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Zestig jaar geleden richtte  

prof.ir. J. Oosterhoff ABT op. Op dat 

moment had hij er nog geen idee van 

dat zijn eenmansbedrijf zou uitgroeien 

tot een multidisciplinair bureau dat in 

binnen- en buitenland bijdraagt aan de 

realisatie van fantastische projecten. 

Wat hij wel had was geloof in integrale 

advisering, ambitie en hoogwaardige, 

technische kennis die hem tot een 

onderscheidend raadgevend ingenieur 

maakte. Tijdens ons jubileumsymposium 

in het EYE Film Instituut in Amsterdam 

hebben we hem persoonlijk kunnen 

bedanken voor het solide fundament dat 

hij onder ABT heeft gelegd.

Ambitie en kennis in hoogwaardige techniek zijn ook 
in 2013 nog kernwaarden van ABT. Kernwaarden, die 
we graag ten dienste stellen van onze opdrachtgevers. 
Ons jubileumboek ‘2020 Bouwen aan ambities’ staat 
vol prachtige projecten: grote en kleine, in Nederland en 
daarbuiten. Het blijft onze passie om als onafhankelijk, 
multidisciplinair bureau bij te dragen aan zulke bijzondere 
projecten. Dat ziet u ook in deze editie van ABT Nieuws: 
kijk bijvoorbeeld eens naar de glazen lift op het voorplein 
van het Mauritshuis, het nieuwe Hilton-hotel of de Rozet. 
En dat doen we met het plezier dat afspettert van het 
Feestaardvarken op de middenpagina’s.

Bij het Domplein dalen we af naar het verleden; met 
House of Memories en Green Living City geven we ons 
visitekaartje af voor de toekomst. Want ABT mag dan 
zestig jaar oud zijn, onze toekomst ligt voor ons! Hoe ABT 
de toekomst in gaat, vertellen directeuren Walter Span-
genberg en Gerard Doos in deze uitgave. Zeker is, dat we 
ons blijven vernieuwen. Ook ons magazine is in een nieuw 
jasje gestoken. Wij wensen u veel leesplezier toe. 

Bouwen aan 
ambities

IN
LEID

IN
G

Prof. ir. J. Oosterhoff, 1953
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Oprichting 1 mei 1953
1953: Heineken Bierbrouwerij Amsterdam
1959: Oosterhoff, Tjebbes en Barends (OTB)
1962: Ontwikkeling Hyparschalen

1953 – 1963

60 jaar ABT,
60 jaar bouwen aan ambities

1973: ABT nv wordt een bv: ABT Adviesbureau voor Bouwtechniek BV
1975: Betonrekenliniaal ‘Maarschalk’
1978: Renovatie Bijenkorf, Amsterdam
1980: Afscheid Frans Barends en Jaap Oosterhoff
1980: Begin bouw Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden

1963: 10 jaar OTB
1966: Nieuwe naam: ‘ABT Adviesbureau voor Bouwtechniek nv.’
1970: Eerste computer bij ABT
1970: Oprichting vestiging Rijswijk

1973 – 1983

1963 – 1973

Bekijk ook de film ‘60 jaar ABT’ via ons YouTube-kanaal ‘ABT bv’
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1993: VROM, Den Haag
1995: Ziekenhuis Rijnstate, Arnhem
1996: Bureau Lipski in Brussel wordt overgenomen
1998: Gelredome, Arnhem
2002: ABT-Lipski verhuist naar Antwerpen en wordt ABT nv

1985: Een nieuw pand in Velp
1985: Rijswijk verhuist naar Delft
1986: Afscheid Tjebbes
1986: Thialf, Heerenveen
1988: Bouw Burgers’ Bush, Arnhem
1992: Feyenoord stadion, Rotterdam

1993 – 2003

1983 – 1993

2003: ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Arnhem
2005: Montevideo, Rotterdam
2007: Muziekgebouw aan ’t IJ/Bimhuis, Amsterdam
2009: EYE Film Instituut, Amsterdam
2012: Ziggo Dome, Amsterdam
2013: Orion, Wageningen

2013 – Toekomst 

2003 – 2013

2014: Performing Arts Centre, Taipei, Taiwan
2014: G-Star, Amsterdam
2015: Groninger Forum, Groningen
2015: Nationaal Militair Museum, Soesterberg

Visualisatie: bmd
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V
ISIE

V
ISIE Zestig jaar ABT is een mijlpaal om even stil bij te staan. Maar minstens zo belangrijk 

is de toekomst. Hoe ontwikkelt de markt zich en hoe speelt ABT daarop in? “Onze 

kracht zit in onze kennis van hoogwaardige techniek en dat blijft zo”, zeggen 

directeuren Gerard Doos en Walter Spangenberg. “Maar”, vervolgen ze, “minstens 

zo belangrijk is dat we deze kennis vertalen in meerwaarde voor de klant. Ook in 

economisch uitdagende omstandigheden.”

Met ABT kunnen opdrachtgevers gebouwen realiseren die 
in eerste instantie niet haalbaar leken. Ze kunnen slimmer, 
economischer of duurzamer bouwen en de faalkosten 
reduceren. “Die toegevoegde waarde bieden we vanuit 
onze kennis van techniek”, zegt Spangenberg. “Dat is en 
blijft onze kracht. Direct daarnaast staat onze ervaring in 
het managen van techniek: ABT zorgt er voor dat projec-
ten tot een goed einde gebracht worden. Op deze solide 
fundamenten is ons bedrijf in zestig jaar tijd opgebouwd. 
Daarbij zijn we van een monodisciplinair bureau, gericht 
op constructietechnologie, gegroeid naar een multidisci-
plinair bureau dat integrale adviezen geeft.”

Doorslaggevend

Dat ABT dit jaar zijn zestigste verjaardag vierde, biedt 
geen zekerheden voor de toekomst. “We horen regelma-
tig ‘Op naar de honderd!’, maar zo simpel is dat ook weer 
niet”, zegt Doos. De economische crisis heeft tot gevolg 
dat er minder uitdagende projecten gerealiseerd worden. 
Ook de wijze van aanbesteden verandert, waardoor ABT 
minder gelegenheid krijgt om zijn meerwaarde onder de 
aandacht van de opdrachtgever te brengen. “Dat maakt 
het minder vanzelfsprekend dan vroeger om ons in te 
schakelen”, geeft Doos aan. “Maar”, onderstreept hij, “ juist 
wanneer de bomen niet tot in de hemel groeien, kan onze 
kennis van doorslaggevend belang zijn.”

Vraag achter de vraag

Wel zal ABT meer inspanningen moeten leveren om die 
meerwaarde over te brengen. “Voordat we de oplossing 
kunnen bieden, moeten we de opdrachtgever overtui-
gen van onze toegevoegde waarde”, aldus Spangenberg. 
Doos: “Daarbij gaan we verder dan het beantwoorden 
van de voorliggende vraag. We richten ons op de vraag 

áchter de vraag. Begrijpen we de klant, snappen we wat 
er speelt? Pas als dat zo is, kunnen we maximale toege-
voegde waarde bieden.” Het hoeft niet altijd om een grote 
opdracht te gaan, ook voor specialistische problemen 
kan ABT de oplossing bieden. “Denk bijvoorbeeld aan een 
deeladvies voor een diepe bouwput”, zegt Spangenberg. 
Ook verbreedt ABT het aanbod. Doos: “Met de nieuwe 
groep Bouwfysica en installaties kunnen we extra dien-
sten bieden voor, bijvoorbeeld, de herontwikkeling van 
bestaand vastgoed.” 

Internationaal

ABT heeft zijn wortels in het Nederlands taalgebied. 
“Onze kennis is in Nederland en Antwerpen geconcen-
treerd en dat blijft zo”, aldus Doos. Dat neemt niet weg 
dat ABT zich de komende tijd ook in het buitenland zal 
profileren. “Ons speelveld is groter dan het Nederlandse 
taalgebied. We werken daarbij vanuit onze sterke punten. 
Zo is onze kennis van bijvoorbeeld glas en BIM internati-
onaal toonaangevend. Die willen we dus verder uitrollen.” 
De komende jaren wil ABT groeien naar een omzet van 
20% uit internationale opdrachten. Spangenberg: “We 
beginnen om de hoek, met een maatschap in Duitsland. 
Maar vanuit Nederland bedient ABT ook nichemarkten 
over de hele wereld, bijvoorbeeld op het gebied van wind-
molenfundaties.”

Toekomst 

Ook de komende jaren zet ABT zich in voor een breed 
scala aan opdrachtgevers in binnen- en buitenland. “We 
zijn onze klanten dankbaar voor alle mooie projecten die 
we de afgelopen zestig jaar samen hebben gerealiseerd 
en zien uit naar de toekomst”, besluiten Spangenberg en 
Doos. “ABT heeft er zin in!”

