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De noordgevel van het Oklahomagebouw. In 

totaal steken vier bouwvolumes uit de gevel. 

16-17-18-19-20_projectdaniel.indd   16 28-05-19   09:59



17Bouwspecial Brandveiligheid / juni 2019

Brandveiligheid & houten gevelAlle westgevels met brandklasse B

Brandveilige upgrading 
voor Oklahoma

De houten gevel van het Oklahomagebouw in Osdorp is 

sinds de oplevering in 1997 aan twee zijden vervangen. 

Verkeerde detaillering van de hemelwaterafvoeren en de 

toegepaste houtkwaliteit waren aanleiding om de zuidgevel 

in 2011 compleet te vervangen. Zeven jaar later waren de 

westgevels aan de beurt. Bij die vervanging kregen de gevels 

meteen een upgrading op het vlak van brandveiligheid.

Tekst: Daniël van Capelleveen Foto’s: Vink Bouw, Daniël van Capelleveen

Het Oklahomagebouw heeft een opvallende 
gevel. Het ontwerp van MVRDV springt in het 
oog door de western red cedar gevelbekleding 
en de kleurrijke, speelse raam- en balkonverde-
ling op de zuidgevel. De echte eyecatchers van 
het gebouw zijn de grote bouwvolumes die uit de 
voorgevel steken. Architectonisch bijzonder, maar 
ook constructief een kunststukje. De ingenieuze 
stalen vakwerkconstructie is aan het zicht ont-
trokken, waardoor het lijkt alsof de bouwvolumes 
aan de gevel opgehangen zijn. Die indruk wordt 
versterkt door de galerijen die achter de houten 
units doorlopen.

Kwaliteit reD ceDar
Hoewel het gebouw architectonisch en construc-
tief hoogwaardig is, kan dat niet zonder meer over 
de bouwtechnische kwaliteit gezegd worden. De 
voorgeschreven western red cedar, een houtsoort 
met de hoogste duurzaamheidsklasse, aan de ach-

tergevel moest al in 2011 – slechts veertien jaar 
na oplevering – vervangen worden. De oorzaak: 
slechte kwaliteit hout en foutieve detaillering van 
de hemelwaterafvoeren.
“Het begon met het schotelen van de red cedar-
delen en de stukken die er uitvielen”, zegt Lex 
Udo, Projectleider Planmatig Onderhoud bij 
woningcorporatie Stadgenoot. “Daarna kregen de 
bewoners vocht in huis. Dat was het gevolg van de 
lekkende hemelwaterafvoeren.” 
In het oorspronkelijke ontwerp van MVRDV waren 
de hemelwaterafvoeren weggewerkt achter de 
gevelconstructie. Architectonisch misschien mooi, 
maar bouwkundig is deze keuze een ramp geble-
ken. “Doordat de balkons her en der verspreid 
zijn over de gevel, zitten er overal diagonalen in 
de pvc-hemelwaterafvoer. En op die diagonalen 
is de leiding geknapt”, legt Jaco Koen uit. Hij is 
als kostendeskundige van Vink Bouw betrokken 
geweest bij de renovatie van beide gevels. “Wat 
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bleek: de overgangen van de diagonalen naar de 
verticale leidingen waren te stijf. Hierdoor konden 
de hemelwaterafvoeren onvoldoende uitzetten. 
Als de zon op de zuidgevel staat, kan het wel 
vijftig graden worden achter de houten gevel.” 
De uitzetting als gevolg van de hitte was te veel 
voor de leidingen, met lekkage achter de gevel als 
gevolg. 
Om dit op te lossen zijn de hemelwaterafvoeren 
vervangen en dit keer met schuifmoffen die de 
thermische uitzetting opvangen. Bij het vervangen 
van de achtergevel in 2011 is aan het uiterlijk van 
de gevelafwerking niets veranderd. Wel is er geko-
zen voor een betere kwaliteit hout. “De oorspron-
kelijk toegepaste red cedar-delen waren kwalitatief 
niet voldoende en te dun. Dat zorgde ervoor dat 
het hout als het ware uit elkaar viel”, legt Koen uit. 

“De oorspronkelijke rabatdelen lopen van 8 mm 
naar 16 mm dik, terwijl de nieuw toegepaste delen 
een dikte hebben van 13-20 mm. Ook hebben we 
de kwaliteit ‘Clear and better’ toegepast. Dit is 
de hoogste kwaliteit red cedar, nagenoeg zonder 
noesten.”

uPGraDinG BranDVeiliGHeiD
Achter de westgevels van het gebouw zijn geen 
hemelwaterafvoeren weggewerkt. Toch ging ook 
hier de kwaliteit hard achteruit. Vervangen was uit-
eindelijk voor Stadgenoot ook hier onvermijdelijk. 
De situatie in 2018 was alleen wel veranderd ten 
opzichte van 2011. Sinds de brand in de Grenfell 
Tower in Londen in 2017 is de brandveiligheid 
van gevelconstructies een ‘hot item’ in de bouw-
wereld.

