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ABT is een nauwe samenwerking aangegaan met 

Adviesbureau Lüning, gespecialiseerd in houtconstructies. 

De samenwerking voelt heel vanzelfsprekend omdat we 

onszelf in elkaar herkennen: zowel bij Lüning als bij ABT 

staan passie en liefde voor techniek voorop.

De werkkamer van Emil Lüning in Doetinchem straalt 

deze bezieling uit. De kamer staat vol prachtige maquettes 

en schaalmodellen van houtverbindingen, de meeste 

beproefd in de praktijk. Bij elke maquette hoort een 

enthousiast verhaal over hout, een verhaal waar ook de 

professionaliteit vanaf spat. Net als ABT haalt Lüning er 

voldoening uit om iets bijzonders te realiseren door het 

maximale uit hun kennis te halen.

Fraaie houtconstructies zijn ook toegepast bij The Base op 

Schiphol. Een van de vele ABT-projecten op Schiphol waar 

ABT bij betrokken is. Slimme technieken maken projecten 

mogelijk en complexe vormen haalbaar. Dat bewijst 

Schiphol Real Estate met het nieuwe Hilton Amsterdam 

Airport Hotel. Mecanoo ontwierp dit iconische gebouw 

met veel incisies. ABT bedacht het constructieve concept, 

gebaseerd op een gedurfd evenwicht. Een visitekaartje 

voor Schiphol én voor ABT, dat op Schiphol betrokken is bij 

méér fraaie staaltjes techniek. De complexe aanpassingen 

aan de terminals getuigen hiervan.

De techneuten van ABT kunnen enthousiast worden 

van hoogwaardige techniek en fraaie innovaties. Daar 

schamen wij ons niet voor, want wij zijn ons er 100% van 

bewust dat onze vakkennis ten dienste staat van onze 

klanten en opdrachtgevers. Het gaat bij ons altijd om de 

toegevoegde waarde van techniek. En op dat vlak ziet ABT 

nog heel veel mogelijkheden. Vooral op het raakvlak van 

disciplines ontstaan innovaties en daarmee kansen om 

projecten mogelijk te maken of nog uitdagender.

Dit magazine laat daar fraaie voorbeelden van zien. 

Zo hebben we een economische methode ontwikkeld voor 

het gebruik van schijfwerking in glas bij De Boerderij in 

Arnhem en geven we met complexe seismische techniek 

Zernikeborg in Groningen voldoende weerstand. Met 

nieuwe BIM-technieken realiseren we binnen een jaar een 

grote bioscoop in Nijmegen. Ook de nieuwe vertrekhal in 

Delft is een wonder van techniek, zeker als je bedenkt dat 

er boven de kolomloze hal een groot stadskantoor zit!

Fraaie staaltjes van toegepaste techniek. Projecten waar 

we met onze opdrachtgevers en andere teamspelers ook 

echt van genieten.

Onze passie, uw passie. We wensen u veel leesplezier.

Gerard Doos en Walter Spangenberg
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Plezier in techniek

“Onze vakkennis staat 
ten dienste van onze 
opdrachtgevers. Het gaat 
altijd om de toegevoegde 
waarde van techniek.”
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Luchthaven Schiphol zet 

zich met het nieuwe Hilton 

Amsterdam Airport Hotel 

nadrukkelijk op de kaart.  

Op een prominente locatie 

langs de toegangsweg naar de 

terminal is het kubusvormige 

gebouw een ware landmark. 

ABT adviseerde over de con-

structie, fundering en bouwput.

Het hotel, een ontwikkeling van 

Schiphol Hotel Property Company, een 

onderneming van Schiphol Real Estate, 

telt 433 kamers, een restaurant, een spa 

en fitness, een conferentiecentrum en 

een ballroom voor 600 personen. Onder 

het hotel bevindt zich een parkeerga-

rage. Een traverse verbindt het hotel 

met de luchthaventerminal.

Het architectonisch spectaculaire ont-

werp van Mecanoo is ook constructief 

bijzonder. Onder andere het bedden-

huis met zijn sculpturale inkeping en het 

grote atrium met een 42 meter hoog 

glazen dak vormden een constructieve 

uitdaging.

Samen met architectenbureau  

Mecanoo en installatieadviseur Deerns 

werkte ABT het ontwerp uit in een 

BIM-model. Dit vormde de basis voor 

het bouwkundig, constructief en 

geotechnisch ontwerp. Het gebouw is 

uiteindelijk precies zo gebouwd, door 

aannemer Ballast Nedam Bouw & 

Ontwikkeling BV, als de architect en 

adviseurs bedacht hadden. Hét bewijs 

dat BIM werkt.

Het Hilton Amsterdam Airport Hotel 

heeft een duurzaam karakter. Diverse 

energiezuinige oplossingen hebben 

ertoe geleid dat het energieverbruik 

10% lager ligt dan de wettelijke EPC. 

Ook wil Hilton voldoen aan de Green 

Key-normen. 

Meer over Schiphol? Zie pagina’s vier en vijf.

Een landmark voor Schiphol: 
het nieuwe Hilton Schiphol
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Met zo’n 55 miljoen passagiers per jaar is Schiphol een van de drukste luchthavens 

van Europa. Het is ook een van de beste vliegvelden ter wereld: Schiphol won in 

zijn bestaan al meer dan 120 prijzen. Een luchthaven is nooit uitgebouwd. Op het 

moment dat een aantal projecten nagenoeg gereed is, is de luchthaven al weer 

bezig met nieuwe plannen. De ambitie is om de komende jaren te groeien naar 65 

miljoen passagiers.
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Uitdagend werk 
op dynamisch Schiphol

Schiphol is een spannende locatie. 

Er gebeurt altijd wat, of het nu ‘airside’ 

of ‘landside’ is. ABT is aan beide kanten 

actief. Oorspronkelijk adviseerde ABT 

met name over de constructie en  

geotechniek, maar gaandeweg is de 

advisering veel breder geworden en 

zijn er activiteiten op het gebied van 

bouwkunde, directievoering en kwa-

liteitsinspectie bij gekomen. Schiphol 

stelt hoge eisen aan alle betrokkenen 

en ieder project is bijzonder. De locatie 

is uiterst compact, er wordt gebouwd 

op een luchthaven die vol in bedrijf is 

en moet blijven, het waterbeheer is 

uitdagend, de kwaliteit moet onberis-

pelijk zijn en veiligheid staat voorop. 

In dit spanningsveld is ABT betrokken bij 

veel bijzondere projecten. De variëteit 

van de projecten is groot en de bouw-

technieken zijn vaak bijzonder.

The Base staat!

Een bijzonder project waar ABT bij 

betrokken was, is The Base.  

In dit gebouw zijn na een 

grondige herontwikkeling, 

nieuwe voorzieningen voor de 

bedrijven en werknemers op 

Schiphol Central Business District 

ondergebracht, van kantoren en 

horeca tot sportvoorzieningen en 

een kinderdagverblijf. Een atrium 

met een bijzonder houten diagrid 

verbindt de drie kantoorgebouwen. 

ABT adviseerde over de constructie, 

die 21,6 meter overspant met houten 

liggers in stervormige patronen. De 

thermische spanning in de kap vroeg 

om nauwkeurig rekenwerk.

Het nieuwe Hilton Schiphol

Een ander mooi voorbeeld is het splin-

ternieuwe Hilton Amsterdam Airport 

Hotel, de kubusvormige eyecatcher 

die Schiphol cachet geeft. ABT advi-

seerde over de constructie, fundering 

en bouwput.

Airside: centrale security 

Op 3 juni is Schiphol volledig overge-

stapt op centrale security. Centrale 

security is nodig om het reis- en 

verblijfcomfort voor passagiers en 

de efficiency te vergroten en ook in 

de toekomst operationeel te kunnen 

blijven voldoen aan de Europese 

wet- en regelgeving. De invoering 

van centrale security op 3 juni is een 

belangrijke mijlpaal voor Schiphol, die 

veel veranderingen met zich meebrengt. 

De securitycontroles vinden vanaf dat 

moment plaats op vijf centrale locaties, 

in plaats van aan de gates. Om dit te 

kunnen realiseren, waren ingrijpende 

verbouwingen nodig; aanpassingen 

in het bestaande gebouw, maar er 

was op veel locaties ook sprake van 

nieuwbouw. ABT is betrokken bij 

uitbreidingen in de vertrekhallen, de 

bouw van het GH-gebouw en de aanleg 

van 25 gatehuizen. Deze gatehuizen 

met trappen bevinden zich tussen de 

gate en de vliegtuigen en voorkomen dat 

reizigers die niet volgens de EU-norm 

zijn gescreend in contact komen met 

passagiers die wel volgens de EU-norm 

gescreend zijn. 

Al deze projecten zijn gerealiseerd 

terwijl de luchthaven in bedrijf bleef, 

zonder noemenswaardige overlast 

voor de reizigers. Een uitgebreide  

optimalisatiedialoog over de 

bouwwijze en de uitvoerings-

methodiek tussen de betrokken 

partijen heeft daaraan bijgedragen.

  
Trots

In 25 jaar tijd heeft ABT bij tientallen 

projecten zijn inbreng mogen leve-

ren. Schiphol heeft zich in die periode 

een opdrachtgever betoond die weet 

wat hij wil en die goed werk waardeert. 

De luchthaven slaagt erin het beste 

te halen uit de betrokken partijen en 

hierin te faciliteren. De fraaie staaltjes 

bouwtechniek op de luchthaven getui-

gen hiervan. Projecten waar we als ABT 

trots op zijn.

Bernard Faber

Serge van Schie Schiphol  Group
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Adviesbureau Lüning en ABT willen 
grenzen verleggen
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Een hart dat klopt voor hout: het bracht Adviesbureau Lüning uit Doetinchem tot 

in Israël, Koeweit en Japan. De specialist in technische houtconstructies drukte 

zijn stempel op adembenemende gebouwen, zoals bibliotheek de Boekenberg 

in Spijkenisse. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan twee enorme 

geodetische koepels voor energieproducent Enel in het Italiaanse Brindisi. 

Adviesbureau Lüning is een verregaande samenwerking aangegaan met ABT. Die 

verloopt als vanzelfsprekend. “We delen de liefde voor hout en passie voor techniek  

en we respecteren elkaar”, zeggen Emil Lüning en ABT-directeur Gerard Doos.

Hout, hout en nóg eens hout: het kantoor van Adviesbureau 

Lüning ademt hout. En dan ligt het ook nog eens aan de bos-

rand van Doetinchem. “Als halve Zwitser heb ik hout in de 

genen”, zegt Emil Lüning. Hout is ook de constante factor in 

zijn loopbaan: Lüning is opgeleid in houtconstructies, werkte 

voor bedrijven die hierin werkzaam waren en startte in 1983 

zijn eigen adviesbureau in houtconstructies. Hij specialiseerde 

zich in grote overspanningen met gelamineerd hout, zoals 

geodetische koepels. In het begin werkte hij altijd in opdracht 

van anderen. Nadat het bureau midden jaren ‘90 uitbreidde 

met constructeurs met kennis van beton en civiele techniek, 

trad het ook op als zelfstandig hoofdconstructeur.

