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Op 20 oktober 2016 is de ´Oosterhoff Groep B.V.́  

opgericht, voorheen bekend onder de naam ‘ABT Holding’. 

ABT, bbn, abtWassenaar, ABT België, Adviesbureau Lüning 

en IBD zijn onderdeel van de Oosterhoff Groep. Ze opereren 

zelfstandig, vanuit een onafhankelijke positie en met een 

eigen gezicht naar de markt. Waar mogelijk versterken de 

bedrijven elkaar.

De naam Oosterhoff Groep is een eerbetoon aan Jaap 

Oosterhoff, die op 1 mei 1953 het ingenieursbureau ABT 

oprichtte. Van begin af aan was het zijn ambitie om een 

integraal werkend bureau te realiseren. Anno 2016 is het 

zover. De Oosterhoff Groep is uitgegroeid tot een bedrijf dat 

qua omvang en inhoud vrijwel elke bouwopgave aan kan. 

De komende jaren blijven we werken aan groei. 

Niet in omvang, want die is prima, maar in kwaliteit. 

Want wij geloven dat het altijd beter kan. Intensieve 

samenwerking binnen de Oosterhoff Groep of met 

partners van buiten bevordert deze kwaliteitsgroei. Een 

mooi voorbeeld daarvan is ‘BORG’. Bij BORG werken ABT, 

bbn, abtWassenaar en BAM intensief samen. Ze zetten de 

schouders onder een omvangrijk project om in het noorden 

van het land gebouwen aardbevingsbestendig te maken.

In dit magazine stellen we u de bedrijfsonderdelen van 

de Oosterhoff Groep nog eens voor. Dat doen we aan 

de hand van voorbeelden van inhoudelijke advisering. 

Zoals de voorbeelden laten zien, is de scope van onze 

werkzaamheden en soorten projecten uiterst breed. Ook 

in geografisch opzicht spreiden we de vleugels: we zijn 

inmiddels wereldwijd actief. Om onze zichtbaarheid op 

mondiaal gebied te vergroten, participeert de Oosterhoff 

Groep in een onafhankelijk initiatief: ‘Galleo’. Dit online 

platform maakt expertise wereldwijd zichtbaar. Binnenkort 

vertellen we u hier graag meer over.

We wensen u veel leesplezier,

Gerard Doos en Walter Spangenberg
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De Oosterhoff groep, 
samen werken in de keten

“De Oosterhoff Groep is 
uitgegroeid tot een bedrijf 
dat qua omvang en inhoud 
vrijwel elke bouwopgave 
aan kan.”
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Innovatieve kracht. Dat straalt de 

nieuwe trap in het hoofdkantoor van 

ABT uit. De ultraslanke hybride trap 

zweeft naar de eerste verdieping. 

De trap lijkt bijna een illusie, een 

creatie van Escher of Dalí. Maar in 

dit geval is het geen gezichtsbedrog. 

JHK Architecten ontwierp een zeer 

functionele trap van beton en glas. 

ABT heeft het constructief ontwerp 

op zich genomen zonder zich te 

laten beperken door het gangbare. 

Ook productietechnisch zijn nieuwe 

grenzen gedefinieerd.

Zelfverdichtend ultra hoge sterkte 

beton met een extreem hoog 

wapeningspercentage is gestort tot 

een trap die circa vijf centimeter dun 

is. Hiervoor ontwikkelde ABT, samen 

met Romein Beton, een innovatief 

stortproces. Een zelfdragende 

glazen balustrade is onzichtbaar 

verbonden met het beton en zorgt 

voor de stijfheid van de constructie. 

De drielaagse ruit loopt exact met 

de hoeken van de treden mee. 

Samen met glasleverancier Si-X 

kwam een constructie tot stand met 

een zaagtand en bijzonder 

hoge toleranties. 

Het glas en het beton spannen 

constructief samen. De krachten 

vanuit het glas geven het geheel 

een stijfheid die alle verwachtingen 

overtreft. Wie de trap oploopt, raakt 

onwillekeurig onder de indruk. Elke 

grens is er om verlegd te worden. 

Zo inspireert de trap iedereen in 

het kantoor het beste uit zichzelf 

te halen. Samen met partners het 

onmogelijke mogelijk maken.  

Stapsgewijze innovatie 
Hans Roggen
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BORG is een samenwerkingsverband van ABT, bbn, abtWassenaar en BAM.                 

Met hun gezamenlijke expertise maken deze organisaties gebouwen in Groningen 

aardbevingsbestendig. Ze delen hun kennis met zoveel mogelijk andere partijen:           

zo komen goede oplossingen zo snel mogelijk beschikbaar. BORG werkt in opdracht 

van Centrum Veilig Wonen en richt zich op bijvoorbeeld scholen, zorginstellingen         

en appartementencomplexen.

abtWassenaar en ABT zijn al enkele jaren zeer actief op het 

gebied van de aardbevingsbestendigheid van gebouwen 

in Groningen. Ze brengen in kaart of panden in staat zijn 

de aardbevingsbelasting op te nemen die de winning van 

aardgas met zich meebrengt. Waar dat niet het geval is, 

berekenen ze welke maatregelen nodig zijn om de gebouwen 

wél voldoende sterk te maken. BAM Noord, BAM Advies 

& Engineering en bbn hebben zich nu, met hun specifieke 

uitvoeringskennis en expertise op het gebied van omgevings- 

en procesmanagement, aangesloten bij ABT en abtWassenaar. 

Onder de naam 'BORG' stelt het consortium integrale, 

uitvoerbare versterkingsadviezen op die de gebouwen in 

Groningen veilig en comfortabel houden.

Kennis delen

BORG richt zich, in opdracht van Centrum Veilig Wonen, 

op gebouwen in de gevolgklassen CC3 en CC2. Deze 

indeling heeft betrekking op het type gebouw. Onder deze 

categorie vallen appartementencomplexen, scholen, winkels, 

zorginstellingen en kantoorpanden. BORG stelt niet alleen 

adviezen op voor deze panden, maar verwerft ook kennis. 

Deze kennis deelt BORG met andere uitvoerende partijen en 

ingenieursbureaus. Dat is nodig omdat er nog onvoldoende 

kennis is over door gaswinning geïnduceerde aardbevingen. 

Dergelijke bevingen vinden veel dichter bij het aardoppervlak 

plaats dan natuurlijke aardbevingen en brengen een specifiek 

type trilling met zich mee. Ze duren relatief kort en geven 

meer energie aan het aardoppervlak dan uit hun score op 

de Schaal van Richter blijkt. Alle ingenieurs zitten in een 

leercurve. Door kennis te delen kunnen ze samen snel naar 

generieke oplossingen toe werken. Zo wordt Groningen 

duurzaam geborgd.

Groningen duurzaam veilig
Aardbevingsbestendigheid

“Onder de naam 'BORG' 
stelt het consortium 
integrale, uitvoerbare 
versterkingsadviezen op die 
de gebouwen in Groningen 
veilig en comfortabel 
houden.”

Van links naar rechts: Roel de Jong, Rinald van der Wal, Rudi Roijakkers en Han Krijgsman

Peter Wassing
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Focus op Film 

Arnhem krijgt een zeer duurzaam, 

flexibel en toekomstbestendig 

filmtheater. Het Focus Filmtheater 

komt in het hart van de stad, op het 

Eusebiusplein, en vormt de schakel 

tussen de historische binnenstad, de 

Rijn en het wederopbouwgebied. 

Het ontwerpteam, bestaande uit 

DP6, Stevens Van Dijck en ABT 

maakten het winnende ontwerp. 

In nauwe samenwerking met de 

gemeente Arnhem en het Focus 

Filmtheater, is het team druk bezig 

met de uitwerking van het plan. 

De centrale ligging en de complexe 

stedelijke inpassing maken het een 

uitdagend project. ABT adviseert over 

de constructie, installaties, klimaat, 

De Bastei
150 ton per boom

In Nijmegen verrijst De Bastei, een 

centrum voor natuur en cultuurhistorie. 

Van Roosmalen Van Gessel Architecten 

maakten in opdracht van de 

gemeente Nijmegen het ontwerp. 

ABT is constructief ontwerper 

van de hoofddraagconstructie 

en geeft geotechnisch advies. De 

hoofddraagconstructie bestaat uit 

Douglassparren met een lengte van 

tien meter en een diameter van zestig 

centimeter. Ze zijn afkomstig uit de 

bossen van toekomstig 'bewoner' 

Staatsbosbeheer. De sparren dragen 

houten inbouwverdiepingen, betonnen 

verdiepingsvloeren en een stalen 

dakconstructie. Elke boom torst 

150 ton. Adviesbureau Lüning en 

ABT zorgden voor een zorgvuldige 

detaillering van het hout. De TU 

Eindhoven en de Stichting Hout 

Research hebben proefstukken van 

de bomen onderzocht om de sterkte-

eigenschappen vast te stellen. 

De bomen zijn inmiddels geplaatst 

door aannemer Mertens.
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Moreelsebrug Utrecht: 
Bestemming bereikt

Gerrit Serne

Begin 2016 werden de eerste grote 

stukken van de 275 meter lange 

Moreelsebrug al op hun plek gehesen. 

Medio oktober volgde de rest: de brug, 

die de binnenstad van Utrecht met de 

westkant van de stad verbindt, is bijna 

af. De laatste vijf brugdelen zijn met 

bomen en al over het spoor bij Station 

Utrecht Centraal getild. Het lichtste 

deel woog 43.000 kilo, het zwaarste 

70.000. 

Nauwkeurige planning

De timing vormde een uitdaging bij het 

plaatsen van de laatste brugdelen. De 

aannemer heeft de planning uitgewerkt 

als een militaire operatie: de plaatsing 

van de kolommen en de brugdelen is 

uiterst nauwkeurig bepaald. Dat was 

ook nodig, want hiervoor moesten 

de sporen buiten dienst gesteld 

worden. En dat is geen sinecure op 

dit drukke knooppunt. Al drie jaar 

geleden heeft ABT daarom in nauwe 

samenwerking met ProRail de kaders 

hiervoor vastgesteld en een ruwe 

planning gemaakt. Twee jaar terug is de 

buitendienststelling aangevraagd. Begin 

2016 is de exacte timing afgesproken.

Dempers

De plaatsing in oktober verliep op 

rolletjes. In november en december 

werd de brug afgebouwd: vanaf 

eind 2016 is de brug het domein van 

wandelaars en fietsers. Spannend 

is nog wel of de brug niet teveel 

zal deinen. Het fraaie ontwerp van 

cepezed kenmerkt zich door een slanke 

uitvoering, wat het risico op trillingen 

met zich meebrengt. ABT adviseerde 

daarom de trillingen te meten en 

dempers te plaatsen. 

Flinterdunne uitkijktoren

IAA Architecten

Langs de A1 is in Hengelo een 

21 meter hoge creatie van IAA 

Architecten verrezen. Uitkijktoren 'Het 

Weusthag' heeft een indrukwekkende 

zandlopervorm. De dubbelgekromde 

torenwand bestaat uit geperforeerd 

Cortenstaal met bladmotieven. Deze 

wand is gefabriceerd en bewerkt door 

scheepsbouwer IHC Metalix.

Geavanceerde berekeningen maakten 

het mogelijk de wanden dragend uit 

te voeren en te optimaliseren tot een 

flinterdunne schil van 10 mm dikte. 

In verhouding is dat driemaal dunner 

dan een eierschaal. In de toren bevindt 

zich een zelfdragende spiltrap die 

met kniksteunen aan de torenschil is 

afgesteund. Grote kijkgaten bieden 

onderweg naar boven vergezichten op 

de omgeving. Het mooist is natuurlijk 

het uitzicht helemaal boven. Daar rijd je 

voor om!

