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Utiliteitsbouw
OOSTERWOLDE Biosintrum

Utiliteitsbouw

Kloppend hart van de 
BIOBASED ECONOMY

Op het Ecomunitypark in het Friese Oosterwolde wordt hard gewerkt aan de inrichting van het Biosintrum. Het splin-
ternieuwe kenniscentrum bestaat voor meer dan 80% uit biobased materialen en voldoet aan de eisen van BREEAM 
Outstanding. Daarmee behoort het tot de meest duurzame en innovatieve gebouwen van Europa.

Lokale overheids- en onderwijsinstellingen, maar 
ook bedrijven, komen hier vanaf maart 2019 bij-
een om kennis op te doen en te delen over de 
biobased economy en hierbij gebruik te maken 
van de congreszaal, kantoren, studieplekken, ver-
gaderruimtes, flexplekken en het laboratorium. In 
het Biosintrum bevindt zich tevens een restaurant, 
waar gerechten worden bereid met producten uit 
de eigen naastgelegen groente- en kruidentuin.

NATUURLIJK BOUWEN
In 2016 ontstonden de eerste plannen voor het 
Biosintrum. Gemeente Ooststellingwerf wilde een 
centrum bouwen om de plaatselijke economie aan 
te jagen. Conform het beleid en de visie van de ge-
meente moest het een biobased gebouw worden. 
Paul de Ruiter Architects werd bij de plannen be-
trokken en werkte een voorlopig ontwerp uit. Met 
die schets als uitgangspunt, nodigde de gemeente 

Tekst | Patricia van der Beek   Beeld | Bouwbedrijf Buiteveld

(v.l.n.r.) Ronald Hageman – Paul de Ruiter Architects, Jacob Koopmans – Bouwbedrijf Buiteveld, 
Paul de Ruiter – Paul de Ruiter Architects, Rob van der Hoek – Bouwbedrijf Buiteveld, Bart Sieben – 
gemeente Ooststellingwerf, Fimke Hylkema – gemeente Ooststellingwerf, Martijn van Gameren –  
Paul de Ruiter Architects, Ivo van der Reijnst – gemeente Ooststellingwerf.

based producten laten vallen omdat specifieke 
schriftelijke bewijslast (nog) niet voorhanden was.”

Y-VORM MET LEVENDIG ATRIUM
Van der Hoek noemt een aantal van de toegepas-
te materialen: “Ten eerste is er de gelamineerde 
houtconstructie, vervaardigd uit lariksbomen uit 
de Drentse bossen. Verder vind je er grasplaten 
voor de plafonds, HSB-gevelwanden met cellulose 
als thermische isolatie, spijkerbroeken als akoes-
tisch isolatiemateriaal in de binnenwanden, Ac-
coya gevelkozijnen en een vloer waarin olifanten-
gras is verwerkt.” Kenmerkend voor het ontwerp 
van het biobased kenniscentrum is de bijzondere 
Y-vorm. De drie vleugels van het gebouw maken 
optimaal gebruik van het licht en de warmte van 
de zon en komen samen in het midden van het ge-
bouw. Daar bevindt zich een licht en levendig atri-
um, dat fungeert als interactieve ontmoetingsplek 
voor de uiteenlopende gebruikers van het gebouw. 

SAMENWERKING MET ONDERWIJS
De beoogde interactie en samenwerking tussen 
overheid, onderwijs en bedrijfsleven kreeg al vorm 
tijdens de ontwikkeling van het Biosintrum. Op 
initiatief van de gemeente haakte de Noordelijke 

constructie van het gebouw en gaven vorm aan 
het atrium. “Samenwerkingen als deze hebben een 
positieve bijdrage geleverd aan de totstandkoming 
en betekenis van dit gebouw”, zegt Van der Hoek. 
“Dat geldt ook voor de samenwerking met het 
Friesland College. Daarvan hebben diverse leerlin-
gen stage gelopen op de bouwplaats. En een groep 
leerlingen van ROC Friese Poort heeft bijvoorbeeld 
de trap van het Biosintrum geëngineerd, gemaakt 
en geplaatst. Dat is toch geweldig?”  ›

Hogeschool Leeuwarden aan bij het ontwerppro-
ces. Twee bouwkunde studenten draaiden mee in 
het architectenteam. Zij bedachten onder meer de 

'Het splinternieuwe kenniscentrum 
bestaat voor meer dan 80% uit 
biobased materialen'

drie lokale bouwbedrijven uit: Bouwbedrijf Buite-
veld, Bouwgroep De Jong en Doornenbal. Als het 
consortium ‘Natuurlijk Bouwen’ kregen zij in mei 
2017 de opdracht om het Biosintrum te realiseren. 

