Hotel van der Valk • Schiphol

De veertien verdiepingen
tellende logiestoren wordt
een ware blikvanger.
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Traditioneel versus modern
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Hotel van der Valk • Schiphol
Hotel van der Valk Schiphol
wordt omgetoverd tot een
hypermodern, sfeervol complex.

‘Voor elk bouwdeel is het bouwsysteem uitgezocht, dat
het beste past bij de functie van de ruimte’

Hotel van der Valk op Schiphol ondergaat een metamorfose. Pleijsier Bouw uit Genemuiden nam de opdracht

voor deze vernieuwbouw aan. Het eindresultaat wordt begin 2022 verwacht; een hypermodern en sfeervol hotel
met in de nieuwbouw 260 extra kamers en één van de belangrijkste congreslocaties van de regio Amsterdam.
Een deel van de nieuwe kamers ligt in de
veertien verdiepingen tellende
logiestoren, die een ware blikvanger zal
zijn en van waaruit men een
majestueus uitzicht zal hebben. De
combinatie van enerzijds het creëren
van nieuwe hotelkamers en anderzijds
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het uitbreiden van het zalencomplex en
restaurant met meer en grotere ruimten
en zelfs een feestzaal, vergt de nodige
aandacht in de voorbereidingsfase.
Pleijsier Bouw werd uitgenodigd om mee
te denken bij de uitvoering en
prijsvorming en vormde samen met

architect P.A.M. Teunissen en
constructeur Faas & van Iterson het
bouwteam voor deze uitdaging.

Voor elk bouwdeel een bouwsysteem
Dit is het derde project dat Pleijsier Bouw
uitvoert voor dezelfde opdrachtgever;

eerder rondde het bedrijf al de
nieuwbouw van Van der Valk Oostzaan
en Van der Valk Zuid-As af. Steven van
der Sloot legt uit dat dit project qua
bouwsysteem eigenlijk vrij traditioneel
is, maar wel veel verschillende
onderdelen bevat. Zo zijn de volgende
disciplines erin verweven; natte
gietbouw, tunnels van de logiestoren en
kamers, staalconstructie met
kanaalplaatvloeren, prefab kolommen
met vierzijdig ondersteunde
breedplaatvloeren op kolomkoppen,
maar ook staalconstructies met dak- en
gevelbeplatingen en zelfs TT vloeren.
Voor elk bouwdeel is het bouwsysteem

uitgezocht, dat het beste past bij de
functie van de ruimte.

grenzen aan de hotelkamers en koude,
blinde delen met een kleurcoating.

Koud/warmgevels

Toekomstbestendig bouwen

Er wordt op twee plekken tegen het
bestaande hotel aan gebouwd op. Daarbij
is ongeveer één vierde van de bestaande
hotelkamers gesloopt en worden het
zalencomplex en het restaurant
vergroot naast het bestaande deel. Een
apart concept in dit project zijn de koud/
warmgevels in de logiestoren. In feite is
het één kozijn van begane grond tot dak.
Het lijkt één geheel, maar in
werkelijkheid zijn het afwisselend
warme delen met doorzichtglas die

“De meest in het oog springende
wijzigingen sinds de start zijn het terras
nabij de entree, welke vergroot wordt, en
de entreetrap die anders wordt
uitgevoerd van voorheen gepland. Het
vergroten van het terras is een wijziging
die in deze tijden van corona is
ontworpen. Goede ontwikkelingen, want
zo bouw je toekomstbestendig.”

‘Deze vernieuwbouw vergt de nodige aandacht
in de voorbereidingsfase’

Er wordt op twee plekken tegen
het bestaande hotel aan gebouwd.
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SAMEN ANDERS BOUWEN
DAT IS ONZE KRACHT
pleijsierbouw.nl
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Slopen naast de
ontbijtzaal
Voordat de bouw kan beginnen, moest weg wat in
de weg stond. Dat regelde V. van Meurs Grond- en
Sloopwerken uit Aarlanderveen, gecertificeerd en

gespecialiseerd in het uitvoeren en coördineren van
grond- en sloopwerkzaamheden van gebouwen,
bruggen, viaducten etc.

