de gecontroleerde productieomstandig-

ledig gedemonteerd worden en elders aan een nieuw le-

heden de maatafwijkingen bijna compleet reduceren.
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Ook voor trappen en tribune-elementen is hout gekozen.

Foto’s: Jan Bitter
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Hout overheerst in het interieur, doordat zowel de gevel als het plafond maar ook bureaus en kas-

De gevelelementen zijn bekleed met multiplex-beplating. Ook

ten in hout zijn uitgevoerd.

de kozijnen zijn van hout dat blank is afgewerkt.

In het gebouw is ook openbare horeca ondergebracht. De houten terrassen nodigen uit om plaats te nemen en de toekomstige wijk in gedachten vorm te laten krijgen.
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Renggli produceert elementen tot zestien meter en vijf
ton.

RR

De elementen voor B-Part werden just-in-time geproduceerd, waarbij elke stap in het proces nauwkeurig was
vastgelegd in de 3D-modellen. De nadruk van de bouw
P

ligt daarmee vooral op het werk in de fabriek en veel minP

3 x 26 x 167

Terrassendeck
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Als fundering voor het gebouw is een stalen frame geplaatst
op betonnen poeren. Het beperkte gewicht van hout als
bouwmateriaal was ook hier een gunstige factor. Het stalen
frame bracht wel met zich mee dat het gebouw wat hoger
staat dan het maaiveld. Dat is opgelost door de houten terrassen rondom het gebouw te voorzien van een optrede.
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Foto’s: Jan bitter

Kolommen en liggers De houten draagconstructie

3 x 26 x 167

Terrassendeck

van het gebouw bestaat uit kolommen en liggers. Op het
stalen vloerframe zijn gebouwhoge houten kolommen
geplaatst. Een aantal houten dwarswanden tussen de kolommen zorgt voor de stabiliteit. Andere tussenwanden

Plattegronden begane grond en verdieping. Het gebouw heeft

zijn achteraf ingevuld met metal stud met gipsbeplating.

een plattegrond met twee knikken, zodat het aansluit bij de

Voor de vloeren en het platte dak is de keuze gevallen op

het houtblad

der op het werk op de bouwlocatie.

enigszins rauwe omgeving.

kruislaaghout, waarmee overspanningen zijn te maken
met grote sterkte en stijfheid. De gevelconstructie is ingevuld met houtskeletbouw-elementen. Aan de buitenzijde

Houtambitie Berlijn Deze houtbouw past bij de ambi-

zijn die bekleed met zwarte waterkerende, dampopen fo-

ties die Berlijn heeft op het gebied van duurzaam bouwen

lie. Deze bekleding is uv-bestendig uitgevoerd omdat die

en ecologie. Houten gebouwen spelen daarin een belang-

door de houten lamellenstructuur in de gevel volop in het

rijke rol, zo heeft het bestuur van deelstaat Berlijn vorig

zicht blijft. Aan de binnenzijde is de hsb-gevel voorzien

jaar uitgesproken. Als grote opdrachtgever zal de deel-

van multiplex beplating van Frans grenen, ook wel zeeden

staat Berlijn zelf in toenemende mate houtgebruik voor-

genoemd, die overal in het zicht is gehouden.

schrijven. Dit houtgebruik moet bijdragen aan het beper-

Interieur Aan de binnenzijde is het vooral het hout dat

het terrein van het voormalige vliegveld Tempelhof een

de sfeer en het beeld bepaalt. Niet alleen zijn de houten

nieuwe wijk, het Schumacher-kwartier, gepland met

wandelementen, de houten beplating van de hsb-gevel en

6000 woningen. De gemeente Berlijn heeft bepaald dat

de houten plafonds in het zicht gehouden, maar ook zijn

alle gebouwen in deze wijk van hout moeten worden ge-

diverse interieurelementen in hout uitgevoerd. Dat geldt

bouwd en wil daartoe ook een speciaal houtbouwbureau

onder meer voor de houten trappen, de tribune-elemen-

openen. De wijk moet ook verder een levend laboratori-

ten en kasten. Het vele houtgebruik straalt volgens Scha-

um worden voor nieuwe manieren van urbaan samenle-

rabi Architekten een natuurlijke sfeer uit waarin het pret-

ven. Er zou vanaf 2022 gebouwd kunnen worden. De

tig verblijven is.

wijk, die dan de grootste geheel houten wijk van Duits-

ken van CO2-uitstoot door de bouw. Zo is inmiddels op

land zou zijn, moet in 2030 klaar zijn. Twee aanpalende
Het B-Part-gebouw is gerealiseerd met hout uit duurza-

wijken kunnen later in het project betrokken worden en

me bosbouw en bespaarde ongeveer 350 ton CO2. De

dan gaat het om nog eens 4000 woningen. •

bouwtijd op locatie kon door de grote mate van prefabricage worden beperkt tot vier maanden.

Henk wind

Locatie: Park am Gleisdreieck, Berlijn (D). Opdrachtgever: COPRO Gruppe, Berlijn (D); Urbane Mitte
Entwicklungs GmbH & Co KG, Berlijn (D). Architect: Scharabi Architekten, Berlijn (D). Adviseur constructies:
ifb frohloff staffa kühl ecker Beratende Ingenieure, Berlijn (D). Houtbouwer: Renggli International (CH).
Inrichting: Supersupply Ltd. Vloeroppervlakte: 1160 m2. Bouwperiode: oktober 2018 - maart 2019.
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