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Een bestaande lichte dakopbouw, 
een optop uit het recente verleden, 
wordt voorzien van een luifel. De luifel 
met een uitkraging van 5 m wordt 
doorgezet in de gevel en bezorgt het 
hotel een esthetische transformatie en 
meer ‘massa’.

S.L. Hoekstra MSc 

Sven Hoekstra is constructeur bij Pieters Bouwtechniek 

in Haarlem.

Het hoofdgebouw van het Van der Valk Ho-
tel, langs de Schipholweg in Haarlem, onder-
gaat al een aantal jaren een grote renovatie. 
Zowel de schil als het interieur krijgen hierbij 
een nieuwe en moderne uitstraling. Het pand, 
een van oorsprong onderheide betonnen cas-
co van kolommen, liggers en vloeren, heeft 
in het verleden al diverse verbouwingen, aan-
passingen en uitbreidingen ondergaan. Zo is 
de oorspronkelijke constructie in de jaren ’90 
uitgebreid met een extra bouwlaag opgetrok-
ken uit een lichte staalconstructie.

Maar een renovatie van deze orde heeft het 
pand niet eerder gehad. Zo is de hoofdentree 
uitgebreid met een tweelaagse aanbouw be-
staande uit een tweetal extra hoge bouwla-
gen, is een groot gedeelte van een bestaande 
verdiepingsvloer verwijderd voor de bouw 
van hoge conferentiezalen, zijn de bestaande 
balkons en galerijen langs de gevel verwij-
derd, en is het pand opgetopt met een grote, 
opvallende luifel met een uitkraging van 5 m. 
Tijdens de inmiddels 4 jaar durende reno-
vatie is het hotel in gebruik gebleven. Dit is 

RENOVATIE VAN DER VALK HOTEL, HAARLEM

Meer massa met lichte luifel
Een langdurige renovatie nadert zijn voltooiing met de realisatie van de opvallende luifel met een uitkraging van 5 m.
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voor de aannemer een grote opgave en is een 
belangrijke factor geweest in de keuze om 
de renovatie over een langere termijn uit te 
spreiden. Halverwege 2017 is de bouwfase 
begonnen bij de onderste bouwlagen en over 
de jaren heen doorgezet richting het hoogste 
punt. De renovatie is naar verwachting in de 
zomer van 2021 afgerond.

Constructief ontwerp luifel
Hoogtepunt van de renovatie is de opzet van 
de nieuwe luifelconstructie bovenop een al 
bestaande, slank uitgevoerde optop. Op de 3e 

tot en met de 5e bouwlaag gaat de bestaande 
betonconstructie over naar een staalcon-
structie. De 6e en laatste bestaande bouwlaag 
betreft een zeer lichte staalconstructie uit 
slanke HE-kolommen. 
De luifel is ontworpen als een lichte en 
slanke staalconstructie en bestaat voor een 
overgroot deel uit vakwerkliggers om de 
uitkraging van 5 m rondom te ondersteunen. 
De nieuwe dakvloer is verder opgebouwd uit 
stalen dakplaten en is uitgekruist met hoeklij-
nen en stripstaal.
De luifelconstructie, met een oppervlak van 
circa 50x60 m, is volledig ontworpen als 

een 3D-raamwerk van 1D-staafelementen. 
Het constructief ontwerp is getoetst met een 
eindige-elementenpakket. Met dit 3D-model 
is de krachtverdeling in het staafwerkmodel 
geanalyseerd in zowel de bouw- als in de 
gebruiksfase en is de staalconstructie getoetst 
op een doorsnede- en stabiliteitscontrole. Een 
belangrijk uitgangspunt vanuit de ontwerpfa-
se was het centrisch steunen van het nieuwe 
bouwwerk op de bestaande kolomstructuur 
van het pand, om te zorgen voor een gemak-
kelijke krachtsafdracht richting de fundering.
Door een grote reeks belastingcombinaties is 
onder andere rekening gehouden met diverse 
windrichtingen en combinaties van opwaart-
se en/of neerwaartse winddruk. Tevens is 
een optionele uitbreiding met zonnepanelen 
beschouwd. Ook is de luifel ontworpen om in 
de bouwfase een groot deel van de hangstei-
ger te ondersteunen.

Krachtsinleiding bestaande draag-
structuur
Door de forse uitkraging van de luifel 
concentreert het grootste gedeelte van de 
belasting zich langs de randen van het pand. 
Dit zorgt in eerste instantie voor een forse 

toename van belasting op de fundering. 
In een vroeg traject werd duidelijk dat de 
bestaande fundering mogelijk nog voldoende 
capaciteit heeft voor deze toename. Echter 
kwam, voorafgaand aan de bouw, extra 
capaciteit vrij nadat de bestaande uitwendige 
balkon- en galerijplaten in de omtrek van het 
pand verwijderd werden. Hierdoor kon de 
controle van de huidige onderbouw snel be-
handeld worden, maar was er op detailniveau 
veel extra aandacht benodigd voor diverse 
controleberekeningen.

