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Als er één branche achterblijft qua technologische 

ontwikkeling, dan is het de bouw. Een van de belangrijkste 

verklaringen hiervoor is de fragmentering van het totale 

proces. Het doorlooptraject van idee tot realisatie gaat over 

veel schijven, veel meer dan in bijvoorbeeld de autobranche. 

In de gesloten autoketen dragen alle verbeteringen bij 

aan een beter eindproduct of hogere marges. De bouw 

blijft hier ver bij achter. Maar er gloort hoop: er is een 

kentering gaande met de potentie om uit te groeien tot een 

omwenteling. 

Bij ABT hanteren we het principe ‘Best for Project’. Het project

staat centraal en alle betrokken partijen zetten hun 

competenties in om het project tot een goed einde te 

brengen. We organiseren het ‘team’ zo dat de teamleden 

het beste uit elkaar halen. Ze stimuleren en ondersteunen 

elkaar, zeker als het spannend wordt.

De PPS-tender van de nieuwe Rechtbank op de Zuidas in 

Amsterdam, ‘New Amsterdam Court House’ (NACH), hebben 

we op deze wijze aangepakt – en met succes. We zijn er trots 

op dat ABT deel uitmaakt van dit team. Samen met Macquarie 

Capital, Heijmans, Facilicom, DVP, KAAN Architecten, BiUM 

en Bouwbedrijf de Nijs & Zonen mogen we dit fraaie en 

prestigieuze project realiseren. Een prachtig voorbeeld van 

een succes dat ontstaat door ‘het nieuwe samenwerken’. 

De organisatie van ABT is aangepast aan nieuwe vormen 

van samenwerking. Ons geheel gerenoveerde kantoor in 

Velp straalt dit uit. Er zijn veel flexibele werkplaatsen waar 

interne en externe teams samen kunnen werken. Het is 

een broedplaats voor initiatieven, een plek waar we kansen 

uitwerken voor techniek en innovatie. Ons Techniek Café, 

de ABT Design Academy en het Digitale Platform techniek 

en innovatie zijn de tastbare bewijzen.

ABT werkte al intensief samen met Wassenaar Ingenieurs 

op het gebied van seismische adviezen. Sinds kort is 

Wassenaar Ingenieurs onderdeel van de ABT Holding. 

Onder de naam ABT Wassenaar ontwikkelen we in Noord-

Nederland een integraal adviesbureau waar alle disciplines 

vertegenwoordigd zijn. In dit magazine is een interview met 

Roel de Jong en Peter Luyendijk opgenomen. 

Samen werken we slimmer en beter. We stemmen de 

doorloop van ieder project af op een uniek ritme, afhankelijk 

van de opdrachtgeverstructuur, de vergunningen, de 

financiering en de beschikbare teams. Met welke attitude 

pakt het team de opgave aan? Dat bepaalt het verschil. Deze 

mindset biedt de kansen om een hele sector in beweging te 

trekken. Bij ABT zien we het al gebeuren.

We wensen u veel leesplezier,

Gerard Doos en Walter Spangenberg
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Samen werken in de keten

“ABT biedt de ruimte voor 
initiatieven op het gebied 
van techniek en innovatie 
waarbij teamleden in staat 
worden gesteld het beste 
uit elkaar te halen.”
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Koel, fonkelend, transparant. 

Een gestileerde vlam te midden 

van steen in de binnentuin van het 

Openbaar Ministerie in Arnhem. 

Kunstenaar Yasser Ballemans 

maakte ‘Helder’, een onregelmatige, 

gekleurde diamant  in een eveneens 

diamantvormige vitrine van gekleurd 

glas. Oranje, geel en blauw in een 

omgeving die zich kenmerkt door 

zwart, wit en grijs. Driehoeken en 

onregelmatige vierhoeken in een 

binnentuin waar strenge, rechte 

hoeken domineren. Een diamant in 

een diamant; briljant.

Onzichtbaar blijft de techniek. 

Die draait om wat de bezoeker 

niet hoeft te zien: een stalen frame 

dat afbreuk doet aan het concept. 

Lijmtechniek maakt zo’n stalen frame 

overbodig: het kunstwerk bestaat 

uit volledig constructief verlijmd glas. 

Onzichtbare techniek laat de kunst 

en de constructie schitteren. 

De kunst is er op haar beurt voor 

de techniek. Glas-op-glas, direct 

verlijmd, biedt grote kansen. En flinke 

uitdagingen: er kwamen eindige 

elementen modellen aan te pas om 

het gedrag van lijm te voorspellen 

en risico’s te voorkomen. Met deze 

vitrine in een buitenomgeving tonen 

ABT en glasleverancier Si-X aan dat 

het kan, glas-op-glas, dit keer zelfs 

op de kopse zijden. ‘Helder’ laat 

zien hoe mooi de oplossingen zijn 

die constructieve lijmverbindingen 

kunnen opleveren. Niets staat 

maximale transparantie in de weg. 

Helder als glas 
Yasser Ballemans
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staat centraal dat de rechtspraak een 

publieke zaak is. Dit uitgangspunt geeft 

vorm aan het gebouw, dat dan ook 

voornaam en toegankelijk genoemd 

mag worden.

 

Het gebouw komt herkenbaar als een 

efficiënte organisatie midden in het 

dagelijks leven te staan. Grote ramen op 

de benedenverdiepingen zijn daar een 

logische uitwerking van, evenals een 

plein bij de ingang dat voor openbaar 

gebruik is bedoeld. De plattegrond van 

de stad loopt door in de rechtbank. 

Het voorplein, de centrale hal in het 

gebouw en de foyers, de wachtgebieden 

voor bezoekers, zijn een voortzetting 

van de stad. Het is overigens niet zo 

dat iedereen in het gebouw te kijk 

loopt. Bezoekers kunnen beschutte 

plekken opzoeken, rechters, griffiers 

en de vertegenwoordigers van 

het Openbaar Ministerie hebben 

afgeschermde eigen wegen.

 

Binnen het gebouw liggen aan een 

centrale hal twee zalengebouwen met 

vijftig zittingszalen en raadkamers, 

allemaal met daglicht. Een grote zaal 

op de begane grond voor zittingen 

die veel publiek trekken, is direct 

aangesloten op een andere dan de 

centrale ingang. Dit om de gewone 

gang van zaken niet te verstoren.

Het gebouw krijgt verschillende tuinen. 

De centrale hal met roltrap grenst met 

een glazen wand aan een besloten 

binnentuin. Door de kantoorgebieden 

boven in het gebouw groeien verticale 

tuinen. En aan de westkant brengt 

een verzonken tuin daglicht in een 

benedenverdieping. Een groot terras 

is uitgerust met aansluitingen voor 

vijftig werkplekken.

Functioneel

Kwaliteit was de doorslaggevende 

factor. De zoektocht kreeg vorm in 

gesprekken met de opdrachtgever  

maar ook in bezoeken aan de 

rechtbank en tijdens het bijwonen van 

processen. Dat leidde tot een ontwerp 

met een heldere logistiek: de drie 

stromen van gehechten, medewerkers 

en bezoekers ontmoeten elkaar 

pas in de rechtszaal. Dat is mogelijk 

De grootste rechtbank van ons land 

krijgt een nieuw huis. Op de huidige 

locatie aan de Amsterdamse Zuidas 

verrijst een nieuw pand met onder 

andere een uitgebreid zalengebied 

en een werkgebied dat helemaal 

afgestemd is op het gebruik. De 

nieuwe rechtbank wordt ontworpen, 

gerealiseerd en beheerd via een Publiek 

Private Samenwerking. Consortium 

NACH tekent voor ontwerp, bouw, 

financiering, onderhoud en exploitatie. 

NACH is gestart met Macquarie 

Capital, ABT, DVP en KAAN Architecten. 

Deze groep hanteerde een slanke, 

doelgerichte aanpak met een focus 

op kwaliteit. Na twee dialoogronden 

presenteerde de groep een ontwerp 

dat perfect aansloot bij de vraag van de 

Rechtbank. Vervolgens traden Heijmans 

en Facilicom toe tot NACH en werd het 

ontwerp gespiegeld aan maakbaarheid 

en is een op maat gesneden dienst-

verlening ontwikkeld. 

Het consortium NACH, waarvan 

ABT deel uitmaakt, heeft contract 

close bereikt voor het project 

Rechtbank Amsterdam. Hiermee is 

een belangrijke mijlpaal bereikt voor 

het project dat een omvang heeft 

van € 235 miljoen. Inclusief 30 jaar 

beheer en onderhoud. Het consortium 

is onder andere geselecteerd 

vanwege het bijzondere ontwerp, 

functionaliteit, klantgerichtheid en 

een representatieve, opvallende en 

passende gezagwekkende uitstraling. 

Ontwerp

Een voorlopig ontwerp laat een statig 

open gebouw zien dat medewerkers 

en bezoekers uitzicht biedt op de 

stad en dat voorbijgangers een blik 

in het gebouw gunt. Voor NACH 
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Vanaf 2020 wijst de Rechtbank Amsterdam vonnis in een hagelnieuw onderkomen: 

Consortium NACH, waar ABT onderdeel van uitmaakt, is geselecteerd voor het 

ontwerp, de financiering, de realisatie, het onderhoud en de exploitatie van de 

grootste rechtbank van Nederland. Daar ging een intensieve dialoog aan vooraf. 

Kwaliteit gaf de doorslag.

Kwaliteit geeft de doorslag 

Rijksvastgoedbedrijf wijst 
nieuwbouw Rechtbank 
Amsterdam toe aan NACH
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door een stapeling van de functies: 

gehechtengebied, zalengebied en 

werkgebied. 

Klantgericht

Zowel de samenwerking met 

de Rechtbank als de interne 

samenwerking binnen NACH hebben  

Rijksvastgoedbedrijf ervan weten te 

overtuigen dat NACH een naadloze 

samenwerking nastreeft en daar ook in 

zal slagen. De belangrijkste diensten die 

invloed kunnen hebben op het primair 

proces van de Rechtbank worden 

zodanig uitgewerkt dat de aanbesteder 

erop vertrouwt dat NACH proactief 

te werk gaat en verstoringen zoveel 

mogelijk voorkomt.

Uitstraling

De uitstraling van het uitdagende 

ontwerp voldoet aan de ambities van 

de Rechtbank. Een onmiskenbaar 

publiek gebouw dat tegelijkertijd 

gezagwekkend en uitnodigend is. Door 

de gebouwvorm die inspeelt op de 

verschillende omgevingen en door de 

alzijdige opzet met representatieve 

functies aan alle zijdes wordt er 

maximaal bijgedragen aan een prettige 

omgeving. Het voorplein is daarbij een 

grote meerwaarde voor de stad en de 

rechtbank zelf.

De glazen gevel maakt oriëntatie 

op de omgeving mogelijk en laat 

omgekeerd zien dat de Rechtbank 

niets te verbergen heeft. Geprofileerd 

van buiten, vlak van binnen. Dat biedt 

vele voordelen. In het zalengebied 

zorgt dit voor overzicht en een gevoel 

van veiligheid, omdat niemand zich 

kan verstoppen achter bijvoorbeeld 

constructieve elementen. In het 

werkgebied geeft een vlakke gevel het 

voordeel van een maximale flexibiliteit.

Integrale rol voor ABT

Tot en met de bieding verzorgde 

ABT de ontwerpleiding. Ook tekende 

ABT voor de integrale technische 

advisering. Vrijwel alle ABT-disciplines 

waren betrokken: constructie, 

fundering, installatietechniek, 

bouwfysica, beveiliging, brandveiligheid 

en kostenadvisering. Voor de 

beveiligingsadvisering heeft ABT nauw 

samengewerkt met Meelis en Partners. 

Begin 2017 zal het ontwerp uitgewerkt 

zijn. Op 1 januari start de sloop van 

de oude Rechtbank. Een deel blijft 

voorlopig intact en aan de achterzijde 

verrijst een tijdelijke rechtbank.