De meerwaarde 
van techniek

Gerard Doos  en Walter Spangenberg 
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Het Mauritshuis in Den Haag verdubbelt in oppervlak. 
Hans van Heeswijk architecten ontwierp een uitbreiding 
die het Mauritshuis alle ruimte geeft voor de collectie Ne-
derlandse en Vlaamse schilderkunst uit de Gouden Eeuw. 
Een ondergrondse foyer verbindt het museum met het 
naastgelegen pand. Bezoekers dalen via het voorplein af 
naar deze foyer, om van daaruit het museum te bezichti-
gen. De foyer is per trap en per lift bereikbaar.

Een volledig glazen lift, kan dat?

Hans van Heeswijk architecten bedacht een cilindervor-
mige glazen lift met glazen liftgeleiding. Aan ABT werd 
gevraagd of dit haalbaar zou zijn. Aan liften worden 
strenge vervormingseisen gesteld. Een cilindervormige 
liftschacht is als vorm erg stijf, maar het blijft de vraag of 
de lift ook lokaal stijf genoeg reageert. Ook de deur-
openingen bij de in- en uitstapplaats beïnvloeden de 
stijfheid van de cilinder, evenals de noodzakelijke monta-
geverbindingen. 

Jazeker, dat kan!

ABT maakte een driedimensionaal rekenmodel om de 
haalbaarheid te berekenen. De cilinder werd opgebouwd 
uit zes schalen. Door deze conservatieve aanname zou 
de vervorming door de verbindingen niet onderschat 
worden. De rubbers in de verbindingen werden meegeno-
men in het model. Op basis van ontwerpberekeningen en 
ervaring koos ABT een veilige en realistische dikte en sa-
menstelling voor het glas. Mitsubishi gaf de krachten op, 
die op de lift werken en de bijbehorende vervormingsei-
sen. Met het model berekende ABT dat een glazen lift-
schacht mogelijk was. Octatube heeft opdracht gekregen 
om de lift verder te engineeren en de lift daadwerkelijk uit 
te voeren. Inmiddels is de productie in volle gang. 

G
LA

S

G
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S

De Deense Glasbond NCFG schreef vorig jaar een wereldwijde ontwerpwedstrijd 

uit voor jonge architecten. De uitdaging was om een functioneel, comfortabel en 

esthetisch verantwoord glazen bushokje te ontwerpen. Senior adviseur Rob Nijsse 

zat in de jury: “De prijsvraag is via internet verspreid. In totaal kwamen er ongeveer 

vijfhonderd inzendingen binnen.” Winnaar werd het Spaans/Engelse architectenbureau 

Borgos Pieper.

Een lift op het voorplein van het Mauritshuis brengt museumbezoekers naar de 

ondergrondse foyer. Vanwege het monumentale karakter van het pand moest de lift 

zo ‘onzichtbaar’ mogelijk zijn en bedacht Hans van Heeswijk architecten een volledig 

glazen lift. ABT berekende onder welke voorwaarden het ontwerp haalbaar zou zijn.

Wachten op de bus is vaak geen pretje. De Deense Glas-
bond NCFG (Nordic Centre of Glass) brengt daar met een 
nieuw glazen bushokje verandering in. De bond daagde 
wereldwijd jonge ontwerpers uit een bushokje te ontwik-
kelen dat interactief, comfortabel en vrijwel volledig van 
glas is. Ze moesten daarbij een locatie in Holbaek, aan de 
weg van Duitsland naar Kopenhagen, in gedachten hou-
den. “Het bushokje moest een aangename plek zijn om op 
de bus te wachten, ook bij nacht. De constructie moest 
energieneutraal en vandaalbestendig zijn en mensen 
moesten er hun wachttijd zinvol kunnen besteden”, zegt 
jurylid Rob Nijsse. De jury lette op constructieve, ambach-
telijke en esthetische aspecten. Innovativiteit, functionali-
teit en uitvoerbaarheid waren belangrijk.

Beschermde omgeving

Het ontwerp van Borgos Pieper won de prijsvraag.  
“Hun ontwerp combineert op een speelse manier glazen 
wanden en een glazen dak, zodat er een beschermde om-
geving ontstaat”, zegt Nijsse. “Op het dak zitten natuurlijk 
zonnepanelen. Ledschermen in de wanden geven infor-
matie over de bustijden, de omgeving, het weer en het 
nieuws. De beschutte ruimte wordt ook door duurzaam 
functionerende vloerverwarming comfortabel gehouden.” 

Het initiatief is omarmd door de Deense bouwindustrie en 
de Deense overheid en wordt in 2015 gerealiseerd. ABT is, 
samen met het grote Deense ingenieursbureau Ramboll, 
betrokken bij de engineering.

Glazen bushokje
maakt wachten leuk

Volledig glazen lift voor 
het Mauritshuis

Borgos Pieper

Hans van Heeswijk architecten
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Aan het Amsterdamse Sarphatipark is een woonhuis met een serre uitgebouwd. 

Dit ging niet ten koste van de tuin, integendeel: de tuin is naar binnen gehaald. 

Architect Peter van der Klugt en ABT ontwikkelden een constructie van glas met 

een poëtisch effect.

Zweven in de serre

Oude situatie

Opdrachtgever J. Borensztajn wilde een serre aan zijn 
ouderlijk woonhuis bouwen. Het dieper maken van het 
gebouw mocht echter niet ten koste gaan van het licht 
in de woning en ook niet van de tuin. De oplossing werd 
gevonden in glas. De gevel bestaat vrijwel volledig uit glas, 
gevat in houten kozijnen. 

Vloer van glas

Maar architect Van der Klugt ging nog een stuk verder. 
Om ook het souterrain van voldoende licht te voorzien, 
zijn zowel de vloer van de serre als de draagconstruc-
tie van de vloer van glas gemaakt. Dat geeft een uiterst 
ruimtelijk effect.

Onder de glazen serre-vloer is een binnentuin ingericht 
en aangelegd in een bak van vijverfolie. De folie houdt het 

grondwater buiten na hevige regenval. De tuin wordt zo 
letterlijk en figuurlijk naar binnen gehaald: van binnenuit 
lijkt het alsof men zweeft boven deze tuin. 

Praktische problemen

Om dit poëtische resultaat te bereiken, moest een 
aantal praktische problemen worden opgelost. De 
belangrijkste daarvan was het transport van de zes 
meter lange glazen ligger naar de achtertuin. Over het 
dak tillen was geen optie: de enige mogelijkheid om de 
achterkant van de woning te bereiken, was via het huis. 
Met een telescoopkraan is de ligger tot in de woon-
kamer gebracht. Van daar af is hij met de hand verder 
vervoerd en hangend in een takel diagonaal naar zijn 
plaats gebracht. Een spannende onderneming, met een 
goede afloop.

Nieuwe situatie

De glazen ligger

C.Paradies
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Dicht bij zee, in natuurmonument ‘De Manteling van Walcheren’, staat de Watertoren 

Domburg. Het Rijksmonument uit 1933 is ontworpen door Hendrik Sangster. De 

28,5 meter hoge toren is in de loop der jaren in verval geraakt.  Momenteel vindt een 

renovatie- en restauratietraject plaats, dat de toren geschikt maakt voor bewoning.

Tussen 1902 en 1996 was de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) een 

belangrijke  scheepswerf, die in zijn hoogtijdagen aan zevenduizend werknemers 

emplooi bood. Eind vorige eeuw viel het doek voor de werf. Het Havenbedrijf 

Rotterdam verwierf de grond met de opstallen en blaast het complex momenteel 

nieuw leven in. ABT is daar nauw bij betrokken.
De voormalige Watertoren van Domburg krijgt een 
woonbestemming. Architectenbureau 24H uit Rotter-
dam bedacht drie nieuwe vloeren, een lift en een top-
laag met een adembenemend uitzicht. Maar voordat de 
toren bewoonbaar is, moet eerst uitgebreide restauratie 
plaatsvinden. De toren heeft in tachtig jaar flinke schade 
opgelopen door vochtige zeewind, vorst en de Tweede 
Wereldoorlog. Er zaten gaten in, het metselwerk was ge-
scheurd en het betonnen casco vertoonde wapeningscor-
rosie. 

Realisatie

Herbestemming was lastig, vanwege het monumentale 
karakter en de ligging. Maar in 2013 is het project dan 
toch gestart. Projectingenieur Willem Klaverveld van ABT: 
“We zijn er al sinds 2004 bij betrokken en zijn blij dat het 
nu tot realisatie komt.” ABT treedt op als constructeur. 
Klaverveld: “We hebben eerst een plan gemaakt om de 
metselwerkschade te repareren en vervolgens het be-
toncasco te herstellen. Daarna maken we de binnenzijde 
bewoonbaar en worden de vloeren en lift geplaatst.” 

