
A
B

T / bou
w

en aan am
bities / jun

i 2017

          / bouw
en

 
 aan

 am
bities

Integrale benadering

bevrijdt de bouw van

hokjesgeest

De Geus in Leiden

NS-kantoor Utrecht

BEE-special

Vierseizoenenterras

Hoogeveen

Zorgvoorziening

Gaardenpad

House of Delft

Etherische constructie 

in het Friese landschap



A
B

T / bou
w

en aan am
bities / jun

i 2017

A
B

T / bou
w

en aan am
bities / jun

i 2017

Onze economie zit in de lift – en de hele bouwsector lift 

mee. De woningbouw loopt voorop, maar er is ook ruimte 

voor projectontwikkeling. En om mobiliteitsproblemen te 

voorkomen, krijgt ook de infra een impuls. Maar zijn we 

met elkaar echt op weg naar een duurzaam herstel? Kan de 

bouw inderdaad profiteren van de oplevende conjunctuur? 

Dan moeten we wel laten zien dat we geleerd hebben van de 

recente slechtere periode. We moeten er lessen uit trekken 

voor de toekomst.

De één slaagt daar beter in dan de ander. Het verschil 

in bewustzijn en toekomstvisie is enorm. We zien 

architectenbureaus die qua omvang weer groeien, maar 

nog te veel bezig zijn met de dag van vandaag. We zien nog 

steeds tenders op basis van oude 'machtsverhoudingen'. 

En we zien dat sommige grote bouwbedrijven het razend 

lastig vinden om goede intenties op bestuurlijk niveau te 

vertalen naar de gehele cultuur. Best begrijpelijk, wanneer 

werknemers nog bang zijn voor hun baan.

Voor een toekomstbestendige bouwbranche is méér nodig. 

Bedrijven moeten een stabiele koers varen, ze mogen zich 

niet laten leiden door beursberichten of door de waan van 

de dag. Ze moeten gezonder worden, investeren in nieuwe 

technologieën en jonge talenten aantrekken. En ze moeten 

bouwen aan vertrouwen tussen alle betrokken partijen. 

Dit is de koers die ABT wil varen. Ons speelveld is dat van 

de integrale techniek. Hierop willen wij van meerwaarde 

zijn voor onze opdrachtgevers. Dit speelveld willen we 

samen met onze partners ontwikkelen. Samen met de 

opdrachtgever en onze bouwpartners werken we aan 

mooie projecten. Vechtmodellen maken plaats voor 

samenwerkingsmodellen.

Bij onze projecten komen we veel nieuwe spelers tegen. 

Dat zijn vaak buitenlandse investeerders, die Nederland 

als aantrekkelijk bestempelen. Maar het zijn ook partners 

die zich anders, en vaak succesvol, op deze markt richten. 

Als ABT merken we dat de partijen waarmee we succesvol 

samenwerken een attitude hebben die vergelijkbaar is met 

de onze. Ze hebben dezelfde drive, dezelfde ambitie, dezelfde 

‘mindset’. Naar zulke partners zijn we op zoek.

In dit magazine laten we veel voorbeelden van dit 

nieuwe werken zien. De artikelen gaan over integrale 

samenwerking met externe partners of tussen de 

bedrijven binnen de Oosterhoff Group. Maar ook over de 

jonge mensen, die dynamiek meebrengen en ons positief 

verbazen. Ze laten zien hoe wij met mooie technieken het 

verschil maken voor onze opdrachtgevers. 

We wensen jullie veel leesplezier,

Gerard Doos en Walter Spangenberg
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Groeiend optimisme

“Ons speelveld is dat van 
de integrale techniek. 
Hierop willen wij van 
meerwaarde zijn voor onze 
opdrachtgevers. Dit speelveld 
willen we samen met onze 
partners ontwikkelen.”
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Tot het uiterste gaan; dát gebeurt 

op de Sportcampus Zuiderpark in 

Den Haag, de nieuwe accommodatie 

voor sportonderwijs en -beoefening 

op het hoogste niveau. Studenten 

en sporters halen er het beste uit 

zichzelf – zoals de ontwerpers en 

bouwers dat vóór hen deden.

Het Engelse architectenbureau 

FaulknerBrowns Architects (FBA) 

ontwierp het sportcomplex als één 

vloeiende beweging. De gevel van 

het gebouw is letterlijk schitterend: 

11.000 op het oog unieke losanges 

(een ruitvorm) van rood geëtst 

roestvast staal, vormen samen 

een dansend lint om het gebouw. 

Het gebouw lijkt op te gaan in zijn 

omgeving. Maar onder de hellende 

ovaal van circa 200 bij 150 meter, 

zijn een topsporthal met plaats 

voor 3.500 toeschouwers, vier 

grote sporthallen, verschillende 

kleinere sportzalen en onderwijs-

voorzieningen voor diverse 

sportopleidingen samengebracht. 

▶  Benieuwd wat de rol van ABT 

in dit project is? Dat lees je op de 

achterzijde van het magazine!

Sportcampus Zuiderpark
Het beste uit jezelf halen! 