Gerrit Rietveld Academie
‘Do-It-Yourself’ in uitvoering 

Studio Fedlev

Studio Fedlev heeft het winnende 

ontwerp voor de ‘Gerrit&Willem 

Do-It-Yourself ’-ontwerpwedstrijd 

in handen. Een team docenten en 

studenten van de academie ontwierp 

zelf een transparante, inspirerende 

ontmoetingsplek.

ABT verzorgt de bouwtechnische 

uitwerking. In een 3D-model worden de 

niveauverschillen, de strakke technische 

aansluitingen en de invlechting van 

installaties (ook tijdens de uitvoering) op 

de millimeter nauwkeurig gemonitord. 

De gevel vroeg om specifieke aandacht. 

De aannemer en leverancier van 

de witte betonnen gevelelementen 

worden door ABT begeleid naar een 

hoogwaardig eindresultaat. Tussen de 

betonranden komen vouwschermen 

van strekmetaal. Deze vouwelementen 

maken het mogelijk te spelen met de 

grens tussen binnen en buiten. 

Inmiddels is Bouwbedrijf De Nijs bezig 

met de uitvoering. ABT verzorgt naast 

de technische ondersteuning ook de 

directievoering en kwaliteitsinspecties. 

Medio 2017 is de nieuwbouw gereed.
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Sportbedrijf Arnhem

Meer informatie over
deze projecten: www.abt.eu

akoestiek en brandveiligheid. De 

integrale advisering minimaliseert 

de risico’s voor de opdrachtgever 

en verhoogt de kwaliteit van het 

ontwerp. In 2018 wordt de rode 

loper uitgerold.

DP6 Architectuurstudio
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Vijf teams dienden een voorstel in. De 

architectencombinatie THV DRDH 

Architects – Julian Harrap Architects 

kwam als winnaar uit de bus. De visie 

van deze combinatie was volgens de 

jury, de ‘meest heldere, evenwichtige, 

inspirerende en haalbare’.

 
Erfgoedwaarde 

Voor de renovatie en restauratie was 

belangrijk dat deze met respect voor 

de erfgoedwaarde

van de aanwezige 19e-eeuwse 

houten theatermachinerie 

moest gebeuren: de Europese 

erfgoedfederatie Europa Nostra 

roemt ‘de Bourla’ als een van de 

weinige theatergebouwen in Europa 

waar opera’s en theaterstukken nog 

in hun authentieke setting kunnen 

worden opgevoerd. Tegelijkertijd 

moest de oplossing een efficiënte en 

veilige werking voor een hedendaags 

theatergezelschap garanderen.

Begrip en inzicht

De visie van DRDH – Julian Harrap 

geeft, volgens de jury, blijk van 

een grondig begrip en inzicht in de 

geschiedenis van het gebouw én in 

het wezen van het theater. De bureaus 

hebben dan ook een mooie staat van 

dienst; ze waren eerder betrokken bij 

onder andere het Neues Museum in 

Berlijn, de Royal Opera House in Londen 

en het Mauritshuis in Den Haag. 

Ondergrondse uitbreiding

De basis van het plan is een 

ondergrondse uitbreiding onder het 

toneel en de zaal van het theater. Dit 

creëert meer ruimte en verbetert de 

logistiek van het theater. ABT, dat als 

constructief adviseur betrokken is 

bij het project, heeft ruime ervaring 

in het ontwerpen van ondergrondse 

uitbreidingen voor monumentale 

publieke gebouwen. Deze ervaring 

kwam goed van pas bij de 

totstandkoming van dit plan.

Nader onderzoek

De komende maanden volgt nader 

onderzoek naar de meest optimale 

oplossingen voor de architectuur, 

restauratie, stabiliteit, technische 

installaties, theatertechnieken, 

akoestiek, duurzaamheid en 

bouwfysica. Eind mei 2017 moet het 

Masterplan gereed zijn en eind 2017 

het Beheersplan voor Onroerend 

Erfgoed. Als alles volgens plan verloopt, 

starten de werkzaamheden in 2019.

Meer informatie over dit project:
www.abt-belgie.eu

In de jaren ‘90 ontwierp ABT de 

fundamenten voor een eerste 

windpark op Curaçao. Inmiddels 

wordt er gebouwd aan een verdere 

uitbreiding van het windpark. Bij het 

ontwerpen van de fundamenten 

gebruikt ABT geavanceerde 

rekenmodellen. Daarnaast is ABT 

betrokken bij de uitvoering. Door 

een goede samenwerking tussen de 

bouwer en ABT kunnen praktische 

knelpunten worden opgelost.

Stabiel betonmengsel

Zo is het op Curaçao een uitdaging 

om een stabiel betonmengsel 

te maken. Hoe doe je dat met 

de lokaal voorhanden zijnde 

materialen? Zaken als duurzaamheid 

– het milieu is vanwege het hoge 

zoutgehalte uitermate agressief 

– en warmteontwikkeling door 

de omgevingstemperatuur en de 

betonmassa, spelen daarbij een 

belangrijke rol. ABT adviseert over de 

mengselsamenstelling in relatie tot het 

ontwerp (de sterkte en duurzaamheid) 

en over de uitvoering. 

Groutvoeg

Een ander belangrijk moment in het 

bouwproces is het aanbrengen van 

de groutvoeg. Bij de groutvoeg in 

het fundament ontstaan zeer hoge 

spanningen. Het grout is hier goed tegen 

bestand, maar tijdens de verwerking is 

het materiaal zeer gevoelig. Door zon en 

wind kunnen snel scheurtjes ontstaan 

in het net aangebrachte grout. Een 

goede afstemming tussen ontwerper en 

aannemer blijkt hierbij van grote waarde.

Perfect samenvallen

Ook de opdrachtgever is een belangrijke 

partner voor ABT. Hij contracteert alle 

(onder)aannemers rechtstreeks en 

verzorgt de coördinatie tussen hen. 

ABT adviseert en denkt mee over de 

selectie van (onder)aannemers, de 

financiële afhandeling en de planning. 

Zo vallen specialistische en lokale 

kennis perfect samen. Een werkwijze 

die ook in andere landen al succesvol 

is gebleken.

De Bourlaschouwburg is een begrip in Antwerpen. De schouwburg werd in 1827 

ontworpen door stadsarchitect Pierre Bourla en is opgetrokken in neoclassicistische 

stijl. De theaterzaal biedt onderdak aan ongeveer negenhonderd gasten. De 

schouwburg is toe aan restauratie en renovatie, want de theatervoorzieningen voldoen 

niet meer aan de eisen van het theater van nu. 

Voor een optimaal ontworpen windpark zijn geavanceerde rekenmodellen een 

voorwaarde. Maar voor de kwaliteit van het eindproduct is een goed samenspel met 

de bouwer en de opdrachtgever net zo belangrijk. Op Curaçao combineren ABT, de 

bouwer en opdrachtgever Nu Capital/Aspiravi Antillen, specialistische en lokale kennis 

en ervaring bij de realisatie van windpark Curaçao.

Bourlaschouwburg Antwerpen

Respectvolle restauratie
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Koen Broos

Windpark Curaçao

Bon Bini, biento



en integraal samen te werken. Een 

werkwijze die juist bij ABT al jaren 

gemeengoed is en die de kwaliteit ten 

goede komt.” 

Bewezen kwaliteit

ABT kijkt bij elk nieuw project of het 

nog beter kan dan de vorige keer. “In 

Duitsland wordt meer op bewezen 

principes en oplossingen ingezet dan 

in Nederland het geval is”, stelt Grün. 

“Dat is veilig, maar kan innovatie 

belemmeren.” Dat maakt voor haar het 

werk bij ABT juist fascinerend. “Het is 

heel inspirerend. Ook de mentaliteit 

om mee te denken met de klant en op 

zoek te gaan naar 'de vraag achter de 

klantvraag' is nieuw.” Grün is degene 

die, samen met Droste, de behoefte van  

Duitse opdrachtgevers verbindt met de 

competenties van ABT. Zij verwerven 

de projecten en voeren die vervolgens 

samen met ABT uit. “Ik ben zeer onder 

de indruk van de instelling van de 

ABT’ers. Ze werken uiterst gemotiveerd 

en met veel vakkennis aan mooie 

projecten voor de Duitse markt.” Op 

termijn is het de bedoeling om, naast 

de huidige medewerkers, ook Duitse 

ingenieurs in dienst te nemen. “Maar 

alleen als we zeker weten dat ze voor 

honderd procent de ABT-mentaliteit 

hebben”, benadrukt Grün. 

Veel investeren

IBD heeft de ambitie om samen met 

en gelijkwaardig aan ABT de Duitse 

markt te gaan veroveren. “Als dat nodig 

is geven we 200% energie om een 

onberispelijke kwaliteit te leveren”, stelt 

Grün. ABT investeert veel kennis en 

kunde in de Duitse projecten. 

Droste: “Het is een uitdaging om in 

de Duitse taal te werken. Daarnaast 

hebben we te maken met andere 

voorschriften, een andere cultuur en 

werken we met andere software. We 

leren dus veel. Dat doen we bovendien 

'on the job'; we brengen het geleerde 

direct in de praktijk.”

Om de kwaliteit nog meer te borgen 

heeft ABT nauwe contacten met 

Duitse ingenieursbureaus. Die 

investering betaalt zich uit: elk nieuw 

project loopt soepeler dan het project 

daarvoor en van kleine projecten 

groeit ABT/IBD inmiddels door naar 

grotere opdrachten. “We zitten aan 

tafel bij projectontwikkelaars, private 

opdrachtgevers en architecten”, 

aldus Grün. “Zij staan open voor onze 

aanpak.” Dat de Duitse overheid het 

werken in een BIM-omgeving voor 

infrastructurele projecten verplicht gaat 

stellen, geeft IBD een grote voorsprong.

 
Kennisplatform

Grün is ook druk bezig haar netwerk 

van architecten, aannemers, 

constructeurs en installatie-adviseurs 

verder uit te bouwen. “We geloven 

in de kracht van kennisuitwisseling. 

Als we iedereen aan tafel hebben, 

kunnen we van elkaar leren. Samen 

kunnen we innovaties doorvoeren die 

we ieder afzonderlijk nooit kunnen 

realiseren.” Tijdens netwerksessies 

heeft ABT bijvoorbeeld kennis gedeeld 

op het gebied van BIM, lijmwapening, 

houtconstructies en duurzaamheid. 

Zo laat ABT zien wat het in huis heeft, 

leert het van Duitse collega's en 

brengt het nieuwe samenwerkingen 

op gang. “Elke dag weer beter zijn dan 

de dag ervoor, dat is onze ambitie”, 

besluit Grün.

Meer informatie over projecten 
in Duitsland?
www.ibd-gmbh.de

“Gewoon laten zien wat je kunt; 

dat is de beste manier om bij onze 

partners het vertrouwen te winnen. 

Als wij zeggen dat onze werkwijze 

efficiënter en beter is, dan gaan 

we dat waarmaken”, stelt Droste. 

“Daar zetten we ons bij projecten als 

Rheinlanddamm in Dortmund 

en een aantal klinieken maximaal 

voor in.”  

Vertrouwen winnen

Het buurland is een grote markt. 

Alleen het bondsland Nordrhein-

Westfalen telt al meer inwoners dan 

Nederland. Het is ook een land dat, 

net als ABT, kwaliteit hoog in het 

vaandel heeft. Het stelt hoge eisen en 

kent andere werkwijzen. “In Duitsland 

wordt het ontwerp tot in detail 

uitgewerkt, berekend, gecontroleerd 

en schriftelijk vastgelegd voordat een 

volgende stap gezet kan worden. 