“Wij scheiden en bewerken afvalstromen zoveel
mogelijk op een duurzame manier, met

(hoogwaardig) hergebruik als uitgangspunt. Zo ook
hier; de puinachtige materialen worden voor

hergebruik opgeslagen en fijngebroken”, vertelt

Vincent van Meurs. “Om trillingen te verminderen,
maakten we eerst een doorbraak van drie kamers

breed naar beneden op zo’n tien meter afstand van
het restaurant. De gasten vinden het immers niet

prettig als we daar bij wijze van spreken om zeven

uur in de ochtend sloopwerkzaamheden uitvoeren.
Daarom werkten we in tijdzones.”
Modern machinepark

In week zeven van het nieuwe jaar worden nog de
luifel en entree verwijderd. Van Meurs heeft een

uitgebreid en modern machinepark, waaronder een
eigen hoogwerker en vier dertigtonners.
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Het gebouw krijgt een ruw
ogende gevel, die is opgebouwd
uit betonbreuksteen.
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Dat zit als gegoten
Van wapening tot aan het storten van beton, het complete betonwerk van de vernieuwbouw van Van der
Valk Schiphol wordt uitgevoerd door Van Muijen Betonbouw uit Obdam.

In het hoofdgebouw worden in het werk gestorte wanden in combinatie met prefab betonnen kolommen

met verdiepingsvloeren van breedplaat en kanaalplaat toegepast. De dakvloer van het hoofdgebouw wordt
uitgevoerd met TT liggers die een overspanning hebben van 22,5 m1. In het logiesgebouw worden de

wanden en vloeren vanaf de begane grond compleet met tunnelbekisting in één keer afgestort. Bijzonder is
de combinatie met prefab betonnen kernen en trappenhuizen. Ton Muurman: “Onze specialiteit is het
ontzorgen van de opdrachtgever, het compleet leveren van wapening, beton, breedplaat- en

kanaalplaatvloeren inclusief de bekistingen. Wij voeren onze werkzaamheden altijd uit met eigen
voorbereiding en uitvoering.”
Directe betrokkenheid

“Door de directe betrokkenheid van de familie Van der Valk kunnen specifieke eisen en wensen meteen

worden besproken. De sparingen in de vloeren voor leidingschachten zijn ruim bemeten met het oog op

eventuele uitbreidingswensen. Hiervoor is extra aandacht gevraagd voor de wapening in de vloeren. Ook bij
de vergaderingen is altijd een vertegenwoordiger van Van der Valk aanwezig. Dat is prettig, omdat op die

manier ook praktische zaken, zoals de afgezette bouwplaats en parkeerruimte, meteen besproken kunnen
worden.”

Aanpassingen

“In het IAM gebouw is op de begane grond gekozen voor grotere ruimten, waardoor er wanden moeten

worden omgezet. Vanwege corona wordt een groter buitenterras gerealiseerd. Dit betekent voor ons ook een
aanpassing in het werk, waarop we de planning uiteraard zorgvuldig bewaken.”
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LEEGHWATERSTRAAT 29

TEL. 075-6284244

1541 LS KOOG AAN DE ZAAN

MOB. 06-51159694

WWW. STACONGROEP.NL

BOUW@STACONGROEP.NL

Ruwe gevel
Het in het oog springende vernieuwde Van der Valk

hotel in Schiphol wordt voorzien van een ruw ogende
gevel. Stacon uit Koog aan de Zaan is

verantwoordelijk voor het metselwerk van de gevel.
Een maand geleden is gestart met het isoleren van de
spouw. Daarna is begonnen met het metselwerk. Bas
Keijzer van Stacon Bouw vertelt dat het bedrijf

gemiddeld met vier personen aan deze opdracht

werkt. Er worden 10.000 stenen per week verwerkt.
De snelheid en de doorlooptijd zijn onder meer

afhankelijk van de keuze van de steensoort. Er wordt
betonbreuksteen toegepast. Deze is door midden
geknipt, zodat een ruwe gevel ontstaat. De

eigenschap van betonsteen maakt dat deze niet

gemakkelijk vocht opneemt. Er kan dus niet te snel
opgemetseld worden.
In onderaanneming

Twee jaar geleden verzorgde Stacon Bouw ook reeds
het metselwerk voor de vleugel. De samenwerking
was toen rechtstreeks met Van der Valk. Nu werkt
Stacon in onderaanneming van Pleijsier Bouw.
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De dakvloer van het hoofdgebouw
wordt uitgevoerd met TT liggers die een
overspanning hebben van 22,5 m1.

