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Resultaatverplichting

ABT wil toe naar een resultaatverplichting op het gebied 

van integrale veiligheid. Zowel voor de constructieve, 

bouwplaats-, omgevings- als brandveiligheid. Bij een 

resultaatsverplichting neemt ABT de verantwoordelijkheid 

en houdt ABT de controle op de uitvoering van onze 

ontwerpen. Dat betekent meer duidelijkheid voor alle 

partijen en minder risico’s op afstemmingsproblemen, zeker 

op de raakvlakken. Daarvoor hebben wij steun en draagvlak 

nodig bij alle partners in het bouwproces.  

Veiliger, duurzamer en meer welzijn

Als ingenieursbureau nemen wij onze verantwoordelijkheid 

en leveren met onze kennis en kunde een betekenisvolle 

bijdrage aan de maatschappij. Met onze advisering willen 

we de gebouwde omgeving veiliger en duurzamer maken 

én het welzijn van bewoners of gebruikers verbeteren.

In deze editie van het ABT Magazine laten we u aan de hand 

van schitterende projecten weer zien hoe wij samen met de 

klant deze ambitie waarmaken.

Rudi Roijakkers

Veiligheid zit verankerd in het DNA van 

de constructeur. Om die reden hebben 

recente incidenten op het gebied van 

constructieve veiligheid grote impact op 

ons vakgebied. Meer dan ooit moeten 

wij als bouwsector onze collectieve 

verantwoordelijkheid nemen. 

Volgende stap 
in veiligheid

  © Jacques Kok

Door versnippering in de bouw is er echter de laatste jaren 

onduidelijkheid ontstaan over verantwoordelijkheden 

op het gebied van veiligheid. Wie van de opdrachtgever, 

(onder)aannemers of adviseurs zorgt dat de veiligheid 

volledig geborgd is? In de praktijk blijkt het vaak lastig 

om één partij aan te wijzen die vanuit een centrale rol de 

verantwoordelijkheid voor (constructieve) veiligheid op 

zich neemt.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft Bouwend 

Nederland, het Opdrachtgeversforum in de bouw, de 

Governance Code Veiligheid in de Bouw, VNconstructeurs 

en NLingenieurs aangesproken actief hun rol te nemen 

in het verhogen van de veiligheid in de bouw. ABT heeft 

concreet bijgedragen aan het uitwerken van voorstellen op 

drie thema’s: de veiligheidscultuur in de bouw, de rol van 

de (hoofd-) constructeur en de rol van de regisseur voor de 

veiligheid. Er is een cultuuromslag nodig, waarbij partijen 

beter samenwerken en hun verantwoordelijkheid nemen.

Dankzij een grensverleggende 

samenwerking is de natuur in al haar 

pracht verweven met het Naturalis. 

Kunst vangt de biodiversiteit van 

het leven in een reliëf. Techniek 

bleek in staat om de levensloop 

als meanderende rivier door het 

gebouw te laten stromen. Zo sereen 

dat handen van bezoekers er als 

vanzelf overheen strijken.

Op uitnodiging van Neutelings 

Riedijk Architecten staat 

modeontwerpster Iris van Herpen 

aan de basis van het oogstrelende 

ontwerp, dat nog niet zo lang 

geleden alleen als ambachtelijk 

beeldhouwwerk in marmer mogelijk 

zou zijn geweest. Op de schaal van 

Naturalis zou dat onhaalbaar zijn. 

Aan ABT de schone taak om de 

reliëfsculpturen toch tot leven te 

wekken. Hoogwaardig wit beton 

bleek dankzij de nieuwste digitale 

technieken een meer dan waardig 

alternatief.

Het begon met de vertaling van 

2D-ontwerpen naar digitale 

3D-modellen. Daarvoor is gebruik 

gemaakt van geautomatiseerde 

computerscripts. Die waren 

vervolgens in staat om het ontwerp 

tot in de puntjes te perfectioneren. 

Daarin zijn ook direct de 

voorwaarden meegenomen die 

gelden voor de toepassing op beton 

zoals de minimale dikte. Uiteindelijk 

brachten freesmachines het ontwerp 

gedetailleerd tot stand. 

Om de uiteindelijke beleving al 

tijdens de ontwerpfase zo goed 

mogelijk te kunnen ervaren, is er 

gebruik gemaakt van virtual reality. 

Dat biedt de mogelijkheid om 

eindeloos te variëren. Ontwerper, 

architect en opdrachtgever konden 

de relië� anden van tevoren op 

werkelijke schaal in de context van 

het hele gebouw ontdekken. Zo is 

een optimaal ontwerp ontstaan voor 

de ornamentele gevelband. 

De ongekende gezamenlijke 

wil om de reliëfpanelen waar 

te maken, heeft Naturalis naast 

vele bewonderaars, ook de 

Toekomstprijs opgeleverd tijdens 

de Betonprijsuitreiking 2019. 

�  Meer over Naturalis op pagina 38.

  scagliolabrakkee © Neutelings Riedijk ArchitectsNaturalis voert je mee
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En zo staart Diana eind 2019 

verwonderd naar de gevel van het 

gerenoveerde C&A-gebouw aan het 

18 septemberplein in Eindhoven. De 

glazen vitrines die daar op één hoog 

lijken te zweven kunnen daar volgens 

de natuurwetten toch onmogelijk 

blijven hangen? ‘De techneut in mij 

weet dat alles volledig is doorgerekend 

en het écht mogelijk is. Toch geeft de 

aanblik ook mij een spannend gevoel,’ 

bekent Diana.

De volledig glazen vitrines hebben een 

omvang van 5,5 bij 7 meter. Aangezien 

de standaardmaten in glas 3,21 bij 

6 meter zijn, vormden de afmetingen 

al een behoorlijke uitdaging. Laat 

staan dat glazen constructies van 

deze omvang onzichtbaar aan het 

gebouw worden bevestigd. Dankzij 

vasthoudendheid en fl ink wat 

gepuzzel samen met collega’s is de 

droom van ontwerper UNStudio 

werkelijkheid geworden. Diana: 

‘Bezieling voor het ontwerp heeft 

ons hier gebracht.’

Ambities zijn kwetsbaar. Zeker als het gaat om constructies van glas. ABT’er Diana 

de Krom lééft bij technische uitdagingen. Maar bij het ontwerp van grote glazen, 

hangende vitrines waarbij metalen bevestigingen niet zichtbaar mochten zijn, vreesde 

zij dat de grens van het haalbare was bereikt. Toch lukte het haar en haar team. Door 

vast te houden aan het motto dromen, durven, denken en doen. 

Diana de Krom

Bezieling als drijfveer

  © Herman Zonderland

  Diana de Krom

  © Jacques Kok
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Kleurrijke publiekstrekker

Glasconstructies hebben niet 

alleen een aantrekkingskracht op 

Diana, maar ook op het publiek. 

Tijdens het jaarlijks reclamefestival 

in Cannes in juni kwam Instagram 

met deze opvallende ‘Rainbow 

Pavilion’, ontworpen door Germans 

Ermičs en geproduceerd door Si-X.

Omdat het een ‘reizend object’ is, 

kwam het in de voorbereiding aan 

op maximale samenwerking tussen 

ontwerper, leverancier en ABT. 

Si-X had 7 uur de tijd om dit 

hoogwaardige paviljoen op het 

strand op te bouwen. Onze 

uitdaging was slimme, (re)

montabele verbindingen te 

ontwerpen voor de bouwdelen, 

rekening houdend met een 

voldoende fl exibele verbinding 

voor het glas. Voorkomen van 

glasbreuk tijdens het transport 

was cruciaal.

Volwaardige samenwerking

‘Samen met de architect bedachten 

we, geïnspireerd op origami, een 

gevouwen glasconstructie. Voor de 

vouwnaden hebben we een nieuwe 

verbinding ontwikkeld: de skewed 

notch. Dat is een combinatie van lijm 

en een transparante mechanische 

verbinding,’ legt Diana uit. Daarmee 

was de oplossing gevonden om de 

benodigde afmetingen van de glazen 

vitrines mogelijk te maken.

