
SuperhaakSe hoeken
GemeentehuiS DrechterlanD, hooGkarSpel

meSScherpe zichtlijnen en SuperhaakSe hoeken. eyecatcher in het 

GemeentehuiS DrechterlanD iS een GeometriSch StelSel van koven 

en verticale penanten. Qua afbouw liGt De crux van Dit DeSiGn & 

builD-traject in De toepaSSinG van GeprefabriceerD vouwGipS.  

cécile DornSeiffen

Strakke zichtlijnen langs penanten; exacte bin-
nen- en buitenhoeken. Dat was de technische 
uitdaging van deze afbouwopdracht. Een fors 
project waaraan gemiddeld vijftien man een half-
jaar hebben gewerkt. Het interieur van dit nieu-
we gemeentehuis wordt gedomineerd door een 
geometrisch stelsel van koven en verticale pe-

nanten dat het hele interieur en exterieur van het 
gebouw ordent. Het wordt op cruciale punten 
geaccentueerd door wandbekleding in natuur-
steen en eikenhouten latten. 
Het hart van het gebouw is de raadzaal, in prin-
cipe vrij eenvoudig qua ruimtelijke opzet. Maar 
doordat de belijningen van vloer, wand én pla-

fond met elkaar overeenkomen, is deze ruimte 
toch zeer complex gebleken in zijn detaillering. 
De koven volgen exact de natuurstenen banden 
in de vloer en het gespiegelde hoog-laagreliëf 
van het plafond. “Een ongekend ingewikkeld ont-
werp”, wijst Maurits Kooistra, in dit project nog  
vestigingsleider/projectleider bij Gerko Afbouw 

Eyecatcher in het gemeentehuis Drechterland is een geometrisch stelsel van koven en penanten. De indirecte verlichting achter de koven verbindt de ruimten. (Ontwerpimpressie: De Zwarte Hond)
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plafonds en wanden

De raadzaal met ingewikkeld hoog-laagreliëf. (Foto’s: Fred Homan Fotografie)

De strakke zichtlijnen langs de penanten vormden een tech-
nische uitdaging voor de afbouwers.

Een interessant doorkijkje op de aanwezige strekmetalen lui-
ken.
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(zie kader). “Temeer daar achter al die koven in-
directe ledstripverlichting zit. Elke afwijking laat 
zich dus ongenadig zien. Maar het is gelukt, soms 
tot op de honderdste millimeter nauwkeurig.” 
Het eindresultaat mag er zijn met een soort 3D-
‘lichtinstallatie’ die alle ruimten visueel met el-
kaar verbindt – draaiend, kerend, wentelend. 

StEDENbOuWkuNDIg PLAN 

Ook het exterieur baadt in kunstzinnige belich-
ting. ’s Avonds kleurt de hele reeks stalen buiten-
luiken groen. Luiken die het gebouw behalve een 
helder ritme ook een sobere landelijkheid geven, 
passend bij de kop van Noord-Holland. “De ruim-
telijkheid van het interieur wordt voelbaar ge-
maakt in het exterieur”, aldus projectarchitect 
Henk Stadens van ontwerpbureau De Zwarte 
Hond. “Het is een gebouw met een duidelijke 
entree en een kapvorm met markante uitkijkto-
ren. Monumentaal maar niet streng, klassiek 
maar niet conventioneel, markant maar niet ico-
nisch, symmetrisch zonder te overheersen, asym-
metrisch zonder te irriteren.” Het gebouw is on-
derdeel van het stedenbouwkundig plan voor het 
dorpshart van Hoogkarspel. De belangrijkste func-
ties – gemeentehuis, kerk en winkels – worden 
geconcentreerd rond een nieuw, herkenbaar 
dorpsplein. Onder het gemeentehuis ligt een half-
verdiepte parkeerkelder voor algemeen gebruik; in 
het gemeentehuis is een hoek gereserveerd voor 
horeca. Lay-out en inrichting zijn uitgewerkt vol-
gens Het Nieuwe Werken. 

bREEAM ExcELLENt 

Bij de vaststelling van het programma van eisen 
zette de gemeenteraad Drechterland in op een 
ambitieuze Breeam-score van vier sterren. Op 
basis van een casestudy is gekozen voor een mi-
lieuvriendelijke bouwwijze, waaronder vergaan-
de afvalscheiding en aanbesteding bij milieube-
wuste leveranciers. In het gebouw is een reeks 
duurzame maatregelen geïmplementeerd, zoals 
een wko-systeem (vloerverwarming), zonnepane-
len, slimme ventilatie, royale daglichttoetreding, 
ledverlichting, aanwezigheidsdetectie, monito-
ring van verbruiksparameters (energie en water), 
liftinstallatie met regeneratie van remenergie en 
oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen. 
Mede door de integrale manier van werken door 
middel van bim heeft dit project inderdaad de 
‘Excellent’-klassering behaald binnen Breeam-nl.