Dit biedt een geweldige kans voor 

het werken in BIM”, vertelt Grün. “In 

Duitsland werken de verschillende 

disciplines nog minder intensief 

samen. Voor Duitse ingenieursbureaus 

is het een nieuwe wereld om samen 

met de architect en de andere 

partners in één 3D-model tegelijk 
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Met IBD Deutschland GmbH heeft ABT in Düsseldorf een sterke uitvalsbasis. “We zijn 

van meerwaarde in Duitsland”, stelt IBD-Geschäftsleiterin Juliana Grün, zelf architect. 

“ABT is innovatief; we zijn gewend integraal in een BIM-omgeving te werken en daar 

andere partners, zoals de architect, vanaf het begin bij te betrekken. Het kost tijd 

om de Duitse markt van deze voordelen te overtuigen”, onderstreept senior adviseur 

Stefan Droste, die de afstemming van de werkzaamheden tussen IBD en ABT verzorgt. 

“We leren veel en werken heel hard om onze meerwaarde bij projecten te bewijzen.”

ABT manifesteert zich op Duitse markt 
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Juliana Grün en Stefan Droste

Hans Roggen

“We geven 200%”
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Het Erasmus MC renoveert en breidt uit. Een van de projecten is de grootschalige 

renovatie van gebouw Ca. Het gebouw wordt heringedeeld met nieuwe afdelingen, 

waaronder Nucleaire Geneeskunde, mortuarium, stiltecentrum, medische technologie, 

stafafdelingen en overige technische ruimtes. 

Op het grondgebied van Schloss Heiligenhoven in het Duitse Lindlar zet IBD de 

schouders onder de renovatie van twee monumentale gebouwen en de nieuwbouw 

van een 6000 m2 groot 'Palais'. In Duisburg is IBD betrokken bij de uitbreiding van 

Bertha-Krankenhaus.

Erasmus MC renoveert Ca-gebouw
Logistieke puzzel in hart Havenstad 

IBD actief in gezondheidszorg
Samen beter worden op Duitse markt

ABT tekent voor de procescoördinatie, 

deels bouwkundige planuitwerking, 

de BIM-coördinatie, het bouwkosten-

management, brandadvisering en de 

bouwfysische- en constructieadvisering. 

Dat gebeurt binnen een integraal 

ontwerpteam, waar ook Inbo 

architecten, Huygen Installatie 

Adviseurs en het Erasmus MC deel 

van uitmaken. Het integrale team 

huist op het Erasmus MC. Dat houdt 

de lijnen kort, wat des te praktischer 

is omdat het een bestaand gebouw 

betreft dat niet alleen vanaf een 

tekening valt te lezen. 

Verschillende fases 

In het Ca-gebouw huizen ook de 

beddenwascentrale en de MER (main 

equipment room); deze zijn al eerder 

gerenoveerd. De beddencentrale 

en de MER blijven tijdens de 

renovatie 24/7 in bedrijf. Als extra 

uitdaging heeft de afdeling Nucleaire 

Geneeskunde een andere fasering 

dan de rest van het Ca-gebouw: 

dit deel moet namelijk eerder 

worden opgeleverd en in gebruik 

worden genomen. Eind 2016 legt 

het ontwerpteam de laatste hand 

aan het Voorlopig Ontwerp voor de 

Nucleaire Geneeskunde, waarna zij 

samen met het Erasmus MC en de 

aannemer als een bouwteam aan 

de slag gaat. Ondertussen werkt het 

ontwerpteam aan de rest van het 

Ca-gebouw. Het is de doelstelling om 

1 april 2018 het deel voor Nucleaire 

Geneeskunde gereed te hebben, en 

te starten met de renovatie van het 

Ca-gebouw.

Logistieke uitdaging

De verschillende stromen vormen, 

in combinatie met de diversiteit 

aan functies, een uitdaging voor de 

logistieke fasering. Daar komt bij dat 

het Erasmus MC op meer plaatsen 

op het terrein aan het bouwen is. Om 

alle stromen in goede banen te leiden 

en het project logistiek beheersbaar 

te houden, staat de renovatie van het 

Ca-gebouw op zichzelf. Wanneer de 

renovatie achter de rug is, wordt het 

pand opnieuw verbonden met een 

aantal omliggende gebouwen van het 

Erasmus MC.

BIM voor onderhoud en beheer 

Het ontwerp wordt uitgewerkt in BIM. 

Naast de integrale efficiënte werkwijze 

van het modelleren in 3D tijdens het 

ontwerp, verdwijnt het BIM-model na 

oplevering niet in de digitale bureaula, 

maar kan zijn waarde gaan bewijzen 

in de fase van onderhoud en beheer. 

Voor het Erasmus MC is dit het eerste 

project om BIM te integreren in hun 

strategische beheeronderhoud.

In een prachtige ambiance 

herstellen van stressklachten; 

dat kunnen de patiënten van de 

Duitse zorgorganisatie Limes. 

Projektgesellschaft Schlossklinik 

renoveert in Lindlar twee 

monumentale panden en bouwt 

een nieuw pand voor patiënten- en 

artsenkamers, therapieruimten, 

een restaurant en een zwembad. 

IAA Architecten is de betrokken 

architect. IBD heeft opdracht gekregen 

voor het installatietechnische en 

constructieve ontwerp en het 

opstellen van de stukken voor de 

bouwaanvraag. Samen met ABT 

stelde IBD de elektrotechnische en 

werktuigbouwkundige ontwerpen op. 

Wederzijdse inspiratie

Het is een bijzonder interessante 

opdracht. Zowel de monumentale 

gebouwen als de nieuwbouw zijn hele 

fraaie gebouwen. De opdracht bood 

IBD de gelegenheid zijn meerwaarde 

voor de Duitse markt te laten zien: 

het project is in BIM uitgewerkt. 

Omgekeerd kon IBD/ABT de kennis 

van de Duitse markt verdiepen. Daarbij 

ging het allereerst om technisch-

inhoudelijke zaken: de Duitse situatie 

stelt specifieke normen en eisen. 

Daarnaast zijn er procesinhoudelijke 

verschillen, bijvoorbeeld ten aanzien 

van de mate van detaillering van een 

Definitief Ontwerp. Ook culturele 

verschillen kwamen aan de orde; het 

is inspirerend om met een buurland 

samen te werken en te zien hoe een 

project daar gestalte krijgt.

Bertha-Krankenhaus

De opgedane kennis en ervaring 

vertaalde IBD direct naar de praktijk 

bij het project Bertha-Krankenhaus 

in Duisburg. Bij het bestaande 

psychiatrisch ziekenhuis komt 

een uitbreiding voor kinder- en 

jeugdpsychiatrie. IBD schakelde ABT in 

voor de installatietechnische advisering 

van de nieuwbouw. ABT verzorgde 

verder de complete constructieve 

advisering. IBD schakelde een 

Duitse partij in voor de bouwfysica 

en brandveiligheid. Er is in nauwe 

samenwerking met de Duitse architect 

in een BIM-omgeving gewerkt; 

dat is zowel de architect als de 

opdrachtgever uitstekend bevallen. 
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IAA Architecten

De Jong luchtfotografie

In opdracht van EGM Architecten is ABT

als hoofddirectievoerder betrokken bij de

nieuwbouw van het Erasmus MC
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Bij het Universitair Medisch Centrum Groningen kunnen kankerpatiënten vanaf 

eind 2017 terecht voor protonenbestraling. De geavanceerde behandeling 

vindt plaats in het nieuwe Protonen Therapie Centrum Groningen (PTCG). Niet 

alleen de behandeling is vooruitstrevend, het gebouw is dat óók: het centrum is 

aardbevingsbestendig ontworpen.

Met chirurgische precisie realiseert het Universitair Medisch Centrum Groningen 

(UMCG) in het hart van het Centraal Medisch Complex de 'Berkentuin'. De Berkentuin 

bestaat uit een kelder en drie verdiepingen. Het gebouw zal onderdak bieden aan 

twee OK's en veel techniek. De bouwlocatie is eigenlijk alleen te bereiken via de 

aanpalende ambulancekelder.

Aardbevingsbestendig bestralen‘Openhartoperatie’ 
 in Gronings UMC

Over een jaar beschikt Groningen over 

een geavanceerde protonenfaciliteit. 

In het centrum vindt precisiebestraling 

plaats: alleen de tumor wordt 

bestraald, het omliggende gezonde 

weefsel blijft gespaard. Bij de 

behandeling, die plaatsvindt in een 

gantry, komt straling vrij. Deze straling 

mag het gebouw niet verlaten: 

wanden, vloeren en daken zijn daarom 

gemaakt van twee tot vierenhalve 

meter dik beton. Een volume van 

16.000 m3 vergt maar liefst 11.000 

m3 beton. abtWassenaar adviseerde 

over de constructie In samenspraak 

met aannemer Visser & Smit Bouw 

koos abtWassenaar voor een 

speciaal betonmengsel met een lage 

temperatuurontwikkeling, om 

het risico op scheurvorming te 

beperken. Ook is de toegepaste 

krimpwapening geoptimaliseerd. 

Aardbevingsbestendig

Driekwart jaar voor de eerste paal 

de grond in zou gaan, werd de 

aardbevingsproblematiek door de 

gaswinning actueel. Dat was reden 

om het gebouw aardbevingsbestendig 

te realiseren; een behoorlijke uitdaging 

gezien de eisen aan stijfheid en massa. 

abtWassenaar verving de kruipruimte 

onder de kliniek door een op zand 

gestorte vloer. Ook zijn bouwkundige 

en installatietechnische maatregelen 

getroffen. De funderingspalen 

werden vanwege liquefactie van de 

ondergrond tien meter langer dan 

in eerste instantie gepland was. 

Alle palen kregen bovendien een 

permanente stalen casing, waardoor 

ze tijdens een aardbeving horizontaal 

kunnen vervormen. Ondanks al die 

wijzigingen lukte het om de eerste 

paal op de geplande datum aan 

te brengen. 

Meer informatie over projecten 
van abtWassenaar?
www.abtwassenaar.nl

Het ontwerp van het huidige UMCG 

stamt uit de jaren '80 van de vorige 

eeuw. In 1985 ging de eerste heipaal 

de weerbarstige Groningse klei 

in en in 2003 is het laatste deel 

opgeleverd. Sinds 1985 is de behoefte 

aan geavanceerde operatieruimtes 

gegroeid. Locatie Berkentuin, een 

open tuin midden tussen de OK's, 

biedt mogelijkheden. Een gebouw 

van vier lagen en 1700 m2 BVO zal 

onderdak bieden aan twee OK's en 

heel veel techniek. Daardoor krijgen de 

bestaande OK's de ruimte.

120 meter door ambulancekelder 

Alleen: hoe bereik je deze locatie? 

Van buitenaf, met een hijskraan of 

helikopter, is technisch en financieel 

onhaalbaar. Via de begane grond van 

het ziekenhuis is belastend voor de 

zorg. Blijft over de ambulancekelder, 

die precies eindigt waar de Berken-

tuinkelder komt. Via een 120 meter 

lange kelderroute wordt al het materieel 

en materiaal aan- en afgevoerd. Dat 

geldt bijvoorbeeld voor 1.800 m3 klei en 

zand, maar ook voor honderden kubieke 

meters beton, een heleboel staal én de 

heistelling. De beperkte vrije hoogte van 

2,7 meter maakt het er niet makkelijker 

op. En ondertussen rijden ambulances 

af en aan.

Creatief bouwen

abtWassenaar tekende voor het 

constructie-advies. Omdat de locatie 

niet bereikbaar is met een zware 

heistelling, is gekozen voor 227 kleine 

palen onder een betonplaat van 

60 centimeter dik. De aanvankelijk 

beoogde damwand wordt om diezelfde 

reden vervangen door een stijve 

Berlinerwand van stalen buispalen en 

schotten. Het gebouw is verder een 

lichte constructie van staalplaatbeton. 