Gemeente Den Haag
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Al meer dan tien jaar geleden ging bij ABT de knop om: in plaats van de klant de 

optelsom van een aantal monodisciplines te bieden, zette het bureau in op de synergie 

van integraal werken. Dat ging gradueel, vertellen adviseurs en ontwerpleiders 

Marco van der Ploeg en Sander Dorleijn. “We hebben de organisatie erop ingericht, 

onze mindset veranderd en we maken gebruik van de mogelijkheden van nieuwe 

technologie. Daardoor bereiken we grensverleggende resultaten.”

ABT heeft de ambitie om grensverleggend te zijn in 

bouwtechniek. “Juist bij projecten die vernieuwend of in 

ander opzicht uitdagend zijn, halen wij het beste uit onszelf”, 

zegt Marco. Het recept daarvoor is samenwerking. Want 

als de constructeur alleen op de constructie focust en de 

installatie-adviseur alleen op de installatie, dan kunnen ze het 

elkaar flink lastig maken. Sander: “Wij willen niet alleen de 

beste kwaliteit per discipline, maar we willen ook het beste 

eindresultaat. En dat kan betekenen dat de ene discipline de 

andere wat meer ruimte moet gunnen, om de waarde voor 

de klant te optimaliseren.”

Weerbarstige praktijk

Hoe logisch dat ook klinkt, in de praktijk is het een flinke 

opgave. Zelfs wanneer je als ingenieursbureau alle disciplines in 

eigen huis hebt. “Vroeger maakte elke vakdiscipline een eigen 

tekening”, herinnert Marco zich. “Nadat de tekening af was, 

ging men door naar het volgende project. Maar kreeg de klant 

zo wel het optimale totaalproduct? We zijn toen tot het inzicht 

gekomen dat je samen tot een beter afgewogen resultaat komt. 

Bovendien inspireer je elkaar door samen te werken. Ook is 

het efficiënter: in plaats van – bijvoorbeeld – vijf projectteams 

met een eigen projectleider en een eigen financieel resultaat, 

kun je toe met één projectleider en heb je een gezamenlijk 

financieel belang. In theorie was iedereen het daarmee eens, 

maar de praktijk bleek weerbarstig. We zijn daarom stapsgewijs 

te werk gegaan.” Dorleijn vult aan: “ABT heeft de organisatie 

omgeturnd: kenniseenheden zijn bij elkaar gezet en we zijn van 

een lijnorganisatie naar een projectorganisatie gegaan. Er is 

gewerkt aan de bedrijfscultuur én we gebruiken technieken als 

BIM, die samenwerking faciliteren.”

Externe partners schuiven aan

De stap van theorie naar praktijk werd voor het eerst gezet 

bij een groot project zo’n 10 jaar geleden. “We hebben 

toen alle ABT-disciplines bij elkaar gebracht in één vleugel 

van ons hoofdkantoor”, zegt Marco. “Dat riep in het begin 

weerstand op, maar na een aantal weken zochten mensen 

daadwerkelijk contact met elkaar en informeerden ze naar 

elkaars oplossingen. Ze zagen dat je knelpunten ook anders 

kon benaderen dan alleen vanuit hun eigen discipline. Er kwam 

een interne samenwerking op gang.” De volgende stap was 

om mensen van buiten ABT bij het projectteam te betrekken. 

Ineens was de architect ook in huis, of de installateur of de 

aannemer. Sander: “Toen nam het integraal werken echt een 

vlucht. We bleken tot meer creativiteit in staat dan we ooit 

gedacht hadden. Er werd bovendien aan de voorkant van het 

project al zoveel afgestemd, dat de uitvoering sneller verliep en 

de faalkosten daalden. Risico's werden niet meer verzwegen, 

maar vroegtijdig benoemd omdat we samen verantwoordelijk 

waren voor het eindresultaat. Er kwam echt positieve energie 

in de projecten.” Inmiddels is de volgende stap al gezet: het 

team komt nu bijeen op de plek die het meest logisch is voor 

het project. Soms zijn tientallen ABT'ers te vinden op de 

bouwlocatie of bij de opdrachtgever.

Vertrouwen cruciale voorwaarde

Een voorwaarde is wel dat de opdrachtgever openstaat voor 

deze werkwijze. Marco: “De opdrachtgever moet er echt de 

meerwaarde van inzien en de partners vertrouwen in hun 

streven naar een optimaal eindresultaat. Alleen in een veilige 

omgeving durven mensen omwille van het eindresultaat 

soms een broodnodige ruk aan het stuur te geven.” Ook 

externe partners moeten zich willen committeren aan de 

werkwijze. Omgekeerd moet ABT investeren in partners. 

“Wij zijn hier al lang mee bezig en er langzaam in gegroeid, 

maar dat geldt niet voor iedereen. Het is aan ons om externe 

partijen te overtuigen van de werkwijze en hen te begeleiden 

bij het proces.” Dat proces begint dus niet meer met het zo 

goed mogelijk uitwerken van alle deelopgaven, maar met één 

centrale vraag: 'Als ik op een bepaald moment dit bereikt wil 

hebben, hoe richt ik het proces dan zo effectief mogelijk in?'. 

“Het gaat allereerst om het doel van de klant, om de stip op 

de horizon. Van daaruit werk je terug.”

“Het is nooit af”

Inmiddels heeft ABT de meerwaarde van integraal werken 

bewezen bij verschillende projecten. “En van elk project 

hebben we geleerd”, geven Marco en Sander aan. Ze 

zijn ervan overtuigd dat nieuwe projecten weer nieuwe 

winstpunten opleveren. “We blijven grenzen verleggen.” 

