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1. Nieuwbouw
Malmö Hus
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1.1 Bouwconstructie
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Stabiliteit 
Stabiliteit op de begane grond wordt verzorgd door de kalkzandsteenwanden wordt verzorgd door twee Lenotec dwarswanden in elke woning, van twee verdiepingen hoog, 
die tussen de vloerplaten door steken. De liften en trappenhuizen hebben geen stabiliteitsfunctie en kunnen daardoor in hout uitgevoerd worden.

BouwMethode 
Malmö Hus is uitgevoerd door een combinatie stapelbouw en montage bouw. Op de begane grond zijn het voornamelijk de schijven die de grootste krachten op zich nemen en 
afleiden naar de fundering. De kolommen dragen voornamelijk de balkons en gallerijen. De plint is in kalkzandsteen, betonnen breedplaatvloeren en donker baksteen, met  
daarboven 4 lagen houtbouw. Op de begane grond zijn de scheidende kalakzandsteen wanden dragend. Op de 4 lagen hierboven zijn de houten wanden dragend. 

Dragende elementen begane grond Dragende elementen verdieping 1-4
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Vloeren 
Voor de vloeren zijn prefab Kerto-ribbenvloeren toegepast. Deze verstrekken over  
een overspanning van 7.5 m. Om de vereiste geluidsisolatie en brandwerendheid te  
bereiken, zijn de vloeren aan de bovenzijde voorzien van houtvezelplaten en twee 
lagen gipsvezelplaten en aan de onderzijde afgewerkt met gipsvezelplaten.  
Tussen de Kertoliggers is 160 mm minerale wol aangebracht. De totale vloerdikte is 
460 mm. De vloerelementen liggen via oplegrubbers op de wandelementen. 

Wanden 
De Wandopbouw bestaat uit twee Lenotec-panelen en een spouw.  
Voor een betere geluidsisolatie is één van de Lenotec-wanden aan 
de spouwzijde voorzien van minerale wolisolatie.  
Voor de vereiste brandwerendheid zijn de wanden aan beide zijden 
bekleed met gipsplaten.

Inzicht in de oplegging van de vloeren op de  
wanddelen, met daartussen een stabiliteitswand

Nagelplaatverbinding van de stabiliteitswand 
met de dragende woningscheidende wand.
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Reden voor een Alternatieve Bouwwijze 
De huidige bouwwijze is een combinatie van stapelbouw (in 
kalkzandsteen) en montagebouw (in hout).  
Hierbij treden er enekele knelpunten op, opbouw in hout zou te veel 
stijl en regelwerk betekenen, grote belastingen door de  
vierhoge stapeling en de grote vloerspaningen van 7.5 m  
Dit kan op een andere manier uitgevoerd worden dus vandaar een 
alternatieve bouwwijze.  
 
 
 
 

Alternatieve bouwwijze 
En alternatief voor de huidige bouwwijze is montage bouw in  
betonnen prefab elementen. Omdat er steeds herhalende elementen 
in het plattegrond zitten is het makkelijk om het gebouw met prefab 
betonnen elementen uit te voeren. 
 
Voordelen:
betere en constantere kwaliteit;
hogere productiesnelheid;
geen overlast (waaronder geluidhinder) op de locatie;
hogere bouwsnelheid (het be- en ontkisten en het uitharden van het 
beton is nu geen rechtstreeks onderdeel meer van de bouwplanning, 
deze fasen kunnen parallel aan andere fasen van het bouwproces 
lopen) 
 
Nadelen: 
Een nadeel is dat de geprefabriceerde elementen naar de locatie 
moeten worden getransporteerd, wanneer de afmetingen groter zijn 
dan wordt  
toegelaten op de openbare weg moet een exceptioneel transport 
worden geregeld. 