Doordat al het materiaal van onder af 

moet worden aangevoerd, wordt er 

ook creatief gebouwd. Het staalskelet 

komt op de keldervloer, waarna 

eerst het dak wordt aangebracht en 

vervolgens de verdiepingsvloeren, van 

boven naar beneden.

Puzzel compleet

De puzzel is compleet. Wat 

abtWassenaar, aannemer Visser & 

Smit Bouw, geotechnisch adviseur 

Fugro en bouwkundig adviseur Van 

der Plas betreft, had het startschot 

direct na de bouwvak 2016 gegeven 

kunnen worden. Grondvervuiling en de 

toevoeging van een liftschacht vragen 

echter om creativiteit in de planning. 

Voorjaar 2017 zal locatie Berkentuin 

casco worden opgeleverd.
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Voor het nieuwe gebouw van de Rechtbank in Amsterdam is visueel comfort van 

groot belang. Opdrachtgever het Rijksvastgoedbedrijf stelt daar dan ook hoge 

eisen aan. ABT’ers met een specialisatie in visueel comfort en daglicht bewaken 

continu het daglichtontwerp van het nieuwe pand. Met behulp van het veelzijdige 

simulatiesoftwarepakket Radiance simuleert ABT diverse aspecten van visueel 

comfort en bootst het de werkelijkheid na. 

De gewenste visuele kwaliteit in de 

ruimte wordt vaak geformuleerd in de 

vorm van eisen aan de daglichtfactor. 

De daglichtfactor geeft de verhouding 

weer tussen de hoeveelheid licht in het 

vrije veld onder een bewolkte hemel en 

de verlichtingssterkte op een bepaald 

punt in het gebouw. De meerwaarde 

van Radiance is dat dit pakket complexe 

situaties uiterst nauwkeurig kan 

simuleren, door het gebruik van ‘ray 

tracing’. Dat is gedaan voor het nieuwe 

pand van de Rechtbank Amsterdam.

Bezonning en verblinding

Ook is een bezonningsonderzoek 

uitgevoerd met behulp van Radiance. 

Hierbij is berekend hoeveel invloed 

de nieuwe Rechtbank heeft op de 

omgeving. Een belangrijke factor daarbij 

is het aantal uren dat direct zonlicht op 

de gevel schijnt. 

Tenslotte is gekeken naar de kans 

op verblinding of hinder door de 

zon. Door de grote ‘helderheid’ van 

de zon en ‘helderheidsverschillen’ 

in de ruimte kan visueel discomfort 

optreden. Met Radiance zijn de 

optredende helderheidsverschillen 

(luminantieverhoudingen) in 

het gezichtsveld gesimuleerd en 

gevisualiseerd bij neergelaten 

lichtwering. Doordat de specialisten 

van het begin af aan bij het project 

betrokken zijn, is een uitgebalanceerd 

daglichtontwerp ontstaan dat 

naadloos aansluit bij de architectuur en 

constructies. 

Helder

Voor andere projecten werkt 

ABT ook met Radiance. Voor 

het project Raedthuys Enschede 

heeft ABT een studie uitgevoerd 

om de daglichttoetreding en het 

elektriciteitsverbruik voor verlichting 

te optimaliseren. Het programma 

kan ook worden ingezet om de 

daglichttoetreding via complexe 

gevels te simuleren. Verder zijn 

parametrische studies mogelijk om 

te bepalen bij welk glaspercentage 

van de gevel de daglichttoetreding 

optimaal is. Door Radiance te koppelen 

aan andere simulatiesoftware kan 

voor de verschillende glaspercentages 

gelijktijdig de warmte- en koudevraag 

berekend worden. Zo geeft Radiance 

heldere informatie voor de juiste keuzes.

Radiance
Geavanceerd daglicht simuleren 

Daglichtfactor binnenruimte naast overdekte patio

Aantal zonuren op 19 februari

Aan de Rotterdamse Wijnhaven zijn de voorbereidingen voor de bouw van The Muse 

van start gegaan: een 70 meter hoge woontoren. BARCODE Architects ontwierp de 

toren met een kenmerkende knik in het profiel. Op een plint van vier verdiepingen 

verjongt het volume van 19 verdiepingen, wijkt naar achteren en helt over naar links. 

Aantrekkelijk én een uitdaging voor de realisatie. ABT tekent voor de bouwkundige 

uitwerking en adviseert over de bouwfysica en de brandveiligheid. 

The Muse swingt

Opdrachtgever VOF Wijnhaven 

69 durfde het aan om ondanks de 

economische crisis in 2015 een 

nieuwe woontoren te ontwikkelen 

in het hart van de stad. Daar heeft 

de vennootschap geen spijt van 

gekregen. Toen de verkoop startte 

stonden de gegadigden in de rij voor 

de 94 appartementen voor het hogere 

marktsegment. In een mum van tijd 

waren ze allemaal verkocht. 

Loodzware pui 

De geknikte toren stelde het 

ontwerpteam voor flinke uitdagingen. 

Door de knik heeft het gebouw voor- en 

achterover hellende zijgevels. Hierin is het 

patroon van schuiframen vanuit de toren 

doorgezet. Maar hoe pas je zulke zware 

schuiframen en -deuren bouwkundig in? 

En hoe maak je de achterover hellende 

gevelvlakken sterk genoeg om betonnen 

gevelpanelen te dragen én houd je de 

gevel waterdicht? Hiervoor is een groot 

aantal details ontwikkeld. 

Samen knelpunten oplossen

Tijdens de ontwerpfasen kwamen de 

opdrachtgever, architect en adviseurs 

wekelijks bij ABT op kantoor samen om 

het ontwerp op alle technische facetten 

uit te werken en de knelpunten op te 

lossen. Alle partijen werkten samen 

in één 3D-model. Zo ontstond een 

realiseerbaar totaalontwerp. Begin 

november werden de handtekeningen 

gezet onder de overeenkomst 

voor bouw met aannemer Smit’s 

Bouwbedrijf. De toekomstige bewoners 

krijgen eind 2018 de sleutel.BARCODE Architects
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In april 2016 selecteerde het Rijksvastgoedbedrijf Consortium NACH voor het ontwerp, 

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

de rechtbank Amsterdam. Begin 2017 moet het biedingsontwerp voor de grootste 

rechtbank van Nederland uitgewerkt zijn tot een uitvoeringsrealisatieplan (URP). 

De deadline is krap, want het gebouw moet medio 2020 open en er is 2,5 jaar nodig 

voor de uitvoering. In zo’n korte tijd van een biedingsontwerp naar een kwalitatief 

hoogwaardig URP komen, is voor een gebouw van 60.000 m2 geen sinecure. NACH 

werkt er met man en macht aan.

Concurrent engineering

ABT maakt, samen met Macquarie 

Capital, DVP, KAAN Architecten, 

Heijmans en Facilicom, deel uit 

van NACH. ABT geeft advies 

over de constructie, fundering, 

installatietechniek, bouwfysica, 

beveiliging, brandveiligheid en de 

kosten. Om het URP op tijd klaar te 

hebben, heeft NACH gekozen voor 

concurrent engineering: de specialisten 

werken parallel in plaats van serieel. Ze 

wachten niet op elkaar, maar werken 

tegelijkertijd aan hun eigen onderdeel. 

Dat gebeurt in BIM, zodat ze altijd van 

elkaar weten wat ze aan het doen zijn.

Ook is er gekozen voor de 

bouwstenenmethodiek: er zijn 

achttien verschillende bouwstenen 

gedefinieerd, zoals een rechtszaal, een 

werkkamer en een toiletgroep. De 

specialisten werken de bouwstenen 

tot op detailniveau uit. De gerede 

bouwstenen worden vervolgens 

'gekopieerd' naar de andere geplande 

rechtszalen, werkkamers en 

toiletgroepen. Deze methodiek was 

vroeger heel gewoon, maar is met de 

digitalisering in onbruik geraakt. NACH 

herstelt deze werkwijze nu in ere.

Hechte teamspirit

Nog belangrijker is, dat het hele 

projectteam onder één dak werkt. 

Heijmans in Rotterdam heeft een 

locatie beschikbaar gesteld waar zo'n 

honderd man, waaronder 35 ABT'ers, 

tegelijk aan het project kunnen werken. 

Daar is op iets kleinere schaal al 

ervaring mee opgedaan bij bijvoorbeeld 

CineMec Nijmegen. Nu gebeurt dat 'in 

het groot'. En het werkt uitstekend: er is 

een hechte teamspirit ontstaan, waarbij 

de leidende vraag steeds is: 'Wie kan 

dit het beste oppakken?', onafhankelijk 

van de bloedgroep waartoe iemand 

behoort. De LEAN-methodiek zet de 

toon. Per bouwblok zijn zelfsturende 

teams aan het werk. Een targetteam 

houdt het overzicht. En op de juiste 

momenten hakken de partners samen 

knopen door. 

Leren van elkaar

Het is voor het eerst dat zo’n groot 

project op deze wijze aangepakt wordt. 

In de praktijk blijkt de werkwijze niet 

alleen goed voor de sfeer, maar ook 

voor de inhoud. De specialisten steunen 

elkaar en leren van elkaar. Dat geldt 

niet alleen voor ABT’ers onderling, 

die er bijvoorbeeld in geslaagd zijn 

om forse tijdwinst te boeken bij de 

daglichtberekeningen, maar ook voor 

de architect en de aannemer. Het 

is absoluut mede te danken aan de 

innovatieve werkwijze dat NACH de 

belofte aan de opdrachtgever waar 

kan maken. Maar misschien nog wel 

belangrijker is dat de partners elkaar 

inspireren en samen groeien. 
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Rechtbank Amsterdam
Geïnspireerd samenwerken 

KAAN Architecten

Op 11 oktober ging de bouw van het Earth Simulation Laboratorium (ESL) van 

de Universiteit Utrecht formeel van start. Zoals onderzoeksgroepen van de 

faculteit Geowetenschappen de aarde simuleren, simuleerde het ontwerpteam het 

laboratorium: een virtuele tour door het ESL.

In opdracht van de Universiteit Utrecht 

realiseert Friso Bouwgroep het ontwerp 

van BARCODE Architects en ABT voor 

de faculteit Geowetenschappen van de 

Utrechtse universiteit. Het gaat om een 

ingrijpende renovatie, die het pand uit de 

jaren '60 in alle opzichten geschikt maakt 

voor de toekomst. DUURZAAMHEID 

wordt met hoofdletters geschreven. ABT 

tekent voor de integrale advisering 

en engineering.

Virtuele wandeling

Om de opdrachtgever en toekomstige 

gebruikers alvast kennis te laten 

maken met het pand, maakte ABT 

een virtuele wandeling mogelijk door 

het toekomstige laboratorium. Het 

model was al in 3D beschikbaar: 

zowel de bouwkundige als de 

installatietechnische en constructieve 

adviseurs verwerkten hun kennis in 

één model. Zo konden knelpunten 

direct integraal worden aangepakt. 

Belangrijk, want het ESL is een 

bijzonder gebouw dat onder andere 

ruimte biedt aan het Stroomgotenlab, 

het ‘HPT-lab’, het Tectonic-lab, 

verschillende soorten werkplaatsen en 

diverse soorten opslagruimten (vries, 

koel, droog, nat) en kantoorplekken. 

De verschillende gebruiksfuncties 

stellen hun eigen eisen, maar de 

uitstraling moet uniform zijn. Het 

3D-model maakt die complexe 

opgave beheersbaar.

Intense ervaring

Door het model in te lezen in 

een Virtual Reality-programma 

konden toekomstige gebruikers 

de onderzoeksruimten alvast 

met eigen ogen ervaren. Ook 

een stukje van de gebouwde 

omgeving is gemodelleerd, om de 

ervaring zo realistisch mogelijk 

te maken. De reacties op de 

rondleiding waren positief. 