In 2020 opent de nieuwe Rechtbank 

haar deuren. 

 

Meer informatie over de
Rechtbank: www.abt.eu/
rechtbank

Een kofferbak vol tekeningen ‘formaat behangrol’, die bij een béétje wind en regen 

niet meer te gebruiken zijn; als het aan ABT ligt is dat voortaan geschiedenis als het 

aankomt op kwaliteitsinspectie of beheer. De tablet heeft de toekomst. Bij de aanleg 

van het Windpark Assenede is een succesvolle proef gedraaid met BIM 360 Field. 

Kwaliteit per tablet in Windpark 
Assenede

ABT is betrokken bij de bouw van 

verschillende windparken in België. In 

opdracht van Aspiravi NV zijn onlangs 

zes turbinefundaties gerealiseerd. 

ABT verzorgde het constructief ontwerp 

en voerde de kwaliteitsinspecties uit. 

Normaliter gebeurt dat laatste aan de 

hand van afgedrukte tekeningen of 

met behulp van PDF-bestanden op de 

tablet. In dit geval opteerde ABT ervoor 

om het BIM, gemaakt met behulp van 

het programma Revit, te koppelen 

aan BIM 360 Field. De koppeling werd 

gemaakt met behulp van BIM 360 Glue. 

De inspecties vonden vervolgens plaats 

met BIM 360 Field. 

Legio voordelen

De voordelen zijn legio. Door de 

kwaliteitsinspecties digitaal uit te 

voeren, is het tijdperk van papieren 

tekeningen en rapporten voorbij. 

Waarnemingen en afwijkingen worden 

eenduidig vastgelegd en kunnen direct 

gedeeld worden met bijvoorbeeld de 

aannemer. Klopt er iets niet bij paal 

3? Plaats een punaise in het model, 

maak een foto, schrijf een tekstje en 

deel dat met de aannemer. Doordat 

aannemer H4A BV en de leverancier 

van betonstaal Van Noordenne 

Wapeningsstaal BV ook met BIM 360 

Field werkten, konden zij direct actie 

ondernemen en dat terugkoppelen 

naar ABT. Zo kwam een efficiënte 

workflow op gang. De stand van 

zaken was real-time te volgen en alle 

informatie is centraal, in de cloud, 

opgeslagen. Dat geldt ook voor de 

keuringsrapporten en de betonbonnen. 

Inspectie én beheer

Dat de proef plaatsvond bij een 

windmolenpark is geen toeval: de 

stap naar digitale kwaliteitsinspectie 

met BIM 360 Field is groot, maar 

voor dit overzichtelijke project 

beheersbaar. De proef is succesvol 

verlopen en ABT verwacht in de 

toekomst meer projecten zo te 

inspecteren. Sterker nog: ook voor 

de beheerfase is BIM 360 Field een 

uitkomst. Vanzelfsprekend zijn er nog 

kinderziektes op te lossen en moeten 

de betrokken partijen de nieuwe 

werkwijze nog goed in de vingers 

krijgen, maar Aspiravi, H4A, Van 

Noordenne en ABT zijn enthousiast.  

De tablet is niet meer weg te denken.
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Wat maakt ABT zo bijzonder? De passie voor techniek en de toepassing daarvan.         

De drive om te gaan voor de beste oplossing voor de klant en de durf om te kiezen 

voor vernieuwing. Dat vraagt om een organisatie waarin iedereen zijn ideeën wil, durft 

en kan delen. Hiervoor heeft ABT een aantal initiatieven opgezet, vertellen Theo van 

Wolfswinkel en Walter Spangenberg. “Met z’n allen geven we een boost aan techniek 

en innovatie.”

“Dat je veel kennis hebt, wil nog niet zeggen dat je innovatief 

bent. En je kunt wel innovatief zijn, maar je opdrachtgever 

moet er ook nog iets aan hebben”, stelt Walter Spangenberg. 

“Onze ambitie is om nog meer kennis uit onze organisatie 

te halen en die te vertalen in toegevoegde waarde voor de 

klant. Een advies kost geen geld, maar levert geld op.” Daaraan 

kan elke ABT’er een bijdrage leveren, ook de collega die 

vorige week in dienst gekomen is. “We willen een dynamisch 

bedrijf zijn, waar ideeën snel opborrelen en we kijken naar 

mogelijkheden om die direct toe te passen”, zegt Walter.

Techniek Café

Een van de manieren om die kennis uit de organisatie te halen 

is het Techniek Café. Theo van Wolfswinkel: “Elke maand 

organiseren we een open podium, gelijktijdig in Velp en in 

Delft via videoconferentie. Collega’s pitchen een idee, waarna 

een debat losbarst onder leiding van een gespreksleider.” Het 

Techniek Café is populair: elke keer wonen zo’n 70 ABT’ers 

de presentaties bij. Aan inbreng geen gebrek; mensen zijn 

blij dat ze de kans krijgen hun idee voor het voetlicht te 

brengen. “Natuurlijk maken we het niet té gemakkelijk”, zegt 

Theo. “De presentaties moeten in het Pecha Kucha-format 

worden gegoten (een automatisch lopende powerpoint met 

20 slides en 20 seconde per slide; totale duur 6.40 minuten).” 

Er zijn al verschillende innovaties uit voortgekomen, zoals de 

Ontwerpcheck en de Duurzame materialen. In dit nummer 

van ABT Nieuws is hier meer over te lezen.

Digitaal Platform

Een ander initiatief is het Digitale Platform, een ‘Yammer-

achtige’ omgeving waar ABT’ers hun ideeën kunnen posten 

en vragen kunnen stellen aan collega’s. Walter: “ABT heeft 

inmiddels 270 medewerkers op vier hoofdvestigingen. 

Het Digitale Platform brengt mensen bij elkaar op basis van 

een thema, zoals Duurzame Materialen. Daar wordt op alle 

locaties aan gewerkt, maar de mensen komen elkaar niet 

dagelijks tegen. Het platform brengt daar verandering in.” 

Op het platform is informatie overzichtelijk gerangschikt. 

Mensen laten er zien wat ze aan het doen zijn en vinden er 

alle achtergrondinformatie die ze nodig hebben. “De kwaliteit 

van het aanbod zorgt ervoor dat de collega’s ook echt naar het 

platform gaan”, zegt Theo.

Niet blijven hangen

Om al die ideeën dan ook echt te vertalen naar toepassingen, 

stuurt ABT op het maken van product-markt-combinaties. 

“De gemiddelde techneut vindt het lastig om concepten naar 

de markt te brengen. Daarom maken we voor goede ideeën 

budget vrij en stellen teams samen die de ideeën uitwerken 

tot marktrijpe producten”, vertelt Theo. “Dat voorkomt dat we 

blijven hangen in de schoonheid van ideeën.” 

ABT Design Academy

De ABT Design Academy tenslotte ondersteunt ABT’ers bij 

het ontwikkelen van kennis en competenties. “We hebben 

vijftien modules gedefinieerd die aansluiten bij de vraag vanuit 

de collega’s. De modules lopen uiteen van ‘Hoe maak ik een 

goede business case?’ tot de training ‘Methodisch Integraal 

Ontwerpen’.” De ABT Design Academy bestaat al een tijdje en 

heeft zichzelf inmiddels bewezen: mensen leren anders denken 

en ontwikkelen de vaardigheden én het vertrouwen om hun 

ideeën de ruimte te geven. “Ik ben verrast door de hoeveelheid 

en de kwaliteit van de ideeën die de afgelopen maanden al zijn 

ontstaan”, zegt Walter. “ABT gaat de uitdagingen aan; daar ben 

ik ongelofelijk trots op.”

ABT geeft innovatie de ruimte

Theo van Wolfswinkel (links) en Walter Spangenberg

Dynamische organisatie

“We willen een dynamisch 
bedrijf zijn, waar ideeën 

 snel opborrelen”

“Het Digitale Platform 
brengt mensen bij elkaar op 
basis van een thema, zoals 
Duurzame Materialen”
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Onafhankelijke Ontwerpcheck
voor gebouwen

Als er in het ontwerpproces veel 

verschillende gespecialiseerde partijen 

afzonderlijk aan een plan werken, 

ontstaan juist bij de raakvlakken 

tussen disciplines risico’s op fouten en 

inconsistenties. Hoe complexer het 

project, des te sterker dit geldt. 

Onafhankelijke Ontwerpcheck

ABT biedt daarom een integrale 

‘Onafhankelijke Ontwerpcheck’ 

aan, waarbij specialisten van diverse 

disciplines kritisch naar een plan 

kijken. Door de multidisciplinaire 

manier van werken van ABT worden 

ook de raakvlakken tussen de diverse 

disciplines bekeken. Een coördinator 

combineert verschillende soorten 

inhoudelijke toetsing. Het resultaat: 

een totaalrapportage met heldere 

conclusies en aanbevelingen. 

Duidelijke meerwaarde

Voor opdrachtgevers, investeerders, 

architecten en aannemers heeft het 

meerwaarde om hun plan tegen 

het licht te laten houden door een 

onafhankelijke partij. De (grootste) 

risico’s kunnen ondervangen worden 

en mogelijke problemen op voorhand 

getackeld. De check kan leiden tot een 

(ook kostentechnisch) geoptimaliseerd 

ontwerp. De Ontwerpcheck kan helpen 

risico’s zichtbaar en beheersbaar te 

maken, faalkosten tijdens de bouw te 

beperken en inconsistenties aan het licht 

te brengen. Zo wordt een plan nog beter.

Milieuneutraal bouwen met focus
op duurzaam materiaalgebruik

Bij duurzaam bouwen lag de focus 

jarenlang op energiebesparing. 

Steeds vaker krijgt ook duurzaam 

materiaalgebruik de aandacht die het 

verdient. ABT is hier heel bewust mee 

bezig. In een vroeg stadium brengt ABT 

de consequenties van ontwerpkeuzes 

op materiaalgebruik in beeld. Kennis 

van parametrisch ontwerpen, het 

hergebruik van elementen en de 

toepassing van innovatieve materialen 

als Ultra Hoge Sterkte Beton helpt de 

milieubelasting te minimaliseren. Door 

over de grenzen van de eigen discipline 

heen te kijken en te sturen op een 

integrale oplossing kunnen eisen en 

ambities efficiënt gerealiseerd worden. 

Een mooi voorbeeld is de renovatie 

van het Earth Simulation Laboratorium 

van de Universiteit Utrecht. Een 

integraal ontwerpteam bij ABT op 

kantoor creëerde met onder andere 

een innovatief dubbel gevelsysteem 

een uiterst duurzaam ontwerp.  

Aansluiting op het WKO-systeem van 

de Uithof, PV-panelen op het terrein en 

hergebruik van de bestaande betonnen 

draagconstructie dragen ook bij aan 

een gebouw dat de lat hoog legt op 

het gebied van duurzaamheid.

De aandacht voor duurzame materialen 

sluit aan bij de milieuprestatie-eisen 

in toekomstige bouwregelgeving 

en bij de aangescherpte eisen aan 

materiaalgebruik in BREEAM. 

 

ABT voor de wind

Windenergie maakt een snelle groei 

door en turbines worden steeds groter 

en efficiënter. Al ruim twintig jaar werkt 

ABT aan windturbineprojecten, onder 

andere als specialist in het ontwerpen 

van funderingen. De geavanceerde 

ontwerpmodellen van ABT maken 

een vergaande optimalisatie van het 

funderingsontwerp mogelijk. 

Windenergie is voor ABT een 

proeftuin voor innovatie. Zo paste ABT 

3D-wapening en kwaliteitsmanagement 

met BIM 360 Field voor het eerst toe 

in windenergieprojecten. Dat kan, 

doordat deze projecten overzichtelijk 

zijn. Eenmaal bewezen, vinden de 

oplossingen hun weg naar andere 

toepassingen.