Montagebouw

Stapelbouw
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1.2 Klimaatontwerp
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Radiatoren BG CV-ketels BG
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Verwarming 
De ruimtes worden door radiatoren verwarmd, over 1 woning zijn er 6  
radiatatoren verdeeld. Warmte wordt opgewekt door centale verwarming, 
de warmte opwekker cv-ketel staat in de instalatie ruimte achter de toi-
let. De centraleverwarmingsketel of cv-ketel werkt meestal op aardgas of 
stookolie en verhit met een brander het water in een gesloten systeem. Een 
circulatiepomp zorgt voor de circulatie van het warme water in het sys-
teem. De cv-ketel is aangesloten op een rookafvoerkanaal om het rookgas 
af te voeren. Hoe de ketel van verbrandingslucht wordt voorzien staat niet 
duidelijk in de tekeningen vermeld.  

Radiatoren verdieping 1-4 Cv-ketel verdieping 1-4



Ventilatie
In het gebouw is geen mechanische ventilatietoevoer aanwezig. Wel bevinden er 
zich twee mechanische ventilatieafvoerpunten binnen iedere woning. Hieronder is 
te zien waar deze punten zich bevinden. Daarnaast is ook de mechanische 
ventilatieschakelaar te zien. Er wordt verder alleen gebruik gemaakt van natuurlijke 
ventilatie. In de woningen bevinden zich vele ramen aan beide gevelzijdes. Deze 
ramen kunnen dus, mits nodig, ook nog tegen elkaar open gezet worden zodat de 
gehele woning doorlucht op hele warme dagen. ‘s Winters, wanneer het te koud 
is om ramen open te zetten, vindt er natuurlijke ventilatie plaats door middel van 
ventilatieroosters aan de bovenzijde van de ramen. Op de aanzichten hierboven 
is de verdeling van de ramen aan beide zijdes van de zuidwestgevel te zien. Deze 
manier van ventileren is ook te beschouwen als spuiventilatie. De ramen zichtbaar 
op het bovenste aanzicht, zijn voorschuiframen. Één deel van het raam kan geheel 
achter een ander raam geschoven worden - aan de binnenzijde van de woning. De 
ramen zichtbaar op het onderste aanzicht zijn verstelbaar met raamhaken waar-
door verschillende groottes openingen gerealiseerd kunnen worden. Deze ramen 
worden naar buiten toe geopend.

Ventilatieroosters
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Bezonning 
De zon draait langs twee gevels van het gebouw waardoor deze redelijk veel zon krij-
gen. De mate waarin de zon om het gebouw draait, is te zien op de rechter tekening. De 
zuidoostgevel heeft kleine ramen waardoor de zonnewarmte slecht kan toetreden in het 
gebouw. De twee lange gevels - de zuidwestgevel en de 
noordoostgevel - zijn niet zeer verschillend van elkaar met betrekking tot zonwering. Op 
de foto’s 2 en 4 is dit te zien. Beide gevels zijn gelijk in mate van balkondiepte. Zoals 
te zien is, hebben de bovenste woningen geen balkons en is er ook geen schaduwval 
dankzij een overstek o.i.d. Deze ramen hebben ingebouwde zonwering. Op de tekening 
rechtsonder is dit beter te zien doordat er verschillende raam- en deurtypes zijn gebruikt 
op de hoogste verdieping t.o.v. de verdiepingen daaronder. 

Ochtend

1 2

3 4

Ochtend

Middag

Middag
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Geluidwering 
Gevel
De gevels van het Malmö Hus ondervinden gemiddeld een geluidsbelasting van 56-60 
dB per 100 vierkante meter geveloppervlak. Dit zal aan de ene gevel wat hoger liggen 
dan aan een andere gevel. Om voldoende geluidswering te waarborgen, is er in de 
gevels een dikke laag isolatiemateriaal (minerale wol) aangebracht, namelijk 140 mm. 
De zuidoostgevel lig aan een 50-km weg. Hier is de isolatielaag dan ook dikker, namelijk 
160 mm.

