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Een gevel
als

visitekaartje

De gevel van het nieuwe Mint hotel op een steenworp van Amsterdam CS is het visitekaartje

van het gebouw. Die straalt, door de grote glasvlakken en de verschillende materialen als

Profilit glas, zink en steen, exclusiviteit uit. Bezoekers van de bar op de bovenste verdieping

kunnen door grote oppervlakken structureel glas genieten van het unieke uitzicht over de

haven, het IJ en de historische stad. Gevelbouwer Belgo Metal leverde de prefab-gevelka-

ders compleet afgewerkt aan op de bouwplaats.

H

Gevel met luiken voor zonwering. Foto: Bennetts Associates

et Mint hotel staat op het Oosterdokseiland, naast de nieuwe
stadsbibliotheek en andere nieuwe kantoorgebouwen, waaronder dat voor
Tomtom. Het is het eerste project dat
Bennetts Associates buiten Groot Brittannië realiseerde. Architect Rab Bennetts meldt dat het plan in de eerste
plaats een ‘dramatisch samenspel van
hoeken en radiale insnijdingen is’, die
door het masterplan van Eric van Egeraat, nodig waren.
Masterplan

De zonneschermen worden gemonteerd. Foto: Rik Vollebregt

Naast het Mint hotel zijn er nog vijf
gebouwen op het Oosterdokseiland in
dat masterplan betrokken. Door de
vorm van de kavel en de noodzaak om
iedere kamer daglicht en uitzicht te
geven, kreeg het gebouw zijn ‘scherpe
geometrische vormen’ rond een centrale tuin. Boven twee algemene en openbare verdiepingen liggen negen hotelkamerverdiepingen en daar weer bovenop
een ‘skylounge’: een bar met uitzicht en
buitenterras. Uiteraard zijn de hotelkamers, terrassen en skylounge, zo

gerangschikt dat het uitzicht over het
water en het spectaculaire panorama
van de oude stad maximaal tot hun
recht komen.
De gevels bestaan uit diverse materialen: beweegbare zonneschermen, houten of metalen panelen en metselwerk.
‘Dat bootst de geest van traditionele
Nederlandse architectuur na’, aldus de
architect. Tijdens een rondgang door
het gebouw is te zien dat de inpandige
afwerking hier en daar behoorlijk basaal is en het geheel oogt redelijk sober.
De meeste luxe en exclusiviteit is inderdaad in de gevel terug te vinden en
daarmee is de gevel met recht het visitekaartje van het gebouw.
Associatie met luxe
Veel betrokkenen bij de bouw kennen
het hotel nog onder de naam ‘City Inn’.
Maar na een marktonderzoek concludeerde de organisatie dat die niet de
gewenste associatie met luxe en comfort
opriep. Vandaar dat besloten werd de
naam te veranderen in ‘Mint’ hotel. Die
past beter bij het imago dat de hotelgroep wil uitstralen. Overigens speelt
glas een belangrijke rol in het realiseren
van de uitstraling en kwaliteiten die het
gebouw biedt. Caroline Receveur, general manager van het hotel, vertelde bijvoorbeeld in Hospitality Management:
‘Het wijdse panorama over de stad, vanuit de skylounge op de elfde verdieping
is heel bijzonder.’ Maar ook de wandhoge ramen, de goede geluidsisolatie, en
de zomer en winter comfortabele
kamers, die het hotel aanprijst, hebben
alles te maken met de kwaliteit en
mogelijkheden van de beglazing.
In totaal telt het Mint hotel 553 kamers.
Behalve de skylounge zijn er ontmoetings- en dinerruimtes en een café restaurant. Op de website van het Mint hotel is
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duidelijk te zien hoe trots de organisatie
is op de locatie aan het water, naast het
centraal station en dicht bij bezienswaardigheden als het Rijksmuseum, Leidseplein en Anne-Frankhuis.

Gevel met luiken voor zonwering.
Foto: Bennetts Associates

Projectgegevens
Opdrachtgever: MAB Ontwikkeling Oosterdokseiland, Amsterdam
Architect: Bennetts Associates Architects, Londen
Uitwerkende architect: BDG, Almere
Hoofdaannemer: Strukton Civiel Projecten, Amsterdam
Gevelbouwer: Belgo Metal, Wetteren
Glazen balustrades: Sterkos, Leeuwarden
Leverancier / ontwerp Profilit: Glasimpex, Schiedam
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De plattegrond van het gebouw heeft
enkele scherpe hoeken, de gevel maakt
zelden een rechte hoek. De staanders in
de gevel aan de stadszijde op de onderste
verdieping hebben desondanks allemaal
dezelfde richting, namelijk naar het
stadscentrum. Een idee van de architect,
maar gevolg is dat die kolommen min of
meer schuin in de gevel staan. De verschillende scherpe hoeken hadden ook >>

