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Inleiding
Op het Rieteiland in Amsterdam-IJburg komen 80 woonhuizen, vrijstaand in een 
parkachtig landschap met veel aandacht voor openbaar groen, in de vorm van hagen en 
bomen. 
Dit huis staat als een compact, monoliet blok vrij in de ruimte, sterk en krachtig. Om dit 
beeld zo sterk mogelijk te maken is voor gevels van in het werk gestort beton gekozen.
De toegepaste betonkwaliteit (zelfverdichtend, met rvs vezels gewapend, met 
kalkmeeltoeslag voor de lichte tint) is voor dit project speciaal ontwikkeld.
De oneffenheden in het ter plaatse gestorte beton zorgen samen met de dilataties, 
bekistingsplaatnaden en centerpenafdrukken voor detail en textuur in de gevels. De 
aluminium kozijnen, de terrasvloeren en gevelinvullingen van onbehandeld hout, en de 
hekwerken en luifels van thermisch verzinkt staal completeren het beeld.
Door verhoging van de keukenvloer is het mogelijk rechtstreeks daglicht in het souterrain 
te laten vallen . De extra hoge woonkamer grenst aan de tuin en staat via een brede 
betonnen trap in verbinding met de eetkamer/ keuken. Vandaar gaat het met een 
zwevende stalen trap verder naar de verdieping met de slaapkamers.
Een aardwarmtepomp met vloerverwarming zorgt voor de verwarming, een zonneboiler 
voor het warme water.
Op het schuine deel van het dak liggen de voorzieningen klaar voor plaatsing van panelen 
met fotovoltaïsche cellen in de nabije toekomst. De orientatie is daarvoor ideaal.

Het ontwerpproces
Bij de eerste besprekingen met de opdrachtgevers bleek dat zij zeer gecharmeerd waren 
van het materiaal beton.
Dit leidde in eerste instantie tot schetsen van houten gevels met enkele betonvlakken als 
accent, maar al snel tot een woningontwerp met een gevel die vrijwel geheel was 
opgetrokken uit in het werk gestort beton, met enkele vlakken in hout en luifels van staal. 
Prefab beton viel af vanwege de altijd prominent aanwezige naden tussen de 
verschillende elementen en de maatbeperkingen die het transport aan deze elementen 
stelde.
De nederlandse woningbouwtraditie is echter niet erg ingesteld op zoʼn materiaalkeuze en 
dat stelde ons voor diverse problemen.

De schaarse voorbeelden van woningen met betongevels laten zien dat meestal is 
gekozen voor een dragende dikke betongevel die aan de binnenzijde wordt bekleed met 
isolatie, damprem en gipsplaat. Maar voorzetwanden geven een holle klank en dit stuitte 
op bezwaren bij de opdrachtgever. 
Ook is de oplegging van verdiepingvloeren op de dragende betongevel bouwfysisch lastig 
vanwege de koudebruggen die daarbij vermeden moeten worden.
De afbouw met electraleidingen in de voorzetwand was problematisch: iedere 
wandschakelaar en wandcontactdoos zou luchtdicht afgewerkt moeten worden om 
damptransport en inwendige condensatie te vermijden.
Het  doorlopende raam op de eerste verdieping over voor- en zijgevel is niet uitvoerbaar 
zonder flinke koudebruggen.
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In deze woning zijn daarom de dragende kalkzandsteenwanden en de breedplaatvloeren 
gestapeld, zoals gebruikelijk, en is de betongevel er daarna in een dikte van 10 cm 
omheen geplaatst, met 10 cm harde persing spouwisolatie ertussen. 
De kalkzandsteenwanden doen met versteviging aan de binnenzijde dienst als 
binnenbekisting voor het betonnen buitenspouwblad. De binnenafwerking kan in alle 
opzichten traditioneel worden uitgevoerd terwijl de huid van de woning totaal anders wordt 
dan te doen gebruikelijk.
In de betonkist van 10 cm breed is traditionele wapening onmogelijk, hier is gekozen voor 
staalvezelwapening  en voor zelfverdichtend beton bovendien.

Bouwproces
Met de constructeur ( bureau Duyts uit Amsterdam) is de gevelopzet bedacht en zo ver 
mogelijk uitgewerkt. Daarbij zijn, met behulp van de CUR-Aanbeveling 100, Schoonbeton, 
in het bestek een aantal strenge eisen opgenomen voor de gewenste betonkwaliteit, 
vervolgens is het plan traditioneel aanbesteed.
Visser en Mol uit Hoogkarspel ging de uitdaging met groot enthousiasme aan en kreeg 
uiteindelijk het werk gegund.
Zij hebben het werk gerealiseerd na een zeer intensief bouwproces in nauw overleg met 
o.a. betonleverancier (Mebin), de staalvezelleverancier (Bekaert), Noë Bekistingstechniek, 
constructie adviesbureau en architect.
Alle stortnaden, bekistingsplaatnaden, de posities van centerpennen en dilatatienaden zijn 
samen met de constructeur door ons ontworpen. Door de stortnaden ook als horizontale 
dilataties te gebruiken konden we een flink aantal verticale dilatatienaden op storende 
plaatsen achterwege laten. 
Een artikel over dit bouwproces is verschenen in het tijdschrift Bouwwereld, juni 2012.
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