Vervolgens maakte slimme 

toepassing van mechanica het 

onzichtbaar ophangen van de 

constructies mogelijk. De consoles 

waar de vitrines op staan, vallen weg 

achter het dak van de frontstores 

op de begane grond. Aan de 

bovenzijde zijn slechts enkele kleine 

vasthoudpunten nodig om voorover 

kantelen te voorkomen. Die zijn 

verstopt aan de binnenkant van het 

schuine dak.

Volwaardige samenwerking is volgens 

Diana zeker bij glasconstructies 

noodzakelijk. ‘Het ontwerp samen 

met producent Si-X tot in detail 

realiseren voelt echt als een ambacht. 

Dat lukt alleen met een team dat 

werkt op basis van vertrouwen 

en een passie voor glas deelt.’ Die 

expertise en ervaring reikt tot aan 

de opleidingen aan technische 

universiteiten en hogescholen, waar 

de opgedane kennis wordt gedeeld.   © Jim Fenwick

  © Herman Zonderland
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Waarom het dan geen vlucht neemt? 

Michaël Menting, projectleider in de 

civiele techniek, ziet een duidelijke 

tweedeling in de markt. ‘Als adviseur 

kunnen we aannemers wel meenemen 

in ons verhaal over duurzaam beton. 

Ze zien de waarde van onze iets hogere 

advieskosten. Opdrachtgevers die één 

keer een gebouw neer willen zetten, 

selecteren advies op prijs en dan kom 

je toch vaak uit bij de gedateerde 

technieken.’ Paradoxaal genoeg zijn ze 

daardoor onderaan de streep juist vaak 

duurder uit. 

Zuinige krachtpatser

Dit fundamentele verschil in 

benadering sluit aan het begin 

van het proces al een groot 

aantal mogelijkheden uit. Want 

de ontwikkeling van beton heeft 

de laatste jaren de wind in de 

zeilen. Toepassing van die nieuwe 

technieken vergt wel het nodige 

rekenwerk, waardoor advieskosten 

iets hoger uitvallen. Dit verdienen we 

vervolgens ruimschoots terug in de 

uitvoeringskosten.’

Aan zijn verhaal ligt het niet. Neem de 

opkomst van hybride gewapend beton: 

‘Ik noem het gewapend beton op 

steroïde. Het is duurzaam, waterdicht, 

heeft een hogere toelaatbare spanning, 

maakt meer mogelijk, verbruikt 

minder materiaal en is dus goedkoper, 

minder arbeidsintensief en kwalitatief 

hoogstaand.’ Michaël dreunt de 

voordelen één voor één op. En dan 

kun je ook nog sturen op kwaliteit, 

duurzaamheid of kosten. Maar ook 

reductie van bouwtijd kan een reden 

zijn om voor duurzaam beton te gaan.  

Van mogen naar moeten

Hybride gewapend beton, een 

combinatie van staalvezel en gewapend 

beton, is inmiddels volwassen. 

Geavanceerd rekenwerk past de 

staalvezeltechniek en wapening zo 

precies toe, dat er veel wapening in 

constructies wordt bespaard. Met name 

op het gebied van platen en wanden 

worden fl inke meters gemaakt. Het 

voedt de hoop dat hybride beton de 

traditionele variant defi nitief van de 

troon zal stoten.

Maar waar hybride beton nog ‘mag’, 

gaat alkalisch geactiveerd beton 

volgens Michaël een ‘moetje’ worden. 

Alkalisch geactiveerd beton wordt in de 

volksmond ook wel geopolymeerbeton 

genoemd. ‘Daarmee kunnen we 90 

procent van de CO2-uitstoot reduceren.’ 

Voor hybride beton is al minder cement 

nodig, maar natuurlijk bindmiddelstof 

opgewekt uit afvalsto� en zou pas echt 

zoden aan de dijk zetten. ‘We kunnen 

de negatieve lading die beton heeft nu 

vanuit duurzaamheidsoogpunt defi nitief 

achter ons laten.’

Constructiemateriaal dat al bijna twee eeuwen meegaat laat zich niet makkelijk 

verdringen. Zo is Portlandcement (1824) nog altijd verantwoordelijk voor circa 7 

procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Dat komt mede door overdadig gebruik in 

gewapend beton, terwijl schonere alternatieven een prijzencircus aan voordelen bieden. 

Michaël Menting

Beton onder 
hoogspanning
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  Michaël Menting

  © Jacques Kok

Hybride constructie 

Dit is de bouw van een 

tankput als onderdeel van een 

vloeistofoverslagterrein.  We zien 

een mooi voorbeeld van een hybride 

gewapende constructie die hierdoor 

met een uitzonderlijk hoge kwaliteit 

kan worden gerealiseerd. De kwaliteit 

resulteert in lagere exploitatiekosten en 

een lange levensduur van de constructie. 

Door de slimme constructie is er relatief 

weinig materiaal gebruikt waardoor de 

bouwkosten lager uitvallen.
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11 Een betere energieprestatie heeft echter veelal een 

hoger materiaalgebruik, en daarmee een slechtere 

milieuprestatie, tot gevolg. In een werkelijk duurzaam 

ontwerp wordt dan ook naar een optimale balans tussen 

energieprestatie en materiaalgebruik gezocht. Het kan 

dan blijken dat de oplossing die op het eerste gezicht het 

meest logisch lijkt, in tweede instantie – wanneer ook naar 

de milieu-impact van het materiaalgebruik wordt gekeken 

– helemaal niet zo gunstig is. Een mooi voorbeeld is de 

keldervloer van een gebouw.

Het grondpakket onder een keldervloer heeft een 

isolerende werking, waardoor warmteverlies door een 

keldervloer veel beperkter is dan voor bijvoorbeeld een 

gevel. Bovendien vermindert de continue blootstelling 

aan vocht de warmteweerstand van het isolatiemateriaal 

na verloop van tijd. Tot slot zijn isolatiematerialen voor 

keldervloeren veelal kunststofschuimen die een relatief 

hoge milieubelasting hebben.

Als het warmteverlies door een geïsoleerde keldervloer 

wordt vergeleken met dat door een ongeïsoleerde 

keldervloer is te zien dat het warmteverlies door 

de geïsoleerde keldervloer lager is dan dat door een 

ongeïsoleerde vloer. In onderstaand voorbeeld is het 

warmteverlies door de geïsoleerde vloer op jaarbasis circa 

12.600 kWh (thermisch) minder dan wanneer de vloer 

niet geïsoleerd zou zijn. Deze keldervloer heeft een 

oppervlak van 12.500 m2. De wanden zijn in beide 

varianten wel geïsoleerd.

De kelder wordt verwarmd met een warmtepomp 

aangesloten op een WKO (warmte- en koudeopslag) 

installatie. Het seizoensgebonden rendement van de 

installatie is 4,5. Om de ongeïsoleerde keldervloer 

te verwarmen is op jaarbasis 2.800 kWh extra aan 

elektriciteit nodig dan wanneer de keldervloer wel 

geïsoleerd zou zijn.

Deze energie kan duurzaam worden opgewekt door 

PV-panelen op het dak van het gebouw. Om de extra 

benodigde energie voor verwarming op te wekken zijn 10 

PV-panelen nodig (uitgaande van een opbrengst van 290 

kWh per jaar).

Als volgende stap wordt de milieubelasting van beide opties 

(isoleren of extra PV) vergeleken door een bepaling van de 

schaduwkosten. Het vergelijken van de schaduwkosten 

van een XPS-isolatielaag met die van 10 PV-panelen in de 

fi guur hiernaast geeft een interessante uitkomst.

In 2050 moet Nederland energieneutraal en circulair zijn. Om dit te bereiken wordt 

de eis voor energieprestatie steeds verder aangescherpt en zijn de eerste eisen voor 

het verminderen van de milieu-impact door materiaalgebruik van een gebouw in het 

Bouwbesluit opgenomen.

