
Verduurzaming met behoud van 
monumentaal karakter

Het voormalige Burgerweeshuis aan het IJsbaanpad in Amsterdam heeft 
een modern Energiedak gekregen van 250 m2 groot. De grote uitdaging 
van de werkzaamheden om het dak aan te pakken met duurzame moderne 
materialen was het behouden van het monumentale karakter en aanzien 
van het complex. De opgave voor alle partijen: het oude beeldbepalende 
karakter mag op geen enkele manier aangetast worden, ook niet op het 
dak.

val kreeg, voorkwam sloop. Nederland had 
een naoorlogs monument herontdekt. Red-
ding van het complex werd mogelijk doordat 
een projectontwikkelaar werd gevonden 
die het gebouw en het terrein wilde kopen, 
onder de voorwaarde dat hij er een kanto-
rencomplex mocht ontwikkelen. Dat com-
plex - Tripolis genaamd - werd ontworpen 
door het echtpaar Aldo en Hannie van Eyck. 
Zij namen ook de restauratie van het wees-
huis op zich. 

VERDUURZAMING
Het gebouw is sinds 2014 een rijksmonu-
ment en in eigendom van Zadelhoff B.V. 
Architect Wessel de Jonge Architecten heeft 
dit jonge Rijksmonument een nieuw leven 
ingeblazen door er bijzondere en aange-
name kantoorwerkplekken te creëren. 
Aronsohn Management heeft het bouwpro-
jectmanagement verzorgd en de verversing 
was in handen van uitvoerend aannemer 
BAM. Voor de installatietechnieken heb-
ben Klimaatservice Holland en Schadenberg 
Dakwerken de werkzaamheden voor het dak 
samen opgepakt. 

WERKZAAMHEDEN
In iedere ruimte is verbouwd. De werk-

Het Burgerweeshuis, in 1955 door 
Aldo van Eyck ontworpen om onder-
dak te bieden aan 125 weesjongens, 

werd in 1960 opgeleverd. Het weeshuis oogt 
als een kashba of een labyrint. Het is opge-
bouwd uit talloze binnen- en buitenruimtes, 
die in een complexe orde met elkaar zijn 
verbonden en haast onmerkbaar in elkaar 
overlopen. In Van Eycks visie lagen het pri-
vate en het collectieve in elkaars verlengde 
en moest de grens tussen gebouw en stad 
worden geslecht.

Het gebouw heeft een oppervlakte van 
ca. 6.300 m2 bruto vloeroppervlak en is 
opgebouwd uit 328 kleine eenheden, vier 
enkel-laags grote eenheden en vier grote 
eenheden met een verdieping die met elkaar 
diverse paviljoens (14 stuks) vormen. De 
paviljoens zijn onderling met elkaar verbon-

den middels een binnenstraat. De verschil-
lende eenheden zijn gegroepeerd rond 
enkele patio’s en een binnenplaats. De kleine 
modules meten 3,36 x 3,36 meter en heb-
ben vier ronde kolommen op de hoeken en 
een bol dak, waarbij de overspanning tussen 
de kolommen is gemaakt door architraven. 
De gevel bestaat uit een glazen pui of dichte 
wand van donkerbruine baksteen. De koe-
pelvormige dakelementen zijn uitgevoerd 
in prefab beton. Het wordt nationaal en 
internationaal beschouwd als een mijlpaal in 
de naoorlogse architectuur en als het eerste 
voorbeeld van het structuralisme in de archi-
tectuur.

RENOVATIE JAREN TACHTIG
In de jaren tachtig ontstond het plan om een 
deel van het Burgerweeshuis te slopen. Een 
massale actie, die vanuit de hele wereld bij-



zaamheden betroffen onder andere het 
leggen van droogbouw vloerverwarming.  
Een aantal paviljoens is voorzien van een 
vloeropbouwsysteem waarmee je binnen 
een beperkte opbouwhoogte een totaal-
oplossing voor verwarming, koeling, geluid 
en brandwerendheid met een maximaal 
gewicht van de vloer biedt. Doordat de 
beschikbare inbouwdiepte op de wand en 
de opbouwhoogte van de vloer beperkt 
is werd er bijvoorbeeld gekozen voor een 
messing verdeler en om de leidingen in de 
vloer in te frezen. Ook aan de gebouwschil 
is hard gewerkt om hem toekomstbesten-
dig te maken. De kenmerkende koepels op 
het gebouw zijn gerenoveerd en het dak is 
vernieuwd. 

ENERGIEDAK
Het behoud van de originele eigenschappen 
van het pand uit 1959 stond voorop bij het 
realiseren van duurzaamheidsmaatregelen. 
“Het voormalige weeshuis is ingrijpend gere-
noveerd”, vertelt directeur Alexander Schie-
broek van SolarTech. Zijn organisatie levert al 
20 jaar het Energiedak, dat ook in dit project 
een plek kreeg. “Met dit innovatieve geïn-
tegreerde dak halen we de warmte binnen 
die ontstaat op een zwart dak. De duurzame 
warmte we wordt later ingezet om ruimtes 
te verwarmen.”
Met witte reflecterende dakbedekking 
houdt het dak op passieve wijze zoveel 

architectonische beeld is een innovatieve 
meetlus aangelegd, die de activering van 
het dak eenvoudiger maakt voor de instal-
lateur. Door een aparte leiding circuleren 
we vloeistof en meten we de temperatuur. 
Deze oplossing stelt de installateur in staat 
om sneller en gerichter de temperatuur van 
het gehele Energiedak te bepalen en in te 
schakelen.”

