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Bijzondere draagconstructie van CLT
maakt getrapte houtreus SAWA volledig
demontabel
label: duurzaamheid

Artist’s impression: WAX Architectural Visualizations

Houten hoogbouw leunt meestal heel safe op een hybride draagconstructie, maar niet op de Lloydpier in
Rotterdam. Daar staat een bouwwerk van CLT op stapel dat je later weer helemaal uit elkaar kunt schroeven.
Brandwerendheid en geluid kosten de nodige hoofdbrekens bij de houtberg SAWA.
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Het moet er straks uitzien als een Indonesisch rijstveld, dat in terrassen tegen een helling is aangelegd.
Vandaar de naam SAWA. In beton is het niet ingewikkeld om te bouwen, maar in cross laminated timber (CLT)
is het een hele kluif. Volgens een ontwerp van Mei Architecten krijgt het getrapte bouwwerk namelijk een
draagconstructie bestaande uit dikke houten brandwerende kolommen en zware liggers van kruislings
verlijmd hout.

Ballast in de vloer
Dat is niet de enige uitdaging, want met volledig houten vloeren – zonder beton – en inke overspanningen
van 6 meter moeten de bedenkers zien te voorkomen dat het gebouw te maken krijgt met geluid- en
trillingsproblemen. Hoe ze dat denken op te lossen zonder enorm dikke vloeren te maken? “We hebben er een
40 centimeter dikke vloer van CLT voor bedacht”, vertelt Robert Winkel in zijn kantoor in het hartje van het
Lloydkwartier. “Die meet 4 bij 6 meter en bevat behalve alle leidingwerk ook ballast. Deze geeft de vloer zijn
massa en voorkomt trillingsproblemen.”
Waaruit de ballast precies bestaat wil hij niet kwijt – de studie is nog niet afgerond – wel dat het innovatieve
systeem een supersnel bouwproces mogelijk maakt. Als de kern overeind staat en het houten skelet eraan vast
is gekoppeld is het een uitje van een cent om de vloeren erin te leggen. Het lijkt in de verte op een systeem
van houten kanaalplaten. In een paar maanden kan het hele gebouw daarmee overeind staan.

Amsterdam vs Rotterdam
SAWA moet het “gezondste gebouw van Nederland” worden en bovendien de eerste volledig houten
hoogbouw. Opmerkelijk, want in Amsterdam is de bouw van HAUT in volle gang. En dit houten icoon aan de
Amstel wordt maar liefst 73 meter hoog. “Klopt”, zegt Winkel. “En dat is ook een mooi project. Maar ons
gebouw bevat veel meer hout, want in onze vloeren zit geen grammetje beton. Op die manier realiseer je veel
meer CO2-reductie.”

Geen eerste paal voor HAUT
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Maar een boom 
Klinkt als Feyenoord-Ajax in de houtbouw, met een voorsprong in de eerste helft voor de Amsterdammers.
Maar als het aan Mei Architecten ligt, gaan de Rotterdammers er uiteindelijk met de winst vandoor.

Circulair vloersysteem
De kern van het gebouw (7 x 7 meter) wordt op de oever van de Maas opgetrokken uit beton. Anders lukt het
eenvoudig niet om het gebouw op een ef ciënte manier stabiel te krijgen. Door te werken met prefab CLTelementen is een snelle opbouw mogelijk. De houten vloeren vormen een circulair systeem. Aan het einde van
de levensduur is het gebouw, op de kern na, volledig demontabel.
Zelfs de geprefabriceerde vloerdelen kunnen daarna weer helemaal uit elkaar worden gehaald: CLT-delen,
ballast en leidingen worden gemonteerd met droge verbindingen. Dat vereist uiteraard ook dat er wordt
gewerkt zonder een betonlaag op de vloeren. “In appartementengebouwen wordt er uiteindelijk eigenlijk
altijd beton op die houten vloeren geblubberd. Dat maakt het onmogelijk om alle elementen weer te
scheiden”, zegt Winkel. “Met ons systeem kan dat wel.”

Kruislaaghout genoeg

Hoe moet je ermee bouwen? 

Brandwerendheidseisen
Mei en partners halen zich wel wat op de hals met het ambitieuze plan. Er wordt zelfs gestudeerd op galerijen
en balkons in CLT – zonder beton. Ook de gevels zijn volledig van hout. De detailuitwerking gebeurt in
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samenwerking met een Duitse CLT-specialist. DGMR, Pieters Bouwtechniek, Ralph Hamerlinck en onderzoekers
van ETH Zürich puzzelen mee op een oplossing voor de strenge brandwerendheidseisen.
Gezien de geplande hoogte van 50 meter moet het gebouw 2 uur overeind blijven bij brand. Dat is een comple
xe uitdaging, omdat uit onderzoek in Zürich blijkt dat diepe inbranding een reëel gevaar kan zijn – groter dan
de Eurocodes suggereren. Een afwerking met gipsplaten en beton kan daaraan een mouw passen, maar daar
wil Mei niet aan. Winkel: “Wij willen het veiliger hebben dan voorgeschreven door de Eurocodes en de veel
gebruikte brandkromme, die uit 1926 stamt. Dat vereist heel veel rekenwerk als je het zonder beton wilt
oplossen.”