Annebeth Muntinga en Ifi geneia Papathanasiou

De balans tussen energieprestatie 
en milieuprestatie
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  Ifi geneia Papathanasiou

  © Roel Simons

Figuur 2 Schaduwkosten
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Figuur 1 Temperatuurverdeling onder de keldervloeren

De milieubelasting van 10 PV-panelen is veel lager 

dan de milieubelasting van 12.500 m2 XPS. Voor dit 

gebouw is het voor de balans tussen energiegebruik 

en materiaalgebruik dus beter om de keldervloer niet 

te isoleren. Het niet aanbrengen van de isolatie levert 

bovendien een signifi cante kostenbesparing op.

Kritisch kijken naar het materiaalgebruik in relatie 

tot energieprestatie kan dus milieuwinst én een 

kostenbesparing opleveren!

  Annebeth Muntinga

  © Roel Simons

D
U

U
R

Z
A

A
M

A
B

T / bou
w

en aan am
bities / D

ecem
ber 2019

D
U

U
R

Z
A

A
M

11

A
B

T / bou
w

en aan am
bities / D

ecem
ber 2019

D
U

U
R

Z
A

A
M



1312

Waar het dan wel om draait? ‘De 

verwachting van de opdrachtgever,’ 

antwoord Mark eenduidig. ‘Gaan we 

voor EPC = 0 of voor Nul-op-de-

Meter (NOM)? Dat is het verschil in 

interpretatie van energieneutraal 

zijn, maar in beide gevallen begin 

je met een goed gebouw dat 

weinig gebruikt.’ Zo ook in Zwolle, 

waar het plan achter de nieuwe 

WRZV-hallen inmiddels volledig is 

uitgekristalliseerd. Daarin wordt 

met een energieleverend gebouw 

de initiële verwachting van de 

opdrachtgever zelfs overtro� en. 

Wat is energieneutraal? Een zelfvoorzienend gebouw of een gebouw dat 

daarnaast ook de gebruiker compenseert? Het is voor ABT’er Mark van Veghel     

de kernvraag in elk project. Want uiteindelijk draait het niet om het voldoen       

aan de defi nitie van ‘energieneutraal’. 

Mark van Veghel 

WRZV-hallen

Energie krijgen 
én geven

  Mark van Veghel

  © Jacques Kok

  © AGS Architects

  © AGS Architects
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  © AGS Architects

Hoog ambitieniveau

Voor opdrachtgever gemeente Zwolle 

staan circulariteit en duurzaamheid 

voorop, met een zo laag mogelijke 

milieu-impact. ABT heeft samen 

met AGS Architects een elegante 

houtconstructie ontworpen, voor 

de gekoppelde sporthallen met hoge 

duurzaamheidsambitie. In lijn met 

die ambitie wordt de betonnen vloer 

op de begane grond bijvoorbeeld 

gerealiseerd met milieuvriendelijke 

cementsoorten.

ABT werkt met een integraal team 

aan de WRZV-hallen inclusief 

constructief, geotechnisch, 

installatietechnisch, bouwfysisch en 

brandveiligheidsadvies. 

Warme symboliek 

In eerste instantie ging de duurzame 

vervanger van de 30 jaar oude 

sportaccommodatie voor NOM. 

Mark: ‘Een gebouw heeft altijd 

energie nodig om te kunnen 

functioneren. Doel is dit zo e  ciënt 

mogelijk op te wekken en waar 

mogelijk weer terug te winnen.’ Te 

beginnen met een warmtepomp die, 

in de goed geïsoleerde overwegend 

houten constructie, drie keer zo 

gunstig uitpakt als de traditionele CV. 

Warmte speelt een centrale rol op de 

plek waar Zwolle zich inspant. 

Hoe symbolisch. 

‘We gaan de opgewekte warmte 

zoveel mogelijk terugwinnen,’ kijkt 

Mark vooruit. De bovengemiddelde 

lichaamstemperatuur van gebruikers 

wordt daarbij nog even buiten 

beschouwing gelaten. ‘Maar door 

frequent douchegebruik is er een 

substantiële warmtevraag. Het 

opvangen van pieken hebben 

we opgelost door naast de basis 

warmwatervoorziening te werken 

met boosters. En we gaan de 

opgewekte warmte zoveel mogelijk 

terugwinnen.’ Op het gebied van 

elektriciteit zal met name de slimme 

LED-verlichting het energieverbruik 

minimaliseren. Daar komt in het 

kader van NOM het verwachte 

verbruik van laptops, koelkasten en 

ko  eapparaten nog bij.  

Meer dan genoeg

Nog iets boven het 

geperfectioneerde lichtpatroon, 

bovenop de houten liggers a� omstig 

uit de directe omgeving, rust een 

hybride stalen dak. ‘Energieneutraal 

is duurzaam, maar bewust omgaan 

met materiaal is dat ook. Kunststof 

isoleert beter, maar minerale wol 

is een duurzamer product. Dikker 

weliswaar, wat weer bouwkundige 

uitdagingen met zich meebrengt.’ 

Aanbeland bij het dak blijkt ook NOM 

een relatief begrip. ‘Het gebouw en 

zijn gebruikers gaan relatief weinig 

verbruiken, terwijl de PV-panelen veel 

meer energie opwekken. Normaal 

gesproken levert een paneel op 

het zuiden onder een hoek van 

35 graden optimaal rendement 

op. Doorrekenen met behulp van 

simulatiesoftware, op basis van 

beschaduwing en looppaden, leidt nu 

tot een alternatieve indeling waarmee 

het dakvlak maximaal rendeert. Het 

gebouw is daarmee energieleverend.’ 

Luxeprobleem

Waar al die energie naartoe 

moet? Dat is de volgende 

kwestie. Terugleveren is 

vanwege overbelasting van het 

elektriciteitsnet niet altijd mogelijk. 

Een alternatief kan opslag van 

elektriciteit zijn, in de vorm van 

batterijen of voor de productie 

van waterstof. Maar ook een 

transformatorstation (trafo station) 

zou ervoor kunnen zorgen dat 

elektriciteit direct bruikbaar wordt 

voor bijvoorbeeld de omgeving. Zo 

biedt een energieleverend gebouw 

een wereld van mogelijkheden.
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  © KL AIR

Nieuwe Terminal Schiphol 

Alles 
onder 
één 
dak

Schiphol breidt voor het eerst in 20 jaar sterk uit. De nieuwe A-pier is in aanbouw 

en vanaf volgend jaar zal ook de nieuwe Terminal verrijzen. ABT levert een grote 

bijdrage en deelt een inkijkje door de ogen van Jesper Goorden (ontwerpcoördinator 

installatietechniek) en Nico Wevers (ontwerpleider).

Jesper Goorden en Nico Wevers

IN
N

O
V

A
T

IE

IN
N

O
V

A
T

IE

17

IN
N

O
V

A
T

IE



1918

Wat voor KL AIR in 2017 begon als 

een ambitieus competitieontwerp, 

is twee jaar later het begrip ‘project’ 

volledig ontgroeid. Vanuit de KL AIR  

kantoorlocatie in Rotterdam werken 

ABT, KAAN Architecten, Estudio 

Lamela, Ineco en DGMR met ruim 200 

man en meer dan 30 verschillende 

nationaliteiten intensief samen. 

Hier zijn de verschillende bedrijven 

samengesmolten tot een hecht 

collectief waarbij lokale expertise en 

internationale vliegveldervaring de 

spil vormen.

Menselijke verbinding

Om samenwerking optimaal te 

faciliteren werkt KLAIR met alle 

disciplines integraal samen op een 

eigen kantoorlocatie. Vanuit het 

ontwerpteam is veel aandacht 

voor de sociale aspecten: samen 

lunchen, team building activiteiten 

en feestelijke faseafsluitingen. 

De onderlinge band die daardoor 

ontstaat, maakt collega’s vanuit alle 

disciplines bereid net dat beetje extra 

voor elkaar te doen.

Vanuit ABT werken ruim 100 

specialisten uit alle vakgebieden 

aan het project. Door de compacte 

organisatie weten collega’s elkaar 

goed te vinden en samen integrale 

oplossingen te ontwikkelen. Dit 

gebeurt inmiddels ook binnen          

KL AIR, waar ABT verantwoordelijk 

is voor het constructief ontwerp, 

geotechnisch ontwerp, alle 

aspecten van het installatieontwerp, 

bouwfysica, akoestiek en 

duurzaamheid. 