Met het nieuwe en verbeterde dak is het 
Burgerweeshuis overgegaan op laagtempe-
ratuurverwarming. Deze kan ingezet worden 
bij zeer goed geïsoleerde gebouwen. De 
aanvoertemperatuur van het water voor de 
verwarming is maximaal 55 graden Celsius 
en zodoende gelijkmatiger, constanter en 
milieuvriendelijker dan een gewone cv.

ONOPVALLEND MAAR EFFECTIEF
De techniek van het Energiedak is beproefd: 
diverse projecten gingen het Burgerweeshuis 
voor. Meerdere monumentale panden zijn 
met het dak uitgerust, zoals het Gemeen-
telandshuis in Amsterdam gelegen aan de 
snelweg A10. Ook dit is een schitterend 
pand uit begin 1700, met daarbovenop een 
‘Energiedak-Plus’, dat stroom en warmte 
combineert en opwekt door middel van 
laminaten van soepele fotovoltaïsche (PV) 
zonnecellen, volledig geïntegreerd met de 
dakbedekking. 

En ook wordt inmiddels een aantal hyper-
moderne datacenters door een Energiedak 
omgekeerd gekoeld. Het mooiste is dat de 
techniek niet opvalt. Daardoor blijft de oor-
spronkelijk beoogde esthetiek intact en dat 
was voor architect Wessel de Jonge door-
slaggevend in het ontwerp van deze renova-
tie. Het volledig dak, inclusief het Energiedak 
is door dakaannemer Schadenberg Dakwer-
ken, in samenwerking met NDA lidbedrijven 
Olster Dakwerken voor de kunststof dakbe-
dekking en Schiebroek Dakbedekkingen te 
Best voor de montage van het technische 
dak deel, uitgevoerd.

mogelijk warmte buiten. “Wij draaien het 
om en halen de warmte actief van het dak 
af met zwarte en relatief dunnere kunst-
stof dakbedekking, om het weer opnieuw 
in te zetten. Het Energiedak ligt onzicht-
baar onder een laag zwarte dakbedekking. 
Het bestaat uit collectorplaten waar een 
leidingenstelsel doorheen loopt. Door deze 
leidingen stroomt een vloeistofmengsel dat 
de zonnewarmte met grote efficiency aan de 
dakbedekking onttrekt. Met de 250 m2 Ener-
giedak van het voormalig Burgerweeshuis 
wordt minimaal 312,5 gigajoule aan warmte 
per jaar opgewekt.

BODEMENERGIE
De warmtepomp bij het voormalig Burger-
weeshuis maakt gebruik van bodemenergie. 
De warmte van het dak wordt hier gebruikt 
om de bodem weer op te warmen. Dat zorgt 
ervoor dat de warmtepomp een hoger ren-
dement behaalt. Een warmtepomp gebruikt 
namelijk twee bronnen: water en stroom. 
Hoe kouder het aanvoerwater, hoe meer 
stroom er nodig is. Een bodembron is van 
nature een graad of 11. De warmtepomp 
onttrekt daar warmte aan, de bodem wordt 
kouder en het rendement van de pomp 
loopt terug. Door de gratis warmte van het 
dak toe te voegen wordt de bodem weer 
hersteld naar 11 graden. Of beter nog, naar 
een graad of 20. Elke 5 graden betekent een 
verbetering van de warmtepomp met onge-
veer 20%.
Momenteel wordt het Energiedak nog inge-
zet als ondersteunende warmtebron voor 
een warmtepomp, maar er wordt onderzoek 
gedaan naar het Energiedak als enige bron, 
zodat de hoge investering in een bodem-
bron kleiner kan worden of zelfs geheel 
achterwege kan blijven. Daarnaast worden 
onderzoeken gestart om ook de zogenaam-
de polderdaken (wateropslag gecombineerd 
met begroeide daken) te koppelen met dit 
soort systemen waardoor het opgeslagen 
regenwater, wat op het dak wel naar 17 
 graden kan stijgen, als opwarmende factor 
kan dienen voor deze systemen.

LAAGTEMPERATUURVERWARMING
De opdrachtgever koos voor de combinatie 
tussen het Energiedak en de WKO (Warmte 
Koude Opslag. De combinatie van deze 
twee elementen vangt grote investeringen 
af om de bodem op de juiste temperatuur 
te houden. Verschillende technieken om 
WKO’s aan te leggen en op temperatuur te 
houden zijn kostbaar en worden op het dak 
geplaatst. De investering als element in het 
dak is lager, terwijl je hetzelfde of zelfs meer 
effect bereikt. En bovendien bij dit pand van 
essentieel belang: niet zichtbaar binnen het 