80% BIOBASED
“Onze rol ging verder dan calculeren en bouwen”, 
zegt Rob van der Hoek van Bouwbedrijf Buiteveld. 
“We moesten ook op zoek naar een 80% bioba-
sed invulling van het ontwerp. Die zoektocht gin-

gen we met het hele bouwteam aan, in een nauwe 
samenwerking met leveranciers en marktpartijen. 
Door open te staan voor hun kennis en passie voor 
hun product, kwamen we tot een schat aan ideeën. 
Samen met de architect, constructeur, bouwfysicus 
en de gemeente brachten we al die ideeën terug 
tot een werkbaar en kostenefficiënt pakket van 
biobased materialen. De combinatie met BREEAM 
Outstanding zorgde voor een extra dimensie. We 
moesten bijvoorbeeld een aantal zeer goede bio-

'Iedereen heeft zijn nek uitgestoken  
op dit project'

Opbouw constructie Biosintrum.

De drie vleugels van het gebouw maken optimaal gebruik van het licht en de warmte van de zon.

Biosintrum   Oosterwolde
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Duurzame kozijnen van Accoya

Tussen de houten spanten van het Biosintrum in Oosterwolde be-
vinden zich 85 buitenkozijnen. Deze kozijnen zijn geproduceerd 
en geleverd door Dijko Kozijnen Oosterwolde. De kozijnspecialist 
leverde tevens 31 binnenkozijnen, 28 valramen en 10 deuren. 

“De kozijnen zijn gemaakt van Accoya”, vertelt eigenaar Jacob 
Schipper van Dijko. “Deze gemodificeerde naaldhoutsoort sluit 
het beste aan op de ambitie om het Biosintrum voor 80% uit 
biobased materialen te laten bestaan. Accoya hout is in de 
fabriek al verduurzaamd, waardoor het kenmerken heeft die 
lijken op die van hardhout. Vanuit technisch oogpunt is er geen 
noodzaak Accoya af te werken. Daardoor hoefden we niet op 
zoek naar een biobased verfsysteem dat ook nog eens voldeed 
aan de gewenste BREEAM certificering.” 

Bijzonder project in eigen dorp
Dijko produceerde en leverde kozijnen van 1,10 tot bijna 
5 meter breed en hoogtes tot ruim 3 meter. “Het werk is super 
verlopen”, blikt Schipper terug. “Dat begon al in het voortraject, 
waarbij wij nauw betrokken werden en waarin iedereen open-
stond voor elkaars mening. Heel mooi om bij te dragen aan 
zo’n bijzonder project in eigen dorp.”

Projectinfo

Duurzaam installatiepakket met  
watergevoerd VRF-systeem
Installatiebedrijf Bakker uit Oosterwolde is groot voorstander 
van duurzaam ondernemen. Toen directeur Edwin Walstra 
over de plannen van het Biosintrum hoorde, nam hij direct 
contact op met de gemeente Oosterwolde. 

“Als lokaal en duurzaam installatiebedrijf wilden wij graag aan 
dit project bijdragen”, zegt Walstra. “Op basis van ons voor-
stel gunde de gemeente ons de opdracht.” Bakker Installatie-
techniek levert en monteert alle E- en W-installaties voor het 
Biosintrum. Denk aan de complete elektra, pv-panelen, riole-
ring met individueel afvalwatersysteem, een grijswatercircuit 
en laagtemperatuur verwarming en koeling. Installatiebedrijf 
Bakker ontwikkelde ook het gehele gebouwbeheersysteem.

TripleAqua-principe
Voor de verwarming en koeling van het Biosintrum past Instal-
latiebedrijf Bakker het TripleAqua-principe toe. TripleAqua is 
een nieuw en baanbrekend watergevoerd VRF-systeem, dat tot 
50% minder energie verbruikt dan reguliere systemen. Walstra: 
“Wat ik mooi vind aan TripleAqua, is dat het met laagwaardig 
water koelt en verwarmt. In combinatie met de grote warm-
tewisselaars en fancoilunits zorgt dit voor een duurzaam en 
aangenaam binnenklimaat in elke ruimte van het Biosintrum.”

Bouwinfo
Bouwprogramma
Biobased kenniscentrum met diverse kantoor- 
en onderwijsruimten, een congreszaal en een 
restaurant (1.000 m2 bvo)
Opdrachtgever
Gemeente Ooststellingwerf, Oosterwolde (FR)
Architect
Paul de Ruiter Architects, Amsterdam
Aannemer
Bouwkundig: Natuurlijk Bouwen bv,  
Oosterwolde (FR) 
Installatie: Installatiebedrijf Bakker BV,  
Oosterwolde (FR)
Bouwperiode
april 2018 – december 2018
Betrokken partijen
Adviseur constructie:  
Adviesbureau Lüning, Velp  
Adviseur installaties:  
Installatiebedrijf Bakker BV, Oosterwolde (FR) 
Adviseur duurzaam bouwen:  
DGMR Raadgevende Ingenieurs, Den Haag 
Adviseur bouwfysica: Landstra Bureau voor 
Bouwfysica Noord, Oosterwolde (FR) 
Bouwmanagement: 4thecity, Arnhem 
Adviseur bouwkosten: KamphuisSchaufeli 
bouw- en kostenmanagement, Hengelo 