Verbindende technologie

ABT verzorgt voor KLAIR het 

bouwkosten- en procesmanagement 

waaronder kwaliteits-, BIM-, 

V&V- (Verifi catie & Validatie)- en 

RAM-management. RAM staat 

voor Reliability, Availability 

en Maintainability en gaat 

over de betrouwbaarheid en 

onderhoudsaspecten van het 

gebouw, die cruciaal zijn in de 24/7 

context van Schiphol. Voor V&V 

heeft ABT een projectspecifi eke 

online interface ontworpen, waarin 

alle projectpartijen samenwerken 

aan de verifi catie en validatie van 

klanteisen. De meest actuele stand 

van verifi catieresultaten is hierdoor 

altijd centraal beschikbaar. 

Dit principe van ‘single source of 

truth’ wordt ook gebruikt voor de 

gebouwuitwerking in BIM. Alle 

disciplines werken samen op een 

Revit-server waardoor iedereen live en 

visueel de voortgang kan volgen. Het 

samenwerken op één projectlocatie 

zorgt ervoor dat mogelijke clashes ter 

plekke gecoördineerd en afgestemd 

kunnen worden met betrokken 

architecten en engineers. Deze 

combinatie van moderne ICT-

middelen en fysiek samenwerken 

draagt in grote mate bij aan de 

e� ectiviteit van het ontwerpproces.  

Complexe technische integratie

Diverse factoren maken het terminal-

gebouw uniek en complex. ABT zet 

bijvoorbeeld haar expertise op het 

gebied van hoogwaardig rekenen 

maximaal in om aan te tonen dat de 

terminal bestand is tegen elke vorm van 

terrorisme. De uitdaging hierbij is om 

zowel veiligheid als architectonische 

uitgangspunten te waarborgen.

De verschillende veiligheidszones 

in de terminal hebben impact op 

het installatieontwerp. Door de 

omvang van het gebouw en de eisen 

omtrent toekomstige fl exibiliteit 

en bedrijfscontinuïteit zijn de 

installaties volumineus en redundant 

uitgevoerd. Hierdoor is de hoeveelheid 

installatietechniek veel groter dan in een 

regulier gebouw. Deze techniek op een 

goede manier in het gebouw integreren 

met alle specifi eke randvoorwaarden 

is een dynamisch en arbeidsintensief 

traject waar fulltime aan gewerkt wordt 

door de coördinatoren.

Meer dan een dak

Het ‘one terminal’ concept, waarbij 

Schiphol alle programmaonderdelen als 

het ware onder één dak heeft liggen, 

staat symbool voor de volledige opgave. 

Zo heeft KL AIR alle kennis in huis en 

komen in het dak van de terminal 

alle disciplines en expertises samen. 

Het dak dat alle hoofdruimten van de 

terminal verbindt, is het belangrijkste 

architectonische element.

Tegelijkertijd is het “het technisch hart” 

van het ontwerp, waarbij constructie, 

installaties en architectuur volledig 

geïntegreerd zijn. De ogenschijnlijk 

architectonische eenvoud herbergt een 

scala aan technische hoogstandjes. 

‘Om samenwerking optimaal te faciliteren werkt 
KL AIR met alle disciplines integraal samen op een 
eigen kantoorlocatie.’

  © KL AIR

  Nico Wevers (links) en Jesper Goorden

  © Jacques Kok

  © Jacques Kok
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creëren ruimtelijkheid en bieden 

daarnaast fl exibiliteit voor de toekomst. 

In combinatie met de verhoogde 

check-in en het zogenaamde ‘plateau’ 

ontstaan interessante zichtlijnen door 

het gebouw. Zo kunnen passagiers de 

vliegtuigen al zien tijdens het inchecken. 

Deze aspecten zorgen ervoor dat zij op 

een natuurlijke manier hun weg vinden 

door de terminal.  

Duurzame ambitie

KL AIR realiseert ook de topambities 

van Schiphol op het gebied van 

duurzaamheid. Al het regenwater op 

het dak wordt hergebruikt en ruim 

40% van de gebruikte materialen is 

gerecycled of biobased. Energiegebruik 

wordt geminimaliseerd dankzij een 

uitgebalanceerd klimaatconcept waarin 

de klimatisering en luchtverversing 

afgestemd is op de intensiviteit 

van het gebruik, warmte van het 

bagagesysteem wordt hergebruikt 

en het gebouw is aangesloten op een 

WKO. Het dak met geïntegreerde 

PV-panelen maakt de terminal 

energieneutraal. Zo maken de laatste 

technieken een robuust, comfortabel, 

duurzaam en architectonisch 

hoogstaand gebouw mogelijk.

Een voorbeeld is het inventieve 

ringsysteem dat zowel luchtinblaas als 

-afzuiging via het dak faciliteert.

Nederland verbinden

De nieuwe terminal van 120.000 m2

zorgt ervoor dat Schiphol ook in 

drukke perioden passagiers prettig 

kan verwelkomen. Ruimtelijkheid 

en daglicht staan centraal in de 

architectonische visie. De transparante 

gevels en daklichten zorgen voor een 

overvloed aan daglicht in de grote 

ruimten. Aan weerszijden van de 

security liggen twee grote patio’s 

die – naast zicht op groen – natuurlijk 

daglicht diep in het gebouw brengen.

De kolomvrije ruimten, met 

overspanningen groter dan 70 meter, 

‘KL AIR realiseert ook de 
topambities van Schiphol op het 
gebied van duurzaamheid.’

© KL AIR
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Het gras rondom 

de 200 meter hoge 

meetmast van het 

KNMI in Cabauw, wordt 

niet door grasmaaiers 

maar door schapen kort 

gehouden. De minste 

trillingen zouden de 

meteorologische metingen 

namelijk verstoren. In 

dat licht is het vervangen 

van de 12 tuien á 2 ton 

per stuk een ongekend 

delicate opgave.

Casper Meijer en 

Matthijs van der Hulst

Vervangen met 
chirurgische  precisie  

  © Marcel van de Kerkhof

Meetmast KNMI Dat maakt de opgave er ook één 

naar het hart van ABT. Met een track 

record aan dit soort ‘specials’, kwamen 

opdrachtgevers Rijksvastgoedbedrijf en 

KNMI al snel bij ABT uit. ’De Snu� elmast’ 

in het Utrechtse weiland voert sinds 

1973 met hoge precisie metingen 

uit. Tot op de dag van vandaag is de 

meetmast regelmatig gastheer voor 

internationale meetcampagnes en staat 

daarmee op eenzame hoogte. Zowel 

letterlijk als fi guurlijk.

Nieuwe wegen

Ondanks vakkundig onderhoud 

gedurende die bijna 50 jaar, kreeg 

de tand des tijds grip op de tuien 

van de meetmast. Vervanging van 

de tuien bleek onvermijdelijk, maar 

de overkoepelende wens was het 

toekomstbestendig maken van 

de complete mast. Een integraal 

vraagstuk dat naadloos aansluit op 

de sterktes van ABT en zo werd met 

contractvoorbereiding, engineering, 

kwaliteitsinspecties en directievoering 

de handschoen opgepakt. 

Daarbij opende ABT deuren naar 

specialistische partijen die normaal 

gesproken niet snel in beeld zouden 

komen. Zo zijn de tuien door EuroRope 

uit Vlaardingen beoordeeld met 

behulp van magnetisch onderzoek en 

voerde TNO real time metingen uit 

naar het gedrag van de mast. Zo heeft 

ABT de oude constructie getoetst 

aan de laatste wet- en regelgeving. 

Dankzij enkele slimme ingrepen om de 

vermoeiingslevensduur van de buismast 

te verbeteren kan de meetmast 

tenminste weer 50 jaar mee. 

