
De betonvloer is gevlinderd;  

de staalplaatbetonvloer is in 

het zicht gelaten. Links de 

nieuwe ronde betonnen kern. 

De smal le kerkramen zijn aan de 

onderzijde verlengd tot bijna  

op maaiveld.
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Meer daglicht in
monumentale kerk
in de Hilversumse Tesselschadekerk zijn nu kantoren gevestigd. 

daarvoor is in de kerk een staalconstructie ingebouwd met 

een betonnen kern. voor de glas-in-loodramen is isolatieglas 

geplaatst in minimalistische kaders van gezet rvs.

De Hilversumse Tesselschadekerk (1927) zou al eens worden 
gesloopt en vervangen door een appartementencomplex. De 
buurt was het daar niet mee eens en vroeg een monumenten
status aan voor het gebouw. Daarna zouden er appartementen 
ín de kerk worden gebouwd, maar ook dat strandde, mede door 
de crisis. “Als je zo’n gebouw wilt respecteren, passen er eigen
lijk alleen kantoren in”, zegt Kim van Kampen van Kastanje, dat 
de kerk uiteindelijk overnam en herontwikkelde tot kantoren. 
Gemeente en buurt konden zich in deze wijziging vinden van
wege de kwaliteit van het plan, waarbij de kerk veel minder 
werd aangetast dan bij de bouw van de geplande appartemen
ten. De transformatie is in bouwteamverband ontwikkeld.  
Kastanje trok hierin op met H en E architecten, Bouwbedrijf  
A. Huurdeman, EKS Installatie Management en Instacom  
Electrotech. 

Raamstroken
Vooral aan de buitenzijde van de kerk zijn de ingrepen zeer 
minimaal gebleven. Er was echter wel meer daglicht nodig, met 
name voor de verdieping. Dat is gerealiseerd via raamstroken 
langs de dakvoet. Die raamstroken sluiten aan de buitenzijde 
exact aan op de pannenmaat; aan de binnenzijde zijn ze precies 
tussen de sporen geplaatst. Er is gekozen voor een vliesgevel

Kantoren in Tesselschadekerk
// Locatie: Tesselschadelaan, Hilversum
// Opdrachtgever: kastanje, Hilversum
// Bouw: juni 2012 – maart 2013
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systeem op een houten binnenzijde. Aan de buitenzijde is het 
onderste klemprofiel weggelaten om vrije afstroom van hemel
water mogelijk te maken en zo vervuiling te voorkomen, licht 
technisch directeur Remco Swaab van Bouwbedrijf A. Huurde
man toe. De ruit is daarvoor verlengd, zodat deze oversteekt en 
afwatert in de goot.

Gezet glasprofiel
Een aantal smalle, hoge ramen op de begane grond is vergroot 
door deze aan de onderzijde te verlengen tot op maaiveld. Een 
roede geeft nog de oorspronkelijke hoogtelijn aan. In deze  
ramen zat glas in lood, maar wel in zeer eenvoudige vorm. Dat  
is vervangen door blank isolatieglas. Van belang was wel een 
minimale profilering van de kaders daaromheen. Voor de  
– hoger gelegen – gehandhaafde glasinloodramen was dat 
van nog groter belang. Huurdeman ontwierp hiervoor een kader 
op basis van rvszetwerk. Dit is door De Wilde Metaal uit Bilt
hoven omgezet tot een hoeklijn, zodat een glasaanslag werd 
verkregen. Aan de buitenzijde is stopverfvervangende kit aan
gebracht, waarmee het oorspronkelijke beeld hersteld is. Dit 
zetwerk is beter geschikt dan een gewalste hoeklijn, omdat het 
zetwerk minder materiaal heeft in de hoek en daardoor gemak
kelijker rond te walsen is voor de gebogen bovenzijde van de 
ramen. De gezette profielen zijn met schroeven in het metsel
werk be vestigd, uiteraard voorzien van compriband en rondom 
afgekit.
In eerste instantie zou het zetwerk gemaakt worden van staal 
dat vervolgens thermisch zou worden verzinkt. Uiteindelijk bleek 
roestvast staal een betere keuze. Qua prijs maakte het weinig 
uit, terwijl het risico van vervorming door thermisch verzinken 
werd uitgesloten.
Bij de groter gezaagde ramen moest de negge aan de binnen
zijde worden afgewerkt, mede vanwege de dicht te zetten 
spouw. Dat is gedaan door cementgebonden stucwerk aan te 
brengen. Dit sluit aan op het rvsglasprofiel, maar is daarvan wel 
gescheiden door een tapelaag. Daardoor kunnen beide mate
rialen onafhankelijk van elkaar werken. De oorspronkelijke wind
gaten in de kerktoren zijn op dezelfde manier dicht gezet.

Geen isolatie
Ook aan de binnenzijde is zoveel mogelijk van de kerk in stand 
gebleven. Er is dan ook vrijwel niet geïsoleerd. Met name omdat 
dat elders weer problemen zou creëren, zoals bij de glasin
loodramen. Ook in de kap kon niet worden geïsoleerd. Tussen 
het dubbele dakbeschot zit namelijk een plenum waardoor de 
lucht werd en wordt afgezogen. Isoleren kon dus alleen aan de 
buitenzijde, maar dan moest de hele kap worden vervangen. Die 
was door een vorige eigenaar echter al gerenoveerd, met subsi
diegelden. “We willen dat op den duur nog wel gaan doen”, zegt 
Van Kampen. Overigens is er veel aandacht besteed aan het 
tochtvrij maken van de gevels en daken.

