Tekstproductie Henk Wind // Fotografie Povše & Timmermans, Van der Werf en Nass,
Henk Wind // Tekenwerk Henk Heusinkveld

Houten lamellen zijn op een
meter afstand van de gevel aan
het dak opgehangen.

26 // Bouwwereld

26-31_projectnieuwbouwdierenwelzijn.indd 26

05-03-14 10:39

Project nieuwbouw //

De hondenverblijven zijn visgraatsgewijs geplaatst, zodat de dieren
elkaar niet kunnen zien.

Bouwen voor
dierenwelzijn
Bij het ontwerp van het Dierenbeschermingscentrum Limburg
is het welzijn van dieren leidend geweest. Niet alleen van de
opgevangen dieren, maar ook van die in de ecologische hoofd
structuur. Het is derhalve vrijwel geheel prefab opgebouwd.
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// Project nieuwbouw

De houten verdiepingsvloer is opgehangen aan de dakconstructie.
De houten kolommen staan namelijk buiten het gevelvlak.

Dierenbeschermingscentrum Limburg
// Locatie: Langereweg 9, Born
// Opdracht: Dierenbescherming Limburg
// Bouwperiode: maart – december 2013

Het nieuwe Dierenbeschermingscentrum Limburg in Born vervangt drie voormalige dierenasiels in Zuid-Limburg en biedt
tevens ruimte voor opleidingen, educatie, voorlichting en medische zorg. Het is voor het eerst dat in Nederland serieus is na
gedacht over een grootschalige dierenopvang waarin het welzijn van het dier centraal staat. De kennis daarvoor is gehaald uit
vooral Engeland en Amerika. Het centrum is gebouwd vlak bij de
A2, in de ecologische hoofdstructuur. Daardoor golden diverse
aanvullende eisen voor afmetingen en hoogte en dergelijke.
Maar ook de Dierenbescherming zelf wilde dat het moderne
gebouw zou opgaan in de omgeving en zette tevens hoog in
op duurzaamheid.
Het gebouw is ontworpen door Povše & Timmermans architecten + ingenieurs bv. Projectarchitect Iwan Povše koos voor een
hoofdgebouw met publieksvoorzieningen van twee bouwlagen,
met daaraan verbonden eenlaagse gebouwdelen voor de dierenverblijven. Deze verblijven zijn gesitueerd aan weerszijden
van gangzones. Door drie patio’s krijgen alle dierenverblijven
daglicht en konden de verblijven worden verbonden met buitenruimtes. Ook kunnen in dit ontwerp de quarantaineverblijven
gescheiden worden van de andere verblijven en kregen poezen
en honden elk een eigen gebouwvleugel. Met nog te planten
bomen in de patio’s zal het gebouw straks één geheel gaan
vormen met zijn omgeving.

De prefab betonnen wanden zijn verticaal gestort, zodat ze aan twee
zijden glad zijn.

Transparantie
Het tweelaagse hoofdgebouw is zo transparant mogelijk uitgevoerd om doorzicht en uitzicht te creëren. De gevels bestaan uit
zonwerend triple glas in houten kozijnen, in een constructie van
gelamineerde houten kolommen en liggers. Ook de dierenverblijven hebben een houten gevel. Dit draagt bij aan een open en
aantrekkelijke uitstraling, die bezoekers aantrekt.
Om de transparantie van het hoofdgebouw zo maximaal mogelijk te houden wilde Povše & Timmermans geen screens en dergelijke aan het gebouw. Niettemin is warmtewering wel heel
belangrijk. Daarom is gekozen voor vaste houten lamellen aan
de zuid-, west- en oostzijde. Aan de noordzijde waren die uiteraard niet nodig. Juist hier is de entree gesitueerd en kon het
gebouw dus maximaal open blijven.
“Met lamellen is glasbewassing altijd een punt. Om dat mogelijk
te maken hebben we de lamellen op een meter afstand van de
glasgevel gehangen. Daarvoor hebben we het dak voorzien van
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Het dubbelhoge hoofdgebouw is volledig uitgevoerd in houtbouw, met zo transparant mogelijke gevels.

een overstek van een meter. Dat overstek hebben we ook benut
voor het aanbrengen van een goot rondom het dak. Daardoor
hoefde de dakrand niet veel hoger te liggen dan het dak zelf.”
De combinatie van dakoverstek en lamellen is zo uitgekiend dat
zelfs lichtwering in de kantoren achterwege kon blijven.
Als houtsoort is zowel voor de kozijnen en lamellen als voor
de gevelbekleding gekozen voor accoya. De constructie van
gelamineerd hout is uitgevoerd in vurenhout.
Plaatfundering
De bouwlocatie was voorheen een nogal natte, drassige plek.
De grondslag was dus niet denderend. Toch wist Ingenieurs
bureau van der Werf en Nass te voorkomen dat er een paal
fundering moest worden aangebracht. “We hebben gekozen
voor een plaatfundering op grondverbetering. Dat kon door de
opbouw zo licht mogelijk te maken en de krachten zo goed
mogelijk te spreiden. Daarom ook zijn zowel de verdiepings
vloeren als de dakvloeren uitgevoerd in massief hout”, vertelt
projectleider Dennis Janmaat van Van der Werf en Nass. De
verdiepingsvloeren zijn 220 mm dik; de dakvloer is 140 mm dik
en ter plaatse van het overstek slechts 80 mm. Bijzonder is dat
zoveel mogelijk het principe is gehanteerd dat ruwbouw tevens
afbouw is. Zo is zelfs het beton van de plaatfundering monolithisch afgewerkt (plaat gestort op isolatie).
Extra beperking was de maximale gebouwhoogte van 6 meter.