Ondertussen innoveren we gestaag 

door. Op dit moment is er veel aandacht 

voor parametrisering en automatisering 

van ontwerpprocessen, om de efficiency 

te kunnen verhogen en interface-risico’s 

te elimineren. Hybride gewapende 

windturbinefunderingen en slimme 

kraanopstelplaatsen doen opgang. 
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Membraanconstructies
Lichtgewicht bouwen

Membraanconstructies zijn sprekende 

voorbeelden van lichtgewicht bouwen. 

Gespannen doekconstructies, zoals bij 

tentoverkappingen of stadiondaken, 

zijn elegante evenwichtsoefeningen 

van trek en druk. Met minimaal 

materiaalgebruik worden grote 

oppervlakken overkapt. Pneumatische 

constructies maken optimaal gebruik 

van de stabiliserende werking van lucht. 

Membraanconstructies zijn duurzaam 

en slim. ABT was de afgelopen jaren 

betrokken bij het ontwerp van een 

aantal overkappingen, waaronder 

die van een stadion in Roemenië en 

van een laadstation bij Alkmaar. Ook 

heeft ABT samen met Tentech een 

mobiele overkapping ontworpen van 

opblaasbare, boogvormige buizen 

met daartussen gespannen doeken. 

De overkapping is geschikt voor 

evenementen en is met behulp van een 

lier snel op te bouwen en af te breken.  

ABT is enthousiast over de potentie van 

membraanconstructies. Met integraal, 

specialistisch en hoogwaardig advies 

zijn bijzondere oplossingen mogelijk. 

Oneindige kansen met DIANA

Het eindige-elementenpakket DIANA 

heeft bij ABT vaste voet aan de grond 

gekregen: ABT rekent er bijvoorbeeld 

al jaren mee aan bedrijfsvloeren, 

windmolenfundaties, bestaande 

bruggen en viaducten, Carbon Fiber 

Reinforced Polymer-lijmwapening en 

Ultra Hoge Sterkte Beton. 

Het niet-lineaire rekenprogramma 

maakt het mogelijk om meer inzicht 

te krijgen in hoe constructies werken. 

Hierdoor is vaak veel meer capaciteit te 

ontlenen aan bestaande constructies en 

kunnen nieuwe constructies slanker of 

effectiever worden ontworpen. 

Als we DIANA via de programmeertaal 

Python aansturen, verlaagt dat 

de drempel voor het gebruik. Het 

vereenvoudigt de invoer van DIANA en 

maakt het mogelijk rekenexercities te 

automatiseren. Dit leidt tot meer inzicht 

in de gevoeligheid van oplossingen en 

zorgt voor efficiëntere oplossingen. 

Ook zoekt ABT naar nieuwe 

oplossingen om DIANA te koppelen

aan andere reken- en tekenpakketten. 

Het doel daarvan is om gegevens-

uitwisseling nog verder te 

vereenvoudigen, waardoor nieuwe 

mogelijkheden binnen bereik komen. 

Denk bijvoorbeeld aan mogelijkheden 

op seismisch gebied, zoals bij de 

modellering van metselwerk, in de 

gebouwrespons en bij het rekenen aan 

monumenten. Zo maken ABT’s DIANA-

experts bouwconstructies sterker, 

duurzamer, efficiënter en veiliger.

Een frisse kijk op de dijk

Bijna drie jaar geleden ging ABT aan 

de slag bij het project Dijkversterking 

Kinderdijk-Schoonhovenseveer. 

Deze activiteit is uitgegroeid tot een 

nieuwe product-markt-combinatie 

met potentie: Constructieve 

Dijkversterkingen.

Ruimtegebrek leidt ertoe dat er steeds 

vaker constructieve elementen zoals 

damwanden, palen of ankers worden 

toegepast om dijken te versterken. 

Traditioneel is de ‘dijkenwereld’ sterk 

gericht op grond; de interactie tussen 

grond en constructies is een nieuw 

aspect. Voor ABT is dit juist dagelijkse 

kost: geotechnici en constructeurs 

trekken samen op om grenzen te 

verleggen: doelmatig en hoogwaardig 

ontwerpen met minder impact op 

de omgeving.

Dijk van de toekomst

Vanuit die expertise is ABT nauw 

betrokken bij onderzoek naar nieuwe 

reken- en toetsmethodieken voor de 

dijk van de toekomst. De combinatie 

van nieuw ontwikkelde kennis en 

de integrale werkwijze van ABT 

resulteren in een frisse kijk op de 

wereld van de dijk!

P
R

O
D

U
C

T-M
A

R
K

T-C
O

M
B

IN
A

TIES

Scagliola Brakkee Sportbedrijf Arnhem

Meer informatie over de
product-markt-combinaties 
op deze pagina’s: www.abt.eu

Maurik Groot-Ammers



1312

A
B

T / bou
w

en aan am
bities / jun

i 2016

A
B

T / bou
w

en aan am
bities / jun

i 2016

omliggende bebouwing onderschoeid 

worden. De fundering bestaat uit 

vijfhonderd schroefpalen met dubbele 

verdrievoudiging en inwendig verbuisde 

boorpalen langs belendingen.

In ere hersteld

Het atrium vormt de overgang 

tussen de oude Marmeren, Darwin 

en Verlat-zalen van de naastgelegen 

dierentuin en de nieuwe concertzaal. 

Waar mogelijk is de originele staat van 

het negentiende-eeuwse gebouw in 

ere hersteld. In een tweede bouwfase 

komt er een congresgebouw bij. 

De ontwerpers anticiperen hierop 

door een zettingsvoeg te gebruiken die 

latere koppeling gemakkelijk maakt. 

‘Renovatie’ betekent bij het Elisabeth 

Center dat er binnen de muren van 

het oude gebouw een geheel nieuwe 

concertzaal verrees. De zijwanden van 

gestort beton dragen grotendeels het 

gewicht van de zaal. Houten, golvende 

wandbekleding zorgt voor optimale 

absorptie en verdeling van het geluid. 

Waar de oude zaal een zesje scoorde 

voor de akoestiek, is de verwachting dat 

de nieuwe zaal een 9,3 scoort. 

De concertzaal is akoestisch 

losgekoppeld van de rest van het 

gebouw door middel van opgelegde 

vloeren. Achterin bevinden zich twee 

zwevende balkons, die bestaan uit 

uitkragende liggers met zelfdragende 

breedplaatvloeren. De vloeren lopen 

door in de balkons aan de zijkant van 

de zaal.

Omliggende bebouwing

onderschoeid

Boven de zaal dragen verdiepingshoge 

stalen spanten de (theater)technische 

installaties. Om de concertzaal  zijn 

kantoren, backstage-ruimten, een 

laaddok, repetitieruimten, een atrium 

en een foyer gecreëerd. 

De nieuwe parkeerkelder vormde een 

extra uitdaging; hiervoor moest de 

Na vier jaar voorbereiding en twee jaar bouwen is de ‘renovatie’ van het Elisabeth 

Center Antwerp, een ontwerp van SimpsonHaugh and Partners uit Londen, bijna 

gereed. Op 26 november kunnen genodigden voor de officiële opening het nieuwe 

hart van het concertcomplex bewonderen: de vijfendertig meter hoge grote zaal 

met tweeduizend zitplaatsen. ABT maakte het structureel ontwerp en tekende de 

structuur in samenwerking met Bureau Bouwtechniek uit in BIM. Ook bood ABT 

stabiliteitstechnische ondersteuning tijdens de bouw.

Innerlijke vernieuwing

Elisabeth Center Antwerp
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GustoMSC, een ingenieursbureau dat wereldwijd actief is in de offshore-industrie, 

heeft op het bedrijfsterrein in Schiedam-West nieuwe huisvesting gerealiseerd. 

De kantoorfunctie is nieuw, maar het uitgangspunt is een oude scheepstimmerfabriek 

met een mooi en robuust betonskelet. Bij het renovatietraject is ABT met alle 

technische disciplines betrokken. Ook het bouwmanagement, de directievoering en 

het toezicht is door ABT verzorgd. 

De doorlooptijd van start bouw tot 

oplevering was behoorlijk ambitieus. 

Door een goede geïntegreerde 

aanpak met een belangrijk accent 

bij de regie van het project is de 

planning gehaald. ABT maakte een 

geïntegreerd BIM-model van zowel 

het bestaande als het nieuwe gebouw, 

met alle bouwkundige, constructieve 

en installatietechnische aanpassingen. 

Dit was het uitgangspunt voor de 

werkzaamheden van de aannemer. 

De opdrachtgever stelde hoge eisen aan 

de kwaliteit van de werkplekken van 

de medewerkers. Naast een bijzondere 

werkomgeving was het ook essentieel 

dat samenwerking en interactie goed 

gefaciliteerd zouden worden. 

Bij de transformatie van dit 

industriële pand van werkplaats naar 

hoogwaardige kantooromgeving 

stond behoud van het oorspronkelijke 

open karakter van het gebouw 

centraal, zonder daarbij het comfort 

op de werkplek uit het oog te 

verliezen. Om dit mogelijk te maken 

zijn verschillende innovatieve 

oplossingen toegepast.

Nieuwe tussenvloer

Constructief zijn er drie grote ingrepen 

gedaan. Er is een nieuwe tussenvloer 

gekomen op de oorspronkelijke 

begane grond om ruimte te creëren 

voor een inpandige parkeergarage. 

De bestaande fundering had 

onvoldoende restcapaciteit om 

ook belastingen vanuit de nieuwe 

tussenvloer op te nemen. Dit 

vergde een nieuwe, afzonderlijke 

draagstructuur met een eigen 

funderingsconstructie. Hiervoor zijn 

inpandig stalen funderingspalen 

geheid en in de kruipruimte zijn 
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nieuwe poeren gestort met daarop 

nieuwe stalen kolommen, liggers en 

een kanaalplaatvloer.

Koolstoflijmwapening

Daarnaast is onderzoek naar de 

bestaande constructie uitgevoerd, 

want daarover was vrijwel niets 

bekend behalve wat bouwkundige en 

constructieve principetekeningen en 

een palenplan. Naar de draagcapaciteit 

van de bestaande constructie, vooral de 

verdiepingsvloeren, was het gissen. 

ABT voerde ter plekke destructief en 

niet-destructief onderzoek uit om de 

wapening van de betonconstructie 

te achterhalen. Ondanks de forse 

afmetingen van het betonskelet 

was de capaciteit niet overal 

afdoende vanwege het gebruik van 

zachtstaalwapening. Daarom is op 

een aantal locaties lijmwapening 

aangebracht bij balken en vloervelden.

Doordachte trapconstructie

Voor JHK Architecten waren de nieuwe 

trappen in de vide een ontwerp-

highlight, maar het afsteunen ervan 

op de bestaande constructie was een 

uitdaging. Verschillende varianten 

passeerden de revue totdat de beslissing 

viel om de trappen aan de uiteinden 

af te steunen op de betonbalken en in 

het midden op de bestaande centrale 

betonnen dakligger. Deze dakbalk is 

eveneens versterkt met lijmwapening. 

Door samengestelde gelaste platen te 

gebruiken voor de trapbomen, konden 

deze slanker blijven dan bij standaard 

kokerprofielen. Het resultaat: mooie, 

slanke trappen.

Clean beeld 

Om de betonconstructie zo goed 

mogelijk tot zijn recht te laten komen, 

zijn op de hogere verdiepingen alle 

installaties weggewerkt in verhoogde 

vloeren. Inblaas- en afzuigroosters en 

aansluitpunten voor data en elektra zijn 

in de vloer opgenomen. De verlichting 

is geïntegreerd in de akoestische 

plafonds, die vrij hangen van de 

bestaande constructie. Zo ontstaat 

een clean beeld, dat recht doet aan het 

oorspronkelijke pand. 