Optimaal ontwerp

Massieve betonvloeren zijn zwaar, zegt Klaverveld: “Daar-
om hebben we stalen liggers met ‘lewisvloeren’ geadvi-
seerd; zwaluwstaartvormig gewalste staalplaten voor de 
bekisting en wapening van dunne lichtgewicht betonvloe-

ren op een stalen of houten draagconstructie. Zo denken 
we steeds mee over optimalisatie van het ontwerp.” Ook 
het dak heeft veel aandacht gekregen: inmiddels is het 
beton gerepareerd en zijn coating, latten en spuitisolatie 
aangebracht. Hierop komt een laag koper. 
Omdat de toren in de duinen ligt, kunnen vrachtwagens 
niet lossen bij de voordeur. Een kraan hijst de bouwmate-
rialen het duin op. Klaverveld: “Dit is echt in alle opzichten 
een project met een bijzonder karakter.”  Op het RDM-terrein is inmiddels al de RDM Campus 

gerealiseerd, een broedplaats voor de creatieve industrie, 
de innovatieve maakindustrie en verschillende onderwijs-
organisaties. De volgende stap is al in gang gezet gezet. 
“Momenteel werkt het Havenbedrijf Rotterdam aan de 
Middenstrip, de Grofsmederij en drie Onderzeebootlood-
sen”, vertelt ontwerpmanager Sander Dorleijn van ABT. 
“De Middenstrip omvat verschillende gebouwen die voor 
diverse bestemmingen gerenoveerd worden. ABT treedt 
daarbij op als bouwtechnisch adviseur en ontwerpmana-
ger. We hebben de input van alle ontwerpende partijen in 
één integraal advies gebundeld, dat aanbesteed is. Inmid-
dels is de renovatie gestart.”

Raamcontract

De Onderzeebootloodsen zijn enorme hallen van ca. 
15.000 m2. “De Westloods wordt momenteel gereed 
gemaakt voor hightech offshore-onderneming Ampel-

mann. Ook hier tekende ABT voor de bouwtechnische 
advisering en het ontwerpmanagement”, zegt Dorleijn. 
“Voor de Midden- en de Oostloods vroeg het Havenbe-
drijf zich af of daar in de toekomst evenementen kunnen 
plaatsvinden. ABT onderzoekt de financiële en techni-
sche haalbaarheid van deze plannen.” Resteert nog de 
markante Grofsmederij, die na renovatie een aantrek-
kelijke vestigingslocatie voor bedrijven zal zijn. Dorleijn: 
“ABT heeft het forse pand natuurgetrouw in 3D gemo-
delleerd. Zo voorkomen we dat we aspecten over het 
hoofd zien die belangrijk zijn voor de renovatie. Ook kan 
het Havenbedrijf hiermee potentiële huurders interesse-
ren voor het pand: ze kunnen op hun iPad virtueel door 
het gebouw lopen.” 
ABT heeft een raamcontract met het Havenbedrijf.  
De samenwerking bevalt beide partijen zo goed, dat ABT 
inmiddels ook buiten het RDM-terrein projecten uitvoert 
voor deze opdrachtgever.

Watertoren Domburg 

Project met karakter
RDM-terrein: 
toekomst voor de geschiedenis

Nicole Romijn Fotografie
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Amsterdam heeft er een nieuw tophotel bij. Direct tegenover het Centraal Station 

opende het Art’Otel in september jl. zijn deuren. Het designhotel is gevestigd in 

een monumentaal pand uit 1916, dat voorheen een kantoorfunctie had. Aan de 

opening ging een ingrijpende verbouwing vooraf. ABT was verantwoordelijk voor het 

constructief en geotechnisch advies. De conditie van de bestaande fundering vergde 

hierbij extra aandacht.

Art’Otel Amsterdam is gevestigd aan de Prins Hendrikkade 
33. Voor de realisatie van 105 hotelkamers, een lobby, 
receptie, horeca en een keuken werd het voormalige 
kantoorpand inpandig geheel gestript. Het gedeelte met 4 
bouwlagen werd met één verdieping opgehoogd, zodat het 
hele gebouw nu 5 verdiepingen bevat. 

Fundering versterken

Vanwege deze ophoging moest de paalfundering 
plaatselijk worden versterkt. Er speelde nog iets anders: 
bij een drastische verbouwing in de jaren ‘80 was de 
belastingafdracht naar de bestaande fundering gewijzigd. 
Het was onduidelijk of de funderingsconstructie hier 
wel op was aangepast. ABT bracht de bestaande 
draagstructuur in kaart. Op basis van plaatselijk 
destructief onderzoek bleek dat 10 à 15% van de houten 
palen gedeeltelijk was aangetast. ABT vond op basis van 
een uitgebreide analyse een verantwoorde oplossing voor 
hergebruik van deze bestaande paalfundering. Een van de 
aspecten was dat de fundering zowel voorafgaand aan 
de bouw als tijdens de sloopwerkzaamheden, de opbouw 
en na oplevering werd gemonitord. Dat leverde geen 
noemenswaardige zettingsverschillen op.

De nieuwe indelingen vergden behalve constructieve 
ingrepen ook de nodige bouwkundig geïntegreerde 
aanpassingen. Op de begane grond en de keldervloer werd 
een betonnen afwerkvloer aangebracht met een specifiek 
door ABT geadviseerd betonmengsel en uitgekiende 
wapening. Op een groot aantal plaatsen kwam een 
nieuwe staalconstructie voor ruimtelijke optimalisaties. 

Geen sinecure

Samen met de aannemer ontwikkelde ABT een 
stempelplan en een goed doordachte fasering. De realisatie 
was geen sinecure, op een van de aller drukste locaties van 
Nederland. Om logistieke redenen is tijdens de uitvoering 
een bouwkraan geplaatst in het hart van het pand op de 

nieuwe fundering. Gaandeweg de realisatie kwamen de 
partners regelmatig voor verrassingen te staan. Door de 
uitstekende samenwerking tussen ADP architecten, Gear 
Construction Project Management, Salverda en ABT kon de 
bouw echter naar volle tevredenheid van de opdrachtgever 
afgerond worden.

Stevig fundament voor 
Art’Otel Amsterdam 
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Voor de Politie Amsterdam begeleidde ABT het ontwerp en de uitvoering van de 

nieuwe 112 Alarmcentrale. De centrale was nét voor de troonswisseling gereed en 

doorstond de enerverende dag met vlag en wimpel. 

De 112 Alarmcentrale is, met zijn meldtafels, technische- 
en nevenruimten, een echt zenuwcentrum voor de politie, 
brandweer en ambulancedienst. De centrale is 24 uur 
per dag in bedrijf: uitval is niet acceptabel. Alle essentiële 
systemen zijn daarom dubbel uitgevoerd: er is altijd een 
tweede gelijkwaardig systeem dat de functie van een 
falend systeem kan overnemen. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor de energievoorziening en de koeling. Zo zorgen een 
noodstroomaggregaat en aanvullende UPS-systemen 
voor een continue stroomvoorziening. 

Akoestiek en verlichting

Ook de akoestiek en verlichting zijn belangrijk in de meld-
kamer, waar veel mensen tegelijk telefoongesprekken 
voeren en beeldschermen bemannen. De juiste akoes-
tische voorzieningen en speciaal ontwikkelde dimbare 
verlichting optimaliseren de omstandigheden waaronder 
de medewerkers hun werk uitoefenen. De luchtbehande-
lingsinstallatie is zo ontworpen, dat eventueel verontrei-
nigde lucht de centrale niet kan binnenkomen.

Integratie techniek

In de 112 Alarmcentrale is veel techniek aanwezig, die 
goed geïntegreerd moet worden in de inrichting. Zo is elke 
meldtafel bijvoorbeeld met zo’n twintig communicatie-
kabels van verschillende typen aangesloten op systemen 
in naastgelegen ruimten. Deze kabelbundels zijn onzicht-
baar weggewerkt. De inrichting is flexibel: aanpassing en 
verplaatsing van de meldtafels blijft mogelijk. 

Vlekkeloos verlopen

De nieuwe 112 Alarmcentrale is gerealiseerd op de twee 
bovenste verdiepingen van een gebouw dat gedurende 

de uitvoering in bedrijf bleef. De oplevering vond plaats 
kort voor de inhuldiging van Koning Willem Alexander. Er 
is uitgebreid getest of de systemen onder alle omstandig-
heden naar behoren bleven functioneren. Dat bleek het 
geval te zijn en de troonswisseling is ook voor de meldka-
mer vlekkeloos verlopen.

Geen paniek bij 112 Alarmcentrale

Van Der Plas Meubel & Project bv

Salverda 
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Medisch Centrum Alkmaar bouwt een tweede locatie 

in Heerhugowaard. Het nieuwe regionaal topklinisch 

interventiecentrum (RTIC) van 50.000 m2 is in een 3D BIM-

model uitgewerkt. Dat heeft grote voordelen, onder andere wat 

de kosten betreft. Charles Boks, kostenmanager van ABT: “Je 

brengt vooraf op een snelle en nauwkeurige wijze de kosten in 

kaart en kunt gaandeweg controleren of je binnen budget blijft. 

Ook helpt het model de faalkosten te beperken.” 

Architectenbureau cepezed ontwierp het RTIC. Nieuwbouw was onvermijdelijk, om-
dat een aantal installaties en gebouwonderdelen van de bestaande locatie in Alkmaar 
het einde van de technische levensduur bereikte. Complete vernieuwbouw in Alkmaar 
was niet mogelijk. Het was evenmin goedkoper dan nieuwbouw, mits de juiste keuzes 
gemaakt werden. Kostenmanager Charles Boks geeft aan dat het 3D BIM-model Revit 
daarbij helpt. “Door het ontwerp volledig uit te werken in dit model kunnen we snel en 
precies berekenen of we binnen budget blijven.”