Inmiddels is Friso Bouwgroep 

gestart met de uitvoering. Ook 

daarbij doet het model dienst. 

Het komende jaar ontstaat 

zo een toekomstbestendig 

onderzoeksgebouw. De Universiteit 

Utrecht neemt het ESL eind 2017 

in gebruik. 

Earth Simulation Laboratorium
Simuleren in het kwadraat
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ABT had, samen met een aantal 

partners, een divers programma 

opgesteld. Met behulp van Virtual 

Reality konden de gasten door 

futuristische gebouwen dwalen. 

In workshops ontdekten ze welke 

innovaties bijdragen aan een optimale 

samenwerking. Er was aandacht voor 

de nieuwste ontwikkelingen binnen 

de integrale werkwijze van ABT en 

inspirerende discussies zetten zowel 

de gasten als ABT’ers aan het denken. 

Eyecatcher van de dag was natuurlijk de 

ultraslanke hybride trap: hoe mooi kan 

techniek zijn? 

ABT Relatiedag
Samen werken in de keten

Op 30 juni hield ABT open huis. Een groot aantal relaties kwam naar Velp om met 

eigen ogen het ingenieursbureau van de toekomst te zien en te ervaren. Vraagt u zich wel eens af of u de meest slimme gevel heeft ontworpen? Bouwkunde, 

bouwfysica, constructies, kostenbeheer en onderhoud: in een gevel of een dak komen 

al deze vakgebieden samen. De beste oplossing weegt alle aspecten uit al deze 

vakgebieden optimaal tegen elkaar af. Ook een snelle scan kan het plan beter maken. 

Het ABT Building Envelope Engineering-team voerde bijvoorbeeld voor Gebouw 12 van 

NedTrain zo’n scan uit.  

Een quickscan kan al binnen een dagdeel 

verbeteringen in het gevelontwerp 

opleveren. BEE stelde quickscans op 

voor onder andere Gebouw 12 van 

NedTrain, Rechtbank Amsterdam en de 

glaskroon van Naturalis. Voor Gebouw 

12 werd het technisch ontwerp van de 

gevel beoordeeld. Het ambitieniveau van 

opdrachtgever NedTrain voor dit pand is 

hoog en dat is te zien in het ontwerp van 

de nieuwe gevel. De gevel is ontworpen 

in cortenstaal. De detaillering van 

het staal in combinatie met de 

waterhouding is een aandachtspunt, 

want roestvorming en gaten in de 

gevel moeten voorkomen worden. De 

belangrijkste vraag die de scan moest 

beantwoorden was: ‘Hoe blijft deze 

gevel mooi en zorgen we ervoor dat de 

uitstraling in overeenstemming blijft 

met de wens van de opdrachtgever?’ 

Ook is getoetst of het gevelontwerp 

het BREEAM Excellent-certificaat zou 

kunnen behalen. De scan gaf inzicht 

in twee knelpunten: de randdetails 

bij het verhogen van de isolatie en de 

maakbaarheid van de gevelpuien in de 

gekozen afmetingen.

Brede expertise

Het BEE-team bestaat uit ingenieurs 

met verschillende achtergronden. Ze 

zijn gewend om over de grenzen van 

hun eigen vakgebied heen te kijken 

en brengen vanuit een integraal 

perspectief advies uit. Dat kan 

uitgebreid of in de vorm van een 

quickscan: een snelle analyse van de 

gevel of het dak.

Gevelanalyse
Snelle check voorkomt echec

Woensdregt Holtz Architecten

Martijn Pasman
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Voor de ontwerpstudie maakte ABT een 

vergelijking tussen verschillende houten, 

betonnen en stalen kolomvarianten. De 

kolommen moesten als uitgangspunt 

een brandwerendheid hebben van 60 

minuten. De stalen kolomvarianten 

werden hiervoor brandwerend geverfd, 

brandwerend bekleed of gevuld met 

beton. Vervolgens rekenden ABT en 

een stagiair van de Saxion Hogeschool 

de milieu-impact uit. Wat bleek? De 

houten boomstam kwam als meest 

milieuvriendelijk uit de bus, op de voet 

gevolgd door de zuinig gewapende 

betonkolom en de kolom van Hoge 

Sterkte Staal met brandwerende verf/

bekleding. De boom had een diameter 

van 900 mm, waar een betonnen of 

stalen kolom toe kon met een diameter 

van 400 of 350 mm.

Compleet gebouw 

Als van meer standaard constructie-

onderdelen de milieu-impact bekend 

is, wordt het mogelijk de impact van 

een compleet gebouw te berekenen. 

Vanuit BIM kan de totaal benodigde 

hoeveelheid van een bepaald onderdeel 

betrekkelijk eenvoudig worden afgeleid, 

wat zicht geeft op de totale impact. Dit 

geeft een handvat bij ontwerpkeuzes en 

de keuze van materialen. Het motiveert 

ook productleveranciers om de milieu-

impact van hun product steeds verder 

omlaag te brengen.

Verantwoord materiaalgebruik

verplicht

De overheid stelt inmiddels verplicht dat 

gebouwen vanaf 2020 energieneutraal 

moeten zijn. ABT verwacht dat de 

komende jaren de focus op het gebied 

van duurzaamheid verschuift naar 

verantwoord materiaalgebruik. Voor 

sommige typen gebouwen stelt 

het Bouwbesluit zulk verantwoord 

materiaalgebruik al verplicht. Met 

de studie naar de milieu-impact van 

kolommen laat ABT zien hoe dit 

praktisch invulling kan krijgen.

ABT vergelijkt milieu-impact
Hout, staal of toch beton?
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Wat is de milieu-impact van een gebouw? Deze vraag zal de komende tien jaar steeds 

belangrijker worden. Om die vraag goed te kunnen beantwoorden, moet de milieu-

impact van de verschillende onderdelen van het gebouw bekend zijn. ABT stelde in 

een ontwerpstudie een vergelijking op van een standaard constructie-onderdeel: een 

kolom van zes meter die belast moet kunnen worden met 500 ton. 
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Netbeheerder TenneT en het Duitse Amprion GmbH leggen een nieuwe 

hoogspanningsverbinding aan van Doetinchem naar het Duitse Wesel. 

ABT berekende de 107 fundaties en de mastlocaties. Door te programmeren 

ging dat in sneltreinvaart. 

In totaal bouwt TenneT zo'n 22 

kilometer aan masten, isolatoren, 

stroomgeleiders en bliksemdraden. 

TenneT heeft gekozen voor 'Wintrack-

masten', een nieuw type mast waarbij 

de draden boven elkaar en tussen de 

palen worden vastgezet. Dit verkleint 

het magneetveld aanzienlijk en zorgt 

ervoor dat de masten minder ruimte 

in beslag nemen. Er zijn masten voor 

als een verbinding een hoek maakt 

en masten die ervoor zorgen dat de 

verbinding op lange rechte stukken niet 

gaat doorhangen. De masten staan 

zo’n 425 meter uit elkaar en zijn 55 à 

60 meter hoog.

Programmeren bespaart tijd

In opdracht van aannemerscombinatie 

Dura Vermeer – SPIE DW380 

berekende ABT de fundaties en de 

mastlocaties. Normaal gesproken gaat 

dat in een lineair proces – van fundatie 

1 naar fundatie 2 enzovoorts –, maar 

dat vroeg teveel tijd. In plaats van 

twaalf weken waren er slechts twee 

beschikbaar. ABT besloot daarom 

het anders aan te pakken en te gaan 

programmeren. Dat kon, doordat er 

veel herhaling in de opdracht zat. 

Alle reeds beschikbare informatie is 

geordend in een database. Middels 

de visuele programmeeromgeving 

Dynamo en verschillende scripts 

vertaalde ABT deze informatie in een 

Revit model. Zo kon alle benodigde 

geometrie gegenereerd worden. 

Schat aan informatie

De aannemer verkreeg zo in zeer 

korte tijd de beschikking over 

een 3D-model met een schat aan 

informatie. In de BIM-omgeving zijn 

alle fundaties en mastlocaties met alle 

bijbehorende metadata opgenomen. 

Dat reikt van coördinaten en krachten 

tot wapeningshoeveelheden en 

bouwvolgorde. Als ABT op de 

traditionele wijze te werk was 

gegaan, zou het verkrijgen van deze 

informatie tien à vijftien keer zoveel 

tijd hebben gekost. Deze vorm van 

procesoptimalisatie smaakt naar meer: 

ABT zal in de toekomst zeker vaker 

gebruik maken van de mogelijkheid 

om te programmeren, met name bij 

projecten waar sprake is van herhaling. 

Snelweg voor stroom
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Wie investeert er 100 miljoen 
met een blinddoek om?

Kasteel Huize Ruurlo ondergaat een transformatie tot museum. Binnenkort opent 

het de poorten als dependance van MORE, het museum voor MOdern REalisme 

in Gorssel. Onderdeel van de aanpassingen is de bouw van een spectaculaire 

glazen serre. Daarvoor verzorgde ABT de constructieve, bouwfysische en 

installatietechnische advisering. Nu de serre gereed is, volgt een brug in glas en staal 

die daar naadloos bij aansluit. 

De hoofddraagconstructie van de 

nieuwe brug bestaat uit roestvaststalen 

hoofd- en dwarsliggers, met daartussen 

matglazen vloerpanelen en een glazen 

balustrade. De brug balanceert op 

vijf centrale pylonen die uitkragen uit 

de fundering. Die fundering vormt 

als overgang tussen geotechniek en 

constructie een gevoelig onderdeel. 

Een integrale aanpak bij de advisering 

garandeerde een optimale oplossing voor 

de fundering én voor de brug.

Oog voor architectuur en fundering

Hans van Heeswijk architecten 

schakelde ABT in voor het constructief 

en geotechnisch advies. Het resultaat is 

een ontwerp met oog voor architectuur, 

funderingstechniek en uitvoerbaarheid. 

Er is aandacht voor onder andere de 

detaillering, antislip-maatregelen voor het 

brugdek en glasprints in de balustrades. 

Ook stelde ABT een werkomschrijving op 

voor de aanbesteding.

Uitstraling 

De RVS-constructiedelen worden 

gelast uit plaatmateriaal. Dat vraagt 

om leveranciers die hoogwaardig staal 

met de juiste kwaliteit en respect 

voor de gewenste uitstraling kunnen 

leveren én om vakmensen die het 

specialistische laswerk aankunnen. 

Tijdens het ontwerp is daarom al 

verkennend marktonderzoek naar 

goede leveranciers gedaan.

Begin 2017 bereik je Kasteel Huize 

Ruurlo via een brug als een sprookje.

Fusie van glas en staal
Een brug als een sprookje 

In vastgoedinvesteringen gaan hoge bedragen om. De financiële risico’s krijgen daarbij de 

volle aandacht. Maar wordt de technische kwaliteit van het ontwerp wel onderzocht? 

Hoge druk, korte doorlooptijd, laag 

budget en veel verschillende specialisten 

die los van elkaar één ontwerp maken. 

Allemaal aspecten die er voor zorgen 

dat de kansen op fouten/omissies in 

het ontwerp zijn toegenomen. Zo 

ontdekken wij missers in bijvoorbeeld 

de vloerdikte, stempelplannen, 

materiaalkeuze of in de uitganspunten 

voor de brandveiligheid. En zulke 

omissies kunnen financiële gevolgen 

hebben, ook voor de investeerder.  

Schakel een Ontwerpcheck in!