j u n i

Het Belgische gevelbouwbedrijf Belgo
Metal fabriceerde en monteerde de buitengevel. Nathalie Bogaert, project
manager, vertelt: ‘Het bijzondere aan
dit project zijn de gebruikte materialen.
De panelen in de kaders zijn bekleed
met zink of steen. Er zijn kaders die zijn
opgevuld met Profilit profielen en
natuurlijk zijn er ook grote glasoppervlakken. Daarmee straalt het gebouw
exclusiviteit uit.’ Het zink is vooral
gebruikt als bekleding van de gevels die
uitkijken op de binnentuin. De kleur is
een aardeachtig rood. De stenen gevelbekleding bestaat uit steenstrips, die
zijn verlijmd op de onderplaat.

B e e l d

Exclusiviteit
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Het Mint Hotel in aanbouw. Foto: Bennetts Associates

voor de gevelbouwer consequenties, bijvoorbeeld de steenstrips moesten in diezelfde hoeken afgeslepen worden.
De gevel van de hotelkamers is ingevuld
met standaard kaders. Bogaert: ‘Van de
derde verdieping tot helemaal bovenaan
is de gevel opgebouwd uit prefabkaders.
Die zijn volledig afgewerkt in ons atelier
in Wetteren. Dus inclusief de beglazing,
alle dichte panelen en de louvreluiken
die als zonwering dienen. Voor de assemblage werd in ons atelier een lijnsysteem
opgezet. In de kaders werd eerst alle glas
geplaatst, daarna alle steen en dan al het

zink. De kaders werden helemaal afgewerkt en geassembleerd in het atelier.
Het voortraject duurde wel wat langer,
maar daardoor verliep het werk op de
werf snel. De kaders zijn met de vrachtwagen van Wetteren naar de bouwplaats in Amsterdam vervoerd. Het zijn
forse kaders van 3,5 tot 5 meter breed
en met 3,8 meter verdiepingshoog. Vanwege de afmetingen, en vooral het
gewicht, zijn de kaders rechtopstaand
vervoerd. Op de bouw zijn ze afgehangen aan de verankeringen. Daarna is
alles afgewerkt.’
Glassamenstellingen

Glas
Gevelbeglazing:
AGC Stratobel 44.2 Stopray Safir #2- 20mm Warm E zwart Argon Gasvulling - 6 mm Planibel Blank,Gehard
AGC Stratobel 46.2 Stopray Safir #2- 18 en 16 mm Warm E zwart Argon
Gasvulling - 6 mm Planibel Blank,Gehard, Siliconen randafdichting DC3362
AGC Stratobel 66.2 Stopray Safir #2- 16 mm Warm E zwart Argon Gasvulling - 8 mm Planibel Blank,Gehard, Siliconen randafdichting DC3362

Steunberen glasvinnen skylounge:
Polypane 3 maal 12 millimeter gelamineerd.

Bouwglas voor dichte delen:
Pilkington Profilit K 25/60/7 met 16 draden

Bogaert vertelt nog dat er twee soorten
glas toegepast zijn: ‘Er is glas met een
Safircoating geplaatst in de hotelkamers, van de derde verdieping tot
boven. De zontoetredingswaarde (gwaarde) ligt voor dat glas rond de 35
procent. In de skylounge, in de loopbruggen en in het cafetaria is beglazing
geplaatst met een Visioncoating. Daarvan ligt de ZTA rond de 28 procent.’
Anton Peters, manager architecturaal
glas bij AGC, voegt toe: ‘Hier is het glas
eigenlijk maar een onderdeel, naast de
vullingen met bijvoorbeeld steen. Maar
ik ben bij de productie geweest en dat is
wel spectaculair. De meeste tijd zijn wij
met Belgo Metal bezig geweest om de