(het verhaal gaat verder onder de foto)

In het gebouw liggen 40 centimer dikke vloeren van CLT. Beeld: Mei architects and planners

Vriendelijke buurtontwikkelaar
Robert Winkel is niet alleen de architect, maar ook – samen met ERA Contour – de ontwikkelaar van SAWA.
Met Mark Compeer richtte hij anderhalf jaar geleden Nice developers op. Ze af cheren zich als “jouw
vriendelijke buurtontwikkelaar”. Voor Winkel gaat die kwali catie heel letterlijk op, want hij ontwierp vrijwel
de hele wijk Lloydkwartier eigenhandig en hij woont en werkt er. Op de havenpier zijn het 25 kV gebouw, het
Jobsveem en de verschillende delen van de Schiecentrale ontwerpen van zijn hand.
Doelstelling van het eigen ontwikkelbedrijf is niet winstmaximalisatie, maar de buurt beter maken,
onderstreept Winkel. Hoe je dat terugziet in het gebouw? Bijvoorbeeld in gezamenlijke functies, zoals een
laaddek voor elektrische auto’s, een gezamenlijke moestuin en een klusruimte waar bewoners een reparatie
aan hun ets kunnen uitvoeren met gemeenschappelijk gereedschap.
/

Afspiegeling van Rotterdamse samenleving
Een houten gebouw leek het jonge ontwikkelbedrijf een duidelijke niche: de consument wordt in de winkel
om de oren geslagen met verhalen over CO2-reductie en fair trade, maar de woonconsument heeft het wat dat
betreft niet voor het kiezen in Nederland.
Verder is het nieuwe gebouw nadrukkelijk gericht op
het middensegment: 50 van de 109 woningen zijn
middenhuur-appartementen van circa 720 tot 1050
euro per maand. Winkel: “We willen dat een
afspiegeling van de Rotterdamse samenleving hier
terecht kan. Dat is ambitieus, maar het kan als je als

Projectgegevens
Opdrachtgever: Nice Development & ERA Contour.
Ontwerp: Mei architects and planners.
Uitvoering: ERA Contour.
Constructies: Pieters Bouwtechniek.

architect zelf gaat rekenen en ontwikkelen.”

Adviseurs brandveiligheid: DGMR/ ETH Zurich/

Ontwikkelende architect

Adviseur duurzaamheid: Atto Harsta.

De rol van ontwikkelende architect heeft enorme

Ecologie: Copijn.

voordelen bij het uitwerken van een innovatief
ontwerp, heeft hij gemerkt. “Als je een innovatief
plan uitwerkt, moet je snel kunnen beslissen. Door
ketenintegratie kunnen we ontzettend snel knopen

Ralph Hamerlinck.

Biodiversiteit: Bureau Stadsnatuur & Piet Vollaard.
Start bouw: medio 2021.
Geplande oplevering: medio 2023.
Aantal appartementen: 109.

doorhakken.”
De beslissing om in het gebouw de – dure – parkeerplaatsen zodanig uit te voeren dat ze eenvoudig
transformeerbaar zijn bij achterblijvend gebruik, was bijvoorbeeld in een middag genomen. Winkel: “Zoiets
kost ontzettend veel tijd als de adviseurs bij de opdrachtgever zitten. Om snelheid te bereiken bij een
innovatie, moet je onnodige schijven uit het proces trekken.”

Metalstud wanden
SAWA moet een gezond binnenklimaat krijgen door het installatiearm te houden. Grote overstekken zorgen
voor passieve zonwering en ieder appartement krijgt CO2-gestuurde ventilatie. “Wonen in een houten gebouw
is sowieso gezonder, omdat de vochthuishouding veel beter is dan in een betonnen gebouw”, zegt Winkel.
Het betekent niet dat alle binnenwanden en vloeren een houten oppervlak hebben. De houten balken en
kolommen blijven in het zicht, maar de woningscheidende wanden worden met het oog op de
brandwerendheid uitgewerkt in metalstud. Waar mogelijk wordt het brandoppervlak verminderd. Het tekent
nog eens de uitdaging die het gebouw vooral is op het gebied van brandveiligheid. Winkel: “We vinden
uitdagingen leuk. De Engelsen zeggen: ‘If you can’t stand the heat, stay out of the kitchen.’ We gaan dit
gewoon oplossen.”
De gemeente Rotterdam staat welwillend tegenover het bouwplan, het publiek eveneens. De eerste serie
woningen is gereserveerd, de eerste paal moet over een half jaar de grond in.

Biotrap
Ecologie speelt een belangrijke rol in het bouwplan voor SAWA. De terrassen, die tot 100 vierkante meter
groot zijn, worden vol gezet met bomen en planten. De ‘biotrap’ die op die manier ontstaat, moet ervoor
zorgen dat ook insecten en vogels het gebouw graag bezoeken. Het idee is dat het gebouw op die manier
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de bestaande biodiversiteit in het gebied versterkt.
Boven op het parkeerdek dat in het hart van het gebouw is voorzien komt een moestuin. Deze staat in
verbinding met de bestaande buurttuin Tuin op de Pier, pal ernaast. De fruitbomen, die momenteel op de
braakliggende locatie staan, zijn inmiddels in grote kuipen gezet en krijgen straks een nieuwe plek op het
‘buurtdek’ van SAWA.
In het gebouw wordt ook in Rotterdam geveld hout gebruikt. Onder de slogan ‘Van Bast to Balk’ worden
boomstammen gebruikt, maar ook de schors – als bekleding van een gemeenschappelijke ruimte.
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