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In een projectkamer bij ABT bespreekt ons ontwerpteam 

de bouwfysica, de constructie en de fundering van een 

groot project in hartje Utrecht. Dat gaat ongeveer als 

volgt: “Een paal-plaatfundering moet mogelijk zijn. Als we 

de invoer van ons Revit-model koppelen aan ons PLAXIS 

3D-model, dan kunnen we de uitvoer bewerken in de 

optimalisatietool.”

Zo gaat het nog even door in pure techneutenpraat. 

In gewone mensentaal komt het er op neer dat het team 

overweegt de fundering op staal aan te vullen met palen. 

Dit heet een paal-plaatfundering en die is door ABT al 

vaker toegepast, onder andere bij de Rabobank in Utrecht. 

Het 3D-tekenpakket Revit wordt daarvoor met door ons 

zelf ontwikkelde tools gekoppeld aan rekenpakketten 

(zoals PLAXIS en DIANA) en aan een optimalisatiepakket 

(zoals Oasys GSA). De uitkomst is een optimale fundering 

en met minimale wapening.

Bij het project hierboven laten we zien dat het loont om 

een extra inspanning in engineering te doen. In onze 

branche wordt nogal eens gedacht dat er maar één aanpak 

mogelijk is, met één uitkomst. Dat bestrijden wij: soms 

kan een schepje er bovenop doen leiden tot een veel beter 

resultaat. Optimale techniek bestaat. 

Ook in dit magazine treft u veel fraaie staaltjes techniek 

aan. Jonge constructeurs lichten hun passie voor 

‘optimaliseren’ toe. We laten zien wat deze inspanning 

oplevert voor onze klanten, bijvoorbeeld in termen van 

efficiëntie, geld of duurzaamheid. De optimalisatie van 

de parametrisch beschreven vorm van Sportcampus 

Zuiderpark in Den Haag is een mooi voorbeeld, net als de 

in materiaal en vorm geoptimaliseerde luifel van Saxion 

Enschede en het dak van het Busplatform in Den Haag.

Optimalisatie bereiken we steeds vaker door onze 

integrale projectaanpak. CineMec Nijmegen en Cinemec 

Utrecht zijn zo tot stand gekomen: ze zijn het product 

van een spectaculair ontwerpproces. Samen met onze 

opdrachtgevers vinden we het werken opnieuw uit. Dat 

doen we in een BIM-omgeving. We merken dat er veel te 

winnen is. 

Op donderdag 7 april 2016 houden we in CineMec 

Nijmegen een BIM-symposium. Daar zullen we stil staan 

bij de opgedane ervaringen in de fasen van ontwerp, 

bouw en exploitatie. De uitnodiging volgt nog, maar 

belangstellenden kunnen zich al aanmelden bij onze groep 

Communicatie (BIM-symposium@abt.eu).

We wensen u veel leesplezier,

Gerard Doos en Walter Spangenberg
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Optimale techniek bestaat!

“Jonge constructeurs 
lichten hun passie voor 
‘optimaliseren’ toe en laten 
zien wat deze inspanning 
oplevert voor onze klanten, 
bijvoorbeeld in termen 
van efficiëntie, geld of 
duurzaamheid.”A

B
T / bou

w
en aan am

bities / decem
ber 2015

TO
ELIC

H
TIN

G
 O

M
SLA

G

Wind wakkert aan tot storm, vogels 

drijven op de lucht, zand stuift, vormt 

duinen. Golven tasten het land aan. 

De mens antwoordt, slaat terug. 

Bouwt dijken, spuit zandvlaktes op. 

De eeuwige strijd van natuur en cultuur 

duurt voort.

Op een spectaculaire locatie, waar 

havens en zee, oude en Tweede 

Maasvlakte elkaar ontmoeten, creëerde 

Kunstenaarscollectief Observatorium 

de Zandwacht. Een kunstwerk dat 

verbeeldt hoe natuurkrachten vorm 

geven aan Nederland.

Slanke betonnen frames symboliseren 

de vorming van een duin. Ze verbeelden 

zand dat opstuift en weer neerdaalt in 

de luwte. Drie ellipsoïden van verschil-

lende grootte dagen de elementen uit. 

Ze rijzen op tot negen meter hoogte. 

Wie er doorheen dwaalt, ziet het 

kunstwerk en de omgeving in een 

voortdurend veranderend perspectief.

De ellipsoïden zijn opgebouwd uit 

prefab betonnen frames. Zijn ze 

bestand tegen extreme weersom-

standigheden? Tegen geselende 

stormen, tegen vloedgolven? ABT 

bedacht en berekende de oplossing. 

De ellipsoïden zijn uitgevoerd in 

zandkleurig Hoge Sterkte Beton. 

Een balkenframe op een granulaat-

matras vormt de fundering, spreidt 

de belastingen vanuit de betonnen 

elementen naar de ondergrond en 

genereert zo voldoende draagkracht. 

Oerkrachten zijn getemd in een 

BIM-model dat driedimensionaal 

inzicht geeft in de gekromde structuur. 

Net als in de natuur, is geen element 

gelijk.  Een point-cloud maakte het 

mogelijk om de Zandwacht in het duin-

landschap te positioneren. Verbeelding 

en techniek ontmoeten elkaar.

Zandwacht natuurkracht 
Fotovlieger.nl 
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de kelder. Een ter plaatse gestorte 

betonvloer garandeert permanente 

afsluiting.

Het Forum bevindt zich deels boven 

de Mineurslaan, waar onder andere 

vrachtverkeer rijdt. Bij het ontwerp 

van de kolommen van het Forum 

is rekening gehouden met een 

forse aanrijbelasting: mocht een 

vrachtwagen een kolom raken, dan 

zal het Forum niet instorten. Ook de 

belastingafdracht langs de fundering 

van het aangrenzende Beatrixgebouw 

was een ontwerptechnische uitdaging. 

Met een slimme oplossing wordt de 

bestaande fundering niet belast en de 

nieuwe belasting afgedragen op een 

nieuwe fundering. Gemeente Utrecht 

is de opdrachtgever en de architect is 

Group A. ABT geeft integraal advies.

Nieuw Hoog Catharijne

Een ander markant project is de 

bouw van Nieuw Hoog Catharijne 

door BAM NHC, in opdracht van 

Klépierre. Boven een vijflaagse 

ondergrondse parkeergarage komen 

verschillende lagen winkels, woningen 

en een hotel. De bouwwijze van de 

garage is bijzonder: vanaf de tweede 

verdieping onder de grond wordt er 

tegelijkertijd zowel naar boven als 

beneden gebouwd. Om vlak langs 

het muziekpaleis zo’n 18 meter 

naar beneden te kunnen bouwen, 

zijn enkele bijzondere technieken 

gebruikt. Zo zijn de derde en vierde 

verdieping horizontaal tegen de 

damwand gevijzeld en zijn er cement-

bentoniet wanden tot 60 meter diepte 

aangebracht. De bovenste meters 

zijn versterkt met damwanden.               

De vloeren rusten op vooraf 

afgehangen kolommen in grote 

diameter boorpalen. De boorpalen 

zijn vóór het realiseren van de vloeren 

vanuit de bouwput aangebracht. 

Voor de kernen en kolommen wordt 

er van boven naar beneden gewerkt, 

wat inventiviteit en aangepaste 

werkwijzen vraagt. 

Momenteel is de afbouw van de 

garage in volle gang, zodat medio 

2016 de eerste lagen van de 

parkeergarage en toerit in gebruik 

genomen kunnen worden. 

In opdracht van BAM NHC voert ABT 

de externe kwaliteitsborging voor 

de onderbouw uit.

Moreelsebrug

Al in uitvoering is de Moreelsebrug, een 

ontwerp van cepezed. Deze brug voor 

fietsers en voetgangers zorgt voor een 

extra verbindende schakel tussen de 

binnenstad en de westkant van de stad. 

De afgelopen maanden is hard gewerkt 

aan de fundering. Palen zijn gemaakt en 

er is beton gestort. Dat gebeurt veelal in 

Trein Vrije Periodes (TVP’s). Omdat de 

beschikbare tijd binnen een TVP beperkt 

is, worden speciale werkmethodes 

toegepast. Zo maakt de prefab 

betonnen bekisting onderdeel uit van de 

uiteindelijke betonconstructie.

De bovenbouw van de brug bestaat 

geheel uit staal, van kolommen, 

brugsecties en trappen tot de 

boombakken. In Friesland legt het 

staalconstructiebedrijf BSB Staalbouw 

B.V. momenteel de laatste hand 

aan de eerste brugsecties. Nadat 

de hele brug voorzien is van een 

aantal conserveringslagen, gaan de 

onderdelen op transport. Dat gaat 

deels over water, omdat sommige 

onderdelen te groot zijn voor transport 

over de weg. Ondertussen wordt het 

bouwterrein gereed gemaakt. Naast 

het spooremplacement wordt onder 

andere een zeshonderd tons rupskraan 

geplaatst. De eerste kolommen en 

brugsecties worden medio december 

gemonteerd. Eind januari volgt een 

viertal brugsecties met bijbehorende 

kolommen en boombakken. Plaatsing 

van de overige delen van de brug 

gebeurt pas in het tweede deel van 

2016. Pas dan is er voldoende ruimte 

om het werk te kunnen uitvoeren. 

ABT begeleidt de uitvoering, inclusief 

audits om de uitvoeringskwaliteit 

te toetsen. ABT zet hiervoor 

specialistische kennis in op het 

gebied van staalconstructies, 

lastechniek, betonconstructies en 

funderingstechnieken.

Het Masterplan Stationsgebied Utrecht 

herenigt het Stationsgebied met de 

historische binnenstad en verbetert de 

leefbaarheid en veiligheid. Onderdeel 

van het Masterplan is de combinatie 

van een verhoogd plein en het Forum 

met een grote fietsenstalling. 

Het Forum bevindt zich op het dak van 

de stalling en deels boven de openbare 

weg. Het is een uitdagend project, 

onder meer vanwege de inpassing in 

het binnenstedelijk gebied.  

Forum en fietsenstalling

De fietsenstalling is tweelaags en 

deels drielaags door een kelder. De 

stalling, een staalconstructie met 

kanaalplaten, is zo efficiënt mogelijk 

ingepast in de omgeving. 

De kelder wordt gevormd door stalen 

damwanden. Een constructieve 

waterglasinjectie zorgt voor een 

tijdelijke bodemafsluiting van 
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Het centrum van Utrecht maakt een enorme transformatie door. Een nieuw 

Stationsgebied geeft de stedelijke bedrijvigheid, bereikbaarheid en leefkwaliteit een 

forse impuls. ABT is betrokken bij een groot aantal projecten. Met hart en ziel wordt 

gewerkt aan slimme oplossingen op het gebied van bouwmanagement, geotechniek, 

bouwfysica, brandveiligheid, installatietechniek, kostenmanagement en constructies. 

Multidisciplinaire uitdaging
in Utrecht
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Ze komen met oplossingen waar nog nooit iemand aan heeft gedacht. Oplossingen 

die de architect meer vrijheid geven en de aannemer houvast bieden. Oplossingen 

die grote besparingen opleveren in materiaal, tijd of exploitatie. De groep die zich 

bezighoudt met ‘computational design’, benut de computer om ontwerpen constructief, 

bouwfysisch, bouwkundig of civieltechnisch te verbeteren en processen te stroomlijnen. 

“Overal liggen kansen”, benadrukken ze. De groep, waarin ABT’ers uit verschillende 

disciplines en van beide locaties samenwerken, wordt graag vroegtijdig ingeschakeld. 

Frank Huijben, Chris van der Ploeg, Bas Wijnbeld, Jelle Roks 

en Jouke Lutgendorf maken deel uit van ABT’s ontwerpgroep. 

De ingenieurs weten hoe ze de computer aan het werk 

moeten zetten om processen of ontwerpen te verbeteren. 

“Alle handelingen die je vaker dan één keer doet, kun je beter 

automatiseren”, zeggen ze. In een vak waarin gigantisch veel 

gerekend wordt, is het zaak om dat zo efficiënt mogelijk te 

doen. “De computer kan duizend berekeningen uitvoeren in de 

tijd dat wij er twee doen”, zegt Frank Huijben. “Dat betekent 

dus dat je veel sneller kunt werken of veel meer berekeningen 

in dezelfde tijd kunt uitvoeren, waardoor je je ontwerp kunt 

optimaliseren.”

