Renovatie

10-11-12_novo 18-04-11 10:23 Pagina 10

BOUWWERELD # 05

Gezeefdrukt glas
onzichtbaar verlijmd

Het 40 jaar oude Amsterdamse Novotel heeft
een volledig nieuw uiterlijk gekregen.
De bestaande gevel is voorzien van een
onzichtbaar bevestigde glazen gevel.
De zeefdruk daarop is afgeleid van vitrage
en heeft een doorlopend patroon.

Nieuwe gevel Novotel als vitrage

Tekst: Henk Wind; Foto’s: Luuk Kramer en Accor
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Het Novotel aan de Boelelaan is de entree van de Amsterdamse
Zuidas. Na 40 jaar was de gevel van het hotel echter zowel esthetisch als technisch zwaar gedateerd. Eigenaar Accor besloot
daarom de gevel te renoveren. Esthetisch uitgangspunt was een
schetsje van architecte Neelu Boparai, directeur van Boparai Associates. Zij tekende een glazen vlies met een zeefdrukpatroon. De
uitwerking hiervan moest binnen strak budget worden uitgevoerd.
Neelu Boparai koos voor glas vanwege onder meer de reflectieve
eigenschap van het materiaal, die een levendig gevelbeeld geeft.
Daarbij is glas een materiaal dat ook in de tijd mooi blijft en dat
gemakkelijk te onderhouden is, ook al omdat het gebouw toch al
een glazenwasinstallatie had. Daarbij is gezeefdrukt glas een
materiaal met een bepaalde mate van transparantie, waardoor de
gevel een gelaagdheid krijgt. Boparai wilde het grote gebouw
namelijk minder log en monolitisch laten overkomen. Dat is ook
gedaan door de oude witte vlakken tussen de kozijnen donker te
maken en op een aantal plekken de glasgevel hiervoor langs door
te trekken. Daardoor ontstaat een gevel die van onder naar boven
doorloopt over het hele gebouw.
Voor de renovatie is de bestaande betonnen borstwering gehandhaafd. Deze slopen om extra isolatie toe te voegen bleek niet zinvol
te zijn en ook economisch niet verantwoord. De borstwering was
technisch ook nog in goede staat en vormde een prima ondergrond
voor de glasdragende constructie.

1/2. De plint is transparanter gemaakt en de dichte
delen zijn bekleed met glasfiberbeton.
3/4. Het nieuwe uiterlijk van het Novotel wordt bepaald
door het glas met zeefdruk.
5.

De glazen gevel is in een doorgaand patroon tegen de
bestaande gevel gemonteerd.
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Zeefdrukpatroon
De zeefdruk op het glas is uitvoerig onderwerp van gesprek
geweest. Door het uiteindelijk gekozen patroon is het alsof er
vitrage voor de betongevel is gehangen. Maar om dat beeld vast te
houden was een onzichtbare bevestiging nodig. Samen met 3M en
gevelbouwer Sorba is gekozen voor een ophangsysteem dat achterop de glaspanelen verlijmd is. De benodigde oppervlakte daarvoor is berekend, inclusief veiligheidsmarges. Daaruit is exact de
breedte van de te gebruiken strip bepaald. Om die strip volledig
onzichtbaar weg te werken, is een even brede band in het zeefdrukpatroon opgenomen.
De zeefdruk is zo bepaald dat er precies de gewenste hoeveelheid
transparantie werd bereikt en dat het patroon doorloopt over de
gehele gevel. Op de randen en de plekken waar de gevel verticaal
doorloopt voor de kozijnstrook, moesten echter wel platen van
verschillende paneelafmetingen worden gebruikt. Ook op die platen
moesten de brede banden in de zeefdruk op de juiste plek zitten
vanwege het daarachter liggende bevestigingssysteem. Daarbij is
het aantal verschillende zeven zoveel mogelijk beperkt.
Regelmatige inspectie
De bevestigingsstrips zijn fabrieksmatig op precies de juiste plekken van de glaspanelen verlijmd. De gemeente Amsterdam heeft
toestemming gekregen voor dit lijmsysteem zonder aanvullende
mechanische bevestiging. Dit na een uitgebreide toelichting door
3M. Wel is een inspectieverplichting afgesproken, die is uitgewerkt
door 3M. Dat betreft een regelmatige visuele inspectie, waarbij
gelet wordt op onder meer beschadigingen en verkleuringen. Met
een grotere interval zullen ook steekproefsgewijs trekproeven worden uitgevoerd op de glasgevel. Die is vanwege veiligheid overigens
uitgevoerd in blank gehard gelaagd floatglas.
De glasbekleding wordt aan onder- en bovenzijde afgedekt met
aluminium zetwerk. Het afschot van de waterslag is zo gering
mogelijk gehouden om zoveel mogelijk glasoppervlak over te hou-

den. Ook is het zetwerk gedetailleerd met een zo smal mogelijk
frontaanzicht. In eerste instantie was het de bedoeling helemaal
geen zetwerk toe te passen, maar opdrachtgever Accor vreesde
voor vervuiling achter de glaspanelen. Met de gekozen detaillering
levert het zetwerk nu zelfs een positieve bijdrage aan het strakke
gevelbeeld.
Oorspronkelijk was het idee om verlichting achter de glaspanelen
aan te brengen. Vanwege de achterliggende donkere betonpanelen
bleek echter een hoge lichtintensiteit nodig te zijn voor een goed
effect.

