Februari 2020 • jaargang 32 • nummer 1

www.houtwereld.nl

K ru i s l a ag s pa r a d ij s in Vu g h t s e v eld en
L i ch t h u i s Finl a nd t elt v eer t ien v er d iep in g en
D u i t s e energ iek enni s en Chine s e t r a d i t ie
Vo ed s el p ro f s o nd er g el a m ineer d s pa n t enda k
01_cover.indd 3

10-02-20 12:59

H e t H ot e l i n d e k e r k
k a n zo w e e r w eg
‘G elo o f zi t n i e t i n s t en en ’
Hoewel de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op veel vlakken meekeek,
was het geen eis dat het nieuwe Bunk Hotel in de voormalige Utrechtse
Westerkerk er ook weer uitgehaald kan worden. Maar dat zou geen probleem
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zijn, want het is gemaakt van kruislaaghout.
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‘Kerken hadden al mijn bijzondere belangstelling’, glim-

meente bouwt met de opbrengst van de verkoop van de

lacht Robin Hagedoorn. Samen met zakenpartners Patrick

kerk overigens een nieuw kerkgebouw in Leidsche Rijn.’

Keuze voor kruislaaghout De Amsterdamse kerk

een hotel- en horecaconcept met ambitieuze plannen: in

wordt op een andere manier verbouwd dan die in Utrecht.

maart opent ook een Bunk-hotelvestiging in Amsterdam.

In de hoofdstad is de betreffende kerk namelijk zo’n twin-

Hagedoorn woonde zelf in een kerk, die hij enige jaren

tig jaar geleden al tot kantoor getransformeerd. Hage-

terug eigenhandig tot woonhuis verbouwde en hij reno-

doorn: ‘Daar maken we uiteraard gebruik van de beton-

veerde nog een andere kerk. ‘Binnen afzienbare tijd ko-

nen vloeren die er al in liggen. In Utrecht begonnen we

men naar schatting 1700 kerken in Nederland leeg te

veel meer van nul af aan en kozen we voor kruislaaghout.

staan’, weet hij. Dat zijn overwegend prachtige gebou-

Houtbouw past wel bij onze manier van duurzaam onder-

wen die uit de aard der zaak midden in woonwijken staan,

nemen. Maar het had ook een heel praktische reden: al

de oudere godshuizen bovendien in of rond het stadscen-

het materiaal, inclusief de hijsmachines, moest door de

trum. Zo ook rijksmonument De Westerkerk, uit 1891, tot

kerkdeuren naar binnen worden gebracht. Het is een mo-

voor kort het gebedshuis van de Gereformeerde Gemeen-

nument, dan kun je niet zomaar een gat maken om met

te Utrecht. Het gebouw staat aan de Catharijnekade 9,

zwaar materiaal binnen te komen. Daarbij moesten (en

vlakbij het Centraal Station en attractieve hoogtepunten

wilden) we het originele interieur en zeker het monu-

die Utrecht te bieden heeft. Bunk Hotel richt zich met een

mentale orgel goed beschermen. Mijn compagnon had al

gemixt aanbod op zowel de ‘gewone’ stadsbezoeker als

elders kennis gemaakt met kruislaaghout en dat leek ons

op jonge toeristen met een bescheiden budget. In Utrecht

hier ook de ideale oplossing.’
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chim de Looij is hij initiatiefnemer en eigenaar van Bunk,
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van der Sman, Roel Buitenwerf en General Manager Joa-

zijn bijvoorbeeld 45 hotelkamers gerealiseerd van bescheiden afmetingen maar wel met alles erop en eraan, en
daarnaast 60 ‘pods’, slaapplekken met een kluisje onder

Bijzonder aan dit kruislaaghout is dat de

het bed, af te schermen met een gordijntje, waarbij de ho-

lamellen niet verlijmd zijn maar met houten

telgasten van gezamenlijke voorzieningen gebruik maken.

deuvels aan elkaar bevestigd.