Tussen woningen.
De vloeren zijn aan de bovenkant uitgerust met houtvezelplaat en gipsvezelplaten. Aan 
de onderkant zit dik gipsvezelplaat, met erboven 140 mm dikke minerale wol. Later is er 
nog een estriklaag van 20 mm, wat zorgt voor extra geluidsisolatie. De vloeren rusten op 
de wanden via oplegrubbers. Dankzij deze oplegrubbers wordt overlast door 
contactgeluid voorkomen. In totaal ligt de luchtgeluidsisolatie 6 dB boven de norm, wat 
dus een goede uitkomst is. De contactgeluidsisolatie ligt op de norm van 5 dB. De keuze 
van LenoTec wanden eiste wat tijd. Er moest rekening gehouden worden met vervormin-
gen (krimp) omdaat er anders geluidlekken zouden ontstaan. De LenoTec-stabiliteiswan-
den steken door de vloeren van de twee woninglagen waar zij voor stabiliteit zorgen. Dit 
zorgde echter wel voor hoofdbrekens met betrekking tot de geluidsisolatie. Door boven-
staande genoemde ingrepen is er echter toch voor gezorgd dat de geluidisolatie op de 
norm bleef.
Daarbij is er ook nog een vals plafond toegepast om de geluidsisolatie tussen woningen 
te garanderen.

Gipsplaat 12.5mm
DSB-plaat 11 mm

Dampremmende laag
Isolatie/regelwerk 140mm

Waterkerende laag
Regelwerk 28x57mm
WRC Channelsiding 

PE-folie
Korte D vloerplaat 27mm

Minerale wol 140 mm
Tengels 28 mm

Fibraoustic 25 mm 

Minerale wol 60 mm
Bilinga delen 

Azobe regels
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Thermische isolatie. 
Het vinden van details van het gebouw om de thermische isolatie te kunnen berekenen, 
was lastig. We hebben bij de documentatie enkel wat plattegronden en doorsnedes 
(zonder veel gegevens) gekregen en geen details. Gelukkig waren er enkele details 
online beschikbaar - na goed zoeken. Een detail van een dakfragment is echter niet te 
vinden, vandaar dat hieronder alleen de Rc-waardes van de gevel en verdiepingsvloer 
te zien zijn. 
Ook details over het gebruikte glas is helaas niet te vinden, waardoor wij geen uit-
spraak kunnen doen over de U-waarde en ZTA-waarde. 
Door de houtbouw en het gebruik van zowel waterkerende als dampremmende lagen 
zorgt voor een beperking van het risico op oppervlakte- en inwendige condensatie. 

G
EV

EL
V

LO
ER
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2. Hergebruik
Philip Vingboonsstraat
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2.1 Bouwconstructie
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Appartement

Maisonnette
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Penthouse
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Materiaal: 30 mm grind
Functie: afwerking dak
Doel (prestatieeis): berscherming dakbedekking 
 
Materiaal: 2 lagen dakleer
Functie: dakbedekking
Doel (prestatieeis): waterdichting
 
Materiaal: 70 mm Schewil kanaalplaten
Functie: thermisch isoleren
Doel (prestatieeis): 0.86 m2K/W 
 
Materiaal: 200 mm gewapend beton
Functie: dragen, scheiden, geluidweren, brandwerend
Doel (prestatieeis): constructief voldoen, minimaal 20dB (bouwbesluit)
 
Materiaal: steengaas
Functie: verkomt scheurvorming in stucwerk
Doel (prestatieeis): verbeteren geluidisolatie 
 
Materiaal: stuclaag 
Functie: afwerking plafond 
Doel (prestatieeis): brandvertraging, esthetiek 
 

Dak

Doorsnede schaal 1:5
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Gevel
materiaal: 200 mm gewapend beton
functie: dragen, scheiden, geluidweren, brandweren 
doel (prestatieeis): constructief voldoen (dragen) 
 
materiaal: Bakstenen
functie: gevelbekleding, regenwerend, warmte- en geluidsisolerend 
doel (prestatieeis): 

Doorsnede schaal 1:5
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Verdiepingsvloer
 
Materiaal: 1,5 x 6 cm houten plint
Functie: vloer afwerking 
Doel (prestatieeis): afwerking, esthetiek 
 
