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Innovatie vormt het bestaansrecht 

van ABT. De complexe en omvangrijke 

vraagstukken waar onze opdrachtgevers 

voor staan vragen om inventieve 

oplossingen. Of het nu gaat over de 

energietransitie, het woningtekort of 

om het achterstallig onderhoud van 

kunstwerken. Om daar als bureau op 

in te kunnen spelen, hebben we onze 

organisatie geïnnoveerd. Vandaag de dag 

bieden we oplossingen als zelfsturende 

projectorganisatie.

Van organiseren 
naar innoveren

“De bezieling en energie van 
onze mensen vormen de 
grote kracht achter de meest 
innovatieve oplossingen voor 
complexe vraagstukken”

© Jacques Kok

Afdelingen bestaan niet meer binnen ABT en projecten 

pakken we op in teamverband. Dat zijn in toenemende 

mate grote integrale opdrachten, waarvoor we alle 

benodigde disciplines met elkaar in verbinding brengen. Het 

blijkt het antwoord op de vraag van opdrachtgevers, want 

na Rechtbank Amsterdam en Schiphol Terminal kondigen 

we in dit magazine een nieuw ambitieus project aan: de 

herontwikkeling van Shell’s hoofdkantoor in Den Haag. 

Met driehonderd collega’s zijn we een compact bureau. Dat 

houdt ons wendbaar, schaalbaar en persoonlijk. Collega’s zijn 

van alle leeftijden, nationaliteiten en specialismen, wat leidt 

tot een geweldige mix van talent en kennis. De bezieling en 

energie van onze mensen vormen de grote kracht achter de 

meest innovatieve oplossingen voor complexe vraagstukken. 

Die zijn niet alleen groot en integraal, maar juist ook klein en 

specialistisch. Op die schaal ontwikkelen we veel kennis en 

wordt innovatie gestimuleerd.

Het heeft ons voor dit magazine geïnspireerd om een inkijkje 

te bieden in al die inventieve projecten. Nieuwe technieken 

onderzoeken en ontwikkelen we onophoudelijk. Soms zelfs 

voordat de markt daarom vraagt. Door elkaar uit te dagen 

steeds slimmer, duurzamer en efficiënter te werken zijn we 

niet alleen klaar voor de toekomst, maar lopen we er samen 

met onze opdrachtgevers op vooruit. 

 Michiel Wentges & Rudi Roijakkers

Niet elke ambitie is haalbaar, 

maar door te streven naar het 

hoogst haalbare rek je in ieder 

geval de grenzen op. Zo bestaat 

het Biosintrum van de gemeente 

Ooststellingwerf niet volledig, maar 

voor tachtig procent uit bio-based 

materiaal. ‘Iedereen kijkt er met een 

ontzettend voldaan gevoel op terug.’ 

Gert-Jan Rozemeijer (houtconstruc-

teur van Adviesbureau Lüning) 

heeft met enige trots zijn bijdrage 

geleverd aan het project dat dit 

jaar de Nederlandse Bouwprijs 

wint. ‘Iedereen is nog steeds erg 

enthousiast. Zowel de betrokken 

partijen als bezoekers van het 

Biosintrum. De ambitie is altijd 

eerlijk uitgesproken en het streven 

is erg waardevol gebleken,’ blikt 

Gert-Jan terug.

Eerlijkheid

Duurzaamheid leent zich goed 

voor de PR van bedrijven. Beloftes 

zijn mooi, maar dat het nog niet 

100% lukt, mag volgens Gert-Jan 

juist benoemd worden. ‘Zie het als 

een uitnodiging voor eerlijkheid. Er 

was nog geen goed alternatief voor 

beton, maar dat doet niets af aan 

het gebruik van onder meer oude 

spijkerbroeken voor de wanden en 

cacaoschillen in de vloer.’ 

Met name de visie van de gemeente 

Ooststellingwerf valt volgens Gert-

Jan te prijzen. ‘Als relatief kleine 

gemeente tussen grote noordelijke 

steden hebben ze ingezet op een 

vooruitstrevend kenniscentrum 

over de bio-based economie. Met 

haar aantrekkingskracht dient 

het nu al als voorbeeld voor grote 

partijen. Je kunt de materialen 

zien en voelen en het is prachtig 

dat onze houtconstructie daar 

geruisloos in opgaat.’ 

Dat dit niet onopgemerkt is 

gebleven, blijkt wel uit de toekenning 

van de Nederlandse Bouwprijs 2019 

aan het project. ‘Dit gebouw bewijst 

dat zwaar ogende constructies niet 

nodig zijn,’ aldus de jury.

 Kijk voor meer informatie 

over dit project op 

www.luning.nl

© egbertdeboer.com

Paul de Ruiter Architects

Verguld met ambitie 
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In Nederland zijn we ons maar al te goed bewust van 

het belang van onze dijken. Ook met ABT leveren we een 

bijdrage aan het weren van hoogwater dat door de grote 

rivieren stroomt. Bijvoorbeeld door dijken te versterken 

op plekken waar verhogen en verbreden niet mogelijk is. 

Met innovatieve oplossingen houden we dijkhuizen en het 

landschap intact.

Bedreiging

Waar onze ogen vaak gericht zijn op de dijken, zijn we 

juist op andere plekken kwetsbaar. Hoosbuien zetten een 

dorp, wijk of gebied namelijk regelmatig onder water. 

Extreme buien zullen steeds vaker voorkomen en dat maakt 

dichtbebouwd gebied met verhard oppervlak kwetsbaar. 

Reden om bij nieuwbouwprojecten hemelwater te bufferen 

of in het gebied water vast te houden. Die voorraad komt in 

droge periodes van pas, maar kan ook gebruikt worden om 

bijvoorbeeld toiletten door te spoelen.

Het belang van watermanagement wordt steeds breder 

gedragen. Zo mag bij een nieuw wooncomplex in Amsterdam 

IJburg een regenbui na de bouw niet sneller naar het open 

water afstromen. Met een BREEAM-eis garandeert de 

projectontwikkelaar dat een bui van zes uur moet worden 

afgevangen en een deel van dat water moet voor hergebruik 

worden gebufferd. Dit vraagt binnen het ontwerpteam van 

ABT om creatieve oplossingen, die samen met Waternet 

worden afgestemd.

Oplossing

Uiteindelijk zien we in water geen probleem, maar juist een 

oplossing. Binnen ABT doet de kennisgroep Duurzaamheid 

onderzoek naar het on-site zuiveren en hergebruiken 

van afvalwater. Hiermee verbetert het leefklimaat en kan 

bijvoorbeeld hittestress voorkomen worden. Zo draagt water 

bij aan het verminderen van de milieu-impact van projecten 

en komen we een stap dichterbij zero-impact bouwen.

5De probleemoplossing van
watermanagement

Omgeving centraal bij energetisch
bewust ontwerp

Afgelopen jaar bereikte de Rijnstand letterlijk en figuurlijk een dieptepunt. 

Daarmee groeit het besef dat ruime beschikbaarheid van water op de 

lange termijn niet vanzelfsprekend is. Tegelijkertijd vormt een overdaad 

aan water, door extreme weersomstandigheden, een enorm risico op de 

korte termijn. 

Niki Loonen

Het leefgebied en de dichtheid in steden wordt steeds compacter. 

Tegelijk moeten projecten aan specifieke eisen voor duurzaamheid en 

energieneutraliteit voldoen, die tevens het comfort van gebruikers borgen. 

Dino van Deijzen
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Een stedenbouwfysische analyse geeft inzicht in de mate 

waarin natuurlijke ventilatie, daglicht en energieopwekking 

mogelijk zijn. ABT past digitale technieken toe die assisteren 

bij de bepaling van de meest gunstige strategie, passend bij 

de omgeving.

Huidige regelgeving op het gebied van het nastreven van 

energieneutraliteit en energiebewustheid stelt strikte 

eisen aan nieuwbouwprojecten. Dit wordt niet bereikt met 

marktconforme oplossingen. Simulatie is essentieel om een 

afgestemd energetisch ontwerp tot stand te brengen en 

strategieën te kunnen toetsen in deze innovatieve tijd in 

de bouwwereld. 

Innovatie

De digitale ontwikkeling is een ander gebied waar veel 

innovatie plaatsvindt. De groeiende hardwarematige 

rekenkracht, ontwikkeling in raytrace (rendertechniek) en 

CFD-technieken (Computational Fluid Design) geven de 

mogelijkheid om in een vroegtijdig stadium op gebiedsniveau 

gedetailleerde fysische analyses uit te voeren. Het in beeld 

brengen van de invloed van de wind, zon, temperatuur, 

akoestiek, beschaduwing en luchtkwaliteit in de verschillende 

seizoenen geeft een blauwdruk van het energieprofiel. Een 

perfecte start voor de implementatie van ontwerpstrategieën 

die leiden tot het gewenste eindontwerp waarin inzicht 

gegeven wordt in het volgende: 

• Waar bevinden zich hot spots (veel zon, weinig wind)?

• Is er natuurlijke ventilatie mogelijk?

• Op welke locaties kan veel glas toegepast worden?

• Is er een comfortabel windklimaat te verwachten?

• Waar zijn groenvoorzieningen het meest effectief voor 

beschaduwing/windabsorptie/fijnstof?

• Welke gevels zijn geschikt voor energieopwekking 

(photovoltaic / zonnewarmte)?

• Zijn de bedachte locaties van de ingangen, looproutes en 

verblijfsgebieden geschikt?

• Is er aanleiding om bouwvolumes aan te passen ter 

verbetering van het ontwerp?

Ontwerpbeslissing

Aan de hand van visueel inzichtelijke overzichten worden de 

fysische resultaten in het ontwerpteam ingebracht. Deze 

methode wordt door ABT in uiteenlopende integrale projecten 

toegepast, waardoor een advies meer wordt dan een ontwerp. 

Het verschaft namelijk inzicht in mogelijkheden en conse-

quenties, waardoor het ontwerpteam en de opdrachtgever 

gezamenlijk onderbouwde ontwerpbeslissingen kunnen nemen.
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‘We weten intussen een heleboel. 