Materiaalbesparing

Bas Wijnbeld geeft als voorbeeld het dak van het nieuwe 

Nationaal Militair Museum in Soesterberg. “Om dit dak te 

optimaliseren moesten we 150 tot 300 miljoen toetsingen 

uitvoeren. We hebben de constructie berekend met behulp van 

Oasys GSA en eigen ontwikkelde software, waarmee het hele 

toetsingsproces geautomatiseerd kon worden. Dit maakte het 

mogelijk om meer ontwerpiteraties te doen. Het resultaat is 

een forse reductie van het staalverbruik in het dak. Dat maakte 

een constructie met een spectaculaire glazen pui mogelijk en 

droeg bij aan de betaalbaarheid van het museum.”

“Computergestuurd ontwerpen 
  voor een beter resultaat”

Van links naar rechts: Jouke Lutgendorf, Bas Wijnbeld, Chris van der Ploeg, Frank Huijben en Jelle Roks

Computational Design bij ABT
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Chris van der Ploeg geeft een ander voorbeeld. “Voor de 

Feniksloodsen in Rotterdam hebben we berekend hoe je met 

variabelen de brandwerende coating en een stalen constructie 

kunt komen tot een oplossing die duurder is als je alleen naar 

het staal kijkt, maar een stuk goedkoper is als je naar het totaal 

kijkt, inclusief verf. We hebben bij deze berekeningen de kennis 

van de verfleveranciers geïntegreerd in ons optimalisatiescript.”

 
Altijd maatwerk

In eerste instantie richtte de groep zich vooral op constructies, 

maar inmiddels zijn ook de bouwfysici, bouwkundigen en 

civiel-technici aangehaakt. “We combineren onze kennis van 

computerprogramma’s met de kennis van de verschillende 

disciplines”, vertelt Jouke Lutgendorf. “Dat doen we vanuit ons 

basisframework met functionaliteiten die we hergebruiken. 

Daar voegen we, afhankelijk van de ontwerpopgave, functio-

naliteiten aan toe. Het is altijd maatwerk.”

De groep wordt graag zo vroeg mogelijk in een proces 

ingeschakeld. “We kunnen altijd iets betekenen, maar als je 

vroeg betrokken raakt bij een proces zijn er nog veel keuzes 

mogelijk en kun je de grootste winst boeken. De kwaliteit 

van het eindresultaat wordt bepaald door de kwaliteit van de 

afgesproken randvoorwaarden, de vastgelegde eisen en de 

ingevoerde data. ‘Rubbish in = rubbish out’ geldt ook hier. 

Als je begint met de verkeerde parameters, dan kun je einde-

loos de verkeerde kant op rekenen”, zegt Jelle Roks. 

Het rekenwerk begint dus altijd met een goed gesprek met 

de – interne of externe – opdrachtgever. Daarna gaan de 

ingenieurs met een versimpeld model aan de slag en testen 

dat voordat een vervolgstap wordt ingezet.

Verrassend resultaat

Of het nu gaat om het optimaliseren van het fundament 

van windturbines, het construeren van een ultraslanke toren 

of het in één keer ontwerpen van 11.000 gevelpanelen, 

de rekenmeesters van ABT leveren graag hun bijdrage. 

Niet zelden tot grote verrassing van de opdrachtgever. 

Huijben: “ze zijn vaak verbaasd over wat er mogelijk is. 

Doordat de computer sneller en meer alternatieven kan 

berekenen, zou je kunnen zeggen dat we zelfs leren van 

uitkomsten. Soms ook met verrassend resultaat.”

Op de plek waar vroeger de voetballers van ADO Den Haag om elke meter 

vochten, wordt nu hard gebouwd aan de Sportcampus Zuiderpark, de nieuwe 

topsportlocatie van de stad. In het ontwerp van het Engelse architectenbureau 

Faulkner Browns Architects wordt een gemeentelijke topsportarena, sporthallen en 

de sportonderwijsfaciliteiten van de Haagse Hogeschool en ROC Mondriaan letterlijk 

bij elkaar gehouden door een metalen gevel ‘de Ribbon’. Met niet minder dan 11.000  

panelen, waarvan de kleur verandert afhankelijk van de invalshoek van het zonlicht. 

ABT ontwikkelde een model waardoor niet elk gevelpaneel van de dubbel gekromde 

gevel apart ontworpen hoefde te worden.

Sportcampus Zuiderpark
11.000 gevelpanelen in één model 

Er is veel te vertellen over de 

Sportcampus Zuiderpark. Een van de 

meest in het oog springende onder-

delen is de gevel, die met zijn vorm 

het hoofdthema van het gebouw – 

‘beweging’ – illustreert.

De complexe vorm wordt bekleed met 

11.000 RVS-losagnes. De architect 

koos ervoor deze RVS-losagnes 

verspringend te monteren binnen 

zuiver verticale voegen in een ‘Ribbon’ 

met niet-parallel lopende onder- en 

bovenranden. Aangezien de hellings-

hoek van het dakvlak ook nog eens 

variabel is, leek het onvermijdelijk om 

11.000 unieke panelen te ontwerpen, 

met elk een eigen vorm, bepaald door 

de locatie op de gevel.

Parametrisch model

De rekenmeesters van ABT genereer-

den het patroon voor de panelen met 

behulp van een parametrisch model 

waarin de technische en esthetische 

randvoorwaarden zorgvuldig in  

regels werden beschreven. Het model 

maakte het mogelijk om eenvoudig 

verschillende patronen te proberen en 

te evalueren. Zo kwam ABT tot een 

optimalisatie van de losagnes waarbij 

met één vaste paneelgrootte van 

3 x 0,6 meter het gewenste patroon 

over de gehele ‘Ribbon’ doorgezet kon 

worden. Het voegwerk vangt de afwij-

kingen op in toleranties. Die toleranties 

zijn door het aanvullende inzicht in de 

geometrie scherp in beeld gekomen en 

beheersbaar geworden. 

Het resultaat: er is maar één type 

paneel voor 11.000 op het oog unieke 

elementen. Het ‘state of the art’ 

modelleer en (reken)werk van ABT gaf 

ontwerpers en uitvoerende partijen veel 

beter inzicht in de opgave en toonde 

de maakbaarheid van het ontwerp met 

traditionele vakmanschap aan. 

Zo neemt ABT risico’s weg.

Meer informatie over ABT en de besproken projecten:
www.abt.eu/projecten
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De zelfdragende luifel dient als 

zonnescherm voor het fablab light-

weightconstructions & mechatronica 

van het Saxion. Daarom moest ze 

onder een hoek gesloten zijn voor zon-

licht, terwijl de constructie van onderaf 

bezien volledig open is. Dit bereikte de 

architect door op een vernuftige wijze 

stalen buizen aan elkaar te schakelen. 

De stijfheid van de buisprofielen zorgt 

ervoor dat de constructie zichzelf kan 

dragen. ABT onderzocht de construc-

tieve mogelijkheden en realiseerde de 

luifel in nauwe samenwerking met IHC 

Studio Metalix.

Slimme constructie 

Door de buizen tot halverwege de 

hoogte in te slijpen, konden ze als een 

puzzel in elkaar vallen. Het geheel 

werkt op deze manier samen als een 

vlakke vloerplaat. Door de sleuven in de 

buizen onder een hoek van 45 graden 

uit te voeren, ontstond bovendien vol-

doende ruimte voor de lasverbindingen. 

Met geavanceerde EEM-rekenmodellen 

is vervolgens vastgesteld dat lassen over 

uitsluitend de bovenste en onderste 

100 mm volstonden. Dit maakte de 

fabricage aanzienlijk eenvoudiger.

Met de rekenmodellen zijn ook de 

sterkte en stijfheid van de buiscon-

figuratie getoetst. Een constructieve 

analyse maakte duidelijk dat met 

300 mm hoge buisprofielen een 

vrije uitkraging mogelijk is tot maar 

liefst drie meter. Aan de gevelzijde 

met de hoogste zonbelasting is deze 

uitkraging van drie meter gerealiseerd. 

Aan de andere gevels is de uitkraging 

maximaal een meter. 

Blikvanger

De luifel is opgesplitst in secties van 

ongeveer zeven meter. De secties zijn 

gemonteerd aan stalen consoles die aan 

de hoofddraagconstructie zijn verbon-

den. Door deze consoles te voorzien 

van een kopplaat kon montage van de 

luifeldelen plaatsvinden met eenvoudige 

boutverbindingen. 

Dankzij de luifel heeft Saxion Enschede 

nu de beschikking over een nieuwe 

blikvanger van formaat.

Hogeschool Saxion Enschede opende op 2 september haar nieuwe Stadscampus op het 

voormalige terrein van het Natuurhistorisch Museum. De nieuwbouw is voorzien van 

een indrukwekkende stalen luifel. De luifel bestaat uit een aaneenschakeling van 1252 

stalen buizen met verschillende diameters, die samen een gouden bloemenpatroon 

vormen. De inspiratie voor het bloemenpatroon vond architect Marko Matic van IAA 

Architecten in de naam van de omliggende wijk: Horstlanden-Stadsweide. 

Stalen boeket voor Saxion
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Hoge duurzaamheidsambitie

In 2022 beschikt de faculteit Wiskunde 

en Natuurwetenschappen van de 

Universiteit Leiden over een compleet 

nieuwe campus. De oplevering van 

de eerste fase staat gepland voor 

januari 2016. Daarbij gaat het om 

een Meethal en een Labgebouw 

met parkeergarage, ontworpen 

door Inbo en JHK Architecten. In de 

ontwerp- en uitvoeringsfase heeft ABT 

het geotechnische en constructieve 

ontwerp gemaakt, in de uitvoering 

geeft ABT trillingsadvies. De Meethal 

moet trillingsvrij zijn. In de hal zijn 

daarom op een betonnen vloer van een 

meter dik 16 gigantische betonblokken 

geplaatst. Het Labgebouw bestaat uit 

een centraal atrium met ruimte voor 

practicumzalen en onderwijs. 

Het atrium biedt toegang tot drie 

laboratoriumvleugels. De opdracht-

gever heeft de ambitie om het 

‘BREEAM very good’-certificaat 

(drie sterren) te behalen. Dat is geen 

eenvoudige opgave, omdat het 

een BREEAM-bespoke project is, 

waarbij hoge eisen worden gesteld 

aan de laboratoria. ABT adviseert 

en begeleidt hierbij en zo wordt de 

duurzaamheidsambitie gewaarborgd.

 

Helix: inspirerende spiraal

Wiegerinck

De Wageningen UR bouwt een nieuw 

onderwijs- en onderzoeksgebouw. 

Het pand, ontworpen door Wiegerinck 

en Arup, draagt de naam Helix. De naam 

verwijst naar de spiraalvorm, te herken-

nen als een vier hoge atria die om een 

centrale kern draaien. 

Elke bouwlaag biedt ruimte aan labora-

toria en kantoren. Het gevelontwerp en 

de gekozen oriëntatie zorgen voor een 

maximale lichtopbrengst en een mini-

male zoninstraling. Het gebouw wordt 

aangesloten op het warmte-koude-

opslagsysteem van de universiteit, wat 

verwarming en koeling met betonkern-

activering mogelijk maakt. 

ABT verzorgt de overall-coördinatie van 

de verschillende disciplines. Daarnaast 

tekent ABT voor het constructief 

ontwerp, het procesmanagement, de 

aanbesteding(en), de directievoering en 

het toezicht tijdens de uitvoering. Ook 

ondersteunt ABT de universiteit bij de 

investerings- en exploitatiebegroting en 

de liquiditeitsplanning. Helix wordt eind 

2015 opgeleverd.

Geselecteerd voor tweede fase
Science Campus Leiden

ABT is geselecteerd als adviseur 

bouwfysica en installatietechniek voor 

de tweede fase van de nieuwe Science 

Campus van de Universiteit Leiden. 

Op installatietechnisch gebied zal 

ABT samen gaan werken met Huygen 

Installatie Adviseurs.

In het gebouw worden hoofdzakelijk 

onderwijsruimten, kantoren en 

laboratoria gehuisvest. Inbo en 

JHK Architecten zullen het ontwerp 

vormgeven waarbij het gebouw  

kruisbestuiving tussen verschillende 

instituten zal moeten faciliteren.

Het complexe, energie-intensieve 

gebouw met een vloeroppervlak van 

circa 30.000 m2 moet minimaal voldoen 

aan de kwalificatie BREEAM Very Good. 