Nieuwe vloer
Wat wel is aangepakt is de begane grond. De houten vloer was 
niet berekend op de nieuwe belasting. De gemetselde fundering 
is hergebruikt voor een nieuwe geïsoleerde systeemvloer 
(balken/broodjes). In de betonvloer is vloerverwarming opge
nomen. Vanwege de hoge ruimtes en de geringe isolatie was dit 
het beste systeem, omdat het de warmte brengt waar die nodig 
is. Dat kan ook met stralingsplafonds, maar die moeten dan 

1 // Aan de buitenzijde van het kerkgebouw is weinig veranderd. Het 

enige wat opvalt zijn de raamstroken langs de dakvoet. 2 // Langs het 

glas in lood is beloopbaar glas aangebracht. 3 // De negge van de ver

grote ramen is afgewerkt met stucwerk.
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1 // In het hart van de kerk is een nieuwe betonnen kern aangebracht. 

Die eindigt op de verdieping. Op het dak van deze kern is een ventila tie

kanaal gelegd. 2 // De betonnen kern heeft een eigen fundering. Voor de 

resterende kerkdelen is de bestaande fundering zoveel mogelijk herge

bruikt. 3 // Voor de treden van de centrale trap zijn oude vloerroosters uit 

de kerk hergebruikt.

precies op de juiste plek hangen, wat in de grote kerkruimte 
lastig is. In de – hoge – kruipruimte zijn alle leidingen en zelfs 
luchtkanalen gelegd, zodat dit alles uit het zicht is gebleven. De 
lucht wordt ingeblazen via vloerroosters. De luchtbehandelings
kast staat op de begane grond van de toren. De in te blazen 
ventilatielucht wordt in de winter voorverwarmd.

Ronde betonnen kern
In het midden van de kerk is een betonnen ronde kern geplaatst, 
met daarin pantry’s en toiletten en dergelijke voorzieningen. 
Deze kern is duidelijk herkenbaar doordat de vloer een trede 
lager ligt dan de aangrenzende vloeren. Op het plafond van de 
betonnen kern is de luchtinblaas voor de verdieping geplaatst. 
Hier is ook isolatie gelegd voor akoestische demping.
Rondom de betonnen kern is de staalconstructie gebouwd voor 
de verdiepingsvloer. Deze verdiepingsvloer is een staalplaat  
be tonvloer, waarin eveneens vloerverwarming is opgenomen. 
De staalplaat blijft aan de onderzijde in het zicht. De staalplaat
be tonvloer is aan de randen los gehouden van de gevels van de 
kerk. Dat is deels gedaan met vides. Waar de vloer de gevels 
wel raakt is die gescheiden door beloopbaar glas ter plaatse  
van de glasinloodramen en een verzonken kabelgoot langs  
het metselwerk. Deze kabelgoot is eenvoudig afgewerkt met 
een houten plank.
Overigens is zowel de staalplaatbetonvloer als de beganegrond
vloer volledig gevlinderd als zichtvloer. Na uitharding is wel een 
transparant impregneermiddel toegevoegd.

Asbest
Voordat de transformatie van start kon gaan, hadden de partijen 
ook nog te maken met een asbestsanering. Bij een vorige ver
bouwing waren restanten asbest onder de vloer beland. Van
wege de grote ruimte in de kerk, stelde de gemeente voor om 
dit project te benaderen als een sanering in de buitenlucht. Ook 
de arbeidsinspectie gaf daar de voorkeur aan. Daarom werd 
gekozen voor afzuigen van de grond tot een diepte van onge
veer 100 mm, over de halve oppervlakte van de kerk. De grond 
moest dan wel vochtig zijn om stofvorming te voorkomen. Dat 
betekende dat er eerst een week lang gesproeid werd.

de staalplaatbetonvloer 
is aan de randen los 
gehouden van de gevels 
van de kerk
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Staalplaatbetonvloer Comflor 100, gevlinderd

Bestaande buitengevel

Beloopbaar glas 40 mm

Stalen hoeklijn, bevestigd met 
chemische ankers met verz. kop

Vloergoot zetstaal
Multiplex 18mm

Rondom stalen hoeklijn 
tbv oplegging vloer

Staalconstructie

Rondom stalen hoeklijn 
tbv oplegging vloer

Staalplaatbetonvloer Comflor 100, gevlinderd

Vloergoot zetstaal
Multiplex 18mm

Bestaande buitengevel

Bestaande buitengevel

Bestaande beglazing, 
glas in lood in stopverf

Isolatieglas

RVS-hoeklijn

Compriband Stopverfvervangende kit
Kit

Stucstop

Cementgebonden stucwerk

RVS-hoeklijn

Isolatieglas

Compriband
Kit

Stopverfvervangende kit

Tape als scheidingslaag

1:10

Projectgegevens // Locatie: Tesselschadelaan, Hilversum // Opdrachtgever: kastanje, Hilversum, 
kastanje.nu // Ontwerp: H en e architecten, Hilversum, henearchitecten.nl // Uitvoering: bouw-
bedrijf a. Huurdeman bv, amersfoort, huurdeman.nl // Installatietechniek: ekS installatie 
management, Zaandam, eks.nl // Elektra: instacom electrotech, Zaandam, instacom.nl // 
Bouwperiode: juni 2012 – maart 2013

38 // Bouwwereld

// Project transformatie

34-38_projecttransformatie.indd   38 10-09-13   13:09