Compenseren

Het 3D BIM-model brengt de in het ontwerp verwerkte hoeveelheden materialen nauw-
keurig in kaart. Daar zijn kosten aan gekoppeld. In eerste instantie is de raming vrij grof, 
maar bij het uitwerken van het definitief ontwerp worden de keuzes verfijnd. Boks hield 
voortdurend de vinger aan de pols. “Met het model kun je eenvoudig uitrekenen wat de 
financiële consequenties van keuzes zijn. Op basis daarvan kun je beslissen om bijvoor-
beeld minder gevelopeningen te maken of de wand- of plafondafwerking bij te stellen. 
Dat hebben we gedaan.” Een andere keuze was om het hele pand vijftig centimeter op te 
tillen. “Dat is goedkoper dan een diepe laad- en loskuil aan te leggen en beperkt boven-
dien het risico op wateroverlast.” 

Minder faalkosten

De architect, de constructeur en de installateur werken in hetzelfde model. “Alle essen-
tiële informatie zit erin”, zegt Boks. “Alle knelpunten komen daardoor al in het model aan 
het licht. Dat beperkt de kans op faalkosten enorm.” Het model wordt mogelijk verder 
uitgewerkt voor de aanbesteding en overhandigd aan de uitvoerende partij. Het model 
heeft ernaast de potentie de toekomstige situatie voor de gebruikers aanschouwelijk te 
maken en zo de details te plannen. “Dat geeft maximale zekerheid tot de oplevering en 
zelfs daarna.” 

Medisch Centrum Alkmaar 
bouwt binnen budget

Kostenmanagement door ABT

De kostenmanagers van 

ABT begeleiden jaarlijks vele 

projecten van uiteenlopen-

de aard en omvang. Daarbij 

maken ze graag gebruik van 

een 3D BIM-model. Zo’n 

model maakt het mogelijk 

om snel een beeld te hebben 

van de toegepaste bouwe-

lementen en de daaraan 

verbonden hoeveelheden. 

ABT koppelt deze gegevens 

aan de eenheidsprijzen voor 

het specifieke project. Dit 

maakt het mogelijk de finan-

ciële consequenties van het 

ontwerp vooraf te berekenen 

en de budgetten te monito-

ren tijdens de realisatie en in 

de gebruiksfase. Het snelle, 

nauwkeurige kostenadvies 

levert een belangrijke bijdra-

ge aan de haalbaarheid en 

kwaliteit van projecten.

Meer hierover kunt u lezen 

in het achtergrondartikel op 

www.abt.eu.

+ACDC

+ACDC is de naam waaron-

der de ontwerpcombinatie 

van ABT, cepezed, Deerns 

en Cure+Care consultancy 

sinds 2010 werkzaam is met 

de ontwerpopdracht voor de 

nieuwbouw van het RTIC te 

Heerhugowaard.
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De Haagse markt is de grootste semi permanente markt van Europa. De markt is 

echter verouderd en moet vernieuwd worden. Met de vernieuwing heeft de Haagse 

Markt de potentie om zich te ontwikkelen tot een trekpleister van formaat. Daarvoor 

moet er wel het een en ander gebeuren. Zo komen er nieuwe kramen en komt er een 

nieuw marktgebouw: een combinatie van een marktkantoor, publieke voorzieningen 

en horeca.

Het ingenieursbureau Den Haag maakte een ambitieus 
ontwerp voor het marktkantoor. Het metselwerk is 
daarin de blikvanger. ABT adviseerde over de bouw- 
kundige planuitwerking, de constructie, de fundering en  
de kostenramingen. 

Het nieuwe Marktgebouw is een langgerekt pand in twee 
lagen, voorzien van twee vides. Vooral de gevel met zijn 
grote glasvlakken springt in het oog. In het metselwerk 
zijn enkele grote uitsneden gemaakt. Deze uitsneden zijn 
ingevuld met een aluminium vliesgevel, die ter plaatse van 
de vides twee verdiepingen hoog is. Prefab betonbanden 
omkaderen de vlakken metselwerk. De draagconstructie 
bestaat uit vloeren van kanaalplaten die rusten op balken 
en kolommen. Door de stalen kolommen bij de glazen 
gedeelten 1,20 meter hart op hart te plaatsen, kunnen de 
kolommen gecombineerd worden met de vliesgevel.

Bijzonder metselwerk

Ook het metselwerk van de gevel is heel bijzonder.  
Het ingenieursbureau past daarvoor vijfhoekige 
vormstenen toe en metselt die in een halfsteens 
verband. Dat is mogelijk doordat de vijfhoekige steen 
een vlakke achterzijde heeft, net als een standaard 
waalformaat steen. De vijfhoek geeft de gevel 
een getand patroon. De kopse zijde van de steen 
wordt bovendien geglazuurd. Het effect daarvan is 
spectaculair: verplaats je je, dan verandert het gebouw 
optisch van kleur.

Den Haag zet tanden 
in Marktgebouw
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Op 1 september 2013 opende Arnhem de deuren van Rozet, huis voor kennis, cultuur 

en educatie. Neutelings Riedijk Architects ontwierp een helder en krachtig gebouw, 

met beton als bepalende factor voor de architectuur en constructie. ABT verzorgde 

de bouwkundige planuitwerking van definitief ontwerp tot en met de uitvoering. 

Daarnaast was ABT verantwoordelijk voor de directievoering, het bestek en de 

kwaliteitsinspecties van de installaties.

In Rozet kun je terecht voor een breed scala aan activiteiten. Het gebouw van 12.000 m2 
ontwikkelt zich snel tot een geliefd ontmoetingspunt in de Arnhemse binnenstad. Rozet 
kenmerkt zich door de toepassing van beton: de gevel bestaat uit zandkleurige, vertica-
le prefab betonelementen, voorzien van reliëfs en rozetten of ingevuld met glas. In dat 
laatste geval dienen de diepe elementen behalve als raam ook als vaste zonwering. De 
ordening van de elementen is geraffineerd en de variatie groot. Een 3D BIM-model hield 
het ontwerpproces beheersbaar. De 3D-informatie is ook gebruikt bij de engineering en 
feitelijke productie van diverse gebouw onderdelen waaronder het prefab beton van de 
3D-gevelelementen.

Stabiliteitskernen

Beton is ook constructief bepalend in de stabiliteitskernen, een hoogstandje op het 
gebied van engineering. Wanden, kolommen en balken zijn tot één ‘wandelement’ sa-
mengevoegd, dat het gebouw stabiliteit verleent zonder de vrije ruimte te beperken. De 
wanden zijn in schoonwerk beton uitgevoerd met een plankenpatroon. Hierin zijn alle 
benodigde voorzieningen volledig geïntegreerd. Ook de elementdelingen gaan volledig op 
in het patroon. Zeer grote sparingen voor doorvoer van installaties bieden flexibiliteit voor 
de toekomst.

Building Envelope 

Engineering maakt 

uitdagende

gevels maakbaar

In een geslaagd gevelont-

werp komen esthetica, 

comfort, sterkte en veiligheid 

optimaal samen. ABT is als 

één van de weinige Europe-

se bureaus thuis in al deze 

disciplines. ABT combineert 

deze kennis in één innovatie-

ve geveladviesgroep met de 

naam ‘Building Envelope En-

gineering’ (BEE). In vijftig jaar 

tijd heeft BEE ruime ervaring 

opgebouwd bij gebouwen 

van elk denkbare schaal en 

complexiteit, zowel nationaal 

als internationaal. 

Naast ontwerp en enginee-

ring, voert BEE ook veelvuldig 

ontwerptoetsingen, uitvoe-

ringsbegeleiding en schade-

onderzoeken uit. BEE maakt 

een uitdagend, innovatief 

gevelontwerp maakbaar. 

Rozet Arnhem: stabiel en
geraffineerd beton

scagliolabrakkee / © Neutelings Riedijk Architects

scagliolabrakkee / © Neutelings Riedijk Architects
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Concepts & Images en ABT hebben ‘House of Memories’ ontwikkeld: een 

herdenkingsruimte met urnen (columbarium) voor een persoonlijke rouwbeleving in 

een geborgen omgeving. 

House of Memories heeft een zachte, 
uitnodigende uitstraling. De ei-vorm 
verwijst naar de kwetsbaarheid en 
cyclus van het leven. De materialen 
zijn zorgvuldig gekozen, de kleur-
stelling is harmonieus. Beelden, een 

frisse geur, zacht licht en een rustig 
muziekgordijn creëren een serene, 
ontspannen sfeer. De urnen bevinden 
zich achter een wand van gehard 
glas, bedekt met de afbeelding van 
een landschap. Zo maakt de urn 

onderdeel uit van een groter geheel. 
Er is veel belangstelling voor het 
concept en ABT hoopt binnenkort 
tot realisatie over te gaan. Kuiper 
Arnhem zal als bouwteampartner de 
realisatie verzorgen.