ABT tekent voor een comfortabel, 

gezond, energie-efficiënt en flexibel te 

gebruiken gebouw. 

Binnenkort start ABT met het 

structuurontwerp. Het ontwerp voor 

de tweede fase houdt rekening met de 

installatietechnische uitgangspunten van 

de eerste fase van de Science Campus. 

Deze eerste fase is bijna afgerond. 

Hierbij is ABT betrokken op het gebied 

van constructies en BREEAM-specialist 

tijdens de uitvoering.
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Dansen op het dak

Tennisvereniging IJburg in Amsterdam 

heeft een nieuw clubhuis. Een clubhuis 

dat tegelijkertijd tribune en uitzichts-

punt is en dat identiteit geeft aan de 

vereniging. Bijzonder is vooral het dub-

belgekromde dak dat de architecten van 

MVRDV ontwierpen. Hierop kunnen 

200 mensen zitten – en zelfs springen 

en dansen. Hiervoor berekende ABT 

een veilige, betaalbare en duurzame 

constructie. Die bestond uit een ter 

plaatse gestorte, golvende betonschaal. 

De constructie heeft aan de buitenkant 

een EPDM-polymeer hotspray in de 

kleur en de textuur van een gravelcourt, 

die het gebouw meteen waterdicht 

maakt. De reacties zijn lovend.

Duurzaam zwemmen

Na zo’n jaar of 25 waren de vier 

zwembaden van sportcomplex 

De Grote Koppel in Arnhem wel 

toe aan een renovatie. ABT nam de 

klimaattechnologie onder de loep. 

Het bleek efficiënt om het zwembad 

aan te sluiten op de stadswarmte. 

Maar hoe garandeer je daarbij een 

aangename watertemperatuur? De 

temperatuurregeling was een belangrijk 

aandachtspunt. Een combinatie van 

warmteterugwinning, isolatie en 

een aangepaste klimaatinstallatie 

resulteren in een besparing van 30 à 

35% op energie. Dat is vergelijkbaar 

met de isolatie van tweeduizend 

woningen. De gemeente Arnhem 

verdient de investering binnen tien 

jaar volledig terug. Duurzaam gezond 

zwemmen dus!

Building 026: bibliotheek 
duurzaam getransformeerd  

In de zomer van 2014 startte de 

renovatie van Building 026, de 

voormalige stadsbibliotheek in het 

hart van Arnhem. V8 architects en ABT 

toverden het pand om tot een flexibel, 

toekomstbestendig en energetisch 

duurzaam gebouw. Alle installaties 

en bouwkundige elementen zijn 

vervangen. Twee splitlevel vloeren 

maakten plaats voor één nieuwe vloer. 

Constructieve dak- en vloeropeningen 

brengen meer daglicht in het gebouw, 

waardoor het middengebied en de 

bovenbouw als kantoor verhuurd 

kunnen worden. De plintruimten 

hebben een winkelfunctie gekregen. 

In de bestaande kelders is een 

parkeergarage gerealiseerd. 

ABT tekende voor de constructie, 

de akoestiek en de installaties. 

In de bovenbouw is een 

klimaatplafond met led-verlichting 

gerealiseerd. Door betere isolatie 

en warmteterugwinning kon het 

vermogen van de ketels gehalveerd 

worden. De nieuwe installatie heeft 

een EPA energielabel A gekregen. 
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Scagliola Brakkee Sportbedrijf Arnhem

Meer informatie over deze projecten:
www.abt.eu/projecten
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eindproduct is groot en het ontkisten 

eenvoudig. Een onweerstaanbare 

combinatie van voordelen.

Workshop vacuumatics

ABT’s Frank Huijben promoveerde 

aan de Technische Universiteit 

Eindhoven op het onderwerp. 

Hij begeleidde onlangs een 

Tektoniek-workshop van de Inter-

national Society of Flexible Formwork 

(ISOFF) en het Cement & Beton 

Centrum Amsterdam waar werd 

geëxperimenteerd met vacuüm-

gestabiliseerde zandmallen. Drie teams 

van vijf deelnemers produceerden 

geribde betonnen plaatelementen 

die de potentie van de techniek 

laten zien. Ze gebruikten daarbij 

een techniek die voortborduurt op 

bestaande zandmal-technieken uit 

de metaalindustrie, die erom bekend 

staan complexe vormen te realiseren 

met een hoge maatnauwkeurigheid. 

In dit geval dient het gestabiliseerde 

zand als tijdelijke ondersteuning voor 

het nog vloeibare beton. 

Dat stabiliseren gebeurt door een 

interne onderdruk (vacuüm) te creë-

ren in een zandpakket dat omhuld is 

met een rekbaar folie. 

De teams werkten met een enkel-

zijdige zandmal, maar dubbelzijdige 

zandmallen zijn ook heel goed 

mogelijk. Beide helften kunnen dan 

een aparte vorm hebben. 

Binnen handbereik

De teams toonden aan dat het 

technisch en praktisch haalbaar 

is een grote verscheidenheid aan 

topologie-geoptimaliseerde (geribde) 

betonconstructies te realiseren met 

behulp van één vacuüm-gestabili-

seerde 3D-zandmal. Toepassing van 

topologie-geoptimaliseerde beton-

constructies in de bouwpraktijk lijkt 

daarmee binnen handbereik. 

Zulke constructies zijn efficiënt, duur-

zaam en vaak ook bijzonder elegant. 

Denk bijvoorbeeld aan lichtgewicht 

betonnen vloeren en schaaldaken, 

maar ook aan open structuren voor 

gevels, wanden of zelfs kolommen. 

Niet voor niets zijn architecten bijzon-

der geïnteresseerd in deze technologie. 

Onweerstaanbare 3D-zandmallen

Tot dusverre bleef het echter 

bij theorie. Het ontwerpen van 

topologie-geoptimaliseerde con-

structies bleek met ‘traditionele’ 

bekistingsmethoden te tijdrovend, 

te arbeidsintensief en nauwelijks 

duurzaam. Hierin brengen 

vacuüm-gestabiliseerde 3D-zand-

mallen (‘vacuumatic formwork’) 

mogelijk verandering. Deze techniek 

is toegankelijk, de gebruikte mate-

rialen zijn low-tech, het granulaat 

(zand) biedt intrinsieke vormvrijheid, 

alle onderdelen zijn herbruikbaar, 

de maatnauwkeurigheid van het 

Een relatief nieuwe vormentaal binnen de hedendaagse (digitale) ontwerpcultuur is 

die van de ‘topologie-geoptimaliseerde’ constructies. Met behulp van parametrische 

ontwerptools en constructieve optimalisatie algoritmen kunnen constructies 

ontworpen worden waarbij materiaal enkel daar gebruikt wordt waar het vanuit 

constructief oogpunt het meest effectief is.

 Vacuumatics
 Topologie-geoptimaliseerde 
 betonconstructies binnen handbereik

  

Meer informatie over vacuumatics:
www.abt.eu/vacuumatics
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Een brug met een ultraslank brugdek, dat geen onderhoud nodig heeft en minstens 

honderd jaar mee kan? Een brug die kan bogen op een extreem lage ‘total cost 

of ownership’? Romein Beton en ABT ontwikkelden samen standaard composiet 

betonnen bruggen voor fietsers en voetgangers. De eerste bruggen van het model 

‘Basisbrug’ zijn inmiddels opgeleverd.

Rotterdam en Drachten hebben de 

primeur: de eerste supersterke bruggen 

voor fietsers en voetgangers. De brug-

gen zijn zo sterk, door het toegepaste 

Ultra Hoge Sterkte Beton (UHSB): 

zelfverdichtend vezelversterkt beton. 

Het beton is opgebouwd uit verschil-

lende componenten. Naast de bekende 

grondstoffen bevat het zeer fijne 

vulstoffen en staalvezels, waardoor het 

beton een hoge druk- en treksterkte 

krijgt en erg taai wordt. Het materiaal 

kan een zeer grote spanning opnemen. 

Dit maakt het mogelijk de constructie 

slank te ontwerpen, waardoor ze 

een stuk lichter blijft. Daardoor kan 

ook de fundatie weer eenvoudiger en 

lichter worden uitgevoerd. Het beton is 

bovendien zo dicht van structuur 

dat de waterabsorptie laag is, het 

materiaal uitstekend bestand is 

tegen vorst-dooicycli en een hoge 

slijtweerstand heeft. Vuilaanhechting 

is nagenoeg onmogelijk.

Eenvoudigweg bijzonder

Romein Beton en ABT hebben 

de voordelen van dit materiaal 

gecombineerd met de voordelen van 

standaardisatie: ze hebben een uitge-

kiend gestandaardiseerd brugconcept 

ontwikkeld dat het mogelijk maakt de 

kosten per m2 per jaar te halveren. 

De eerste gerealiseerde bruggen 

vallen niet op door hun uiterlijk, of het 

moet het ultraslanke brugdek zijn. 

Dat laat echter wel de potentie van 

het materiaal zien. De wetenschap 

dat deze bruggen tenminste 100 

jaar mee gaan en er geen onderhoud 

nodig is aan het brugdek zelf, maakt 

ze eenvoudigweg bijzonder. Met recht 

‘een brug voor het leven’. 

Romein Beton

UHSB composietbeton bruggen 
Extreem sterk, mooi en voordelig

Reden genoeg om te zoeken naar een 

efficiënte versterkingsmethode voor de 

galerij of het balkon. Die ontwikkelde 

aannemer Vogel B.V. samen met ABT, 

B+BTec en S&P Clever Reinforcement 

Company.

De oplossing kreeg de naam 

‘Verankeringssysteem van Vogel 

voor Uitkragende betonnen Vloeren’, 

ofwel VVUV-systeem. In de kopse 

kant van de betonplaat wordt een 

gat geboord tot in de achterliggende 

vloer of randbalk. In het boorgat 

wordt een anker verlijmd met epoxy. 

Het VVUV-systeem brengt zo extra 

wapening aan waar die nodig is; 

bovenin de uitkragende betonplaat. 

Hoeveel ankers er nodig zijn, kan per 

plaat verschillen.

Niet simpel

De oplossing oogt simpeler dan ze in 

feite is. Om een gat te kunnen boren 

van maximaal 2,5 meter in een relatief 

dunne betonplaat, moest een speciale 

boorinstallatie met geleiderail worden 

ontwikkeld. De boor zelf is een holle 

diamantboor met een uitwendige dia-

meter van 20 mm. In het boorgat wordt 

vervolgens een CFRP-bar (Carbon Fibre 

Reinforced Polymere) verlijmd. Dit anker 

heeft een hoge opneembare trekkracht. 

Hierdoor zijn veel minder ankers nodig 

dan bij bijvoorbeeld stalen wapening. 

Het goed vullen van het boorgat met 

lijm is cruciaal voor het resultaat. Dit lukt 

door het boorgat van achteruit te vullen. 

Het vooraf aanbrengen van afstandhou-

ders op de bars garandeert een volledige 

omhulling van de ankers met lijm. 

Nominatie Betonprijs 2015

ABT was vanaf de eerste brainstorm-

sessies betrokken bij de ontwikkeling 

van het VVUV-systeem. Zo zijn op 

advies van ABT full-scale testen 

uitgevoerd om de capaciteit van het 

systeem aan te tonen en om inzicht 

te krijgen in het constructieve gedrag 

van de versterkte constructie. 

Mede daardoor kan het systeem 

rekenen op acceptatie door gemeen-

ten. Inmiddels zijn al meer dan 20 

flatgebouwen versterkt met deze 

methode. Er liggen nog tientallen 

projecten in het verschiet. 

Het VVUV-systeem heeft een 

nominatie voor de ‘Betonprijs 2015’ in 

de categorie renovatie en reparatie in 

de wacht gesleept. 

Op 23 mei 2011 brak plotseling, zonder enige waarschuwing, een galerijplaat van de 

Antillenflat in Leeuwarden af. Het bleek dat de wapening verkeerd was uitgevoerd en 

bovendien was gecorrodeerd. De Antillenflat is niet de enige flat waar dit het geval is. 

In de jaren ’50-’70 zijn honderden soortgelijke galerijflats gebouwd, waarvan veel met 

dezelfde problemen kampen. 