Grond- en straatwerk
met hart en ziel
Als kleine jongen begon Jan Grisnich in 1988 in de

bouwput van het nu gesloopte gedeelte van hotel

Schiphol. Familiebedrijf Grisnich GWW, waarin Jan

met zijn drie zoons en twintig medewerkers werkt, is
trots op de sindsdien ontwikkelde goede

verstandhouding met de familie Van der Valk.
“Veel grote concerns kunnen een voorbeeld nemen

aan deze samenwerking en het gestelde vertrouwen”,
vervolgt Grisnich. “Wij kijken dankbaar naar boven
voor de kracht en gezondheid die ons gegund is.”
Zelf ontwikkeld systeem

Het oude hotelblok is afgekoppeld en sloopklaar
gemaakt, de tuinen leeggehaald en de leidingen

ontkoppeld. Vervolgens werd nieuw drainage- en
leidingwerk aangelegd. Met een zelf ontwikkeld
infiltratiesysteem zorgt Grisnich voor opslag en

teruggave van het regenwater aan de natuur. Als het
hotel voltooid is, komt de infrastructuur voor de

straten, tuinen en het moderne ruime parkeerterrein
aan de beurt en sluit Grisnich de pluvialeidingen,
ontlastingsputten, laadpalen en verlichting aan.

Aalsmeerderweg 933 | 1435 EP Rijsenhout | www.grisnich-gww.nl
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De schakel voor de
constructie
Samenwerken met de familie Van der Valk houdt voor
het Sassenheimse ingenieursbureau Faas & Van
Iterson altijd een bijzonder tintje. Twintig jaar
geleden construeerden zij, als haar eerste

werknummer, namelijk de particuliere woning voor
de familie. Sindsdien zijn ze in meerdere projecten
voor Van der Valk betrokken.

Ook voor de vernieuwbouw van hotel Schiphol dacht
de onderneming de constructie uit en berekende zij

de afmetingen voor onder meer de betonbalken en de
kolommen. Hier zijn vooral de standvastigheid en de
windstabiliteit van de logiestoren van belang.

Wattstraat 52 Sassenheim
www.faasenvaniterson.nl

Werken met BIM

“Wij maken de constructietekeningen met behulp

van het Building Information Model (BIM)”, aldus Jan

van Iterson. “Daarin komt alle informatie die relevant
is voor de bouw, zodat iedereen er mee kan werken.
De verschillende modellen van de architect,

installateur en leveranciers worden geclashed en

daarna verbeterd waar nodig. De gegevens worden

vastgesteld en er wordt gekeken of het past binnen
de uitgangspunten. Zodra iedereen akkoord is, gaat

het naar Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente,
die een laatste controle uitvoert.”
Schakel in de samenwerking

“Het model is niet nieuw. Ons kantoor hanteert het

nu sinds een jaar of vijf. Eerst gebruikten we het puur
voor 3D-werk, maar onze dienstverlening evolueert
steeds meer tot ‘een schakel in de samenwerking’.”
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Glashelder en
innovatief
Lieftink Geveltechniek uit Alphen aan de Rijn levert
complete aluminium gevelsystemen. Voor de

vernieuwbouw van Van der Valk Schiphol produceert,

levert en installeert zij de beeldbepalende kozijnen en
vliesgevels.

Er is een aantal belangrijke thema’s die bepalend zijn

Meer dan leverancier van gevels
Lieftink denkt met u mee

voor de uitvoering van het project, namelijk een hoge
isolatiewaarde, goede geluidwering en grote

glasvlakken met zo min mogelijk profiel voor
maximale transparantie.
Dubbel en triple glas

“Er wordt zowel dubbelglas als triple glas toegepast”,
vertelt Tom van Dorp. “Voor het hoofdgebouw is

gekozen voor triple glas, omdat dit vanwege de hoge

Lieftink Geveltechniek is een
gerenommeerd leverancier van ramen,
deuren, kozijnen, schuifpuien, vliesgevels,
lichtdak constructies en brandwerende
puien van aluminium of staal. Maar
Lieftink doet meer dan dat: van
engineering tot fabricage en van coating
tot montage. Lieftink denkt met u mee!

