Fletcher hotel Amsterdam

Staalkaart

gebogen glas

Het Fletcher hotel, de opvallende ronde toren langs de A2 bij
Amsterdam, heeft een dubbele gevel die met geprint glas
transparantie, gelaagdheid en een steeds wisselende aanblik biedt.
Octatube werkte de gevel met composietelementen en warm
gebogen glaspanelen uit. Finiglas leverde gebogen glaspanelen
voor de douchecabines die midden in de hotelkamers staan.
De kleine buigstraal van deze smalle en hoge glasplaten ligt
op de grens van het technisch haalbare.
Vlak langs de snelwegen bij knooppunt
Holendrecht en in de aanvliegroute
naar Schiphol staat het nieuwe Fletcher
hotel, de opvallende ronde toren met
een speels patroon van blauwe cirkels.
De geluidsbelasting van het vlieg- en
snelwegverkeer was slechts één van
de vele eisen waar architectenbureau
Benthem Crouwel rekening mee
moest houden. Vanwege de
vliegtuigen mocht het gebouw
niet hoger dan 60 meter zijn.
De gemeente Amsterdam
wilde een opvallend gebouw, een ‘landmark’
dat er van alle richtingen hetzelfde
uit moest zien
en zeker
geen achtergevel
mocht

Foto Rob Hoekstra
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Het warmgebogen glas is
puntsgewijs bevestigd op stalen
zwaarden. Foto Rob Hoekstra

Het Fletcher hotel heeft een
cilindrische gevel die vanuit alle
richtingen een interessante aanblik
biedt. Foto Rob Hoekstra
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Zowel de composiet binnengevel als de warmgebogen-glas buitengevel zijn bedrukt met volvlak- of stippenpatronen. Foto: Rob Hoekstra

hebben. De hoteleigenaar wilde ten-

creëren, koos de architect in nauw

zijn. Op het glas zijn drie verschillende

minste 120 kamers met vier sterren.

overleg met eigenaar Caransa Groep

keramische bollenprints terug te vin-

En dat allemaal moest op een smalle

voor een dubbele gevel. Maar vanwege

den. Ook de binnengevel, die bestaat

restkavel passen. Een cilindervormige

de brandveiligheid mocht de buitenste

uit composietelementen, heeft karakte-

toren leek de enige manier om aan

gevel niet helemaal dicht gemaakt

ristieke cirkelvormige volvlak- en stip-

al die randvoorwaarden tegemoet te

worden. Dan zou de spouw bij een

penpatronen. Voor de kleuren blauw

komen.

eventuele brand als een schoorsteen

liet de architect zich inspireren door het

gaan trekken. Om dat te voorkomen

Hollandse hemelblauw en het karak-

Dubbele gevel

zijn de naden tussen de buitenste glas-

teristieke ANWB-verkeersbordblauw.

Om het geluid te weren, maar vooral

platen open gebleven. De geluidwering

De reflecties en de stand van de zon

om een gevel met dieptewerking te

is uiteindelijk in de binnengevel gere-

maken dat het gebouw er eigenlijk altijd

aliseerd met geluidwerende beglazing

anders uitziet. In de avond wordt de

en met gipsplaten die verend aan de

gevel van binnenuit door LED’s ver-

Bouwpartijen

binnenzijde van de gevel zijn bevestigd.

licht. Dan lichten de ronde ramen van

Opdrachtgever: Caransa Groep BV, Amsterdam

De binnengevel heeft ook een waterke-

binnenuit op. Architect Peter Kropp

Architect: BenthemCrouwel, Amsterdam

rende functie. In de spouw heerst min

ervaart de aanblik van de gevel zo:

Aannemer: Strukton

of meer hetzelfde klimaat als buiten,

‘Overdag is het meer een Moiré-effect.

Gevelontwerp en –bouw: Octatube, Delft

het is dan ook geen klimaatgevel. De

In de avond komt er door de verlichting

Glasleverancier buiten- en binnengevel: Innoverre,

spouw tussen de binnen- en buitenge-

en de reflecties een extra subtiliteit in

Hannover

vel is met 0,8 meter breed genoeg voor

de gevel.’