VVUV-systeem
Veilig in de zon op het balkon

CFRP-bar

Beton

Epoxy
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In Rotterdam staan op Katendrecht de Fenixloodsen I en II. De loodsen zijn rond 

1900 gebouwd als de San Franciscoloods van de Holland-Amerika Lijn. Na een 

bombardement in de Tweede Wereldoorlog en een brand in 1947 is de loods hersteld 

en gesplitst in de loodsen Fenix I en Fenix II. De loodsen krijgen nu een derde leven.

Voor Fenix I heeft Heijmans Vastgoed bv 

een gemengd programma ontwikkeld 

van bestaande bouw, een parkeer-

garage en nieuwe woningen. In de 

bestaande bouw van 120 bij 45 meter 

komen ruimtes voor cultuur, horeca, 

creatieve ondernemers en woningen. 

Extra vides en extra vloeren maken 

nieuwe functies mogelijk. Boven de 

bestaande bouw komt een carrévor-

mig volume met 212 loftwoningen, 

ontworpen door Mei architects and 

planners. De woningen krijgen diepe 

balkons op consoles.

Overgangsconstructie met vakwerk

De nieuwbouw bestaat uit maximaal 

acht woonlagen. Omdat dit teveel is 

om op de bestaande loods af te 

steunen, is een nieuwe constructie 

nodig. Die moet de bestaande 

constructie ontzien. Het aanwezige 

draagvermogen van dit casco is name-

lijk nodig voor de nieuwe functies.

De ideale positie voor het nieuwe 

stramien lag voor de hand, namelijk 

halverwege het bestaande stramien. 

Omdat in de bovenbouw een kleiner 

stramien gewenst was dan in de 

onderbouw, is een overgangsconstruc-

tie nodig. De laag tussen de bestaande 

en de nieuwe bouw, de esthetische 

incisielaag, kreeg daarmee ook 

constructief een functie. 

ABT, dat adviseerde over de constructie 

en geotechniek van het totale pro-

gramma, koos voor vakwerkliggers als 

overgangsconstructie. Dit past het best 

bij de constructieve, esthetische en 

montagetechnische overwegingen.

Opzet behouden

In het project lopen oud- en nieuw-

bouw overal door elkaar heen. Diverse 

verticale dilataties waren nodig om 

verschil in zettingen op te kunnen 

nemen. Horizontale dilataties vangen 

verplaatsingen door kruip, krimp en 

temperatuur op. 

De combinatie van uiteenlopende 

functies in een gebouw dat gedeeltelijk 

nieuw en gedeeltelijk bestaand is, 

is uitdagend. Desondanks is het gelukt 

de ogenschijnlijk eenvoudige opzet van 

het gebouw te behouden. De bouw is 

in november van start gegaan.

Symbiose van bestaand en nieuw
Derde leven voor Fenixloodsen

Mei architects and planners
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In zijn bijna 700-jarige geschiedenis heeft Kasteel Ruurlo verschillende functies gehad. 

De huidige eigenaar, zakenman Hans Melchers, verbouwde het kasteel tot museum 

voor werken van de Nederlandse kunstschilder Carel Willink. Dat gebeurde met groot 

respect voor het monumentale karakter van het pand. 

Na een gemeentelijke herindeling raakte 

Kasteel Ruurlo zijn functie als gemeen-

tehuis kwijt. Zakenman Hans Melchers 

gaf Verlaan & Bouwstra architecten 

opdracht er een museum van te maken. 

Het kasteel moest in zijn oude luister 

worden hersteld. Tegelijkertijd moest het 

pand qua functionaliteit en comfort op 

hoog niveau worden gebracht.

Functioneel en comfortabel

ABT adviseerde de brandveiligheid, 

bouwfysica en de installaties van 

het monument. Omdat aan de 

buitenzijde niets mocht veranderen, 

werd aan de binnenzijde een spouw 

gecreëerd met de gewenste wandaf-

werking en isolatie. In de bestaande 

kozijnen is dubbel monumentenglas 

met zonwerende en isolerende kwali-

teiten opgenomen en zijn de ramen 

voorzien van automatisch geregelde 

binnenzonwering. 

De bestaande haarden en schoorste-

nen zijn gebruikt om luchtkanalen en 

fancoil-units voor de klimatisering 

van de ruimten te verbergen. Ook de 

inbraak- en brandveiligheidsvoor-

zieningen zijn in stijl weggewerkt in 

bestaande elementen. De warmte-

pomp zorgt voor een energiezuinige 

warmte opwekking waarbij de 

luchtaanzuig onzichtbaar in het dak 

is opgenomen. Elegante oplossingen 

die leiden tot optimale gebruiks-

mogelijkheden met behoud van 

het monumentale karakter van in- 

en exterieur.

Nieuwe entree

Voor het museum waren op de begane 

grond meer vloeroppervlak en een 

nieuwe entree nodig. Om het aanzicht 

van het kasteel zo min mogelijk te 

verstoren, ontwierp Verlaan & Bouw-

stra een glazen serre. ABT’s glasgroep 

ontwikkelde hiervoor een constructie 

van horizontale en verticale vinnen. Een 

vernuftige bouwbare verbinding met 

een volledig glad glasoppervlak verbindt 

de vinnen. De horizontale vinnen zijn 

doorlopend uitgevoerd, waardoor ze uit 

twee glasplaten opgebouwd konden 

worden. In de horizontale vinnen zijn 

gaten gemaakt om deuvels voor de 

verticale vin aan te brengen. Om de 

verbinding binnenin het glas te kunnen 

maken, is de middelste glasplaat dikker 

uitgevoerd. Ter plaatse van de verbinding 

is de middelste glasplaat gespaard. 

In de sparing zijn RVS-platen gelijmd 

om deuvels aan te brengen. In de 

verbinding is ruimte voor stelblokjes.

Transparante constructie

Om de glasconstructie te verbinden 

met de omringende gevels zijn, 

in nauw overleg met de architect, 

inkassingen gemaakt in het bestaande 

metselwerk. Hierin zijn speciale 

oplegschoenen toegepast. ABT maakte 

hierbij gebruik van eerdere ervaringen 

bij de serre van het Dordrechts 

museum. Zo is een bijzondere trans-

parante glasconstructie ontstaan.

Kasteel Ruurlo
Een kunstige renovatie

Verlaan & Bouwstra architecten
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Het fundament onder het huis van onze democratie is degelijk en maakt renovatie 

mogelijk. Dat stelden, Real Estate Consulting, Adviesburo de Vaal en ABT vast. 

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf onderzochten zij de technische kwaliteit van 

het casco van het Binnenhofcomplex. Naast het fundament, beoordeelden de partijen 

ook de draagconstructie, het dak, de gevels en het interieur. 

B
ESTA

A
N

D
E G

EB
O

U
W

EN

B
ESTA

A
N

D
E G

EB
O

U
W

EN

Casco onderzoek
Renovatie Binnenhof goed mogelijk 
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Het Binnenhof is een vlechtwerk van 

bouwvolumes met een uiteenlopende 

historie en monumentale waarde. 

Het Rijksvastgoedbedrijf wil het 

complex met respect voor de geschie-

denis naar nu halen en liet daarom 

ondermeer het casco onderzoeken. 

Binnen de beperkingen in tijd en in 

toegankelijkheid is het het team gelukt 

om gezamenlijk, ieder vanuit zijn eigen 

deskundigheid, steekproefsgewijs 

onderzoek uit te voeren op acht 

locaties. Het onderzoek is op basis van 

feitelijke waarneming, conditiebepaling, 

archief onderzoek en risicoanalyses 

verwoord in een integrale beeldende 

rapportage. De bevindingen van de 

onderzoekers helpen bij de planvorming 

en budgettering van de renovatie.

De steekproeven lieten een wisselend 

beeld zien, waarbij de voor hergebruik 

relevante gebouwonderdelen in 

redelijke tot goede conditie verkeren. 

Voor het specialistisch houtonderzoek 

van de houten kapconstructie van de 

Eerste Kamer, is ABT opgetrokken met 

Adviesbureau Lüning. Door gebreken 

in de liggers en de verbindingen bleek 

de ruim 400 jaar oude kapconstructie 

nog net te voldoen aan het minimale 

veiligheidsniveau.

Nationale Beeldbank

Rijksvastgoedbedrijf 



ABT verzorgt bij grootschalige renovaties de integrale advisering en benut hierbij de 

mogelijkheden van BIM rond de transformatie van bestaande gebouwen. Voor zo’n 

integrale rol is het werken in een BIM-omgeving essentieel. Alle disciplines kunnen er 

in worden meegenomen. Zo ontstaat een integraal technisch ontwerp dat inzichtelijk 

is voor alle samenwerkingspartners. Als referentie kan de grondige renovatie van de 

monumentale universiteitsbibliotheek van de Erasmus Universiteit in Rotterdam gelden.

In samenwerking met jef vandenputte

architectuur werkt ABT aan de 

renovatie van de Rotterdamse 

universiteitsbibliotheek. Het BIM-

model voor dit project bevat zowel 

de bouwkundige en constructieve 

elementen als de elektrotechnische 

en werktuigbouwkundige installaties. 

Al die disciplines in één model maken 

voor aanvang van de bouw een 

virtueel gebouw dat tijdens het proces 

meebeweegt met de beslissingen 

die genomen worden. Hierin kunnen 

ontwerpers eventuele knelpunten op 

voorhand oplossen.

Clash-controles

De ontwerpers zoeken de knelpunten 

bewust op door het uitvoeren van 

‘clash-controles’ tijdens het ontwer-

pen. Dit resulteert in een soepeler 

bouwproces en een betere kwaliteit 

van het gebouw. Voor de universiteits-

bibliotheek richtten de clash-controles 

zich bijvoorbeeld op de combinatie 

van constructie en installatietechniek, 

wat leidde tot aanpassing van het 

installatieconcept. Daarnaast vielen in 

het model inconsistenties op tussen 

de bestaande 2D-tekeningen uit de 

jaren zestig, het uitgangspunt voor 

het BIM-model, en het uiteindelijke 

ontwerp in het BIM-model. Zo konden 

de ontwerpers op voorhand mogelijke 

problemen tackelen. 

Virtual Reality

Met Virtual Reality maakt ABT de 

samenwerking van de verschillende 

Inzichtelijk renoveren met BIM 23
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disciplines in het BIM-model zichtbaar 

voor opdrachtgevers en uitvoerende 

partijen. Daarbij kan de bouwkundige 

discipline zowel aan als uit worden gezet. 

Het uitschakelen maakt de onderlig-

gende installatiecomponenten zichtbaar.

Scan de QR-codes, doe een 3D-bril op 

en beleef BIM in Virtual Reality. 

Een cardboard 3D-bril ontvangen? 

Mail dan naar communicatie@abt.eu. 

De 360 graden render is ook te openen 

via www.abt.eu/virtualreality.

jefvandenputte architectuur
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Tweeduizend jaar geleden een legerplaats met een verdedigingswal en torens; nu een 

theater, stadsboerderij, museum en café-restaurant. De locatie is precies die van het 

oorspronkelijke fort, de wallen zijn net zo hoog en de omtrek is even groot. Op 30 

augustus 2015 opende Castellum Hoge Woerd in De Meern de poorten. De Gemeente 

Utrecht heeft er een culturele ontmoetingsplaats van formaat bij.

Castellum Hoge Woerd is een 

cultuurpark dat diverse functies 

verenigt: een stadsboerderij, een 

theater, horeca, een educatieve 

voorziening en een museale trekker 

van formaat: een authentiek Romeins 

schip. Het schip werd in 1997 per 

toeval ontdekt en is na jaren van 

voorbereiding in 2003 opgegraven en 

geborgen. Toen al kwamen dertig-

duizend belangstellenden de resten 

bekijken. Dit jaar verhuisde het schip 

van zijn tijdelijke rustplaats in Lelystad 

naar Castellum Hoge Woerd. SKETS 

architectuurstudio ontwierp een 

glazen ondersteuning voor het schip, 

die de golven van de rivier nabootst. 

ABT tekende voor de engineering en 

uitwerking.

Minimale zakking

Het schip is aangemeerd in een 

paviljoen. Hierin is ook het theater 

gevestigd. Omdat het gebied een 

archeologisch rijksmonument is, golden 

strenge eisen. Zo moest het hele terrein 

een meter worden opgehoogd om plek 

te bieden aan de funderingen, riolering 

en kabels en leidingen. De maaiveldzak-

king mocht maximaal tien centimeter 

bedragen en het aantal palen in de 

ondergrond moest tot een minimum 

beperkt blijven. 