Kozijnvervanging
Een tweede, technisch belangrijke ingreep in de gevels betrof de
vervanging van alle kozijnen. Het hotel was voorzien van ongeïso-

11

BOUWWERELD # 05

Renovatie

10-11-12_novo 18-04-11 10:23 Pagina 12

Begane grond ingrijpend aangepast
De eerste vraag die Accor stelde aan Boparai Associates, was
om het Novotel te voorzien van een fitnessruimte op het dak.
De staalconstructie uit de jaren ’70 was echter zo scherp uitgerekend dat dat niet mogelijk was. Als alternatief werd gekozen voor een herinrichting van de begane grond. Omdat ook de
routing en logistiek niet meer van deze tijd was, leidde dat tot
een behoorlijke renovatie en uitbreiding van de begane grond.
Vergaderzalen/congrescentrum zijn verplaatst naar nieuwbouw aan de achterzijde, met een eigen ingang aan de voorzijde. De centrale entree aan de voorzijde is nu alleen nog voor
individuele bezoekers. Door een betere terreininrichting worden bezoekers automatisch naar deze entree geleid, waar
voorheen vrijwel iedereen gebruik maakte van de achteringang.
Groepen hebben nu hun eigen entree aan de achterzijde.
Een belangrijke ingreep was de visuele verbinding tussen
lobby en restaurant. Hiervoor is de gevel in de oksel verder
naar buiten geplaatst en volledig in glas uitgevoerd. De
bestaande kern in de oksel van het gebouw was een belangrijk
obstakel. De vluchttrap is hier uitgehaald en de vluchtroute
leidt nu op de eerste verdieping verder over het dak. Constructief moest de kern gehandhaafd worden, maar deze is nu zo
aangekleed dat de bezoeker ernaartoe wordt getrokken.
Ook de stabiliteitsschijven bij de entree moesten worden
gehandhaafd. Deze zijn door de interieurarchitect ingepakt
met glas en vormen nu een eenheid met het interieur, zonder
de transparantie te schaden.
6. De entree is transparanter gemaakt en meer
herkenbaar.
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leerde aluminium kozijnen met deels nog enkel glas. Dit is vervangen door kozijnen met geïsoleerde aluminium profielen en HR++glas. Dit verbetert niet alleen het klimaat in de kamers, maar
draagt ook sterk bij aan een verbeterde geluidwering. De ramen
zijn voorzien van roosters voor natuurlijke toevoer van ventilatielucht. Vanwege geluidwering zijn die voorzien van suskasten. Door de
glaspanelen voor de borstweringen langs iets verder door te trekken
naar beneden, zijn de roosters vrijwel onzichtbaar weggewerkt.
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Transparantere plint
Behalve de gevels op de verdiepingen, is ook de plint van het gebouw gerenoveerd en uitgebreid. Kenmerkend voor deze plint
waren de dichte gevels en de zeer forse dakranden en luifels. Die
waren zo fors vanwege het lage verlaagde plafond en de grote installatieruimte daarboven. Boparai Associates besloot om de plint
veel transparanter te maken door gesloten delen te vervangen door
glas. De resterende gesloten delen zijn bekleed met glasfiberbeton.
De oude dakranden zijn gesloopt. Het glasfiberbeton is aangebracht
in stroken die van onder naar boven steeds kleiner worden. Daardoor ontstaat bovenaan de gevel – ter plaatse van het verlaagde
plafond – een roosterachtig element.
Aan de keuze voor glasfiberbeton lagen meerdere overwegingen
ten grondslag. Zo moest het een licht materiaal zijn dat probleemloos op het oude binnenblad kon worden gemonteerd. Glasfiberbeton is slechts 20 mm dik. Het leent zich zelfs voor bekleding van
deuren die hierdoor vrijwel onopvallend zijn weggewerkt in de
gevel. Daarbij is het materiaal hufterproof en heeft het niet de kille
uitstraling van metaal. Ook is het een betaalbaar materiaal, dat veel
goedkoper is dan bijvoorbeeld natuursteen.
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