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Er is slechts een eindige hoeveelheid bouwmateriaal op aard en bij het produceren van een gebouw komt veel CO2 vrij.
Daarom hebben wij ons als opgave gesteld om zowel “circulair”, zoveel mogelijk biobased, met minimale
transportbewegingen en volgens “open Building” principes te bouwen voor hedendaagse gebruikers en toekomstige
gebruikers waarvan we de behoeftes nog niet kennen.
Toelichting FRANTZEN et al.
Top-Up is zo ontworpen dat grondstoffen niet verloren gaan na enkelvoudig gebruik, de componenten en de veelal biobased
materialen kunnen door droge demontage hergebruikt worden. De draagstructuur, het meest materiaal-intensieve onderdeel,
kan ook zonder slopen telkens opnieuw gebruikt worden omdat Top-Up als Open Building is voorbereid op een veranderend en
nu nog onbekend gebruik in de toekomst.
De bouw richt zich nog steeds op een zo efficiënt en zo specifiek mogelijk ontworpen product, dat moeilijk aan te passen is aan
een veranderend gebruik in de toekomst waardoor latere sloop vaak noodzakelijk is. Door het gebouwskelet zo te ontwerpen dat
toekomstige aanpassingen voor iedere gebruikersgeneratie eenvoudig te realiseren worden schaarse bouwmaterialen
duurzamer benut.
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Doordat het gebouwskelet, ‘de drager’, volledig onafhankelijk is van ‘de inbouw’, kan zowel in het heden als in de toekomst het
gebouw makkelijk aangepast worden aan de gewenste gebruikskwaliteit. Bij Top-Up is zelfs de gevel onafhankelijk van het
skelet te vervangen waardoor ook die in de toekomst makkelijk te upgraden is wanneer dat gewenst is. Zo blijft de kwaliteit van
het skelet geborgd.
Het skelet is niet alleen innovatief omdat het geschikt is voor toekomstige aanpassingen maar ook omdat het een
productinnovatie is van het bestaande CD20 prefab betonsyteem. De betonnen kolommen van dit systeem zijn vervangen door
houten exemplaren waarin veel CO2 opgeslagen wordt terwijl de droge montage en snelle bouwtijd van het systeem behouden
zijn. Top-Up was in 28 dagen wind en waterdicht.

Lees ook:

Verschenen de Architect maart 2021

Top-Up: tijdelijkheid als langetermijnstrategie
Woongebouw in Amsterdam-Noord door Frantzen et al

Foto's

Beelden Isabel Nabuurs

 01_00200_Top-Up_3D-schema
 02_00200_20_TopUp_VK_presentatietekening_duurzaamheidsconcept
 03_00200_20_TopUp-Details_verhoogde_vloer
 04_00200_20_TopUp_PRS_plattegronden_cascoingedeeld
 05_00200_Top-UP_CD20-skelet
 FRANTZEN-et-al_Top-Up_20210628_innovatie

Ontwerp en realisatie
Adres

Fonteinkruidstraat 52-110, johan van Hasseltkade 198200

Plaats

Amsterdam

Projecttitel

Top-Up, Amsterdam - FRANTZEN et al.

Projectarchitect(en)

Tom Frantzen & Karel van Eijken

Medewerkers

VDNDP

Adviseur constructie

Pieters Bouwtechniek

Adviseur installaties

H2O Bouwmanagement en Installatieadvies, Hemubo

Adviseur akoestiek

LBP|Sight

Adviseur bouwfysica

LBP|Sight

Adviseur brandveiligheid

LBP|Sight

Interieurarchitect

Kevin Veenhuizen Architects; Studio LPID; Studio Nauta
en Atelier Ternier; PatsBoom; YKN; Studio JVM &
Thisisjane; BNLA; Kantoor Kunst; FRANTZEN et al.;
&prasthooft; Atelier van Wengerden; Anne Schouten
ism Studio Maree

Bouwmanagement

H2O Bouwmanagement en Installatieadvies

Samenwerkende architect

VDNDP

Toeleveranciers

Ekoflin, Foreco, CD20, Continental Parking

Bruto vloeroppervlakte (m2)

6190

Netto vloeroppervlakte (m2)

5206

Bruto inhoud

22356 m3

Netto inhoud

16620 m3

Voorlopig ontwerp

juli 2016

Definitief ontwerp

oktober 2017

Aanvang bouw

februari 2019

Oplevering

augustus 2020

Bouwsom inclusief installaties (€)

8622684

Opdrachtgever

Lemniskade Projecten (Tom Frantzen & Claus
Oussoren)

Ontwerpbureau
Top-Up is in nauwe samenwerking met
aannemer Hillen & Roosen en hun
moederbedrijf Hemubo tot stand gekomen. De
interieurs zijn in opdracht van de individuele
kopers door diverse interieurarchitecten en
uitgevoerd door diverse aannemers

Eerste publicatie door Astrid de Wilde op 20 jul 2021
Laatste update 20 jul

FRANTZEN et al.

Vakmedianet. Auteursrecht voorbehouden.
Op gebruik van deze site zijn de volgende regelingen van toepassing: Algemene Voorwaarden en Privacy en Cookie beleid | Privacy-instelling
en

