
‘Dit was een typische opdracht voor FAAY’, aldus Monique de Vos-

Faay. ‘Binnenstedelijke herbestemmingen waarbij hoge isolatie-

waardes gepaard gaan met monumentale elementen, dat vinden 

wij tof! De gevel van de Plateelbakkerij moest vanwege de uit de 

renaissance afkomstige elementen volledig in tact blijven. Het 

isoleren van de buitenschil werd hiermee een klus voor binnen. 

Daarom zijn de originele binnenwanden voorzien van voorzet-

wanden met aan één zijde een gipskartonplaat en aan de andere 

zijde PIR-isolatie voorzien van een dampremmende reflecterende 

folielaag. Deze verschillende lagen zorgen gezamenlijk voor de 

gewenste isolatie van Rc 3,85. Dat deze W’all-in-One® PG90 relatief 

dun is, komt het aantal bewoonbare vierkante meters ten goede.’  

VERSTOEP OVER FAAY

Voor de wanden in de appartementen zelf is gekozen voor de 

VP54. Deze bestaat uit een massieve kern van vlasscheven met 

aan weerszijden een gipskartonplaat waarmee iedere afwerking 

mogelijk is. Eigenaar van Verstoep Bouwadvies en Architectuur 

Arjan Verstoep: ‘Onze keuze voor FAAY had primair met geluid te 

maken. De wanden van deze producent kennen een goede geluids-

wering en zijn akoestisch in orde. Daarnaast is de snelheid van het 

bouwen van deze wanden een flink pluspunt. En ook FAAY zelf kent 

een hoge flexibiliteit, logistiek was alles feilloos geregeld.’ 

FAAY was ook verantwoordelijk voor de scheidingswanden tussen 

de appartementen. Toegepast is de solide IW200. Deze wand heeft 

een akoestische waarde van 59dB en een brandwerendheid van 

130 minuten. ■

‘Isolatie van de 
buitenschil, typisch 

een klus voor binnen 
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In het voormalig fabriekspand van de Plateelbakkerij aan de Wal in  Schoonhoven 

zijn recent zeventien appartementen gerealiseerd. Het kleinste appartement 

kent een vloeroppervlak van veertig vierkante meter, het ruimste is 

130 vierkante meter groot. De transformatie van het monumentale pand 

uit 1929 lag in handen van Verstoep Bouwadvies en Architectuur. Mede 

vanwege het duurzaamheidsaspect koos Verstoep voor de wanden van FAAY.
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‘Binnenstedelijke herbestemmingen 
waarbij hoge isolatiewaardes gepaard 
gaan met monumentale elementen, 
dat vinden wij tof!’
Monique de Vos-Faay
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