Doordachte operatie 

Het vervangen van de tuien bleef 

uiteindelijk de meest spraakmakende 

opgave. ABT wist rekenkundig 

aan te tonen dat dat ondanks de 

gevoeligheid zonder hulptuien 

kon. Daardoor nam het vervangen 

minder tijd in beslag, al moest het 

weer wel meewerken. Uiteindelijk 

is de operatie dankzij de nauwe 

samenwerking met Volker Wessels 

Telecom (opdrachtnemer) én de 

weerkamer van het KNMI tot een 

goed einde gebracht. 
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Het nieuwe samenwerken

Het hoofdkantoor van Shell in Den Haag wordt een campus. Een jaar geleden 

nog een plan; nu werken al meer dan honderd mensen aan de voorbereiding. 

Hoe pakken ze dit aan?

Innovatieve Shell-campus

  © Pelli Clarke Pelli Architects

Samen met Shell. Die eerlijke en 

leergierige houding heeft ons een heel 

positief gevoel gegeven. Zowel over 

veiligheid als over samenwerking. Dus 

dat is een van de belangrijke factoren 

geweest om voor ABT te kiezen.’

Next level prefab

Alle betrokkenen zijn het erover eens 

dat het een heel complexe klus is. Maar 

soms wijzen veel parameters precies 

dezelfde kant op, blijkt gaandeweg uit 

het gesprek: 

� Wil je circulariteit?

 Dan moet je ooit weer uit elkaar 

kunnen halen wat je nu in elkaar 

schroeft. Begin dus met nadenken 

hoe je het in elkaar zet. Dat kan het 

handigst met prefab. 

� Wil je de buurt zo min mogelijk 

overlast bezorgen? 

 Dan moet je zo veel mogelijk 

o� -site produceren, dus prefab, 

en daarnaast altijd ogen en oren 

open houden voor dat wat er speelt 

in de buurt voor en tijdens de 

bouwwerkzaamheden.

� Wil je bijdragen aan veiligheid op 

de bouwplaats? 

 Dan moet je het aantal transport- 

en hijsbewegingen op de 

bouwplaats beperken, en ligt prefab 

voor de hand. 

� Wil je geen toename van stikstof 

naast natuur?

 Dan moet je het zoveel mogelijk 

ergens anders maken, in een 

geconditioneerde omgeving, dus 

prefab.

Waarop de ABT’ers in het team 

benadrukken: ‘En dan kiezen we 

wel meteen voor ‘next level prefab’. 

Want tot nu toe denk je bij prefab 

vaak aan betonelementen en overige 

grote onderdelen. 

We spreken af bij ABT in Delft: twee 

collega’s van Shell (Raymond Huizing 

en Hans de Vos), drie van ABT (Jeroen 

van Dorst, Gideon Goedhart en 

Matthijs Gerds) en één van Turner & 

Townsend (T&T) (Ivo van Wijk). Aan de 

manier van begroeten zie je meteen: 

dit is een groep, dit zijn collega’s. ‘Vanaf 

het begin is met elkaar afgesproken: 

het gaat om de samenwerking. Aan 

het hebben van een open houding. Ga 

met elkaar in gesprek. Wees eerlijk. 

Bouw aan vertrouwen,’ vertellen ABT 

en T&T. Ook op dagen dat er helemaal 

geen overleg gepland staat, gaan 

mensen van Shell bij ABT werken om 

elkaar te ontmoeten. Bij ABT valt dat 

heel goed: ‘Korte lijnen. Snel schakelen. 

Niks ertussen. Dat wil je toch?’

Verstand van veiligheid? 

Intensief samenwerken vraagt om 

toewijding. Je openstellen in het belang 

van het project. Elkaar aanspreken 

op belangrijke onderwerpen en 

raakvlakken. Niet binnen het comfort 

van je eigen kennisgebied blijven. Dat is 

niet altijd even makkelijk. Dus tijdens de 

tenderfase, waarin werd gezocht naar 

de juiste partner voor ontwerp- en 

engineeringswerkzaamheden voor het 

herontwikkelingsproject, was één van 

de dingen die de Shell-collega’s wilden 

achterhalen: welke partners vinden wij 

het meest geschikt om zeer intensief 

mee samen te werken? Zij herinneren 

zich nog goed: ‘Bij ons staat veiligheid 

altijd hoog op de agenda. Dat begint al 

in de tenderfase. Dus wat krijg je dan? 

Partijen zeggen dat ze veel verstand 

van veiligheid hebben. En dat ze weten 

hoe het op dit punt bij Shell toegaat. 

Maar ABT zei dat juist niet. Integendeel, 

ze vonden dat ze qua veiligheid van 

Shell nog het nodige kunnen leren. En 

zeiden dat ze dit project als een kans 

zien om daarin een slag te maken. 
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2726Wij willen veel meer kant-en-klaar 

laten aanleveren, zoals complete 

modules voor luchtbehandeling 

en elektra. En juist minder beton, 

want dat is nogal milieubelastend. 

Misschien is prefab op deze 

schaal en in deze hoeveelheden 

nog minder gangbaar, maar stuk 

voor stuk gaat het om bewezen 

technieken. En zonder concessies 

aan veiligheid, dus dat is nog even 

een puzzel.’

Duurzame campus

Zo is er nog een hele berg puzzels. Er 

staan nu vier gebouwen; het oudste 

is 100 jaar oud, het jongste zo’n 15 

jaar. Het is binnenstedelijk gebied, 

er loopt een openbare weg tussen 

de gebouwen door. Aan de ene kant 

van die weg staat een monument 

dat behouden moet blijven. Aan de 

andere zijde van diezelfde openbare 

weg staat een pand waarvoor sloop 

en vervanging de oplossing is. Hoe 

maak je daar één campus van? Zowel 

in de beleving van de gebruikers 

als technologisch.

Alleen al qua energietransitie vragen 

deze panden elk een eigen aanpak. 

De bestaande gebouwen worden 

straks verwarmd en gekoeld door 

warmte-koudeopslag (WKO) en 

zullen voldoen aan de LEED Gold 

certifi cering (meldt ook De Nieuwe 

Energiekaart op Shell.nl). Voor de 

nieuwbouw ligt de ambitie zelfs 

nog een stap hoger. Over andere 

energieoplossingen voor de campus 

wordt nog nagedacht. 

Welke keuzes het ook worden, de 

gemeente Den Haag wil dat deze 

groene slag is geslagen in 2030, en de 

partners achten dat realistisch.

Wereldberoemde architect 

Deadlines halen is tot nu toe goed 

gelukt. In een klein jaar na de tender 

is het voorlopig ontwerp van een 

nieuw pand afgerond (Carel van 

Bylandtlaan 23). Deze nieuwbouw 

vervangt een kantoor en een hotel, 

waarvan het kantoor in de jaren 

vijftig is gebouwd. Het ontwerp 

van de nieuwbouw komt uit de 

koker van het wereldberoemde 

Amerikaanse architectenbureau Pelli 

Clarke Pelli Architects, bekend van 

de Petronas Towers (Kuala Lumpur). 

ABT is bij deze nieuwbouw betrokken 

als adviseur voor ontwerp- en 

engineeringswerkzaamheden.

Integraal concept

ABT merkt: ‘Wij worden maximaal 

uitgedaagd door dit project. Het is 

“alles uit de kast” en daar dan nog een 

tandje bij. 

En dat is zo leuk. Wij ontwikkelen 

onszelf hierdoor ook. Veel meer 

denken vanuit een breed en 

daadwerkelijk integraal concept. 

Die beweging was door ABT al 

jaren geleden ingezet en op eerdere 

projecten toegepast, die aanpak 

verdiept zich nu.’

Shell is onder meer blij dat ze met 

de campus ‘de energietransitie 

tastbaar maken: dit wordt een 

showroom daarvan.’