Meer informatie over dit project:
www.abt.eu/gustomsc

Koolstof plakbewapening

Marcel van der Burg
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‘Neem een robotische hete draadsnijder als uitgangspunt voor productie.’ Dat was 

de opdracht tijdens de workshop ‘Ontwerpen in de Fabriek’ onder leiding van Studio 

RAP, expert in robotische fabricage. Booosting initieerde de workshop. Drie teams van 

architecten en constructeurs gingen aan de slag. Het was de bedoeling dat ze nieuwe 

ontwerpmogelijkheden ontdekten; op naar ‘zero waste’!

Constructief ontwerper Frank Huijben 

van ABT vormde een team met 

architecten Jeen Pot (cepezed), Sandro 

Sierhuis (architectenbureau Sierhuis) 

en met promovendus Wim Verburg 

(adviesbureau voor Bouwmarketing 

/ Universiteit Twente). Omdat deze 

robotische productiemethode tot 

veel afval kan leiden zetten zij, met 

succes, de schouders onder een 

demontabel ‘zero waste’-ontwerp. 

Behalve de hete-draadsnijder hadden 

ze alleen een computer met Rhino/

Grasshopper en één blok geëxpandeerd 

polystyreen (EPS) tot hun beschikking. 

Studio RAP verzorgde via een plug-in 

de robotaansturing vanuit het 

parametrische model. Naar keuze 

konden hele objecten gesneden worden 

of onderdelen voor latere assemblage 

toegevoegd worden. 

Zonder afval

Het team richtte zich op de vraag of 

ze de robottechniek zouden kunnen 

toepassen zonder afval te genereren. 

Dat lukte. De inspiratie voor hun 

ontwerp voor een demontabele, 

uitkragende boogconstructie was 

een ‘Matroesjka’. Het vernuft van het 

ontwerp zit vooral in het snijpatroon. 

Dat zorgt ervoor dat de constructie 

vloeiend verloopt van een rechthoekig 

grondvlak naar een willekeurig 

gevormd uiteinde. Doordat het ontwerp 

parametrisch is, zijn zowel de vorm, de 

kromming en de grootte als het aantal 

segmenten van de boog aanpasbaar. 

Op spanning

De segmenten werden in enkele 

stappen geassembleerd. De gestapelde 

segmenten gingen als één EPS-blok 

naar de assemblage. De teamleden 

plaatsten daar het grootste segment 

op een houten grondplaat met daarop 

zandzakken als contragewicht voor 

de uitkragende boog. Ze stapelden de 

segmenten en positioneerden ze met 

behulp van een ingelijmde PVC-buis 

aan de achterzijde van elk segment. 

Twee kleine stukjes schuurpapier 

tussen de segmenten verhinderen 

verschuiving en rotatie van de 

segmenten. Een dunne staalkabel door 

de PVC-buis houdt de segmenten op 

spanning vast aan de grondplaat. 

Het eindresultaat is een boog van 

ongeveer tweeënhalf meter hoog en vijf 

meter lang. De boog bestaat uit holle 

segmenten die zonder materiaalverlies 

uit één blok EPS zijn gesneden. Een 

lamp verlicht de constructie van 

binnenuit. De boog siert de entreehal 

van ABT in Delft. 

Toekomst

Digitale fabricage kan een nieuwe 

architectonische vormentaal tot 

stand brengen. De techniek van het 

hete-draadsnijden zou ook toegepast 

kunnen worden op andere materialen, 

zoals ijs of zelfs beton of marmer. 

Bij steenachtige materialen kan een 

diamantdraad (lees: zaag) de hete 

draad vervangen. Een digitale workflow 

is noodzakelijk, omdat ‘handwerk’ 

de nauwkeurigheid van het digitale 

ontwerp en dus de kwaliteit van het 

eindresultaat kan aantasten. 

Robotische fabricage
‘Matroesjka’ inspireert ontwerpers
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Op de 49ste verdieping van het 236 meter hoge ‘The Headquarters Business Park’ in 

Jeddah is de Al-Dabbagh Group gevestigd. Een spectaculaire gebogen houten wand 

van zesenhalve meter hoogte is de blikvanger in het interieur. Pentagram Londen was 

verantwoordelijk voor het interieurontwerp van de wand, waarin 1.200 driehoekige 

glaspanelen verwerkt zijn. Smeulders Interieurgroep realiseerde, samen met Si-X, de 

wand. ABT trad op als constructeur.

Een volmaakte wand in Jeddah

Si-X, makers van glasarchitectuur, 

ontwikkelde een uniform bouwelement 

van glas en hout. De samensmelting 

van glas en hout reduceerde het aantal 

onderdelen van de aanvankelijke 10.000 

tot 3.600. 

70 km/uur

Om hier een volmaakte wand mee te 

bouwen, viel de keuze op verlijming. 

Aangezien de maatvoering cruciaal 

was, zijn alle verbindingen uitgevoerd 

met doken. Doken garanderen een 

perfecte maatvastheid, sterkte en een 

snelle montage. De vraag was alleen 

of de gelijmde dook-verbindingen in 

staat zouden zijn om windsnelheden 

van 70 km/uur te weerstaan. Dergelijke 

snelheden kunnen zich voordoen als er 

op deze hoogte gevelramen geopend 

worden of breken. 

Trekproeven in ABT-lab

Om de sterkte van de verbinding in te 

kunnen schatten en de zwakste plek 

te bepalen, maakte ABT allereerst een 

driedimensionaal rekenmodel van 

de verbinding. Zou het toegepaste 

multiplex voldoende sterk en stijf zijn, of 

zouden de laagjes loslaten? Trekproeven 

in het ABT-laboratorium wezen uit dat 

de verbindingen voldoende sterk en 

veilig waren. De gebogen wand zorgde 

voor een gunstige krachtverdeling. 

Inmiddels is de wand gemonteerd in het 

warme, vochtige Saoedi-Arabië. Een 

fraaie én veilige constructie. 
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Abdulrahman Aljabri
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Een iconische collectie vraagt om een iconisch gebouw. Dat lukt: het nieuwe 

collectiegebouw van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam biedt de 

kunstwerken een onderkomen van niveau. Het pand, dat in opdracht van Stichting 

De Verre Bergen en de gemeente Rotterdam tot stand komt, krijgt een diameter 

van veertig meter bij een hoogte die daaraan gelijk is. Naar boven toe neemt de 

diameter toe tot zestig meter. Dat geeft het spiegelende gebouw, ontworpen door 

architectenbureau MVRDV, een complexe geometrie. 

Alles in één BIM-model

De vorm is gewaagd, maar niet 

riskant. ABT zorgde er met een 

parametrisch gevelmodel voor dat 

al vóór de bestekfase een expliciete 

vormbeschrijving bekend is. Voor de 

vormbeschrijving koos het team voor 

Rhino, omdat dit programma sterk 

is in het omgaan met een complexe, 

gekromde geometrie. Het gevelmodel 

is gegenereerd vanuit het parametrisch 

ontwerpprogramma Grasshopper. 

Gecombineerd met technische 

gevelkennis levert dit waardevolle 

output op. Uiteindelijk zijn alle data en 

metadata in Revit gezet. Hierdoor is 

alle benodigde informatie beschikbaar 

in één BIM-model.

File to factory 

Het model bevat 1.664 

dubbelgekromde glaspanelen inclusief 

codering, buigstralen en exacte 

afmetingen. Ook zijn meer dan duizend 

elementen in de achterconstructie 

en meer dan duizend stijlen en regels 

opgenomen. Het model maakt 

duidelijk hoe de complexe vorm is 

opgebouwd. Het programma maakt 

het relatief eenvoudig om gedurende 

het ontwerpproces wijzigingen door 

te voeren. Het gevelmodel is geschikt 

voor uiteindelijke fabricage door de 

gevelbouwers: ‘file to factory’. 

Risicobeheersing

De voordelen mogen er zijn: de 

aanbesteding kan snel verlopen 

omdat veel informatie al vroeg 

bekend is. Bovendien houdt de 

architect lange tijd ontwerpvrijheid. 

Doordat de regels van de vorm 

bekend zijn, houdt hij grip op het 

ontwerp. Voor de opdrachtgever is 

het belangrijk dat de risico’s rond 

de gekromde gevel beperkt en 

beheersbaar zijn.

MVRDV
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Collectiegebouw Boijmans van Beuningen
Beheersing van complexe geometrie 
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ABT realiseert een surrealistisch slanke trap van beton en glas. Met een dikte 

van ongeveer vijf centimeter overspant de trap een afstand van bijna zes meter. 

Dat gebeurt zonder ondersteuning of verstijvingsribben. De glazen balustrades, 

onzichtbaar verbonden met de trap, versterken de illusie van gewichtloosheid. Samen 

vormen beton en glas een sterke, hybride constructie. De trap vraagt het uiterste van 

de toegepaste materialen en het vakmanschap van ABT.

De trap, bestemd voor ABT’s eigen 

hoofdkantoor in Velp, is ontworpen 

door JHK Architecten. Hij bestaat uit 

één gedeelte en is vier keer slanker 

dan gangbaar. Om de trap zo slank 

te krijgen, moeten beton en glas 

constructief samenwerken: het glas 

wordt met het beton verbonden en 

verstijft en versterkt de trap. Zonder het 

glas zou de trap werken als een verende 

plank. ABT berekende de constructie 

met speciale software. 

Vernieuwend stortproces

Vanwege de extreem hoge 

spanningen in de trap koos ABT voor 

zelfverdichtende ultra hoge sterkte 

vezelbeton en een speciale mortel. 

Het wapeningspercentage is erg hoog.

Dat de trap zo slank is, maakte het 

storten extra lastig: het stroperige, 

gewapende beton moest door 

een mal van slechts vijf centimeter 

zakken. Dit vereiste een innovatief 

stortproces. Met name het verdrijven 

van de lucht onderuit de mal vroeg om 

onconventionele oplossingen. Speciale 

luchtkanalen in de kist en een zeer 

fijnmazige verdichtingstechniek vormden 

de sleutel. De trap is gestort in de fabriek 

van Romein Beton. 

Onzichtbare glasverbinding

De glazen balustrade reflecteert de 

innovatieve aard van ABT. Het team 

zocht de absolute grenzen van het 

materiaal op. Een drielaagse ruit loopt 

met de hoeken van de treden mee. 

Dit betekent een glasconstructie met 

een zaagtand én hoge toleranties, 

iets wat zelden of nooit vertoond is. 

In nauwe samenwerking met Si-X, 

makers in glasarchitectuur, is gezocht 

naar de juiste productiemethoden. Ook 

koos de architect voor onzichtbare 

verbindingen, een droomvraag voor 

ABT’s glasspecialisten. Een lange

speurtocht resulteerde in een 

onzichtbare verbinding in de vorm van 

stalen strippen die geprefabriceerd op 

het glas zijn verlijmd. Kleine nokken op 

deze stalen strippen worden vrijwel 

onzichtbaar van onderaf vastgeschroefd 

aan het beton. Zinderend spannende 

sterktetesten toonden aan dat 

de sterkte van de verbinding alle 

verwachtingen overtreft. 

Samenwerking

Het constructieve ontwerp 

vroeg om nauwe samenwerking 

tussen de glasspecialisten en de 

betonconstructeurs. Niet alleen moesten 

de wapening en de krachten vanuit het 

glas op elkaar worden afgestemd, ook 

kwamen praktische zaken om de hoek 

kijken. Bijvoorbeeld hoe een deuvel met 

de juiste tolerantie in een betonnen plaat 

van 55 mm dik kan worden gestort. 

Om productietechnische redenen is 

uiteindelijk gekozen voor het achteraf 

inboren en verlijmen van deuvels in 

het beton.

Ver voorbij het gangbare

De sierlijke trap gaat zowel 

productietechnisch als rekentechnisch 

ver voorbij de grens van het gangbare. 