Doos-in-doos

Het door SKETS ontworpen paviljoen is, 

op advies van ABT, op staal gefundeerd. 

Het theater daarbinnen is volgens het 

doos-in-doos principe gebouwd: de zaal 

heeft een zelfdragend stalen frame, dat 

zijn belasting via vier stalen kolommen 

naar de ondergrond afdraagt. Het hele 

theater steunt in totaal op slechts tien 

palen. ABT verving ook de oorspron-

kelijk voorziene betonwanden van het 

theater door gipsplaten en minerale wol 

in combinatie met luchtspouw. 

Dat leverde een flinke gewichtsbesparing 

op. De zakking voldeed hiermee aan de 

randvoorwaarden.

“Supermooi”

Inmiddels is Castellum Hoge Woerd 

geopend en door het bezoek omarmd. 

Het Castellum Café is dagelijks 

geopend voor koffie, lunch en diner. 

In de theaterzaal vinden drie keer 

per week voorstellingen plaats. En 

in het museum krijgen bezoekers 

tekst en uitleg over het schip en de 

vele gebruiksvoorwerpen die daarin 

gevonden zijn. Vanuit de vier poort-

torens wordt verteld over het 

Castellum, het omliggende kampdorp 

en de limes. “Een supermooie omgeving”, 

aldus bezoekers.

Van legerplaats naar culturele
ontmoetingsplaats

Ronald Correljé
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Vederlicht en oogstrelend, zo moet de nieuwe overkapping bij de busterminal op 

Den Haag Centraal worden. Een slanke, glooiende vormgeving ondersteund door een 

orthogonale ruimtevakwerk maakt dat waar.  

Den Haag Centraal maakt een 

metamorfose door. Er is al een nieuwe 

stationshal en nu is de busterminal 

boven de treinsporen aan de beurt. 

In opdracht van de gemeente Den Haag 

hebben Benthem Crouwel Architects 

in samenwerking met constructeurs en 

kostenmanagers van ABT een ontwerp 

uitgewerkt voor de overkapping van de 

in- en uitstapperrons, een paviljoen, een 

droogloop en een windscherm. 

Een bijzondere uitdaging in het project 

vormt het gewicht. Om hinder voor het 

onderliggende treinverkeer te voorko-

men, zal de bestaande draagconstructie 

namelijk niet versterkt worden. 

De constructie van de overkapping 

moet daarom zo licht mogelijk zijn.

Beeldbepalend

De overkapping van de instapperrons 

is het beeldbepalende element van 

de busterminal, maar staat niet 

op zichzelf. Direct ernaast ligt het 

startstation van de Erasmus-

metrolijn naar Rotterdam. Daar moet 

de overkapping architectonisch op 

aansluiten. De glooiende vormgeving 

van de kap met zijn vlakke onderzijde 

en een dun randdetail zorgt daarvoor.

De eis van een slank ontwerp in 

combinatie met grote overspan-

ningen in twee richtingen heeft ABT 

geïnspireerd tot de keuze voor een 

orthogonaal ruimtevakwerk. De 

constructeurs stelden een parame-

trisch model op om de complexe 

vorm te genereren, waarna ze met 

SCIA verschillende varianten onder-

zochten. Dit leidde in nauw overleg 

met Benthem Crouwel uiteindelijk 

tot een lichte en ranke constructie 

die een zo groot mogelijk oppervlak 

van de perrons beschut tegen 

weersinvloeden en waarbij de 

capaciteit van het bestaande dek niet 

overschreden wordt.

Spectaculair slank

Bij de aansluiting op de stationshal 

heeft de overkapping een 

bouwkundige maat van slechts 

355 millimeter gecombineerd met 

grote overspanningen in twee 

richtingen. Om daarbij voldoende 

stijfheid te garanderen hebben de 

constructeurs voor dit deel een 

monocoque-constructie ontworpen. 

Deze bestaat uit dubbel gekromde 

stalen platen die een bouwkundige 

met een constructieve functie 

combineren. Het resultaat oogt 

spectaculair slank.

Spectaculair slanke 
overkapping
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Aan de Nijmeegse Waalkade realiseren 

vijf partners, samen met opdrachtgever 

de Gemeente Nijmegen, De Bastei. 

Het centrum brengt Natuurmuseum 

Nijmegen, museum De Stratemakers-

toren, Staatsbosbeheer, Milieu Educatie 

Centrum Nijmegen en IVN Rijk van 

Nijmegen samen. Het gebouw verbindt 

de historische Stratemakerstoren met 

half verdiepte nieuwbouw. Vanuit de 

entree kan de bezoeker afdalen naar 

de kelder, die toegang geeft tot de 

Basteimuur. Aan de voorzijde biedt een 

nieuwe gevel met een volledig uitkra-

gende glazen erker een fantastisch 

uitzicht op de rivier de Waal.

Zeven bouwlagen

Bijzonder is, dat het museum op een 

bestaande Romeinse vestingmuur 

wordt gebouwd. Ontwikkeling 

van het plan ging in nauw overleg 

met stads- en rijksarcheologen. 

Gaandeweg het project werden 

echter maar liefst zeven bouwlagen 

uit verschillende eeuwen aangetroffen. 

De bouwput bood hiermee een inkijkje 

in de geschiedenis van de stad en zijn 

inwoners, de oorsprong en de groei 

van de stad in de afgelopen twintig 

eeuwen. Dat leidde tot de wens om 

zoveel mogelijk van de archeologische 

resten in te passen in De Bastei. 

Waardevol of kostbaar?

Archeologen hebben inmiddels bepaald 

wat waardevol is. Het ontwerpteam 

beziet nu hoe deze resten ingepast 

zouden kunnen worden. Het project 

was altijd al uitdagend, met een zes 

meter diepe kelder, een grote 

uitkragende glazen erker, een speelse 

stalen dakopbouw en een hoge 

duurzaamheidsambitie. Het inpassen 

van nieuwe eisen maakt het extra 

spannend – en extra duur: waar ligt de 

grens tussen kostbaar en waardevol? 

Die wordt nu bepaald. De oorspronke-

lijke datum van oplevering wordt naar 

verwachting medio 2016.

Boomstammen

Dat wil niet zeggen dat er onder-

tussen niets gebeurt. De Technische 

Universiteit Eindhoven is bijvoorbeeld 

druk bezig met het beproeven van de 

sterkte van boomstammen van 12 

meter lengte die de inbouw moeten 

gaan dragen. ABT adviseerde over 

de constructie en de civiele techniek 

en denkt mee over de consequenties 

van de vondsten voor de kosten en de 

planning. Ook voert ABT het kwali-

teitstoezicht op de constructie uit. 

De Bastei Nijmegen
Vondsten in Valkhofheuvel

Een unieke kans om de geschiedenis van de stad Nijmegen en zijn inwoners te 

vertellen: die biedt de vondst van archeologische resten bij de bouw van De Bastei 

in Nijmegen. De onverwacht rijke vondst betekent wel dat het project duurder en 

tijdrovender wordt.
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Aan de zijde van de Leidsche Rijn heeft 

de brug een hoge A-vormige pyloon, 

waar de hoofdkabels in het midden 

vastzitten. Aan de stadszijde staat een 

H-vormige pyloon, met kabels aan de 

buitenzijde. De hangers van de 

A-vormige pyloon komen naar het mid-

den om vervolgens weer uit te waaieren 

naar buiten. Beide pylonen zijn opge-

bouwd uit staalplaten die alle kanten op 

verlopen onder diverse hoeken.

Elementenmodel 

In opdracht van aannemer Ippel Civiele 

Betonbouw/Strabag BV heeft ABT’s 

infragroep het ontwerp uitgewerkt. 

Er is voor een 3D-aanpak gekozen, 

waarbij de programmeeromgeving 

Dynamo is gebruikt om het model 

op te bouwen. De basis vormde een 

Excel-sheet met alle coördinaten 

van de hoofdkabels en tuien. Deze 

coördinaten zijn in Dynamo uitgelezen 

in een meetkundig draadmodel. 

Dit draadmodel is op zijn beurt aan 

Revit gekoppeld: van een wiskundig 

model, via een draadmodel, naar een 

3D-elementenmodel. Deze nieuwe 

aanpak maakte het mogelijk om 

wijzigingen in het rekenmodel 

makkelijk en snel door te voeren in het 

tekenmodel. Zo werd het makkelijker 

om de hoofdkabels en tuien exact te 

modelleren over getordeerde vlakken.

Innovatieve verankering

Ook de verankering van de trekele-

menten in het funderingsblok aan de 

achterkant van de brug is innovatief. 

Door deze voor te spannen op de 

poeren, staat er al spanning op voordat 

de trekbelasting uit de brug er aan 

komt te hangen. Dit helpt te voorko-

men dat het brugdek te veel doorbuigt 

en zo in het profiel van vrije ruimte 

terecht komt. Dat is aan te raden bij 

dit spannende ontwerp, waarop veel 

factoren van invloed zijn. Inmiddels is 

het definitief ontwerp gereed. Medio 

2016 kunnen voetgangers en fietsers 

de brug in gebruik nemen.

Scan de QR-code en wandel in 3D over 

de brug op uw smartphone of tablet.

Workshop Dynamo voor 
modelleurs

Dynamo is een visuele programmeer-

omgeving binnen Revit. ABT maakt 

gebruik van Dynamo bij het parame-

trisch genereren van elementen, zoals 

windmolenfundaties. Ook gebruikt ABT 

Dynamo om veelvoorkomende 

handelingen te automatiseren en 

informatie inzichtelijk te maken, 

te combineren en te valideren.

ABT’s Dynamo-specialisten onder-

steunen hun collega’s bij het opbouwen 

van nieuwe Dynamo-scripts. Zij orga-

niseerden onlangs, in het kader van het 

ABT BIM-lab, een workshop Dynamo 

voor Revit-modelleurs. De modelleurs, 

werkzaam binnen alle ABT-disciplines, 

konden daar kennismaken met Revit 

Dynamo. Ze raakten vertrouwd met 

het gebruiken van Dynamo-scripts en 

leerden daar ook kleine aanpassingen 

in aanbrengen. Zo bekwamen ze zich 

in het parametrisch modelleren en 

programmeren. 

Brug over Amsterdam Rijnkanaal
Getordeerde brug daagt constructeurs uit 
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Rudy Uytenhaak Architectenbureau en NEXT Architects ontwierpen een nieuwe brug 

over het Amsterdam Rijnkanaal. De brug brengt fietsers en voetgangers van 

Leidsche Rijn naar de binnenstad van Utrecht. Aan de stadszijde landt de brug op 

de nieuwe Montessorischool in het Victor Hugoplantsoen. De brug is extra slank 

uitgevoerd: een brugdek van 30 centimeter dik is opgehangen aan tuien en overspant 

110 meter. Ook de pylonen zijn bijzonder.
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Drenthe is de gelukkigste provincie van Nederland, blijkt uit onderzoek van de 

Erasmus Universiteit in Rotterdam. De nabijheid van natuur en duurzaamheid zijn 

medebepalend voor dat geluk. Het Duurzaamheidscentrum in het Asserbos, tegenover 

de kinderboerderij, voegt daar iets aan toe. Het centrum, ontworpen door  

24H Architecture, huisvest de gemeentelijke wijkpost en het Milieu Educatief Centrum. 

Er zijn leslokalen, een filmzaal, horeca en een expositieruimte.

Op landgoed Het Lankheet tussen Haaksbergen en Eibergen is onlangs een nieuw 

boothuis opgeleverd als onderkomen voor een historisch schip. Dit boothuis is 

gemaakt van lokaal geoogst en traditioneel geconserveerd timmerhout. Door 

parametrische ontwerpbenadering was het mogelijk om het beperkt beschikbare 

hout toe te passen. Het ontwerp is van Dynck Architectuur, ABT ondersteunde het 

bureau met constructief advies. 

Het gebouw heeft vloeiende contouren 

en rijst als het ware op uit de omge-

ving. De gebouwcontour gaat over in 

een terreinophoging, waardoor een 

verbinding ontstaat tussen het groene 

dak van het gebouw en de naastgele-

gen schapenweide. Het terrein geeft 

toegang tot het grasdak, dat leidt naar 

de 18 meter hoge schoorsteen, de 

zonnetoren. Deze zonnetoren voert in 

de zomer de warmte in het gebouw 

af door natuurlijke ventilatietrek. Om 

de schoorsteen heen wikkelt zich 

een wenteltrap, omgeven door een 

houten gaaswerk.