Het windturbinefunderingsontwerp 

dat wij leveren is een tussenproduct, 

maar de fundering moet dan nog 

gebouwd worden. Windbase wil naast 

de ontwerpfase ook betrokken zijn in 

de uitvoeringsfase. Met die integrale 

aanpak bewaken we de kwaliteit en 

leren we waar het nog beter kan,’ legt 

Axel Jacobs namens Windbase uit. 

Horizon verbreden

De integrale aanpak van Windbase 

begint bij de specialiteit van het huis: 

het windturbinefunderingsontwerp. 

Dankzij ruim dertig jaar ervaring en 

hoogwaardige rekenmethodes is op 

de uitvoering van het ontwerp een 

kostenbesparing tot veertig procent 

haalbaar. Met name dankzij het 

besparen van materiaal, wat ook 

positief is voor de footprint van de 

windturbine. Daarnaast ontwerpt 

Windbase de civieltechnische 

windparkinfrastructuur zodat er een 

solide basis ligt om goed en veilig te 

gaan bouwen.

Als projectleider heeft Axel 

een bijdrage geleverd aan vele 

windturbineprojecten. De mensen 

achter Windbase blijven verbonden 

aan ABT, maar onder de nieuwe 

naam kan er beter ingespeeld 

worden op de behoefte van de 

markt. Axel: ‘We onderscheiden 

ons met veilige, innovatieve en 

kosteneffectieve funderingen. 

Ook kunnen we het ontwerp van 

een andere partij beoordelen om 

de opdrachtgever extra zekerheid 

te bieden.’

Schoolvoorbeeld

‘Met Windbase zijn we in 

staat om voor de bouw van 

windturbinefunderingen het 

totale plaatje te dekken,’ vat Axel 

samen. ‘Voor ABT is dat weer een 

nieuwe stap op het gebied van 

integraal samenwerken, die we in 

de toekomst hopelijk ook op andere 

gebieden kunnen zetten.’ Windbase 

is in juni officieel gelanceerd met 

de livegang van de website www.

windbase.eu en deelname aan de 

WindDays in Rotterdam. 

 Kijk voor meer informatie 

op www.windbase.eu

In de internationale markt van windturbines bestaat er een grote behoefte aan 

zekerheid. Een solide basis wordt gelegd met het funderingsontwerp dat ABT door de 

jaren heen voor bijna drieduizend windturbines heeft verzorgd. Om nog meer zekerheid 

te kunnen bieden is dochteronderneming Windbase in het leven geroepen, waarmee 

windturbineprojecten in alle fases worden begeleid.

Axel Jacobs

Windkrachten 
gebundeld

© Investment Engineering
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Plug-in

De MIM beweegt als plug-in real-

time mee tijdens het modelleren van 

draagconstructies in Revit. Dat gebeurt 

op basis van de carbon footprint en 

schaduwprijs van constructiematerialen. 

Die worden gekoppeld aan de nationale 

milieudatabase en zelf ontwikkelde 

tools zoals de ABT-betontool (die 

de milieu-impact van gewapende 

betonconstructies berekent). De MIM 

brengt al deze data samen in het 3D 

BIM-model waar de resultaten dankzij 

een overzichtelijke user-interface direct 

zichtbaar zijn.

Binnen een ontwerp is de 

hoofddraagconstructie 

verantwoordelijk voor zestig procent 

van het totale materiaalgebruik. 

In de MIM wordt aan de hand van 

subcategorisering duidelijk welke 

constructie-elementen de grootste 

invloed hebben op de milieu-impact. 

Op basis daarvan kan bijvoorbeeld 

het betonmengsel aangepast worden 

naar een groene variant en wordt de 

milieuwinst direct zichtbaar.

Berekenen

De carbon footprint (kgCO2eq) en 

schaduwprijs (€/m²BVO/jaar) bepalen 

de milieu-impact, zowel in absolute 

aantallen als per jaar. De schaduwprijs 

is een milieuprestatieberekening 

gebaseerd op milieu-effecten, zoals 

humane toxiciteit, aantasting ozonlaag 

en verzuring. De resultaten uit de MIM-

tool zijn rechtstreeks te gebruiken voor 

een MPG-berekening (milieuprestatie 

gebouwen), BREEAM-certificering 

en de GPR-berekening. Vanaf januari 

2018 is de grenswaarde voor de MPG 

vastgesteld op €1,00/m² BVO voor 

woningen en kantoorgebouwen > 

100m². Daar kan met de MIM op 

aangestuurd worden.

Tips voor lage milieu-impact

De MIM – beloond met een Trends 

Digital Pioneers Award – heeft ABT 

veel kennis opgeleverd over het 

minimaliseren van de milieu-impact. 

Een aantal aandachtspunten voor 

een lage MPG-score zijn:

1. Compact gebouw - minimale 

milieu-impact voor maximaal 

bruto vloeroppervlak (BVO)

2. Focus op vloer en gevel - deze 

onderdelen bevatten de grootste 

materiaalhoeveelheden

3. Lichte constructie - een slanke 

vloer levert besparing in de 

fundering en kolommen op

4. Biobased materialen - kunnen 

grote besparing opleveren op de 

schaduwprijs

5. Groen betonmengsel - het 

verschil in milieu-impact van 

cementsoorten kan oplopen tot 

ruim 50%

6. Materiaal hergebruik - 

hergebruik van materialen wordt 

verrekend in de MPG-berekening 

7. Productspecifieke gegevens 

- gemiddelde waarden in de 

milieudatabase zijn niet altijd 

representatief

8. Geen kelder - relatief hoge 

milieu-impact door de grote 

hoeveelheid benodigd materiaal 

9. Bouwkundige oplossingen 

voor EPC-berekening - naast 

zonnepanelen bijvoorbeeld een 

gevel met hogere luchtdichtheid

10. Database opbouwen - baseer 

ontwerpkeuzes in vroeg stadium 

op eerder berekende projecten.

 Kijk voor meer informatie 

over duurzame projecten op 

www.abt.eu/projecten

De milieu-impact van bouwprojecten speelt een belangrijke rol bij het maken van 

ontwerpkeuzes. Met name op het gebied van gebouwdraagconstructies valt er veel 

winst te behalen. Inzicht krijgen in de milieu-impact van een ontwerp en schone 

alternatieven doorrekenen, is een complexe zaak. Toch maakt de Milieu-Impact 

Monitor (MIM) van ABT dat met één druk op de knop mogelijk. 

Lonneke van Halen en Jeroen van Kuijk

MIM

Milieu-impact realtime 
minimaliseren
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Echt duurzaam ontwikkelen, bouwen 

en gebruiken vraagt om interactie 

met de omgeving. Ieder gebouw 

is onderdeel van een netwerk, een 

systeem. Het is verankerd in de 

omgeving en oefent daar ook invloed 

op uit. Het is verbonden met het 

energienetwerk, het beïnvloedt het 

lokale stedelijke klimaat, het heeft 

een bepaalde behoefte aan goederen 

en diensten… Door het gebouw 

bijvoorbeeld een bijdrage te laten 

leveren aan de balans in het lokale 

energienetwerk, kan het bijdragen aan 

de robuustheid van een gebied. 

Deze visie op ontwerpen hangt nauw 

samen met de transitie van een 

lineaire economie naar een circulaire. 

Alle materialen moeten herbruikbaar, 

recyclebaar of composteerbaar zijn. 

De principes van circulair bouwen zijn 

wijdverspreid, maar handgrepen voor 

een praktische integratie in projecten 

ontbreken nog. Daarom ontwikkelt 

ABT een circulair keuzemodel, dat 

ontwerpers en opdrachtgevers helpt 

de juiste ontwerpkeuzes te maken voor 

circulair bouwen.

Praktijkontwikkeling

‘We werken aan veel bijzondere 

projecten waarin we kunnen innoveren 

om de milieu-impact van het project 

te verminderen,’ aldus Annebeth 

Muntinga (Bouwfysicus, Adviseur 

Duurzaamheid bij ABT).’ Zo berekenden 

we voor de nieuwe Schiphol Terminal 

de milieubesparing van het niet-

toepassen van isolatie onder de kelder. 

De milieubelasting van de isolatie is 

namelijk vele malen hoger dan die van 

de zonnepanelen die nodig zijn om het 

extra energieverlies te compenseren.’

Voor de WRZV Sporthal in Zwolle 

heeft ABT een onderzoek gedaan naar 

de milieu-impact van verschillende 

vakwerkspanten. Annebeth legt uit: ‘De 

milieubelasting van de draagconstructie 

is ongeveer zestig procent van de totale 

milieu-impact van een gebouw. Door 

te kiezen voor een houten constructie 

kunnen we daar een CO2-winst 

realiseren die gelijk is aan zeven keer 

met de auto de aarde rondrijden.’

Een ander praktijkvoorbeeld is het 

creëren van ruimte voor regenwater 

op het eigen terrein. ‘Bij extreme buien 

ontlast dat de omgeving en op een 

ander moment kan het bijvoorbeeld 

hittestress voorkomen. Het integreren 

van groene infrastructuur vergroot 

niet alleen de klimaatrobuustheid 

van het eigen gebouw, maar van het 

hele gebied. Duurzaamheid voorbij de 

perceelgrens beschouwen en daarmee 

invloed op de directe omgeving 

uitoefenen, is wat een ontwerp écht 

duurzaam maakt,’ besluit Annebeth. 

 Kijk voor meer informatie 

over duurzame projecten op 

www.abt.eu/projecten

Duurzaamheid is al lang geen windowdressing meer, het is een van de belangrijke 

kernwaarden van iedere ontwerpopgave. Langzaam maar zeker ontstaat er een 

systeem waarin het duurzame gedachtegoed centraal staat. Dat betekent dat een 

duurzaam ontwerp niet langer op zich staat, maar een rol krijgt binnen de omgeving. 

Annebeth Muntinga

Invloedrijk
verduurzamen
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Het ontleden van een vijftig jaar oud 

gebouw voelt als een ontdekkingsreis. 