Het revolutionaire ontwerp is een 

demonstratie van de mogelijkheden 

van UHSB en glas. UHSB toont zich 

hierbij als materiaal dat veelzijdig 

toepasbaar is, zelfs in dunne platen, en 

nagenoeg onderhoudsvrij. 

Het glas inspireert als constructief 

draagkrachtig materiaal dat nu zelfs op 

de kopse zijde verbonden kan worden 

aan allerlei materialen, zoals UHSB. 

ABT voorziet een mooie toekomst voor 

UHSB en glas.

Ultraslanke trap grensverleggend 
in UHSB en glas

Hans Roggen
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ABT heeft het hoofdkantoor in Velp verbouwd. De verbouwing geeft het dertig jaar 

oude kantoor zijn heldere structuur terug. Maar dat is niet het belangrijkste: de 

verbouwing ondersteunt de nieuwe lijn van werken. Projecten staan centraal; de 

organisatie groepeert zich rondom de werkzaamheden. Dat resulteert in optimale, 

geïntegreerde oplossingen. ‘Samen’ werkt (nog) beter!

ABT ontwikkelt zich. Nog meer dan 

vroeger staan de projecten centraal: hoe 

bereikt ABT het beste projectresultaat? 

Samenwerking is essentieel, want bij veel 

projecten zijn verschillende disciplines en 

partijen betrokken. De ABT’ers moeten 

elkaar dus probleemloos kunnen vinden. 

Dat is de leidraad geworden voor de 

verbouwing van het ABT-pand in Velp: 

voortaan zitten collega’s bij elkaar als ze 

aan een project werken. 

Het projectdossier bevindt zich op 

één vaste plek. Dat verbetert de 

communicatie, verhoogt de efficiency 

en komt de betrokkenheid en het 

onderling begrip ten goede. Ook 

externe partijen kunnen aanschuiven.

Digitale ondersteuning

Binnen het bestaande pand is er 

ruimte vrijgemaakt voor het werken 

aan integrale projecten. Die ruimte is 

gewonnen bij de adviesgroepen, een 

logische consequentie van het feit dat 

ABT’ers nu veel tijd doorbrengen in de 

projectruimten. De ABT’ers hebben 

geen vaste plek meer, maar nog wel een 

vaste uitvalsbasis voor hun discipline.

Behalve de integrale projectruimten 

zijn er vergaderruimten, stilteruimten, 

plekken om te bellen en om elkaar 

informeel te ontmoeten. Aan de 

akoestiek is veel aandacht besteed, 

evenals aan de digitale omgeving. 

Een up-to-date communicatiepakket 

faciliteert bijvoorbeeld 

videoconferenties en maakt het 

mogelijk om in de projectruimten met 

het hele team op groot scherm een 

project te beschouwen. 

Zeker bij buitenlandse projecten is 

een dergelijke digitale infrastructuur 

uiterst nuttig.

Klare lijn terug 

JHK Architecten tekende voor de 

nieuwe indeling. De architectuur 

van het kantoor refereerde aan een 

villa die oorspronkelijk op de locatie 

stond. In de loop van drie decennia 

was die indeling echter ‘verrommeld’. 

De architect heeft de klare lijn weer 

teruggebracht. De oorspronkelijke 

structuur is in ere hersteld. Ook is de 

voornaamste entree verplaatst naar 

het midden van het symmetrische 

hoofdvolume. Een spectaculair 

slanke trap die de innovatieve kracht 

van ABT weerspiegelt is een echte 

blikvanger. De voormalige reproruimte 

in het souterrain is verbouwd tot 

kantoorruimte en heeft, net als de 

aansluitende verkeersruimten, veel 

meer daglicht gekregen.

  

Cornelissen aannemingsbedrijf heeft 

de verbouwing voltooid. Die pakt in de 

praktijk precies zo uit als bedoeld: de 

ABT’er vindt moeiteloos zijn weg in de 

nieuwe omgeving en werkwijze. Een 

klare lijn, een heldere organisatie, een 

optimaal resultaat voor de klant!

ABT verbouwt hoofdkantoor
Klare lijn, heldere organisatie

Studio Pothoff



Tussen de start van de technische installatiefase en de oplevering van het eindresultaat 

gebeurt er van alles dat aanpassing van de oorspronkelijke plannen nodig kan maken. 

Krijgt de gebruiker wel het gebouw dat hij verwacht? En hoe gaat het daarna? ABT houdt 

de vinger aan de pols.

Van de initiatieffase tot het programma 

van eisen, het bestek en de realisatie 

kunnen jaren verstrijken. Verschillende 

personen met verschillende functies 

werken in die periode aan een project. 

Als uiteindelijk de installateur aan de 

slag gaat, kan er veel veranderd zijn 

ten opzichte van de uitgangspunten. 

Daarvoor kunnen goede redenen 

zijn, maar die moeten wel goed 

gedocumenteerd zijn. Anders is 

het lastig de opdrachtgever of 

gebruiker uit te leggen waarom hij 

een ander gebouw krijgt opgeleverd 

dan verwacht. Dat kan ernstige 

consequenties hebben.

Verrassingen voorkomen

Door het proces van A tot Z te 

documenteren volgens specifieke 

protocollen, worden zulke verrassingen 

voorkomen. Opdrachtgevers die kiezen 

voor de zogeheten ‘commissioning’ 

van de installaties krijgen per fase de 

documenten die hen het overzicht 

geven dat ze nodig hebben. 

De installateur heeft een belangrijke 

taak bij het borgen van de kwaliteit en 

het aanleveren van documenten, maar 

in de praktijk blijkt een commissioning-

autoriteit van toegevoegde waarde 

voor de opdrachtgever. ABT kent de 

normen en eisen die van toepassing zijn 

en let erop dat de juiste documenten op 

het juiste moment worden aangeleverd. 

Zo bewaakt ABT het proces rond de 

technische installatie.

Commissioning in beheerfase

De keuze voor commissioning maakt 

de opdrachtgever aan het begin 

van het traject. ABT stelt dan het 

commissioningsplan op, waarna er 

volgens een vast stramien wordt 

gewerkt. Dat duurt tot en met de 

oplevering – en soms ook daarna: ook 

in de fase van beheer en onderhoud 

kan commissioning van toegevoegde 

waarde zijn. Het verplaatsen van een 

muurtje kan er immers al toe leiden 

dat het energieverbruik verandert. Dat 

kan conflicteren met bijvoorbeeld de 

uitgangspunten voor duurzaamheid. 

BREEAM

Ook bij bestaande gebouwen en bij 

renovatieprojecten kan commissioning 

een belangrijke rol spelen, zeker 

in relatie tot het energieverbruik. 

Wanneer de opdrachtgever het 

BREEAM-kwaliteitscertificaat verlangt, 

is commissioning een vereiste. ABT 

helpt de praktijk in overeenstemming 

te brengen én te houden met de 

uitgangspunten. Zo houdt ABT de cirkel 

rond.

Meer weten, bijvoorbeeld over
onze commissioningsactiviteiten
voor Van der Lande en ESL?
www.abt.eu/
commissioningsactiviteiten

Commissioning van installaties
Wie sluit de cirkel?
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Aan de voet van de Nijmeegse Valkhofheuvel ligt de Stratemakerstoren, een vijftien 

meter hoge toren die onderdeel uitmaakt van de stadsmuren. Het betreft een ‘bastei’, 

een bijzonder en zeldzaam verdedigingswerk.

De Stratemakerstoren is een museum. 

Om de zichtbaarheid van dit museum 

te vergroten en bovendien een centrum 

voor natuur(historie) te realiseren, 

komt er nieuwbouw aan de achterzijde 

van het museum, ontworpen door van 

Gessel Architecten, inclusief een kelder 

van zo’n negen meter diep. En dat is 

precisiewerk.

Voor de kelder moet worden ontgraven 

in de steile Valkhofheuvel onder een 

monumentale kapel. Aan de westzijde 

en zuidzijde wordt de kelder begrensd 

door trappen van monumentale 

waarde. Er moest bovendien rekening 

worden gehouden met archeologische 

resten in de ondergrond. Om risico’s te 

minimaliseren, moesten de werkzaam-

heden trillingsarm worden uitgevoerd.

CSM-wanden

ABT adviseerde over de constructie en 

de geotechniek. Voor de grondkering 

viel de keus op Cutter-SoilMix-wanden; 

in de grond gevormde keerwanden 

die tot stand komen door het frezen 

van de grond in aansluitende panelen, 

in een sleuf ter dikte van 0,6 meter. 

De bestaande zandgrond wordt 

daarbij vermengd met toegevoegd 

cement. Robuuste stalen profielen 

in de sleuven keren de enorme 

gronddruk. Om de wanden te fixeren, 

werd gekozen voor een dubbele rij 

ankers tot ver in de Valkhofheuvel. Een 

uitgebreide risicoanalyse ging vooraf 

aan de realisatie en er kwam een 

monitoringsplan om de risico’s tijdens 

de uitvoering te beheersen. 

Romeinse constructie functioneel

Nadat een groot deel van de 

wanden was gemaakt, konden 

de archeologische ontgravingen 

plaatsvinden. Die overtroffen 

de stoutste verwachtingen. Wel 

leidden ze tot verlenging van de 

uitvoeringsperiode. Bovendien moest 

het oorspronkelijke ontwerp worden 

afgestemd op de te handhaven 

archeologische vondsten. Het was voor 

een deel niet meer mogelijk om een 

dubbele ankerrij aan te brengen. 

Met complexe 3D-rekenmodellen 

toonde ABT aan dat plaatselijk kon 

worden volstaan met een enkele 

ankerrij in combinatie met een 

stabilisering door de oude muren. 

De Romeinse constructies zijn dus weer 

functioneel geworden. 

Schakelen tijdens uitvoering 

Ook bleek dat een aantal muren 

van de belendingen een minder diep 

aanlegniveau hebben dan voorzien. 

Op diverse plaatsen is daarom een 

funderingsverlaging nodig van de 

bestaande constructies. De grond 

onder de constructies wordt versteend 

met een bodeminjectie. De uitvoering 

vordert gestaag. De bouwpartners 

werken hard aan het aangepaste 

ontwerp, waarbij tegelijkertijd de 

realisatie plaatsvindt; een dynamisch 

proces waarbij alle partijen in goede 

harmonie schakelen. 

Bastei Nijmegen 
Ondergronds precisiewerk
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In veel oudere ondergrondse 

parkeergarages komt het moment 

dat grondwater via scheurtjes 

doordringt tot het parkeerdek. In een 

parkeergarage van 11.000 vierkante 

meter op Schiphol zorgde regenval 

direct voor overlast. Scheuren in de 

50 centimeter dikke vloer lieten water 

uit de drainerende zandlaag door naar 

het vloeroppervlak. Deze vloer, met 

een onderwaterbetonplaat die rust 

op palen, is relatief zwaar gewapend 

en onder afschot uitgevoerd. De 

afwateringscapaciteit werd beperkt 

doordat het afschot niet voldeed. 

Zo zorgde de scheurvorming voor veel 

overlast bij parkeerders.

Scheurarm en (bijna) voegloos

VolkerWessels Bouw Schiphol vroeg 

Visser & Smit Bouw de lekkende 

keldervloer te renoveren. Visser & 

Smit Bouw benaderde op zijn beurt 

ABT. Na onderzoek naar meerdere 

uitvoeringsvarianten is gekozen voor een 

80 millimeter dunne, nagenoeg voegloze, 

relatief zwaar gewapende betonvloer 

op een drainerende noppenmat over 

de bestaande vloer. Het ging om een 

hybride constructie met een hoog 

staalvezelgehalte en traditionele 

wapening met staven. De nieuwe 

afwerkvloer moest dun zijn, omdat de 

ruimte voor de vloer ten koste gaat van 

de bestaande doorrijhoogte. 

De drainerende laag voert lekkagewater 

af. Verbetering van het afschot zorgt 

ervoor dat water dat met auto’s mee 

de garage binnenkomt ook goed 

wordt afgevoerd.