Zou u, als investeerder, geen inzicht 

willen hebben in de kwaliteit en de 

risico’s die horen bij het ontwerp? Laat 

het controleren! Bij een Ontwerpcheck 

neemt een breed team van specialisten 

in korte tijd een project kritisch door. Het 

team komt fysiek bijeen, waardoor snel 

kennis uitgewisseld wordt en de kritische 

raakvlakken tussen kennisgebieden de 

aandacht krijgen. De check resulteert 

in een rapportage die u inzicht geeft in 

de kwaliteit van het ontwerp en zet de 

grootste risico’s op een rijtje.

Verantwoorde investering

De vraag die het team meekrijgt hangt 

af van wat de opdrachtgever wil weten. 

Vaak zijn de basisvragen: ‘Wat is de 

kwaliteit van het ontwerp?’ of ‘Welke 

technische risico’s bevat het?’ Maar er zijn 

ook nog aanvullende vragen denkbaar, 

zoals: ‘Zorgen de gekozen technische 

oplossingen voor de beste kwaliteit, 

passend binnen het budget?’ 

Ook bij prijsvragen kan een 

Ontwerpcheck handig zijn, om zo voor 

meer dan alleen het mooiste plaatje 

te kunnen kiezen: ‘Welk ontwerp is 

technisch haalbaar binnen het gestelde 

budget?’ Maar het kan ook een vraag over 

optimalisatie mogelijkheden zijn: ‘Zijn de 

juiste ontwerpkeuzes gemaakt voor een 

optimaal bruikbaar gebouw?’ En zo zijn er 

nog veel meer vragen te bedenken.

Meer informatie over de
Ontwerpcheck:
www.abt.eu/ontwerpcheck

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Hans van Heeswijk architecten

Ontwikkelaars Matthijs Gerds en Lisette Rueb
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Utrecht bouwt een nieuw Stationsgebied. Onderdeel van het Masterplan CU2030 

is 'Forum Zuid', een langgerekt plein dat zo'n 7,5 meter boven de grond ligt. 

De aanleg vormt een uitdaging voor de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid 

van de omgeving.

Precisiewerk bij Forum Zuid

Forum Zuid wordt begrensd door 

Stationsplein West, het Beatrixgebouw, 

de Openbaar VervoersTerminal (OVT), 

busstation West, de Moreelsebrug 

en het bouwterrein van Rijkskantoor 

de Knoop. Onder het Forum ligt de 

Mineurslaan en wordt, tegelijk met het 

Forum, een fietsenstalling gebouwd. 

Forum Zuid ligt daarmee in het hart 

van een van de drukste gebieden van 

Nederland. En dat maakt de realisatie 

van het plein tot een precisiewerk.

BLVC-kader

Om de bereikbaarheid, leefbaarheid, 

veiligheid en communicatie van het 

gebied rond het bouwterrein van 

Forum Zuid te garanderen, schreef ABT 

in opdracht van de gemeente Utrecht 

het BLVC-kader. Dit kader bevat de 

randvoorwaarden waar de aannemer 

bij de uitvoering aan moet voldoen. 

Zo moeten bestaande activiteiten 

gewoon door kunnen blijven gaan: in 

het Beatrixgebouw vinden overdag 

beurzen plaats en schitteren 's avonds 

artiesten. De bevoorrading van alle 

kantoren en de winkels in de OVT 

mag niet gehinderd worden. Ook 

de hulpdiensten moeten volwaardig 

gebruik kunnen blijven maken van de 

Mineurslaan. Deze laan is bovendien 

de route voor bouwverkeer van en 

naar het nieuwe WTC. ABT gaf niet 

alleen de randvoorwaarden aan, maar 

dacht ook mee over oplossingen: 

nachtwerk, vlonders, gefaseerde 

afsluitingen en een omgevingsmanager 

helpen de aannemer te voldoen aan 

de randvoorwaarden. Het kader is dus 

behoorlijk gedetailleerd.

Expertise

ABT verzorgde ook de constructieve 

advisering over Forum Zuid en stelde 

eerder het BLVC-plan op voor de 

Vredenburgknoop in de Domstad. Als 

directievoerder en toezichthouder bij 

Forum Zuid zal ABT nu het BLVC-plan 

van de aannemer toetsen aan het kader. 

Eind 2016 begint de realisatie; 

in de herfst van 2017 vindt de 

oplevering plaats.

Westflank Stadsplateau en locatie Forum Zuid en Fietsenstalling Plankaart Stadsplateau

Plankaart Forum Zuid
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Langsdoorsnede en werking fietsenstalling

GROUP A



Eerlijk is eerlijk, het nieuwe waterreservoir voor het brandveiligheidssysteem van de 

leidingstrook IVL-DA voor Havenbedrijf Rotterdam oogt niet spectaculair. Maar achter 

deze functionele 'betonnen doos', ontworpen voor het Botlekgebied in Rotterdam, 

gaat een sprekend voorbeeld van integraal werken schuil. ABT vervulde de rol van 

architect, bouwkundige, constructeur, geotechnisch adviseur, kostenadviseur en 

uitvoeringsspecialist. Het ABT-ontwerp, uitgewerkt tot DO-niveau, is vervolgens door 

hoofdaannemer BAM uitgewerkt tot uitvoeringsgereed ontwerp. 

De bouwkundige en constructieve 

onderdelen zijn geïntegreerd in één 

model en gemodelleerd door één 

allround modelleur. Dat resulteerde tot 

één set tekeningen die alle informatie 

bevatten. Efficiënter en met kortere 

lijnen werken kan bijna niet.

Balk

Het reservoir in balkvorm ligt een 

meter onder maaiveld. De langgerekte 

vorm vloeit voort uit een vastgelegde 

breedte, volume en maximale hoogte. 

De constructie bestaat uit een 

ter plekke gestorte betonvloer op 

funderingspalen, ter plaatse gestorte 

schoonbetonwanden en een eveneens 

op het werk gestort dak. De deur 

en gevelroosters van de technische 

ruimte naast het reservoir zijn van 

roestvast staal.

Strakke uitstraling

Het Havenbedrijf wilde een 

schoonbeton gevel met een strakke 

uitstraling. Daarom is al tijdens 

het ontwerpen nagedacht over 

het bekisten. Dat leidde tot een 

kant en klaar uitvoeringsplan. Om 

het gevelbeeld zo min mogelijk te 

verstoren is de hemelwaterafvoer 

aan de binnenzijde aangebracht. 

Qua kleur moet het beton aansluiten 

op het leidingenviaduct, dat wordt 

afgeschermd door een wand van 

gebroken witte lamellen.

Functioneel

Het resultaat is strak en functioneel. 

Net zoals de wijze van totstandkoming: 

een compact team bediende de 

opdrachtgever efficiënt en doeltreffend.

Waterreservoir Havenbedrijf Rotterdam
De schoonheid van functionaliteit 
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Het programma Schiphol SmartGate Cargo is een unieke samenwerking van de 

publiek-private sector. Een gezamenlijk initiatief van de Douane, Amsterdam Airport 

Schiphol (AAS), Air Cargo Netherlands (ACN) en KLM/Martinair Cargo. Het doel van 

het programma is het realiseren van een veiligere, snellere, efficiëntere en goedkope 

vrachtafhandeling op Schiphol.

In het project SmartGate is op 

de locatie Schiphol-Zuidoost de 

bestaande huisvesting gesloopt, het 

terrein (ca. 19.250 m2) aangepast 

en het Joint Inspection Center 

gebouwd. Het centrum, ontworpen 

door JHK Architecten, heeft een 

bruto vloeroppervlak van ca. 6.350 

m². De verschillende handhavers en 

inspectiediensten werken er samen 

volgens het ‘one-stop-shop’-model. 

Het gebouw ondersteunt dit: het is 

zo ontworpen dat de controles zoveel 

mogelijk geïntegreerd uitgevoerd 

kunnen worden op rustmomenten 

in de logistieke goederenstroom. 

Het Joint Inspection Center biedt 

zowel buiten als binnen het gebouw 

ruimte aan een efficiënt en effectief 

controleproces. In het gebouw 

bevinden zich onder andere een 

expeditievloer, een scanhal, opslag- en 

onderzoeksruimten, een stalling 

voor voertuigen, kantoren en een 

opleidingscentrum.

‘Airside’ en ‘Landside’

Het nieuwe gebouw, met bijbehorend 

terrein, ligt op de grens tussen 

‘Airside’ en ‘Landside’. Dit maakte het 

mogelijk het terrein tijdens de bouw 

landzijdig te maken. Na oplevering is 

de grens weer hersteld: het gebouw 

en het terrein zijn weer airside. Dat 

brengt restricties met zich mee, 

die het oplossen van restpunten na 

realisatie compliceren. ABT heeft 

daarom bij de directievoering en 

het toezicht nadrukkelijk gestuurd 

op oplevering zonder restpunten. 

De focus lag op planmatige 

werkvoorbereiding en het realtime 

bijhouden van het kwaliteitsdossier. 

Doeltreffende communicatie en 

korte lijnen stonden in het hele 

project centraal. ABT ontving van 

opdrachtgever Rijksvastgoedbedrijf 

een 10 voor de werkwijze volgens 

de beoordelingsmethode Past 

Performance.

In september 2014 ving de bouw aan, 

op 29 februari 2016 vond de oplevering 

plaats. Het aantal restpunten was 

minimaal. Het Joint Inspection Center 

werd 22 november door Zijne Majesteit 

de Koning feestelijk geopend. 

Joint Inspection Center 
Efficiënt luchtvracht inspecteren
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Burg + Schuh
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De pylonen zijn geplaatst en het brugdek hangt. Eind 2016 wordt de lange, 

superslanke brug die de naam draagt van atlete Dafne Schippers, opgeleverd. De 

kabelbrug overspant het Amsterdam-Rijnkanaal en vormt de verbindende schakel in 

de fietsroute tussen de nieuwe wijk Leidsche Rijn en het centrum van Utrecht. Niet 

alleen het ontwerp is spectaculair, de montage was dat ook. ABT werkte het ontwerp 

uit en bedacht een slimme oplossing voor de montage.

Aan de zijde van de Leidsche Rijn 

heeft de brug een hoge A-vormige 

pyloon en aan de centrumkant een 

lagere H-vormige. Het brugdek, 

met een dikte van slechts 30 

centimeter, is opgehangen aan 

56 tuien en overspant 110 meter. 

ABT-specialisten werkten het 

spectaculaire ontwerp van Rudy 

Uytenhaak en NEXT Architects uit. 

Dit was een staaltje geavanceerd 

rekenwerk: met behulp van een 

rekenmodel zijn de coördinaten 

van de kabels en tuien bepaald en 

vanuit een Excel-sheet ingelezen in 

de programmeeromgeving Dynamo 

in een meetkundig draadmodel. 

Dit model is op zijn beurt aan Revit 

gekoppeld: van een rekenmodel, 

via een draadmodel naar een 

3D-elementenmodel. 

Risico op vervorming

In de herfst van 2016 is de brug 

geplaatst; eerst de pylonen en 

vervolgens de hoofdkabels waar de 

tuien aan hangen. Daarna was het de 

beurt aan het brugdek. Dit dek bestaat 

uit tien segmenten, waarvan de 

middelste twee eerst zijn ingehangen. 

Vervolgens is om en om per twee 

segmenten links en rechts naar de 

pylonen toe gewerkt. Met behulp van 

rekenmodellen heeft ABT bepaald dat 

dit de optimale volgorde is, in verband 

met optredende vervormingen en om 

knikken in de kabel te voorkomen. 

Het zorgde er ook voor dat tijdens 

de montage de doorvaart in het 

Amsterdam-Rijnkanaal zoveel mogelijk 

behouden bleef.

Aan het brugdek hangt nu een 

bekistingsconstructie om de 

segmenten aan elkaar te storten. 