Het Van Unnik-gebouw voldoet als 

geheel niet meer, maar onderdelen 

kunnen nog van grote waarde zijn. De 

vraag is vooral: in welke conditie verke-

ren bouwmaterialen? Hoe aanpasbaar, 

toepasbaar en of demontabel zijn ze? 

Bovendien heeft hergebruik gevolgen 

als het gaat om kosten, duurzaamheid, 

bouwhistorie en esthetiek.

‘Circulair bouwen is één van de 

thema’s in onze ambities voor 

toekomstbestendige gebouwen,’ 

licht Koen van der Hoorn namens de 

Universiteit Utrecht toe. ‘Met de afdeling 

Vastgoed & Campus richten we ons ook 

op functionele, energieopwekkende en 

gezonde gebouwen. Dit ten dienste van 

toponderzoek en -onderwijs. We sturen 

vooral op waarde en waardebehoud. 

Ook in de samenwerking met onze 

projectteampartners. ABT toont haar 

meerwaarde en helpt ons tot een 

goed onderbouwd plan te komen voor 

besluitvorming.’ 

Circulaire waarde

Frank Hofmans, adviseur op het gebied 

van bestaande bouw, zit namens 

ABT bovenop de ontwikkelingen 

van hergebruik van gebouwen en 

bouwmaterialen. ‘Waardebepaling van 

circulair bouwen is zowel objectief als 

subjectief. Kosten en wensen zitten 

namelijk niet standaard op één lijn. 

Daarom hebben we een methode 

ontwikkeld waarin de potentiële 

waarde en ambitie leiden tot een 

circulariteitswaarde.’

Deze methodiek betekent een nieuwe 

stap richting meetbaarheid van circulair 

bouwen. Hergebruik van bestaande 

materialen en gebouwelementen heeft 

vele voordelen, maar brengt natuurlijk 

ook uitdagingen met zich mee. Dat 

begint bij het inventariseren, controleren 

en waarderen van de bruikbare 

onderdelen. Daarna komen thema’s als 

verantwoordelijkheid en garanties in 

beeld. Zaken die wezenlijk verschillen 

van de traditionele bouw. 

Tonnen minder CO2

Uitdagingen die volgens Frank de 

moeite waard zijn: ‘Neem bijvoorbeeld 

de bestaande hoofddraagconstructie 

als uitgangspunt, zoals we die afpellen 

bij het houdbaarheidsonderzoek. 

Door deze intact te laten of 

deels te hergebruiken, bespaar je 

duizelingwekkende hoeveelheden CO2.’ 

Het legt de potentie van hergebruik en 

circulair bouwen nog maar eens bloot.

Circulariteit staat nog in de 

kinderschoenen en er valt dus 

veel te winnen. ‘Bouwen is het 

aan elkaar knopen van materialen 

tot unieke objecten. De huidige 

gebouwenvoorraad is over het 

algemeen niet gebouwd met het doel 

ze eenvoudig te kunnen ontrafelen. 

Hoe mooi zou het zijn als dat op 

termijn wel kan met de gebouwen 

die de komende jaren daarop worden 

ontwikkeld’, blikt Frank vooruit. Tot 

die tijd blijft circulair bouwen een 

spannende onderneming waarbij 

telkens maar weer moet blijken welke 

materialen er boven water komen.

Circulair bouwen is hip! Maar ook complex; de weg naar een circulaire economie is er 

één met vele hobbels. Dat ondervindt ook Universiteit Utrecht bij de herontwikkeling 

van het Van Unnik-gebouw. Hoe maak je verantwoorde keuzes op basis van 

beschikbare materialen? ABT probeert het antwoord te vatten in een formule.

Frank Hofmans

Van Unnik-gebouw 
Circulaire 
ontdekkingsreis
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Circulariteitsmatrix

Ambitie

Locatie hergebruik

Inspecteren

Bestaande situatie Toekomstige situatie

Criteria

Controleren/Analyseren Waarderen Circulariteitswaarde+ =+

Frank Hofmans

© Roel Simons
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Het plan Jonas op IJburg in Amsterdam is weer een stap dichterbij het 

BREAAM-outstanding certificaat. Aan de ambitie om deze onderscheiding voor 

duurzaamheidprestaties als één van de eerste woongebouwen te behalen,  

is met het technisch ontwerp inmiddels in de praktijk voldaan.

Marcel Tabak

Duurzame belofte 
maakt schuld  

14

© Orange Architects

‘Er is een behoorlijk krachtveld ontstaan 

rondom het project,’ bekent Marcel 

Tabak namens ABT. ‘We hebben doelen 

gesteld bovenop het programma van 

eisen en trekken de kar. Bij de analyse 

van de haalbaarheid afgezet tegen 

inspanning en kosten hebben we een 

reserve ingebouwd, maar je moet het 

nog maar wel even waarmaken.’ Door 

actiehouders te koppelen aan alle 

zogeheten credits is dat gelukt.

Uitstraling overeind

Met name het overeind houden van de 

esthetica vervult Marcel van trots. ‘De 

markt is overspannen, waardoor prijzen 

stijgen. Het verbaast me dat we maar 

weinig hebben hoeven wegsnijden. De 

zwarthouten gevel beschikt nog niet 

over de juiste brandklasse, waardoor 

we zijn overgestapt op een gepatineerd 

zinken alternatief. Betaalbaar, 

duurzaam en onderhoudsarm maar de 

architect is sturend.’

Marcel Tabak

© Roel Simons © Orange Architects
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De maritieme look van het markante 

appartementencomplex met diverse 

voorzieningen – geïnspireerd op ‘Jonas 

en de Walvis’ – is dus in stand gebleven. 

‘Maar ook het unieke lichteffect dat 

dankzij een klein stromend beekje op 

het dak ontstaat, zit er nog steeds 

in,’ merkt Marcel op. Hij noemt het 

een overwinning van het bouwteam, 

bestaande uit architect Orange 

Architects, landschapsarchitect Felixx, 

aannemer Sprangers en vijftien team-

leden vanuit ABT. ‘Samen met dit team 

en opdrachtgever Amvest zo’n prestatie 

leveren, geeft een hoop waardering.’ 

Binnen het plan Jonas is gebruik 

gemaakt van issuemanagement 

binnen het BIM-model om 

personen verantwoordelijk te 

maken voor actiepunten.

 Kijk voor meer informatie 

over  dit project op 

www.abt.eu/projecten

‘Ingenieurs transformeren langzaam 

maar zeker van rekenaars naar 

adviseurs,’ stelt Widy Heuver. Met de 

kennisgroep Computational Solutions 

zit zij binnen ABT bovenop de 

digitale ontwikkelingen. ‘De klassieke 

toolbox met liniaal en rekenmachine 

voldoet al lang niet meer. Nu is het 

voor ingenieurs vooral zaak om 

te adviseren op de verschillende 

raakvlakken.’ Het tekent de transitie 

die ingenieurs doormaken. 

Mens

Dat betekent natuurlijk niet dat de 

menselijke factor verdwijnt. Widy: 

‘Alle opgebouwde kennis en ervaring 

vang je niet zomaar in een algoritme. 

Ingenieurs hoeven niet alles zelf meer 

uit te rekenen maar stellen de regels 

op om rekenkracht te gebruiken. Je 

kunt een computer wel de optimale 

cirkel laten berekenen, maar als de 

oplossing eigenlijk een vierkant moet 

zijn, heb je daar niets aan.’ 

De snelheid en schaalbaarheid van 

Computational Solutions maakt het 

vak van ingenieurs anders, maar zeker 

niet minder creatief. Het repetitieve 

aspect verdwijnt en biedt ruimte om 

steeds handiger met scripts om te 

gaan. Binnen een ontwerp komen vele 

raakvlakken samen die verschillende 

uitgangspunten kunnen hebben. Het 

scheppen van de randvoorwaarden 

vraagt dan om behoorlijk wat 

creativiteit.

Onmisbaar

ABT is de laatste jaren steeds vaker 

betrokken bij hoog specialistische 

en complexe integrale projecten. 

Om optimale oplossingen te kunnen 

garanderen, is Computational 

Solutions volgens Widy eigenlijk 

onmisbaar. ‘Grote projecten knippen 

we op in kleine stukjes die we 

ontwikkelen en met behulp van 

computerkracht optimaliseren en 

weer aan elkaar knopen.’

In de wereld van Computational Solutions draait het om efficiëntie, consistentie 

en performance. Met eigen scripts, geautomatiseerde workflows, digitale tools en 

applicaties wordt de doorlooptijd van projecten korter en krijgt de opdrachtgever 

meer inzicht in en invloed op het proces. Een positieve ontwikkeling die op termijn 

grote gevolgen heeft voor de rol van ingenieurs. 

Widy Heuver

Ruimte voor 
oplossingen

© Orange Architects

© Orange Architects

© Orange Architects
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Dat tijd een belangrijke factor is, 

bewijst Jeroen Keuzenkamp met de 

bouw van 88.000 m2 logistiek voor 

Westfields Logistics in Oirschot. ABT is 

in opdracht van Systabo BV betrokken 

bij het ontwerp van de fundering. Als 

specialist geotechniek stond hij voor 

de opgave om aan de hand van 300 

sonderingen een ontwerp voor het 

palenplan te realiseren. ‘Het is heel 

iteratief werk waarbij veel analyses 

opnieuw uitgevoerd moeten worden. 

Door dit proces te automatiseren, 

besparen we veel kostbare tijd op de 

traditionele aanpak.’

Tijd maken

De tijd die bespaard wordt, kan 

geïnvesteerd worden in het 

verder optimaliseren van het 

funderingsontwerp. Jeroen: ‘Normaal 

gesproken zijn we afhankelijk van 

het gekozen paalsysteem en het 

benodigde draagvermogen. Met de 

ontwikkelde tool wordt het mogelijk 

het paaldraagvermogen te berekenen 

voor verschillende paaltypen en 

vervolgens te beoordelen in slechts 

een fractie van de tijd.’ Hiermee 

wordt een eerste stap gezet in de 

optimalisatie van het ontwerp.  