  Hans de Vos, HSSE manager (Shell)

  © Herman Zonderland

  Raymond Huizing, programma-integratiemanager (Shell)

‘Open relatie met de omgeving’

De gemeente Den Haag constateert 

dat Shell met de nieuwe campus 

gaat voor ‘een werkomgeving 

die past bij het nieuwe Shell, dat 

groen, transparant en open is.’ Als 

belangrijk aspect daarvan noemt de 

gemeente ‘het realiseren van een 

meer open relatie met de directe 

omgeving.’ De Shell-campus wordt 

inderdaad een levendig gebied, dat 

ontmoeting vanzelfsprekend maakt 

en samenwerking stimuleert en 

dat het Shell-verhaal van verleden, 

heden en toekomst vertelt. De 

plannen dragen volgens de gemeente 

bij aan de Haagse economie en 

werkgelegenheid. Last but not least: 

de duurzaamheidsambitie van  de 

toekomstige campus sluit naadloos aan 

bij het gemeentelijk beleid op dit vlak.

Partners 

De belangrijkste partners in de 

voorbereidende fase zijn:

� Shell – opdrachtgever en 

eindgebruiker van de campus

� Turner & Townsend – 

projectmanagement

� ABT – architect of record; 

adviseur voor ontwerp- 

 en engineeringswerkzaam-

 heden, in nauwe samen-

werking met Pelli Clarke Pelli 

Architects en BuroHappold 

Engineering. 

ABT is onderdeel van de Oosterho�  

Group en versterkt haar team met 

collega’s van haar zusterbedrijven: 

bbn adviseurs, Meelis & Partners, 

HE adviseurs en Lüning adviseurs 

in houtconstructies.

  Ivo van Wijk, Shell’s Lead Project Manager NewC23  (Turner & Townsend)   

   Matthijs Gerds, design-coördinator (ABT)  

  Gideon Goedhart, projectmanager (ABT)  

  Jeroen van Dorst, projectverantwoordelijke (ABT)
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‘Als ABT ontwerpen we al sinds 

1983 slimme oplossingen voor 

funderingen van windturbines en op 

1 januari 2019 hebben we al onze 

diensten voor windenergieprojecten 

ondergebracht in Windbase’, vertelt 

quality engineer Casper Meijer. ‘Bij 

elk project streven wij naar een 

geoptimaliseerd ontwerp, dat zo 

min mogelijk wapening en beton 

nodig heeft en de uitstoot van CO2

zoveel mogelijk beperkt. Naast 

een ontwerp leveren we ook altijd 

uitvoeringsbegeleiding, omdat we 

door onze risicogestuurde aanpak 

goed weten welke stappen kritiek 

zijn en extra aandacht van de 

aannemer vragen.’

Factory acceptance test

‘Daarnaast bieden we aanvullende 

diensten aan. We adviseren 

bijvoorbeeld over de uitvoering 

van kraanopstellocaties, toetsen 

plannen van aannemers en voeren 

kwaliteitsinspecties uit. Zo heb 

ik onlangs in opdracht van een 

ontwikkelaar van een windpark 

een zogeheten factory acceptance 

test (FAT) bijgewoond waar mijn 

kennis en ervaring als International 

Welding Engineer goed van pas 

kwamen. Bij deze test controleerde de 

turbineleverancier of alle aangeleverde 

turbineonderdelen voldeden aan de 

specifi caties. Onze opdrachtgever 

vroeg mij om hierbij aanwezig te zijn, 

omdat de leverancier tot dan toe niet 

alle gevraagde kwaliteitsrapporten 

had aangeleverd.’

Casper vervolgt: ‘Tijdens de FAT 

heb ik onder andere geconstateerd 

dat de aangebrachte coating op 

sommige onderdelen aanzienlijk 

dunner was dan vereist. Ook bleken 

de lassen bij een fl ensverbinding 

niet volgens de specifi caties te zijn 

uitgevoerd. Afwijkingen die op 

termijn voor problemen kunnen 

zorgen. De turbineleverancier, die de 

onderdelen in eerste instantie minder 

kritisch controleerde dan ik, gaf me 

gelijk. Hij heeft de aanvoer van de 

turbineonderdelen naar het windpark 

uitgesteld om te zorgen dat alles straks 

wel aan de specifi caties voldoet.’

Specialistische kennis

‘Vanzelfsprekend zit onze opdracht-

gever niet te wachten op deze 

vertraging. Tegelijkertijd is hij blij dat 

hij me heeft meegevraagd, omdat hij 

de specialistische kennis van staalcon-

structies, conserveringsmethoden en 

lasverbindingen, die nodig is om dit 

soort afwijkingen te ontdekken, zelf 

niet in huis heeft. We kunnen klanten 

met dit soort kwaliteitsinspecties echt 

toegevoegde waarde bieden. Wat dat 

betreft zijn deze inspecties een goede 

aanvulling op ons bestaande diensten-

pakket. Vanaf nu steken we ons hoofd 

ook bewust boven het maaiveld uit 

en beperken we ons met Windbase 

niet langer tot alles wat zich onder het 

maaiveld bevindt.’

ABT-dochter Windbase is gespecialiseerd in hoogwaardige funderingsontwerpen 

voor windturbines en windparken. Door gebruik te maken van de brede expertise van 

ABT kan het bedrijf echter veel meer diensten aanbieden. Denk aan adviezen over 

kraanopstellocaties, toetsing van uitvoeringsplannen en kwaliteitsinspecties.

Casper Meijer

Kwaliteit turbineonderdelen
kritisch onder de loep We tarten de 

zwaartekracht

Forum Groningen

  Casper Meijer op inspectiebezoek 

  bij de bouw van een windturbinefundatie

  © Herman Zonderland
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Vanaf 29 november 2019 kunnen 

de stadjers zich in hun nieuwe 

ontmoetingscentrum aan de oostzijde 

van de Grote Markt laten inspireren 

door ‘de wereld van nu en de 

mogelijkheden van morgen’. Het tien 

verdiepingen hoge gebouw herbergt 

onder meer twee expositiezalen, het 

interactieve museum Storyworld, 

vijf fi lmzalen, multifunctionele 

evenementenzaal, stadsbibliotheek, 

tientallen werk- en studieplekken, 

Medialab en Smartlab, restaurant 

en een dakterras met verblu� end 

uitzicht. Daarmee is het gebouw 

niet alleen voor de Groningers 

zelf aantrekkelijk. Het is een icoon 

in de stad die alleen al om zijn 

architectonische waarde een reis 

waard is. 

Hoe is dit mogelijk?

Het bijzondere uiterlijk van het 

gebouw, dat de zwaartekracht lijkt te 

tarten, staat in het geheugen gegrift 

van wie het een keer gezien heeft. De 

strakke, scheve gevels maken dat een 

rondgang rond het gebouw steeds 

een ander perspectief oplevert. Bij de 

voorbijganger levert dat steevast de 

vraag op: hoe is dit mogelijk? Binnenin 

kan de bezoeker via ‘gestapelde 

pleinen’ intuïtief zijn weg vinden naar 

de verschillende activiteiten. 

ABT heeft een belangrijke rol 

gespeeld in het waarmaken 

van de uitgangspunten van 

het architectonisch concept. 

De constructieve uitdagingen 

waren enorm: de kolommen 

staan op geen enkele vloer in 

één lijn en de gevels hellen. De 

zeer onregelmatige bovenbouw 

moest passen op het regelmatige 

stramien van de ondergelegen 

parkeergarage. Het gedrag van   

de constructie stelde bijzondere 

eisen aan de bouwkundige 

afwerkingen en de gevel. Dat 

vergde engineering op het 

scherpst van de snede.

Met een 24 uursmarathon van culturele activiteiten is Forum Groningen ingewijd. 

De basis voor dit iconische gebouw werd in 2007 gelegd met een prijsvraag, waar 

NL Architects voor het ontwerp tekende en ABT als constructeur deel uitmaakte van 

het winnende team.  

Marco van der Ploeg

30

  Marco van der Ploeg

  © Jacques Kok  © Marcel van der Burg
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3332In 2015 kwam daar nog de uitdaging 

bij om het gebouw te laten voldoen 

aan de toenmalige concept NPR 

(Nederlandse Praktijk Richtlijn) voor 

aardbevingsbestendig bouwen. 

Daarbij slaagde ABT er opnieuw in 

benodigde aanpassingen aan de 

constructie zodanig uit te voeren dat 

de uitstraling van het gebouw er niet 

onder heeft geleden.