ABT tekende voor de engineering van de 

zwevende betonplaat. Speciale aandacht 

ging uit naar de betonsamenstelling, met 

het oog op een scheurarm eindresultaat. 

De geringe dikte stelde speciale eisen 

aan bijvoorbeeld randaansluitingen 

en dilataties.

Logistiek en betonverwerking

Op Schiphol is het altijd druk. Dat 

maakte de uitvoering een logistieke 

uitdaging, die in goed overleg met 

opdrachtgever Schiphol is aangegaan. 

Ook de verwerkbaarheid van het 

speciale krimparme, sterke beton vroeg 

om afstemming met Vloertechniek 

B.V. en Hagen Beton. Het eindresultaat 

mag er zijn: we kunnen weer met droge 

voeten het vliegtuig in.

Met droge voeten het vliegtuig in 

De Hollandse drassige veenbodem en ondergrondse parkeergarages; lange tijd was 

het een ingewikkelde combinatie. Zo ook bij een parkeergarage op Schiphol. 

Visser & Smit Bouw vroeg ABT mee te werken aan het ontwerp en de engineering van 

een dunne overlaging, als renovatie van een bestaande vloer. 

Het is niet gemakkelijk om een waterdichte ondergrondse constructie te 

ontwerpen, blijkt uit legio voorbeelden van lekkende kelderwanden en -vloeren. 

Staalvezelversterkt onderwaterbeton (SVOWB) kan uitkomst bieden. De sleutel zit in 

het integreren van functies. ABT denkt mee. 

Binnen de traditionele bouwwijze 

geldt ongewapend onderwaterbeton 

(OWB) als een robuuste onderafdichting 

van een bouwkuip. Daar valt wel wat 

op af te dingen: doordat het beton 

onder water wordt aangebracht, is de 

betonkwaliteit onzeker en plaatsing 

van wapeningskorven complex en 

duur. Het ongewapende beton is bros 

materiaal, daarom is het niet mogelijk 

de scheurwijdtes en lekdebieten te 

beperken. OWB-vloeren worden dan 

ook alleen toegepast als tijdelijke 

afdichting; de vloer heeft alleen een 

functie tijdens de bouw. Voor de 

eindfase wordt een geheel nieuwe 

constructievloer gestort, voorzien van 

traditionele wapening. Deze definitieve 

vloer is door vervorming vanuit de OWB-

vloer zeer gevoelig voor doorgaande 

krimpscheurvorming. Het resultaat: 

twee lekkende vloeren boven elkaar.    

Geïntegreerde keldervloer

Bij een geïntegreerde keldervloer 

werkt de (traditioneel gewapende) 

constructievloer in de eindfase samen 

met een vloer van staalvezelversterkt 

onderwaterbeton. De vloerdelen 

worden daartoe constructief 

gekoppeld. Door de combinatie van 

SVOWB en traditionele wapening 

ontstaat een hybride constructie 

die een zeer goede beheersing van 

scheurwijdtes en lekdebiet mogelijk 

maakt. De normaaldrukkracht vanuit 

de stempelfunctie van de SVOWB-vloer 

draagt hier ook aan bij: de constructie is 

op natuurlijke wijze ‘voorgespannen’.

De samengestelde constructie heeft 

een optimale sterkte én stijfheid. 

Bovendien kan het funderings- en 

bouwkuipontwerp geoptimaliseerd 

worden: minder ontgraven, lichtere 

damwanden en stempelraam, lagere 

paalbelastingen en een dunnere 

constructievloer met minder wapening. 

Zo’n geïntegreerde keldervloer is dit 

voorjaar voor het eerst toegepast 

in een onderdoorgang bij Zevenaar. 

Het project Boerenweteringgarage 

in Amsterdam krijgt de primeur voor 

toepassing op grote schaal.

Definitieve SVOWB-vloer?

Begin 2016 rondde een pré-

adviescommissie van SBRCURnet een 

studie af naar de haalbaarheid van 

definitieve SVOWB-vloeren. 

De conclusie is, dat zulke vloeren 

technisch haalbaar zijn. Hindernissen 

met betrekking tot acceptatie, 

vermoeiing en risico op lekkages zijn 

overbrugbaar. Definitief SVOWB 

zou grote meerwaarde kunnen 

hebben voor bijvoorbeeld tunnels, 

onderdoorgangen, droogdokken en 

ondergrondse parkeergarages. Voor 

deze toepassingsgebieden is vaak geen 

afgewerkte betonvloer of volledige 

waterdichtheid geëist. Door in plaats 

van een constructievloer een 

drainagelaag toe te passen, kan 

overtollig lek- en hemelwater 

makkelijk worden afgevoerd. Eventuele 

overmatige lekkage kan al tijdens de 

bouw worden beoordeeld en verholpen 

met bijvoorbeeld injectie. Zo worden 

risico’s beheerst.

Nader onderzoek is de moeite waard: 

met een breder scala aan oplossingen 

beperken we de risico’s en de kosten 

en gaan we verantwoord om met 

het milieu.

Niet stapelen, maar integreren
Droge voeten in de kelder

Traditionele bouwwijze

Nieuw Universiteitsgebouw  
VU Campus
Met SVOWB: Groninger 
Forum

Boerenweteringsgarage

Geïntegreerde keldervloer

Drie varianten

Definitief onderwaterbeton

Commissie SBTCURnet
“Definitieve 
onderwaterbetonvloeren”

Nico Alsemgeest
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Het gebouw bestaat uit twee vleugels 

die elk rond een patio liggen. De 

vleugels ontmoeten elkaar in de 

centrale hal van vier verdiepingen 

hoog, die als het logistieke en sociale 

hart fungeert. Het onderwijsgebouw 

heeft 30.000 vierkante meter 

vloeroppervlak. Naast kantoren en 

onderwijsruimten biedt de nieuwbouw 

onderdak aan geavanceerde laboratoria 

voor Bionanoscience, Chemical 

Engineering en Biotechnologie. Dit 

vraagt om bijzonder trillingsarme 

vloeren, stofarme omgevingen en zeer 

stabiele temperaturen. 

Duurzaam en veilig ventileren

De (bio)chemische laboratoria 

van de nieuwe TNW-faculteit 

vergen veel ventilatie. Vanwege 

de duurzaamheidsambitie – 

BREEAM-score ‘Good’ – moest er 

veel energie worden bespaard op 

het ventilatiesysteem. Normaal 

gesproken gaat vervuilde lucht via 

boosterventilatoren naar buiten. Bij de 

emissie wordt de lucht dan voldoende 

verdund en vermenging met de 

luchttoevoer voorkomen. 

Deze boosterventilatoren zijn echter 

niet energiezuinig. Bovendien zijn ze, 

uit oogpunt van veiligheid, vrijwel altijd 

in bedrijf. 

Hoge schoorstenen

ABT zocht naar mogelijkheden om 

een veilig systeem te ontwerpen 

voor de luchtafvoer en -aanvoer, 

zonder daarbij terug te hoeven vallen 

op boosterventilatoren. De situatie 

werd in kaart gebracht met behulp 

van CFD-simulatie (Computational 

Fluid Dynamics). De oplossing 

werd gevonden in acht meter hoge 

schoorstenen, waarmee voldoende 

‘afstand’ werd gerealiseerd tussen 

de afvoer van vervuilde lucht uit de 

zuurkasten en de toevoer van verse 

lucht voor het gebouw. 

Frisse lucht in duurzaam lab
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In februari 2016 is het geavanceerde gebouw van de faculteit Technische 

Natuurwetenschappen (TNW) van de TU Delft opgeleverd. Het ontwerp is van 

Ector Hoogstad Architecten. ABT verzorgde de bouwfysische, akoestische en 

brandtechnische advisering.

Europa krijgt één centrale elektriciteitsmarkt en dat heeft gevolgen voor de 

netwerken. Er komt onder andere een 380 KV hoogspanningsverbinding tussen 

Doetinchem en Wesel. TenneT realiseert het deel tussen Doetinchem en de Duitse 

grens bij Dinxperlo, een traject van ongeveer 22 kilometer met 54 mastlocaties 

met ieder twee masten. ABT adviseert Dura Vermeer over de mastfundaties.                    

Het resultaat: een forse besparing.

Vakwerkachtige staalconstructies van 

hoogspanningsverbindingen markeren 

op veel plekken de horizon. Maar 

nieuwe masten zien er heel anders uit: 

ze lijken veel meer op de masten van 

windturbines. Hetzelfde geldt voor de 

fundaties van deze masten. ABT heeft 

ervaring in het ontwerpen van dergelijke 

fundaties en zet deze kennis nu in voor de 

hoogspanningsmasten. 

Wapeningsreductie forse besparing

De fundaties worden berekend met 

het rekenpakket DIANA, dat werkt met 

3D-volume-elementen. Hoogwaardig 

rekenen levert een uitgekiend ontwerp 

op dat fors bespaart op de benodigde 

wapening. Reken even mee: Het geheel aan 

fundaties bestaat uit ruim veertienduizend 

kubieke meter beton. Iedere tien kilo 

wapeningsreductie per kubieke meter 

bespaart € 150.000,–.

3D-tekenwerk

Het tekenwerk inclusief de wapening 

wordt uitgewerkt in 3D. Omdat er in de 

fundatie veel herhaling zit, is het niet nodig 

om voor iedere locatie een apart ontwerp 

te maken. Op het traject komen dertien 

verschillende masttypen, met voor iedere 

mast een ontwerp op maat. Dankzij de 

toepassing van een slimme clustering 

volstaat het om acht typen fundaties te 

berekenen. Hierbij moet per locatie nog 

wel de benodigde paallengte worden 

vastgesteld. Het ontwerpproces vergt 

ongeveer drie maanden. Begin 2017 is het 

project afgerond. 

Hoogspanningsverbinding 
Doetinchem-Wesel 
Energiezuinig netwerken

Petra Appelhof

Chris Pennarts
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Op gebouwniveau gaat het over de 

simulatie van de energievraag en 

vermogens. Oude gebouwen worden 

bij herbestemming vaak geïsoleerd 

om de energievraag te verminderen. 

Dit na-isoleren is niet altijd zonder 

gevaren: er kunnen scheuren of 

condensatie in de constructie 

ontstaan. ABT kan simuleren wat 

na-isolatie met de constructie doet. Zo 

beoordeelde ABT bij de Timmerfabriek 

in Schiedam de koudebruggen. 

Op ruimteniveau zijn simulaties geschikt 

voor het maken van afwegingen rond

luchtkwaliteit, luchtstroming en 

comfort. Zo simuleerde ABT het 

akoestisch comfort in het atrium 

van het Huis van de Gemeente Peel 

en Maas in Panningen. Voor het 

Earth Simulation Laboratory van de 

Universiteit Utrecht rekende ABT aan 

de dubbele gevel, die een grote rol 

speelt in het thermisch, visueel en 

akoestisch comfort van het gebouw.

Op systeemniveau tenslotte kunnen 

de prestaties van bijvoorbeeld 

zonnestroom- of liftinstallaties 

gesimuleerd worden.

BIM

In moderne gebouwen zijn gebouw, 

gebouwgebruik en gebouwinstallaties 

sterk verweven. ABT voegt deze 

samen in één BIM. Het BIM-model 

kan ook dienst doen bij het uitvoeren 

van simulaties, als het geïmporteerd 

wordt in het simulatieprogramma. 

Sterker nog: importeren is binnenkort 

niet meer nodig, omdat real-time 

simulatie in het BIM-programma zelf 

momenteel sterk in opkomst is.