Het model is echter tot veel meer in 

staat, verklapt Jeroen: ‘Grond is niet 

homogeen verdeeld en door 300 

sonderingen te analyseren, ontstaat 

er een duidelijk beeld van de variatie 

in grondslag. Zo kunnen we zwakke 

plekken herkennen en aangeven waar 

meer zetting wordt verwacht. Daar 

kunnen we specifiek risicogericht op 

sturen door de vloer ter plekke extra 

te wapenen.’ En dat op een schaal van 

31.000 betonpalen.

Fundering voorbij

Zo begint de optimalisatie. Al 

die inzichten bieden namelijk 

ruimte voor een beter ontwerp. 

Bij een paalfundering draait het 

om paalpuntniveau, paaltype, 

paaldiameter en uitvoerbaarheid. Door 

meer analyses uit te voeren, loop je 

minder risico op overmatig gebruik van 

materialen, wat de kosten reduceert 

en uitvoeringsproblemen voorkomt. 

Materiaalbesparing is al duurzaam, 

maar met de tool kan (naast kosten 

per kilonewton draagvermogen) 

ook nadrukkelijk op duurzaamheid 

geoptimaliseerd worden.

Bovendien neemt optimalisatie nog 

grotere vormen aan, wanneer de 

tool voor paalfundering geïntegreerd 

wordt met bijvoorbeeld het 

vloerontwerp. ‘Binnen ABT werken 

we toe naar een multidisciplinaire 

tool,’ licht Jeroen toe. ‘Die kan op 

termijn zelf met integrale oplossingen 

komen, die we met de engineering 

mee kunnen nemen in het maken van 

de beste keuze voor de klant.’© Systabo

Optimaliseren
in de basis

Het fundament van een gebouw is vanzelfsprekend van grote waarde. Toch wordt er 

over het algemeen minder tijd besteed aan de optimalisatie van het funderingsontwerp. 

Daarom heeft ABT een tool ontwikkeld om binnen dezelfde tijd toch een 

geoptimaliseerd palenplan te realiseren. 

Jeroen Keuzenkamp

Mesh

Afmetingen

650 meter

Optimalisatie van het funderingsontwerp

150 meter
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© Koschuch Architects

Geen plek te gek 

Huis van Delft

De grote behoefte aan woonruimte leidt tot bouwprojecten op uitdagende locaties. Plekken 

die in het verleden gemeden werden, nabij snelwegen en het spoor, komen nu alsnog in 

beeld. Dat betekent niet dat de ambities lager komen te liggen – en dus moet er technisch 

behoorlijk gepionierd worden. Zo ook bij het project Huis van Delft, gelegen aan een 

spoortunnel. Opdrachtgever van het gebouw, waarin woningen en commerciële functies 

zijn gehuisvest, is Delft Village B.V. en het ontwerp is verzorgd door Koschuch Architects.

Niki Loonen
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‘Het leuke aan innoveren is opgedane 

kennis inzetten en doorontwikkelen,’ 

begint Niki Loonen. ABT verzorgt de 

integrale technische advisering en 

Niki is één van de betrokken technisch 

adviseurs van Huis van Delft. ‘Vanwege 

ons werk in het aardbevingsgebied 

hebben we geleerd geavanceerd te 

rekenen met trillingen. Ook onze 

ervaring met heitrillingen draagt eraan 

bij dat we de gevolgen voor veiligheid 

en comfort goed kunnen berekenen.’

Aardbevingen zijn in hevigheid 

en frequentie natuurlijk niet te 

vergelijken met langsdenderende 

treinen. ‘Maar de geluidstrillingen van 

een operazanger kunnen een glas 

water laten knappen, dus de effecten 

zijn niet te onderschatten. Een 

verkeerd ontwerp kan de trillingen 

zelfs versterken. Zo stortte een brug 

in de VS uiteindelijk in door toedoen 

van een licht briesje.’ Deze hoge mate 

van resonantie is misschien zeldzaam, 

maar ook de Erasmusbrug is 

aangepast toen de constructie begon 

te ‘dansen’ op de wind. 

Wiebelen

Huis van Delft vormt hoe dan ook 

een behoorlijke technische uitdaging, 

vanwege de beoogde parkeerkelder 

onder het gebouw met winkels en 

appartementen. ‘De ondergrond 

draagt trillingen van de spoortunnel 

over op de kelder, waardoor de 

overdrachtsfactor op het gebouw van 

75 procent stijgt naar 95 procent,’ 

verklaart Niki. Een gegeven dat 

grote invloed heeft op met name het 

comfort van bewoners. 

Het open ontwerp van de architect 

maakt de uitdaging bovenop de 

parkeerkelder compleet. Een bijzonder 

gebouw met veel slanke kolommen 

gaat al snel ‘wiebelen’ en dus moeten 

er concessies worden gedaan aan 

het ontwerp. Niki: ‘Je kunt er geen 

stijf flatgebouw van maken, want de 

esthetica is minstens zo belangrijk als 

het comfort. Dat willen we als ABT 

natuurlijk ook niet. Bij de bouw van 

laboratoria worden trillingsdempers 

ingezet, maar die zijn te kostbaar voor 

andere doeleinden.’ 

Veiligheid

Om precies te berekenen hoe er 

voldaan moet worden aan richtlijnen 

op het gebied van trillingen, maakt 

ABT gebruik van Advanced Simulation. 

In een virtuele omgeving leiden 

aanpassingen in het ontwerp tot 

nieuwe situaties die uitvoerig getoetst 

worden. Zo kan er precies berekend 

worden hoe trillingen voldoende 

geabsorbeerd kunnen worden, met 

minimale gevolgen voor de uitstraling 

van het gebouw. 

Met hoogwaardige techniek weet 

ABT de trilling met twintig procent 

terug te brengen. ‘Zo adviseren we 

om vloeren en wanden zo strak 

mogelijk aan elkaar vast te zetten, 

ondanks dat aannemers liever los 

stapelen. Verder kunnen we door het 

verdikken van een aantal kolommen 

en het toevoegen van draagmuren 

het ontwerp grotendeels in stand 

houden.’ Oplossingen die volgens 

Niki allerminst leiden tot onbegrip 

bij de opdrachtgever: ‘In de virtuele 

omgeving kunnen we alles goed 

inzichtelijk maken, dat helpt enorm!’

 Kijk voor meer informatie 

over dit project op 

www.abt.eu/projecten

© Koschuch Architects

“Met hoogwaardige techniek 
weet ABT de trilling met twintig 
procent terug te brengen.”
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tijdelijk gesloten, waarna ABT 

versterkingen heeft ontworpen, 

berekend en toegepast.

Waar dat specifieke gebouw weer 

open kan, blijven de ruim vijftig 

andere onderzochte gebouwen 

onder de aandacht van ABT. Na het 

uitkomen van de nieuwe richtlijnen 

van het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken worden de gebouwen 

opnieuw beoordeeld en kan een 

definitief oordeel over het werkelijke 

capaciteitsniveau worden gegeven. 

Er is een reële kans dat enkele van 

de onderzochte gebouwen alsnog 

versterkt moeten worden om het 

vereiste veiligheidsniveau volgens het 

bouwbesluit te kunnen garanderen. 

Maar op welke manier? Daarvoor 

zijn geen rekenregels, protocollen of 

richtlijnen beschikbaar. 

Versterken

ABT is dan ook op zoek naar 

zekerheid met de innovatieve 

versterkingsmethodes: ‘We krijgen 

te maken met nog meer variabelen 

dan bij nieuwbouw en een nog 

complexer gedrag. Om een oplossing 

te kunnen bieden, moeten we de 

mechanica compleet doorgronden. 

Daaruit blijkt dat boren bijvoorbeeld 

vaak niet mogelijk is, omdat in de 

toch al kwetsbare vloer leidingen, 

kanalen of betonkernactivering 

aanwezig zijn. Daarom passen we 

bestaande versterkingsmethoden zoals 

lijmwapening en bolankers op een 

nieuwe manier toe.’

Die nieuwe manier moet uitvoerig 

onderzocht en getest worden. Dat 

gebeurt met computersimulaties op 

basis van rekenmodellen, maar ook met 

laboratoriumtesten. In het laboratorium 

worden betonnen vloerdelen met 

kritische naad voorzien van de 

versterkingsoplossing en vervolgens 

belast tot bezwijken. Mark: ‘Het meten 

en monitoren biedt ons de zekerheid 

om een goede en zekere oplossing te 

garanderen. Bovendien kunnen we op 

maat versterken waardoor we besparen 

op materiaal en kosten.’

Als opdrachtgever of gebruiker van een 

gebouw zit je natuurlijk niet te wachten 

op versterkingen. De oplossingen zijn 

erop gericht om de kosten van de 

versterking zelf zo laag mogelijk te 

houden en de impact op het gebruik 

van het gebouw te minimaliseren. 

In de tussentijd heeft ABT de eerste 

breedplaatvloeren met kritische 

naad succesvol versterkt en wordt de 

oplossing verder doorontwikkeld.

Op het gebied van schadeadvisering 

heeft Mark Verbaten van ABT het 

nodige meegemaakt. Toch is de 

breedplaatproblematiek van een 

compleet andere orde: ‘Heel bouwend 

Nederland is ermee bezig. Dat zorgt 

ook voor een bepaalde dynamiek 

binnen het team. We houden alle 

ontwikkelingen goed in de gaten, 

maar werken tegelijkertijd heel 

gericht aan een eigen oplossing van 

het probleem.’ 

Veiligheid

Vanzelfsprekend heeft veiligheid de 

absolute topprioriteit. ABT heeft een 

groot aantal gebouwen met de 

bewuste naden gecontroleerd volgens 

de laatste richtlijnen. Na onderzoek 

bleek dat bij één van die projecten 

het vereiste veiligheidsniveau van de 

naden niet voldoende aangetoond 

kon worden. De opdrachtgever heeft 

daarop het gebouw uit voorzorg 

Twee jaar na het instorten van de parkeergarage in aanbouw in Eindhoven is er meer 

duidelijk over de achtergelegen oorzaak. Er is twijfel ontstaan of de veelgebruikte 

voegverbindingen tussen breedplaten een voldoende hoog veiligheidsniveau bieden. 