Clima Level-vloer

Bijzonder is de verhoogde Clima Level-

vloer, een systeem waarbij warmte 

en koeling in de vloeropbouw worden 

uitgewisseld met lucht die langs ver-

warmings- en koelingsleidingen wordt 

geleid. De benodigde koeling wordt 

tijdelijk opgeslagen in de bodem en 

opgeroepen bij behoefte. Verwarming 

vindt plaats op basis van houtsnippers. 

Ook zonnepanelen leveren een bijdrage 

aan de duurzaamheid. 

Hout, hout en hout

ABT tekende voor de hoofddraagcon-

structie. Die bestaat voor het grootste 

deel uit hout, waar nodig aangevuld 

met kanaalplaat en staal. Aanvankelijk 

voorzag ABT houten Kerto-vloerplaten 

en Leno-wandelementen, maar 

dat bleek te kostbaar. Daarom is, in 

overleg met onderaannemer 

Woodteq, gekozen voor alternatieven: 

de langswanden bestaan nu uit hout-

skeletbouwelementen die onderling 

verbonden zijn om voldoende stabi-

liteit te bieden. De daken bestaan uit 

dakelementen van gelamineerd hout, 

gedragen op gelamineerde liggers. 

In het Educatief Centrum worden de 

liggers ondersteund door karakteris-

tiek gevormde kolommen.

Het Duurzaamheidscentrum is niet 

alleen een duurzaam gebouw gewor-

den, maar ook een praktijkvoorbeeld 

voor bezoekers die hun eigen woning of 

omgeving willen verduurzamen.

De beheerders van Het Lankheet laat 

het timmerhout dat hun landgoed 

oplevert enkele jaren in stromend water 

liggen, in een beek. Dankzij deze oer-

oude, natuurlijke conserveringsmethode 

verdwijnen voedingsstoffen uit het 

hout. Dat maakt het minder interessant 

voedsel voor insecten en schimmels 

en zo gaat het veel langer mee. Het 

is dus duurzaam hout in de dubbele 

betekenis. Kenmerk van dit lokale hout 

is dat het in verschillende maten in 

beperkte hoeveelheden beschikbaar is. 

In de parametrische benadering hielden 

de ontwerpers daar rekening mee. Dat 

maakte uiteindelijk realisatie van dit 

duurzame ontwerp mogelijk.  

Bladerdak

Het architectonisch concept gaat uit 

van de manier waarop de takken van 

nabijgelegen bomen de tussenruimte 

opvullen om een bladerdak te creëren. 

Het uiteindelijke dak bestaat uit drie 

lagen elementen in een diagonaal 

netwerk in een dubbel gebogen vorm. 

Een fysiek model van het concept in een 

schaal van één op tien toonde aan dat 

de esthetische bedoeling uitstekend 

samenging met constructieve haalbaar-

heid. Dit model werd het uitgangspunt 

voor ontwerpregels voor kolommen, 

vertakkingen en dakelementen, 

die door de plug-in Grasshopper in 

Rhino3D werden ondergebracht. 

Zo kunnen 3D-modellen generatief 

en parametrisch door middel van een 

algoritme worden gecreëerd.

Bouwhandleiding in Excel

Uit het digitale ontwerp rolden de lengte 

van de bouwdelen, de juiste positie van 

de gaten voor verbindingen, de hoeken 

van uiteinden en de nummering van 

de bouwdelen om de bouw te verge-

makkelijken. Een Excel-uitdraai vormde 

op die manier de handleiding voor de 

ambachtelijke bouw van het boothuis.

Duurzaamheidscentrum
Assen

Dubbel duurzaam boothuis 
Dankzij parametrisch ontwerpen  
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Dynck Architectuur
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Tussen 1920 en 1922 verrees in Moskou 

een zendmast ontworpen door inge-

nieur Vladimir Shukhov. Het ontwerp 

van deze Shukhov-toren gaat uit van 

een hyperboloïde vorm, een kegel 

bestaande uit een netwerk van diago-

naal geplaatste balken. Het resultaat is 

licht, robuust en zeer windvast. 

Dat sprak ontwerpers Rick Tegelaar van 

Atelier Rick Tegelaar en Arno Geesink 

van KRAFT Architectuur aan toen 

ze een duurzame waterhuishouding 

wilden realiseren voor ‘Roof Garden’, 

een evenement in Arnhem in de 

maanden juni en juli. Roof Garden 

tovert de parkeergarage van de Rozet, 

het middelpunt voor cultuur, kennis 

en educatie in de stad, om tot een 

stadspark en terras.

Water- en windmolen

Tegelaar en Geesink ontwierpen een 

watertoren volgens het Shukhov-

principe en plaatsten bovenop een 

windmolen. Ze deden dat in nauwe 

samenwerking met ABT, dat tekende 

voor het constructief ontwerp. Onderin 

de parkeergarage wordt regenwater 

opgevangen. De windmolen pompt dit 

water naar een reservoir van duizend 

liter bovenop de watertoren. Vandaar 

kan het water vanzelf naar beneden 

stromen als de tuinman vindt dat de 

planten een sproeibeurt nodig hebben.  

Vrijwilligers

Van Arnhem verhuisde de watertoren 

naar Vlieland, waar hij in september 

de Intro van The Great Wide Open 

opluisterde. De tournee ging verder: 

van 17 tot en met 25 oktober stal de 

toren de show bij de Kazerne tijdens 

de Dutch Design Week in Eindhoven. 

Die verplaatsingen zijn heel eenvoudig, 

want de watertoren is demontabel 

en als plat pakket te vervoeren. De 

nieuwe Shukhov-toren bestaat uit 

rechte houten latten, verbonden met 

stalen ringen. Die verbindingen zijn zó 

eenvoudig te bevestigen dat vrijwilligers 

de toren kunnen opbouwen.
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Arnhem, Vlieland, Eindhoven... Op verschillende plekken in Nederland duikt dezelfde 

watertoren op. Het verhaal erachter begint in Moskou in 1922. 

Demontabele watertoren 
toert door Nederland

Arno Geesink / Rick Tegelaar
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Het Centrum Veilig Wonen toetst de komende jaren duizenden rijtjeswoningen 

in Groningen op aardbevingsbestendigheid. Een deel van de woningen zal ook 

daadwerkelijk versterkt moeten worden. ABT|Wassenaar Seismisch Advies is hier, 

samen met aannemer Friso Bouwgroep en systeembouwer Renolution, bij betrokken. 

Het niet-lineaire rekenprogramma DIANA geeft inzicht in scheurgedrag en maakt 

oplossingen op maat mogelijk.

Hoe kunnen we met zo min mogelijk brandmaatregelen een veilig 

afvalbrengstation ontwerpen in een binnenstedelijke situatie? Dat was de vraag 

waarmee de brandveiligheidsspecialisten van ABT aan de slag gingen voor 

Afvalbrengstation Uitenhagestraat in Den Haag. Door op basis van brandfysica 

te kijken naar de opgave, konden dure brandwerendheidsmaatregelen worden 

vermeden en een brandveilig afvalbrengstation worden gerealiseerd. 

De aardbevingsproblematiek in 

Groningen stelt gebouwontwerpers 

voor nieuwe uitdagingen. ABT|Was-

senaar Seismisch Advies weet daar 

alles van. Het samenwerkingsverband 

was dit jaar bijvoorbeeld al betrokken 

bij (her)ontwerpen voor onderwijs-

gebouw EnTranCe, het Groninger 

Forum, het UMCG-protonencentrum 

en een appartementencomplex. Maar 

minstens zo urgent is het controleren 

van de aardbevingsbestendigheid van 

bestaande gebouwen. Ook op dit gebied 

spelen veel projecten. ABT|Wassenaar 

Seismisch Advies gebruikt daarbij lineaire 

en niet-lineaire rekenmethodes. De 

lineaire rekenmethodes zijn relatief 

eenvoudig, maar geven conservatieve 

resultaten. De niet-lineaire methodes 

zijn veel complexer, maar ook veel inte-

ressanter voor bestaande gebouwen: ze 

kunnen onnodige ingrepen voorkomen 

en grote besparingen opleveren.

Scheurgedrag in beeld

Dat bewijst ABT|Wassenaar Seismisch 

Advies bij een opdracht voor het 

Centrum Veilig Wonen. De komende 

jaren toetst dit centrum duizenden 

rijtjeswoningen uit de jaren ‘50 en ‘60 

op aardbevingsbestendigheid. 

De woningen zijn typerend voor de 

Nederlandse na-oorlogse architectuur. 

De eerste serie van 160 woningen is in 

het softwarepakket DIANA gemodel-

leerd. Nadat een tijdsignaal als belasting 

op de structuur is geplaatst, is in kleine 

stapjes gekeken hoe het bestaande 

gebouw op versnellingen reageert. De 

berekening bracht het scheurgedrag 

van het metselwerk tijdens een 

aardbeving in beeld. De software liet 

ook zien welke restcapaciteit de wand 

overhoudt. 

Stalen korset

Daarnaast is onderzocht hoe de 

woningen versterkt kunnen worden. 

Een stalen korset in de voor- en 

achtergevel bleek uitkomst te bieden. 

ABT|Wassenaar Seismisch Advies 

ontwierp een korset van stalen 

kolommen en liggers dat vele malen 

lichter is dan dat van andere partijen. 

Momenteel wordt samen met de 

partners Friso Bouwgroep en 

Renolution bekeken hoe de construc-

tie met minimale hinder geplaatst kan 

worden. Zo resulteert een geavan-

ceerde berekening in een woning die 

met minimale ingrepen en beperkte 

overlast voor de bewoners maximaal 

veilig is.

Het afvalbrengstation meet 

92 x 28 x 7 meter. Het is gesitueerd op 

de perceelgrenzen. Normaliter betekent 

dit, dat er veel brandmaatregelen 

nodig zijn. Naast gevels die 60 minu-

ten brandwerend zijn, moet ook de 

staalconstructie compleet brandwerend 

worden gemaakt om te voorkomen dat 

de gevels bezwijken. Dat is niet alleen 

duur, maar ook strijdig met de wens van 

de opdrachtgever Dienst Stadsbeheer 

om de noordgevel zonder maatregelen 

doorschijnend (translucent) te maken. 

Ook ingenieursbureau Den Haag is bij 

dit project betrokken.

Fire Safety Concept

ABT benaderde de opgave vanuit het 

Fire Safety Concept. Allereerst is het 

brandscenario onderzocht: wat is een 

realistische waarde voor het brand-

vermogen van de afvalcontainers, die 

in het middengebied zijn opgesteld? 

Dit gebeurde op grond van de te 

verwachten vlamhoogte. Vervolgens 

zijn de condities bij brand in het afval-

brengstation bepaald. Het rekenpakket 

Ozone gaf inzicht in het verloop van 

de temperatuur en de rooklaag in de 

ruimte. Zo kon bepaald worden of, en 

onder welke condities een ‘flash-over’ 

zou optreden. Daarbij ontbrandt de 

hete rooklaag plotseling. 

Geen flash-over

Mede gezien de open uitvoering van 

de oostgevel, verwachtte ABT dat er 

geen flash-over zou optreden. Dat 

bleek inderdaad het geval en dat heeft 

belangrijke consequenties voor de 

brandmaatregelen: er is geen brand-

werende bescherming in de gevels of 

het dak nodig om brandoverslag te 

voorkomen. ABT verifieerde dit met een 

Computational Fluid Dynamics-

berekening. Ook werd aan de hand van 

stralingsberekeningen onderzocht of er 

brandoverslag kan plaatsvinden van de 

containers naar aangrenzende perce-

len. Toen ook dit niet het geval bleek, 

concludeerde ABT dat de noordgevel 

op een voldoende brandveilige wijze 

translucent kan worden uitgevoerd 

zonder brandwerende voorzieningen. 
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Aardbevingsbestendig wonen
Rekenen aan rijtjes

Afvalbrengstation Uitenhagestraat
Den Haag brandveilig dankzij brandfysica

ABS



3736

De ontwerptool ‘Groen Beton’ maakt 

het mogelijk om het milieuprofiel 

van een gekozen betonontwerp te 

kwantificeren en te vergelijken met 

alternatieven. Het gaat dan niet om 

een heel gebouw, maar om een enkel 

betonnen constructie-onderdeel. Dat 

kan een kolom zijn, een funderings-

poer, een balk of een vloerdeel. De 

tool maakt de impact van ontwerp-

keuzes inzichtelijk: er kan gevarieerd 

worden in cementtypen, betonsterk-

tes en wapening. 