Integraal en parametrisch simuleren

Niet alleen gebouw, gebouwgebruik en 

gebouwinstallaties zijn verweven, ook 

de prestaties zijn dat. Grotere ramen 

geven meer daglichttoetreding, maar 

kunnen ook het elektriciteitsverbruik 

voor verlichting verlagen en resulteren 

in een hogere kans op verblinding en 

temperatuuroverschrijdingen. ABT 

gebruikt software die deze bouwfysi-

sche en installatietechnische prestaties 

integraal simuleert. Voor de 

Timmerfabriek in Schiedam werd bij-

voorbeeld gekeken hoe de zonwerende 

kwaliteit van het glas de daglichttoe-

treding, het elektriciteitsverbruik voor 

verlichting en de hoeveelheid tempera-

tuuroverschrijdingen beïnvloedde. 

Ook tussen vakgebieden bestaat 

grote samenhang. Zo kan een 

bouwfysische simulatie van het 

temperatuurverloop in een gevel bij-

dragen aan een gevelconstructie die 

met een minimum aan wapening of 

voegen volstaat. Een dergelijke studie 

voerde ABT uit voor de uitbreiding 

van het Z33 Huis voor Actuele Kunst 

in Hasselt.

Als er meerdere prestaties tegelijk 

spelen, wordt een parametrische 

studie interessant. Een automatische 

rekenexercitie van varianten, 

opgebouwd uit prestatiebepalende 

parameters, leidt tot de beste 

afweging, bijvoorbeeld een optimaal 

binnenklimaat bij lage energiekosten.
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Methodieken als BREEAM-NL en Frisse 

Scholen leunen inmiddels sterk op 

gebouwprestatiesimulatie. Simulaties 

helpen het ontwerpteam al van begin 

af aan de juiste keuzes te maken op het 

gebied van comfort, energieverbruik 

en daglichttoetreding. Verderop in het 

ontwerpproces kunnen simulaties hun 

diensten bewijzen als toetsinstrument 

om de brandveiligheid of goede 

akoestiek van het gebouw aan te tonen.

Op alle niveaus

Gebouwprestatiesimulatie omvat 

alle niveaus van de gebouwde 

omgeving. Op gebiedsniveau kunnen 

bezonnings- en windhinderstudies 

uitgevoerd worden. Een voorbeeld 

hiervan is de windhinderstudie 

die ABT uitvoerde voor de toren 

‘Wijnhaven 69’ in Rotterdam. Een 

CFD-simulatie liet zien dat de 

windhinder minimaal was. 

Gebouwprestatiesimulatie
Van simuleren kun je leren
Nieuwe gebouwen moeten duurzaam zijn en een comfortabel en gezond 

binnenklimaat hebben. Dat vraagt om een integrale afweging bij het ontwerpen, 

die rekening houdt met de steeds strengere prestatie-eisen en wet- en regelgeving. 

‘Gebouwprestatiesimulatie’ komt daarbij goed van pas: het softwarematig voorspellen 

van de prestaties van een ontwerp.

WindhinderstudieBezonningsstudie

Invloed gebouwprestatiesimulatie op het ontwerpproces

Gebouwprestatie is mogelijk op meerdere niveaus
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Een bouwpauze van zes maanden is benut om het ontwerp van NL Architects voor 

het Groninger Forum aardbevingsbestendig te maken. Daarbij is de ontwerpkennis 

van ABT en ABT Wassenaar Seismisch Advies BV gebundeld met de bouwkennis van 

BAM Advies & Engineering. Internationale aardbevingsexperts van Aurecon en Holmes 

Consulting Group uit Nieuw-Zeeland vulden dit team aan. Het leverde extra pareltjes 

op aan de ketting met ‘Forum-innovaties’.

Ruimtebesparende sprinklerkelder

Wie wil innoveren moet creatief, kritisch 

en optimistisch blijven en tegenslagen 

ombuigen in kansen. De beloning is een 

beter resultaat – ook in dit project. 

Zo is de sprinklerkelder, die normaliter 

veel ruimte kost, ondergebracht onder de 

hellende vloeren van de parkeergarage. 

Het levert extra parkeerplaatsen op.

Materiaalbesparing

Ook de lijst met materiaalbesparende 

innovaties is indrukwekkend. 

De toepassing van nieuwe en 

ongebruikelijke materialen en 

vernieuwende materiaalcombinaties 

maakt forse besparingen mogelijk. 

De hiervoor benodigde kennis komt 

voort uit onderzoek dat ABT samen met 

technische universiteiten uitvoert.

3D-wapening

Ook het proces, waarin BIM dient als 

contractstuk voor de uitvoering, is 

innovatief. Papieren tekeningen komen 

er niet aan te pas. Omdat de 

seismische upgrade meer wapening 

vereiste, is 3D-wapening nu aan het 

BIM toegevoegd. Hierdoor kunnen 

kritische kruisingen van wapening 

ontstaan, maar ABT en BAM maakten 

deze risico’s samen beheersbaar. 

ABT tekent 3D-delen en BAM maakt 

daar een stappenplan van voor de 

vlechters op de bouw.

Bewegende gevel 

Aardbevingen veroorzaken extra 

bewegingen in de staalconstructie. 

Een gevel moet die bewegingen óf 

volgen óf ervan worden vrijgehouden. 

ABT en BAM kozen voor het 

vrijhouden door toepassing van 

verende opleggingen en breekbouten. 

Hierdoor kan de atriumgevel 

schuiven tussen de gebouwvolumes. 

Ongebruikelijke keuzes uit het 

bestaande ontwerp bleven in het 

aangepaste design overeind.  
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Groninger Forum
Uitdagende vragen, ongekende 
antwoorden

Er is een groot verschil tussen het voorspelde en het werkelijke gebruik van 

energie in gebouwen. Wat verklaart deze ‘Energy Performance Gap’? In het eigen 

kantoor in Delft doet ABT uitgebreid onderzoek naar de factoren die het werkelijke 

energiegebruik bepalen.

De laatste jaren wordt steeds duidelijker 

dat er onvoldoende bekend is over de 

factoren die het werkelijke gebruik 

van energie in gebouwen bepalen. 

Dat maakt het bijvoorbeeld moeilijk 

om langjarige exploitatielasten goed 

in te schatten, een cruciale factor in 

DBFMO-trajecten. Ook vanuit het 

oogpunt van duurzaamheid is het 

belangrijk dat maatregelen om energie 

te besparen overeenkomen met de 

verwachtingen. Wie investeert in 

energiezuinige maatregelen wil immers 

graag weten of dat effectief is. Leveren 

bijvoorbeeld de zonnepanelen die 

ABT in Delft en in Velp op de kantoren 

geplaatst heeft de energie op die 

voorspeld was? En zo nee, waarom niet? 

Een goed inzicht in de factoren die het 

energiegebruik bepalen is belangrijk 

voor de bereidheid om te investeren in 

duurzame oplossingen. 

ABT-kantoor als testcase

ABT is betrokken bij twee onderzoeken 

die moeten leiden tot een beter begrip 

van de factoren die het energiegebruik 

bepalen. In het Nederlandse TKI-project 

‘TRECO-Office’ wordt onderzoek 

gedaan naar het totaal energiegebruik 

in kantoorgebouwen. In onderzoek 

van de International Energy Agency 

ligt de focus op het gedrag van 

gebruikers in gebouwen. Om de 

onderzoeksresultaten te valideren, 

zet ABT het eigen kantoor in Delft 

in. Van het gebouw is recent een 

geavanceerd Revit-model gemaakt. 

Ook zijn simulaties uitgevoerd om 

het verwachte energiegebruik te 

bepalen. Daarnaast is in maart 2016 

het gebouwbeheersysteem van het 

kantoor vervangen, waardoor het 

energiegebruik online gemonitord kan 

worden. Specifiek onderzoek wordt 

gedaan naar de thermische kwaliteit 

van de gevel en de prestaties van de 

klimaatinstallaties en elektrotechnische 

installaties. Ook het gebruikersgedrag 

wordt in kaart gebracht. 

Monitoring tool

ABT werkt hierbij samen met DEMO 

Consultants. De samenwerking zal 

onder andere leiden tot een tool 

die, gekoppeld aan het Revit-model, 

inzicht geeft in het gebouwbeheer en 

het energiegebruik.

ABT-kantoor ‘proefkonijn’
Energy Performance Gap onder de loep



3534 3534

V
EILIG

H
EID

V
EILIG

H
EID

In het Groningse Haren bevindt zich Wassenaar Ingenieurs, sinds kort officieel 

onderdeel van de ABT Holding. ‘Wassenaar’ ontwerpt al vijftig jaar constructies 

voor gezichtsbepalende gebouwen in het Noorden van Nederland. “We kunnen 

goed buiten ons vak denken”, zeggen directeur Roel de Jong en adjunct-directeur 

Peter Luyendijk. “Met creatieve oplossingen maken we spannende ontwerpen 

constructief mogelijk.” Ook specialiseert de vestiging zich in aardbevingsbestendig 

bouwen. Tijd voor een kennismaking. 

Roel de Jong is al meer dan dertig jaar aan Wassenaar 

Ingenieurs verbonden, Peter Luyendijk pas een paar maanden. 

Maar ze hebben elkaar gevonden in hun liefde voor staal 

én voor Noord-Nederland. Hoewel Roel, toegetreden als 

partner in de ABT Holding, pas over twee jaar het stokje over 

geeft aan Peter, piekert de geboren Brabander er niet over 

de provincie te verlaten. Ook Peter, die net als Roel Civiele 

Techniek studeerde in Delft, koos bewust voor het Noorden. 

“Wassenaar is het ABT van het Noorden en dat bevalt ons 

prima”, klinkt het. Als inventief ingenieursbureau heeft 

Wassenaar Ingenieurs zijn sporen verdiend op het gebied van 

complexe utiliteitsbouw in Noord-Nederland. Aan de ‘Wall 

of Fame’ hangen foto’s van projecten waar Wassenaar voor 

tekende; Watercampus Leeuwarden, de Protonenfaciliteit 

van het UMCG, het Gasterra-gebouw en de Linnaeusborg 

in Groningen, De Nieuwe Kolk in Assen en ‘Windesheim 

Gebouw X’ in Zwolle. Mooie, vernieuwende en duurzame 

panden die de grenzen opzoeken van wat er constructief 

en materiaaltechnisch mogelijk is. “We kiezen niet voor de 

makkelijkste weg, maar voor de beste oplossing”, is het motto.

Gigantische ontwerpopgave

In 1987 ontmoetten Wassenaar Ingenieurs en ABT 

elkaar bij het ontwerp van Sportcentrum Kardinge, een 

multifunctioneel, opvallend vormgegeven sportcomplex. Roel: 

“Het was ons eerste gezamenlijke project: wij tekenden voor 

de constructie, ABT voor de overspanning.” De samenwerking 

beviel goed en werd van tijd tot tijd vernieuwd. Bij het 

Centrum voor Levenswetenschappen van de Rijksuniversiteit 

Groningen bijvoorbeeld en bij de Faculteit Natuur- en 

Scheikunde. Eind 2013, begin 2014 gingen Wassenaar en 

ABT een intensieve samenwerking aan op het gebied van 

aardbevingsbestendig bouwen. “Er ligt hier een gigantische 

ontwerpopgave”, zegt Roel. “Zeer veel utiliteitsgebouwen 

moeten aardbevingsveilig worden ontworpen of gemaakt. 

Dat vraagt uitbreiding van onze kennis; constructief, seismisch 

en op het gebied van duurzaamheid. Ook moeten we onze 

capaciteit vergroten. De samenwerking met ABT waaronder 

ook BBN maakt dat mogelijk. We kunnen een beroep doen 

op de kennis en capaciteit van de collega’s van de andere 

vestigingen en samen nieuwe kennis ontwikkelen. In één klap 

zijn we een multidisciplinair bureau geworden dat ABT een 

vaste ankerplaats in het Noorden geeft.”