Gecondenseerde complexiteit

Het compacte, hechte team heeft inmiddels tientallen draag-

constructies ontworpen voor gebouwen en civieltechnische 

projecten, van woningen en sporthallen tot bruggen en indus-

triële complexen. Bouwkundige veiligheid, duurzaamheid en 

architectonische schoonheid gaan hierbij hand in hand. “We 

zoeken altijd naar eenvoud in de constructie, want dat draagt 

bij aan al deze drie elementen”, zegt Lüning. Zijn motto is dan 

ook: ‘eenvoud is gecondenseerde complexiteit.’ 

Emil Lüning, Gerard Doos, Gert-Jan Rozemeijer

Hans Roggen

De Boekenberg Spijkenisse

Jeroen Musch
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De portfolio dwingt respect af. Bijzonder fraai zijn de driedi-

mensionale constructies voor grote overspanningen in gela-

mineerd hout, zoals de geodetische koepels in Brindisi. Dankzij 

een zorgvuldige detaillering kunnen die met een minimum aan 

materialen 143 meter overspannen. Andere staaltjes zijn de 

houten voetgangersbrug in Tokyo, de verkeersbruggen 

Krúsrak en Molenkrite in Sneek (met blinde verbindingen en 

dubbelgekromde, in twee richtingen gelamineerde diagonalen) 

en de Elleboogkerk in Amersfoort, die de Houtarchitectuurprijs 

2014 won.

Een puur ingenieursbureau

Lef heeft Lüning in overvloed: het bureau trekt zich niets aan 

van landsgrenzen of taalbarrières. Het realiseerde projec-

ten over de hele wereld en ontwikkelde daarbij innovatieve 

oplossingen, zoals een geavanceerde connector die zowel trek 

en druk als buiging en dwarskracht goed kan opnemen. Aan 

de woorden ‘kan niet’ heeft Lüning een hekel. “We zijn vaak 

bezig met nieuwe oplossingen waar nog geen normering voor 

bestaat. We doen dan eerst onderzoek, bijvoorbeeld naar capa-

citeit of verlijming, of we laten dat doen. Datzelfde geldt voor de 

uitvoering. We zoeken net zo lang tot we een partij gevonden 

hebben die kan wat we voor ogen hebben. Je moet samenwer-

ken en kennis delen, dan word je sterker.” Een van de samen-

werkingspartners is ABT. “We hebben goed samengewerkt bij 

bijvoorbeeld het Natuurbelevingscentrum in Almere en de 

Boekenberg. Maar ook constructies waar wij  niet aan hebben 

bijgedragen, zoals het Nationaal Militair Museum, het EYE Film 

Instituut en Montevideo, dwingen respect af.  ABT is het meest 

pure ingenieursbureau van Nederland. Het is een club waar je 

bij wilt horen.” Toen Lüning, inmiddels 67 jaar oud, op zoek ging 

naar een partner die de continuïteit van het bureau kon waar-

borgen, kwam hij dan ook als vanzelfsprekend uit bij ABT.

Het gaat om bezieling

Algemeen directeur Gerard Doos van ABT is daar blij om. “Ons 

constructeurshart klopt net zo als dat van Lüning. We zijn uit 

hetzelfde hout gesneden. De kernwaarden ‘kennis en kunde’, 

‘daadkracht en passie’ en ‘haalbaarheid en maakbaarheid’, slui-

ten naadloos aan bij Lüning. Het gaat om bezieling, om liefde, 

om aandacht voor een project en om compromisloze kwali-

teit.” ABT is succesvol in staal, beton en glas. De samenwer-

king met Lüning betekent dat ABT zich ook verder versterkt op 

het gebied van hout. “Het is een specialisatie waar wereldwijd 

behoefte aan is. ABT doet al mooie dingen met hout, maar 

met de kennis van Lüning kunnen we verder groeien.” 

Inmiddels trekken beide bedrijven al enige tijd samen op. 

Adviseur Gert-Jan Rozemeijer begeleidt de integratie. Hij 

geniet: “De samenwerking verloopt heel soepel omdat onze 

organisaties dezelfde instelling hebben. We delen veel kennis 

en de ABT’ers krijgen spontaan meer oog voor de mogelijk-

heden van hout. Dat juichen we toe, want hout is niet alleen 

mooi en veelzijdig, maar ook een hernieuwbare, duurzame 

grondstof. Het is het materiaal van de toekomst en we hebben 

de maatschappelijke plicht daar iets mee te doen. Ik hoop dat 

we veel architecten kunnen enthousiasmeren voor hout. Met 

z’n allen kunnen we grenzen verleggen.” 

Enel Koepel Brindisi

Natuurbelevingscentrum Almere

“Eenvoud is
 gecondenseerde
 complexiteit”

Krúsrak Sneek

Elleboogkerk Amersfoort

Verlaan & Bouwstra architecten

Mozesbrug Bergen op Zoom Meer informatie over ABT en hout:
www.abt.eu/expertise/materialen/hout
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1110 De ranke frames moeten voldoen aan 

eisen op het gebied van veiligheid en 

duurzaamheid. Ze moeten bestand zijn 

tegen extreme weersomstandigheden, 

maar kunnen, vanwege de zeewering, 

niet gefundeerd worden op palen. Is 

dat mogelijk? ABT onderzocht samen 

met het Havenbedrijf Rotterdam en 

Observatorium de haalbaarheid. 

Vervolgens maakte ABT het technisch 

ontwerp voor het kunstwerk. Voor 

de frames viel de keuze op Hoge 

Sterkte Beton. Een balkenframe 

op een granulaatmatras vormt de 

fundering. Dit spreidt de belastingen 

vanuit de betonnen elementen naar de 

ondergrond en genereert voldoende 

draagkracht.

Verbeeld door techniek

Veel aandacht is besteed aan de uit-

straling van de elementen. Naast de 

kleur en textuur is de maatvoering 

daarbij essentieel. Alle informatie is 

vastgelegd in een projectspecificatie 

volgens de vernieuwde CUR100-

aanbeveling voor schoonbeton. 

Een BIM-model gaf driedimensionaal 

inzicht in het kunstwerk en een 

point cloud maakte het mogelijk 

om de Zandwacht duidelijk in het 

duinlandschap te positioneren. 

Betonindustrie De Veluwe Beton 

realiseerde de frames en trad op als 

hoofdaannemer. ABT verzorgde de 

directievoering en tekende voor het 

technisch toezicht op de uitvoering. 

Kracht van creativiteit

Begin juni 2015 is de Zandwacht 

opgeleverd. In het kunstwerk zijn 

verbeelding en techniek op een goede 

manier bij elkaar gekomen. 

De creativiteit en goede samenwerking 

tussen de betrokken partijen 

resulteerde in een nieuwe landmark 

van de Tweede Maasvlakte.

Kunst, mede mogelijk gemaakt door techniek. Dat is de Zandwacht, het kunstwerk 

dat de afronding van de Tweede Maasvlakte markeert. Kunstenaarscollectief 

Observatorium bedacht de Zandwacht voor Havenbedrijf Rotterdam. Slanke frames 

van Hoge Sterkte Beton rijzen op tot negen meter hoogte. Ze symboliseren een 

groeiend duin. 

Slanke Zandwacht daagt elementen uit 
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Havenbedrijf Rotterdam

Maatschap ObservatoriumMaatschap Observatorium
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Behouden vaart

De Meern 1 is veilig thuis gekomen. 

Op 11 maart reisde dit Romeinse 

schip van een tijdelijke plek naar 

activiteitencentrum Castellum Hoge 

Woerd in Utrecht. De verplaatsing 

van het schip, dat 26 meter lang is 

en 13.000 kilo weegt, moest uiterst 

voorzichtig gebeuren. ABT dacht mee 

over het transport.

Het schip rust nu in een 

theatergebouw op een glazen 

ondersteuning die de golven van 

een rivier nabootst. ABT ontwierp, 

in opdracht van Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed, de glasconstructie 

en was verantwoordelijk voor de 

uitwerking. Ook zorgde ABT voor de 

constructieve detaillering in relatie 

tot de akoestische ontkoppelingen 

en verzorgde het geotechnische 

en constructieve advies voor het 

theatergebouw. Het betrokken 

architectenbureau was SKETS 

architectuurstudio. Het onderliggende 

Romeinse grensfort blijft wel in tact. 

Den Haag beweegt

Donderdag 26 maart is de eerste 

paal geslagen voor de Sportcampus 

Zuiderpark in Den Haag. Op de plaats 

van het voormalige voetbalstadion van 

ADO Den Haag verrijst een gebouw 

met sport- en onderwijsvoorzieningen. 

FaulknerBrowns Architects ontwierp 

een bijzonder en duurzaam complex van 

200 x 150 meter. ABT tekent voor het 

constructieve en geotechnische ontwerp 

en de bouwkundige ontwerpcoördinatie 

en uitwerking. Het gebouw bestaat 

uit drie zones, verbonden door één 

enorm stalen dak. Voor dit dak ontwierp 

ABT een constructie met vakwerken, 

gecombineerd met IPE of HE-liggers. 

Door de vorm van de vakwerken te 

optimaliseren, is de hoeveelheid staal 

zoveel mogelijk beperkt. 

Ook de complexe gevelvorm vereiste 

slim denkwerk: door de bijzondere 

hoogtemaatvoering, de gebogen 

gevelvorm en de variabele buitenmaat 

ten opzichte van het stramien, moest 

elk gevelframe uniek zijn. Een model 

met zes parametrische families bevat 

de constructie en maatvoering van deze 

frames.

Crystal Palace in 
Park Groot Vijversburg 

Park Groot Vijversburg in Tytsjerk 

krijgt haar eigen Crystal Palace. 

De rijksmonumentale villa van het 

beeldenpark wordt gerestaureerd 

en uitgebreid met een geheel 

glazen bezoekerspaviljoen zonder 

draagconstructie. De 100% glazen 

gevels dragen het driehoekige, gebogen 

dak. Het dak draagt de belastingen af 

aan de glazen wanden en de gevels 

verzorgen de stabiliteit. In de gangen 

die vanuit ieder punt van de driehoek 

het park inlopen vormen de glaspanelen 

samen met de dakbalken een 

portaalconstructie. 

De minimalistische constructie ver-

eist veel aandacht voor de detaillering. 

ABT maakte de hoofdberekeningen en 

de principeberekeningen. Het ontwerp 

is van Studio MAKS & Junya Ishigami + 

Associates.
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Brakkenstein pionier met ijsbuffer

De eerste steen voor het Hofgebouw in 

het plan Kloostertuin Brakkenstein

in Nijmegen is gelegd. In opdracht van 

de Nederlandse Provincie der Paters 

Jezuïeten realiseert Ballast Nedam een 

appartementencomplex voor paters, 

Jezuïeten en niet-religieuze mensen. 

