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Woongebouw De Verkenner
MEI ARCHITECTS AND PLANNERS, ROTTERDAM

1. De diepte in de geprefabri-
ceerde betonelementen, met 
verticale belijning en ver-
springende reliëfvlakken, geeft 
een levendig gevelbeeld.
2. De tektonische gevel loopt 
door in de onderzijden van 
balkons en galerijen.  
Foto’s, tenzij anders vermeld: 
Ossip van Duivenbode

1.

BEELDBEPALENDE ALZIJDIGHEID
Woontoren De Verkenner heeft een gemixt woonprogramma, 
van 9 woon-/werkwoningen in de plint, 15 woningen voor au-
tistische jongeren aan een verhoogde binnentuin en 71 huur-
appartementen. De toren staat in de wijk Kanaleneiland in 
Utrecht. In deze naoorlogse wijk is doorgaans geen aandacht 
besteed aan de onderkanten van balkons en galerijen. Omdat 
deze wel beeldbepalend zijn voor voorbijgangers, wilde Mei  
architects and planners de gevelbekleding van De Verkenner 
hier juist laten doorlopen. Dit uitgangspunt maakte de keuze 
voor beton als gevelmateriaal aantrekkelijk. Ook de zware 
geluidsbelasting aan de Churchilllaan was een reden om te 
kiezen voor beton vanwege de massa. De gevel is apart aanbe-
steed. Daardoor was het mogelijk om inventieve, geprefabri-
ceerde gevelelementen te ontwikkelen in nauwe samenwerking 
met de Belgische betonleverancier Decomo. 

EEN TEKTONISCH VERHAAL
De diepte in de geprefabriceerde betonelementen, met ver-
ticale belijning en verspringende reliëfvlakken, geeft een leven-
dig gevelbeeld. De identiteit van De Verkenner wordt gegeven 
door de 13 000 in het beton geïntegreerde, keramische tegels 
in een afwijkende, oranjerode kleur. Beeldend kunstenaar 
Milou van Ham heeft, in samenwerking met dichter Tsead 2.

EEN SPREKENDE GEVEL

De gevel van woontoren De Verkenner in Utrecht is alzijdig. 
Niet alleen de wanden, maar ook de onderkanten van balkons 
en galerijen zijn voorzien van gevelbekleding. Roodbruine 
betonelementen, voorzien van textuur, reliëfsprongen en  
geïntegreerde keramische tegels met teksten, geven het 
gebouw identiteit. Van veraf gezien sluit het gebouw naad-
loos aan bij de naastgelegen metselwerk panden. Van dichtbij 
bezien heeft de gevel bijzonder veel detail en diepte. 
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Bruinja, 16 verschillende tegels ontworpen met ieder een 
dichtregel. Koninklijke Tichelaar Makkum heeft ze op ambach-
telijke wijze vervaardigd en de letters erin gewalst. Vervolgens 
zijn de tegels ‘at random’ over de gevel verdeeld. Nu kunnen 
bewoners, bezoekers en voorbijgangers de gevel letterlijk le-
zen. De regels zijn per stuk, los van de andere tegels, te lezen. 
Gezamenlijk vormen ze een variërend en spannend geheel.

uitgelijnd. In de woon-/werkwoningen zijn extra kolommen 
geplaatst om dit maatverschil op te vangen. De krachtswerking 
ter plaatse van de bovenste stramiensprong is door een extra 
dikke tiende verdiepingsvloer opgelost. Een andere uitdaging 
was de enorme uitkraging van de toren. Om de belasting die 
hierdoor ontstaat nagenoeg onzichtbaar op te kunnen vangen, 
is speciale aandacht besteed aan de overstekende zuid-west-
wand van de toren. Deze werkt als betonnen vakwerk. Door de 
vakwerkbenadering konden er op verschillende plaatsen  
openingen in de wand worden gemaakt, maar minder dan in 
de andere gevels. Om de ritmiek van het gevelbeeld te behoud-
en, is het beton ter plaatse van deze ‘ontbrekende’ raamkozijn-
en bekleed met (blinde) panelen. 

GEOPTIMALISEERD SYSTEEM
De roodbruine, geprefabriceerde betonelementen zijn zodanig 
gedimensioneerd dat een minimum aan kraanbewegingen 
nodig was tijdens de assemblage. Er zijn namelijk elementen 
toegepast die over twee verdiepingen overspannen, waar-
door het aantal benodigde elementen bijna is gehalveerd. Dit 
leverde een aanzienlijke besparing in bouwkosten op. De dikte 
die nodig was, ongeveer 150 mm, om deze smalle en hoge 
elementen te maken, bood de mogelijkheid om ze volledig zelf-
dragend te maken. De gevel is uitgevoerd als sandwichpaneel 
met zowel een prefab betonnen buiten- als binnenspouwblad. 

MAXIMAAL LICHT EN MINIMAAL GEWICHT 
In contrast met de zware, betonnen gevel is de zonnige, 
geluidsluwe gevel aan de zuidzijde licht uitgevoerd. Dit geldt 
zowel voor het gewicht van het gebruikte materiaal als de 
kleur. Champagnekleurige, aluminium gevelplaten en kozijnen 
vormen een rustig en bijna glad geveloppervlak. Daardoor is 
het effect van de - zacht gele, spectaculair dunne galerijen met 
balkons nog sterker. Voor een optimale daglichttoetreding 
zijn de balkons zo slank mogelijk gemaakt en uitgevoerd in 
ultra-hogesterktebeton (UHSB). Ze kragen tot wel 3 m uit de 
gevel en zijn in aanzicht maar 70 mm dik. De slanke, stalen 
vluchttrappen met treden in eveneens UHSB vervolmaken het 
gevelbeeld. Als deze balkons in traditioneel beton zouden zijn 
uitgevoerd, dan waren ze zeker 300 mm dik geweest. Boven-
dien zouden, in dat geval, ook extra constructieve maatregelen 
noodzakelijk zijn geweest om het extra gewicht op te vangen, 
zoals consoles of kolommen onder de balkons. 