VOORSPOEDIG BOUWPROCES
De bouw van het kenniscentrum is voorspoedig 
verlopen. Dit is grotendeels te danken aan de uit-
gebreide voorbereiding. Het gebouw is volledig 
in 3D gemodelleerd en op basis daarvan zijn zo 
veel mogelijk elementen geprefabriceerd. Van der 
Hoek licht de werkzaamheden toe: “In april 2018 
gingen de betonnen palen de grond in. Daarop 
brachten we de vloer aan met daarin het olifan-
tengras. Vervolgens monteerden we de houten 
prefab constructie met kolommen, liggers en CLT 
verdiepingsvloeren. De gevel is gesloten met hout-
composiet gevelbekleding en Accoya kozijnen met 
triple beglazing. Op het houten dak plaatsten we 
zonnepanelen. Verder zorgt een bodemwarmte-
pomp voor warmte en koeling.” In het kader van 
BREEAM besteedde het consortium veel aandacht 
aan lucht- en geluidsdichtheid. Dit leidde uitein-
delijk tot zeer goede testresultaten. Met name de 
luchtdichtheid behaalde met een qv;10-waarde van 
0,10 een uitstekende score.

NEDERLANDSE BOUWPRIJS 2019
Eind december leverde het consortium het Biosin-
trum op. Van der Hoek kijkt terug op een enerve-
rend en leerzaam proces dat hij voor geen goud 
had willen missen. “Iedereen heeft zijn nek uit-
gestoken op dit project. We wilden laten zien dat 

er veel mogelijk is op het gebied van biobased 
bouwen, als je maar echt wilt. Als bouwbedrijf 
hebben we van Bewuste Bouwers de eerste prijs 
ontvangen voor het best presterend bouwproject 
van 2018. Onlangs won het Biosintrum ook de 
Nederlandse Bouwprijs 2019 in de categorie ‘ge-
bouwen’. Dat is een opsteker voor het hele bouw-
team. En een prestatie waar we met elkaar best 
trots op zijn.”   ❚

Bewuste Bouwers riep Biosintrum uit als best 
presterende bouwproject 2018.

Biosintrum   Oosterwolde

TROTSE Bouwers
van het Biosintrum

Contact:

Particuliere Woningbouw

Onderhoud en 
renovatie

Projectontwikkeling

Utiliteitsbouw

0516 514363
info@buiteveld.nl
www.buiteveld.nl
Ploeggang 6 
Oosterwolde

Betrokken Bouwers

W

Winnaar!

www.dijko.nl

info@dijko.nl
Zoltstede 10, 8431 HM  Oosterwolde

Telefoon (0516) 513 841
info@installatiebedrijfbakkerbv.nl

www.installatiebedrijfbakkerbv.nl

Duurzame Instal laties
gecertificeerd

Elektrische installaties
Centrale verwarming 

Lucht- en vloerverwarming
Dak- en zinkwerken

Loodgieterswerk
Zonnecollectoren

Zonneboilers
Warmtepompen

Gas- en waterleiding 
Sanitair

Servicebalie voor 
onderdelen & doe-het-zelf

Service & onderhoud
24-uurs storingsdienst
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‘BEWUST BOUWEN MET HOUT PAST 
PERFECT IN BIOBASED FILOSOFIE’
In opdracht van Natuurlijk Bouwen B.V. engineerde, produceerde en monteerde De Groot Vroomshoop de gelamineerde 
houtconstructie, CLT-vloerplaten, HSB binnenwanden en houten daken voor het Biosintrum in Oosterwolde. 

“Een op ons lijf geschreven werk”, zegt accountmanager René Jansen van De 
Groot Vroomshoop. “Het Biosintrum moest voor meer dan tachtig procent uit 
biobased materialen bestaan. Wij bouwen al meer dan negentig jaar bewust 
met hout, dat als hernieuwbaar product perfect in de biobased filosofie past. 
Daarbij moest een BREEAM Outstanding certificering behaald worden. Wij 
hebben veel kennis en ervaring in BREEAM en hebben die op dit project ter 
beschikking gesteld.”

Tekst | Patricia van der Beek  Beeld | De Groot Vroomshoop

We hebben de gehele constructie in 3D uitgewerkt en onderling uitge-
wisseld met de architect, constructeur en aannemer. Dat werkte goed.”

BIOBASED MATERIALEN
“Een andere uitdaging betrof het zoeken naar de juiste biobased materialen”, 
vervolgt Jansen. “Dat hebben we overigens niet alleen gedaan. Met het hele 
team zijn we tot een aantal mooie, circulaire producten gekomen. Voor de HSB 
buitenwanden hebben we bijvoorbeeld een Agepan houtvezelpaneel en Gutex-
platen toegepast. En zo is de gelamineerde houtconstructie behandeld met een 
biobased verf. En wat ook mooi is: de gelamineerde spanten zijn gemaakt van 
verantwoord gekapt larikshout uit onze eigen Nederlandse bossen.”