Bij dit proces bestaat het risico op 

vervorming; daar waar de segmenten 

aan elkaar worden bevestigd, zorgt 

het extra beton voor een significante 

gewichtstoename. Van tevoren 

aangebrachte ballast in de vorm van 

met water gevulde bakken houden 

de brug echter in evenwicht. Dit 

voorkomt vervorming. 

Ballast-principe

ABT heeft eerst berekend of deze 

evenwichtsoefening nodig was. Omdat 

een kabelbrug relatief gevoelig is voor 

asymmetrische belastingen, bleek dat 

inderdaad het geval. Daarop heeft 

ABT het ballast-principe uitgewerkt en 

berekend. Het brugdek is eerst belast 

met acht ton aan water per segment, 

equivalent aan het gewicht van het nog 

aan te brengen beton. Naarmate er 

beton bij komt, wordt ballast verwijderd. 

Zo wordt het dek voortdurend 

gelijkmatig belast.

Aannemer Ippel Strabag en Mammoet 

hebben de segmenten opgehangen. 

Zowel tijdens als na de montage is de 

vervorming gemonitord om zeker te 

stellen dat de brug niet in het Profiel van 

Vrije Ruimte komt van het druk bevaren 

Amsterdam-Rijnkanaal. Die missie is 

geslaagd. De gemeente Utrecht krijgt er 

een prachtige fiets- en loopbrug bij.
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Evenwichtskunst bij 
Dafne Schippersbrug 
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De Uithoflijn komt eraan! De aanleg van de tramlijn naar Utrecht Science Park De 

Uithof is inmiddels van start gegaan. Vanaf medio 2018 kunnen reizigers rekenen op 

snel openbaar vervoer naar het park. Klein 'detail': de lijn moet op de Heidelberglaan 

onder twee traversen door die decimeters te laag zijn... ABT onderzocht hoe de 

onderdoorgangen van het Centrumgebouw Noord en het Van Unnikgebouw veilig 

verhoogd kunnen worden. 

ABT was als constructief adviseur 

betrokken bij de aanleg van de 

oorspronkelijke traversen in de jaren '70 

van de 20e eeuw. In 2013 voerde ABT 

haalbaarheidsonderzoek uit om in kaart 

te brengen of aanpassing mogelijk was. 

In 2015 is ABT gestart met de uitwerking. 

Naast een constructief en een 

bouwkundig advies, tekende ABT voor 

risicomanagement en de directievoering 

en toezicht op de aanpassing. 

Ruimte winnen

Vooral de onderdoorgang bij het 

Van Unnikgebouw was complex. 

De bestaande overspanning 

bedroeg ruim dertien meter en de 

hoofddraagconstructie bestond uit 

stalen HEA600 en HEA650 balken. 

De benodigde extra vrije hoogte 

bedroeg 350 mm. Door nieuwe 

stalen balken toe te voegen, konden 

de bestaande worden ingekort en 

zou vrije hoogte worden gewonnen. 

Daarnaast was er ruimte te winnen 

door het bouwkundige plafond, dat 

oorspronkelijk dik was uitgevoerd, 

dunner af te werken. 

Voorspannen

Het toevoegen van nieuwe stalen 

balken was echter niet eenvoudig. 

De beschikbare hoogte was maar 

net voldoende om deze balken in te 

passen; de nieuwe balken moesten zelfs 

voorgespannen worden om dezelfde 

doorbuiging te krijgen als de bestaande. 

De voorspanning werd aangebracht 

middels een hulpframe onder de 

nieuwe balken. Door de voorspanning 

langzaam uit de nieuwe balken te halen, 

veerden de nieuwe balken geleidelijk 

omhoog en werd de belasting 

van de oude balken gecontroleerd 

overgedragen op de nieuwe.

Ook moest er rekening gehouden 

worden met kip, windstabiliteit en 

momentverdraaiing. Daarnaast was 

er voor de uitvoering slechts korte 

tijd beschikbaar; in augustus startte 

de uitvoering, eind september vond 

de oplevering plaats en op 1 oktober 

begonnen de werkzaamheden aan 

de trambaan.

Ontspannen

Doordat aannemer BAM van het begin 

af aan in het bouwteam zat, konden 

de knelpunten vroegtijdig in kaart 

gebracht worden. ABT berekende de 

hoofddraagconstructie en maakte 

de detailberekeningen. Samen met 

de staalleverancier en de aannemer 

is bedacht hoe de voorspanning 

aangebracht kon worden; een stalen 

hulpframe met een hydraulische 

cilinder maakte het mogelijk de 

voorspanning heel rustig van de balk 

te halen op het moment dat de oude 

balk werd ingezaagd. De uitvoering is 

ontspannen verlopen.

Spannend tramtracé  
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Op de plek waar vroeger vrachtschepen uit de hele wereld hun boomstammen losten, 

ontstaat nu een bijzondere buurt waar Amsterdammers kunnen wonen aan het 

water. Een kleinschalig stedelijk stuk met smalle straatjes, veel ruimte voor groen en 

veel water. Marc Koehler Architects ontwierp 50 superlofts voor de Houthaven: lege 

woonruimten die de bewoners zelf kunnen indelen. Samen met Adviesbureau Lüning 

ontwikkelde de architect ook een concept voor hangende etages.

De superlofts komen tegemoet aan de 

behoefte bij kopers om zelf de indeling 

van hun woning te bepalen, afhankelijk 

van hun levensstijl. De één wil drie 

slaapkamers en een badkamer op een 

etage, de ander geeft de voorkeur aan 

een grote vide. De woningen verschillen 

in grootte van 56 m2 tot 190 m2, maar 

hebben een identieke hoogte: ze meten 

van de vloer tot het plafond zes meter.

Subtiel en sterk

Lüning en de architect ontwierpen 

hangende etages voor de lofts. De 

tussenvloeren zijn voornamelijk gemaakt 

van kruislings verlijmd vurenhout en 

desgewenst voorzien van een stalen 

strip. Ze worden opgehangen aan 

ragfijne pendels, die elk een gewicht van 

750 kilo kunnen dragen. Daardoor zijn 

er op de woonetage geen ontsierende 

kolommen. Luning ontwierp deze 

subtiele pendels. Ook bepaalde Lüning 

hoe het hout verlijmd moest worden 

voor mooie, warme en vooral sterke 

tussenvloeren. 

Spreekuren met bewoners

Per zeven vierkante meter is één pendel 

nodig. Het wegwerken hiervan was 

een bijzondere opgave, aangezien alle 

bewoners hun eigen indeling van het 

appartement konden kiezen: de keuken 

bij de één bevindt zich op een totaal 

andere plek dan bij de ander. Lüning 

organiseerde meerdere spreekuren in 

de Beurs van Berlage om samen met 

de bewoners de details van hun keuzes 

door te nemen. Ook maakte Lüning 

voor de bewoners de berekeningen 

die ze kunnen gebruiken bij de 

vergunningsaanvraag bij de gemeente. 

Meer dan geslaagd

Voor veel bewoners was het hun eerste 

kennismaking met het particulier 

opdrachtgeverschap; voor alle partijen 

een bijzondere ervaring. In de praktijk 

blijkt het voor de meeste particulieren 

toch een uitdaging om met alle aspecten 

van het bouwen van een woning 

rekening te houden. Maar het project 

is uiteindelijk meer dan geslaagd: de 

bewoners zijn zeer enthousiast. En 

mochten ze ooit willen verbouwen, 

dan hebben ze een rapport met alle 

technische informatie achter de hand.

Stijlvol hout aan de Houthaven
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All the world's a stage... Dat geldt zeker voor het nieuwe Shakespearetheater in 

Diever. Naar het voorbeeld van het 16e-eeuwse Shakespearetheater The Globe in 

Londen, ontwierp Willem van der Salm een theater voor het Drentse esdorp. Het 

eikenhouten bouwwerk is vervaardigd met traditionele houtverbindingen. Een glazen 

kap beschermt de bezoeker tegen de elementen, maar wekt de illusie van 'buiten'. 

Adviesbureau Lüning werkte de houten constructie uit.

In het theater met een doorsnee van 

vijftien meter en een hoogte van twee 

verdiepingen, is plek voor tweehonderd 

toeschouwers. De uitgekiende 

constructie is vrijwel geheel uit eikenhout 

opgetrokken, materiaal waar ook The 

Globe uit opgebouwd is. Niet alleen 

het constructiemateriaal is traditioneel, 

ook de bouwwijze met pen-en-

gatverbindingen, zwaluwstaarten en 

halfhoutverbindingen is dat.

Intense theaterbeleving

Het gebouw dankt zijn stijfheid aan 

houten portalen die in een ring rond het 

open hart zijn geplaatst. De portalen 

zijn opgebouwd uit kolommen, liggers 

en korbelen. De bovenste verdieping 

kraagt een stukje naar binnen uit, wat 

zorgt voor een intense theaterbeleving. 

Constructief gezien is het echter 

complex: aan de gevel lopen de 

kolommen over twee verdiepingen 

door, maar aan de binnenkant is 

dat niet mogelijk. Het gewicht van 

de bovenste verdieping drukt daar 

loodrecht op de vloerliggers. 

Adviesbureau Lüning voorzag de 

verdiepingsvloer van windverbanden en 

koppelde die aan windverbanden in de 

gevel. Zo is een stijf geheel ontstaan dat 

als een schijf meewerkt in de constructie. 

Zorgvuldig rekenwerk

De – niet traditionele - glazen kap 

van het theater steunt deels op 

een nokligger. Deze balk kon het 

aanzienlijke gewicht van het glas niet 

volledig dragen. Een extra korbeel 

zorgt voor voldoende stevigheid. Het 

korbeel is zó geplaatst dat de houten 

kroonluchter die speciaal voor dit 

gebouw gemaakt is, goed tot zijn 

recht komt. Dat vroeg zorgvuldig 

rekenwerk. Ook is goed nagedacht 

over het onzichtbaar wegwerken van 

een kilometer aan elektriciteitskabel 

en het realiseren van een vier meter 

diepe opbergruimte onder de vloer. 

Assinkhout in Rietmolen maakte en 

bouwde de constructie.

Meer informatie over Lüning:
www.luning.nl

Klassiek toneel in klassiek theater

Project : Shakespeare Theater te Diever Datum : 22-03-2016 Proj. nr. : 16.015 A
Betreft : Controle houtconstructie Gewijzigd : 22-04-2016 Pagina : -  5  -

1.2 Software
Deze berekeningen zijn gemaakt met behulp van de volgende software:

1. Rekenprogramma Scia 15.2 voor modellering, analyseren en ontwerpen van constructie

1.3 Classificatie
Bouwwerkaanduiding: openbaar gebouw
Gevolgklasse: CC2
Ontwerplevensduurklasse: 3 (50 jaar)

1.4 Stabiliteitsvoorzieningen
De stabiliteit van het gebouw komt uit windverbanden onder de vloerdek van de eerste verdieping en de
windbokken. De horizontale krachten worden via de windverbanden afgedragen aan de windbokken.
Tevens is de rotatie van het gebouw voorkomen.

1.5 Dilataties constructie
Dilataties zijn niet voorzien.

1.6 Uitbreidingsmogelijkheden
Bij het ontwerp is geen rekening gehouden met eventuele uitbreidingen.

Koen Timmermans
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Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk bouwt een nieuw OK-complex met een Centrale 

Sterilisatie Afdeling (CSA). De ruimte komt bovenop het dak van de bestaande 

Spoedeisende Hulp en de Huisartsenpost. Op zichzelf is dat geen probleem, want bij 

de bouw van het bestaande pand was al rekening gehouden met een opbouw. Dat 

er bovenop de OK en CSA ook nog een verdieping voor de techniekruimte van het 

OK-complex komt, compliceerde de zaak.