DESIgN & buILD MEt bIM 

Het gemeentehuis Drechterland is aanbesteed als 
design & build-traject. De Zwarte Hond en Bouw-
groep Dijkstra Draisma hebben samen het DO/
technisch ontwerp en het uitvoeringsontwerp 
ontwikkeld. “Hieraan is de strakheid van het ge-

bouw, de integratie van de verlichting én de zorg-
vuldige detaillering te danken”, vertelt Stadens. 
“In de huidige bouwpraktijk is het zaak om el-
kaar vroegtijdig op te zoeken en gebruik te ma-
ken van elkaars kennis. Alleen zo kom je tot kwa-
litatief, esthetisch en financieel betere op- 
lossingen, zonder wederzijdse concessies.” Alle 
bouwpartners hebben gewerkt conform bim 
(building information modelling) voor de afstem-
ming van taken en reductie van faalkosten. 
Ook voor Gerko Afbouw verliep de afbouw vol-
gens design & build. Kooistra heeft zelf alle engi-
neering gedaan op basis van de specificaties van 
De Zwarte Hond. Waaronder een geluidsreduc-
tie van 28-32 dB en een brandwerendheideis van 

gerko afbouw 
Drechterland is aangenomen door Gerko Af-
bouw, sinds 2008 onderdeel van MAT Af-
bouw. Per 1 januari 2015 is het bedrijf weer 
zelfstandig onder leiding van Maurits Kooi-
stra. Hij richtte in 1996 Gerko Projectafbouw 
op dat in 2007/2008 de Gyproc nationale en 
internationale Trophy won voor het Agora 
Theater in Lelystad. Naast de droge afbouw 
levert het vernieuwde Gerko tribuneconcep-
ten (theaterzalen, bioscopen) volgens eigen 
prefabricage. Als derde tak wil Gerko in de 
toekomst ook de interieurbouw toevoegen.
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Voor het vouwgips zijn Gyproc-gipsplaten V-vormig ingefreesd tot aan het papier en vervolgens één, twee of zelfs drie keer omge-
zet met de AK-naadkant aan de buitenzijde.

”Door alles modulair uit te tekenen, kun je zelfs met ‘0-afval’ 
werken”, aldus Maurits Kooistra van Gerko Afbouw.

30 of 60 minuten. Alle 3D-details zijn uit het bim-
model overgenomen en in het Revit-tekenpakket 
verder verfijnd: wanden, kolom- en koofdetails, 
plus de detailovergangen van de systeem- naar 
de gipsplafonds – waaronder ook akoestische 
plafondplaten – en natuurlijk het prefab modu-
lair gipsplafond van de raadzaal. “De koven hier-
voor hebben we op maat gemaakt zodat in de 
vlakke delen tussen de koven gewerkt kon wor-
den met volle breedte Gyproc-gipskartonplaten”, 
legt Kooistra uit. “Hierdoor hadden we geen snij-
verlies en konden we gebruikmaken van de AK-
naden van de platen en het plafond glad afwer-
ken.”
Normaliter is dit tekenwerk het terrein van de 
interieurarchitect. Maar Kooistra ziet duidelijke 
verschuivingen in de bouwkolom. “Als afbouwer 
worden we steeds meer ingezet als schakel tus-
sen architect en interieurarchitect. Dat is een 
goede ontwikkeling: wij kunnen vanuit onze spe-
cifieke kennis alternatieve bouwmethodes en 
kostenbesparende praktijkoplossingen aanbie-
den. Overigens zijn voor dit soort complexe af-
bouwprojecten maar weinig bedrijven gekwalifi-
ceerd. Hier moet je visie en enthousiasme voor 
hebben.”

Vouwgips 

Om de gewenste strakke esthetiek te bereiken, is 
gekozen voor omgezette vormdelen in gipsplaat. 
De koven en de ombouwen die de stalen H-
staanders omsluiten, zijn geprefabriceerd bij MAT 

Afbouw. Voor dit vouwgips zijn Gyproc-gipspla-
ten V-vormig ingefreesd tot aan het papier en 
vervolgens één, twee of zelfs drie keer omgezet 
met de AK-naadkant aan de buitenzijde. “Maar 
daarmee ben je er nog niet”, zegt Kooistra. “Om 
die binnen- en buitenhoeken ook écht exact op 
elkaar aan te laten sluiten, hebben we altijd  
3 mm afstand gehouden voor een kitnaadje en 
het schilderwerk. Doe je dat niet, dan verlies je 
tijdens het sausen juist dat strakke beeld.”
Voor de vormdelen is gewerkt met hanteerbare 
lengten van 2.800 mm, gemonteerd op Gyproc  

‘Designwerk leVeren 

Vergt wekelijks 

schakelen met De 

architect’