Nieuwe technologie ondersteunt hen daarbij. Computational 

solutions en nieuwe manieren om data te benutten zullen 

impact hebben op het integrale werken. “Het is nooit af: je 

leert, je stolt je kennis en je beweegt verder. Zo groeien we 

als ABT en als hele bouwkolom.”

Grensverleggend 
waarmaken

Integraal werken 
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Martijn Heemstra
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Rechtbank Amsterdam: 

Innovatieve samenwerking 

voor rap URP

Consortium NACH tekent voor het 

ontwerp, de financiering, de realisatie, 

het onderhoud en de exploitatie van 

de nieuwbouw van de rechtbank 

Amsterdam. Er moest in korte tijd een 

hoogwaardig uitvoeringsrealisatieplan 

komen. ABT werkte hier samen 

met Macquarie Capital, DVP, KAAN 

Architecten, Heijmans en Facilicom 

aan. Dat gebeurde via de methode 

van 'concurrent engineering' in BIM: 

specialisten werkten parallel in plaats 

van serieel, maar wisten precies van 

elkaar wat ze aan het doen waren. 

Het hele projectteam werkte onder 

één dak bij Heijmans in Rotterdam. 

Dat ging uitstekend: er ontstond een 

hechte teamspirit, waarbij de leidende 

vraag steeds was: 'Wie kan dit het 

beste oppakken?'. Een targetteam 

hield het overzicht over zelfsturende 

teams. En op de juiste momenten 

hakten de partners samen knopen 

door. De specialisten steunden elkaar 

en leerden van elkaar. Door deze 

innovatieve werkwijze kan NACH 

de belofte aan de opdrachtgever 

waarmaken. 

6
Stadskantoor Zwolle: 

Beter bouwen voor minder geld 

Bij de realisatie van het nieuwe 

Stadskantoor in Zwolle waren gebruikers, 

ontwerp- en uitvoeringspartners samen 

verantwoordelijk voor de kwaliteit, de 

doorlooptijd en het budget. Ze dachten 

tijdig en bewust na over de gevraagde 

functies. Ontwerpen en uitvoeren 

gebeurde tegelijkertijd. Korte lijnen van 

denken naar doen en van ontwerpen 

naar realiseren resulteerden in een 

kortere doorlooptijd. En doordat de 

gebruiker gedurende het hele traject 

betrokken was bij gemaakte keuzes, 

voldeed het resultaat aan 

zijn verwachtingen.  
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Het Nationaal Militair Museum 

in Soesterberg: Superslim dak

bespaart staal en kosten 

Door de dakconstructie op een 

geavanceerde manier te berekenen, 

kon 40 kilo staal per vierkante 

meter bespaard worden. Duurzaam 

en geldbesparend. De ingenieuze 

driedimensionale dakconstructie 

draagt bovendien bij aan de 

architecturale kwaliteit van het 

museum. Met de op de dakconstructie 

gerealiseerde besparingen, kon 

Felix Claus Dick van Wageningen 

Architecten op andere punten 

kwaliteit toevoegen aan het ontwerp.

Martijn Heemsra

Integraal werkt echt!

Dat samenwerken geen gedachteoefening is, maar in de praktijk echt werkt, is inmiddels 

bewezen. Sander Dorleijn en Marco van der Ploeg noemen enkele voorbeelden.

CineMec: 

Actiethriller in BIM

CineMec realiseerde in hele korte tijd 

twee splinternieuwe multitainment 

complexen. DP6 architectuurstudio 

en ABT werkten er samen met 

de opdrachtgever in de hoogste 

versnelling aan. In een teamkamer 

bij ABT verzamelden zich adviseurs 

uit de disciplines bouwkunde, 

constructie, installatietechniek, 

bouwfysica, akoestiek, bouwkosten 

en bestek. Architect DP6 schoof aan, 

evenals een vertegenwoordiger van 

CineMec. In de tweede ontwerpfase 

sloot ook aannemer Dura Vermeer 

Bouw Hengelo zich bij het team aan. 

Het team werkte in BIM 360 Glue, 

waardoor het gebouw middels een 

uiterst transparant proces tot stand 

kwam. Eén bron, geen verrassingen.

KAAN Architecten

Groninger Forum:

Een tegendraadse

ontmoetingsplaats 

Het Groninger Forum, ontwerp 

van NL Architects Amsterdam, 

wordt een huis voor nieuwe 

mediatechnieken, expositiezalen 

en bioscopen, maar ook voor een 

bibliotheek en horecagelegenheden. 

Hier ontmoeten burgers elkaar in 

een ambitieus, sculpturaal gebouw 

dat de zwaartekracht tart. De 

ontwikkeling startte in 2007. Destijds 

was het nog bijzonder om gebouwen 

driedimensionaal uit te werken, 

maar ABT koos hier wél voor. Naast 

de virtuele samenwerking was er 

ook een fysieke. Adviseurs voor de 

constructie, bouwkunde en installatie 

werkten in een ABT-projectkamer 

efficiënt samen aan de beste prestatie 

voor de opdrachtgever. 