Ziekenhuis St. Jansdal en ABT zijn 

oude bekenden. ABT is namelijk 

de hoofdconstructeur van het 

oorspronkelijke ziekenhuis. Wiegerinck 

tekende voor het ontwerp. ABT 

onderzocht of de opbouw mogelijk 

was zonder de bestaande constructie 

en fundering te zwaar te belasten. De 

conclusie was, dat de opbouw een 

lichtgewicht constructie zou moeten 

zijn. Deze constructie moest echter wel 

voldoende sterk zijn om de technische 

ruimte te kunnen dragen en voldoende 

stijf om hinderlijke trillingen in de 

apparatuur tegen te gaan.

Stijfheid en vervorming

ABT ontwierp daarom als basis een 

lichte, stalen constructie met stalen 

dakplaten. In de techniekruimte is 

gericht massa toegevoegd in de vorm 

van een staalplaatbetonvloer. Deze 

moet, in combinatie met plaatsing 

van de technische installaties op 

trillingsdempers, voorkomen dat 

zich trillingen voordoen bij de 

apparatuur op de OK. Veel apparatuur 

wordt via pendels namelijk aan de 

dakconstructie opgehangen. Om zeker 

te weten dat de nieuwe constructie 

aan de eisen voldoet, heeft ABT 

met 3D-rekensoftware de stijfheid 

en vervorming van de constructie 

nauwkeurig doorgerekend. Omdat de 

opbouw gerealiseerd wordt terwijl de 

Spoedeisende Hulp en Huisartsenpost 

in bedrijf blijven, is bovendien een 

risicosessie georganiseerd: de risico's 

en noodzakelijke maatregelen zijn in 

kaart gebracht. Inmiddels is aannemer 

BAM bezig met de realisatie. Eind 2016 

vindt de oplevering plaats.

St. Jansdal Harderwijk
Bouwt aan gezondheid
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Al meer dan honderd jaar bevindt zich op de Dam in Amsterdam een filiaal van De 

Bijenkorf. ABT adviseert het concern sinds de jaren '70. Zo ook bij een ingrijpende 

verbouwing die het prestigieuze pand weer de allure geeft die past bij het luxe 

concern. ABT voerde een nulmeting uit en adviseerde over de verschillende 

constructieve aanpassingen.

Haute allure op de Dam

De Bijenkorf heeft een nieuwe 

retailkoers. Om hierbij aan te 

kunnen sluiten, had het pand in 

Amsterdam een grondige facelift 

nodig. Dit gebeurde in overleg 

tussen de eigenaar Bouwfonds 

en huurder De Bijenkorf. Ook 

concludeerden ze dat de verbouwing 

zorgvuldig moest gebeuren. Het 

monumentale pand uit 1912 is 

één van de eerste Nederlandse 

betonconstructies, noch de eigenaar 

noch de huurder wilden dat het tot 

schade zou leiden. 

Shop in shop

De verbouwing moest ruimte 

scheppen voor het 'shop in shop-

concept', waarbij diverse merken uit 

het luxe segment hun eigen ruimte 

in de zaak kregen. De begane grond 

werd voorzien van een nieuwe 

marmeren vloer en een nieuw 

stucplafond. De begane grondvloer en 

de eerste verdiepingsvloer moesten 

daarvoor worden versterkt. Voor 

een betere routing was het nodig de 

roltrappen op alle verdiepingen te 

draaien en te vernieuwen. Een grote 

geveldoorbraak zorgde voor betere 

zichtlijnen in de entreestraat naar 

het Beursplein en er kwamen nieuwe 

tourniquets op de begane grond, 

compleet met bijbehorende leidingen, 

ondervloer en aansluitingen. 

Nulmeting

Om de staat van het pand en de 

risico's voor de verbouwing in kaart 

te brengen, heeft ABT eerst een 

nulmeting uitgevoerd. Daarbij zijn 

de bouwhistorische aspecten in 

beeld gebracht en is het bestaande 

betonskelet onderzocht. Hiervoor 

zijn de betonkernen beproefd en 

onderzocht op de aanwezigheid 

van chloride. De opbouw van de 

vloerpakketten is beoordeeld en er zijn 

metingen verricht om de peilniveaus 

en de vlakheid van de vloer vast te 

stellen. Omdat de winkel tijdens de 

verbouwing grotendeels open bleef, 

moest de aannemer deels 's nachts 

werken. ABT heeft daarom ook de 

nulmeting gedeeltelijk in de nacht 

uitgevoerd. Inmiddels is de verbouwing 

achter de rug – en geslaagd. De 

Bijenkorf is klaar voor een nieuwe 

eeuw van luxe shopping.
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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

ABT maakt onderdeel uit van 
de Oosterhoff Groep:

www.abt.eu 

www.abt-belgie.eu

www.abtwassenaar.nl

www.bbn.nl

www.ibd-gmbh.de

www.luning.nl

Glas komt tot leven

Glasstec, 's werelds grootste glasbeurs, 

trok in september 2016 meer dan 

40.000 bezoekers uit 100 landen. 

ABT liet daar de mock-ups van drie 

uitzonderlijke projecten zien op 'Glass 

Technology Live,' dat bekend staat als 

het onderdeel van Glasstec waar diverse 

grote innovaties uit de glasindustrie 

worden getoond. Publiekstrekker was 

onder meer een anderhalf meter groot 

bouwdeel van de glazen gevel uit de 

Crystal Houses, de huidige winkel 

van Chanel in Amsterdam. Een ander 

object was de surrealistische slanke 

trap van beton en glas die ABT recent 

ontwierp voor het eigen kantoor in 

Velp. Niet minder opmerkelijk vond 

het publiek een vijf meter grote glazen 

boog, een studiemodel van een vrijwel 

volledig glazen dak voor bijvoorbeeld 

winkelcentra en stations. De beurs 

inspireerde ABT voor toekomstige 

innovaties in glas.

  
Benieuwd hoe glas 
ABT inspireert? 
Kijk eens op: www.abt.eu/glas

ABT in MKB Innovatie Top 100

Erik Bakker/Vogel B.V.

ABT heeft zich geschaard bij de 30 

meest innovatieve MKB-bedrijven 

van Nederland. ABT bezet plek 

28 in de 'MKB Innovatie Top 100' 

van de Kamer van Koophandel 

en De Financiële Telegraaf. ABT 

scoorde deze plek dankzij het 

Verankeringssysteem van Vogel 

voor Uitkragende Vloeren (VVUV-

systeem). Een systeem ontwikkeld 

in samenwerking met Vogel B.V. 

en S&P Clever Reinforcement 

Company. Het betreft een 

innovatieve versterkingsmethode 

voor doorgestorte galerijen en 

balkons wat overlast bespaart. Er 

wordt een diep gat geboord in de 

kopse zijde van de galerijen tot 

in de woning. Hierin wordt een 

carbon fiber-staaf verlijmd, die 

de bestaande wapening versterkt 

en de veiligheid weer op niveau 

brengt. De innovatieve kracht zit in 

de keuze voor carbon fiber-staven, 

de ontwikkeling van een speciale 

boorstandaard en de manier 

waarop de lijm wordt aangebracht.

Crystal Houses wint 
Innovatie Award

Op 9 november jl. reikte Maxime 

Verhagen, voorzitter van Bouwend 

Nederland, de Glas Award en de 

Innovatie Award van de Vakgroep 

GBO uit. De Glas Award was voor 

het 'schijnzwembad' in Museum 

Voorlinden, de Innovatie Award ging 

naar het meest vernieuwende project 

van 2016: de glazen gevel van Crystal 

Houses in Amsterdam. Hoewel de prijs 

wordt uitgereikt door de vlakglassector 

en er in Crystal Houses geen vlakglas 

is verwerkt, was de jury toch zodanig 

onder de indruk dat Crystal Houses de 

prijs won. Samenwerking stond daarbij 

voorop. Bij dit project was een groot 

aantal bedrijven betrokken: MVRDV, 

Gietermans & Van Dijk Architecten,

TU Delft, adviesbureaus Brouwer & Kok 

en ABT, Poesia, CURA Glass, Wessels 

en metselbedrijf Gebroeders Poppe. 

Opdrachtgever Warenar kreeg de 

prijs toegekend.

The Future of Making Things 

Chris van der Ploeg en Jelle Roks 

vertegenwoordigden ABT eind 2016 

op de Autodesk University in Las 

Vegas. Tijdens het grootste Autodesk-

evenement ter wereld, met als thema 

'The Future of Making Things', gaven 

ze een presentatie onder de titel 

'Optimized 3D reinforcement in Complex 

Shapes Using Dynamo'. Ze legden uit 

hoe Dynamo kan worden ingezet 

voor optimalisatie van wapening in 

betonconstructies. Door simulatie 

van verschillende oplossingen en 

door koppeling met geavanceerde 

Diana-rekenmodellen komt met 

minder wapening een duurzamer en 

efficiënter ontwerp tot stand.

Meer kwaliteit voor minder geld
in dezelfde tijd

Afgelopen november werd, een jaar 

na de oplevering, de herhuisvesting 

van het Stadskantoor in Zwolle 

afgerond. Vanwege de extreem 

korte doorlooptijd en het in gebruik 

blijven van het gebouw is gekozen 

voor een unieke samenwerking, 

waarbij ontwerp en bouw gelijktijdig 

plaatsvonden. Gebruikers, ontwerp- en 

uitvoeringspartners waren samen 

verantwoordelijk voor de kwaliteit 

en de doorlooptijd binnen een 

taakstellend budget.

Juist door deze gezamenlijke 

verantwoordelijkheid kon er meer 

gerealiseerd worden binnen het 

beschikbare budget, waarbij mee- en 

tegenvallers werden opgevangen 

in een gedeelde risicopot. ABT 

bedacht dit concept en begeleidde de 

uitvoering. Een jaar na oplevering zijn 

de kinderziektes er uit en is het restant 

van de risicopot verdeeld onder de 

betrokken partijen.

Wij noemen dit ‘Het Nieuwe Bouwen’. 

Beter bouwen voor minder geld: het 

kan echt! 

Benieuwd hoe het werkt? 
Bekijk het op: 
www.youtube.com/abtbv



NMM wint Nationale Staalprijs 2016
Subtiele staalconstructie
Vier voetbalvelden groot is het dak 

van het Nationaal Militair Museum 

in Soesterberg. Het overspant alle 

tentoonstellingsruimten en publieke 

functies. De ingenieuze driedimensionale 

stalen constructie draagt bij aan 

de architecturale kwaliteit van het 

museum. Het dak wordt bovendien 

functioneel ingezet voor ophanging van 

een deel van de collectie: vliegtuigen 

lijken te zweven aan de subtiele 

constructie. Het bijzondere dak werd 

bekroond met de Nationale Staalprijs 

2016 in de categorie Utiliteitsbouw.

De dakconstructie is opgebouwd 

als een balkenraster en bestaat uit 

vakwerk in twee richtingen. 

Het dak wordt ondersteund door 

een minimaal aantal kolommen. 

ABT berekende een constructie die 

geen honderd, maar zestig kilo staal 

per vierkante meter vraagt: mooi, 

duurzaam en betaalbaar. Voor deze 

optimalisatieslag waren wel 150 tot 

300 miljoen toetsingen nodig. Dit 

kon alleen door het dak parametrisch 

te ontwerpen met door ABT 

ontwikkelde software. 

Het resultaat is oogstrelend. 

Het Nationaal Militair Museum 

is ontworpen door Felix Claus 

Dick van Wageningen Architecten 

en gebouwd door Oostingh 

Staalbouw – beiden onderdeel van 

het consortium Heijmans PPP. Het 

dak, dat tot 15 meter uitkraagt, 

is voldoende stijf om immense 

glazen gevels mogelijk te maken. 

Het zicht naar buiten wordt alleen 

onderbroken door een gering 

aantal slanke gevelkolommen. 

Een intense beleving.