Glasleverancier buitenpui b.g.: Flintermann, Salzbergen

glazenwassers en onderhoudsmensen.
Composiet gevelelementen

Leverancier douchecabines, toiletwanden, videwand,

1 0

binnenpui boven receptie en spiegels: System Flex,

De dubbele gevel is er vooral om visu-

Per verdieping omringen veertig warm-

Dongen

ele redenen en wordt op verschillende

gebogen gelaagd glaspanelen de

Glasleverancier douchecabines, toiletwanden en rui-

manieren gebruikt. Wie goed kijkt,

gevel. Per kamer zijn dat precies vier

ten boven receptie: Finiglas, Dülmen

ziet dat zowel de binnengevel als de

glaspanelen, passend in het stramien

glasplaten van de buitengevel bedrukt

en nog goed te produceren en trans-
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Nagenoeg alle beglazing in de entreepartij is gebogen.
Foto: Michael van Oosten

Het cylindrische concept is binnen, met gebogen glas boven de receptiebale
en tapse plafondplaten, consequent doorgezet. Foto: Michael van Oosten

porteren. Iedere glasplaat is puntsge-

heden qua vorm. Door veel repetitie in

binnenuit aangevoerd worden. En om

wijs bevestigd op stalen zwaarden. Die

het ontwerp waren slechts drie mallen

in de toekomst ruiten te kunnen ver-

zijn vastgeschroefd aan consoles. De

nodig en dat beperkte de kosten. Maar

vangen, is de maatvoering aangepast

centrale kern draagt het gebouw. Via

dat er nog geen lange ervaring met

aan de afmetingen van de lift. De ronde

stalen schoren die in de binnenwanden

composietgevels is, beseft ook archi-

ramen hebben een diameter van 2,25

verborgen zijn, wordt het gewicht van

tect Kropp terdege: ‘Door onze ervaring

meter. De nòg grotere ramen moesten

de vloeren en de gevel afgedragen.

met het Stedelijk Museum hebben we

om dezelfde reden gesegmenteerd

het er hier ook op gewaagd, maar het

worden. Twee boven elkaar liggen de

moet zich nog bewijzen.’

hotelkamers hebben ieder een halfrond

In eerste instantie wilde de architect

raam en per hotelkamer is het halfrond

de binnengevel in beton uitvoeren,

opgedeeld in drie glasvlakken.

maar dat werd te zwaar. Daarna werkte

De gevel van iedere hotelkamer bestaat

BenthemCrouwel een plan met hout-

uit één GRP-gevelelement, met een

skeletbouwelementen uit. Op zich

ronde vorm die perfect de kromming

Consequent cilindrisch

was dat mogelijk, maar om goed met

van de gevel volgt. De meeste kamers

Het idee van de cilinder met gekromde

naden en aansluitingen om te gaan,

hebben één rond raam aan de linker- of

vlakken is ook in de entreepartij con-

zou wel complex worden. Uiteindelijk

rechterkant. In de gevel zijn ook zes

sequent doorgezet. Architect Kropp

droeg Octatube de oplossing aan door

grote ronde ramen opgenomen, die

vertelt: ‘De hele buitenschil hebben we

composietelementen voor te stellen.

zijn verdeeld over twee boven elkaar

zoveel mogelijk met gekromd glas uit-

De Delftse glasbouwer had met een

liggende kamers. Om de vlakke ramen

gevoerd, we wilden heel bewust geen

eerder project, het Rabin Center in

goed in de gebogen composietele-

facettering.’ De entreepartij heeft een

Israel goede ervaringen opgedaan met

menten te plaatsen, verloopt de spon-

geheel glazen buitenpui met een klei-

glasvezelversterkt polyester (Glass

ning. Het glas is met een structurele

nere diameter dan de hotelkamertoren

Reinforced Polyester, GRP). En Ben-

kit verlijmd en vastgezet met een

erboven. Praktisch alle glasvlakken in

themCrouwel werkte voor het Stedelijk

aluminium deklijst. De deklijst is vast-

de entreepui zijn gebogen, inclusief die

Museum in Amsterdam ook al met een

geschroefd op een in het GRP-element

in deuren. Alleen wie er écht naar op

composietgevel. Composietconstruc-

geïntegreerde aanslag. Het glas is van

zoek gaat, vindt hier en daar een smal

ties zijn licht en bieden veel mogelijk-

binnenuit geplaatst en moest ook van

staand raam dat vlak gebleven is.
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8 millimeter dik gebogen en gehard
glas. Iedere glasplaat vormt een boog
van negentig graden.
Het hang- en sluitwerk van de douchecabine is door System Flex voor dit project ontworpen. Dit bedrijf leverde ook
alle spiegels en toiletwanden. De toiletDe smalle en