De elementen van de (onder)aannemer

werden over het ontwerpmodel gelegd, 

om mogelijke afwijkingen snel te 

detecteren. Dat gebeurde in BIM. Voor 

gebruikers zijn themabijeen-

komsten opgezet over aspecten als 

verlichting, toegangsbeveiliging, 

indelingsflexibiliteit en duurzaam-

heid. Ook hun input is verwerkt 

in BIM. Wensen van de gemeente 

Groningen werden voorzien van 

integrale ontwerpvoorstellen. Zo 

groeide een gebouw dat Groningen 

vleugels geeft.

Integraal werkt echt! 

Pieter Kers
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“We staan voor een enorme 

verduurzamingsopgave”, zegt Peter. 

“Die kunnen we alleen realiseren als we 

voorbij standaard ideeën kijken.” En dat 

doen hij en Jesper gretig. Ze studeerden 

tijdens de crisis die de droom van de 

architect als 'master builder' opblies 

– bouwkundestudenten leken op 

weg naar werkloosheid. Dat blijkt nu 

gelukkig mee te vallen.

Achteraf bleek die crisis zelfs een 

uitkomst, want die versnelde de 

verandering van vaste rollen binnen 

de bouwkolom, signaleert Jaap 

Wiedenhoff, senior adviseur bij ABT. 

“Ooit was het idee van de architect 

verheven en de rest onbelangrijk. Die 

gedachte volstaat niet. Een idee wordt 

pas werkelijkheid als je het benodigde 

vakmanschap kunt inpassen en de 

opdrachtgever hierin meegaat.” 

Juist dat is gezien de duurzaamheids-

opgave aan de orde. “Die omslag vergt 

coördinatie en kennis van alle partijen 

in de bouwkolom. Het vraagt om 

beheersing van zowel bouwproces als 

gebouwfunctionaliteit, om een dirigent 

en componist inéén”, aldus Jaap. Jesper: 

“Voor mij maakt de maakbaarheid 

een opdracht interessant, de gedachte 

achter een ontwerp integreren met de 

techniek die het waarmaakt.” 

Trendbreuk

Integraal denken leer je al doende, geeft 

Peter aan. “Jaap vroeg mij tijdens mijn 

eerste project op Schiphol iets over een 

fundering. Ik dacht: wat weet ik daar 

nou van? Toen viel het kwartje, ik belde 

een ABT-expert op dat gebied. Integraal 

werken betekent niet alles zelf weten. 

Het gaat erom dat je voldoende van 

expertises weet, zodat je weet wie je 

wanneer moet inschakelen.”      

  

Dat betekent een belangrijke 

trendbreuk, merkt Jaap op: “De 

tendens naar steeds verdergaande 

specialisatie eindigt. Blijf niet in je eigen 

superspecialisatie hangen, maar probeer 

andere vakgebieden, het businessmodel 

van de klant, de politieke inbedding, 

het functioneren van een gebouw als 

geheel te begrijpen. Dat zoeken we: 

professionals die hun eigen vakgebied in 

het geheel plaatsen en van daaruit als 

aanspreekpunt voor de klant fungeren.”

 
Samenwerken in samenhang

Dankzij BIM ziet iedereen wat partijen 

in het bouwproces inbrengen. Ook 

dat verandert de rollen, evenals 

contractvormen die inzetten op totale 

operationele kosten in plaats van 

stichtingskosten. Het beheren van de 

eigen specialistische kennis, informatie, 

reputatie en de adressen in de Rolodex 

levert geen toegevoegde waarde 

meer. Voorheen was de positie in de 

bouwkolom een gegeven, nu bepaalt 

de rol als waardevolle partner de 

positie. Meerwaarde moet voortkomen 

uit houding, cultuur, ambitie, 

intellectuele vermogens en creatieve 

inzet daarvan. 

“Succes hangt onder andere af van het 

vermogen tot samenwerking”, weet 

Jesper, “met begrip en respect voor 

elkaars rol, interesse in de omgeving 

en in de ander.” Hij maakte al op zijn 

eerste dag als stagiair bij ABT kennis 

met integraal werken in BIM voor het 

project CineMec Nijmegen.

“Hoewel dit project volledig is 

uitgewerkt in BIM, bleek juist het 

samenzitten in één ruimte gedurende 

de planuitwerking met alle betroken 

specialisten, adviseurs en architect van 

echte meerwaarde. Alle disciplines 

werkten parallel in plaats van 

opeenvolgend, wat veel efficiënter is. 

Elke opgave zou zo ingestoken kunnen 

worden, maar dat blijkt nog lang geen 

98

Hogere kennisintensiteit, de noodzaak van verduurzaming en toegenomen 

transparantie door BIM... De bouwkolom verandert nogal. Rollen verschuiven, 

hiërarchieën en vaste volgordes verdwijnen. De bouw vraagt nu om ingenieurs 

met een brede blik en een integrale benadering, met kennis van veel gebieden en 

oog voor de belangen van de opdrachtgever. De jonge adviseurs Jesper Goorden en 

Peter Swier maken onderdeel uit van deze integrale generatie die wil afrekenen met 

hokjes. Interdisciplinaire samenwerking levert de beste oplossingen op.
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Integrale benadering bevrijdt 
de bouw van hokjesgeest

“Integraliteit betekent: overzien 
van de keten en daardoor de 
optimale inzet van geld, materiaal 
en energie bereiken.”