eisen om te zetten naar samenstellingen. Want de ruiten zijn isolerend,
geluidwerend, doorvalveilig en hebben
een geharde binnenruit, maar de
samenstelling moet wel goed in het
kader passen. De afstandhouder is een
isolerend type, warmE, in het zwart.’
De trappenhuizen hebben een geheel
glazen buitenpui, een ‘skywall’. Bogaert
zegt daarover: ‘De skywall is niet geprefabriceerd, maar opgebouwd als stijl- en
regelwerk. Het glas is er op de bouwplaats in geplaatst. De klemmen zijn
weggestoken in de siliconenvoeg, zodat
het glas onzichtbaar geklemd is.’
Skylounge
De opdrachtgever hecht veel belang aan
het indrukwekkende uitzicht vanuit de
skylounge. Dat bleek wel tijdens een
perspresentatie begin april, toen de
gevel nog niet helemaal gereed was. De
definitieve ruit zou zes dagen later afgeleverd worden. Om ook het uitzicht
naar het spoor en het IJ te hebben,
moest Belgo Metal aan deze zijde van de
skylounge een noodruit plaatsen. Deze
klus werd ’s nachts uitgevoerd en het
treinverkeer werd er voor stilgelegd.
De glasgevel in de skylounge is structureel verlijmd. Om de transparantie te
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vinnen maken de glaspui stevig en transparant. Foto: Rik Vollebregt

behouden en ongestoord van het uitzicht te genieten, is deze gevel verstevigd met glasvinnen. De glazen steunberen zijn opgebouwd uit drie lagen gelamineerd glas van 12 millimeter dik. Die
vangen de krachten van de wind op;
door de ligging en de hoogte is rekening
gehouden met een hoge winddruk. Dat
de wind inderdaad gepaard gaat met
grote kracht bleek wel toen een storm
tussen 4 en 6 februari de zonweringslouvres beschadigde. Bogaert legt uit:
‘De louvres waren op het atelier al
bevestigd, maar omdat de besturing van
de louvres nog niet aangesloten was,
kon tijdens de storm wat schade ontstaan.’ Tijdens een bezoek in april is te
zien dat bouwvakkers de louvres
opnieuw inhaken.

de honderd graden oplopen. Daarom is
een speciale isolatieplaat toegepast die
bestand is tegen die hoge temperaturen.’
Bogaert vult aan: ‘Om de temperatuur te
beperken is onder- en bovenaan in de
profielen nog ventilatie voorzien.’

Het Mint Hotel is sinds 1 juni geopend.

i n

Meer informatie: www.minthotel.com.
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Voor de gevel van het vrijstaande
gebouwdeel D, het Oostblok, koos
architect Bennetts een opbouw in glasen Profilit glasprofielen. Deze zogenaamde U-balken fungeren als bekleding van de dichte geveldelen. Bogaert
legt uit dat de kaders daarvoor aangepast moesten worden: ‘De architect kon
niet instemmen met de bestaande profielen. Hij vond de zichtbare vlakken te
groot. En het verschil in uitlijning tussen het gewone doorzichtglas en het
profielglas was ook te groot. Het Profilit
zou 150 millimeter verder naar buiten
komen dan het doorzichtglas. Daarom
hebben we met leverancier Glasimpex
specifieke profielen ontworpen. Die profielen worden in het stijl- en regelwerk
van de kaders geklemd; en ze klemmen
op hun beurt het Profilit in.’

De bouwers kozen voor glasprofielen
met zestien interne metaaldraden.
Weerd vertelt over de ingegoten draden:
‘De belangrijkste functie is veiligheid:
bij breuk vallen er net als bij gewoon
draadglas minder grote stukken glas
omlaag. Veel mensen denken dat die
metaaldraden het glas steviger maken,
<
maar dat is dus niet zo.’

j u n i

Profilit

Glasimpex en Belgo Metal ontwierpen
de profielen zó dat de U-balken onderaan gesteund worden. Bogaert vertelt
verder: ‘Het onderprofiel houdt de profielen horizontaal op hun positie. Bovenaan heeft het glas de mogelijkheid om
uit te zetten. Horizontaal zijn de U-balken met een siliconenvoeg van drie millimeter verbonden. De buitenste zitten
geklemd tussen een aluminium afwerkingsplaat.’ Glasimpex adviseerde niet
alleen over de bevestiging, maar ook
over de temperatuurhuishouding achter
het Profilit. Cock Weerd, directeur van
het bedrijf uit Schiedam vertelt daarover: ‘We hebben geholpen om de extrusieprofielen aan te passen. Daarnaast
adviseerden we over het isolatiemateriaal dat achter de U-balken toegepast kan
worden. Want in de spouw achter de
profielen kan de temperatuur tot boven

B e e l d

De loungebar heeft grote ramen om over Amsterdam uit te kijken. GlasVanuit de kamers kijken de hotelgasten uit over historisch Amsterdam. Foto: Rik Vollebregt

Het vrijstaande gebouwdeel D is bekleed met Profilitprofielen voor de blinde geveldelen. Foto: Rik Vollebregt