Daarom heeft ABT in korte tijd de veiligheid van een groot aantal gebouwen 

beoordeeld en tegelijk innovatieve versterkingsoplossingen ontwikkeld. 

Mark Verbaten en Johan Galjaard

Innoveren onder 
het vergrootglas
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Mark Verbaten

© Roel Simons
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Bij integraal werken gaat het vaak over organisatie. ‘Terwijl het eigenlijk meer over 

mensen zou moeten gaan,’ zegt Robert van Aalderen. Binnen ABT hij is betrokken 

bij de kennisgroep Integraal Creëren. Doel? Meer aandacht voor vertrouwen als de 

sleutel tot succes.

Robert van Aalderen

‘De zachte kant van integrale 

advisering.’ Zo omschrijft Robert de 

focus van de nieuwe kennisgroep. Nu 

integraal samenwerken langzaam 

maar zeker de norm wordt, waakt hij 

ervoor dat taakverdeling de boventoon 

gaat voeren. ‘Bij ABT hebben we alle 

disciplines in huis, maar we blijven een 

mensenfabriek. Pas als mens en proces 

hand in hand gaan, komt de inhoud 

maximaal tot uiting.’

Bestaansrecht

Binnen de bouwwereld komt het 

thema ‘mens’ misschien soft over, 

maar daarmee claimt de kennisgroep 

eigenlijk ook direct haar bestaansrecht. 

Robert: ‘Samenwerking gedijt het 

beste op vertrouwen. Dat bereik je niet 

alleen met verantwoordelijkheden, 

maar juist met aandacht voor elkaar. 

Als je elkaars drijfveren kent, kun je 

daarop anticiperen en krijg je een 

sluitend proces.’

Een proces waarbij de inhoud 

excelleert dus. Duidelijke rollen 

en taken, met het besef van een 

gemeenschappelijk doel en focus 

op het resultaat. Het klinkt logisch, 

maar spreekt nog niet altijd voor zich. 

‘Daarom gaan we samenwerkingen 

analyseren om te kijken wat we op 

menselijk vlak kunnen betekenen. 

Bouwen aan de teamgeest levert 

automatisch winst op, daar zijn we van 

overtuigd,’ besluit Robert.
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Integrale samenwerking is onderdeel van het heden en 

zal in de toekomst vanzelfsprekend zijn. De architecten 

in opleiding aan Artez, de Academie van Bouwkunst, 

geven letterlijk en figuurlijk vorm aan die toekomst. 

Nauw contact met deze creatieve geesten is daarom  

van grote waarde voor ABT. 

Ronald Wenting

28

 Kijk voor meer informatie 

over deze projecten op www.

url-naam.eu

ABT’er Ronald Wenting is inmiddels 

al ruim tien jaar verbonden aan Artez 

in Arnhem. Zijn vak, constructief 

ontwerpen*, is onderdeel van de 

minor Bouwtechniek. ‘Artez leidt de 

studenten op om integraal te denken 

en te ontwerpen,’ blikt Ronald terug. 

‘Daarom vinden zij het belangrijk dat 

de constructeur mee kijkt met hun 

leerproces.’ 

Kruisbestuiving

Het is een kruisbestuiving waarin 

Ronald graag mee werkt. ‘Bouwen 

is niet alleen vormgeven, want de 

zwaartekracht is er nu ook eenmaal. 

In de lessen wil ik vooral laten zien 

dat de constructie niet per se een 

belemmering hoeft te zijn. Het 

gaat daarbij niet om het maken van 

rekensommen, maar juist om de 

afwegingen die je maakt als je gevoel 

krijgt bij constructies. Vanuit dat 

gevoel kun je met verstand van zaken 

elegante constructies ontwerpen. 

Het is het mooist als het lukt om 

een maatpak te ontwerpen voor de 

constructie die past bij het gebouw 

en het architectonisch ontwerp 

versterkt. Ze vormen dan samen één 

kloppend geheel.’

Constructie staat het onbegrensde 

denken dus niet in de weg. Sterker 

nog: het kan een inspiratie zijn voor 

ontwerpen. Ronald: ‘Niet alleen 

architecten, maar ook de bouwtech-

nieken ontwikkelen zich. Zoals in het 

geval van beton bijvoorbeeld. Met 

dit materiaal is zoveel meer mogelijk 

door de vormvrijheid hiervan beter 

te benutten. De koppeling tussen 

3d-ontwerptools en 3d-productie-

faciliteiten biedt hier onbegrensde 

mogelijkheden in de toekomst.’

Gelijkwaardig

Uiteindelijk draait het in de ogen 

van Ronald maar om één ding: het 

maximale uit ontwerpen halen. ‘Voor 

een slim ontwerp moet de architect 

verstand hebben van constructies, maar 

het werkt net zo goed de andere kant 

op. Open gesprekken en prikkelende 

vragen zetten mij tijdens het lesgeven 

ook aan het denken,’ verklaart Ronald. 

Zo blijkt maar dat een integrale 

toekomst begint bij gelijkwaardige 

kennisdeling op alle niveaus. 

* Ronald geeft dit vak samen met zijn 

collega’s Lonneke van Haalen en Kars 

Haarhuis. © Roel Simons

Blikverruimend constructief ontwerpen op Artez
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 Kijk voor meer informatie 

over deze projecten op www.

url-naam.eu© Jacques Kok

Samen werken 
aan samenwerking

Nog beter samenwerken en natuurlijk lol maken. Dat is waar het om draait op de 

Campusdag. Samen ontdekken collega’s hoe ze de ontwikkeling van de organisatie, 

business en expertises kunnen versterken. Tijdens de afgelopen editie brachten 

ABT’ers in workshops ideeën in, gaven ze hun mening, deden ze nieuwe kennis op en 

experimenteerden ze met andere vormen van samenwerking. Resultaat: een nieuwe 

stap op weg naar ‘grensverleggend samenwerken’.
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Herrijzen 
en verrijzen 
aan de Maas

Herbestemming

© Heijmans | Ossip Architectuur Fotografie



3534

Na te zijn opgeblazen in de Tweede Wereldoorlog, herrees de voormalig grootste 

opslagloods ter wereld uit haar as. Twee herbouwde Fenixloodsen op Katendrecht aan 

de Maas kwamen samen symbool te staan voor de Rotterdamse onverzettelijkheid. 

Decennia later wordt de herrijzenis letterlijk en figuurlijk overstegen, met de 

herbestemming van Fenixloods 1. 

Hilbert-Jan Kuijer en Martijn Rietbergen

De gemakkelijke weg was sloop van 

het gebouw en reconstructie van 

de gevel geweest. De Fenixloodsen 

hebben echter zoveel historische 

waarde, dat Fenixloods 1 natuurlijk 

zoveel mogelijk behouden moest 

blijven. ABT is steeds vaker betrokken 

bij de herbestemming van gebouwen, 

maar zo groot en complex als bij 

Fenixloods 1 was het niet eerder. 

Opdrachtgever Heijmans Bouw, 

MEI architecten en ABT hebben 

een maximaal beroep gedaan op de 

inventiviteit om zo de inpassing van 

specifieke wensen binnen bestaande 

ruimtes te realiseren.

Ambitieus eisenpakket

Met de gemeente Rotterdam als 

toekomstige hoofdhuurder van de 

oudbouw en diverse culturele partijen 

als eindgebruiker, waren bijzondere 

eisen leidend. Eisen waar met een 

nieuw gebouw makkelijk op ingespeeld 

kan worden. Bij een honderd jaar 

oud gebouw is het daarentegen niet 

zo eenvoudig om bijvoorbeeld de 

gevraagde vrije ruimte te creëren, als er 

op die plek door kolommen belasting 

wordt afgedragen. Het heeft geleid tot 

een custom made ontwerp. 

Om het oude te behouden, zijn de 

meest moderne technieken toegepast. 

Het speelvlak voor theaterdoeleinden 

is gecreëerd door bestaande balken 

door te zagen en zelfs kolommen te 

verwijderen. Op een tweetal plaatsen 

nam daardoor de belasting op de 

poeren onder bestaande kolommen 

dusdanig toe dat er een volledig 

nieuwe poer onder is gemaakt. Een 

niet alledaagse bezigheid. Aan de 

andere kant was het verleden juist de 

charme van het project. Zo zijn aan de 

hand van originele berekeningen uit 

1916 de mogelijke belastingen bepaald. 

De constructeurs van ABT stonden 

even in verbinding met hun collega uit 

die tijd en authentiek vakmanschap 

werd gedeeld.

Schijn bedriegt

Waar Fenixloods 1 vanbinnen 

voor de tweede keer in haar 

geschiedenis herrees, is de optisch 

grootste verandering juist het 

nieuw verrezen woongedeelte 

bovenop het eeuwenoude pand. De 

getunnelde betonconstructie van de 

nieuwbouwappartementen staat op 

een enorme stalen tafel. De tafelpoten, 

in de vorm van zware stalen kolommen, 

prikken dwars door het bestaande 

gebouw heen. Met een afzonderlijke 

fundering staat deze tafelconstructie 

feitelijk los van het historische deel. Het 

legt het contrast tussen oud en nieuw 

op een subtiele manier bloot. Want 

met nieuwbouw kan alles, terwijl de 

mogelijkheden met bestaande bouw 

altijd een grens hebben. 
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Teambuildingsdag
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Start van 
futuristische reis

36 van de energietransitie. Met de 

herontwikkeling van haar campus wil ze 

hier een voorbeeldfunctie van maken. 

Dit alles binnen de grenzen van het 

bestaande complex, dat al een eeuw 

lang onderdeel uitmaakt van Den Haag. 

Shell wil een open en uitnodigende 

omgeving creëren, maar tegelijkertijd 

staat veiligheid hoog in het vaandel.

Om de visie van Shell waar te maken, 

is ABT gevraagd een vertaling te 

maken naar technische concepten 

en die vervolgens uit te werken naar 

een maakbaar ontwerp. ABT is daarbij 

verantwoordelijk voor de sturing van 

dit proces waarin het met Shell en de 

architect als partners optrekt. 