Handtekening

Wassenaar Ingenieurs past bij ABT. Peter: “We hebben 

dezelfde insteek bij projecten, onze culturen sluiten op elkaar 

aan, de mensen hebben een klik. We willen allemaal het 

slimste jongetje van de klas zijn en het maximale resultaat 

bereiken binnen de gestelde kaders. In onze gebouwen herken 

je onze handtekening.” Peter en Roel zijn diep in hun hart 

allebei mannen van staal. “Staal is zo’n mooi slank materiaal, 

het biedt de vrijheid om gebouwen te ontwerpen die eruit 

springen in het stadsbeeld”, zegt Peter. De samenwerking 

voelt dan ook als vanzelfsprekend. Inmiddels heeft een aantal 

ABT-ers een vaste plek in Haren en is Wassenaar aangesloten 

op ABT’s glasvezelnetwerk. “We wisselen voortdurend kennis 

uit, op alle niveaus en tussen allerlei disciplines”, zegt Roel. 

“Zo bereiden we ons voor op een intensieve periode van 

seismische advisering. De Nationaal Coördinator Groningen, 

de NAM en het Centrum voor Veilig Wonen zitten volop in de 

voorbereidende fase, daarna gaan wij hard aan de slag. Door 

slim te engineeren kunnen we onze opdrachtgevers helpen de 

gebouwen veilig en duurzaam te maken en tegelijkertijd de 

kosten te bewaken. We gaan het druk krijgen.” 

ABT breidt uit met ‘Stroop’ 

Stroop Raadgevende Ingenieurs bv is overgenomen door 

ABT. Het bureau, dat zich bezighoudt met activiteiten op het 

gebied van de bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid in 

de bebouwde omgeving, is sinds kort ondergebracht bij de 

vestiging van ABT Wassenaar in Haren. De overname van 

Stroop betekent een volgende stap in de ambitie van ABT 

om in elke vestiging te komen tot een integrale aanpak van 

techniek onder één dak.

Keimpe Stroop, voorheen directeur/raadgevend 

ingenieur bij Stroop, zal zich volledig richten op gBOU 

in Heerenveen. De activiteiten van gBOU bestaan uit 

Gecertificeerde Bouwplantoetsing en toezicht. ABT is 

met gBOU een alliantie aangegaan op het gebied van 

de bouwplantoetsingsactiviteiten. Hierdoor kan een 

onafhankelijke bouwplantoetsing voor onze opdrachtgevers 

worden verzorgd. Naar verwachting zal de minister binnenkort 

wettelijke verankering van de private bouwplantoetsing per 

2017 aankondigen.  Roel de Jong (links) en Peter Luyendijk

Peter Wassing

Wassenaar Ingenieurs onderdeel 
ABT Holding

“We kunnen goed buiten ons vak denken”
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openbaar gemaakt en verveelvoudigd 
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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 Haren

Rummerinkhof 6, 9751 SL Haren

T  +31 (0)88 927 02 99

info@abt.eu 

www.abt.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

Dubbele nominatie voor 
De Gulden Feniks

Ossip van Duivenbode

De projecten Timmerfabriek in 

Schiedam en Building 026 in Arnhem 

zijn genomineerd voor De Gulden 

Feniks van het Nationaal Renovatie 

Platform (NRP). De prijs gaat naar de 

beste vernieuwing van de bestaande 

gebouwde omgeving. De vakjury 

beoordeelt projecten integraal. 

De juryleden bekijken economische 

aspecten, innovatie en technische 

uitvoering en laten daarnaast 

culturele en maatschappelijke waarde, 

duurzaamheid en functionele kwaliteit 

zwaar meewegen in hun oordeel. 

Het NRP reikt de Gulden Feniks eind 

juni uit.

Building 026 laat Arnhem bruisen

De renovatie van Building 026 laat 

de Arnhemse Koningstraat als 

winkelstraat weer bruisen als vanouds. 

De voormalige stadsbibliotheek 

transformeerde in een kantoorruimte 

met een mooi gevulde ‘plint’ vol winkels 

en tijdelijke etalages. Het ontwerp komt 

van V8 Architects. ABT berekende de 

aangepaste constructie en adviseerde 

over een optimaal binnenklimaat.

Timmerfabriek voor offshore-ingenieurs

De Timmerfabriek uit 1948 is één van de 

laatst bewaarde industriële panden van 

de voormalige scheepswerf Wilton-

Fijenoord. In zijn vernieuwde gedaante 

huisvest het offshore-ingenieursbureau 

GustoMSC. ABT voerde destructief en 

niet-destructief onderzoek uit om de 

wapening van de oude betonconstructie 

te achterhalen. Omdat de capaciteit 

niet overal voldoende bleek, is op 

verschillende plekken lijmwapening 

toegevoegd. Het gebouw is energetisch 

opgewaardeerd en alle installaties 

werden vervangen.

Wereld van Beton

ABT gaf, samen met Metalproducts 

BV, acte de présence tijdens de ‘World 

of Concrete’ in februari 2016. ‘World 

of Concrete’ is internationaal gezien 

hét jaarlijkse evenement op het gebied 

van beton en metselwerk. De beurs 

vond plaats in Las Vegas. Zo’n 1.500 

ondernemingen presenteren hier hun 

producten en diensten. Innovatie staat 

centraal. Tijdens meer dan honderd 

seminars werd kennis overgedragen. 

Veel belangstelling was er voor 

projectleider/adviseur Michaël Menting 

van ABT. Als specialist op het gebied 

van hybride beton sprak hij er over de 

laatste ontwikkelingen op dit terrein. 

Hij kwam met veel inspiratie en een 

aantal interessante contacten terug 

naar Velp!

ABT op stap vier CO2-
prestatieladder

De CO2-prestatieladder stimuleert 

bedrijven om bij te dragen aan 

vermindering van de CO2-uitstoot. 

Een goede prestatie is goed voor het 

milieu en levert een gunningsvoordeel 

op bij aanbestedingen van bijvoorbeeld 

Rijkswaterstaat, ProRail en veel 

decentrale overheden.

ABT is in 2014 in één keer gecertificeerd 

voor stap vier van de vijf stappen op 

de prestatieladder. Dit is uitzonderlijk: 

bedrijven beginnen vaak op niveau 

drie. Ook de onderhoudsaudit in 2016 

door de certificerende instantie is 

goed verlopen, waardoor ABT zich op 

niveau vier handhaaft. In 2017 vindt 

hercertificering plaats.

www.abt.eu/co2-prestatieladder

Nominatie Nationale Staalprijs
2016: trio aan kanshebbers 

Op 10 juni maakte de jury bekend 

welke projecten in aanmerking komen 

voor de Nationale Staalprijs 2016. ABT 

was betrokken bij drie kanshebbers.

Twee van de genomineerden bevinden 

zich in de categorie Utiliteitsbouw. 

Het Nationaal Militair Museum 

in Soesterberg, een ontwerp van 

Felix Claus Dick van Wageningen 

Architecten, heeft een spectaculaire 

stalen dakconstructie van 110 

x 250 meter. ABT ontwierp het 

driedimensionale balkenraster 

hiervoor, bestaand uit vakwerk in twee 

richtingen. Voor optimalisatie waren 

150 tot 300 miljoen toetsingen nodig; 

ABT berekende een dak dat geen 

honderd, maar zestig kilo per vierkante 

meter weegt.

Een andere kanshebber in deze 

categorie, het Timmerhuis in Rotterdam, 

is een multifunctioneel gebouw met 

kantoren, museum, appartementen, 

winkels en horeca. Het innovatieve 

ontwerp van OMA is van glas en staal 

en wordt ook wel een ‘wolk van pixels’ 

genoemd. De constructeur is Pieters 

Bouwtechniek en ABT verzorgde de 

bouwkundige uitwerking.

Een warm plekje in het hart van ABT 

hebben tenslotte de 'Canopies' in 

de Conradstraat in Rotterdam. Met 

een beperkt budget zijn drie sierlijke 

stalen abri's gerealiseerd: twee met 

een bolle en één met een holle vorm. 

Maxwan Architects + Urbanists, de 

gemeente Rotterdam, aannemer 

Wallaard Noordeloos en ABT werkten 

nauw samen aan de stalen zeilen, die 

betaalbaar, verfijnd, sterk en goed te 

beheren zijn.

Eurocode 2020
Aandacht voor dwarskracht

ABT vertegenwoordigt binnen de 

normcommissie TGB Betonconstructies 

de belangen van de Nederlandse 

constructeurs als het gaat om nieuwe 

ontwerpregels voor betonconstructies. 

Op dit moment wordt er gewerkt aan 

een algehele update van de Eurocode 2.

Daarbij gaat het onder andere over 

de manier waarop de  dwarskracht 

en pons berekend worden. De nieuwe 

Eurocode moet in 2020 klaar zijn. ABT 

zet in op het werkbaar en leesbaar 

houden van de Eurocode voor de 

constructeurs in Nederland.

FRP in Eurocode

Ook is ABT betrokken bij de 

ontwikkeling van nieuwe Europese 

regelgeving over Fiber Reinforced 

Polymers (FRP) als wapening in beton. 

FRP en RVS krijgen een plek in de 

Eurocode 2020. ABT’s specialist in FRP-

lijmwapening Mark Verbaten werkt 

hier in CEN-verband aan. ABT maakt 

zich sterk voor nieuwe, veelbelovende 

technieken als dwarskrachtwapening 

met koolstofstaven. Als deze een plek 

krijgen in de Eurocode, leidt dit tot veel 

extra versterkingsmogelijkheden voor 

constructeurs.

ABT Antwerpen
Integraal van droom naar daad

Een gebouw tot stand brengen is een 

intensief proces waarbij veel partijen 

betrokken zijn. Het beste resultaat 

komt tot stand met een integraal 

ontwerp. Dat betekent méér dan het 

coördineren van elkaars adviezen. 

Een integraal ontwerp vereist een 

integrale denkwijze en een houding 

waarbij iedere partij open staat voor 

de input vanuit de andere disciplines. 

Waar in de ontwerpfase de architect 

de trekkersrol vervult, kan ABT de 

verantwoordelijkheid in de volgende 

fasen op zich nemen. Isabelle Goossens 

van ABT in België: “De samenwerking 

tussen de architectuur en de techniek 

heeft de laatste jaren een belangrijke 

weg afgelegd. Studiebureaus en 

architecten werken vanaf de eerste 

dag samen. Dat is logisch, want als je 

een goed, integraal advies wilt geven, 

dan moet je als ingenieur al tijdens 

het ontwerpproces aanwezig zijn. Zo 

kun je vroegtijdig bijsturen en tot een 

efficiënt en optimaal resultaat komen.” 

Een mooi voorbeeld is het golvende 

glas van het Museum aan de Stroom 

(MAS) in Antwerpen. “Alleen een nauwe 

samenwerking tussen architect en 

ingenieur kan zo'n innovatief resultaat 

van hoog niveau opleveren. ABT helpt 

de droom van de architect en de 

bouwheer op een haalbare, maakbare 

en efficiënte manier waar te maken.” 



De exploitatiefase is de laatste, de 

langste en de duurste fase van het 

bouwproces. Aan dat laatste is iets 

te doen: maak slim gebruik van BIM!

BIM is niet alleen een uitkomst voor 

het ontwerp en de bouw, maar 

ook voor de fase daarna, die van 

onderhoud en beheer. Wie van plan 

is om in de exploitatiefase gebruik 

te maken van BIM, houdt daar al bij 

het ontwerp rekening mee. In de 

exploitatiefase kan BIM vervolgens 

bijdragen aan effectief facilitair 

management. 

ABT koppelt BIM aan beheer-

informatie aan en maakt die 

toegankelijk via een online tool. 

Ook het technisch onderhoud 

krijgt een plek in het BIM. Door 

het model te combineren met een 

meerjarenonderhoudsbegroting 

en FM-software, is flinke winst te 

boeken. Het concept is nog jong, maar 

de eerste ervaringen, bijvoorbeeld bij 

CineMec Nijmegen, zijn overtuigend. 

Slim met BIM