House of Memories

Architectenbureau Broekbakema, ABT, DGMR, Greenwave Systems, 4Building en 

Atelier Quadrat hebben met ‘Green Living City’ een vernieuwend concept voor een 

duurzame stad ontwikkeld. 

Green Living City pleit voor het inten-
siveren van de bestaande stad door 
de hoogte in te gaan. Dat kan met 
een duurzame, permanente struc-
tuur van grote ‘supervloeren’. Daarop 
bevinden zich flexibel invulbare 
‘pockets’ voor bijvoorbeeld wonen, 
werken, recreëren, zorg en onderwijs. 
Deze functies worden gecombineerd 
met een aantrekkelijke openbare 
ruimte. Senior adviseur Sander van 
Eerden van ABT: “Het construc-
tieprincipe voor de supervloeren 
bestaat uit een staalstructuur van 
kolommen en liggers met een hoge 
draagkracht. Op deze supervloeren 
kunnen desgewenst 1,2 of 3 ver-
diepingen worden gerealiseerd. De 
supervloeren fungeren daarnaast als 
installatievloer en voor brandschei-
ding tussen de compartimenten.” 

Green Living City: 
de vernieuwende stad 

Wonen, werken, recreëren, ondernemen, kunst en cultuur: voor ‘De Pier van 

Scheveningen’ is een breed scala aan bestemmingen mogelijk. 

Helaas staat de iconische Pier er 
slecht voor; hij is failliet en gesloten 
op last van de brandweer. Op initia-
tief van Cooper Feldman is daarom 
PierDORP ontwikkeld: een voorstel 
om de Pier om te toveren tot een 

vrijplaats met flexibele vestigings-
mogelijkheden voor ondernemende 
mensen. Er komen nieuwe casco’s 
voor allerlei bestemmingen, af te 
bouwen in eigen beheer. Een Ver-
eniging Van Eigenaren ziet toe op 

volledige renovatie van de draagcon-
structie. ABT verzorgt alle technische 
disciplines binnen het consortium. 
Zo blijft de Pier nog vele decennia 
een beeldbepalend element voor de 
Nederlandse kust. 

Pierewaaien in PierDORP

Broekbakema

SCALA Architecten
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In opdracht van Buitink 

Technology hebben ABT 

en Tentech een modulaire, 

demontabele en mobiele 

overkapping ontworpen. 

De tent is gebaseerd op 

het ‘Tensairity’-principe: 

luchtgedragen buizen 

ondersteunen uitwendig 

aangebrachte aluminium 

buizen.

In het basisontwerp van 90 x 42,5 
meter zijn acht ‘Tensairity beams’ 
opgenomen: spindelvormige 
opblaaselementen met aan 
de buitenzijde drie aluminium 
drukelementen. De drukelementen 
nemen de normaalkracht uit de 
boogwerking op. De opgeblazen 
buis steunt de drukelementen tegen 
knik. Zijdelingse stabiliteit komt van 
veiligheidskabels en membranen 
tussen de opblaasbogen. De tent is 
heel mooi vormgegeven en biedt een 
stijlvol onderkomen aan bijvoorbeeld 
paardensportevenementen of 
festivals. De tent is schaalbaar: 
uitbreiding met extra modules biedt 
nóg meer mogelijkheden.

Stijlvolle overkapping van 
formaat 
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De ene gevel is de andere niet. Dat geldt zeker voor de nieuwe gevel van stadskantoor 

Westnieuwland in Vlaardingen. Het stadskantoor wordt gerenoveerd naar een 

ontwerp van Kraaijvanger. Daarbij hoort een bijzondere bakstenen gevelbekleding, 

die om onorthodoxe oplossingen vroeg. ABT is als hoofdconstructeur verbonden aan 

het project.

De architect gaf de bestaande betonnen gevels (2 x 18, 1 
x 33 en 1 x 51 meter breed) een bakstenen bekleding die 
het gebouw beter laat aansluiten op de omgeving. Hierbij 
wilde hij dilataties vermijden. Volgens de normale met-
selwerkrichtlijnen zijn deze echter wel nodig. Construc-
tietechnisch werd er daarom gekeken naar een andere 
oplossing: alleen dilataties op de haakse hoeken.
 
Om dat mogelijk te maken, is het metselwerk op de 
spouwankers na volledig vrij gehouden van de draag-
constructie en van de prefab betonnen kozijnkaders. Het 
metselwerk bestaat dus hoofdzakelijk uit borstwerin-
gen en penanten. De oplossing vereiste bovendien 2,5 
kilometer metselwerkwapening in de borstweringen. Om 
het vrijstaande metselwerk zijn eigen gewicht te kunnen 
laten dragen en te beschermen tegen uitknikken, zijn de 
penanten tussen de kozijnen op de begane grond en de 
eerste verdieping in u-vorm gemetseld. Om de bewegin-
gen van het gevelblad niet te hinderen zijn de spouwan-
kers heel precies geplaatst.
 

Meesterwerk

 ABT berekende dit samen met adviesbureau Vekemans 
en Gebr. Bodegraven. Complimenten gaan ook uit naar 
metsel- en stukadoorsbedrijf Lewo uit Leiden, dat er 
ook nog eens in slaagde om het metselwerk in een ‘vals’ 
halfsteens verband op te trekken. Dat was nodig omdat 
het metselwerk niet op koppenmaat uit te detailleren was 
bij de bestaande gevels. Het eindresultaat is mooi, sterk 
en veilig. Al met al schuilt in de ogenschijnlijk eenvoudige 
gemetselde gevel een waar meesterwerk.

Herontwikkeling vastgoed
Meesterwerk in metselwerk

Kraaijvanger
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JAZO is specialist in toegang, afscherming en ventilatie van techniekruimten. Bij het 

Zevenaarse bedrijf bestond behoefte aan meer kennis van explosiedrukontlastende 

voorzieningen (explosion relief mechanisms, ERMs).

ERMs zorgen ervoor dat, in geval van 
gasexplosies, stofexplosies of ex-
plosies ten gevolge van kortsluiting, 
opgebouwde druk het gebouw ge-
controleerd kan verlaten. De huidige 

regelgeving bevat slechts in beperkte 
mate informatie over ERMs. Dit was 
reden voor ABT om een onderzoeks-
project op te starten waarin, op basis 
van beschikbare wetenschappelijke 

literatuur in combinatie met casus 
onderzoek, een rekenmethode voor 
explosiebelastingen is ontwikkeld. Zo 
kan berekend worden welk ERM in 
welk gebouw nodig is.

In de bulkopslag en bij kelderbakken van grotere gebouwen is het de trend om gehele 

betonbakken volledig in hybride gewapende beton uit te voeren. Dat bespaart enorm 

veel materiaal. 

Momenteel worden voor een jach-
tenbouwer uit Alblasserdam en voor 
een grote graanloods in Kampen 
grote hybride gewapende construc-
ties vervaardigd. De wanden van 
beide projecten zijn ongeveer een 
meter dik. Normaliter is het dunner 
dan een halve meter. Door hybride 
gewapende beton in combinatie 
met mortel met een lage hydratatie-
warmte-ontwikkeling en langzame-
re sterkte-ontwikkeling te gebruiken, 
is bij de aanleg geen koeling nodig. 

Model Code

De CEB-FIB Model Code 2010 is 
definitief uitgebracht; een mijlpaal. 
De Model Code bevat regelgeving 
voor het ontwerpen en berekenen 
van betonconstructies. De nieuwe 
code gaat uit van een levenscyclus-
benadering van beton: er is aandacht 
voor veiligheid en bruikbaarheid, 
maar ook voor toekomstig gebruik 
en sloop. De nieuwe code is op zijn 
beurt een voorloper van de ‘Euroco-
de’. Deze laatste code zal het moge-
lijk maken om binnen de normering 
te kiezen voor een progressievere 
manier van rekenen. ABT is betrok-
ken bij de ontwikkeling van beide 
codes.

Betonbak volledig in 
hybride gewapend beton 

Explosiebestendig bouwen
Het juiste Explosion Relief Mechanism

Industriële toepassing van explosieluiken

‘JAZO Compro Explo-P’. Breekstrips

openen bij juiste druk de 36 luiken.
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Met het ambitieuze Masterplan Stationsgebied bouwt 

de stad Utrecht aan een nieuw hart. Onderdeel is 

de Vredenburgknoop, een centraal knooppunt in de 

singelstructuur rond de oude stadskern. ABT is hier nauw 

bij betrokken.

Wat is een betere locatie voor een ‘landmark’ dan 

Schiphol? Hilton zet de toon met een indrukwekkend 

hotelgebouw met 433 kamers, 23 vergaderkamers en 

een ballroom voor zeshonderd man. 

Utrecht bouwt een nieuw Stati-
onsgebied. Dat is nodig, want er 
was sprake van een combinatie van 
achterstallig onderhoud en verloede-
ring, toenemende aantallen reizigers 
en inwoners én een behoefte om het 
water weer terug in de singel te krij-
gen. Het Masterplan Stationsgebied 
lost al die uitdagingen in één keer op.