Materiaal: 180 mm gewapend beton
Functie: dragen, scheiden, geluideweren, brandweren 
Doel (prestatieeis): constructief voldoen (dragend) 
 
Materiaal: steengaas
Functie: verkomt scheurvorming in stucwerk
Doel (prestatieeis): verbeteren geluidisolatie 
 
Materiaal: stuclaag 
Functie: afwerking plafond 
Doel (prestatieeis): brandvertraging, esthetiek 

Doorsnede schaal 1:5
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Beganegrondvloer

Materiaal: 10x10 d.g.h tegels
Functie: vloerafwerking
Doel (prestatieeis): esthetiek, afwerking 
 
Materiaal: 200 mm gewapend beton
Functie: drangend, scheiden, brandweren 
Doel (prestatieeis): constructief voldoen (dragen) 
 
 

Doorsnede schaal 1:5
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Binnenwand
 
Materiaal: 200 mm gewapend beton
Functie: dragen, scheiden, brandweren, geluidweren
Doel (prestatieeis): constuctief voldoen  
                                (dragen verdiepingsvloer)
 
 
 

Doorsnede schaal 1:5
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2.2 Draagconstructie



Windbelasting.
Het gebouw is ongeveer 11.5 m hoog, staat in gebied II in 
een bebouwde omgeving. De gebouwhoogte is in de 
tabel afgerond naar boven, zodat de marge zeker veilig 
is. De windbelasting komt volgens de volgende tabel uit op 
0,8kN/m. 

Belastingen
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Soortelijk gewicht beton  =   25 kN/m3
Dikte 180 mm geeft:
 0,18 x 25kN/m3  =  4.5 kN/m2

Gipsplaten met tengels   =  0.15 kN/m2
Permanent gewicht Verdiepingsvloer = 4,65 kN/m2
Permanente belasting Verdiepingsvloer = 1,5 x 4,65 kN/m2 = 6,98 kN/m2

Veranderlijke belasting.
De aan te houden veranderlijke belastingen volgen uit de norm NEN6702 ‘Belastingen en 
vervormingen’. Voor de eerder genoemde onderdelen van het gebouw zijn dit:

Begane Grondvloer   =   2,50 kN/m2
Verdiepingsvloer   =   1,75 kN/m2

Permanente belasting.
Hier wordt een overzicht gegeven van de permanente belastingen op 
verschillende onderdelen van het gebouw, zoals de begane grondvloer, 
een binnenwand en een verdiepingsvloer. Er wordt gerekend met een vei-
ligheidsfactor van 1,5 - volgens de “oude” rekenmethode. 

Begane grondvloer: 
200 mm beton + 20 mm afwerklaag (DHG tegels)

Soortelijk gewicht beton =   25  kN/m3
Dikte 200 mm geeft:
 0,20 x 25 kN/m3   =  5  kN/m2 

Soortelijk gewicht 
afwerklaag (aanname)   =    1,25  kN/m3
Dikte 20 mm geeft:
 0.02 x 1,25 kN/m3 =  0,025 kN/m2   

Permanent gewicht Begane Grondvloer = 5,025 kN/m2
Permanente belasting BGvloer = 1.5 x 5.025 kN/m2 = 7,54 kN/m2

Binnenwand (welke werkt op verdiepingsvloer/begane grondvloer):
200 mm beton + 20 mm afwerklaag (stucwerk)

Soortelijk gewicht beton =   25 kN/m3
Dikte 200 mm geeft:
 0,20 x 25 kN/m3   =  5  kN/m2
  
Soortelijk gewicht 
afwerklaag (aanname)   =    1,00  kN/m3
Dikte 20 mm geeft
 0,20 x 1,00 kN/m3 =   0,2  kN/m2

Permanent gewicht binnenwand = 5,2 kN/m2
Permanente belasting Binnenwand: = 1.5 x 5,2 kN/m2 = 7,8 kN/m2

Verdiepingsvloer:
180 mm beton + Gipsplaten met tengels
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