PlaGyp CD-profielen. Plafonds hebben hoofdlig-
gers op 100 cm en ophangpunten om de 80 cm. 
“Op afhangen bezuinigingen we nooit; we gaan 
voor kwaliteit vanaf de maximale grens.” Op 
sommige punten, bijvoorbeeld in de entree, door-
snijden lange verticale binnenramen de dubbel-
hoge wanden. Onzichtbaar ingelaten, dankzij 
kozijnen aan de achterzijde. Ook de borstwerin-
gen zijn uitgetimmerd met gipskartonplaten. 
Naast de standaardwanden (meest 3.200, soms 
maximaal 5.400 mm) zijn er ook enkele 
wanden van 15 m hoog en 10 m breed gemon-

teerd. Alle lijnen zijn uitgezet met laser. De naden 
zijn weer klassiek afgewerkt met papierwape-
ningsband en Gyproc-JointFiller.

kwaliteit

Vrijwel alle materialen komen van Gyproc. Naast 
standaardgipskartonplaten zijn op sommige 
plaatsen stootvaste Gyproc ECO D-wanden toe-
gepast, bestaande uit een eerste laag Gyproc A-
gipskartonplaten en een buitenste laag van 
stootvaste Gyproc DuraGyp-gipskartonplaten. 
Met als extra voordelen een hogere geluidsisola-
tie, brandwerendheid en vochtbestendigheid. Als 
ondergrond voor de natuursteen- en houten de-
coratiewanden is Rigidur-gipsvezelplaat gebruikt. 
In vrijwel alle vides zijn akoestische plafonds 
aangebracht: geperforeerde Gyproc Rigitone 
8/18 Quatro voor een naadloos doorlopend pa-
troon. Qua systeemplafonds is gekozen voor 
Rockfon, types Fibral en Krios.
“In de ontwerpfase hebben we ondersteuning 
gegeven voor de vereiste Breeam-certificering,” 
zegt Ed Degekamp, commercieel adviseur bij 
Saint-Gobain Gyproc. “Daarnaast hebben we 
advies uitgebracht over verschillende oplossin-
gen, bijvoorbeeld het brandwerend bekleden van 
stalen kolommen. In dit project is designwerk 
neergezet, met veel tussentijdse beslissingen. 
Gerko Afbouw is in mijn opinie een van de beste 
gipsverwerkers van Nederland. Maurits Kooistra 
streeft naar absolute perfectie. Hij zet penanten 
net iets schuin zodat ze recht kunnen worden 
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plafonds en wanden

Mede door de integrale manier van werken door middel van bim heeft dit project de ‘Excellent’-klassering behaald binnen Breeam-nl. (Ontwerpimpressie: De Zwarte Hond)
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afgesmeerd; in dat soort details ligt zijn sterkte.”
“Designwerk leveren vergt overigens wel we-
kelijks schakelen met de architect”, stelt 
Kooistra.“Soms bleken details en zichtlijnen niet 
uit te komen. In dergelijke gevallen hebben we 
weer aanpassingen gedaan om toch die zichtlijn 
erin te krijgen.” Ook het faillissement van de le-
verancier van de stalen binnenkozijnen tijdens 
het afbouwproces vroeg om een creatieve wijzi-
ging. “Door het ontbreken van de profielen ver-
toonden de zichtlijnen langs die binnenkozijnen 
opeens hiaten. Om dat op te lossen, hebben we 
de doorgangen opgevuld met een smalle aftim-
mering. De plafondkantlatten zijn iets dikker dan 
normaal – 25 mm – voor meer lengtestabiliteit.” 
Perfectie tot in de laatste details.

PrEFAbrIcAgE 

De strakheid van dit werk is voor een groot deel 
te danken aan het prefab vouwgips. Kooistra is 
om meerdere redenen een fervent voorstander 

van prefabricering, waaronder het beheersen van 
afvalstromen. “Door alles modulair uit te teke-
nen, kun je zelfs met ‘0-afval’ werken. We hebben 
dat bewezen met de afbouw van de hotelkamers 
in het Van der Valk Hotel Hoorn. Alles is daar in 
3D uitgetekend; de restplaatjes zijn genummerd 

voor verwerking elders. Prefabricering is de basis 
van je kwaliteitsbeheersing. “Door beter te stu-
ren op planning in het prefab voortraject, kun je 
in het werk meer snelheid halen. Alles past im-
mers perfect. Daardoor bespaar je uiteindelijk 
aanzienlijk op inzet en bouwfouten.” 

bouwpartners
Opdrachtgever: Gemeente Drechterland
Architect & interieurarchitect: De Zwarte 
Hond, Groningen
Proces- en projectmanagement: Smitshoek 
Melles & Partners, Nieuwegein 
Aannemer: Bouwgroep Dijkstra Draisma, 
Bolsward
Afbouw: Gerko Afbouw, Witmarsum
Gipswanden en -plafonds: Saint-Gobain 

Gyproc Nederland, Vianen
Systeemplafonds: Rockfon, Roermond 
Eikenhouten wanden: Harryvan Interieur, 
Slochteren
Schilderwerk: Nutma, Metslawier
Certificering: Breeam Excellent (4 sterren)
Bvo: 5.718 m² (NEN 2580)
Oplevering: maart 2015
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