Het ontwerp is van diederendirrix 

architecten. Heel bijzonder is de ther-

mische opslag: een zon-lucht collector, 

een betonnen buffertank, twee warm-

tewisselaars, een pomp en 730 m3 ijs 

zorgen ervoor dat de bewoners er in 

de winter warmpjes bij zitten en in de 

zomer het hoofd koel houden. 

Brakkenstein wordt een van de eer-

ste woongebouwen in Nederland met 

zo’n duurzame, thermische opslag. 

Het gebouw krijgt bovendien 300 

m2 zonnecellen op het dak en wordt 

voortreffelijk geïsoleerd. ABT is ver-

antwoordelijk voor de installaties en 

bouwfysische advisering. 

Trendsettend in de 
P.C. Hooftstraat

High fashion in glas: de gevel van 

een pand in de Amsterdamse P.C. 

Hooftstraat, een ontwerp van MVRDV, 

bestaat uit verlijmde, glazen bakstenen. 

Bovenop de betonnen plint is een 

roestvast stalen plaat bevestigd. Hierop 

zijn rijen glazen bakstenen verlijmd 

tot een pui van zo’n elf meter breed 

en twaalf meter hoog. De raam- en 

deurkozijnen zijn vervaardigd uit 

gegoten glas en op hun beurt verlijmd 

in het glazen metselwerk. Het resultaat 

is een bijna surrealistisch geheel. Op 

tien meter hoogte gaan de glazen 

bakstenen langzaam over in ‘echte’ 

bakstenen. Om dit op een constructief 

verantwoorde wijze te doen, zijn geen 

echte bakstenen gebruikt: op iets te 

korte glazen bakstenen is een plaatje 

baksteen geplakt. 

Intelligente onderzeebootloods

Feest in Rotterdam: de 

onderzeebootloods op de RDM 

Campus is geopend. De loods is 

getransformeerd tot evenementenhal. 

Bij de renovatie en transformatie 

is het ruwe karakter van de loods 

zoveel mogelijk behouden. Nieuwe 

openingen in de gevel bieden een 

prachtig uitzicht op de Rotterdamse 

haven. De hal, waar evenementen tot 

5.000 personen gaan plaatsvinden, 

is op te delen in kleinere ruimten. 

Een intelligente vloer maakt het 

mogelijk om op verschillende plekken 

in de hal podia, bars en beursstands 

aan te sluiten. ABT bepaalde samen 

met opdrachtgever Havenbedrijf 

Rotterdam de ambitie en aanpak 

en was verantwoordelijk voor de 

technische coördinatie en uitwerking 

van de renovatie.
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diederendirrix architecten

TIEN+ architecten

Meer informatie over deze projecten:
www.abt.eu/projecten
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De acht meter dikke veenlaag is van de 

categorie ‘dik water’. Het gewicht van 

de weg en wegfundatie perst dit veen 

samen, waardoor de weg in de loop van 

de tijd gaat zakken. Om te voorkomen 

dat de weg onder het grondwaterpeil 

zakt, moet de wegbeheerder steeds 

nieuwe lagen asfalt aanbrengen, die 

het zakkingsproces verder versterken. 

In opdracht van Dura Vermeer bedacht 

ABT een andere oplossing.

Palen onder de weg

Palen onder de weg brengen de belas-

ting niet naar het veen, maar naar het 

daaronder liggende zand over. De weg 

blijft hierdoor nagenoeg op de aan-

gebrachte hoogte. De weg kan, als hij 

rust op palen, bestaan uit bijvoorbeeld 

een traditioneel gewapende beton-

plaat of een paalmatras. ABT koos 

voor een alternatief, dat zowel snel te 

realiseren als economisch aantrekke-

lijk is. Na het aanbrengen van de palen 

worden randkisten geplaatst waarop 

direct beton wordt gestort. Dit beton is 

gewapend met staalvezels. 

Optimalisatie palenstramien

Staalvezelgewapende wegen bestaan 

al. Tot dusverre zijn ze echter alleen 

toegepast bij op staal gefundeerde 

constructies. Voor een weg op palen 

is de situatie compleet anders. De bui-

gende momenten op de constructie 

zijn veel groter, omdat de belasting uit 

de assen over een veel grotere afstand 

moet worden afgedragen. Dit vereist 

normaal gesproken een grotere dikte 

van de weg. Door optimalisatie van 

het palenstramien lukte het ABT om 

de wegdikte te beperken tot 350 mm. 

Dit maakt het innovatieve alterna-

tief zowel financieel als uitvoerings- en 

risicotechnisch aantrekkelijk. 

In het extreem drassige gebied tussen de plaatsen Nieuwkoop en Woerdense 

Verlaat is een nieuwe weg aangelegd. De weg is compleet anders van opbouw dan 

de bestaande weg. Waar de huidige weg bestaat uit een dik pakket van aardebaan, 

granulaat en asfalt op veen, is de nieuwe weg gebouwd op palen.

Staalvezelgewapende weg op palen
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ABT heeft een economische methode ontwikkeld voor het gebruik van schijfwerking in 

glas. Dit leidt tot slanke, transparante constructies met minder staal. De techniek past 

bij de hedendaagse architectuur en duurzaam materiaalgebruik. De schijfwerking is 

inmiddels succesvol toegepast in de glazen serre van restaurant De Boerderij in Arnhem.

Schijfwerking in glas

In traditionele staalconstructies 

worden vaak windverbanden 

toegepast; stalen kruizen die 

horizontale belastingen afdragen 

naar de fundering. ABT heeft een 

methode ontwikkeld om een 

gebouw met glas te stabiliseren. 

De methode maakt gebruik van 

reguliere stelblokjes, uitgevoerd in 

materiaal met de juiste sterkte en 

hardheid. Als deze stelblokjes op alle 

ruithoeken worden aangebracht kan 

de druksterkte van glas optimaal 

worden benut. Ze sluiten het glas als 

het ware op in de staalconstructie. 

Er is geen windverband meer 

nodig: het glas doet het werk en 

verzorgt de stabiliteit. Dat bespaart 

constructiemateriaal en zorgt voor 

een vrij zicht.

Duurzaam en innovatief

Voor de methode stemde ABT een 

geavanceerd rekenmodel af op het 

gedrag van de staalconstructie, het 

glas en de stelblokjes. Ook voerde 

ABT testen uit om geschikt materiaal 

te selecteren voor de stelblokjes. 

In overleg met ERIKS Kunststoffen 

is gekozen voor een polyester-

polyurethaan met de juiste hardheid 

en druksterkte. Het materiaal 

draagt alleen drukspanningen over 

op het glas en verdeelt de krachten 

gemakkelijk over de glasrand. 

Bovendien is het materiaal betaalbaar 

en in grote hoeveelheden verkrijgbaar.

De techniek is inmiddels met succes 

toegepast in de nieuwe serre van 

restaurant De Boerderij in Arnhem. 

Zelfs schijfwerking in een deel 

van de ruiten bleek al voldoende 

om de stabiliteit van de serre te 

garanderen. Als alle ruiten worden 

benut, kan toepassing gemakkelijk 

een stap verder worden gebracht. 

Ook toepassing in hoogbouw wordt 

momenteel onderzocht. Zo draagt 

ABT bij aan duurzaam en innovatief 

bouwen.
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In nauwe samenwerking met de archi-

tect onderzocht ABT, in opdracht van de 

gemeente Utrecht, de haalbaarheid van 

de constructie. Daarbij was er veel aan-

dacht voor trillingen. Ook schreef ABT 

in de voorbereidende fase een aantal 

logistieke plannen voor de gemeente, 

zodat de bouw goed afgestemd is op 

de omgeving en de activiteiten bij het 

spoor. Station Utrecht is immers een 

van de drukste stations van Nederland 

en in het centrum van Utrecht vindt een 

groot aantal bouwprojecten plaats. 

Dat vereist een bijzondere inspanning 

van alle betrokkenen. 

Van voorbereiding naar uitvoering

In opdracht van de gemeente Utrecht 

werden de bouwkosten van de brug 

vastgesteld. Na de voorbereidende fase 

gaf ProRail ABT de opdracht om de 

vraagspecificatie op te stellen voor het 

geïntegreerde UAV-GC contract voor 

de realisatie. Die realisatie is inmiddels 

van start gegaan. ABT assisteert ProRail 

nu bij het contractmanagement en 

toetst de berekeningen en tekeningen 

van derden. Inspecteurs voeren tijdens 

de productie in de fabrieken risicoge-

stuurde inspecties uit.

Architectenbureau cepezed ontwierp een brug van 275 meter lang, die de binnenstad 

van Utrecht verbindt met de westkant van de stad. De Rabobrug loopt vanaf de 

Croeselaan langs de Rabobank over het spoor naar het Moreelsepark. De brug is 

bestemd voor voetgangers en fietsers. IJzerbomen geven de brug, die geheel wordt 

uitgevoerd in staal, cachet.  

Stalen lint verbindt de stad  
Regiotram Utrecht, onderdeel van de provincie Utrecht, is toe aan een vernieuwde 

en grotere remise. Het samenwerkingsverband CO-RTU, bestaand uit KOW, Mott 

MacDonald, ABT, bbn adviseurs, DWA en Bosch Slabbers, tekent voor het ontwerp. 

ABT is verantwoordelijk voor de constructie en levert een belangrijke bijdrage aan het 

BIM-model. Het ontwerp moest ‘precies goed’ zijn: sober, doelmatig en maakbaar.

Door de opdracht te gunnen aan een 

integraal samenwerkingsverband 

waarvan alle partners in hetzelfde 

BIM-model werken, verhoogt 

Regiotram Utrecht de ontwerpsnelheid 

en de kwaliteit van het ontwerp. Het 

3D-model geeft inzicht in de laatste 

stand van het ontwerp. Dat beperkt de 

kans op miscommunicatie, kwaliteits-

verlies en faalkosten in de uitvoering. 

Twee bouwdelen

De nieuwe tramremise bestaat uit twee 

bouwdelen; een werkplaats en een 

kantoor. Het kantoor biedt onderdak 

aan de gebruikelijke kantoorfuncties en 

een centrale controle unit. Het telt twee 

bouwlagen en is voorzien van een lift. 

De werkplaats meet 120 x 80 x 10 meter 

en is uitgevoerd in een staalconstructie 

op een in-situ gestorte, gevlinderde 

betonvloer. De staalconstructie bestaat 

uit stalen kolommen met daarop 

een balkenrooster. Het rooster wordt 

scharnierend op de kolommen gelegd. 

Stalen kokers op het balkenrooster 

dragen sheddaken. Bordessen tussen 

de kolommen en een kraanbaan maken 

onderhoud aan de trams mogelijk. 

Stalen windverbanden brengen 

stabiliteit, behalve aan de zijde waar 

de trams binnenrijden. Hier zorgen 

drie portalen en een vloerbalk voor 

stabiliteit. 