HOUT IS DE TOEKOMST
Met de oplevering achter de rug, kijkt Jansen terug op een mooi en bijzonder 
project. “Onze mannen hebben echt vakwerk geleverd. En ze hebben de on-
gekende mogelijkheden van prefab bouwen met hout laten zien. Wij denken 
al jaren in prefab en wat ons betreft is dat de toekomst. Of je het nu vanuit 
kwaliteitsoogpunt bekijkt, vanuit efficiency of vanuit de inzet van personeel. 
Bovendien is hout als circulair materiaal zoveel toekomstbestendiger dan be-
ton of staal. Het wordt tijd dat Nederland dat gaat beseffen.”   ❚

'Onze mannen hebben echt 
vakwerk geleverd'

De middenring geeft vorm aan het centrale atrium.

Meteen meer weten? Bel ons op 0546-666333, bezoek www.degrootvroomshoop.nl 

of volg ons via social media

Hout is krachtig, geeft uitstraling, 

is duurzaam, brandveilig en biedt 

geweldig leefcomfort. Ons ontwerp-

team gaat constructief met u aan 

de slag om te komen tot een unieke 

houtconstructie of volhouten 

uitvoering van uw wanden, vloeren 

of daken. De Groot Vroomshoop 

Gelijmde Houtconstructies maakt 

uw gebouw tot kunstwerk.
MIDDENRING
De Groot Vroomshoop werd al in een vroeg stadium bij de realisatie van 
het Biosintrum betrokken. “De hoofdopzet stond vast en wij dachten mee 
over een zo mooi mogelijke invulling daarvan”, aldus Jansen. “Het span-
nendst was de middenring, die vorm geeft aan het centrale atrium en 
waarin zich de luchtkoepel bevindt. De detailleringen, maar ook de maat-
voering luisterden heel nauw. Alles moest perfect op elkaar aansluiten. 

De Groot Vroomshoop engineerde, produceerde en monteerde o.a. de CLT-
vloerplaten en HSB binnenwanden.
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‘EEN MOOIE MANIER OM  
MOGELIJKHEDEN BIOBASED 
BOUWEN TE LATEN ZIEN’
De natuur heeft ons veel te bieden, dat vergeten we vaak. Vanuit die gedachte zet Halbe Vlietstra, bouwbioloog bij 
Oldenboom, zich met diverse partijen in om biobased bouwen op de kaart te zetten. Samen met een aantal van deze 
partijen leverde hij een belangrijke bijdrage aan het Biosintrum in Oosterwolde.

Vlietstra is werkzaam bij Oldenboom, een familie-
bedrijf dat van oudsher gespecialiseerd is in de han-
del en verwerking van met name hout- en plaat-
soorten, bouwmaterialen en interieurproducten. 
Sinds 2006 is Oldenboom tevens gespecialiseerd 
in ecologische bouwmaterialen. “Door een ecolo-
gisch woningbouwproject kwam ik in aanraking 
met biobased bouwen”, vertelt Vlietstra. “Ik vond 
het bijzonder wat die natuurlijke materialen met de 
betreffende woning deden. Ik begon een zoektocht 
naar de mogelijkheden van biobased bouwen. Al 
snel raakte ik ervan overtuigd dat dit de beste ma-
nier van bouwen is. Het werd mijn missie om dat 
in de bouwsector onder de aandacht te brengen.”

CONSTRUCTIEVE EN  
ISOLERENDE MATERIALEN
“Het Biosintrum is een mooie manier om te 
laten zien wat de mogelijkheden van biobased 
bouwen zijn”, vervolgt Vlietstra. “In een vroeg 
stadium van het project ben ik met Rob van der 
Hoek van Buiteveld om de tafel gaan zitten. Op 
basis van het ontwerp heb ik gekeken wat ik, 
namens Oldenboom en in samenwerking met 
de partijen in mijn netwerk, voor het Biosintrum 
kon betekenen. Daaruit kwamen vijf producten 

Tekst | Patricia van der Beek  Beeld | Egbert de Boer
naar voren. Dit waren voornamelijk construc-
tieve en isolerende materialen, die we al eens 
eerder hadden toegepast op andere werken. Van 
al deze producten konden we de ‘environmen-
tal product declarations’, de zogenoemde EPD’s, 
overleggen. Dat was nodig in het kader van het 
BREEAM-certificaat.” 

HOUTVEZELPLATEN EN  
OUDE KRANTEN
Voor de buitenzijde van het Biosintrum leverde 
Oldenboom drukvaste waterwerende houtvezel-
platen. Deze platen worden in het Duitse Mep-
pen geproduceerd, uit hout dat grotendeels uit 
Nederlandse bossen komt. De ruimtes tussen de 
stijlen van de gevel zijn voorzien van deels circu-
laire, flexibele houtvezel-isolatieplaten en deels 
van cellulose isolatie. Vlietstra: “Voor de cellulose 
isolatie werkten we samen met InblaasNoord uit 
Surhuisterveen. Deze isolatie bestaat uit verma-
len oude kranten die in de constructie worden 
ingeblazen. De cellulose die we in het Biosintrum 
toepasten, is een 100% organisch isolatiemateri-
aal dat circa 20% van zijn gewicht in vocht kan 
opnemen. Verder heeft het goede akoestische en 
brandvertragende eigenschappen.” In samen-
werking met Juro Coating uit Heerenveen leverde 

Oldenboom afgewerkte houtvezelplaten, deels 
akoestisch, voor de binnenzijde van het gebouw.