‘Het mooie aan dit soort omvangrijke 

opdrachten is dat we binnen ABT 

onze kennis kunnen uitbreiden,’ licht 

Wentges toe. ‘Op het gebied van 

gezondheid, veiligheid, beveiliging en 

milieu (HSSE) hebben we ervaring, maar 

nog niet op het zeer hoge niveau dat 

Shell verlangt. Daar gaan we nu extra 

op investeren.’ Naast veiligheid is ook 

omgevingsmanagement een belangrijke 

thema. Shell hecht namelijk veel waarde 

aan het minimaliseren van overlast voor 

wijkbewoners en wil gedurende het 

proces de omgeving zo goed mogelijk 

betrekken en informeren. Op dat 

vlak speelt BBN, als onderdeel van de 

Oosterhoff Group, een belangrijke rol.

Wensen doorgronden

Jurre van Driel, Real Estate Program 

Manager bij Shell, zag bij ABT sterk 

terug dat ze begrijpen waar het voor 

Shell om draait. ‘We hebben hart voor 

deze locatie en haar directe omgeving. 

ABT heeft daar met plannen op het 

gebied van veiligheid, de integrale 

benadering van de gebouwen en haar 

visie op het partnership tussen Shell, 

ABT en de architect veel aandacht aan 

besteed. De kwaliteit en ambities die 

daaruit spraken hebben de doorslag 

gegeven om voor ABT te kiezen.’ 

Het team van circa vijftig specialisten is 

inmiddels uit de startblokken. Zij zullen 

de komende jaren de gebouwen en 

haar infrastructuur doen transformeren 

naar een duurzame future-proof 

omgeving, die een showcase gaat 

worden voor Shell en haar visie op 

de toekomst. Een opgave die vraagt 

om een ultrasterke samenwerking 

met de klant en alle andere betrokken 

partners. De eerste Teambuildingsdag 

voor alle betrokkenen bij het project 

was dan ook een groot succes 

waarmee de reis met het jaar 2025 

als eindpunt is begonnen.

Nadat het tenderproces voor een 

nieuw huisvestingsconcept van Shell 

in 2018 werd uitgeschreven, heeft 

ABT in januari de overeenkomst met 

Shell getekend. ‘Met alle beschikbare 

expertise binnen ABT en de Oosterhoff 

Group hebben we Shell kunnen 

overtuigen van onze kwaliteiten,’ vertelt 

directeur Michiel Wentges. ‘We hebben 

op alle disciplines specialisten in huis, 

we zijn met de Oosterhoff Group snel 

schaalbaar en we hebben tegelijkertijd 

korte lijnen voor de afstemming.’

Duurzaam masterplan

De campus, bestaande uit vier 

grote gebouwen, een ondergrondse 

parkeergarage met vijf niveaus 

en meerdere tunnels gaat na de 

grootschalige herontwikkeling 

onderdak bieden aan de circa 3.500 

medewerkers van Shell. Een pand van 

circa 25.000 m2 wordt gesloopt en 

maakt plaats voor circa 36.000 m2 

nieuwbouw ontworpen door Bill Butler, 

partner van het architectenbureau dat 

onder meer verantwoordelijk is voor de 

Petronas Towers in Kuala Lumpur. 

De visie van Shell is het vervullen 

van een leidende rol op het gebied 

ABT staat voor een bijzondere opdracht: het Shell HQP Redevelopment Programme. 

Op de historische thuisbasis van Shell in de Haagse wijk Benoordenhout, start 

de samenwerking met Shell op HQP met de nieuwbouw van het hypermoderne 

kantoorgebouw, genaamd C23, ontworpen door Pelli Clarke Pelli Architects van 

de wereldberoemde architect Cesar Pelli.  Het is onderdeel van de herontwikkeling 

van de hele campus.

Michiel Wentges en Jurre van Driel
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Michiel Wentges

© Jacques Kok 

Jurre van Driel

Shell



De aannemerscombinatie Dura 

Vermeer - SPIE - Van Galen heeft 

samen met de adviseurs ABT en 

Huygen, leverancier General Electrics 

en het Erasmus MC een 3D BIM-

model van het gebouw gemaakt 

om maximale grip en zekerheid te 

krijgen op de uitvoering. Dit biedt een 

uitgelezen mogelijkheid om via Virtual 

Reality een kijkje te nemen in het 

ontwerp vóórdat het gebouwd is.

Het Erasmus MC gebruikt dit 

3D-model om de toekomstige 

gebruiker vroegtijdig mee te nemen 

naar het eindresultaat. Onlangs is met 

behulp van Virtual Reality het ontwerp 

van de PET MRI aan de afdeling 

Radiologie en Nucleaire Geneeskunde 

getoond. De eerste patiënt zal rond de 

zomer van 2019 het eerste onderzoek 

in de PET MRI kunnen ondergaan.

 Kijk voor meer informatie 

over dit project op 

www.abt.eu/projecten

Het Erasmus MC renoveert het Ca-gebouw waarbij de inpassing van een PET MRI-

scanner een unieke complexe opgave is. Dit bijzondere scanapparaat is de derde van 

Nederland, weegt acht ton en wordt omgeven door een schil van dik lood en koper.

Maarten Huisman en Ruud Hilderink

Erasmus MC 
Virtual Reality is 
werkelijkheid
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© Lupprians



4140 Dat de druk bij tijd en wijlen groot 

was zal Eric niet ontkennen: 

‘Verschillende projectfases vinden 

heden ten dage al lang niet altijd 

meer netjes aaneensluitend plaats, 

maar binnen enkele weken een 

compleet ontwerp uit de grond 

stampen, integraal afgestemd op 

de klantwens en ook nog dwars 

door de bouwvakvakantie, is toch 

best bijzonder te noemen. Aan de 

ene kant ben je in heel hoog tempo 

een gebouw aan het ontwikkelen, 

terwijl aan de andere kant behoefte 

is aan gedetailleerde informatie om 

de bouwvoorbereiding op tijd te 

starten. Bij iedereen was het al snel 

duidelijk dat het eigenlijk in één keer 

goed moest zijn. Durf om vooruit te 

kijken en samenwerking zijn hierbij 

essentieel.’ 

Rigoureuze keuzes

‘Hoofdprincipes al in een heel vroeg 

stadium vastleggen, waar alle partijen, 

inclusief de klant zich aan houden, 

hebben het succes van DuPont bepaald,’ 

verklaart Eric. ‘Zo is bijvoorbeeld 

besloten eerst een typische doorsnede 

compleet integraal uit te denken en 

uit te werken. Met het gevolg dat we 

daarna zo min mogelijk in elkaars 

vaarwater gaan zitten. We waren 

daardoor in staat de installatie en 

constructie zoveel als mogelijk, uit 

elkaar te trekken.’ 

Zo ligt het normaal gesproken voor de 

hand om trap- en leidingschachten 

te gebruiken om het gebouw te 

stabiliseren. Door de buitengevels 

dragend te maken, ontstond er 

maximale vrijheid om de grote 

hoeveelheid installatie in de schachten 

kwijt te kunnen. Op deze manier 

konden constructie en installatie 

nagenoeg parallel zonder overlap aan 

elkaar uitgewerkt worden. 

Optimaal binnen de tijd

Als naast tijd ook beschikbaarheid 

een bepalende factor wordt, leidt dat 

volgens Eric automatisch tot andere 

voorkeuren en keuzes: ‘Met name het 

funderingsontwerp moest snel definitief 

worden. De wens was om trillingvrij te 

werken en normaal gesproken doen we 

dat met een in de grond gevormde paal. 

Vanwege de beschikbaarheid is er voor 

gedrukte heipalen gekozen, een nog 

relatief jonge funderingstechniek. Ook 

op het gebied van capaciteit hebben 

we ons flexibel opgesteld door met 

specialisten van buitenaf het ABT-team 

aan te vullen.’ Zo blijkt innoveren ook op 

het gebied van samenwerken mogelijk, 

door de traditionele denk- en werkwijze 

los te laten.

‘Een integraal project met een moordend tijdframe.’ Zo vat ontwerpleider Eric Brok 

het project DuPont samen. ABT, opdrachtgever DuPont, architect Ector Hoogstad 

architecten en aannemer en ontwikkelaar Dura Vermeer hadden een half jaar de tijd 

om voor het gebouw met laboratoriumfunctie een schetsontwerp uitvoeringsgereed 

te krijgen. Wat volgde was een intensief samenspel tussen alle betrokken partijen. 

Eric Brok

Integraal commitment 
Tijd aan de zijde 
van DuPont
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43 In het bouwteam nemen naast 

de bouwcombinatie en Tergooi de 

belangrijkste adviseurs namens Tergooi 

zitting waaronder ABT voor het 

algemeen contractmanagement en 

architect Wiegerinck.

Versnelde realisatie

De oorspronkelijke eerste en tweede 

fase van de nieuwbouw van Tergooi 

zijn na de aanbestedingsprocedure 

alsnog samengevoegd om kosten 

te besparen. Er wordt nu in één 

keer nieuwbouw gerealiseerd 

waarin de meeste zorgfuncties 

zijn ondergebracht. Daarnaast 

komt er een apart nevengebouw 

met kantoren, de Diagnosestudio 

en poliklinische zorg. Ook wordt 

er bij de nieuwe hoofdentree een 

parkeergebouw gerealiseerd, 

waardoor nagenoeg alle auto’s uit 

het zicht verdwijnen. Deze gebouwen 

vallen buiten het bouwteam.

Toezegging financiering

Fase 2 zou in eerste instantie over 

vijf tot tien jaar gestart worden, 

maar de kosten om het huidige 

ziekenhuisgebouw tot die tijd te 

kunnen blijven gebruiken blijken 

hoger dan eerder gedacht.

Met de huidige plannen is eind 

2024 de eindsituatie gerealiseerd, 

waardoor de sloop van het huidige 

ziekenhuisgebouw en grondverkoop 

versneld plaatsvindt. De financiering 

van de banken voor de versnelde 

realisering van het nieuwe ziekenhuis-

gebouw is inmiddels toegezegd.