De opdrachtgever kan een onder-

bouwde keuze maken, die voldoet 

aan alle eisen en goed is voor het 

milieu én de kosten. Duurzaam staat 

immers niet gelijk aan duur.

Milieu-Impact Monitor

Ook ontwikkelde ABT de ‘Milieu-Impact 

Monitor’. Dit instrument maakt de 

milieu-impact van de totale gebouw-

constructie inzichtelijk. Het vertrekpunt 

is het Revit-tekenmodel van een 

gebouw: dit bevat informatie over de 

toe te passen hoeveelheden van de 

verschillende constructieve onderdelen. 

Deze hoeveelheden worden vermenig-

vuldigd met de milieukosten per 

onderdeel. Dat maakt de milieu-impact 

van het hele gebouw inzichtelijk. 

De ABT Milieu Impact Monitor is 

inmiddels toegepast bij diverse 

projecten, waaronder de nieuwbouw 

van Saxion Hogeschool in Apeldoorn.

Het instrument is zowel effectief als 

gebruikersvriendelijk.
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ABT heeft twee tools ontwikkeld: de ontwerptool ‘Groen Beton’ en de ‘Milieu-Impact 

Monitor’. De instrumenten maken het mogelijk de milieu-impact van constructies te 

berekenen. Zo kunnen opdrachtgevers bewust kiezen voor duurzame materialen.
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Duurzaamheid staat bij veel opdracht-

gevers hoog op de prioriteitenlijst. 

Niet zelden kiezen ze er voor om ook 

de vloer van een bedrijfshal te isoleren. 

Vaak is dat helemaal niet zo’n goed 

idee. Het temperatuurverschil tussen 

de diepere ondergrond (circa 12 

graden) en de vloer (circa 16 graden) 

is zo klein, dat er nauwelijks sprake is 

van een warmtestroming. Daar komt 

nog bij, dat in de warme zomerperiode 

een warmtelens onder het pand kan 

ontstaan die in de winter weer terug 

wordt gegeven. Isoleren van de vloer is 

dus niet per se effectief. 

Nadelen voor duurzaamheid

Sterker nog: isoleren heeft ook nadelen 

voor de duurzaamheid. Als een op staal 

gefundeerde vloer op isolatie wordt 

gestort, neemt de draagkracht van de 

vloer sterk af. Daardoor is er in veel 

gevallen meer wapening en/of een 

dikkere betonvloer nodig. Dit kan de 

CO2-footprint van de vloer aanzienlijk 

vergroten. Bij sloop van het pand 

eindigt de isolatie ook nog eens in een 

verbrandingsoven. 

New Logic II

ABT bracht deze theorie bijvoorbeeld in 

de praktijk bij distributiecentrum New 

Logic II in Tilburg. Hier is een voegloze, 

supervlakke vloer van 45.000 m2 

aangelegd. Onder de vloer, gefundeerd 

op staal, is puingranulaat aangebracht. 

De vloer kon daardoor slank worden 

uitgevoerd, waardoor een minimale 

hoeveelheid cement en beton nodig is. 

Zonder vloerisolatie kwalificeerde New 

Logic II zich, met een BREEAM-score 

van ruim 91% toch voor het duurzaam-

heidscertificaat ‘outstanding’.

Wanneer wél zinvol?

Is vloerisolatie dan altijd onzin? 

Beslist niet. Soms is het isoleren van 

een bedrijfsvloer wel degelijk zinvol. 

Zo is het isoleren van 2,5 meter brede 

randstroken met een drukvaste isolatie 

zeer effectief in het minimaliseren van 

een warmtestroom onder de gevel 

door en kan integrale isolatie zinvol 

zijn bij vloeren met vloerverwarming. 

Bij koelruimten is isolatie vaak wél 

verantwoord en bij vriesruimten zelfs 

noodzakelijk. En heeft het project te 

maken met een hoge grondwaterstand 

of grondwaterstroming, dan kan 

isolatie gewenst zijn omdat warmte 

sneller onttrokken wordt.

Het isoleren van een bedrijfsvloer moet 

een doordachte keuze zijn. ABT rekent 

voor opdrachtgevers uit wanneer 

isoleren een slimme zet is.

Duurzaam nadenken
Zin en onzin van isoleren

In veel gevallen is het integraal isoleren van een grote bedrijfsvloer onzin.                

Sterker nog: niet isoleren kan duurzamer zijn dan wél isoleren. Hoe zit dat?

Meer informatie:
www.abt.eu/blog/zin-en-onzin
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Steeds vaker komt de vraag op of 

panden energetisch en in het gebruik 

toekomstbestendig te maken zijn. 

Zo wilde de gemeente Haarlemmermeer 

haar stadhuis graag energieneutraal 

maken en inrichten voor Het Nieuwe 

Werken. Ook de kantoren van 

Wilgenhaege waren toe aan een tweede 

leven. Maar is zo’n transformatie altijd 

mogelijk? Dat onderzoekt ABT. 

Inventarisatie situatie en oplossingen

Allereerst vindt onderzoek plaats naar 

de constructieve opzet van de draag-

constructie en de gevels, de toegepaste 

klimaatprincipes en de kwaliteit van de 

technische installaties. Ook wordt het 

huidige energieverbruik geïnventariseerd. 

Vervolgens brengt ABT in kaart welke 

bouwkundige en installatietechnische 

verbeteringen technisch mogelijk zijn. 

Ook wordt er gekeken naar de impact 

van de maatregelen op het pand en het 

energieverbruik en naar de investeringen 

die daarmee gepaard gaan. 

Drie pakketten

Dat gebeurt aan de hand van drie 

pakketten. Het ‘all-electric pakket’ brengt 

in kaart wat er moet gebeuren om een 

gebouw volledig werkend te maken op 

basis van elektriciteit, welke energie-

besparing dit oplevert en welke inves-

tering het vraagt. Ook de verbetering 

van de luchtkwaliteit en het thermisch 

comfort worden meegenomen. 

Het ‘comfortpakket’ laat zien wat er 

nodig is om het gebouw geschikt te 

maken voor modern werken en wat het 

kost om dit te realiseren. Hier kan ook 

het vergroten van de daglichttoetreding 

meegenomen worden. Het ‘energie-

neutraal pakket’ stelt vast wat technisch 

en financieel vereist is om het gebouw 

energieleverend te maken. Hiervoor zijn 

innovatieve energiebesparings-

methodieken en PV-panelen nodig. 

Heldere afweging 

Inmiddels heeft ABT verschillende 

panden onderzocht. Alle panden bleken 

getransformeerd te kunnen worden tot 

duurzame kantoren. Hoeveel energie er 

bespaard wordt en welke investeringen 

dat vergt, verschilt per pakket en per 

gebouw. De leeftijd van het pand en het 

ambitieniveau zijn belangrijke variabelen. 

De energiebesparing kan oplopen van 

60 tot 100% tegen een investering die 

varieert van 130 tot meer dan 500 €/m2. 

De analyse geeft de opdrachtgever 

inzicht in de afweging tussen de 

investeringen en het rendement.
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Kun je een bestaand pand all-electric of energieneutraal maken? Leent het gebouw 

zich voor ‘Het Nieuwe Werken’? Bedrijven en overheden hebben het verduurzamen 

van vastgoed hoog op hun prioriteitenlijst staan. Kunnen bestaande locaties 

toekomstbestendig gemaakt worden? Welke investeringen gaan daarmee gepaard?

Optie 2: Huidige ramen, kantoortuin (daglicht van beide kanten)

Gemiddelde daglichtfactor ruimte circa 1,8%

Minimale
daglichtfactor zone Aantal lux

% van de tijd
tussen 9:00-17:00

Energiebesparing t.o.v. 350 lux per jaar
tussen 7:00-19:00

Zone 1 1,5% 150 70% -20%
Zone 2 0,5% 50 70% -7%
Zone 3 0,4% 40 70% -5%
Zone 4 0,5% 50 70% -7%
Zone 5 1,5% 150 70% -20%

Gemiddelde energiebesparing kunstlicht -12%

Optie 4: Hoge ramen, kantoortuin (daglicht van beide kanten)

Gemiddelde daglichtfactor circa 3,6%

Minimale
daglichtfactor zone Aantal lux

% van de tijd
tussen 9:00-17:00

Energiebesparing t.o.v. 350 lux per jaar
tussen 7:00-19:00

Zone 1 3,5% 350 75% -50%
Zone 2 1,3% 130 70% -17%
Zone 3 1,0% 100 70% -13%
Zone 4 1,3% 130 70% -17%
Zone 5 3,5% 350 75% -50%

Gemiddelde energiebesparing kunstlicht -30%

Een integraal ontwerpteam werkt 

bij ABT op kantoor aan een uiterst 

duurzaam ontwerp. ABT’s BREEAM-

specialisten Annebeth Muntinga en 

Paressa Loussos hebben hier, samen 

met de BREEAM-specialisten van de 

Universiteit Utrecht, een belangrijke 

rol. Om het pand uit de jaren ‘60 

zo duurzaam mogelijk te maken, is 

een innovatief dubbel gevelsysteem 

bedacht. Deze ‘spouw’ wordt in de 

zomer natuurlijk geventileerd met 

buitenlucht. In de winter wordt de 

onderzijde van de gevel dichtgezet, 

waardoor de spouw dient als extra 

isolatielaag. Doordat de gevel volledig 

transparant is, is de daglichttoetreding 

optimaal. De constructie biedt ook 

comfort: de ramen aan de binnenste 

gevel kunnen open zonder dat dit 

geluidoverlast door de naastgelegen 

snelweg tot gevolg heeft. 

Doordacht gebruik materialen

De afmetingen van de spouw, het type 

zonwering en roosters en de overige 

materialisatie zijn belangrijk voor de 

prestatie van de gevel. Akoestische en 

bouwfysische berekeningen onder-

bouwen het functioneren. 

Een andere maatregel die het ESL ener-

giezuinig maakt, is de aansluiting op het 

WKO-systeem van de Uithof. Bovendien 

gaan PV-panelen op het Uithof-terrein 

voor een deel van de energievraag van 

het gebouw voorzien. 

Voor BREEAM-certificatie is verder 

hergebruik van materialen belangrijk. 

Het ESL zal de bestaande, zwaar 

gedimensioneerde betonnen draag-

constructie hergebruiken. Dit kan door 

constructieonderdelen met koolstof 

lijmwapening te versterken. Voor de 

laboratoria is een maatwerkoplossing  

– ‘Bespoke-traject’- ingezet. Zo liggen 

de ontwerpers op koers voor een  

excellent, duurzaam, energiezuinig en 

comfortabel gebouw. 

Earth Simulation Laboratorium
spaart de aarde

Aan de rand van de campus van de Universiteit Utrecht staat het voormalig Robert 

J. van de Graafflaboratorium. Waar vroeger onderzoek met een deeltjesversneller 

plaatsvond, bevindt zich binnenkort het Earth Simulation Laboratorium (ESL) van 

de faculteit Geowetenschappen. ABT, Barcode Architects en de Universiteit Utrecht 

werken samen aan een renovatie die DUURZAAMHEID met hoofdletters schrijft. Een 

innovatief dubbel gevelsysteem speelt daarbij een hoofdrol.

Zomersituatie Wintersituatie

Barcode Architects

Meer informatie over BREEAM:
www.abt.eu/BREEAM
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In Delft bouwen het Erasmus MC, het LUMC en de TU Delft het Holland Particle Therapy 

Centre, een geavanceerde kliniek voor een geavanceerde therapie. Zo’n zeshonderd 

patiënten per jaar gaan hier de strijd aan met kanker. Behalve behandeling, biedt het 

HollandPTC ook ruimte aan onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. De kliniek is 

ongeveer 8.000 m2 groot en gaat medio 2017 open.

Protonentherapie is een vorm van 

radiotherapie waarmee uiterst nauw-

keurig een hoge dosis straling kan 

worden gegeven aan patiënten met 

kanker. De behandeling vindt plaats met 

de ProBeam bestralingstechnologie van 

Varian Medical Systems, technologie die 

protonen een enorme snelheid geeft, 

waarna elektromagneten de protonen-

bundels focussen en zeer nauwkeurig 

op de tumor richten. Dit voorkomt dat 

straling in gezond omliggend weefsel 

terechtkomt. De methode leent zich 

uitstekend voor kwetsbare gebieden, 

zoals de hersenen, het hoofd-halsgebied 

en het oog. 

