
Voor de uitstraling van het gebouw is gekozen voor Siberisch lariks met equal weathering en brandvertraging; een veilige keus!
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AMSTERDAM - Na de officiële start van de bouw in juni 2019 van Top-
Up in Amsterdam zijn de werkzaamheden inmiddels in een afrondende 
fase. Ontwikkelaar Lemniskade heeft naast het 30 meter hoge PATCH 
22 de zeven verdiepingen tellende hoogbouw in hout gerealiseerd. 

Het gebouw is geplaatst op een 
oude kabelhaspel die voorheen 
werd gebruikt voor trans-Atlanti-
sche kabels. Aan de voorzijde kij-
ken de bewoners uit op het project 
Schoonschip met dertig duurzame 
woonboten in het Johan van Has-
seltkanaal. Naast het gebruik van 
hout is het nieuwbouwproject vol-
ledig circulair zodat aan het eind 
van de levenscyclus de woningen 
grotendeels uit elkaar kunnen 
worden gehaald. Grondstoffen als 
hout, glas, aluminium en beton zijn 
vervolgens te gebruiken voor een 

nieuw gebouw. Het gebruik van 
energie en drinkwater wordt gere-
duceerd door het toepassen van 
onder andere zonnepanelen en 
hergebruik van regenwater voor 
toiletspoeling.

Eigen indeling
Kopers van de 28 appartementen 
kunnen zelf de indeling en afwer-
king van de woon-werklofts bepa-
len. In de ruimtes van 99 of 149 
vierkante meter is het mogelijk 
unieke lofts samen te stellen door 
zelf invulling te geven aan de 

ruimte. De ruimtes in Top-Up heb-
ben vrije hoogte van drie meter en 
zijn volledig leeg, dus zonder 
schachten of meterkasten. Dat 
maakt de woningen geheel vrij in-
deelbaar met een fraaie, zichtbare 
houten draagstructuur en mini-
maal 29 vierkante meter buiten-
ruimte.

Heko Spanten uit Ede heeft de vu-
renhout kolommen geleverd en de 
grenenhouten kozijnen zijn ge-
maakt door Timmerfabriek Gebrs. 
Bos uit Goudriaan. Foreco Hout-
producten en Foreco Houtcon-
structies leverden én plaatste de 
houten gevelbekleding.

Brandveilig
Voor de uitstraling van het gebouw 
is de keuze gemaakt voor Sibe-
risch Lariks gevelbekleding met 
een onderhoudsvrije brandvertra-
gende behandeling. De gevel is 
uitgewerkt in de kleur Equal 
Weathering zodat er vanaf het be-
gin een mooie uitstraling van ver-
grijsd hout wordt aangebracht. 
Voor de verdere afwerking is ge-
bruik gemaakt van Firestain zodat 
de coating geen negatieve impact 
heeft op het brandgedrag. 

Onderhoudsvrij en brandvertra-
gend
Vanwege de wens voor een onder-
houdsvrije gevel is gekozen voor 
SafeWood FRX met een weers-
bestendige brandvertragende be-
handeling. Voor deze brandvertra-
gende behandeling worden de  
delen geïmpregneerd met brand-

vertragende polymeren die door 
drogen en verwarmen volledig 
fixeren in het hout.

Brandtesten 
Voor Top-up zijn speciale brand-
testen volgens de SBI methode 
uitgevoerd om de brandveiligheid 
van de open gevel en het achter-
hout aan te tonen. Met het brand-
vertragend behandelde Siberisch 
Lariks zijn delen van minimaal 18 
millimeter dik en 68 millimeter 
breed toegepast in een verticale 
opstelling met 8 millimeter ruimte 
tussen de planken. Voor de achter 
constructie is gebruik gemaakt 

van brandvertragende spijkerre-
gels zoals ook toegepast in het 
echte werk.

Foreco Houtconstructies  
Noordeloos
Naast de levering van het hout 
door Foreco Houtproducten in 
Dalfsen is de uitvoering van de 
montage uitgevoerd door timmer-
lieden van Foreco Houtconstruc-
ties in Noordeloos. Met een team 
van soms wel ruim twintig gevel-
timmerlieden is ruim vijf maanden 
gewerkt aan de montage van de 
gevels en vlonderdelen in Sibe-
risch Lariks.

Top-up: hoogbouw in hout 
nadert voltooiing

Naast PATCH 22 staat het nieuwe, circulaire Top-Up dat door ontwikkelaar Lemniskade is 

gerealiseerd. Het project zit in de afrondende fase. Maar liefst zeven verdiepingen telt dit 

circulaire houtbouwproject met volledig zelf in te delen woon- en werklofts.

Door de spiegels op de hoeken van het gebouw ontstaat er een reflectie van de gevelbekle-

ding. Hierdoor lijkt de gevelbekleding in de kolom door te lopen.
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