Tergooi en de bouwcombinatie BAM - Kuijpers VOF hebben een 

bouwteamovereenkomst getekend voor de realisatie van de nieuwbouw van Tergooi 

in Hilversum. De bouwcombinatie is als winnaar uit de aanbestedingsprocedure 

gekomen. Ook ABT maakt deel uit van het bouwteam. 

Maarten Huisman

Tergooi selecteert 
bouwteampartner

42

2025 2024
Servicegebouw

2022
Ziekenhuis

2021/2022
Parkeergebouw

2022
Nevengebouw

© Wiegerinck + Bosch en Slabbers
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4544 Bij het bouwen van een nieuwe wijk rondom grote steden 

zoals Utrecht, stuit je op logistieke uitdagingen. De 

busoverkapping op het tunneldek van de A2 bij Leidsche 

Rijn Centrum is zo’n voorbeeld. Een ongebruikelijk 

ontwerp op een locatie met veel haken en ogen. 

Diana de Krom

Balanceren op 
een tunneldek

Aan de weerszijden van de A2-tunnel 

bevindt zich het centrum van 

Leidsche Rijn. Daaruit ontstond bij 

opdrachtgever Gemeente Utrecht de 

behoefte aan een overkapping van het 

busstation. De bestaande busbanen 

lieten weinig ruimte over voor een 

constructie op grondniveau. Architecte 

Annebregje Snijders kwam daarop 

met een ontwerp geïnspireerd op 

gotische kathedralen, vertaald naar 

een membraanconstructie.

Niet te zwaar en niet te licht

Hiermee kwam er een oplossing 

voor het gebrek aan ruimte, maar 

begon de constructieve uitdaging 

voor ABT. Zoals windkracht die grote 

overkappingen op kan tillen. In 

het tunneldek mocht niet geboord 

worden en dus kon de constructie 

niet verankerd worden. Gewicht 

toevoegen kon helpen bij het 

voorkomen van opwaaien, maar het 

tunneldek was niet berekend op een 

zware constructie. Uiteindelijk boden 

CFD-berekeningen met simulatie 

van windstromen de oplossing in dit 

vraagstuk.

Ondefinieerbaar

Het opwaaien van de overkapping 

begon met een definitiekwestie, want 

de onconventionele vorm van de 

overkapping kwam bijvoorbeeld niet 

terug in de Eurocode windbelasting. Dit 

is opgelost door de inzet van CFD-

berekeningen. Bij deze berekeningen 

worden windstromingen rondom een 

gebouw in een programma gesimuleerd 

om daarmee voorspellingen te kunnen 

doen over windhinder.

Bij de TU Eindhoven wordt er 

onderzoek gedaan om dit soort 

berekeningen ook in te zetten om 

winddrukken op gebouwen te kunnen 

bepalen, maar hier zijn nog geen 

onderbouwde richtlijnen voor. ABT kon 

echter wel uit de CFD-berekeningen 

halen dat de overkapping door de 

wind niet opgetild zou worden en dat 

maakte dat te zware ballast op het 

tunneldek vermeden kon worden.

Plaatje compleet

Daarmee bleef de puzzel over om de 

constructie niet te zwaar te maken. 

Normaliter worden membraan- en 

staalconstructies berekend als op 

zichzelf staande constructies. In de 

praktijk worden er echter veel krachten 

uitgewisseld tussen de staalconstructie 

en het membraan. Door als 

hoofdconstructeur zowel staal als 

membraan te ontwerpen en deze twee 

constructies in een rekenmodel samen 

te modelleren, is het gelukt om een 

ruim vijftig meter lange overkapping 

niet te zwaar uit te voeren.

In de uitgebalanceerde constructie 

werd ook op staal bespaard, wat een 

nominatie voor de Duurzaamheidsprijs 

opleverde. Zo werd de constructie 

van de kelkvormige busoverkapping 

op meerdere vlakken een succes. Een 

mooie bekroning op het werk van 

onder meer architecte Annebregje 

Snijders, hoofdaannemer Van Wijk, 

Buiting Staalbouw, Buitink Technology 

en ABT.

 Kijk voor meer informatie 

over dit project op 

www.abt.eu/projecten
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Galleo is hét online platform voor de 

internationale bouwwereld, om kennis 

en expertise te verzamelen en zichtbaar 

te maken. Na de livegang in 2017 is 

het platform inmiddels uitgegroeid 

tot een volwaardige database voor 

elke vorm van projectinformatie. Kars 

Haarhuis is samen met Frank Hofmans 

medegrondlegger van het project en 

heeft de ontwikkeling stap voor stap 

begeleid: ‘Twee jaar later bewijst Galleo 

zowel intern als extern haar waarde. 

Projectdata beheren en kennis delen 

blijkt veel op te leveren voor iedere 

collega die aanhaakt bij het proces.’

Ervaringsdeskundigen bijeen

Binnen Oosterhoff Group ontpopt 

Galleo zich als de schakel die 

verschillende expertises optimaal 

samenbrengt. ‘Vroeger had je geen 

idee wat er precies speelde bij andere 

kennisgroepen binnen ABT of de 

bedrijven in Oosterhoff Group. Nu we 

een integrale projectorganisatie zijn, 

wil je de specialisten met de meest 

passende ervaringen betrekken in je 

project en leren van andere projecten,’ 

verduidelijkt Kars. Op die manier 

worden krachten intern gebundeld 

en tegelijkertijd biedt Galleo de 

mogelijkheid om dit extern zichtbaar 

te maken. Zie daar de toegevoegde 

waarde en reden voor het gebruik van 

het oneindigheidsteken in de Galleo 

Value Curve.

Behalve dat projectpartners en 

opdrachtgevers gemakkelijk toegang 

krijgen tot de beste projectteams, is 

de interne waarde ook te vatten in 

efficiency. Alle projectdata is namelijk 

op één centrale plek toegankelijk. Zo 

zijn referentiebladen voor tenders met 

één druk op de knop in de gewenste 

huisstijl te genereren en worden 

websiteteksten en -foto’s automatisch 

ingelezen vanuit Galleo. 

Het aantal externe gebruikers neemt 

inmiddels gestaag toe. Naast advies- en 

ontwerpbureaus is met NLingenieurs 

onlangs ook een brancheorganisatie 

aangesloten. De stip op de horizon 

is nog altijd om de bouwsector te 

veranderen, met meer focus op kwaliteit, 

waardetoevoeging en kennisdeling.

Project als kloppend hart

Met interne inzichten en externe 

bewijslast komt de oneindigheid van 

Galleo niet alleen in haar ontwikkeling, 

maar ook in gebruik naar voren. 

Kennis uit afgeronde projecten kan 

eenvoudiger worden geborgd en weer 

worden ingezet bij nieuwe projecten. 

Frank: ‘Het is prachtig dat je visieteksten 

en evaluaties kunt opslaan bij projecten 

en zo kunt leren van tenders uit het 

verleden. Op basis van deze data 

kunnen we gerichter en efficiënter 

werken aan een nieuwe tender. Zo 

voorkomen we dat we het wiel telkens 

weer opnieuw uitvinden.’

Dat Galleo een oplossing biedt voor 

herkenbare problemen, ervaren Kars 

en Frank keer op keer als ze met 

vakgenoten aan tafel zitten: ‘We 

zitten zelf aan de knoppen om het 

platform verder te ontwikkelen. Door 

met gebruikers in gesprek te blijven 

kunnen we Galleo verder ontwikkelen 

en de bouwketen kennis laten maken 

met de meerwaarde van efficiënt 

datagebruik. Op die manier heeft 

Galleo de potentie om in de volledige 

bouwketen optimale samenwerking en 

kennisdeling te bevorderen.’

 Kijk voor meer informatie op 

www.galleo.co

47Oneindige kenniscyclus 
op stoom

46 Innoveren is zelden een eindig proces. Zeker niet als er sprake is van innoveren volgens 

de Lean Startup methode, waarbij een product nooit af is en het zichzelf constant 

verbetert.  Galleo is precies zo’n innovatie. Het is dan ook geen wonder dat het 

oneindigheidsteken het symbool is voor de werking en waarde van het platform. 

Kars Haarhuis, Frank Hofmans en Michiel Van Der Elst

Galleo Value Curve
Build a stronger reputation
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Insights

Let the data create
Value for you!
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4948

Kort nieuws

Ondergrondse radio

Elke maandag besteedt BNR aandacht 

aan de laatste ontwikkelingen in de 

bouwwereld. Nu ruimte in steden 

schaarser wordt, gaan we de hoogte 

of de diepte in. Bij de uitzending over 

ondergronds bouwen, schoof Niki 

Loonen van ABT aan om zijn ervaringen 

te delen.

Bouwput

Presentator Paul Laseur is in 

eerste instantie benieuwd naar de 

ondergrondse bouwput. Volgens Niki is 

ondergronds bouwen niet ingewikkeld, 

tenzij het neerkomt op onderwater 

bouwen. ‘Dat is door het grondwater 

in Nederland bijna altijd het geval. De 

makkelijkste manier is een gat graven 

en water wegpompen, maar als dat niet 

lukt moeten we damwanden plaatsen.’ 

Met name het betonstorten blijkt onder 

water een uitdaging. Niki: ‘Je moet het 

beton wel vasthouden met ankers, 

want het water drukt harder dan het 

beton weegt. In het verleden ging dat 

weleens mis, maar nu testen we van 

tevoren of de ankers wel in de grond 

blijven zitten.’

Omgeving

Ook de directe omgeving blijkt een 

belangrijke rol te spelen bij ondergronds 

bouwen. ‘De omgeving verzakt altijd 

een beetje, maar dat kun je inmiddels 

met techniek goed voorkomen. Bij het 

Groninger Forum dat ontworpen is 

door NL Architects  ontstond er met 

vijf kelderlagen naast een monument 

slechts een paar millimeter zetting en 

vervorming in de grond. We kunnen het 

nu goed voorspellen en meten tijdens 

de bouw.’