Produktieweg 17
2404 CC Alphen aan den Rijn
T 0172 46 96 70
info@lieftink.nl
www.lieftink.nl
@LieftinkGevels
Lieftink Geveltechniek
Lieftink Geveltechniek

Visie op gevels, techniek en design

isolatiewaarde in aanmerking komt voor subsidie.
Een nadeel van triple glas is echter dat dit minder

presteert op het gebied van geluid. Daar geluid een
belangrijk aandachtspunt is voor met name het
logiesgebouw, is ervoor gekozen om in dit deel
dubbelglas met een hele hoge geluidwering
(Rw=46dB) toe te passen.”
Mock-up

“Het logiesgebouw kenmerkt zich door ‘standaard’
aluminium kozijnen en een speciaal door Schüco
ontwikkeld koud-warmsysteem, waarbij de

geïsoleerde kozijnen worden gekoppeld middels

ongeïsoleerde profielen en enkele geëmailleerde

glaspanelen. Deze elementen zullen volledig beglaasd
vanaf de fabriek worden gemonteerd. Om te bepalen

hoe dit nieuwe kozijnsysteem op een technisch goede
manier moet aansluiten op de omliggende

bouwkundige constructie, is een mock-up gemaakt
van 3D geprinte profielen.”

Industriebouw • januari 2021 • 149

Hotel van der Valk • Schiphol

Loopt uw plan of project
vast door een stijging in
stikstofemissie?

Vebo, uw balkon specialist

Eminet heeft een groot aanbod van stikstofrechten met
een landelijke dekking. Wij werken met een slim matchingssysteem
waarmee uw project met een optimaal aanbod van stikstofrechten
wordt gecompenseerd en wij u altijd een oplossing kunnen bieden
tegen de beste prijs.

TE KOOP: STIKSTOFRECHTEN

Hotel Van der Valk
Schiphol A4
085 0760 100

www.eminet.nl

033 - 299 26 00

info@vebo.nl

Vebo Beton & Staal | Röntgenweg 3

| 3752 LJ Bunschoten

www.vebo.nl

HÉT STIKSTOF
M AT C H I N G S S Y S T E E M

Vebo de balkonspecialist
Bij het realiseren van de hotelkamers voor de vernieuwbouw van hotel Van der Valk Schiphol worden prefab
balkonplaten toegepast. Deze worden geproduceerd en geleverd door Prefab Beton Vebo uit Bunschoten.
Frank Ruizendaal vertelt: “Reeds in februari 2020 kregen wij deze opdracht. Bijzonder is dat de levering

gepland staat voor medio april 2021. Het is niet voor iedereen weggelegd om een opdracht met zo’n lange

doorlooptijd te kunnen accepteren en te garanderen dat je op zo’n lange termijn kunt leveren. In maart 2021

starten wij met de productie op onze hoofdlocatie in Bunschoten. De levering vindt plaats tussen week 15 en
week 26, in logistieke zin ook nog een beste uitdaging.”
Unieke combinatie

“Het ontwerp van de balkonplaten is redelijk standaard; het zijn er voornamelijk veel, namelijk 190 stuks,

met een maximaal gewicht van 3.500 kg. De balkonplaten worden niet direct meegenomen in de ruwbouw,

omdat ze opgelegd worden op een staalconstructie. Vebo produceert en levert just in time en het plaatsen in
de bouw is de verantwoordelijkheid van Pleijsier Bouw. Ons bedrijf wordt gevormd door Prefab Beton Vebo
B.V. en Vebo Staal B.V. en beschikt over een eigen productontwikkeling; een unieke combinatie in de
Nederlandse betonwereld.”
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Het pand wordt voorzien van
beeldbepalende kozijnen en vliesgevels.

Opdrachtgever
Hotel van der Valk, Haarlemmermeer

Vliesgevels
Lieftink, Alphen aan den Rijn

Prefab beton
Prefab Beton Vebo, Bunschoten

Hoofdaannemer
Pleijsier Bouw, Genemuiden

Betonbouw
Van Muijen Beton, Odbam

Infra
V.O.F. Grisnich GWW, Rijsenhout

Architect
P.A.M. Teunissen Architectenbureau BV,
Voorschoten

E-installateur
Benschop Installatietechniek, Benschop

Bouwperiode
April 2020 - januari 2022

W-installateur
Linthorst Installatietechniek, Apeldoorn

Bruto vloeroppervlakte
23.000 m2

Adviseur
Van Meurs Concepts, Schiedam
Constructeur
Faas & Iterson, Sassenheim

Plaatbewerking
Stacon Bouw, Nieuwleusen

Industriebouw • januari 2021 • 151