Het gezamenlijk optrekken van NL 

Architects en ABT in de prijsvraagfase 

leidde er in eerste aanleg toe dat ABT 

als constructeur werd aangesteld. 

Later werden ook de bouwkundige 

planuitwerking, geotechnisch en 

seismisch advies, bouwkostenadvies, 

het bouwlogistiek onderzoek en 

het ontwerpmanagement aan ABT 

toevertrouwd. Daarnaast leverde ABT 

op verzoek van de gemeente Groningen 

een ervaren hoofddirectievoerder, 

een dagelijkse directievoerder, een 

hoofdopzichter en speciale inspecteurs. 

‘We hebben samenwerking tot een 

nieuw niveau van integraliteit gebracht 

en daarmee een hoog kwaliteitsniveau 

bereikt’, zegt Marco van der Ploeg, 

ontwerpleider Forum Groningen. Hij 

roemt ook het partnerschap met NL 

Architects: ‘We hebben als een sterk 

team geopereerd. Iedereen stond ten 

dienste van het team en samen stonden 

we ten dienste van het project.’

Hoogtepunten en innovaties

Forum Groningen kent voor 

de betrokken ABT’ers tal van 

hoogtepunten en innovaties. Zo werd 

voor de vijfl aagse parkeerkelder een 

vloer van door staalvezelversterkt 

onderwaterbeton van bijna 

4.000 m3 gerealiseerd, de grootste 

in Nederland. Om de binnenwaartse 

druk op te vangen zijn tussenvloeren 

ontworpen die als horizontale 

wandliggers fungeren.

  © Marcel van der Burg   © Marcel van der Burg
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In 2007 was ABT zijn tijd vooruit 

met een uitwerking van het 

gebouw in BIM. Deze 3D-aanpak 

bleek later ook belangrijk bij het 

aanpassen van de constructie aan 

de eisen voor aardbevingsbestendig 

bouwen. De berekeningsmodellen 

die ABT samen met deskundigen 

uit Nieuw-Zeeland ontwikkelde 

om de e� ecten van een aardbeving 

in kaart te brengen, konden in het 

3D-model gevisualiseerd worden. 

Die hielpen ook om het bevoegd 

gezag het vertrouwen te geven in de 

voorgestelde oplossingen.

Voor elkaar weten te boksen

Met de opening komt voor ABT 

een einde aan een enerverende 

periode van meer dan twaalf 

jaar. Marco van der Ploeg ziet in 

het project ook de ontwikkeling 

van ABT terug. ‘Vanaf de start 

hebben de kennisgebieden 

integraal samengewerkt, 

zonder schuttingen. Bij ons gaat 

integraliteit veel verder dan 

coördinatie. Het projectresultaat 

staat bovenaan. We zijn ook 

gegroeid in zel� ewustzijn. We 

willen het topadviesbureau van 

Nederland zijn dat erom bekend 

staat dat ze het steeds weer 

voor de klant voor elkaar weten 

te boksen. Forum Groningen is 

daarvan een prachtig voorbeeld.’

Forum Groningen hoort voor 

veel ABT’ers bij de topprojecten 

waarover zij later hun kleinkinderen 

zullen vertellen. Die trots hebben 

we samengevat in het boekje ‘Een 

icoon bouw je samen’. Interesse? 

U kunt het downloaden via abt.eu 

of aanvragen via info@abt.eu.

‘Het gedrag van de constructie vergde engineering 
op het scherpst van de snede’

  © Marcel van der Burg

  © ABT
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The BASE D

Anticiperen op wat komen gaat, is 

een constructeur niet vreemd. Zodra 

je de basis moet leggen voor een nog 

onbekend gebouw is het toch een 

ander verhaal. ‘We hebben eerst de 

randvoorwaarden vastgelegd voor een 

mogelijk toekomstig gebouw bovenop 

de nieuwe parkeergarage P22, 

waarbij meerdere confi guraties van 

dat gebouw zijn beschouwd,’ vertelt 

Marco Schuurman, projectleider 

Constructies. Namens ABT was hij 

betrokken bij het ontwerp van ZZDP 

Architecten en de uitvoering van de 

constructie en geotechniek. 

Verleden en toekomst

Wat betreft de uitbreiding van het 

bestaande The Base-complex, met 

kantoorgebouw The Base D, was 

er meer duidelijkheid. Marco: ’’De 

functionele wens van opdrachtgever 

Schiphol Real Estate was een hoge 

mate van vrije indeelbaarheid. Dit 

Basis van 
het onbekende
Regeren is vooruitzien. Allereerst is het Schiphol Centre 

Business District een vijf verdiepingen tellend kantoor 

inclusief parkeergarage rijker. Parallel daaraan is, met 

een onderrondse parkeergarage naast het nieuwe 

The Base D, het fundament gelegd van een mogelijk 

toekomstig kantoorgebouw.

Marco Schuurman

resulteerde in een slanke kern en een 

ontwerp dat uitging van kolomvrije 

vloeren. Daardoor vroeg de stabiliteit 

veel aandacht.’

De 11 meter uitkragende 

verdiepingsvloeren zijn gerealiseerd 

met vakwerken in de gevels over de 

volledige hoogte van het gebouw. Met 

massieve, hoogwaardig stalen staven 

als trekdiagonalen, waarbij robuustheid 

van de constructie centraal staat. Het 

bestaande The Base-complex staat 

constructief los van het nieuwe The 

Base D, maar ondergronds zijn de 

parkeergarages van beide kantoren nu 

met elkaar verbonden.

Samen verder

Marco: ’Samen met onze partner-

bedrijven binnen Oosterho�  

Group staan we voor Schiphol Real 

Estate letterlijk aan de basis van de 

toekomst. Naast ABT adviseerde bbn 

adviseurs namelijk op het gebied van 

kosten. Bovendien zijn Adviesbureau 

Lüning en ABT door Schiphol Real 

Estate gevraagd om bij de mogelijk 

toekomstige kantoorontwikkeling op 

de parkeergarage P22 te adviseren.’ 

Zo is het vervolgtraject ingezet en 

zal de toekomst niet lang op zich 

laten wachten.

  © Schiphol Real Estate

  © Schiphol Real Estate
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3938Naturalis

  scagliolabrakkee © Neutelings Riedijk Architects

Volop schoonheid in nieuw Naturalis
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4140Naturalis, het Nederlandse kennisinstituut voor biodiversiteit, kende de laatste 

decennia een exponentiële groei waardoor een renovatie en uitbreiding noodzakelijk 

werd. Sinds de heropening eind augustus dit jaar kreeg het nieuwe Naturalis al meer 

dan 200.000 bezoekers.

Gyuszi Florian

Het nieuwe toekomstbestendige 

Naturalis biedt state-of the-art 

faciliteiten voor meer dan 200 

onderzoekers die bijdragen leveren aan 

globale vraagstukken. Tegelijk biedt 

het door Neutelings Riedijk Architecten 

ontworpen nieuwe museum de kans 

om het publiek de schoonheid en 

rijkdom van de natuur te tonen. 

Het ontwerp voor het nieuwe Naturalis 

vormt een duurzaam geheel van 

bestaande gebouwen en nieuwbouw, 

met voor elke functie van het instituut 

een specifi eke vorm. De centrale 

ruimte is een groot en licht atrium. 

Vanuit deze plek zijn alle delen van 

het instituut met elkaar verbonden: 

de oudbouw met de kantoren en 

de depots, de nieuwbouw met de 

laboratoria en tot slot het nieuwe 

tentoonstellingsgebouw.

Monumentaliteit

De gevel van het centrale atrium 

bestaat uit een driedimensionale 

betonnen draagstructuur in de vorm 

van in elkaar grijpende moleculen, als 

een kantwerk van ovalen, driehoeken 

en zeshoeken. Het gefi lterde 

licht dat door de cirkelvormige 

ramen binnenvalt versterkt de 

monumentaliteit van het gebouw. 