Maakbaarheid staat centraal

Er is goed nagedacht over de maak-

baarheid van de remise. Door de 

sheddaken als bouwkundig onderdeel 

te beschouwen, kunnen ze worden 

gemonteerd nadat de constructie is 

opgetrokken. Ook aan het aantal ver-

schillende profieltypes en de kolom-

men is veel aandacht besteed. 

Scharnierende verbindingen houden 

de staalconstructie eenvoudig. 

Om de betonvloer te kunnen  

vlinderen, wordt een afgeschermde 

omgeving gecreëerd. De maakbaar-

heid van het kantoor wordt vergroot 

door de constructie – ondanks drie 

brandcompartimenten – te beschou-

wen als één geheel. CO-RTU stelt 

het architectonisch ontwerp op; het 

definitief ontwerp wordt medio 2015 

vastgesteld. Sober, doelmatig en 

maakbaar: precies goed.

‘Precies goede’ tramremise

cepezed

KOW



1918

A
B

T / bou
w

en aan am
bities / jun

i 2015

A
B

T / bou
w

en aan am
bities / jun

i 2015
IN

FR
A

STR
U

C
T

U
U

R

IN
FR

A
STR

U
C

T
U

U
R

Het stationsgebied van Rotterdam heeft met het nieuwe station een enorme impuls 

gekregen. De ambities voor het aanpalende busstation waren noodgedwongen wat 

bescheidener: na de gedane investeringen was er enkel nog financiële ruimte voor 

beperkte verbeteringen, zoals standaard abri’s. Stedenbouwkundige en architect 

Maxwan is er, samen met ABT, in geslaagd om voor een sympathiek bedrag unieke 

overkappingen te realiseren. Ze maken het busstation tot waardige buurman voor 

Rotterdam Centraal.

Filip Dujardin

Maxwan ontwierp drie overkappingen 

(‘canopies’) van 10 bij 5 meter. 

Ze bestonden uit een gekromde staal-

plaat met op de hoeken kolommen uit 

plaat. Twee kappen zijn bol (‘pillow’), 

de middelste is hol (‘hammock’). 

ABT bepaalde samen met opdracht-

gever gemeente Rotterdam de uit-

gangspunten voor de belastingen en 

de doorbuigingseisen. Deze eisen zijn 

voor een dergelijke constructie minder 

streng dan gebruikelijk. Desondanks 

bleek het niet mogelijk om alleen met 

plaat te werken; hoewel de overkap-

pingen eruit zien als zeilen die door de 

wind in beweging worden gebracht, 

wegen ze toch zo’n vijfduizend kilo. 

Daarom heeft ABT voorgesteld om in 

de lijn van de kolommen verstijvings-

strips aan te brengen. De architect 

heeft deze charmante oplossing van 

harte overgenomen.

Tegenwicht

De gemeente besteedde de overkap-

pingen aan op basis van engineering 

en construct. ABT leverde een bijdrage 

aan de technische omschrijving voor 

de aanbestedingsstukken. Medio 2014 

leverde Aannemingsbedrijf Wallaard 

de overkappingen op. Met hun zachte 

kleur en vorm bieden de kussens en de 

hangmat tegenwicht aan de hardere 

vormen en kleuren in de omgeving. 

Model ‘hammock’ is uiteindelijk aan de 

bovenzijde grijs uitgevoerd, zodat ver-

vuiling minder zichtbaar is. Een kleine 

kanttekening bij de fraaie overkap-

pingen is, dat de bescherming tegen 

regen niet optimaal is. Het water 

stroomt weliswaar op een beperkt 

aantal posities af, maar de gebruikelijke 

hemelwaterafvoer was in dit ontwerp 

natuurlijk niet in te passen.

Stalen zeilen in Rotterdam
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De gemeente Zwolle voert ‘Het Nieuwe Werken’ in en concentreert tegelijkertijd al 

haar diensten op twee locaties. Een deel van het vastgoed komt zo beschikbaar voor 

andere partijen. Om de veranderende dienstverlening en nieuwe werkplekconcepten 

mogelijk te maken, wordt vanaf april 2014 gewerkt aan de herinrichting van het 

stadskantoor. Dat gebeurt snel en efficiënt.

Het is afgelopen met de kleine kamer-

tjes: het stadskantoor krijgt open 

kantoorruimtes en flexibele vergader-

ruimtes. Burgers en bestuur ontmoeten 

elkaar in de publiekshal. Ook de keuken 

en de installaties worden vernieuwd. 

Dat alles gebeurt in hoog tempo. 

De doorlooptijd is kort, doordat de 

partners in één stap van voorlopig ont-

werp naar uitvoering zijn gegaan.  

De basis hiervoor vormden een innovatief 

contract en een bouwteam dat als één 

man werkt aan een gezamenlijk doel.

Hoge gunfactor

Het contract legde de elementprijzen 

van het grootste deel van het project 

vast, evenals het taakstellend budget 

voor het geheel. Na de aanbesteding 

heeft het bouwteam het project 

uitgewerkt tot het gereed was voor 

uitvoering. Dat gebeurde in optimale 

harmonie, met korte lijnen en een hoge 

gunfactor. De opdrachtgever gemeente 

Zwolle, gebruikers, architect De Twee 

Snoeken, ABT, aannemer Van Wijnen 

Gorredijk, installateurs Breman Zwolle 

en Croon Elektrotechniek deelden 

samen één ruimte. ABT organiseerde 

en bewaakte het ontwerp- en 

uitvoeringstraject en verzorgde de 

contracten, het kostenmanagement en 

het installatieadvies.

Ruimte voor extra’s

De uitvoering startte met de relatief 

eenvoudige kantoorverdiepingen 

en eindigt met de complexere 

publiekshal. Er was een taakstellend 

budget voor de uitvoering, met een 

bonusfonds als financiële buffer.  

Door optimale samenwerking werd 

de buffer in de eerste fases alleen 

maar groter. Daardoor kan in de 

laatste fase extra kwaliteit worden 

toegevoegd. Dit maakt de vernieuwde 

publiekshal het visitekaartje van de 

gemeente Zwolle.

Innovatief herinrichten 
in Zwolle 

Martijn Heemstra
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Daarbij wordt niet de gemiddelde of 

de laagste sterkte in een berekening 

toegepast, maar de werkelijke sterkte-

verdeling. Ieder element krijgt daardoor 

in de berekening een andere sterkte.  

Dit verhoogt de waarheidsgetrouwheid 

van de berekening, zeker als het 

model herhaaldelijk met een andere 

sterkteverdeling wordt doorgerekend.

Grillige staalspanning

Rekenen met DIANA is zeker niet 

eenvoudig en de toepassing van 

stochastische materiaalmodellen 

vormt een flinke uitdaging voor ABT. 

Zo steekt de keuze voor de elementen-

grootte bij het uitvoeren van stochas-

tische berekeningen nauw. Maar als 

de juiste keuzes worden gemaakt, is 

het alleszins de moeite waard om met 

deze methode aan de slag te gaan. 

Wordt er bijvoorbeeld in een model 

met meerdere betonsterktes gerekend, 

dan blijkt dat de staalspanning in de 

wandwapening als gevolg van 

krimpeffecten veel grilliger is dan wan-

neer er maar met één betonsterkte 

wordt gerekend. De scheurafstand en 

de scheurwijdte zijn, net zoals in de 

praktijk het geval is, variabel. 

Inzicht in variatie

Met stochastisch rekenen kan dus nog 

meer inzicht gekregen worden in het 

gedrag van constructies en de te ver-

wachten variaties in sterkte en scheur-

wijdte. Bij het verder ontwikkelen van 

probabilistische rekenmethoden biedt 

stochastische materiaalmodellering 

goede kansen. 
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Het geavanceerde rekenmodel DIANA biedt uitkomst bij het rekenen aan beton- en 

staalconstructies. Nieuw is, dat het eindige elementenmodel rekent met stochastische 

materiaalmodellen. ABT past deze nieuwe methode toe.

Stochastisch rekenen
Waarheidsgetrouw modelleren

Vriesvloeren zijn volop in ontwikke-

ling en de mogelijkheden zijn talrijk: dik 

en star of dun en flexibel, gefundeerd 

op palen of op staal, gewapend met 

staalvezel of met wapeningsstaven en 

in enkele of dubbele vloerconstructies. 

Welke optie de juiste is, hangt mede 

af van de bovenbouwconstructie, de 

grondslag en de technische ontwikke-

lingen. Het opstellen van een ontwerp 

dat qua kosten, risico’s en bouwtijd 

optimaal is, kan een flinke puzzel zijn. 

Werkterrein uitgebreid

ABT werkt hiervoor al jaren samen  

met NewCold, in verschillende rollen. 

Aanvankelijk ontwierp ABT vooral de 

vloerconstructies, maar gaandeweg 

breidde de advisering zich uit met het 

ontwerp van de funderings- en staal-

constructies. Dat kan in Nederland zijn, 

maar ook in het buitenland. Zo ver-

zorgde ABT als verantwoordelijk hoofd-

constructeur de volledige advisering 

over de hoofddraagconstructies voor 

projecten in Duitsland en Engeland.

Engineering over de grens

Niet alleen inhoudelijk, maar ook geo-

grafisch groeide het werkterrein. De 

focus van NewCold ligt meer en meer 

op het buitenland. Inmiddels zijn vries-

huizen in België, Frankrijk, Duitsland, 

Engeland, Polen en Italië gerealiseerd of 

in ontwikkeling. ABT neemt daarbij ook 

de engineeringsrol op zich. Het grote 

voordeel daarvan is, dat het ontwerp 

op een juiste wijze wordt gerealiseerd. 

Specifieke lokale omstandigheden en de 

taal kunnen het opstellen van het een 

uitvoeringsontwerp echter compliceren.

Een andere werkwijze

Daarom is voor recente projecten in 

Polen en Italië in overleg met NewCold 

een andere werkwijze gekozen. 

Vanuit een logistiek schetsontwerp 

van het vrieshuis wordt een ‘Basis Of 

Design’ opgesteld. Hierin zijn alle  

constructieve en funderingstechnische 

ontwerpuitgangspunten en kwaliteits-

aspecten beschreven. Op basis van dit 

document stelt een lokale engineer een 

uitvoeringsgereed ontwerp op.  

ABT verifieert dit ontwerp en begeleidt 

de uitvoering. Een efficiënte en effectieve 

oplossing, die garandeert dat projecten 

van NewCold ook in het buitenland  

aan de hoogste eisen voldoen.

NewCold, ontwikkelaar van vrieshuizen, verlegt de focus steeds meer naar het 

buitenland. ABT gaat mee de grens over. De internationale samenwerking verloopt 

efficiënt en effectief.

IJskoud internationaal 
samenwerken

NewCold
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Met Kerst is in Nijmegen een blikvanger 

rijker: CineMec ontvangt zijn bezoekers 

in een splinternieuw multitainment-

complex. Sinds de herfst van 2014 wer-

ken DP6 architectuurstudio en ABT in 

de hoogste versnelling aan het ontwerp. 