Om daar binnen te blijven zijn de houten vloeren tussen de gelamineerde liggers gelegd. Maar ook de (textiele) ventilatiekanalen
voor luchttoevoer moesten tussen de liggers worden gehangen,
waarvoor behoorlijke sparingen nodig waren in het hart van de
liggers. Al met al een behoorlijke constructieve puzzel voor Van
der Werf en Nass. Op de houten verdiepingsvloeren is nog wel
een cementdekvloer aangebracht van 70 mm, waarin de vloerverwarming en -koeling is gelegd. Op de dakvloer is uiteraard
isolatie aangebracht.
Prefab beton
Voor de dierenverblijven was hout geen optie in verband met
schoonmaak en hygiëne, maar ook vanwege de robuustheid.
Hier viel de keuze dan ook op beton. Maar wel prefab, met beton dat aan beide zijden volledig glad zou zijn, zodat een coating
voldoende was als eindafwerking. Om die reden zijn de wanden
verticaal gestort, waardoor een stortzijde ontbreekt. De dragende wanden zijn uitgevoerd in 160 mm dikte, de niet-dragende
wanden in 120 mm. Bij de hondenverblijven zijn de binnenwanden in plattegrond in een visgraatstructuur geplaatst, waardoor
de honden elkaar niet kunnen zien en de stressfactor wordt
beperkt.
Ook voor het dak van de dierenverblijven was hout geen goede
keuze. Leidingen en ventilatiekanalen mochten namelijk niet vrij
worden opgehangen. Dus was inbouw de beste keuze en daar-
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1 // De entreezijde is gesitueerd op het noorden. Omdat lamellen daar niet nodig waren is de gevel
maximaal transparant. 2 // Grote patio’s zorgen ervoor dat overal daglicht in de gebouwen kan
komen. In de patio’s te planten bomen zullen een bladerdek over het dierencentrum gaan vormen.
3 // De eenlaagse dierenverblijven zijn achter het hoofdgebouw gesitueerd.

mee een breedplaatvloer. Door de beperkte bouwhoogte en repeterende opbouw slaagde Van der Werf en Nass er
toch in om de krachten zo te spreiden dat
ook hier een plaatfundering volstond.
De wanden van de buitenverblijven zijn
net als de binnenwanden, uitgevoerd met
verticaal gestort prefab beton. Langs de
buitenverblijven is een betonnen goot
aangebracht, waarmee het vuile water bij
schoonmaak centraal wordt afgevoerd.
Installaties
De installaties in het gebouw zijn ontworpen door K+ Adviesgroep, die tevens
adviseur duurzaamheid was. “Duurzaamheid begint bij ons niet bij energiezuinigheid, maar bij comfort. Een gebouw moet
vooral goed functioneren en behaaglijk
zijn. In dit geval niet alleen voor mensen,
maar ook voor dieren”, zegt directeur
Jack Pepels. De uitgangspunten daarvoor
waren behoorlijk complex. Zo zijn een
goede temperatuur en een warme ondergrond heel belangrijk in de dierenverblijven. Gedurende de winterperiode wordt
de vloer verwarmd en in de zomer gekoeld, in combinatie met WKO. Comfort
en energiebesparing worden zo maximaal
gecombineerd. Het gebouw heeft overigens geen gasaansluiting. De energie
voor warm water komt via de zonne
collectoren op de daken van de dierenverblijven. Daarnaast wordt 200 m2 aan
zonnepanelen aangebracht.
Ook frisse lucht was een belangrijk onderdeel. Om zoveel mogelijk energieverlies te voorkomen én om de temperatuur
zo constant mogelijk te kunnen houden,
is gekozen voor balansventilatie met
HR-WTW. Maar om de kans op besmettingen tussen dieren onderling te minimaliseren is die ventilatie door het gehele
gebouw gecompartimenteerd uitgevoerd.

De balans
ventilatie is
gecompartimen
teerd om
besmetting van
dieren onderling
te voorkomen
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Quarantaine
honden groot

Projectgegevens // Locatie: langereweg 9, Born // Opdrachtgever: dierenbescherming limburg,
limburg.dierenbescherming.nl // Ontwerp: Povše & Timmermans architecten + ingenieurs bv,
sittard, ptarchitecten.nl // Constructieadviseur: ingenieursbureau van der werf en nass bv,
maastricht, werfnass.nl // Installatie- en duurzaamheidsadviseur: k+ adviesgroep, echt, kplus.nl
// Uitvoering: willems Bouwbedrijf, venlo, bouwbedrijfwillems.nl // Gelamineerd hout: de Groot
vroomshoop, degrootvroomshoop.nl // Installateur E & W: Homij Technische installaties,
homij.nl // Bouwperiode: maart – december 2013
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