MEER DAN 2.200 SPIJKERBROEKEN
In het Biosintrum is tevens akoestisch isolatiema-
teriaal toegepast dat gemaakt is van spijkerbroe-
ken. “Hier zit een mooi verhaal achter”, zegt Vliet-
stra. “Als eindopdrachtgever van dit project wilde 
de gemeente Ooststellingwerf zo veel mogelijk 
ecologische materialen – en hun mogelijkheden – 
laten zien. Zij bedacht een ludieke actie om het be-
grip biobased bouwen tastbaar te maken. Zij riep 
de bewoners in de gemeente Ooststellingwerf op 
om hun oude spijkerbroeken in te leveren, zodat 
er isolatiemateriaal van gemaakt kon worden. Dat 
was een groot succes. Voor de akoestische isolatie 
van het Biosintrum waren 2.200 spijkerbroeken 
nodig. We kregen er veel meer!”

BUITENGEWOON  
HOGE LUCHTDICHTHEID
Om het Biosintrum lucht- en winddicht te maken, 
maakte Oldenboom in het voortraject een Plan 
van Aanpak met het bedrijf Pro Clima. Dit Duitse 
bedrijf levert ecologische producten voor lucht- en 
winddichting, waardoor eventuele naden worden 
dichtgezet. “Met de producten van Pro Clima 

'Door een 
ecologisch 
woning bouw
project kwam 
ik in aanraking 
met biobased 
bouwen'

'Het Biosintrum behaalde uiteindelijk 
een qv;10waarde van 0,12'

werden de aansluitingen in het Biosintrum afge-
dicht”, aldus Vlietstra. “Na afronding van de bouw 
werd het gebouw, in aanwezigheid van Pro Clima, 
onderworpen aan een luchtdichtheidstest. De re-
sultaten waren buitengewoon goed. De vereiste 
qv;10-waarde was 0,25. Het Biosintrum behaalde 
uiteindelijk een qv;10-waarde van 0,12.”   

BEREIKBAAR VOOR IEDEREEN
“Biobased gebouwen zijn gezond en comforta-
bel”, vervolgt Vlietstra. “Wij vinden het belangrijk 
dat dit voor iedereen bereikbaar wordt. Gelukkig 
merken steeds meer gemeenten, bedrijven en 
opdrachtgevers dat zij met de natuur veel meer 
kunnen dan lange tijd gedacht werd. En ook met 
het argument dat biobased bouwen te duur is, 
rekenen we af. Zo waren wij bijvoorbeeld betrok-
ken bij de bouw van zes biobased houtskeletbouw 
starterswoningen in de sociale huur. Ook hebben 
we biobased materialen geleverd bij de bouw van 
24 appartementen voor mensen met een verstan-
delijke beperking. Er gebeurt dus al behoorlijk wat. 
Daar moeten we de branche, maar ook de buiten-
wereld, deelgenoot van maken. Ik ben dan ook blij 
met een opzienbarend project als het Biosintrum. 
En trots dat we als Oldenboom daar een bijdrage 
aan hebben geleverd.”   ❚

(Beeld: Egbert de Boer) (Beeld: Egbert de Boer)
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TESCON VANA I TESCON No.1 I UNI TAPE

met succes getest

uniek in de wereld

www.proclima.com/100years

Allround tape TESCON VANA
• Kleeft betrouwbaar binnen en buiten – zelfs bij vochtige  
 omstandigheden dankzij de waterbestendige SOLID-lijm
• Gemakkelijker verder werken: vliesdrager kan direct  
 worden bepleisterd
• Flexibeler verder werken: 6 maanden uv-bestendig 
• 100 jaar kleefkracht onafhankelijk goedgekeurd

Dé totaaloplossing voor het professioneel en betrouwbaar afdichten van gebouwen. Meer dan 30 jaar 
ervaring op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, productie, verkoop en service.    
Voor maximale bescherming tegen bouwschade en schimmel.

Allround tape TESCON VANA

 omstandigheden dankzij de waterbestendige SOLID-lijm

 worden bepleisterd

Duurzame verlijming

pro clima – en de isolatie is perfect

Intelligente luchtdichte folie Buitenafdichting met actief vochttransport
maakt constructies bijzonder betrouwbaar. 

Uiterst e� ectief dampremmend systeem met Hydrosafe-functie, 
100-voudig vochtvariabel µd 0,25 tot >25 m   

DIBt-goedkeuring voor bouwen volgens de norm

SOLITEX® beschermt tegen wind en houdt de constructie droog. 
Bijzonder dampopen onderdaksysteem met monolithisch functioneel memb-
raan dat vocht actief naar buiten transporteert.