Peter Swier en Jesper Goorden

Hans Roggen
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bereiken. “Daarbij is het de kunst 

om de norm uit te dagen”, zegt Jaap, 

“installaties in combinatie beoordelen, 

randvoorwaarden ter discussie 

stellen omdat je ziet dat het anders 

en beter kan – en de opdrachtgever 

daarin meekrijgen. Idealiter staat 

de opdrachtgever financiële ruimte 

toe om te experimenteren – voor 

een betere en soms goedkopere 

oplossing. Als ingenieursbureau kun 

je je committeren door te garanderen 

dat je doorgaat tot je idee werkt. Dat 

is van beide kanten een investering in 

de toekomst.” 

 
Gebouw- en gebiedsniveau

Jesper geeft aan dat integraal 

benaderen soms ook betekent: 

buiten de gebouwcontext kijken. De 

energietransitie vindt bijvoorbeeld niet 

alleen op gebouwniveau plaats. “Om zo 

kosteneffectief mogelijk de gebouwde 

omgeving toekomstbestendig te 

maken, moet je weten in welke 

context je opereert. Als de overheid 

inzet op offshore windenergie, ligt het 

niet zo voor de hand om alle daken vol 

PV-cellen te leggen.” 

De gedwongen uitfasering van aardgas 

is een enorme opgave die vraagt 

om slimme oplossingen. Jesper: “Die 

kunnen zelfs resulteren in compleet 

nieuwe gebouwtypologieën. Denk 

aan gebouwen voor collectieve 

energieopslag of aan ketelhuizen 

gekoppeld aan lokale warmtenetten. 

Hoe integreren we deze componenten 

in de gebouwde omgeving? Als ABT 

kunnen wij met onze uiteenlopende 

expertise een belangrijke bijdrage 

leveren aan integrale oplossingen op 

zowel gebouw- als gebiedsniveau.”

werkelijkheid. Ik kijk er naar uit om deze 

denkwijze in toekomstige projecten 

binnen ABT verder uit te bouwen.” 

Peter haakt hierop aan: “Als je weet 

hoe het kan, valt zo'n achterhaalde 

werkwijze des te meer op. Juist van het 

ervaren van deze oude werkwijze leer 

je veel en je merkt hoe leuk het is als je 

er in slaagt om je te ontworstelen aan 

de hokjes waar je ingedrukt wordt.” 

   
Normen uitdagen  

Peter: “Een gebouw moet 

tegenwoordig steeds beter presteren 

en aan strengere normen voldoen. 

Dat maakt partijen afhankelijker van 

elkaar. Voorschrijven of dicteren leidt 

niet tot een optimum. Installateurs, 

toeleveranciers, ingenieurs en 

architecten kunnen alleen samen 

met een beroep op elkaars kennis de 

hoogste eisen waarmaken. Niet als 

invuloefening van een specialisme, 

maar in een samenhang die het 

geheel versterkt. Integraal benaderen 

betekent snappen wat de ander kan 

inbrengen.” 

Het gaat om subtiel waarde toevoegen, 

meent Jaap. “Je kunt bijvoorbeeld altijd 

dezelfde dikke kunststof kozijnen kiezen 

omdat je weet dat je daarmee aan de 

Energie Prestatie Coëfficiënt voldoet. 

Een beter optie is, andere technologieën 

en veel mooiere kozijnen te kiezen 

voor een oplossing die een gezonder 

binnenklimaat oplevert.” Juist dat vereist 

volgens Jesper integraal denken: “Over 

de schutting kijken naar het brede 

vakgebied en begrip daarvan omzetten 

in meerwaarde voor projectpartners.” 

Keten overzien   

Daarin ligt volgens Peter de 

meerwaarde van ABT: “De 

architect wil iets moois, wij kunnen 

vanuit begrip van die wens en de 

randvoorwaarden aangeven hoe dat 

bereikt kan worden.” 

Jesper: “... en hoe je de gebruiker 

daarin kunt betrekken. Wat geldt 

voor kozijnen gaat ook op voor 

mechanische ventilatie. Je kunt die 

gedachteloos opnemen om aan de 

norm te voldoen. Maar als je weet 

dat veel gebruikers hun ventilatie 

uitzetten vanwege het geluid, kun je 

iets beters bedenken.” 

Voldoen aan de normen is makkelijk, 

beaamt Jaap. “Geijkte technologieën 

stapelen en daarbij het geheel uit het 

oog verliezen voldoet aan de norm. In 

de jaren negentig zijn zo veel scholen 

gebouwd met een zeer onprettig 

binnenklimaat. Kwaliteit van leven en 

langetermijndenken behoren ook tot 

een integrale benadering. Het gaat 

erom de samenhang te zien en een 

niveau te leveren dat anderen niet 

kunnen bieden.” 

Integraliteit draait niet om je 

eigen schakel van de keten op de 

automatische piloot invullen, maar 

betekent: overzien van de keten 

en daardoor de optimale inzet 

van geld, materiaal en energie 

“Als ABT kunnen wij met onze 
uiteenlopende expertise een 
belangrijke bijdrage leveren aan 
integrale oplossingen op zowel 
gebouw- als gebiedsniveau.”
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Jesper Goorden

Deed de Master Building 

Technology aan de TU Delft en 

is sinds de afronding van zijn 

afstudeeronderzoek over de 

integratie van thermische energie-

opslag in bestaande gebouwen 

(november 2016) bij ABT in 

dienst. Door zijn eerdere stage 

bij het integrale project CineMec 

Nijmegen is hij inmiddels ruim 

twee jaar bij ABT betrokken. “Ik 

ben momenteel werkzaam bij de 

afdeling bouwkunde, maar ik zie 

mij zelf niet alleen als bouwkundige 

omdat ik minstens zoveel affiniteit 

heb met bouwfysica en installaties. 