‘War room’

De eerste ontwerpfase is opgesteld in 

de teamkamer bij ABT in Delft. 

Vrijwel alle betrokken experts, inclu-

sief de architect, werken samen in één 

ruimte, volgens de BIM-methodiek en 

als één integraal team aan het nieuwe 

complex. Dat gebeurt consequent vol-

gens het principe ‘van grof naar fijn’; 

eerst de grote lijnen, dan de detaillering. 

Alle specialismen (architectuur, bouw-

kunde, constructies, installaties, bouw-

fysica, akoestiek, kosten en bestek) zijn 

vanaf de aanvang van het project op 

een gelijkwaardig niveau uitgewerkt. 

Ieders mening telt en het enthousiasme 

in het zelfsturende team is groot. 

Doordat de teamleden in dezelfde 

ruimte werken, verloopt de communi-

catie uiterst efficiënt. Het is eenvoudig 

om op elkaars werk te anticiperen en 

het eigen werk zó te organiseren dat de 

ontwerpopgave voor de collega een-

voudiger wordt. Dat komt niet alleen de 

snelheid, maar ook de kwaliteit van het 

ontwerp ten goede. Wekelijks wordt de 

stand van de uitwerking van het  

ontwerp besproken met de opdracht-

gever Gerben Kuipers van CineMec.  

Hij staat volledig achter de gekozen 

werkwijze en levert met zijn heldere visie 

een belangrijke bijdrage aan het succes.

Maximaal bespoedigen 

Halverwege december hebben DP6 

en ABT de aanvraag voor de omge-

vingsvergunning ingediend. De eer-

ste ontwerpfase is daarmee geëin-

digd. In de tweede ontwerpfase heeft 

ook aannemer Dura Vermeer Bouw 

Hengelo zich aangesloten bij het team 

in Delft. Samen hebben ABT en Dura 

Vermeer Bouw Hengelo beoordeeld 

welke onderwerpen op welk detail-

niveau uitgewerkt moesten worden 

om het proces maximaal te bespoe-

digen. In de eerste ontwerpfase was 

de gebouwinstallatie al volledig in 3D 

uitgewerkt. In verband met de snel 

naderende start van de bouw is er in 

de tweede ontwerpfase voor gekozen 

om de hele fundering, inclusief inge-

storte installaties, tot uitvoeringsni-

veau uit te werken in 3D.  

Hierdoor kan de installateur direct 

starten met de werkzaamheden.  

Inmiddels is de bouw in volle gang.  

De oplevering staat gepland voor 

begin december 2015.
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Twee keer zo snel als normaal: dat is het tempo waarin CineMec een nieuwe bioscoop 

annex congrescentrum realiseert in Nijmegen. Tussen de start van het ontwerp 

en de première verloopt nét iets meer dan een jaar. Een integrale aanpak door een 

zelfsturend team maakt dit mogelijk. 

DP6 architectuurstudio
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De Koninklijke Schouwburg in Den Haag dateert van 1766. Een stijgende trend en 

pieken in de grondwaterstand veroorzaakten wateroverlast in het souterrain en 

de betonnen kelderbak. Dat leidde tot vervelende schimmelvorming en loslatend 

pleisterwerk. Ook het monumentale draaitoneel leed eronder.

Eind 2013 was de oorzaak van de 

overlast nog onbekend. De gemeente 

Den Haag vroeg ABT te onderzoeken 

wat de problemen veroorzaakte. Het 

hoge grondwater bleek de boosdoener. 

Door de complexiteit van het gebouw 

en de aansluitende panden boden 

constructieve oplossingen, zoals een 

waterkerend scherm, geen uitkomst. 

Een calamiteitenbemaling bleek de 

enig haalbare oplossing. ABT verzorgde 

hiervoor de aanbesteding en de 

aanvraag voor de watervergunning.

Wateroverlast voorkomen

Mos Grondwatertechniek bracht begin

2015 twee filterbronnen en een peilbuis 

aan onder de kelderbak. Dat gebeurde 

met kernboringen en de pulsmethodiek. 

De calamiteitenbemaling is sinds maart 

in werking. Het geluidloze systeem 

pompt bij hoog grondwater kortstondig 

grondwater af. Zo verlaagt het op 

een eenvoudige, betaalbare en 

milieuvriendelijke manier lokale pieken 

in de grondwaterstand. Dat voorkomt 

wateroverlast. 

Geautomatiseerde aansturing

Het uitlezen en aansturen van de peil-

buismetingen en pompdebieten gebeurt 

automatisch vanuit een regelkast. De 

grondwaterstanden en de werking van 

het systeem zijn daarbij via een web-

site te volgen. Worden de grenswaarden 

overschreden, dan verzendt het systeem 

waarschuwingen via sms en e-mail. 

Ook monitort het systeem de grond-

waterstanden in de omgeving. Zodra 

de bemaling optimaal is ingesteld en de 

kelder voldoende is opgedroogd, kan 

het souterrain worden opgeknapt. Zo 

krijgt de Koninklijke Schouwburg weer 

droge voeten.

Amsterdam heeft een grote voorraad industrieel erfgoed. De Westergasfabriek is 

daarvan een van de meest bijzondere. Het complex is ontworpen door architect Isaac 

Gosschalk en in de jaren 1883-1885 gebouwd in de eclectische bouwstijl. Inmiddels 

heeft de voormalige gasfabriek een culturele en recreatieve bestemming gekregen.

Bij de transformatie van de gasfa-

briek is voor het eerst gekozen voor 

een gebiedsgerichte benadering. Niet 

alleen het fabriekscomplex is aange-

pakt, maar de volledige industriezone 

is heringericht. Dat bleek een schot in 

de roos. Het terrein is weer tot leven 

gekomen, met onder andere een  

bioscoop, diverse restaurants, een 

espressobar, een bakkerij en kinderop-

vang. Een park ondersteunt de recre-

atieve functie. Het succes van de aan-

pak leidde er zelfs toe dat de woningen 

in de omgeving flink in waarde zijn 

gestegen.

Creatieve aanpak

De historische monumentale gebouwen 

zijn gerenoveerd. Daar was ABT nauw 

bij betrokken. ABT heeft de bouwkun-

dige en constructieve staat van de pan-

den opgenomen en de budgetkaders 

voor renovatie aangegeven. Daarbij was 

enige inventiviteit onmisbaar: hoewel  

de bestaande constructies al heel lang 

naar behoren functioneerden en ze  

ontworpen waren op hoge, industriële  

belastingen, wrongen de gebruikers-

wensen hier en daar met de huidige 

voorschriften. Dat is opgelost met een 

creatieve aanpak: het ontwerp maakt 

grote flexibiliteit in het gebruik mogelijk,  

waardoor grote kolom- en vloerlasten 

toelaatbaar zijn. Zo kunnen de wensen 

van de huurders eenvoudig worden 

gerealiseerd.   

Verbouwingen 

Sinds de grootscheepse renovatie 

heeft het complex een culturele en 

recreatieve bestemming. Er worden 

veel televisieprogramma’s opgenomen, 

zoals DWDD en Pauw. Om aan de 

gebruikerswensen te voldoen, vinden 

nogal eens verbouwingen plaats.  

ABT begeleidt deze constructief. Recent 

is de dakconstructie van de gashouder 

in 3D gemodelleerd, zodat voor grote 

evenementen sneller bepaald kan 

worden hoeveel gewicht er aan het dak 

– met bijzondere Polonceau-spanten – 

gehangen kan worden. 

Het project bewijst dat industrieel erf-

goed succesvol en economisch renda-

bel kan worden aangepast aan nieuwe 

functies. De Westergasfabriek zet de 

Droge voeten voor 
Koninklijke Schouwburg

Nationale beeldbank

souterrain souterrainkelderbak

toneel

natuurlijke stijghoogte 
(grondwaterstand)

stijghoogte bij bemaling

bemaling aan
bemaling uit

filterbron filterbron

pomp pomp

monitoringspeilbuis

Nieuw leven voor oude gebouwen
Westergasfabriek zet de toon
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De Timmerfabriek bestaat oorspron-

kelijk uit drie verdiepingen, onderge-

bracht in een vierkante plattegrond van 

50 bij 50 meter. Een robuust betonske-

let met betonvloeren rondom een groot 

atrium geven het gebouw ruggengraat. 

De gevels zijn voorzien van metershoge 

glasopeningen met een kenmerkende 

ruitjesverdeling en aangename lichtin-

val. Het gebogen dak bestaat uit geseg-

menteerde betonelementen met een 

grid van kleine openingen.

Rondom het atrium

Samen met ABT is een ontwerpvraag 

geformuleerd. Drie architecten gaven 

hun visie op de huisvestingsvraag.  

JHK Architecten kwam als winnaar 

uit de bus met een prachtige invul-

ling van het toekomstige onderkomen 

van GustoMSC. In het ontwerp wisse-

len open en gesloten kantoorruimten en 

vergader- en overlegplekken elkaar af. 

De ruimten zijn allemaal rond het atrium 

gepositioneerd.

Constructieve tussenvloer

Het atrium krijgt een nieuwe construc-

tieve tussenvloer die geschikt is voor 

bijeenkomsten. Daaronder komt een 

parkeergarage; handig in een omge-

ving waar parkeerplaatsen schaars 

zijn! Ruime trappen op de tussenvloer 

verbinden de verdiepingen met elkaar. 

Om het karakter van het gebouw te 

bewaren, zijn hiervoor slimme oplos-

singen ontworpen. Het gebouw is 

bovendien energetisch op een hoger 

plan gebracht en alle installaties zijn 

vervangen. Het geheel is in bouw-

teamverband uitgewerkt in een geïn-

tegreerd Revit-model. 

De verbouwing wordt uitgevoerd door 

de lokale aannemer v.d. Tempel.

Onder begeleiding van ABT nadert de 

transformatie haar voltooiing. Voor 

1 augustus 2015 staat de oplevering 

gepland: een passend thuis voor de 

Offshore Pioneers van GustoMSC.

Ontwerp- en ingenieursbureau GustoMSC gevestigd in Schiedam en gespecialiseerd 

in mobiele offshore units, had behoefte aan nieuwe huisvesting. Het oog viel op 

de Timmerfabriek, een nabijgelegen industrieel pand uit 1948 op de voormalige 

scheepswerf Wilton-Fijenoord. Met zo’n 9.500 m2 beschikbare oppervlakte is de 

Timmerfabriek groot genoeg voor nu en in de toekomst. ABT werd uitgenodigd de 

fabriek tot kantoor te transformeren. Een flinke uitdaging.

Amsterdam-Noord is volop in ontwikkeling. Van het voormalige Shell-terrein 

zijn twee markante objecten bewaard gebleven; Toren Overhoeks en het Groot 

Lab. Toren Overhoeks wordt herontwikkeld tot een combinatie van kantoren en 

horecagelegenheden. Het Groot Lab krijgt een nieuw leven als broedplaats voor 

mediatechnologie, hostel en onderwijslocatie. Het bruist weer op Noord. 