 INTELLO • INTELLO PLUS 
TESCON VANA • ORCON F

CONTEGA SOLIDO SL
KAFLEX • ROFLEX

vochtvariabel

proclima.com

Gratis bestellen: 
Planningshandboek pro clima »KENNIS«
met meer dan 400 pagina's constructies, details, bouwkundige 
informatie, systemen, producten, service en nog veel meer

Tel +49 (0) 62 02 - 27 82.0
info@proclima.com
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Betrouwbare oplossingen voor afdichting van de bouwschil

BOUWSCHADE VOORKOMEN

EFFICIËNT ENERGIEVERBRUIK

GEZONDERE GEBOUWEN

Uw pro clima partner:

MOLL
bauökologische Produkte GmbH · Rheintalstraße 35 - 43 · D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0 · eMail: info@proclima.com · www.proclima.com
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DUURZAAM BOUWEN
Advies en begeleiding
Constructie- en plaatmaterialen
Natuurlijke isolatiematerialen

Het Biosintrum is de winnaar van De Nederlandse 
Bouwprijs 2019 in de categorie gebouwen. De expertise 
van Oldenboom in duurzaamheid komt volledig tot z’n 
recht voor dit energieneutrale gebouw. Onze bouwbioloog 
adviseerde bij de keuze van biobased materialen en omtrent 
lucht- en winddichting. Naast ons advies leverden we diverse 
materialen uit ons productengamma, waaronder natuurlijke 
isolatiematerialen van katoen, cellulose en houtvezel en 
akoestische wand- en plafondpanelen van OSB (geschuurd 
en gelakt) ten behoeve van de zichtplaten aan de binnenzijde. 
Bent u ook op zoek naar een partner voor diverse oplossingen? 
Ga naar www.oldenboom.nl! 

We feliciteren alle betrokken partijen van dit project!
Meer informatie vindt u elders in dit magazine.

    Oldenboom 
adviseert in 

project Biosintrum



Geen enkele standaardoplossingen voldeed aan de hoge eisen van het 
bouwproject. Daarom ontwikkelde de specialist een nieuwe innovatieve 
kleefband, die in heel wat verschillende toepassingen ingezet werd.

Pro Clima begeleidde het project van A tot Z en was 
ook betrokken bij de Blowerdoortest, waarbij de 
resultaten de verwachtingen ver overtroffen.
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INNOVATIEVE KLEEFBAND 
DRAAGT BIJ AAN EEN  

GEZOND BINNENKLIMAAT

Een mens brengt elke dag heel wat uren binnen door: op het werk, op school, in de sporthal, …, maar uiteraard ook thuis. 
Hoe goed we ons dan voelen, hangt in grote mate af van de kwaliteit van de binnenlucht, de temperatuur in het gebouw, …, 
kortom: van het binnenklimaat. De luchtdichtheid heeft een grote invloed op dat binnenklimaat. Bij de realisatie van het 
biobased Biosintrum in Oosterwolde besteedden architect Paul de Ruiter en de bouwpartners van Natuurlijk Bouwen B.V. 
veel aandacht aan energie-efficiëntie, duurzaamheid en innovatie. Zo kwamen ze ook bij Pro Clima terecht. De specialist in 
innovatieve dichtingssystemen voor binnen en buiten ontwikkelde en produceerde voor dit bijzondere gebouw een nieuwe 
kleefband. Die werd op verschillende plaatsen toegepast, wat resulteerde in een optimale luchtdichtheid.

De basis voor het huidige Pro Clima werd eigenlijk al in 1978 gelegd, toen 
Lothar Moll, bedrijfsleider van MOLL Bauökologische Produkte GmbH, een ad-
viesbureau voor ecologisch bouwen startte. In de jaren ’80 werd daar nog het 
‘Biologisch Eiland’ aan toegevoegd met onder andere een handel in uitslui-
tend ecologische bouwmaterialen. “Vanaf 1985 werden de eerste folies voor 
convectiebescherming en dampremming ontwikkeld, maar de echte lancering 
van een volledig gamma professionele luchtdichtingssystemen kwam er pas 
in 1994 met de introductie van het merk Pro Clima”, vertelt directeur verkoop 
Axel Schmidt. “Vandaag is Pro Clima uitgegroeid tot een marktleider in de 
ontwikkelling en productie van complete dichtingssystemen voor binnen en 
buiten. Wij zijn actief in meer dan 40 landen en beschikken over een team van 
ervaren medewerkers, die continu op zoek zijn naar innovatieve oplossingen. 
Belangrijk daarbij is de combinatie van knowhow en ervaring met aandacht 
voor mens en milieu. Alle producten worden in-house ontwikkeld en moeten 
voldoen aan de strengste eisen op het gebied van milieu en luchtkwaliteit.”