Ik juich de overgang naar nieuwe 

functieomschrijvingen en het loslaten 

van de hokjescultuur binnen ABT dan 

ook van harte toe.” 

Peter Swier

Heeft dezelfde basis: een bachelor 

bouwkunde en een master 

Architectural Engineering aan de TU 

Delft. “Ik raakte gefascineerd door 

het denken van Ben Bronsema over 

natuurlijke airconditioning, ingebed 

in een totaal andere filosofie over 

de relatie tussen architectuur en 

klimaatinstallaties. Functies zoals 

airconditioning moet je volgens hem 

niet wegstoppen, maar integreren in 

het architecturaal ontwerp. Dat leidt 

tot aantrekkelijke ontwerpen die 

beter functioneren en meerwaarde 

bieden voor hun omgeving. Ben was 

vroeger de mentor van Jaap en via 

hem ben ik bij ABT in dienst getreden. 

Niet meteen, want ik heb gesprekken 

gehad bij veel verschillende bedrijven 

in de bouwkolom. Mijn conclusie was 

dat ik bij ABT het best mijn ambities 

zou kunnen realiseren.” 

▶  Over  Jesper Goorden en Peter Swier
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de schachtgrootte en creëerde 

daardoor meer woonruimte per 

verdieping. Erwin: “Door een slimme 

combinatie van bouwkundige en 

installatietechnische maatregelen is 

een hoge mate van energiezuinigheid 

gerealiseerd.” De woningen zijn 

voorzien van gebalanceerde ventilatie 

met warmteterugwinning, waarbij 

gezocht is naar een optimalisatie 

van de aanvoer en afblaas van de 

ventilatielucht om op deze wijze het 

beschikbare woonoppervlak zo groot 

mogelijk te houden. Een warmte- en 

koudeopslag waarop zowel de 

woningen, als ook de bioscoop en de 

retail is aangesloten zorgt voor een 

laag energiegebruik.

Geen 'natte knoop'

Om het bouwproces snel te kunnen 

laten verlopen, bedacht ABT ook een 

alternatief voor de 'natte knoop' die 

normaliter de aanhechting tussen 

vloeren en wanden borgt. Erwin: “We 

leggen platen van 21 centimeter dikte 

neer, waarop direct verder gestapeld 

wordt. Op een later moment wordt op 

elke plaat nog eens 13 centimeter beton 

gestort en daarmee wordt de hechting 

geborgd. Doordat de plaat in één keer 

de gewenste overspanning kan maken, 

zijn geen stempels nodig. Dit alles 

versnelt het bouwproces aanzienlijk.” De 

essentie van een goed ontwerp zit 'm in 

de details en in het in een vroeg stadium 

vergaand uitzoeken van de techniek.

23 miljoen kilo op 12 kolommen

De woontoren weegt afgerond 23 

miljoen kilo. Hoe verdraagt zich 

dat met acht bioscoopzalen en een 

parkeergarage? Erwin: “Samen met 

de architect OZ hebben we enorm 

zitten puzzelen. Knelpunt was, 

dat de kolommen in de bioscoop 

niet aan kunnen sluiten op de 

kolommen in de parkeergarage. Er 

is daarom besloten het volledige 

gewicht van de toren af te dragen 

op de bioscoop en de supermarkt; 

de woontoren steunt op twaalf 

kolommen en stalen spanten. Deze 

spanten kunnen de grote krachten 

goed naar de kolommen afleiden.” 

Door de parkeergarage grotendeels 

buiten de footprint van de toren te 

houden, is de parkeergarage veel 

makkelijker in te delen. En dat is 

nodig, gezien alle eisen, normen en 

beperkingen die van toepassing zijn. 

“We kunnen nu een heel regelmatig 

stramien van kolommen in de 

parkeergarage realiseren, waardoor 

er plek is voor 120 auto’s. Dat kan 

in twee parkeerlagen. Er is geen 

onderwaterbeton nodig.” 

Samen verantwoordelijk

Vastgoedontwikkelaar Sustay betrok 

ABT bij de bieding. ABT stapte als 

mederisicodrager in het project. Ook 

architectenbureau OZ nam op deze 

basis deel aan het project. Erwin: 

“Sustay was op zoek naar integraal 

advies om snel inzicht te hebben in de 

gevolgen van nieuwe alternatieven. 

Hoe waardevol dit is, bleek gedurende 

het project; gaandeweg veranderden 

zaken waardoor snel nieuwe 

berekeningen nodig waren. Wij 

konden die leveren.” De werkwijze is 

ABT goed bevallen: geen verborgen 

agenda's, met een open mind aan de 

slag. “Als je samen verantwoordelijk 

bent voor het eindresultaat, kom 

je tot het beste resultaat voor je 

opdrachtgever.” Besix zal de verdere 

ontwikkeling en realisatie van het 

project op zich nemen.