Vredenburgknoop

Belangrijk onderdeel van het plan is 
de ‘Vredenburgknoop’, een centraal 
punt in de singelstructuur rond de 
oude stadskern. Hier wordt de wa-
terstructuur van de Catharijnesingel 
hersteld en komt een aansluiting op 
de Leidsche Rijn. Een bruggenknoop 

in de vorm van een driehoek verbindt 
het stationsgebied met de histori-
sche binnenstad. Zowel langzaam en 
snel verkeer als Hoogwaardig Open-
baar Vervoer passeren de knoop. 
ABT bewaakt in opdracht van de 
gemeente Utrecht de constructieve 
veiligheid van deelprojecten van de 
Vredenburgknoop. ABT staat de stad 
bij in discussies met partijen, toetst 
stukken van derden, onderzoekt de 
onderlinge beïnvloeding van de pro-
jecten en verzorgt de communicatie 
met Gebouwbeheer Utrecht. 

Fasering 

Naast deze adviesdiensten, is ABT 
ook betrokken bij een deelproject: 

de bruggen van de Vredenburg-
knoop en de tunnel naar parkeer-
garage Vredenburg (noordzijde). De 
Project Organisatie Stationsgebied 
(POS) is opdrachtgever voor de 
bruggen, Corio tekent voor de tun-
nel. POS en Corio hebben gekozen 
voor een geïntegreerd ontwerp: 
de bruggen van de knoop aan de 
noordzijde rusten op de Corio-tun-
nel, die zo de rol van landhoofd voor 
de bruggen vervult. 
ABT werkte de bruggen en tunnel 
uit tot in detail. Bijzondere aandacht 
besteedde ABT aan de fasering van 
het project, zodat ook tijdens de 
aanleg elke dag 2.500 bussen de 
knoop veilig kunnen passeren. 

Architectenbureau Mecanoo gaf de 
gevels van het nieuwe Hilton een 
bijzondere diagonale belijning. Een 
inkeping kruipt vanaf de begane 
grond langs de buitengevel omhoog 
en geeft het hotel architectonische 
allure. Constructietechnisch gezien 
vormt deze snede een flinke uitda-
ging. Adviseur constructies van ABT 
Gert-Jan Rozemeijer: “Het beddenhuis 
is in een carrévorm om het centra-
le atrium heen gebouwd. Normaal 
gesproken zouden de wanden van 
het beddenhuis op twee kolommen 
steunen, maar boven de snede kan 
dat niet. Daar steunen ze maar op 
één kolom. Zestien van de veertig 
wanden lopen daarmee het risico ‘om 
te vallen’: ze moeten hun evenwicht 
elders uit de constructie halen. 

Zwevende kamers

Ook het atrium is bijzonder. Roze-
meijer: “Het krijgt niet alleen licht 
via een glazen dak, maar ook via 
een groot venster in de noordgevel. 
Dit venster loopt van de tweede tot 
de negende verdieping. Boven dit 
venster, in het atrium, zweven nog 
drie verdiepingen met kamers. Ook 
zij steunen maar op één kolom.” 
De kamers vinden hun evenwicht 

Evenwichtskunst 
op Schiphol

Utrecht bereikbaar
Vredenburgknoop verbindt en ontsluit

deels in een vakwerkconstructie in 
de kamerwanden en deels elders 
in het gebouw. ABT heeft berekend 
hoe de verschillende onderdelen van 
het gebouw elkaar samen in balans 
houden. 
Het staaltje evenwichtskunst is niet 
alleen een uitdaging voor de con-
structeur, maar ook voor aannemer 
Ballast Nedam. Rozemeijer: “Je krijgt 
de berekende stabiliteit pas op het 
moment dat het gebouw compleet 
is. De aannemer moet daarom gaan-
deweg de bouw tijdelijke maatrege-
len nemen om onbalans te voorko-
men. Hierin trekken we gezamenlijk 
op, de aannemer brengt zijn ervaring 
van het bouwen in en wij onze ken-
nis van constructies.”

B: ‘Venster’ in NoordgevelA: Drie zwevende verdiepingen boven 

het venster in het Atrium

A: Wand op twee kolommen

B: Wand op een kolom

cu2030.nl 

Mecanoo architecten

A

A

B

B
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Op 1 oktober 2013 werd de prachtige parkeergarage met HOV-baan ‘P+R De Uithof’ 

geopend. Dit nieuwe transferium helpt Utrecht bereikbaar te houden. ABT trad op als 

technisch regisseur en ondersteunde de ontwerpende en uitvoerende partijen met 

hoogwaardige adviezen. 

Het project ‘P+R De Uithof ’ omvat 
een parkeergarage voor tweedui-
zend auto’s en een Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer (HOV)-baan. 
De garage ligt aan de rand van de 
stad, vanwaar uitstekend openbaar 
vervoer de reiziger snel naar zijn 
bestemming brengt. De garage is 
ontworpen door KCAP Architect&-
Planners en Movares / Studio SK, in 
opdracht van de Gemeente Utrecht, 
de Universiteit Utrecht, de Hoge-
school Utrecht en het Universitair 
Medisch Centrum Utrecht. 

Impasse doorbreken

Na de aanbesteding leidden discus-
sies tussen de ontwerpende en de 
uitvoerende partijen tot een impas-
se. Op verzoek van de opdrachtge-
vers heeft ABT deze impasse helpen 
doorbreken. ABT nam de regie over 
de techniek op zich en adviseerde 
over de knelpunten. “We hebben 
bijvoorbeeld het ontwerpteam 

geholpen bij het uitwerken van de 
constructietekeningen en -bere-
keningen”, vertelt projectingenieur 
constructies Willem Klaverveld. 
Ook heeft ABT geadviseerd over 
de druklaag van de kanaalplaten in 
combinatie met de coating. “De ka-
naalplaten overspannen bijna zestien 
meter en er liggen drie velden in 
elkaars verlengde”, zegt Klaverveld. 
“Op ons advies zijn onthechtstroken 
toegepast die voorkomen dat er 
gapingscheuren ontstaan bij de op-
leggingen. De coating is afgestemd 
op het verwachte scheurgedrag in de 
druklaag.”

Plooien

ABT gaf ook advies over het wa-
terdicht afsluiten van de bouwput 
voor de tunnel onder de Universi-
teitsweg. “Onze keuze voor gel in 
combinatie met natriumaluminaat 
leverde het gewenste resultaat op”, 
zegt Klaverveld. Tenslotte heeft ABT 

het heitoezicht ondersteund en 
verschillende kwaliteitsinspecties 
uitgevoerd. “Wij zijn blij dat we de 
plooien in dit mooie project hebben 
kunnen helpen gladstrijken en er nu 
een markante en duurzame parkeer-
garage staat”, zo besluit Klaverveld. 

P+R De Uithof
ABT strijkt plooien glad
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Na tien jaar van verbouwen, renoveren en restaureren opende het Rijksmuseum in 

Amsterdam in april 2013 zijn deuren voor het publiek. Sindsdien ontvangt het museum 

elke dag zeven- tot tienduizend bezoekers. Het intensieve gebruik stelt hoge eisen aan 

de vloeren. ABT adviseerde over de vloerconstructie in de overdekte binnenplaats.

Een vloer waar maandelijks een 
kwart miljoen mensen over heen 
loopt, moet tegen een stootje 
kunnen. Dat geldt bijvoorbeeld voor 
de overdekte binnenplaats van het 
vernieuwde Rijksmuseum. Probleem 
was, dat de ‘courtyard’ verschillende 
gebouwdelen overspant en al deze 
gebouwdelen een eigen fundering 
hebben. De verschillende funde-
ringen veroorzaken ongelijkmatige 
zakkingen. Om de zakkingsverschil-
len te overbruggen, was een wis-
selplaat met dilataties ontworpen 
voor de constructievloer. “Bij ABT zijn 
we geen voorstander van dilata-
ties in tegelvloeren”, vertelt Ostar 
Joostensz, adviseur civiele techniek 
bij ABT. “In zijn algemeenheid laten 
tegels langs dilataties namelijk snel 
los of beschadigen ze. In het Rijks-
museum verwachtten we dat de 
dilataties open zouden gaan staan. 
Dat zou het zorgvuldig ontworpen 
legpatroon van de tegelvloer dras-
tisch onderbreken.”

Duurzaam mooi

In opdracht van Bakker Natuursteen 
ontwikkelde ABT een alternatief met, 
ondanks de verwachte zettingsver-
schillen, een doorgaande tegelvloer. 
Daarvoor was wel een ononder-
broken druklaag over een verende 
ondergrond nodig. Met behulp van 
hoogwaardige rekenapparatuur 
heeft ABT zo’n druklaag en onder-
grond kunnen uitwerken. “De tegels 
zijn direct verlijmd op de druklaag”, 
zegt Joostensz. “Flexibele tegellijm 
verspreidt de schuifspanningen over 
een groter traject en voorkomt 
lokale spanningspieken. Dit verlaagt 
de trekspanningen in de tegels. In 
combinatie met lokaal flexibele 
voegen zijn daardoor geen dilata-
tievoegen nodig. Het Rijksmuseum 
kan met een gerust hart zijn gasten 
ontvangen in een duurzaam mooie 
‘courtyard’.”