DICHTINGSSYSTEMEN VOOR BINNEN EN BUITEN
Pro Clima biedt een breed gamma oplossingen om bouwelementen lucht-
dicht te maken: damprem- en luchtdichtingsbanen uit bouwkarton en folie, 
onderdak- en dampremmende folies met een monolitisch membraam, tapes, 
aansluitlijmen en reparatieband, … om er maar een paar te noemen. “Wij 
willen bij elk bouwproject helpen om de energie-efficiëntie te verhogen en 
de CO2-uitstoot te beperken. Bovendien vermijdt een efficiënte isolatiecon-
structie bouwschade en draagt dit bij aan een gezond binnenklimaat en meer 
comfort”, geeft Schmidt aan. “Wij maken alleen gebruik van kwaliteitsmate-
rialen en daarom mag elk onafhankelijk instituut onze producten testen. Zo 
is de kwaliteit van onze dampremmende folie INTELLO officieel goedgekeurd 
door het Duitse Instituut voor Bouwtechniek (DiBt) en wordt die permanent 
bewaakt door het testinstituut MFPA in Leipzig. Een onafhankelijke test van 
de Universität Kassel bevestigt dan weer de langdurige functie en kleefkracht 
van de allround tape TESCON VANA, ook na 100 jaar. Alle producten worden 
ook standaard getest op schadelijke stoffen.”  

INNOVATIEVE KLEEFBAND  
VOOR BIOSINTRUM
De specialist uit het Duitse Schwetzingen werd vorig jaar via de Nederlandse 
partner Oldenboom B.V. betrokken bij het prestigieuze Biosintrum project, één 
van de meest duurzame en innovatieve gebouwen in Europa. Architect Paul 
de Ruiter en de bouwpartners van Natuurlijk Bouwen B.V. – een consortium 
van de bouwbedrijven Buiteveld, Doornenbal en De Jong – waren immers op 
zoek naar een gepaste oplossing voor het luchtdicht maken van hun energie-
neutraal, biobased gebouw. “Tijdens een gesprek met de projectverantwoor-
delijken van bouwbedrijf Buiteveld bleek onmiddellijk welke hoge eisen aan 
dit project gesteld werden. Bovendien waren alle plannen al getekend en was 
men zelfs al met de bouw gestart, wat het er uiteraard niet gemakkelijker 
op maakte. Terwijl in andere bouwprojecten de tapes en andere luchtdich-
tingssystemen onzichtbaar gemonteerd worden, zouden ze hier wel duidelijk 
zichtbaar zijn. Daarom moesten ze in het zwart geleverd worden”, licht Axel 
Schmidt toe. “Geen enkel van onze standaardproducten kon gebruikt worden, 
waardoor we een nieuwe innovatieve kleefband ontwikkelden die in heel wat 
verschillende toepassingen ingezet kon worden. Bijvoorbeeld voor de afdich-

Tekst | Johan Debaere  Beeld | Pro Clima

ting van kozijnen. Dankzij een goede samenwerking met de bouwpartners 
verliep de montage zeer vlot. De montageteams kregen ter plaatse een ge-
degen opleiding en wij waren ook steeds bereikbaar om bij eventuele vragen 
of problemen een oplossing te bieden. Uiteindelijk waren wij ook betrokken 
bij de uitvoering van de blowerdoortest, waarbij de behaalde resultaten de 
verwachtingen ver overtroffen.”

Bij Pro Clima en hun Nederlandse partner Oldenboom B.V. zijn ze zeer trots en 
tevreden. Dit referentieproject moet helpen om hun positie in de Nederlandse 
markt te versterken.   ❚

'Dit referentie project moet 
helpen om onze positie  
in de Nederlandse markt  
te versterken'
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Houtcomposiet gevelproduct voldoet op alle fronten

De gevel van het Biosintrum in Oosterwolde is voorzien van 400 m2 
NEOLIFE® biobased gevelbekleding. Dit houtcomposiet gevelpro-
duct van LJ Solutions is toegepast als afwerking tussen de gelami-
neerde spanten en bij de entree. De vlonderdelen zijn eveneens uit 
het houtcomposiet vervaardigd.

Al in het voortraject werd LJ Solutions bij de totstandkoming van het 
Biosintrum betrokken. Op verzoek van Bouwbedrijf Buiteveld dacht 
de gevelspecialist mee over een onderhoudsvrije geveloplossing die 
voldoet aan het beeld van de architect. “Een bijzonder proces”, zegt 
eigenaar Roel Tromp van LJ Solutions. “Met de aannemer, architect, 
opdrachtgever en andere onderaannemers deelden we kennis en 
kwamen we tot een mooie, duurzame totaaloplossing voor de gevel.”