Ook binnen blijft de hoofdopzet cilin-

Spectaculaire douchecabine

ten op de kamers hebben glaswanden

hoge glasplaten

drisch. De receptiebalie bijvoorbeeld,

Opdrachtgever Maurits Caransa be-

met een witte stootvaste folie. De toilet-

van de

maar ook de betongevel in het zicht

dacht, helemaal in het concept van het

deuren bestaan uit een gekromde glas-

douchecabine

erboven én de grote ramen van de ad-

gebouw, een cilindrische douchecel

plaat. In het restaurant op de achttiende

hebben een

ministratiekantoren daarin hebben de

midden in de kamer. Ook het idee om

verdieping schermt een glaswand de

buigstraal van

karakteristieke kromming. Het glasop-

de toiletcabine glazen wanden en een

vide af. Door de segmentering van deze

slechts 490

pervlak loopt vloeiend door in het beto-

deur van gebogen glas te geven, komt

wand was de bestaande slingertest

millimeter.

noppervlak en de ruiten zijn uit het zicht

van hem. Vooral de douchecabine is

niet geldig. Speciaal voor het Fletcher-

Foto: Rene van

op een stalen onderconstructie gemon-

opmerkelijk, en door de transparante

project bouwde System Flex in Dongen

Dongen

teerd. De buigstraal van de 1,55 meter

glaswanden zullen gasten dit hotel

een testopstelling, waar TNO de zand-

brede en 2,38 meter hoge gelaagd

waarschijnlijk nooit meer vergeten.

zakslingerproef uitvoerde.

glasruiten is 6,5 meter. De cilindrische

Maar ook glastechnisch is de douche-

opzet is tot in het plafond consequent

cabine erg interessant. Finiglas produ-

doorgezet: de plafondplaten lopen taps

ceerde de glasplaten, met buigstralen

Glas

toe en richten zich allemaal naar het

die tot op de millimeter precies zijn

Buitengevel: 8.8.2 cilindrisch warm-

midden van het gebouw. Hierin is nog

vastgelegd. De gebogen glasdeur heeft

gebogen glas R=12 meter met drie

de hand van BenthemCrouwel terug te

een buigstraal van 473 millimeter en

verschillende keramische prints

zien; verder is de inrichting ontworpen

de gebogen vaste ruiten hebben een

Binnengevel: 8/15/8.8.2 isolatieg-

door Robert Kolenik.

buigstraal van 490 millimeter. Het bui-

las, samenstelling voor ronde ramen,

gen van de 0,59 meter smalle en 2,42

halfronde gesegmenteerde ramen

Voor de afscheidingen naar de trappen-

meter hoge glasplaten, met een derge-

en gesegmenteerde restaurantpui

huizen leverde Octatube nog vier (60

lijke kleine buigstraal, vormde een grote

Douchecabines: 8 millimeter ge-

minuten) brandwerende glaspuien van

uitdaging voor de productie.

hard, gebogen, vaste delen R=490
millimeter en deur R=473 millimeter

ruim 8 meter hoog. Het restaurant en

1 2
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een skylounge vullen de zeventiende

Vertegenwoordiger Alexander Nagel

Toiletwanden en -deur: 8 millime-

en achttiende verdieping. Om een pa-

van producent Finiglas legt uit: ‘Om dit

ter gehard en 8 millimeter gehard

noramisch uitzicht te bieden, bestaat

glas te buigen, moet het behoorlijk heet

gebogen R=470 millimeter; met

de gevel hier voor honderd procent uit

gemaakt worden, maar daardoor is het

witte stootvaste folie

glas. Deze pui is gesegmenteerd omdat

lastig om binnen de maattoleranties te

Gebogen buitenpui begane

anders de eventuele buitenzonwering

blijven en de oppervlaktekwaliteit onder

grond: 10(15)12

aan de randen te ver zou uitsteken, en

controle te houden. Door de hoge

Gebogen ramen boven receptie:

de glazenwassergondel hinderen. Een

temperatuur wordt het glasoppervlak

66.4 gelaagd floatglas, gebogen

andere overweging, aldus Octatube,

gevoeliger voor afdrukken. Het was een

R=6500 millimeter

was dat men de reflectie wilde vermin-

kwestie van uitproberen en spelen met

Brandwerende pui, ramen en

deren om een vrij zicht te creëren voor

de parameters van de oven om tot een

deuren: Vetrotech Saint-Gobain

de gasten die van binnen naar buiten

goed resultaat te komen.’ De douche-

Contraflam Lite EW60

kijken.

cabine bestaat uit vier glasplaten van
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