1.

2.

3.
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Brandveiligheid & houten gevel

Voor Udo was er dan ook geen twijfel over dat de 
westgevel meteen aangepakt moest worden op 
brandveiligheid. “Het was moreel onverantwoord 
om dat niet te doen. We hebben eerst een advies-

1.  De nieuwe opbouw van de westgevels bestaat uit brandveilig spinvlies en brandveilig behandeld achterhout en western 

red cedar.

2.  De zuidgevel. Vanwege problemen met de hemelwaterafvoeren is deze gevel in 2011 vervangen.

3.  Aanzicht op de westgevels. Zowel de westgevel van het hoofdgebouw als de westgevels van de uitstekende bouw-

volumes zijn in 2018 vervangen door een brandveilige gevelopbouw.

4.  In plaats van een gelijkmatige vergrijzing van de red cedar-bekleding is er op de zuidgevel een schakering aan kleuren 

ontstaan. Reden voor Stadgenoot en Vink Bouw om de houten delen van de westgevels te laten behandelen.

5.  De technische ruimte op het dak van het gebouw is in zijn geheel vervangen.

6.  De uitstekende bouwvolumes met zicht op de westgevels. Het lijkt net alsof de bouwvolumes aan de gevel opgehan-

gen zijn. Die indruk wordt versterkt door de galerijen die achter de houten units doorlopen.

4.

5.

6.

rapport laten opstellen door adviesbureau DGMR 
en de oude bouwtekeningen erop nageslagen. 
Hieruit bleek dat de gevel prima voldeed aan de 
brandveiligheidseisen die van toepassing waren 
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ten tijde van de bouw in 1997. Zo was onder 
ander de eerste 2,5 meter uitgevoerd in Eternit-
beplating die voldoet aan brandklasse B.”
Stadgenoot koos er toch voor om van de nood 
een deugd te maken en gaf de gevel een upgra-
ding op het gebied van brandveiligheid. Conform 
het advies van DGMR is de gevel vanaf het isola-
tiemateriaal opnieuw opgebouwd met brandveilig 
spinvlies, behandeld achterhout en western red 
cedar. Ook zijn de kozijnaansluitingen, waar nodig, 
afgewerkt met brandwerende pur en extra steen-
wol. Alle westgevels voldoen daarmee aan brand-
klasse B. 

in De einDKleur
De rabatdelen en achterconstructie zijn door 
Leegwater Houtbereiding BV met de vacuümdruk-
methode brandveilig behandeld met Flame Delay 
FX. Het middel loogt niet uit, wat een belangrijke 
vereiste is om brandklasse B te halen. Daarnaast 
was dit vanuit onderhoudsoogpunt ook wenselijk, 
de kans bestaat anders dat je het hout later nog 
een keer moet bijwerken. “En dat willen we niet, 

want bij de vervanging van het hout was het stei-
gerwerk nogal kostbaar”, zegt Koen. “Dit kwam 
mede doordat de bouwvolumes op sommige 
plaatsen deels over elkaar hangen, terwijl op de 
daken daarvan geen steigers geplaatst mochten 
worden. Om toch bij de gevels te kunnen komen 
moesten we een bijzondere steigerconstructie 
bouwen.”
Naast de brandveiligheid moest de eindkleur van 
het hout ook meteen goed zijn. De red cedar na-
tuurlijk laten vergrijzen was geen optie. “Dat heb-
ben we wel gedaan aan de zuidzijde bij de vervan-
ging in 2011. Daar zie je alleen dat er in plaats van 
een gelijkmatige vergrijzing een hele schakering 
aan kleuren is ontstaan”, stelt Udo. “Dat wilden 
we nu voorkomen door het materiaal direct in de 
eindkleur aan te brengen, afgestemd op de kleur 
van de rest van de gevel.” 
Om dat te realiseren is het hout verduurzaamd 
met een Woodstain-behandeling. “Daar waren wel 
een aantal proefstukjes voor nodig, maar uitein-
delijk zijn we zeer tevreden over het eindresultaat. 
Naar verwachting hebben de nieuwe westgevels 
de komende tientallen jaren geen of nauwelijks 
onderhoud nodig.”
De noord- en oostgevel zijn nog steeds bekleed 
met de oorspronkelijke rabatdelen. Deze delen 
hebben alleen veel minder van het weer te lijden, 
waardoor ze voorlopig nog in een prima staat 
verkeren. “Mochten deze in de toekomst ook aan 
vervanging toe zijn, dan zullen we de gevel op de-
zelfde wijze upgraden. Tenzij de inzichten op het 
gebied van brandveiligheid tegen die tijd weer 
veranderd zijn”, besluit Udo.

De noordgevel en onderzijde van de bouwvolumes zijn nog 

voorzien van de oorspronkelijke bekleding uit 1997.
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