'Onze gevelbekleding en 
vlonderdelen leenden zich 
perfect voor dit project'

Onderhoudsvrije biobased gevelbekleding
“Onze NEOLIFE® gevelbekleding en vlonderdelen leenden zich 
perfect voor dit project”, vervolgt Tromp. “NEOLIFE® is een 
biobased product bestaande uit 82% hout, 10% mineralen en 
8% overige additieven, waarvan circa 7% kunststof. Daarmee is 
NEOLIFE® het meest natuurzuivere houtcomposiet. Bovendien 
is het 100% onderhouds- en rottingsvrij.” De gevelelementen 
en vlonderdelen zijn gehydrofobeerd en daardoor waterafsto-
tend. Regen en wind hebben geen invloed. Ook kunnen er geen 
mossen en algen op groeien.

Architectonisch beeld
De architect had een beeld voor ogen van een latstructuur 
met schaduwzijde. Ook dat kon gerealiseerd worden met de 
NEOLIFE® gevelbekleding. Het product is sterk geprofileerd 
met een rib van vier centimeter (Clad 4) en uitgevoerd in de 
kleur ‘night’. De vlonderdelen zijn uitgevoerd in de kleur ‘grap-
hite’. Door de mineralen in het composiet blijft de kleur behou-
den. De entree is vervaardigd met een veertien centimeter rib 
paneel (Cover 14).

'Ons product staat zelfs 
op de nominatie voor een 
'innovation credit''

'De architect had een 
beeld voor ogen van 
een latstructuur met 
schaduwzijde'

Extra credit BREEAM
Met hout als duurzaam materiaal, een productielocatie op relatief 
korte afstand én goed afvalmanagement, draagt LJ Solutions op 
meerdere wijzen bij aan het behalen van het BREEAM Outstanding 
certificaat. Tromp: “Ons product staat zelfs op de nominatie voor 
een ‘innovation credit’. Dit is een extra punt van BREEAM omdat het 
aan de ‘exemplary performance criteria’ voldoet. Oftewel: we gaan 
met ons product verder dan BREEAM standaard voorschrijft en dat 
wordt beloond. Dat we daarvoor in aanmerking komen, daar zijn 
we best trots op!” 

Biosintrum   Oosterwolde Nieuwbouw hoofdkantoor Booking.com   Amsterdam

Emblematisch sluitstuk 
van het Oosterdok

Op de kop van het Oosterdokseiland in Amsterdam vindt de ‘grande finale’ plaats: de realisatie van het internationale 
hoofdkantoor van Booking.com. Met een oppervlakte van 72.500 vierkante meter – ruim een derde van het Oosterdoks-
eiland – is dit multifunctionele gebouw één van de grootste binnenstedelijke projecten van West-Europa.

Tekst | Patricia van der Beek   Beeld | UN Studio

AMSTERDAM Nieuwbouw hoofdkantoor Booking.com

Voor Booking.com was de unieke locatie de belang-
rijkste reden om zich op het Oosterdokseiland te 
vestigen. De ligging aan het IJ, nabij het centrum van 
Amsterdam en bijna bovenop het Centraal Station, 
maakte deze plek perfect voor het Amsterdamse IT-
bedrijf. In 2015 kwam Booking.com via de gemeente 
in contact met BPD, de ontwikkelaar van het gehele 
Oosterdokseiland. UNStudio, in de persoon van Ben 
van Berkel, werd als architect bij het project betrok-
ken en zette de eerste schetsen op papier.

LAATSTE DEELPLAN
“De laatste jaren is Oosterdokseiland uitgegroeid 
tot een dynamische plek waar dagelijks vele hon-

derden mensen komen om te werken, wonen en 
ook uit te gaan”, zegt Jeroen Galle, projectdirec-
teur ODE namens BPD. Over het hoofdkantoor van 
Booking.com zegt hij: “Dit laatste deelplan is het 
sluitstuk voor de totstandkoming van dit gebied, 
met uitzicht over het Oosterdok, het IJ en de oude 
binnenstad.” Van Berkel voegt toe: “Het ontwerp 
voor deze volledig geïntegreerde nieuwe stads-
campus voorziet in een multifunctionele woon- en 
werkomgeving met veel publieke voorzieningen. 
Op stedelijk niveau sluit het gebouw naadloos 
aan op het bestaande stratenpatroon. Vanaf de 
oostzijde vormt het gebouw een emblematisch 
sluitstuk van het Oosterdok.”

ZO VEEL MOGELIJK  
ONTWERPVRIJHEID
In november 2015 werd Royal HaskoningDHV 
aan het team toegevoegd, om het project naar de 
markt te begeleiden. “Eerst stelden we het Pro-
gramma van Eisen op”, vertelt René Karreman 
van Royal HaskoningDHV. “We lieten de architect 
zo veel mogelijk vrij in zijn ontwerp en beschre-
ven alleen waar het gebouw aan moest voldoen. 
Het moest bijvoorbeeld een duurzaam gebouw 
worden. Ook moest het voldoende flexibiliteit 
bieden om een nog nader te bepalen werkcon-
cept te integreren. Verder stelden we uitgangs-
punten op voor onder meer de akoestische,   ›  

Van Voorststraat 17
7773 CW Hardenberg

0031 523 – 234616
0031 6 – 29848397

info@ljsolutions.nl
www.ljsolutions.nl