Verankeren bestaande constructie 
tegen opwaaien
Een kritisch punt in het ontwerp was het 
inleiden van de grote opwaartse krachten 
door wind. Gezien de grote uitkraging en in 
combinatie met een lange gevel en de lichte 
structuur, is de luifel erg gevoelig voor deze 
opwaartse krachten. Op veel posities zijn 
deze krachten over meerdere bouwlagen 
door-en-door verankert om te zorgen voor 
voldoende neerwaartse massa. 
Vooral bij de hoekkolommen bleek dit com-
plex, omdat hier over het algemeen de minste 
neerwaartse massa aanwezig is. Gelijktijdig 

Met archieftekeningen is de bestaande constructie 
3D gemodelleerd. 

Veel bleek anders geconstrueerd dan aangegeven. 
Visuele inspectie was een belangrijk uitgangspunt.

De nieuwe staalconstructie is daarop centrische 
gemodelleerd.

Het ‘verkokeren’ van de bestaande H-profielen
zorgt voor meer knikweerstand.

Aan de onderzijde van het vakwerk is bouwkundig 
hulpstaal toegevoegd voor de composiet afwerking.

De staalconstructie is afgestemd op nauwkeurig 
ingemeten posities van de ondersteuningen.
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De renovatie geeft het hotel een nieuwe 
en moderne uitstraling
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gaan de hoekkolommen, door het extra grote 
oppervlak van de uitkraging, gepaard met de 
hoogste opwaartse windkrachten van de ge-
hele luifel. Bij de meest kritische hoekkolom 
is de rustende belasting van vier bouwlagen 
benut om de hoge opwaartse krachten te 
vereffenen. Om dit te kunnen realiseren is 
veel aandacht besteed aan het inspecteren 
van de kwaliteit van de bestaande knopen 
tussen de bouwlagen. Daarnaast is op basis 
van de archieftekeningen de gehele bestaande 
constructie 3D gemodelleerd. Dit maakte 
het mogelijk om de bestaande knooppunten 
volledig in beeld te krijgen en een geschikte 
versterking te ontwerpen voor overdracht van 
de opwaartse krachten over de verschillende 
bouwlagen.

Versterkingen bestaande  constructie
Voorafgaand aan de productie van de staal-
constructie zijn de pootjes voor de luifel al 

gemaakt en bouwkundig afgeplakt, centrisch 
boven de bestaande kolomstructuur. De po-
tjes zijn vervolgens nauwkeurig ingemeten 
en afgestemd met de productietekeningen. 
Met deze werkwijze was de positie van de 
verschillende vakwerken goed te monitoren 
en kon een centrische aansluiting met de 
bestaande kolomstructuur gegarandeerd 
worden.
Met het in productie gaan van de nieuwe 
staalconstructie, zijn de bestaande staal-
op-staal knopen onder de pootjes versterkt. 
De kolommen onder de bestaande verdie-
pingvloeren zijn versterkt door deze in te 
betonneren, waardoor de knikweerstand 
aanzienlijk wordt verhoogd. De staalkolom-
men op deze bouwlagen waren al omringd 
door bouwkundig metselwerk die uitstekend 
konden fungeren als bekisting.
Tot slot zijn de HEA 100-kolommen van 
de bestaande optop versterkt door deze te 

‘verkokeren’. Lange stukken stripstaal zijn 
hiervoor aan weerzijden van de HE-kolom 
gelast waardoor deze, in doorsnede, een 
kokervorm aanneemt. Met deze aangelaste 
strip heeft het HE-profiel meer weerstand 
tegen het uitknikken in de voorheen zwakke 
as. Een uitzondering hierop zijn een tweetal 
hoekkolommen, die door de extra hoge 
belasting afkomstig uit de luifel, zijn versterkt 
met het aanlassen van forse UNP-profielen 
aan weerzijden van het profiel. 

Afwerking
Nadat alle versterkingen aan de bestaande 
constructie waren afgerond zijn de nieuwe 
vakwerken op het dak gemonteerd. De steiger 
is vervolgens verder opgetrokken en opge-
hangen aan het staalwerk. Uiteindelijk is de 
luifel afgewerkt met composiet beplating voor 
een fraaie uitstraling. •

Projectgegevens

Opdracht Van der Valk, Haarlem • Architectuur Architectenbureau Van Den Hoeven, Harmelen • Constructief ontwerp 

Pieters Bouwtechniek, Haarlem • Uitvoering HuneBouw, Hoogeveen • Staalconstructie Postma-Groen, Sneek

De renovatie is in 2017 in de onderste bouwlagen gestart met de realisatie van 
de nieuwe entree en bovengelegen Birdys’ bar.

Tijdens de renovatie zijn restaurant en conferentiezalen in gebruik gebleven.

De renovatie eindigt bij de nieuwe luifel op de bestaande, licht uitgevoerde, 
staalconstructie.

Hangsteiger om de luifel verder af te werken.




