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Collectief bouwen,

Het appartementencomplex
is gebouwd in het opnieuw
ingerichte gebied rondom de
vroegere Bijlmerbajes.
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wonen en werken
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In de bijzondere gevel zijn hout, stenen,
gelijmde steenstrips en gevelstuc verwerkt.

In opdracht van CPO Vereniging Kop Weespertrekvaart Blok C5 bouwde Vink Bouw uit Nieuwkoop in het
opnieuw ingerichte gebied rondom de vroegere Bijlmerbajes een appartementengebouw met 32 verschillende
appartementen, een ondergrondse stallingsgarage en op de begane grond vier commerciële ruimtes.
Vink Bouw heeft al aardig wat ervaring
opgedaan in het werken met dergelijke
collectieven. “Het is anders, omdat het
gros van de mensen toch leek is als het
gaat om bouwtechniek”, vertelt
projectleider Lars Kremer. “Maar over
het algemeen, en ook hier, wordt er wel
een bouwkundig adviseur in de hand
genomen.”

Veelzijdige gevel
In dit complex zijn geen twee
appartementen gelijk. Afgezien van een
aantal bouwkundige restricties waren
de bewoners vrij in de keuze voor een
indeling. De architect maakte vervolgens
voor de aannemer de basisplattegrond.
Voor de gevel koos Marc Koehler
Architecten voor diversiteit. In deze
gevel, die aan de voorzijde al is
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opgedeeld in twee verschillende korrels,
licht en donker, zijn hout, stenen,
gelijmde steenstrips en gevelstuc
verwerkt. “De gevel heeft veel energie
gekost, maar het eindresultaat mag er
zeker zijn. Ook mooi en bijzonder is de
keuze voor duurzame houten kozijnen.
In een gebouw van een dergelijke
omvang zie je dat bijna niet meer. De
buitenkozijnen zijn van accoya hout.
Omdat de appartementen overkragende
balkons hebben, zijn de kozijnen in de
fabriek voorzien van glas en afgelakt en
vervolgens verpakt in folie op de bouw
geleverd.”

Zuinig met energie en water
Op het appartementencomplex is door
De Dakdokters een polderdak
gerealiseerd. Op het dak wordt het

regenwater opgevangen en vastgehouden, om het riool te ontlasten.
De afvoer naar het riool is afgesloten en
wanneer de buffering op niveau is, gaat
er een seintje naar deze kleppen en gaan
ze alsnog open en kan het water
gecontroleerd worden afgevoerd. Het
water wordt ook gebruikt om de
geïntegreerde plantenbakken op de
balkons en in de gevel automatisch van
water te voorzien. Het pand is uitgerust
met een WKO en onder het pand zijn
bodemlussen aangebracht. Met de
warmte die daarmee wordt opgehaald,
worden de woningen verwarmd. In
combinatie met de PV-panelen, WTWunits en het polderdak heeft het gasloze
gebouw een lage EPC-waarde van 0,11.

VOOR DUURZAME HOUTEN KOZIJNEN.
Schouwersweg 104 • 4451 HT Heinkenszand • www.demol.nl

Accoyahout kan de
warmte aan
“Prachtig, dat er voor zo’n groot project voor
duurzaam hout is gekozen.” Marco Traas is

directeur van Timmerfabriek De Mol BV uit het

Zeeuwse Heinkenszand. De Mol leverde in opdracht

van Vink Bouw BV alle binnen- en buitenkozijnen voor
het appartementencomplex aan de Kop
Weespertrekvaart in Amsterdam.

“We werken nu al een jaar of tien samen. Voor het
appartementencomplex zijn alle buitenkozijnen

uitgevoerd in de houtsoort Accoya. We hebben ze in
onze fabriek afgelakt en van glas voorzien. De
binnenkozijnen, zowel ramen als deuren, zijn

voorzien in de houtsoort meranti. Accoya is in dit

geval de beste keuze omdat de kozijnen buiten zwart
zijn afgelakt. In de zomer wordt dat extreem warm

en Accoya kan daartegen. We hebben voor Accoya de
beste aflakverfsoort gekozen om er de gevraagde
garantie op te kunnen geven. Mooi dat er in zo’n
groot project uiteindelijk voor duurzaam hout is
gekozen. Het is een natuurlijke en herbruikbare
grondstof. En dat is toch waar we met z’n allen
naartoe willen. En moeten.”
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Partners in het bouwproces
Bouwcenter Goedhart in Alphen aan den Rijn is één van de 18 vestigingen van familiebedrijf Goedhart. Als

franchisenemer van Intergamma exploiteert Goedhart 17 bouwmarkten van de formules GAMMA en KARWEI.
Met Bouwcenter is Goedhart al ruim 100 jaar actief in de bouwmaterialen en is zij een partner voor bouwbedrijven in onder andere bouwmaterialen, ijzerwaren, hout- en plaatmateriaal en mortels.

“Voor het appartementencomplex aan de Kop Weespertrekvaart leverden wij aan Vink Bouw onder andere

gevelstenen, steenstrippen, vleermuis- en huismussenstenen, mortels, kalkzandsteen, isolatieplaten en prefab

kelderwanden”, aldus Willem Geerlof van Bouwcenter Goedhart. “We werken al lang samen met Vink Bouw en
naast het leveren van bouwmaterialen, worden we ook betrokken bij de voorbereiding van de bouwwerken en
mogen hierin adviseren, waardoor wij partners worden in het bouwproces.”

Dakpannen I Gevelstenen I Hout en plaatmateriaal I Isolatie I Kalkzandsteen I Vloeren

Tankval 23 I 2408 ZC Alphen aan den Rijn I 0172 - 431 081 I info@bouwcenter-goedhart.nl
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Geen twee appartementen zijn hetzelfde; de
bewoners waren vrij in de keuze voor een indeling.

Opdrachtgever
Vereniging Kop Weespertrekvaart
Architect
Marc Koehler Architecten, Amsterdam
Constructeur
Pieters Bouwtechniek BV, Amsterdam
Hoofdaannemer
Vink Bouw, Nieuwkoop
E-installateur
KSO installaties BV, Papendrecht

S-en W-installateur
Loodgieters- en verwarmingsbedrijf
Van Wijngaarden, Alphen aan den Rijn

Bouwprogramma
Bouwen appartementen / bedrijfsunits
/ parkeergarage en fietstenstalling

Levering materialen
Bouwcenter Goedhart, Alphen aan den
Rijn

Bouwperiode
Juni 2019 - november 2020

Binnen-en buitenkozijnen
Timmerfabriek de Mol, Heinkenszand

Bruto vloeroppervlakte
3.200 m2

Polderdak
De Dakdokters, Amsterdam
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