Vooral de bioscoop springt in 

het oog: een glazen huid geeft 

bioscoopbezoekers vrij zicht op het 

stationsplein en creëert dynamiek aan 

de rand van het plein. De bioscoop, die 

ook een congresfunctie heeft, bevindt 

zich op de eerste en tweede etage van 

het complex, boven een supermarkt. 

De Geus draagt bovendien bij aan de 

volkshuisvestelijke opgave in Leiden. 

Er komt een woontoren met duurzame 

en betaalbare huurwoningen. Om 

de overdracht van geluid vanuit 

de bioscoop naar de woningen te 

minimaliseren, is tussen de bioscoop en 

de woontoren een dakterras met een 

restaurant gesitueerd. Adviseur Erwin 

ten Brincke van ABT: “Eigenlijk sla je 

daarmee twee vliegen in één klap: door 

een extra (horeca)functie en een groen 

terras in te bouwen, zorg je voor rust 

in de woonomgeving.” In de bioscoop 

zijn integrale, slimme oplossingen 

toegepast: de betonwanden van de 

zalen hebben zowel een dragende als 

geluidwerende functie.

Energiezuinigheid

De toren telt 84 woningen, verdeeld 

over 12 lagen. ABT beperkte 

Van een chaotisch en ongezellig doorgangsgebied naar een bruisende, veilige en 

levendige verblijfslocatie; de gemeente Leiden geeft het stationsgebied een flinke 

impuls met een bioscoop, een supermarkt, een restaurant, een parkeergarage en een 

woontoren. 'De Geus' vormt een entree met allure.

De Geus

Zien en gezien worden in Leiden D
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OZ Architects en Sustay
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Project Organisatie Uithoflijn (POUHL) 

schakelde ABT in om de knelpunten 

op te lossen. ABT adviseerde twee 

nooduitgangen aan te passen. Voor de 

ene nooduitgang is de vluchtweg van 

de garage naar de straat aangepast 

binnen de bestaande bouwkundige 

begrenzing. De stalen trap werd 

opgeknipt en het bovenste deel is 

een kwartslag gedraaid. Hierdoor 

komt de trap uit op een andere gevel. 

Hiervoor moest wel een luchtkanaal 

verplaatst worden. De gevelopening 

voor het uitblaasrooster van dit 

luchtkanaal is gebruikt voor de nieuwe 

nooduitgang – en de gevelopening 

van de nooduitgang werd het nieuwe 

uitblaasrooster! De adviseurs van ABT 

voor installatietechniek, brandveiligheid 

en bouwtechniek bedachten deze 

slimme oplossing samen. Het leverde 

tijdwinst en kostenbesparing op. 

Vernuftige opstelling

Om plek te maken voor de fundering 

van de trambaan is de pompruimte 

in de kelder verkleind. Hier bevonden 

zich de hoofdwateraansluiting 

van het gebouw en de 

drukverhogingsinstallaties voor 

het watertransport. In een korte 

brainstormsessie ontwierpen 

de adviseurs van ABT voor 

installatietechniek, constructie en 

bouwtechniek een vernuftige, nieuwe 

opstelling in een kleinere pompruimte. 

Door de installaties tijdelijk in de 

aangrenzende parkeergarage op te 

stellen, kon er gewoon doorgewerkt 

worden. Omdat het betreffende 

kelderdeel onder de openbare straat 

ligt, zijn de archieven geraadpleegd en 

is overlegd met de opdrachtgever, de 

gemeente en de constructeur van het 

gebouw. De vroegtijdige afstemming 

met de gemeente had een positief 

effect op het hele bouwproces. ABT 

adviseerde niet alleen, maar werkte 

de oplossing ook uit in een technische 

omschrijving voor de aanbesteding, 

beoordeelde de aanbiedingen van 

de aannemers, controleerde de 

uitvoeringsstukken en het meerwerk, 

verzorgde de omgevingsvergunning 

en de spoorwegwetvergunning en 

verrichtte kwaliteitsinspecties tijdens 

de bouw.

Utrecht legt de nieuwe tramlijn 'Uithoflijn' aan. Het tracé leverde knelpunten op 

voor het NS-kantoor in het stationsgebied. Zo was een aantal nooduitgangen aan de 

achterkant niet meer bruikbaar. Ook kon de aan- en afvoer van goederen niet meer 

plaatsvinden via de achterkant van het gebouw. Tenslotte zat de kelderconstructie de 

fundering van de trambaan in de weg. 

Eind 2018 staat hij er: 

de nieuwe Radartoren 

die zeeschepen de 

Rotterdamse haven in 

geleidt. Een markant 

bouwwerk aan de 

buitenkant van de Tweede 

Maasvlakte. Vóór alles 

is de toren functioneel, 

maar ondertussen mogen 

de 'looks' er ook zijn. Het 

Havenbedrijf Rotterdam 

stelde met ABT de 

vraagspecificatie op. Een 

echte groepsprestatie, 

waarbij de techniek 

centraal stond.