Het voormalig Groot Lab is een  

statig object uit 1929. Het bestaat uit 

drie nagenoeg identieke bouwvolumes, 

onderling geschakeld door ruime 

trappartijen met glas-in-lood puien. 

Shell heeft het pand altijd goed 

onderhouden, maar een periode van 

leegstand en kraak bracht verval. In 

2012 werd ABT gevraagd om met de 

ABT-quickscan vast te stellen welke 

gebruiksmogelijkheden er waren. 

ABT-quickscan

ABT bracht de functionele en 

technische randvoorwaarden van 

het gebouw in kaart en analyseerde 

welke nieuwe gebruiksfuncties 

kansrijk waren. Dat bleken een 

onderwijsfunctie, een kantoorfunctie 

of een hotel- / woonzorgfunctie. 

Ook de financiële implicaties van de 

daarvoor noodzakelijke technische 

aanpassingen werden bepaald. Dit 

gaf de gemeente Amsterdam een 

helder beslisdocument om te gaan 

praten met geïnteresseerde partijen. 

Dat leidde tot een aantal verdiepende 

studies, waarbij ABT onder andere 

de mogelijkheden voor uitbreiding 

onderzocht.

In no-time verhuurd

Nu, drie jaar na de eerste studies van 

ABT, is het Groot Lab weer vol leven. 

De door ABT geadviseerde gebruiks-

functies hebben er hun plek gevonden. 

Het ‘A Lab’ in blok 2 is een broedplaats 

voor mediatechnologie geworden. 

Met beperkte middelen is hier een 

interessant werkklimaat gecreëerd 

voor creatief talent. Alle ruimtes 

waren in no-time verhuurd. In blok 3 

opent binnenkort Hostel ClinkNOORD 

de deuren. De Amsterdamse 

Hogeschool voor de Kunsten betrekt 

blok 1. ABT maakt het ontwerp 

voor de onderwijslocatie en treedt 

op als constructief, bouwfysisch en 

installatietechnisch adviseur. Met de 

nieuwe functies en herontwikkelingen 

in het gebied, ziet het Shell Groot Lab 

een nieuwe toekomst tegemoet.

Offshore ingenieurs betrekken
Timmerfabriek   

Shell Groot Lab
Ziet toekomst tegemoet 

De Jong Luchtfotografie



30

A
B

T / bou
w

en aan am
bities / jun

i 2015
O

V
ER

H
EID

In 2009 schreef gemeente Rotterdam 

een prijsvraag uit voor een nieuw stads-

kantoor achter het monumentale 

Stadhuis aan de Coolsingel. 

Architectenbureau OMA maakte het 

winnende ontwerp voor een heel 

nieuw blok met stadskantoor, winkels 

en appartementen. Het bestaande 

Stadstimmerhuis heeft hierin een  

logische plek. ABT was in de prijsvraag-

fase betrokken bij zowel het 

constructief als het bouwkundig en 

installatietechnisch ontwerp.

Rol in de leefbaarheid

De ambitie van het ontwerp is hoog: het 

nieuwe ‘Timmerhuis’ krijgt een rol in de 

leefbaarheid van het gebied. Een pas-

sage dwars door het gebouw verbindt 

de Coolsingel met het Rottekwartier. In 

de passage bevinden zich de toegang 

tot het stadskantoor en de entrees naar 

de appartementen. Op de begane grond 

komen horeca- en winkelruimten. Ook 

het nieuwe ‘Museum Rotterdam’, 

de samenvoeging van onder andere 

het Schielandshuis en het Historisch 

Museum, wordt hierin gehuisvest.

Zweven als een wolk

OMA ontwierp een gebouw dat op 

straatniveau transparant en open is. 

Het gebouw werd daarvoor opgetild 

en wekt de illusie te zweven als een 

wolk. Om de begane grond vrijwel vrij 

te houden van kolommen, bestond het 

basis constructief ontwerp van ABT in 

de competitiefase uit een constructie 

die als het ware opgehangen werd 

aan twee stalen kernen van 54 en 

67 meter hoog, met uitkragend 

vierendeelliggers. Dankzij een modulaire 

kolommen- en balkenstructuur zijn een 

flexibele opzet en indeling mogelijk. 

Na de competitiefase was Pieters 

Bouwtechniek verantwoordelijk voor de 

verdere constructieve uitwerking.  

ABT verzorgde de volledige bouw-

kundige uitwerking tot en met de 

uitvoering en kopersbegeleiding.

Het gebouw kreeg als eerste project 

in Nederland de ‘BREEAM Excellent’ 

ontwerpcertificering. ABT was 

verantwoordelijk voor het opstellen van 

de bouwkundige bewijslasten.

Timmerhuis Rotterdam
Wolk van staal en glas
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Sporten moet je doen – maar liever niet horen. Althans, niet te lang en niet te hard. 

Het project MFA Sportpark Mariënhoeve in Wijk bij Duurstede voldoet aan hoge 

akoestische eisen.

De Stichting Wijksport in Wijk bij 

Duurstede renoveert een bestaande 

sporthal en breidt het bestaande 

sportpark uit met drie nieuwe hallen. 

De akoestiek van de nieuwe sport-

hallen, die respectievelijk 1.600 m2, 

900 m2 en 300 m2 groot zijn, moet 

voldoen aan de zware akoestische eisen 

uit het Handboek Sportaccommodaties 

Binnensport van NOC*NSF. Het 

handboek stelt vooral strikte eisen aan 

de nagalmtijd.

Geluidmetingen

Sportsphere, een combinatie van

Heerkens van Bavel Bouw BV en 

Bouwbedrijf Remmers B.V., is voor deze 

Design en Build opdracht geselecteerd. 

In de ontwerpfase stelde ABT, samen 

met Dirk van de Pol van architecten-

bureau Bo2.rotterdam, een advies 

op voor de akoestiek, bouwfysica en 

brandveiligheid. Sportsphere heeft ABT 

gevraagd om in de realisatie- en ople-

verfase geluidmetingen uit te voeren. 

Zo weet Sportsphere zeker dat de maat-

regelen het gewenste effect sorteren.

Eisen gehaald

Inmiddels is de akoestische situatie in 

de bestaande sporthal beoordeeld. In de 

nieuwe grote sporthal zijn de effecten 

van de tot nu toe aangebrachte geluids-

absorberende maatregelen in kaart 

gebracht. De metingen laten zien dat de 

hallen straks voldoen aan de eisen van 

NOC*NSF. De komende periode worden 

de eerste metingen uitgevoerd in de 

andere twee, kleinere sporthallen.  

Een klinkend resultaat.

Klinkende overwinningen

Rotterdam bouwt een nieuw stadskantoor. De nieuwbouw vormt een geheel met het 

karakteristieke Stadstimmerhuis uit de jaren ‘50, van waaruit de wederopbouw van 

Rotterdam werd geregisseerd. Als het complex af is, eind 2015, heeft Rotterdam er een 

dynamische plek bij die de leefbaarheid in het hele gebied vergroot. 

Bo2.rotterdam



ABT en Wassenaar Ingenieurs werken hard aan het constructief ontwerp van de 

Zernikeborg, het nieuwe gebouw voor Natuur- en Scheikunde van de Rijksuniversiteit 

Groningen. Ector Hoogstad Architecten tekende voor het bouwkundige ontwerp van 

dit pand, dat zo’n 1.400 studenten en 850 medewerkers zal huisvesten. Het gebouw 

wordt aardbevingsbestendig ontworpen en gebouwd.

De Zernikeborg is het derde nieuwe 

gebouw voor de Faculteit Wiskunde en 

Natuurwetenschappen. De Zernikeborg 

telt zes bouwlagen en heeft van boven-

af gezien een WV-vorm op een 

rechthoekige plint van twee lagen. In 

de plint bevinden zich onder andere 

onderwijsruimten, de expeditie en 

het researchcluster met trillingvrije 

ruimten en cleanrooms. De verdieping-

en daarboven zijn bestemd voor 

laboratoria, practica zalen en 

kantoorruimten. De WV-vorm heeft

grote pluspunten voor wat betreft 

uitzicht, daglichttoetreding, 

uitbreidbaarheid en de oriëntatie van 

de labs. 

Unieke kennis nodig

Een van de grootste uitdagingen van 

dit project is, dat het gebouw aard-

bevingsbestendig moet zijn. Vanaf de 

eerste ontwerpen is hier door alle par-

tijen – architect, installateur en con-

structeur – rekening mee gehouden. 

Aardbevingsbestendig ontwerpen en 

bouwen is nieuw voor Nederland en 

vereist unieke kennis. Kennis van de 

invloed van aardbevingen op gebou-

wen in andere aardbevingsgevoelige 

gebieden in de wereld is namelijk niet 

één op één van toepassing op de situa-

tie in Groningen. 

Nieuwe dimensie

Waar wereldwijd de meeste 

aardbevingen veroorzaakt worden 

door tektonische bewegingen op 

tientallen kilometers diepte, worden 

de aardbevingen in Groningen 

geïnduceerd op een diepte van 

ongeveer drie kilometer. Dat de 

bevingen dichter bij het aardoppervlak 

plaatsvinden, impliceert een zwaardere 

aardbevingsbelasting op de gebouwen. 

Dit vraagt een andere benadering en 

geeft een nieuwe dimensie aan het 

ontwerpen van gebouwen in Noord-

Nederland.  

ABT en Wassenaar Ingenieurs 

hebben, in samenwerkingsverband 

ABT|Wassenaar Seismisch Advies BV, op 

dit gebied inmiddels een respectabele 

kennispositie opgebouwd. Deze kennis 

zetten zij samen in voor verschillende 

opdrachtgevers, waaronder de 

Rijksuniversiteit Groningen.

Zernikeborg Groningen
Trillingsarm en aardbevingsbestendig
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Ector Hoogstad Architecten

Het tribunedak kan een enthousiaste 

menigte aan. De trillings- en 

vervormingsbestendigheid van de 

dakconstructie is berekend op een 

grote, dynamische belasting. Dat de 

betonschaal gunstig is in exploitatie 

en onderhoud, komt niet door de 

primaire bouwkosten: deze kosten zijn 

juist relatief hoog, omdat er sprake 

is van ingewikkelde bekisting en een 

gekromde betonplaat. Toch is dit de 

beste keuze gebleken na zorgvuldige 

toepassing van de life cycle analyse. 

‘Gravelcourt’

Het dak daalt naar het zuiden toe bijna 

tot de grond en stijgt aan de noordkant 

tot zeven meter. De betonnen con-

structie heeft aan de buitenkant een 

EPDM-polymeer hotspray in de kleur en 

textuur van een gravelcourt. De spray 

maakt de tribune waterdicht. Onder de 

tribune bevindt zich het clubhuis met 

een open volume van 36 meter lang en 

een glazen gevel die vrij uitziet over het 

water van het IJmeer. Aan de weerzij-

den zijn kleedkamers, wc’s, een keuken 

en opslagruimten gesitueerd. 