NAGENOEG ONZICHTBAAR
Het gevarieerde woonprogramma en de vorm van het ge-
bouw zorgden voor constructieve uitdagingen. Zo heeft het 
gebouw, door het gewenste woonprogramma, maar liefs drie 
verschillende stramienen. De woon-/werkwoningen in de twee 
verdiepingen hoge plint, de appartementen van de derde tot 
en met de negende verdieping en de bovenliggende woningen 
in de toren (tiende tot en met vijftiende verdieping) hebben 
een eigen stramien. De wanden staan dus niet boven elkaar 

3. De roodbruine, sprekende betonelementen vormen een harmo-
nieus contrast met het slanke, lichte UHSB aan de binnentuin. 
Foto: Jeroen Musch

6.5. Aanzicht zuid-westgevel.  
6. De prefab-betonnen gevelelementen zijn in nauwe samen- 
werking met de betonleverancier ontwikkeld.
Figuren: Mei architects and planners

3.

4. Voor een optimale daglichttoetreding zijn de balkons zo slank 
mogelijk gemaakt en uitgevoerd in ultra-hogesterktebeton.

4.

3.
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Het project Woongebouw De Verkenner staat eveneens  
beschreven in Cement (vereist een lidmaatschap), het  
kennisplatform over betonconstructies.

In Cement 2017/1 verschijnt een uitgebreid artikel over  
de constructie van Woontoren De Verkenner.

7. Plattegrond 5e verdieping.

Het binnenspouwblad is in de fabriek met glasvezelankers 
gekoppeld aan het buitenspouwblad. Op de bouwplaats zijn de 
panelen via het buitenspouwblad bevestigd aan de betonnen 
vloeren met RVS gevelplaatankers. Door dit bouwsysteem was 
het mogelijk om, ter plaatse van de vloer, de binnenspouwbla-
den te onderbreken ten behoeve van de geluidsisolatie van de 
woningen.
 
MAAKBAAR
De roodbruine, geprefabriceerde betonelementen voor zowel 
de wanden als de onderzijde van de balkons en galerijen heb-
ben dezelfde afwerking gekregen. Ze zijn gestort in houten 
mallen. De reliëfsprongen en verticale belijning zijn gemaakt 
met behulp van rubber matten die zijn opgenomen in de be-
kisting. In de rubber matten zijn sparingen vrijgehouden voor 
de tegels. Bij het instorten zorgt een zwaluwstaartprofiel aan 
de achterzijde van de keramische tegels voor een goede hech-
ting aan het beton. De rubber matten zijn zo vaak mogelijk 
hergebruikt. Daarom zijn eerst de breedste geveldelen gestort 
en daarna de smallere. Zo kon het rubber steeds iets smaller 
worden gesneden voor de volgende ronde. 

ONDERHOUDSARM
Voor het bepalen van de textuur en de roodbruine kleur van de 
betonelementen, zijn een aantal proefmonsters gemaakt van 
1 x 1 m2. Het beton is door en door gekleurd, maar kon met 
alleen pigment niet de gewenste verzadigde roodbruine kleur 
krijgen. Daarom is een hydrofobeerlaag op kleur aangebracht 
die niet alleen de kleur intensifeert, maar er ook aan bijdraagt 

8. Plattegrond 16e verdieping.

dat er geen water (en daarmee vuil) in het beton binnendringt.
Deze coating wordt om die laatste reden veel gebruikt voor het 
verduurzamen van het wegdek van garagevloeren.

STERK, TAAI EN DUURZAAM
Voor de zacht gele elementen uit UHSB is een geheel eigen 
maakprocedé. Door toevoeging van een grote hoeveelheid 
staalvezels aan het mengsel, is het beton niet alleen zeer 
sterk (met een druksterkte tussen de 100 en 400 MPa), maar 
ook heel taai en duurzaam. Om roestvorming te voorkomen, 
zijn bij De Verkenner vezels van een hoge kwaliteit RVS 
toegevoegd. Ook is er een geel pigment bijgevoegd, zodat 
het resultaat minder besmettelijk is en in kleur goed aansluit 
bij de aluminium geveldelen. De elementen zijn gestort in 
een houten bekisting. Om UHSB te vervaardigen wordt veel 
minder water toegevoegd dan gebruikelijk is bij het maken 
van traditioneel beton. Er wordt net voldoende toegevoegd 
om het cement optimaal te laten hydrateren. Door deze lage 
watercementfactor (wcf) en de vele vezels wordt het mengsel 
wel heel stroperig en heel moeilijk te mixen. Daarom worden 
superplastificeerders gebruikt en worden trilmotoren op de 
mal gezet voor een goede verdichting. Door het gladde, dichte 
oppervlak van UHSB is het uitermate goed bestand tegen vuil, 
vocht en zouten. Hierdoor was het zelfs niet nodig om goten 
op te nemen in de galerijen en balkons. 

9. Er zijn 16 verschillende tegels ontworpen met ieder een  
dichtregel.
10. De letters worden erin gewalst.
11. De keramische tegels zijn op ambachtelijke wijze gemaakt.
12. De tegels zijn in het beton geïntegreerd.
13. Eindresultaat van een deel van de sprekende gevel.
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http://www.cementonline.nl/een-sprekende-gevel
http://cementonline.nl