■
■
■

Maatschappelijke functie Hagedoorn: ‘We zijn een
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commerciële onderneming. De investeringen willen we
terugverdienen. Maar we hebben ook een sterke maat-

Door-en-door van hout Veel van de bouwwerkzaam-

schappelijke inslag. Kerken zijn altijd plaatsen van

heden in de kerk, zoals het aanleggen van een betonvloer,

bezinning en ontmoeting geweest, brengen mensen bij

die ook bescheiden geheid moest worden, deden de he-

elkaar. Dat willen we met ons hotel ook. Zo zijn er veel

ren van Bunk in eigen beheer. Hagedoorn: ‘Als je zelf de

flexplekken waar zzp’ers gratis gebruik van kunnen ma-

bouwactiviteiten regelt krijg je precies wat je wilt en ook

ken. Ons restaurant is voor iedereen toegankelijk en biedt

tegen een scherpe prijs.’ De berekeningen voor de kruis-

altijd een betaalbare dagschotel en onze koffie is de goed-

laaghoutconstructie voerde Step Engineering uit, het hout

koopste van het stationsgebied [€1,50 euro, red]. Daar-

werd gemonteerd door AP Houtconstructies. Ap Kremer,

naast gaat een deel van onze winst in een fonds waaruit

directeur van dat bedrijf in Alblasserdam: ‘Het was voor

we allerlei activiteiten organiseren, zodat er steeds iets te

ons ook een bijzonder project. Vooral vanwege de bereik-

doen is in de ruimte. Dat kan van alles zijn. Een concert op

baarheid. Het hout kwam als een legopakket aangeleverd

het rijksmonumentale orgel uit 1811, bijvoorbeeld, maar

vanuit Duitsland, op maat gemaakt bij onze leverancier,

ook een platenmarkt of een tattoo-workshop, theater of

Nur-Holz. Wij vertegenwoordigen dat product in Neder-

een optreden van een singer-songwriter. We willen graag

land. Bijzonder aan dit kruislaaghout is dat de lagen lamel-

dat de mensen ons pand gaan ervaren als een plaats waar

len niet met elkaar verlijmd zijn maar met houten deuvels

altijd wat te doen is.’ De Bunk-initiatiefnemers kochten

aan elkaar bevestigd. De deuvels hebben een ander

het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, die

krimpgedrag bij droging, zodat ze heel vast komen te zit-

tot vlak voor de overdracht nog diensten hield in het pand.

ten. Er zijn een paar voordelen aan dit hout-gelamineerde

Hagedoorn: ‘Bij de laatste dienst zijn we aanwezig ge-

kruislaaghout. Zoals dampopenheid en de recyclebaar-

weest. Dat was een mooie preek. Er werd gezegd dat het

heid, doordat het product echt door-en-door van natuur-

geloof in je hart zit en niet in de stenen. Toch vonden veel

lijk materiaal is.’

gemeenteleden het natuurlijk wel verdrietig dat ze hun
oude kerkgebouw kwijt zijn. Des te leuker om sommige

Snelle montage Met het kruislaaghout werd een hou-

van die mensen nu weer bij ons te gast te hebben. De ge-

ten doos op de betonnen vloer opgebouwd, met op de
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Gang met links het houten bouwsel en rechts de oude balustrades. Die werden op de plekken voor de deuren doorgezaagd, de delen worden bewaard voor het geval ze

i

ooit teruggeplaatst moeten worden.

w

h
De sleeping pods lijken van hout maar zijn van plaatmateriaal met kunststofﬁneer

Eerste verdieping. De kruislaaghouten doos met de keukens, de bar, en 10 hotel-

m

gemaakt.