Vorm en functie

Het is de eerste ter plaatse gestorte 

dubbel gekromde betonschaal die ABT 

in jaren heeft mogen helpen realise-

ren en het resultaat smaakt naar meer. 

Het is een prachtig voorbeeld van hoe 

out-of-the box denken een vernuftig 

samenspel van vorm en functie moge-

lijk maakt. Wat ons betreft is het game, 

set and match!

Game, set and match in IJburg

Een clubhuis, tribune en uitzichtspunt ineen: dat ontwierpen de architecten van 

MVRDV voor tennisvereniging IJburg in Amsterdam. De geniale ingeving kreeg de vorm 

van een ‘couch’, een dubbel gekromd dak waarop maximaal tweehonderd bezoekers 

kunnen plaatsnemen. ABT adviseerde over de constructie, die veilig, betaalbaar en 

duurzaam moest zijn en een gunstige life cycle analyse heeft. Uit verschillende opties 

bleek een ter plaatse gestorte betonschaal de beste oplossing. 

MVRDV
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In de zomer van 2014 is Saxion Hogeschool gestart met de nieuwbouw van een 

ambitieus onderwijsgebouw van circa 8.500 m2. De nieuwbouw, ontworpen door 

IAA Architecten, komt op het voormalige terrein van het Natuurhistorisch museum, 

midden in het stadshart van Enschede. 

Een ideale locatie voor Saxion om te 

laten zien wat de organisatie in huis 

heeft op het gebied van ‘Living Tech-

nology’. Naast een PABO huisvest het 

complex ook diverse technische labs, 

algemene onderwijsruimtes en de 

LEGO Education Innovation Studio. 

In september 2015 opent het onder-

wijsgebouw officieel de deuren. Beton 

speelt een prominente rol; als con-

structiemateriaal, in de architectuur en 

in het installatieconcept. 

Beton past ook binnen de hoge 

duurzaamheidsambitie van Saxion: het 

maakt een flexibele indeling mogelijk, 

in de vloeren is betonkernactivering 

toegepast en de toegepaste 

betonmortels scoren laag op het 

milieuprofiel. In de uitvoeringsfase 

zijn de carbon footprints van 

de betonmengsels nauwkeurig 

gemonitord. Dat is uniek in Nederland.

Groen schoonbeton

De hele betonconstructie is uitgevoerd 

in duurzaam schoonbeton. Bij zowel 

de monitoring van de carbon footprints 

als het schoonbeton hebben

aannemerscombinatie Haafkes /

Plegt-Vos, ABT en verschillende 

betontechnologen intensief 

samengewerkt. ABT nam de coördinatie 

voor het schoonbeton op zich.

In het project is voor het eerst de 

vernieuwde CUR100-norm toegepast. 

Deze nieuwe norm bewaakt de afstem-

ming tussen de diverse disciplines 

en besteedt veel aandacht aan de 

specificatie schoonbeton. De experts 

zijn er zo in geslaagd om het optimale 

resultaat te bereiken met beton. 

Identiek van opbouw

ABT tekent voor de constructie en 

werkt die uit in BIM. De op zichzelf 

staande bouwdelen zijn identiek van 

opbouw: op de kelderwanden staan 

ellipsvormige kolommen, waarop 

de dragende prefab gevelelementen 

komen. Loopbruggen, stalen 

vakwerkliggers en een U-vormige 

kelderverdieping verbinden de 

bouwdelen. De kelderbak is 

gefundeerd op staal. Bouwdeel C 

heeft aan de zijde van de uitkraging 

een paalplaatfundering gekregen. 

Betonnen kernen en wandschijven bij 

de trappenhuizen en de gevel geven 

de bouwdelen stabiliteit. De bouw is 

inmiddels vrijwel voltooid, waarbij ABT 

het kwaliteitstoezicht verzorgt.

Stadscampus Saxion Enschede
Groen schoonbeton

Tjeerd Derkink
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Aan het Amsterdamse Hortusplantsoen staat een monumentaal schoolgebouw. Tot 

voor kort huisvestte dit de Academie voor Beeldende Vorming van de Amsterdamse 

Hogeschool voor de Kunsten (AHK). Na een strategische herschikking maakte deze 

academie plaats voor de Reinwardt Academie. Daarvoor waren wel een grondige 

renovatie en uitbreiding nodig. 

Op de locatie van het voormalige Begijnhof in Hasselt is Kunstencentrum Z33 

gevestigd. Het centrum gaat de belangrijkste vleugel – Vleugel ‘58 –, renoveren en 

uitbreiden. De stad Hasselt wil bovendien het binnenplein van de Begijnhof verbinden 

met de aangrenzende Bonnefantenstraat. ABT en architecte Francesca Torzo uit Italië 

slaan hiervoor de handen ineen.

In de loop der tijd waren de oorspron-

kelijke heldere structuur en de goede 

daglichttoetreding van het gebouw 

grotendeels verloren gegaan. Archi-

tectenbureaus Verlaan & Bouwstra en 

Marx&Steketee kregen de opdracht om 

hier verandering in te brengen. De uit-

daging was om, binnen een beperkt 

budget, de oorspronkelijke structuur en 

openheid terug te halen en de nood-

zakelijke uitbreiding te realiseren. Een 

optopping, voorzien van ruime lichtin-

val, bleek de oplossing. Dichtgezette 

binnenplaatsen worden opengebroken. 

Het daglicht keert terug, het gebouw 

gaat weer leven.  

Integraal brandveilig 

Ook de brandveiligheid kreeg veel 

aandacht in dit gebouw met houten 

vloeren. Als gevolg van opeenvolgende 

verbouwingen was een onduidelijke 

situatie ontstaan voor wat betreft 

de compartimentering en ontvluchting. 

ABT stelde een integraal brand-

veiligheidsplan op voor een nieuwe, 

veilige situatie. In het plan zijn 

bouwkundige en installatietechnische 

maatregelen zodanig op elkaar 

afgestemd dat de gewenste openheid 

van het ontwerp is behouden, maar 

wel wordt voldaan aan de strikte 

eisen voor brandveiligheid.

BREEAM Very Good

De technische gebruikersvoorzieningen 

en het comfort in de bestaande 

gebouwen voldeden niet meer 

aan de eisen van de gebruiker. De 

technische installaties zijn dan ook 

grotendeels vernieuwd en uitgebreid. 

ABT stelde een uitgekiend bouwfysisch 

en installatietechnisch concept op. 

Daarmee voldoet het pand aan de 

moderne gebruikerseisen. Bovendien, 

en dat is belangrijk voor de AHK die 

duurzaamheid hoog in het vaandel 

heeft staan, is de BREEAM-score 

‘Very Good’. De AHK krijgt zelfs als 

eerste hogeschool het BREEAM-NL 

Nieuwbouw-certificaat voor een 

monumentaal renovatieproject.

Vleugel ‘58 moet plaats bieden aan

een veelzijdig programma van

tentoonstellingsruimten, administra-

tieve functies en werkplaatsen. 

Ook moet er een laad- en loszone 

komen. Dat betekent renovatie 

én nieuwbouw. In de bestaande 

tentoonstellingsvleugel wordt een 

volledig vloerniveau weggenomen en 

verlaagd. Een ingewikkelde klus, want 

voor de technische installaties die onder 

de nieuwe, verlaagde vloer komen, is 

heel weinig ruimte. 

Diamantplafonds

De uitbreiding komt op de plek van 

een schoolgebouw. Dat is inmiddels 

afgebroken, maar de bestaande 

schoolkelder wordt hergebruikt. 

Extra funderingselementen maken 

hogere belasting door de nieuwbouw 

mogelijk. Betonwanden en -vloeren 

worden ter plaatse gestort, om 

flexibiliteit in de overspanningen en 

belastingen te bereiken en om fraaie, 

ruimtelijke diamantplafonds in de 

tentoonstellingsruimten te realiseren.

Spectaculaire gevel

De nieuwbouw krijgt een spectaculaire 

gevel van metselwerk met een 

atypische ruitvorm. De vorm zorgt 

voor heel wat hoekconflicten. Door 

de gevel integraal te wapenen, 

zijn er geen  uitzettingsvoegen te 

zien. De architecturale detaillering 

is doorgetrokken tot in de beton-

constructie. Omgekeerd wordt de 

betonconstructie als architecturaal 

detail uitgewerkt. Zo krijgt een 

hoge tentoonstellingsruimte 

als daklicht een raster van ijle 

betonvinnen, waarlangs het daglicht 

sereen binnendringt.

Regels en regelgeving

Een technisch uitdagende onderdoor-

gang verbindt het binnenplein met de 

Bonnefantenstraat. De onderdoorgang 

loopt onder Vleugel ‘58 door en naast 

een ondergrondse rivier. ABT treedt op 

als plaatselijke partij en bouwtechnisch 

adviseur en neemt ook de constructie 

voor zijn rekening. Samen met de 

architecte doorloopt ABT ook de proce-

dures; de opdracht moet aan specifieke 

regels en regelgeving voldoen. 
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Begin dit jaar verhuisden de kleuters van Bonheiden naar een splinternieuw 

onderkomen: de Gekko-kleuterschool, naar het ontwerp van architect Gianni 

Cito. Het voormalige gemeentehuis is geïntegreerd in de nieuwbouw en vormt de 

hoofdtoegang.

De nieuwe kleuterschool telt negen 

lokalen, een muziekruimte, een multi-

functionele ruimte, een keuken en 

een gymzaal. De constructie valt op 

te delen in twee typen: de klaslokalen 

hebben als basis een staalstructuur 

met een sheddak gevormd door 

voorgespannen kanaalplaten. De 

sporthal is een volledige staalstructuur. 

Vanwege het benodigde vrije vloerop-

pervlak bepalen driehoeksvakwerken 

hier de lijn van het sheddak. Een 

besloten buitenruimte is voor de helft 

overdekt door de eerste verdieping, 

zodat de kleuters en leerkrachten ook 

bij regen naar buiten kunnen.

Ruim en licht 

De klaslokalen zijn drie tot vijf meter 

hoog en ogen zeer ruimtelijk door hun 

sheddaken en de lichtinval. Extra ruimte 

is gecreëerd door middel van entresols 

in de klaslokalen. De schooldirecteur en 

de leerkrachten hebben zelf, in samen-

spraak met de architect, gekozen voor 

vrolijke kleuren in het interieur. 

Het feestelijke gevoel wordt verder 

gevoed door kleuterkunst: rondom de 

buitenspeelplaats loopt een ruime gang 

die fungeert als een permanente ten-

toonstellingsruimte.