Zweven in het Rijksmuseum

Bakker Natuursteen
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Kun je een grote kanaalplaatvoer met druklaag zonder dilataties waterkerend 

uitvoeren? Ja, dat kan. Dat bewezen Van Wijnen en ABT bij het parkeerdek van ASR 

in Utrecht. 

Aannemer Van Wijnen en hoofdcon-
structeur ABT combineerden hun 
expertise voor de ontwikkeling van 
een bijzonder parkeerdek. Het dek 
is ondanks de grootte van 100 x 50 
meter uitgevoerd als staalconstruc-
tie met kanaalplaat met druklaag. 
Er is geen (kostbare) afwerking met 
bijvoorbeeld Triflex of parkeerdakte-
gels. Toch blijft het dek waterkerend. 
Dit kan, doordat de scheurwijdte van 
de druklaag zeer beperkt is en het 
afschot nauwkeurig. Water kan niet 
door de druklaag dringen en lekkage 
wordt duurzaam voorkomen. 

Scheurvorming beheersbaar

Doordat de druklaag op de kanaal-
platen een groot aantal kelknaden 

heeft, is scheurvorming in deze 
naden relatief goed beheersbaar. 
Voldoende wapening beperkt de 
scheurwijdte van de afzonderlijke 
naden en verdeelt de scheurvorming 
over meerdere naden. Bij de kopnaad 
is er voor gekozen om de druklaag 
over een strookbreedte te onthech-
ten van de kanaalplaten. Dit verdeelt 
vervormingen over een grotere 
afstand, waardoor de spanningen in 
de onthechte strook lager zijn en de 
rek over meer fijne scheurtjes wordt 
verspreid.

Uitvoering kritisch

De geringe dikte van de druklaag 
maakte de uitvoering kritisch. Het 
storten van de druklaag is daarom 

met de grootst mogelijke zorg ge-
beurd. Na het storten is een viltdoek 
aangebracht die gedurende een 
week werd nat gesproeid. Hierdoor is 
de vloer heel gelijkmatig en constant 
verhard. In alle fasen is veel aandacht 
besteed aan het controleren en keu-
ren van de werkzaamheden.
Eén jaar na aanleg is de druklaag 
‘uitgekrompen’. De laag heeft grote 
temperatuurwisselingen ondergaan 
en is veelvuldig belast en ontlast.  
Op enkele plekken zijn scheurtjes 
ontstaan, maar die zijn nergens bre-
der dan 0,12 mm. De vloer lekt niet 
en heeft weinig onderhoud nodig.

Bij ASR staan auto’s droog

ABT ondersteunt de Nederlandse opdrachtgever Faez & partners bij het realiseren van 

een bijzonder project in Erbil, de hoofdstad van Koerdistan, gelegen in Noord-Irak. Het 

gaat om een brug-gebouw met winkels en restaurants. ABT is verantwoordelijk voor 

het totale ontwerp en verzorgt alle technische adviezen. Het programma is in nauwe 

samenwerking met het Rotterdamse bureau IND International Design vormgegeven.

In één keer

Het gebouw overspant een acht-
baansweg van ongeveer vijftig meter 
breed in één keer. ABT bedacht 
hiervoor een constructie met twee 
grote vakwerkspanten. In de kopge-
bouwen aan weerszijden van de weg 
bevinden zich, behalve de entrees 
en algemene voorzieningen, ook 
winkels en ruimten voor fastfood 
restaurants met drive-through 

mogelijkheid. Vanuit de entreehal 
kunnen bezoekers met de roltrap 
naar het restaurant boven de weg. 
Kenmerkend voor het project zijn 
twee driehoekige opbouwen op 
het restaurant. Hierin bevinden zich 
business-lounges.

Enthousiast ontvangen

Met alle expertise vanaf de start van 
het ontwerpproces aan boord, kon 

ABT constant de vinger aan de pols 
houden. Het resultaat mag er zijn. 
Inmiddels is de eerste ontwerpfase 
afgerond. Het plan is enthousiast 
ontvangen door de gemeente Erbil. 
Gesprekken over realisatie zijn in 
volle gang, zodat de eerste bezoekers 
in de loop van 2014 kunnen worden 
verwelkomd.

ABT ontwerpt 
Brugrestaurant Irak
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De Architekten Cie. heeft in een natuurgebied aan de rand van Moskou een complete 

nieuwe satellietstad ontworpen: Vlasikha. Voor Nederlandse begrippen gaat het om 

duizelingwekkende cijfers: 15.000 woonunits met 1.000.000 m2 aan woningen. Het 

ontwerp biedt plaats aan zo’n 45.000 mensen. ABT is betrokken bij de constructieve 

uitwerking van een deel van dit project.

De Russische projectontwikkelaar 
nam het initiatief om de satellietstad 
Vlasikha te ontwikkelen. De project-
ontwikkelaar koos voor een moderne 
stad, waar het prettig wonen is en 
waar kinderen kunnen opgroeien in 
een groene omgeving. Vlasikha zal 
ook commerciële ruimten en voor-
zieningen omvatten.

Een uitgestrekt landschapspark 
vormt de kern van het plan. De 
ruimtelijke kwaliteit van het plan 

wordt versterkt doordat het park is 
onderverdeeld in kleinere wijken. De 
wijken zijn geïnspireerd op de bouw-
stijlen van drie steden: Manhattan, 
Parijs en London. Dit is terug te zien 
in de gevels en de bouwhoogtes. Het 
aantal bouwlagen varieert van vijf 
tot twintig.

Voor ABT is een uitdaging wegge-
legd in de constructie. De Russische 
partners zijn geïnteresseerd in de 
Europese prefab betonbouw en stre-

ven naar een kort bouwtraject. ABT 
zoekt daarom naar een hoge mate 
van repetitie in de constructie. Ook 
wordt gezocht naar een detaillering 
die onder de extreme Russische 
klimaatomstandigheden gerealiseerd 
kan worden.

Het was de bedoeling om in 2012 
te starten met de bouw. Eind 2016 
zou de oplevering volgen. Het traject 
loopt enige vertraging op, maar ABT 
is klaar voor de omvangrijke klus.

Duizelingwekkend Vlasikha

De Architekten Cie.
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Blikvanger op museum

De ‘art cloud’ of ‘wolk’ op Museum 
de Fundatie in Zwolle trekt de aan-
dacht en ontving in 2013 de Dutch 
Design Award voor beste exterieur. 
Hubert-Jan Henket van Bierman 
Henket architecten ontwierp de 
ellipsvormige uitbreiding op het 
voormalig Gerechtsgebouw.
De uitbreiding, die plaats biedt aan 
twee nieuwe tentoonstellingszalen 
en een kleine bar, verdubbelt het 
museumoppervlak. Twee symmetri-
sche trappenhuizen en een lift  
verbinden de toegevoegde verdie-
pingen met de oudbouw.
De verbouwing van het monumen-
tale pand was technisch complex en 
de beschikbare bouwtijd zeer kort. 
ABT tekende voor de constructieve 
en geotechnische advisering en advi-
seerde over aanbesteding, bestek en 
contract. Ook nam ABT de direc-
tievoering en het toezicht op zich. 
Prinses Beatrix opende het museum 
op 31 mei 2013.

NMM spectaculair onder dak 
in Soesterberg

Claus en Kaan Architecten ont-
wierpen voor het nieuwe Nationaal 
Militair Museum een spectaculair, 
hoog dak: het is markant, flexibel in 
gebruik en beschermt bezoekers én 
installaties tegen weer en wind. 
Het dak is gebaseerd op een balken-
rooster. De ondersteunde dakvorm 
is soms vierkant, soms rechthoe-
kig. Dat vormt een uitdaging: hoe 
groter namelijk het verschil tussen 
de lengte- en breedtemaat, hoe 
meer krachten alleen door de korte 
overspanningen worden opgeno-
men. ABT heeft met 3D-modellering 
de meest optimale verhoudingen 
van de dakvlakken berekend en zo 
het ontwerp haalbaar gemaakt. ‘Het 
spannendste museum van Neder-
land’ is inmiddels in aanbouw.

G-Star heeft hart voor 
creativiteit

Een markant hoofdkantoor voor 
Nederlands bekendste jeansdesig-
ner: dat ontwierp architectenbureau 
OMA voor G-Star. In het hart van het 
gebouw bevinden zich de creatieve 
afdelingen en daaromheen de on-
dersteunende functies. De creatieve 
kern heeft een in het oog springende 
glazen gevel. De faciliterende afde-
lingen krijgen een zwart betonnen 
façade. 
De structuur vereist nauwkeurige 
afstemming tussen de verschillende 
disciplines tijdens het ontwerp- en 
het bouwvoorbereidingsproces. 
Daarvoor gebruikte ABT, dat het 
definitief ontwerp volledig uitwerkte 
naar bestek- en aanbestedings-
stukken, een 3D-BIM model. Ook 
gebruikte ABT het BIM-model om de 
disciplines bouwkunde, constructies 
en installaties door te engineeren. Zo 
werd foutloze integratie mogelijk.