De tentoonstellingszalen zijn aan de 

buitenkant bekleed met natuurstenen 

blokken in horizontale lagen, waardoor 

het lijkt of het gebouw onderdeel is 

van een geologische structuur. In de 

gebruikte travertin steensoort hebben 

zich in miljoenen jaren natuurlijke 

kristallen gevormd die zorgen voor een 

subtiele glinstering. 

Zijdezacht beton

De aardlagen in de gevel worden 

onderbroken door friezen van witte, 

betonnen elementen, ontworpen door 

modeontwerpster Iris van Herpen. 

Op uitnodiging van Neutelings Riedijk 

Architecten ontwierp zij in totaal 263 

panelen, geïnspireerd door de collectie 

van Naturalis. Door een speciaal voor 

dit ontwerp door ABT ontwikkelde 

digitale techniek, lijken de betonnen 

vormen zijdezacht (zie gedetailleerde 

beschrijving op pagina twee van dit 

magazine). Dankzij deze techniek 

konden de friezen, die anders alleen 

in ambachtelijk beeldhouwwerk te 

realiseren waren geweest, fi nancieel 

haalbaar gemaakt worden. 

ABT heeft als samenwerkend bureau 

van de architect de bouwkundige 

uitwerking van het plan verzorgd. 

Daarnaast was ABT directievoerder. 

  scagliolabrakkee © Neutelings Riedijk Architects   

  scagliolabrakkee © Neutelings Riedijk Architects
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Prijzen voor betontechniek ABT 

Tijdens de Betondag op 14 

november jl. vielen maar liefst 

drie ABT-projecten in de prijzen.  

Hiermee werd de innovatiekracht 

en expertise in betontechniek van 

ABT en onze partners beloond. 

Earth Simulation Laboratory

Precies een jaar geleden prijkte de 

faculteit Geowetenschappen van 

Universiteit Utrecht al op de cover van 

dit magazine. Details van de betonnen 

gevelelementen hebben in de categorie 

Utiliteitsbouw nu ook de Betonprijs-jury 

weten te overtuigen. 

Theo van Wolfswinkel droeg namens 

ABT bij aan het bouwtechnisch advies 

en zag partner Barcode Architects 

de categorieprijs Utiliteitsbouw in 

ontvangst nemen: ‘Door rvs-strips 

mogelijk te maken in beton heeft 

techniek de architectuur waargemaakt. 

De waardering hiervoor geeft ons 

absoluut voldoening.’ 

Museum Naturalis

Dit jaar werd voor het eerst de 

Future Award uitgereikt. De jeugd 

heeft de toekomst en zo was het 

aan studenten om hun stem te 

laten horen. Met 20 procent van de 

stemmen kwam Museum Naturalis 

als winnaar uit de bus.

Albert Cuypgarage

Ingenieursbureau Gemeente 

Amsterdam en Max Bögl dienden 

de parkeergarage – deels gelegen 

onder de Amsterdamse gracht – in 

voor de Betonprijs en beschreven 

daarin expliciet ABT's rol. Vanuit zijn 

specialistische kennis heeft ABT de 

onderwaterbeton- en kelder uitgewerkt 

tot een uitvoeringsgereed ontwerp.

Deze oplossing heeft volgens de jury 

een grote potentie voor de toekomst 

en is daarom winnaar in de categorie 

Civiele Bouwwerken. Niki Loonen 

was eindverantwoordelijk voor het 

ontwerp: ‘Deze uitverkiezingen 

tonen aan dat we met ABT een 

voorsprong hebben en dat is een 

prachtige erkenning.’

Ondergrondse geschiedenis
beloond

Als het om inventief ondergronds 

bouwen gaat, is De Bastei 

een schoolvoorbeeld. Daarom 

heeft het bouwteam van het 

vernieuwde Centrum voor 

natuur- en cultuurhistorie de 

Schreudersprijs 2019 gewonnen. 

‘Het maakt nieuwsgierig en 

inspireert,’ aldus de jury.

Nieuwsgierigheid speelde ook tijdens 

het bouwproces een grote rol. Tijdens 

archeologisch onderzoek werden 

bijzondere vondsten gedaan, waarop 

de bouwplannen werden aangepast. 

Zo zijn de vondsten zichtbaar en 

belee� aar gemaakt. Dat beloonde 

de jury met lovend commentaar: ‘Het 

is belangrijk om onze geschiedenis 

zichtbaar te maken, die soms net 

zo onzichtbaar is als ondergronds 

bouwen zelf.’

De eer gaat naar het winnende 

bouwteam waarvan naast ABT als 

constructeur ook Gemeente Nijmegen 

(opdrachtgever), Stichting De Bastei 

(gebruikers), Van Roosmalen van 

Gessel (architecten) en Mertens 

(aannemer) deel uitmaken. Door 

positief en creatief om te gaan met 

nieuwe omstandigheden, binnen de 

al kwetsbare omgeving aan de voet 

van de Valkho	 euvel, is de Nijmeegse 

geschiedenis verweven. 

   © COB Randy Da Costa
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Variant op donkere 
achtergrond

Stalen zenuwen bij 
Hackathon@Staalbouwdag

Tijdens de Staalbouwdag 

2019 heeft een eendaagse 

hackathon plaatsgevonden. 

Dit onder de bezielende leiding 

van Rayaan Ajouz (ABT) en 

zijn SMARTconnection-team 

vanuit Bouwen met Staal. 

Multidisciplinaire teams van 

constructeurs, detailingenieurs 

en architecten gingen de strijd 

met elkaar aan. Het doel? 

Dé optimale parametrische 

stalen dakconstructie voor een 

ijshockeybaan ontwerpen.

De Van Nelle Fabriek in Rotterdam 

vormde het strijdtoneel van de 

hackathon. Bij de start werden de 

teams gevormd en werd de opdracht 

bekend gemaakt. Een heuse boksring 

in de zaal wakkerde de gezonde 

rivaliteit aan en dat haalde bij de 

teams het beste in elkaar naar boven. 

Dat alles onder scherp toeziend 

oog van de jury, die de ontwerpen 

beoordeelde op e  ciëntie, esthetiek 

en maakbaarheid. 

Het ontwerp ‘De Botervloot’ kwam 

aan het einde van de enerverende 

hackathon als beste uit de strijd. Het 

dak in de vorm van een fi etswiel 

had een centrale koppelring, die ook 

als 360° scorebord en beeldscherm 

ingezet kan worden. Het bleek de beste 

gebouwvorm voor het gewenste aantal 

bezoekers van de ijshockeybaan. Rick 

Bruins (uiterst links) van abtWassenaar 

maakte deel uit van het winnende team. 

  Winnaars Hackathon

  @Pieter Kers

Hart voor duurzaam design

Na jarenlang bezoek aan de 

Dutch Design Week (DDW19), 

had ABT in de editie van dit 

jaar een eigen stand op het 

grootste design event van 

Noord-Europa. Of beter 

gezegd: ABT had een missie. 

‘We hebben bezoekers echt de 

ogen geopend,’ blikt Charley 

Meyer terug. 

Het design van de stand, 

ontworpen door Lonneke 

van Haalen en Charley, was 

erop gericht om bezoekers, 

waaronder architecten en 

ontwerpers, bewust te maken 

van de milieu-impact van 

constructies. Charley: ’Dat deden 

we letterlijk met afgebeelde 

voetafdrukken bij verschillende 

soorten beton. Ook het verschil 

in uitstoot van staal, beton en 

hout werd pontifi caal uitgebeeld. 

Het maakte de problematiek, die 

veel bezoekers aan het hart ging, 

direct tastbaar.’

Lonneke: ‘We hebben uiteraard 

ook onze oplossingen laten zien. 

Zoals diverse projecten waarbij 

we actief gestuurd hebben 

op schonere constructies met 

behulp van de MIM-tool, die 

de milieu-impact van complete 

gebouwdraagconstructies 

berekent. Ook laten 

we ons onderzoek naar 

geopolymeerbeton zien, waar de 

buren met hun 3D-betonprinter 

ook wel oren naar hadden. Zo 

maakt de designwereld zich op 

voor schonere constructies.
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Betonprijs 2019 
Winnaar: Toekomstprijs

scagliolabrakkee © Neutelings Riedijk Architects