Uitgekiend materialengebruik

De buitenschil die vanaf de straat te 

zien is, bestaat uit licht geelbruin gemê-

leerde baksteen met prefab betonka-

ders rondom het aluminium schrijn-

werk. De kleur van de baksteen sluit 

aan bij de kerk, het andere beeldbepa-

lende gebouw in de dorpsstraat. Bij de 

besloten buitenruimte is de buitenschil 

juist opgebouwd uit warme roodbruine 

houten panelen. ABT verzorgde de bud-

getbewaking, de bouwbegeleiding en 

de studie van de constructie.  
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De Gerrit Rietveld Academie en het (Willem) Sandberg Instituut in Amsterdam breiden 

uit. En wie zou die uitbreiding beter kunnen ontwerpen dan studenten en docenten 

van de eigen academie? Studio Fedlev, bestaand uit twee docenten en twee studenten, 

wint de besloten ontwerpwedstrijd ‘Gerrit&Willem Do-It-Yourself’.

De Gerrit Rietveld Academie en het 

Sandberg Instituut kampen met ruim-

tegebrek. Bovendien willen ze alle 

onderwijsactiviteiten graag op één 

locatie concentreren. Daarvoor is uit-

breiding noodzakelijk. Begin 2016 gaat 

de spreekwoordelijke eerste schop de 

grond in.

Scala aan functies

In het nieuwe gebouw worden 

collectieve functies gedeeltelijk 

toegankelijk voor publiek van buiten 

de academie. Verder komen er ruimtes 

voor workshops en exposities, een 

assemblagehal, projectkamers, 

een filmstudio en een fotostudio, 

een openbare bibliotheek, een 

zaal voor lezingen en films, een 

onderzoekscentrum, een auditorium, 

een servicepunt en een dakterras. 

Een betonskelet, ingevuld met mooie 

transparante scheidingen, vormt de 

draagstructuur van de uitbreiding. 

Een verdiepte bouwlaag biedt ruimte 

aan onder andere de filmstudio, het 

serviceplein en de bibliotheek. Het 

dak wordt middels trappen verbonden 

met de onderliggende verdieping en 

als extra gebruiksruimte ingericht. Een 

brug verbindt het Sandberg Instituut 

met de nieuwbouw.

Bouwtechnisch maatwerk

ABT verzorgt de bouwtechnische 

uitwerking van het ontwerp. Dat 

gebeurt in een kort tijdsbestek en in 

nauwe samenwerking met andere 

adviseurs. ABT coördineert dit 

ontwerpteam. Er wordt gewerkt in 

een 3D-model. 

Dit maakt de niveauverschillen, 

het ruimtegebruik en de onderlinge 

strakke technische aansluitingen 

goed inzichtelijk. Mogelijke conflicten 

tussen installaties, constructie en 

bouwkundige elementen komen zo 

vroegtijdig aan het licht. 

Een bijzondere uitdaging vormt het 

feit dat naast elkaar gelegen ruimten 

verschillende gebruiksfuncties 

hebben. Daardoor is bouwtechnisch 

maatwerk nodig op het gebied van 

geluid, brand en thermische isolatie. 

Zo is er bijvoorbeeld een doos-in-doos 

constructie nodig omdat de filmstudio 

onder de assemblagehal is gesitueerd.

Nieuw onderkomen voor 
kleuters van Bonheiden

Thijs Wolzak

Maatwerk voor Rietveld
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Energieprestatie: 
hoe zit het nou écht?

Het berekende en voorspelde 

energiegebruik van gebouwen komt 

niet overeen met het werkelijke 

energiegebruik. Sterker nog, het gat 

lijkt te groeien. Hoe kan dit? Dat is 

onderwerp van onderzoek waar ABT 

bij betrokken is. Samen met Huygen 

Ingenieurs & Adviseurs, Demo,  

TU Eindhoven, DWA, Webeasy en  

Stichting ISSO onderzoekt ABT hoe

een combinatie van geavanceerde 

simulatiemodellen en monitoring-

systemen faalgedrag gericht 

kan detecteren en het werkelijk 

energiegebruik van kantoren 

inzichtelijk kan maken. Het project, 

‘TRECO-office’, krijgt subsidie vanuit 

het programma TKI EnerGO dat 

zich richt op energiebesparing en 

duurzaamheid.

ABT neemt ook deel aan de werkgroep 

Annex 66 ‘Definition and Simulation 

of Occupant Behavior in Buildings’ 

van de International Energy Agency. 

Door de betrokkenheid bij deze 

onderzoeksprojecten wil ABT met de 

opgedane kennis meer toegevoegde 

waarde bieden aan relaties. Deze 

kennis wordt ook vertaald naar 

praktisch toepasbare oplossingen 

en gekoppeld aan BIM-modellen en 

overige software tools. 

Zuid-Afrika geeft ABT energie!

Windenergie heeft de toekomst in 

Zuid-Afrika: de energievraag is er 

groter dan het beschikbare vermogen 

en aan wind en ruimte is geen gebrek. 

Het aantal projecten op het gebied 

van windenergie groeit dan ook snel.

ABT is betrokken bij ongeveer een 

derde van de lopende windenergie-

projecten. Daarbij werkt ABT 

onder andere samen met het Zuid-

Afrikaanse ingenieursbureau Gibb.  

De specialistische kennis van ABT  

op het gebied van windturbinefunda-

menten en de lokale kennis en 

contacten van Gibb vormen een 

krachtige combinatie.

De komende tijd wil ABT de focus 

op de markt vergroten. Drie 

studenten bedrijfskunde van het 

Amsterdam Research Project van 

de Vrije Universiteit in Amsterdam 

ondersteunen ABT daarbij.  

Corine Beerepoot, Ken Lam en Emma 

Ootes brengen de marktpartijen in 

kaart en onderzoeken hoe ABT zich 

het beste kan positioneren. Samen 

met ABT werken ze vervolgens een 

aanpak uit om de positie van ABT 

verder te verstevigen. Een mooie kans 

voor de studenten én voor ABT.

Nieuwe website en huisstijl

In maart heeft ABT een nieuwe 

website en huisstijl geïntroduceerd. 

Het geometrische beeldmerk in de 

huisstijl verwijst naar de passie van 

ABT’s oprichter prof. ir. J. Oosterhoff 

voor geometrische vormen. Strakke 

lijnen verknopen de verschillende 

kennisgebieden van ABT tot een 

integraal geheel. Door die bundeling 

van kennis heeft ABT het antwoord op 

elke ambitie, uitdaging of vraag.

De website is de ‘etalage’. Ze 

biedt een schat aan informatie 

over speerpunten, projecten en 

ontwikkelingen. De specialisten staan 

centraal; leer ze kennen via hun 

personal pages. Voor specifieke vragen 

kan er direct contact opgenomen 

worden met de juiste specialist. 

Nieuwsgierig? Bekijk de website op: 

www.abt.eu 

Serious gaming bij ABT

Hoe kan men een gebouw ervaren 

dat nog niet gerealiseerd is? De Oculus 

Rift-bril maakt het mogelijk virtueel 

door een gebouw te wandelen. Een 

opdrachtgever kan het gebouw daar-

door beleven voordat het is gebouwd 

en eventuele, nieuwe wensen 

aangeven.

Om met de Oculus Rift-bril door 

een gebouw te kunnen wandelen, 

maakt ABT BIM-modellen realtime 

toegankelijk. Dat doet ABT door 

ze vanuit Revit in het 3D-platform 

Unity te importeren. In zijn BIMLab 

onderzoekt ABT hoe dat zo optimaal 

mogelijk kan. Is het bijvoorbeeld 

haalbaar om de textuur van materialen 

en de lichtinval met schaduwen 

natuurgetrouw weer te geven? In het 

BIMLab zijn hiervoor de eerste tests 

uitgevoerd. Momenteel past ABT de 

opgedane kennis toe in praktijkcases.

TU Delft beproeft glas

Glas is transparant, vertoont reflecties 

en roest of rot niet. Het is, in de 

vorm van zand, uitbundig aanwezig 

op aarde en volledig recyclebaar. 

Bovendien heeft glas, op druk belast, 

een sterkte die te vergelijken is met 

Hoge Sterkte Beton C800. Dat maakt 

glas tot een geweldige kandidaat voor 

toepassing in dragende constructies. 

Denk bijvoorbeeld aan de gevel van 

glazen bakstenen die ABT bedacht 

voor een pand aan de Amsterdamse 

P.C. Hooftstraat; esthetisch en 

constructief gezien een parel. Maar… 

is de veiligheid en betrouwbaarheid 

van zulke constructies altijd 

gegarandeerd? Wat kan glas aan? Dat 

onderzoekt de TU Delft in het Stevin 

Laboratorium. Onder leiding van prof. 

Rob Nijsse, senior adviseur bij ABT, 

beproeven onderzoekers verschillende 

toepassingen van glas tot bezwijken. 

Mauritshuis wint Gulden Feniks

Het Mauritshuis in Den Haag heeft de NRP Gulden Feniks 2015 in de categorie 

Renovatie gewonnen. Tijdens de PROVADA, op woensdag 3 juni, reikte 

juryvoorzitter Karin Laglas de prestigieuze prijs uit. De jury complimenteerde 

architect Hans van Heeswijk en zijn team met ‘een showcase van vakmanschap’. 

In het bijzonder de ondergrondse verbinding en de glazen liften, waarvan vooral 

die van het Mauritshuis zelf een beauty is, maakten indruk. Alle disciplines van 

ABT waren bij dit project betrokken. 

Ook het Bartókpark in Arnhem heeft een Gulden Feniks in de wacht gesleept, in 

dit geval in de categorie Gebiedsontwikkeling. Volgens de jury kreeg het Bartók-

park door de komst van het Feestaardvarken de allure die het verdient. Het 

Feestaardvarken, een ontwerp van Florentijn Hofman, werd ter gelegenheid van 

het 100-jarig bestaan van Koninklijke Burgers’ Zoo geschonken aan thuisstad 

Arnhem. ABT verzorgde de constructieve advisering.



Hoe kunnen de constructief adviseur,

de aannemer en de kwaliteitsinspecteur 

informatie over een windturbine-

fundament zo effectief mogelijk delen? 

Dat onderzoeken ABT en aannemer 

H4A aan de hand van een pilotproject 

in Genk.

ABT heeft in Revit een 3D-model 

gemaakt van het fundament van een 

windturbine in Genk. ABT importeert dit 

model nu in BIM360 Field. 

Als volgende stap koppelt ABT hier extra 

informatie aan, zoals het bestek. Ook 

worden er checklists toegevoegd voor 

kwaliteitsinspectie.

Daarmee verdwijnt een aantal 

interfaces en mogelijke interpretatie-

fouten uit het proces. 

Er ontstaat een interactieve tool: ook 

de aannemer en de kwaliteitsinspecteur 

kunnen direct met het model werken. 

De inspecteur kan bijvoorbeeld 

afwijkingen ten opzichte van het 

model vaststellen en de aannemer kan 

aangeven dat deze afwijkingen zijn 

gerepareerd. Een foto kan ingevoerd 

worden als bewijs.

Zo komen ontwerp en eindresultaat 

straks één-op-één overeen. Als deze 

kleinschalige pilot succesvol verloopt,  

zal de nieuwe werkwijze worden 

uitgebreid en toegepast worden op 

andere projecten.

Een frisse wind in 3D-BIM