On the Level

Creatief denken voor ROC-pand 
‘Level’: daar kwam het in Leiden op 
aan. Het 60.000 m2 grote complex 
omvat een school, hotel, horeca, 
een wellness resort een tweelaag-
se ondergrondse parkeergarage en 
kantoren. MVSA Architects ontwier-
pen grote vides en atria met weinig 
steunpunten en grote overspanningen, 
hang- en opvangconstructies. ‘Level’ 
is ingeklemd tussen een spoorlijn 
en het Leids Universitair Medisch 
Centrum. Bouwen moest trillings-
vrij gebeuren en mocht geen lawaai 
opleveren. De bouwplaats was klein 
en moeilijk bereikbaar. 
ABT verzorgde de bouwputadvie-
zen en de constructieve advisering. 
Kenmerkend is een opzet met maar 
een beperkt aantal steunpunten. 
Gekozen is voor veel prefab beton 
met grote stalen hulpconstructies, 
waarbij geprefabriceerde betonnen 
schachten voor stabiliteit zorgen. 
De bouw van de kelder is zorgvuldig 
gemonitord om eventuele spoorver-
zakking te voorkomen. 

Ingewikkeld Delfts 
‘bladerdeeg’

Laag op laag op laag: zo bouwt 
Delft de Spoorzone. In de spoor-
tunnel komt het nieuwe NS-station, 
daarbovenop komt de stationshal en 
daarbovenop het nieuwe stadskan-
toor. De stapeling van stadskantoor 
en stationshal veroorzaakt krachten 
die niet direct naar de ondergrond 
kunnen worden afgevoerd, omdat 
daar treinen rijden. ABT ontwikkelde 
een oplossing die de krachten naar 
de diepwanden aan de randen van 
de spoortunnel leidt.
Ook had ABT een belangrijke rol 
bij het beperken van overlast voor 
omwonenden. ABT hielp aannemers 
selecteren die met speciaal ontwik-
kelde slimme bouwstrategieën en 
-methoden de omwonenden zoveel 
mogelijk ontzien.

Archeologisch ondergronds 
bouwen in Utrecht

Rijksarcheologisch monument 
het Domplein in Utrecht herbergt 
tweeduizend jaar geschiedenis. Om 
de archeologische overblijfselen heen 
wordt nu een museum gebouwd: 
Schatkamer Domplein II. 
Het werkgebied en de ondergrond 
zijn eerst minutieus in kaart gebracht 
met onder andere cameradrones, 
3D-laserscans, proefontgravingen, 
grondradar, boringen en sonderin-
gen. Vervolgens is een damwand 
geplaatst die, samen met enkele 
uit 1480 daterende pijlers van de 
voormalige Domkerk en drie extra 
funderingspalen, de dakconstructie 
draagt. Daaronder gaan de archeo-
logische opgravingen verder. Allerlei 
maatregelen – zoals groutinjecties 
en permanente beheersing van de 
vochthuishouding – zorgen ervoor 
dat er niets mis gaat. 
ABT legt alle gegevens voor de 
nieuwbouw (BIM) en de omgeving 
(BEM: Building Environment Mo-
delling) vast in een 3D-model. Dit 
maakt knelpunten en oplossingen 
inzichtelijk. Het model vormt bo-
vendien de basis voor de inpandige 
bouwkundige uitwerking, de instal-
latietechniek en de (her)inrichting 
van het Domplein.
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BIMlab bij ABT

Sinds kort heeft ABT een BIMlab in 
huis. Het lab is opgezet door een 
team van mensen die zich in de 
praktijk veel met BIM bezig houden. 
Het BIMlab biedt de kans om dieper 
in te gaan op de materie en zo de 
toegevoegde waarde van BIM voor 
onze opdrachtgevers te verhogen. 
Denk bijvoorbeeld aan het maken 
van afspraken omtrent het sa-
menwerken in een BIM-omgeving, 
het opstellen van protocollen, het 
vaststellen van werkwijzen in Revit 
en het verzorgen van BIM-cursussen. 
ABT deelt de opgedane kennis graag 
met zijn opdrachtgevers.

2020 Bouwen aan ambities

In zestig jaar tijd heeft ABT diverse 
mooie projecten mogen realiseren. 
Van integrale, grote projecten tot 
specifieke, kleine adviezen op maat. 
Ter gelegenheid van het 60-jarig 
bestaan heeft ABT een jubileumboek 
uitgebracht: ‘2020 Bouwen aan am-
bities’. In dit boek geven we op basis 
van de gerealiseerde projecten een 
doorkijk naar de toekomst van het 
bouwen, met nieuwe rollen voor de 
verschillende bouwpartners en een 
markt die zich kenmerkt door grote 
veranderingen. U kunt het jubileum-
boek aanvragen via info@abt.eu.

Eervolle vermelding 
Feestaardvarken & Betonprijs
Erasmus MC

Tijdens de Betondiner op 20 novem-
ber werd het Feestaardvarken in 
Arnhem bekroond met een eervolle 
vermelding. 
Erasmus Medisch Centrum in Rot-
terdam sleepte de Betonprijs in de 
categorie Uitvoering in de wacht. 

Volgens de jury van de Betonver-
eniging is het Feestaardvarken een 
inspirerend kunstwerk, waarbij het 
vakmanschap van een hoog niveau 
is. De makers zijn er in geslaagd om 
beton letterlijk onder de mensen te 
brengen. Erasmus Medisch Cen-
trum is een succesvol voorbeeld 
van ter plekke industrieel bouwen, 
aldus de jury.  

Naast deze prijzen kwamen ook 
andere projecten in aanmerking voor 
een prijs of nominatie. De ParkPer-
gola in Utrecht werd genomineerd 
voor de Betonprijs, het Mauritshuis 
in Den Haag voor de Schreudersprijs, 
Museum de Fundatie in Zwolle voor 
de Dutch Design Award en ROZET in 
Arnhem voor de beste grote biblio-
theek van Nederland. Veel projecten 
om trots op te zijn!

BIM 360 Glue

ABT zet Autodesk BIM 360 Glue 
in als communicatiemedium bij 
BIM-projecten. BIM 360 Glue is een 
cloud based programma dat het 
mogelijk maakt om overal toegang 
te hebben tot een gebouwmodel en 
om informatie te coördineren en te 
managen. Dit zorgt voor verhoogde 
efficiency in de samenwerking. Zo 
kun je met BIM 360 Glue bijvoor-
beeld een opmerking in het model 
per mail naar een andere partij 
sturen. Wanneer deze partij de op-
merking vanuit de mail opent, start 
een link het programma en komt de 
gebruiker direct op dezelfde plek in 
het model. De gebruiker ziet dus let-
terlijk wat de andere partij ook ziet. 
Inmiddels wordt Glue aangeboden 
aan onze opdrachtgevers. 

ENCI Studieprijs voor 
Arne Middeldorp

Arne Middeldorp, constructeur bij 
ABT, ontving de ENCI Studieprijs in 
de categorie Betonconstructeur Pro-
fessional Masteropleidingen.  
Arne heeft voor zijn opleiding Beton-
constructeur PMSE een constructief 
ontwerp gemaakt voor SoZaWe in 
Groningen. In het ontwerp is gezocht 
naar een constructief systeem 
waarbij zo klein mogelijke buigende 
momenten optreden in een boog-
constructie. De verbindingen kunnen 
dan relatief licht worden uitgevoerd. 
De eindconclusie van zijn onderzoek 
is, dat geprefabriceerde boogstruc-
turen binnen gebouwen kunnen lei-
den tot zeer efficiënte constructies. 
De gekozen ‘droge’ verbinding met 
behulp van stalen tussenelementen 
maakt een gegarandeerde kwaliteit 
mogelijk en brengt een snelle uitvoe-
ring binnen bereik.
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Vestiging Velp

ABT bv

Arnhemsestraatweg 358, 6881 NK Velp

Postbus 82, 6800 AB Arnhem

T  +31(0)26 368 31 11

info@abt.eu 

www.abt.eu

Vestiging Delft

ABT bv

Delftechpark 12, 2628 XH Delft

Postbus 458, 2600 AL Delft

T  +31(0)15 270 36 11

info@abt.eu 

www.abt.eu

Vestiging Antwerpen (België)

ABT België nv

Kammenstraat 18, 2000 Antwerpen,

België

T  +32(0)320 53 711

info@abt.eu 

www.abt-belgie.eu



Op een centrale positie in het hoofdkan-

toor van ABT, direct naast de receptie, 

blokkeert een betonnen kolom van 200 

x 660 mm het zicht. In het voorjaar van 

2014 zal deze betonnen kolom vervangen 

worden door een geheel glazen kolom.  

Het is voor het eerst dat in een bestaand 

gebouw een kolom wordt vervangen en 

dat zijn draagvermogen wordt overge-

nomen door een kolom geheel van glas! 

Hiermee wordt de ultieme wens van Rob 

Nijsse, senior adviseur ABT en hoogleraar 

TU Delft, werkelijkheid. Architecten zijn 

enthousiast over de beleving: de kolom is 

transparant en toch niet onzichtbaar. 

Kijk op www.abt.eu voor de technische 

specificaties van dit bijzondere project.

Ambities in glas