kamers bevindt zich in het schip van de kerk. De sleeping pods bevinden zich in

e

een bijgebouw.
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Scheepstimmerbedrijf Willemsen bouwde kleine, maar sfeervolle hotelkamers
als ‘dozen’ in het kruislaaghouten gebouw.
vide

hotelfunctie
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begane grond de voorbereidingskeuken, de ‘zichtbare’
keuken en de bar, met daarboven de tien volledige hotelkamers in twee lagen. De ruimten met de ‘pods’ werden
in een ander deel van het gebouw gerealiseerd. Hagedoorn: ‘Het grootste element dat naar binnen moest was
16 x 2 meter, dat vormt nu het plafond boven de bar. Het

f e b r ua r i 2 0 2 0

was best even passen en meten om dat element goed naar
bouwwijze gekozen hebben is dat het in principe reversibel is. We hebben berekend dat als het nodig zou zijn, we
het hele gebouw in een week of zes volledig kunnen deFOTO: JACQUELINE KNUDSEN

monteren en afvoeren.’
Volgens Kremer was de montage van het kruislaaghout
niet zo’n heel grote uitdaging. ‘Wij specificeren de te ver-
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vaardigen elementen helemaal voor de fabriek, in overleg
met het ingenieursbureau. Het komt dan allemaal pasklaar
aan en we monteren het in maximaal twee weken.’ Volgens Hagedoorn stond het gebouw, inclusief houten trap-

Trappenhuis in het houten bouwblok.
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binnen te krijgen. Een extra reden waarom we voor deze

penhuis, er zelfs binnen zeven dagen. Daarna volgde de
afwerking. Hagedoorn: ‘Om verschillende redenen hebben we voor een box-in-box bouwwijze gekozen. De kamers zijn dus in de met kruislaaghout gebouwde ruimten
ingebouwd. Zo konden we veel bedrading en leidingwerk
wegwerken en ook de geluiddemping en de brandveiligheid verbeteren. Omdat er altijd wel rumoer in de kerk is
moesten de kamers over goede geluiddempende deuren
en ramen beschikken, om maar wat te noemen.’
Voor de afwerking van de hotelkamers werd niet voor een
‘gewone’ interieurbouwer gekozen maar voor Willemsen
Interieurbouw, een bedrijf dat ook gespecialiseerd is in
scheepsinterieurs, zoals op jachten en cruiseschepen. ‘Die
mensen zijn gewend om heel precies te werken. Dat is
wel noodzakelijk omdat een houten gebouw nu eenmaal
heel precies past.’ Overigens werd op veel plaatsen er-

kanten als rechte panelen van verschillend formaat over-

voor gekozen om het kruislaaghout in het zicht te houden.

bleven. Die houten delen zijn allemaal gezandstraald en

Zij het dat het licht gebeitst werd om esthetisch aan te

aangekleurd tot een bruin dat goed aansluit op de kleur

sluiten bij het kerkinterieur.

van het orgel. Hagedoorn: ‘Met een 3D-programma is
toen uitgezocht hoe die panelen zo mooi mogelijk naast

Kerkbanken als gevelbekleding Het houten hotel

en op en over elkaar op de wand konden worden aange-

beslaat ongeveer de helft van de kerkruimte. De andere

bracht zodat het één geheel werd. Door twee gespeciali-

helft is voor het restaurant en werkplekken, ook op de ba-

seerde timmerlieden, echte vakmensen, zijn die panelen

lustrade. Voor de zichtzijde, de ‘buitenmuur’ van het ho-

vervolgens helemaal volgens tekening opgehangen. Wij

tel, ontwierp Hagedoorn iets heel speciaals: de oude

zijn heel tevreden met het resultaat.’ •

kerkbanken werden met zorgvuldigheid uit elkaar gehaald zodat de zitgedeelten, de rugleuningen en de zij-

Jan Maurits Schouten

Locatie: Catharijnekade 9 Utrecht. Opdrachtgever: Bunk Hotels. Ontwerp: Bunk. Betrokken architect (vergunningen e.d): OIII architecten, Amsterdam. Ingenieursbureau: Step Engineering, Emmen. Kruislaaghout
leverancier: Nur-Holz, Oberharmersbach. Levering en montage kruislaaghout: AP Houtconstructies,
Alblasserdam. Hotelinterieurbouw: Willemsen Interieurbouw, Huissen. Oplevering: 2019.
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