Feitelijk een bunker

De complexe en grootschalige appara-

tuur stelt hoge eisen aan het gebouw. 

Zo maakt een dikke betonnen schil om 

de apparatuur heen feitelijk een bunker 

van de behandelruimten. De eisen aan 

de betonkwaliteit zijn hoog: scheur-

vorming mag niet voorkomen en de 

muren moeten geschikt zijn om straling 

te absorberen. De stort moet gefaseerd 

en gecontroleerd verlopen. Omdat in 

het beton instortvoorzieningen voor de 

medische apparatuur verwerkt zijn, is 

maatvoering cruciaal.

Hoofddirectievoering

Het ontwerpteam van HollandPTC 

bestaat uit dJGA architecten en 

ingenieurs (ontwerp), Sweegers & 

de Bruijn (adviseur technische 

installaties), Aronsohn (constructeur) 

en AT Osborne (projectmanagement). 

ABT is verantwoordelijk voor de hoofd-

directievoering. Vanuit de technische 

achtergrond worden de kansen voor de 

opdrachtgever gezien en benut. 

ABT let erop dat afspraken tussen 

opdrachtgever en opdrachtnemer 

haalbaar en werkbaar zijn en zorgt 

ervoor dat die ook worden nagekomen. 

De ambitie is om zonder grote risico’s 

voor de opdrachtgever een optimaal 

gebruiksnut te bereiken.

 ABT in de zorg

HollandPTC is niet het enige 

gezondheidszorgproject waar 

ABT zich op dit moment mee bezig 

houdt. Zo is ABT ook betrokken 

bij de nieuwbouw van het Amphia 

ziekenhuis in Breda, het MC Alkmaar, 

het Erasmus MC en het St. Franciscus 

Ziekenhuis in Rotterdam.

In Holland staat (straks) een PTC

dJGA architecten en ingenieurs

Meer informatie over andere 
projecten in de zorg:
www.abt.eu/gezondheidszorg
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De prominente locatie van de school 

inspireerde DP6 architectuurstudio 

tot een onderwijsgebouw met allure. 

DP6 heeft gewoekerd met de beperkte 

beschikbare ruimte. Hoewel de kavel 

in het hart van Delft klein is, heeft 

de school toch veel buiten- én veel 

binnenruimte. Duurzaamheid, energie-

zuinigheid en transparantie waren 

leidende begrippen bij het ontwerp. 

Duurzaam en ruimtelijk

ABT is verantwoordelijk voor de 

bouwfysica, installaties, constructies 

en geotechnische advisering. Slimme 

brandcompartimentering en een 

beproefd ventilatieconcept faciliteren de 

architectonische ruimtelijkheid. Door de 

vloeren uit te voeren met een geïnte-

greerde staalconstructie, ontstonden 

hoge onderwijsruimtes. De duurzaam-

heid kreeg verder vorm door toepassing 

van aardwarmte, waterberging/

-buffering, PV-panelen en energiezuinige 

gebouwinstallaties. Het gebouw voldoet 

aan de norm ‘Frisse Scholen klasse B’. 

Met bouwkundige maatregelen werd 

ook een optimale transparantie bereikt: 

voorbijgangers kunnen zien waar 

leerlingen mee bezig zijn. 

Nauw overleg

In de schetsontwerpfase organiseerde 

ABT een workshop om de duurzaam-

heidsambitie vast te stellen. Hieraan 

namen opdrachtgever Gemeente 

Delft, gebruiker Scholencombinatie 

Delfland, architect DP6 en het 

Hoogheemraadschap deel. Ook de 

wijze van contractvorming is in nauw 

overleg met de opdrachtgever bepaald. 

Aannemer Slokker Bouwgroep is 

geselecteerd. Nadat dit bedrijf het 

uitvoeringsontwerp gereed had 

gemaakt, ging woensdag 11 november 

op feestelijke wijze de bouw van start. 

Begin 2017 worden de eerste lessen in 

het pand gegeven. 

Stadskantoor nadert voltooiing

De eerste fase van het stadskantoor, 

ontworpen door Mecanoo, is begin 

2016 voltooid. Dat geldt niet voor de 

tweede fase van het stadskantoor. 

Begin 2016 betrekt de Gemeente 

Delft het eerste deel van het pand. 

Ondertussen wordt hier nog hard 

gewerkt. De aannemer is druk bezig 

met de bouwput voor de kelder, de 

expeditiestraat en de fundering van 

het tweede deel. De damwanden en 

de palen zijn inmiddels ingebracht 

en het betonwerk is in uitvoering. 

ABT, vanaf het begin betrokken bij de 

constructie en de aanbesteding van 

het stadskantoor, is verantwoordelijk 

voor de directievoering en toezicht op 

de bouwplaats. Begin 2017 wordt het 

stadskantoor opgeleverd.

Spoorzone Delft
Thuiswedstrijd op twee fronten
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In 2015 is het nieuwe, ondergrondse station van Delft in gebruik genomen. Dat was 

meteen het startsein voor allerlei bovengrondse werkzaamheden in dit gebied. 

Voor het stadskantoor is de tweede fase aangebroken en de nieuwbouw voor 

Scholencombinatie Delfland is van start gegaan.
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VESTIGING VELP

Vestiging Velp

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

Vestiging Delft

Delftechpark 12, 2628 XH Delft

Postbus 458, 2600 AL Delft

T  +31 (0)15 270 36 11

info@abt.eu 

www.abt.eu

Vestiging Düsseldorf

Heinrichstraβe 155, 40239 Düsseldorf

Duitsland

T  +49 (0)211 239 55 10

info@ibd-gmbh.eu

www.ibd-gmbh.eu

VESTIGING ANTWERPEN

Vestiging Antwerpen

Kammenstraat 18, 2000 Antwerpen

België

T  +32( 0)3 205 37 11

info@abt-belgie.eu 

www.abt-belgie.eu

Powering the winds of change

Windenergie is ‘hot’ in Zuid-Afrika. 

Windmolens dragen bij aan het 

voorzien in de grote, groeiende 

energiebehoefte in het land. 

Ieder jaar organiseren de South 

African Wind Energy Association en 

de Global Wind Energy Council een 

congres over het onderwerp, dit jaar 

onder de noemer ‘Powering the winds 

of change’. Axel Jacobs, projectleider 

civiele techniek bij ABT, trad op als 

spreker bij het onderdeel ‘construction 

and operations’. Hij ging in op het 

optimaliseren van het ontwerp van 

windturbinefundaties.

ABT is al betrokken bij veel 

windenergieprojecten in Zuid-Afrika. 

Daarbij werken we nauw samen met 

het Zuid-Afrikaanse ingenieursbureau 

Gibb. Onze specialistische kennis op 

het gebied van windturbinefundaties 

gaat prima samen met de lokale 

kennis en contacten van Gibb.

Aardbevers in Groningen

Wat doet een aardbeving met 

je huis? Dat weten de leerlingen 

van groep 3 van de internationale 

school in Groningen. Zij kregen 

van ABT|Wassenaar Seismisch 

Advies een praktijkles over 

aardbevingsbestendig bouwen. Eerst 

bouwden ze huizen van piepschuim. 

Die plaatsten ze op metalen staaf jes. 

Dat kon er één zijn, maar ook drie. 

Soms stond het huisje dicht bij het 

grondvlak en soms hoog in de lucht. 

Het piepschuimen stadje werd, net 

als op een echte ‘shake table’, in 

beweging gebracht. De kinderen 

zagen hoe de huizen verschillend 

reageerden op de beweging. 

Zo leerden deze constructeurs in 

de dop over aardbevingsbestendig 

bouwen. Vol trots namen ze hun 

‘Aardbever-certificaat’ in ontvangst.

Glasdiktes eenvoudig bepalen 
met Glastik-NL 2.0

Glas-CI introduceert Glastik-NL 2.0, 

de opvolger van Glastik-NL. Het is 

slimme software om de gewenste of 

benodigde samenstelling en dikte van 

glas te berekenen.

ABT leverde specialistische kennis 

van glas en glasnormen voor de 

software, die is afgestemd op de 

actuele wet- en regelgeving: het 

Bouwbesluit 2012, de Eurocodes en 

NEN 2608:2014. 

 

Het rekenprogramma is bestemd 

voor bedrijven en instellingen die zich 

bezighouden met de advisering over 

de controle, levering of montage van 

vlakglas in kozijnen en balustrades. 

Glastik-NL 2.0 is geschikt voor een 

grote variatie aan glassoorten, 

glassamenstellingen en ruitvormen. 

Een berekening maken kost slechts 

één tot twee minuten.

ABT is vertegenwoordigd in 

Glas-CI. Glas-CI richt zich op 3 

hoofdactiviteiten: engineering en 

innovatie, berekeningen op verzoek 

en software Glastik-NL. De software 

kan besteld worden via de website 

www.glas-ci.nl 

Betonprijs 2015

Studioninedots

ABT heeft hart voor beton. Dat zie je 

terug bij de prestigieuze Betonprijs 

2015. Maar liefst zes projecten 

waar ABT aan gewerkt heeft waren 

genomineerd. Twee daarvan wonnen 

de Betonprijs in hun categorie.

In de categorie ‘Woningbouw’ viel een 

architectonisch hoogstandje op het 

Amsterdamse IJburg in de prijzen: 

Villa Rieteiland Oost Kavel 01. Een 

villa vol verrassingen en contrasten, 

ontworpen door architectenbureau 

Studioninedots. De constructie is 

zichtbaar en bestaat uit prachtig 

schoonwerkbeton. Door grote 

uitkragingen en hangconstructies kreeg 

de villa vrij indeelbare ruimtes zonder 

dragende wanden of kolommen. 

ABT tekende voor de constructieve en 

geotechnische advisering.

Oceano 

In de categorie ‘Natte waterbouw’ 

won het project Oceano, een droogdok 

van hybride beton in Alblasserdam. 

Opdrachtgever was Alblasserdam Yacht 

Properties, Cordeel Nederland trad op 

als aannemer en Geelhoed Engineering 

als adviseur constructie. ABT tekende 

voor het betontechnologisch advies 

en stelde voor het dok volledig in 

hybride gewapend beton uit te 

voeren. Daarvoor deelde ABT zijn 

kennis en ervaring op het gebied van 

hybride en staalvezelbeton met de 

projectpartners. 

Twee keer genomineerd 

Voor ABT zijn ook de genomineerden 

die niet in de Betonprijzen zijn 

gevallen winnaars. In de categorie 

‘Restauratie en reparatie’ was het 

VVUV-systeem voor de constructieve 

veiligheid van galerijen genomineerd. 

Het systeem, waarover elders in 

dit nummer meer, is mede door 

ABT ontwikkeld. 

In de categorie ‘Utiliteitsbouw’ was 

ook het Mauritshuis genomineerd. 

Hier maakt beton het mogelijk om 

op een krappe locatie een goede, 

zorgvuldige uitbreiding toe te voegen. 

ABT was constructeur.  

Luuk Kramer



ABT Velp gaat verbouwen. Eye-catcher 

wordt een ultraslanke trap in de lobby. 

Een onmogelijke constructie.

De trap bestaat uit één gedeelte. Dat is 

juist bij het storten van een extreem 

slank element lastig. Het beton moet 

namelijk zakken door een mal van maar 

vijf centimeter. Normaal gesproken is 

dat onmogelijk, zeker als er ook nog 

eens wapening in het beton zit. En het 

moet perfect, want het dunne stukje 

beton komt onder enorme spanning te 

staan tijdens het gebruik. Stortfouten 

betekenen constructieve problemen. 

Om het allemaal nóg simpeler te maken, 

moet het glas van de balustrades 

ook nog eens onzichtbaar verbonden 

worden met de trap. De verbinding 

wordt daarvoor in een heel dun stukje 

beton verankerd zonder dat er delen 

worden ingestort. Piekspanningen in het 

glas zijn uit den boze.

Krijgen we het beton in de mal? Is de 

constructie sterk genoeg? Houdt de 

verbinding de glasplaat? Wordt het 

trapoppervlak mooi glad? Deze trap is 

ook voor ABT een enorme uitdaging. 

We zoeken de grenzen op en gebruiken 

tal van innovatieve technieken en con-

structies. Volgt u ons bij de voortgang? 

Ultraslanke perfectie