‘Eigenlijk moet je alleen ondergronds 

willen bouwen als het waarde 

toevoegt aan de bebouwde omgeving’, 

concludeert Niki. Dat was volgens 

hem het geval bij de verbouwing 

van het Mauritshuis in Den Haag. ‘In 

die omgeving bouw je niet zomaar 

wat bij, dus daar heeft Hans van 

Heeswijk architecten bedacht het 

plein te onderkelderen om gebouwen 

aan elkaar te kunnen koppelen, 

expositieruimte te creëren en de 

entree te verbeteren.’ Een concreet 

voorbeeld waarmee Niki de waarde 

van ondergronds bouwen nog maar 

eens aantoont.

 Luister de uitzending van 21 

januari terug op de website van 

BNR Bouwmeesters: www.bnr.nl/

podcast/bouwmeesters/

Perfect match

Hoe haal je het optimale uit een 

afstudeeropdracht? Breng de wens van 

beide partijen samen. Yaron Paauwe, 

student aan de TU Delft, zocht een 

plek waar hij zich kon verdiepen in het 

constructief ontwerp van hoogbouw. 

ABT had behoefte aan meer onderzoek 

naar hoogbouw in Nederland.

De opdracht bevindt zich nog in 

een pril stadium, maar Yaron zit 

goed op zijn plek: ‘Bij het oriënteren 

op bedrijven, keek ik vooral naar 

ontwikkelingen op het gebied van 

data genereren en verwerken. ABT zet 

Advanced Simulation in waarmee je de 

link kunt leggen tussen verschillende 

parameters binnen een ontwerp. Dat is 

bij het analyseren van hoge gebouwen 

erg bruikbaar.’ 

Bepalend

De dynamische respons is bij 

hoogbouw een bepalend onderdeel. 

Dat onderzoek naar het dynamisch 

aspect van hoge gebouwen welkom 

is, blijkt volgens Yaron wel uit het 

feit dat metingen in de praktijk 

vaak afwijken van de theorie. ‘Er is 

sprake van een grote toename van 

slanke hoge gebouwen in Nederland. 

Een beter inzicht in de invloed van 

ontwerpaspecten op het gebied van 

dynamica, zal bijdragen aan een beter 

integraal ontwerpproces.’

Niki Loonen

© Jacques Kok 
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‘Data-driven predictive control 
of energy’ gaat internationaal

Cristina Jurado López 

vertegenwoordigde Nederland 

op de European REHVA Student 

Competition 2019. Tijdens de 

voorronde – georganiseerd 

door TVVL (kennispartner 

in de technologiesector) – 

dwong ze een plek af met haar 

afstudeerscriptie. Inmiddels is 

ze Energy Specialist bij ABT.

De REHVA Student Competition 

(tijdens CLIMA 2019) draait om 

onderzoek op het gebied van 

verwarming, ventilatie en aircondi-

tioning. Hiermee worden studenten 

aangemoedigd om een bijdrage te 

leveren aan een duurzame toekomst 

voor de aarde. Cristina deelde tijdens 

de voorronde haar onderzoek naar 

‘Data-driven Predictive Control for 

Heating Demand in Buildings’. 

Beter voorspellen

Normaal gesproken wordt de 

warmtebehoefte van gebouwen 

berekend aan de hand van simulatie 

op basis van een grote hoeveelheid 

fysische parameters. Al die variabelen 

maken accurate voorspellingen in de 

praktijk lastig. Cristina onderzoekt 

een oplossing om de parameters en 

voorspellingen te verbeteren met 

datagedreven statistische modellen. 

Hiermee ontstaan in de toekomst 

meer mogelijkheden bij de renovatie 

van gebouwen of installaties 

en de introductie van nieuwe 

energiebronnen.

Met name op het gebied van 

slimme energienetwerken is het 

onderzoek van Cristina interessant. 

Het model is in potentie namelijk 

zelflerend en breed inzetbaar op 

het gebied van thermische energie. 

Zo ontstaat er op gebouw- en 

gebiedsniveau meer zekerheid 

rondom de energiebehoefte.

ABT onder de mensen

Award shows, evenementen, 

beurzen, gastcolleges en 

soortgelijke gelegenheden zijn 

keer op keer mooie aanleidingen 

om even stil te staan bij het 

bijzondere vak dat ABT uitoefent.

Kennismaken

De Bedrijvendagen van De 

Haagse Hogeschool, TU Delft 

en Hogeschool van Arnhem 

en Nijmegen vormden ideale 

gelegenheden om ABT als 

ingenieursbureau te presenteren. 

Daar ontmoette ABT ook dit 

keer weer ambitieuze studenten, 

die binnenkort de stap naar de 

arbeidsmarkt maken. 

Diezelfde studenten komen we 

vaak – samen met andere nieuwe 

collega’s – tegen op de ABT 

Introductiedagen. In april was 

het de beurt aan veertien nieuwe 

collega’s die traditiegetrouw in 

teamverband een toren van speel-

kaarten bouwden!

Constructie van bouwafval

Met een drietal ‘klappers’ is de 

eerste ABT Design Challenge tot een 

knallend einde gebracht. De primeur 

was op de TU Eindhoven, waar – in 

samenwerking met studievereniging 

KOers – 25 enthousiaste deelnemers 

werden uitgedaagd om een 

draagconstructie van bouwafval te 

ontwerpen. 

Teun van Dooren, die samen met Eveline 

Gootzen namens ABT betrokken was 

bij de organisatie, genoot vooral van de 

reacties van de deelnemers tijdens het 

belasten van de constructies. ‘Studenten 

vergaren veel theoretische kennis over 

materialen, maar daadwerkelijk zíen hoe 

een constructie zich in de praktijk met 

belasting gedraagt is ook erg leerzaam. 

De momenten van bezwijken waren 

dus spectaculair én interessant. De 

sterkste ligger begaf het pas bij 86 kilo.’ 

De studenten hadden een beperkte 

hoeveelheid bouwafval ter beschikking: 

hout, staal en pvc met een maximale 

afmeting van vijftig centimeter. Met 

schroeven, ducttape en touw werden 

de materialen aan elkaar verbonden tot 

een ligger met een overspanning van 

minimaal twee meter. 

De winnaar van de eerste Design 

Challenge met het thema ‘circulariteit’ 

was niet de sterkste, maar kreeg de 

meeste punten voor constructieve 

schematisering, waarbij efficiënte 

toepassing van materialen werd 

beloond. Naast sterkte en constructie 

waren er ook punten te verdienen 

voor esthetiek en circulariteit. 

Juryleden van Lüning, ABT en TU/e 

hadden alle reden om de punten 

ruimschoots toe te kennen. Zo is de 

ABT Design Challenge veelbelovend 

van start gegaan.
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Grip op acties

Samenwerken aan een ontwerp 

is inmiddels onlosmakelijk 

verbonden met het BIM-model. 

Toch is niet alle communicatie 

vanzelfsprekend geborgd met deze 

informatieoplossing. Met name op 

het gebied van issuemanagement 

valt er nog veel winst te behalen. 

Binnen een projectteam is er sprake 

van zeer veel communicatie. Informatie 

moet van alle kanten samenkomen 

in een BIM-model. Een e-mail is 

snel verstuurd en een lijstje met 

openstaande punten vlot opgesteld, 

maar dat kan een hoop ruis op de 

lijn veroorzaken. Hierdoor ontstaat 

onduidelijkheid over openstaande 

vragen, ontwerpwijzigingen, 

voortschrijdend inzicht en technische 

zaken. Achterhalen wat de stand van 

zaken is, kan behoorlijk tijdrovend zijn. 

Bovendien kan een ogenschijnlijk klein 

detail binnen BIM grote invloed hebben 

op aangrenzende onderwerpen. 

Monitoren

Daarom wordt steeds intensiever 

gebruik gemaakt van software met 

betrekking tot issuemanagement. Zo 

maakt ABT gebruik van BIMcollab, wat 

te koppelen is aan BIM-programma’s 

zoals Revit, Navisworks, Solibri en 

Power BI. Hiermee wordt inzichtelijk 

welke acties er openstaan, wie deze in 

behandeling hebben en wat de status 

van de punten is. Zo kan iedereen 

binnen een projectteam op één platform 

communiceren over deze ‘issues’.  

Hosting

ABT kan een Revit-server faciliteren 

(hosten), waar meerdere BIM-

modellen op dezelfde plek worden 

opgeslagen. De modellen zijn op één 

centrale locatie beschikbaar voor 

geselecteerde partijen. Dat maakt de 

laatste stand van het model inzichtelijk 

en het opsturen en opnieuw inladen 

van modellen overbodig.

De server kan inmiddels ook extern 

gehost worden door Autodesk met 

BIM360. De server is dan 24 uur per 

dag beschikbaar, wat wenselijk is 

bij samenwerking in verschillende 

tijdzones – aangezien het model 

constant beschikbaar is. Ook kan er 

gewerkt worden met vrijgegeven 

modellen, als dat de voorkeur heeft 

boven live modellen. Zo wordt de BIM-

omgeving steeds vollediger en kunnen 

de mogelijkheden afgestemd worden 

op de behoefte van het projectteam.
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Variant op donkere 
achtergrond

Duurzame projecten gebundeld

Het wordt gelukkig steeds meer 

gemeengoed, maar het belang van 

duurzaamheid kan niet vaak genoeg 

benadrukt worden. Bovendien neemt 

de mate waarin we duurzaam kunnen 

bouwen steeds grotere vormen aan. 

Hoe we dat bij ABT doen? Dat laten 

we zien in een speciale uitgave!

Aan de hand van twintig cases 

bespreken we de meest duurzame 

projecten en ontwikkelingen. Stuk 

voor stuk voorbeelden die aantonen 

hoe we de milieu-impact van ons 

werk minimaliseren. Daar zijn we 

uiteraard trots op, maar we gaan 

door totdat we zero-impact kunnen 

bouwen.

Het boek vol duurzame inspiratie 

kunt u (kosteloos) aanvragen door 

een e-mail te sturen naar info@abt.eu. 

Laten we ons samen hard maken voor 

een duurzame toekomst!
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 Nederlandse Bouwprijs 2019 
“Biosintrum bewijst dat zwaar ogende
  constructies niet nodig zijn”

© egbertdeboer.com

Paul de Ruiter Architects