NS-kantoor Utrecht

Zo ‘simpel’ als pompwater

Nieuwe radartoren op 
Tweede Maasvlakte

Samen voor een veilige haven
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Mathieu de Ruiter (Havenbedrijf Rotterdam) en Theo van Wolfswinkel (ABT)

Hans Roggen
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Nu de Tweede Maasvlakte gereed is 

en steeds dichter bebouwd wordt, is 

het tijd om de bestaande radartoren 

te vervangen door een nieuwe. “De 

oude toren was aan het eind van zijn 

bouwkundige levensduur; het beton 

brokkelde af. Bovendien kwamen er 

steeds meer hallen en kranen voor 

te staan, waardoor de radardekking 

afnam”, vertelt Mathieu de Ruiter, 

Project Engineer bij Havenbedrijf 

Rotterdam. Dat zal op de nieuwe 

locatie niet gebeuren: gepositioneerd 

in de zeewering aan de buitenkant van 

de Tweede Maasvlakte, kan niets de 

signalen verstoren.

Dertigduizend zeeschepen

De toren vormt elk jaar voor zo'n 

dertigduizend zeeschepen het eerste 

contact met de Rotterdamse haven. 

Mathieu: “Vanuit deze toren pikt het 

Havenbedrijf de schepen op en geeft 

ze een adres. Vervolgens worden 

de schepen via een serie kleinere 

radarantennes naar hun ligplaats 

begeleid.” De radartoren zal naast een 

radarsysteem ook marifoonapparatuur 

huisvesten voor communicatie met 

de scheepvaart. Ook verzorgt de 

radartoren met een straalverbinding 

de datacommunicatie met Lichteiland 

Goeree. De toren heeft bovendien een 

functie als lichtbaken voor schepen die 

gebruik maken van het Yangtze-kanaal.

Welke eisen stellen deze functies aan 

de toren? “Wat er in en aan de toren 

hangt en waar deze komt te staan, 

is een zaak van het Havenbedrijf. 

Maar voor de vraag wat dit betekent 

voor de toren zelf, hebben we 

ABT ingeschakeld.” ABT heeft een 

raamcontract met het Havenbedrijf en 

ervaring met bijzondere constructies. 

Theo van Wolfswinkel, adviseur bij 

ABT: “Er is gekozen voor een design & 

construct-contract. Bij het specificeren 

van de uitvraag ging het puur om 

de functionaliteit. Omdat we zo 

zuiver mogelijk te werk wilden gaan, 

hebben we géén referentieontwerp 

mee gegeven. Dat wil niet zeggen 

dat we er geen gemaakt hebben; om 

een uitvraag op te stellen die zowel 

maakbaar als haalbaar was, hebben 

we in diverse varianten gedacht. 

Deze hebben we vervolgens terzijde 

geschoven om de markt de kans te 

geven met een eigen oplossing te 

komen.”

Veilig in de zeewering

Tijdens het opstellen van de 

uitvraag is veel gespiegeld met 

de opdrachtgever. Theo: “Het 

Havenbedrijf zal het beheer en 

onderhoud uitvoeren, dus moet je 

weten welke mogelijkheden het 

heeft. Ook de technische eisen 

moeten duidelijk worden. Denk 

aan vragen als: hoe ver moet de 

radartoren kunnen 'kijken' – dus hoe 

hoog moet de toren zijn – komt er 

wel of geen noodstroomaggregaat 

en moet er een lift of een trap in? 

Ook is gekozen voor een life cycle 

costing-benadering (LCC) in de 

aanbesteding, waarin de kosten voor 

investering, onderhoud en slopen 

meewegen.” Mathieu: “Voor het 

Havenbedrijf en Rijkswaterstaat 

was verder de inpassing in de 

zeewering cruciaal: de radartoren 

mocht de zeewering absoluut niet 

verzwakken. Royal HaskoningDHV 

is erbij betrokken om de eisen op dit 

punt te vertalen naar de aannemers 

en de inzendingen te beoordelen.” 

Zelf beoordeelde ABT de constructie, 

de installatietechniek, de veiligheid en 

de kostenaspecten. Het werk werd 

voor een groot deel gedaan bij het 

Havenbedrijf op locatie. Theo: “Met 

zulke korte lijnen kun je snel sparren. 

Het is zo een echte groepsprestatie 

geworden, waarbij het werk van 

de opdrachtgever en de adviseur in 

elkaar overvloeide. Het is mooi als 

je elkaar zo weet te vinden.” Ook 

Mathieu is enthousiast over 

de werkwijze.

100% recyclebaar

Vier partijen mochten een aanbieding 

maken, waarvan er uiteindelijk één 

overbleef. Die aanbieding moest 

nog geoptimaliseerd worden op het 

punt van de zeewering. Mathieu: “De 

aanbieder heeft een waterbouwkundig 

ingenieursbureau aangehaakt. Het 

resultaat gaf ons en Rijkswaterstaat 

het vertrouwen dat de voorgestelde 

oplossing veilig is.” Zo lag er na 

twee optimalisatierondes een goed 

plan. Hollandia Infra gaat de toren 

engineeren en bouwen en architect 

Syb van Breda tekent voor het 

ontwerp. De toren wordt zeventig 

meter hoog, heeft een slanke taille 

en staat met een stevige voet op 

de zeewering. De toren wordt slank 

en licht uitgevoerd met minimale 

wanddiktes. Dit kan dankzij een 

uitgekiende constructie in staal. 

De toren is 100% recyclebaar door 

toepassing van cortenstaal: over dertig 

jaar is het staal nog bruikbaar. Dat 

draagt ook bij aan een gunstige LCC.

Voor de fundering worden stalen 

palen de grond in geschroefd tot 

op de harde zandlaag onder het 

dijklichaam. Een stalen frame 

onder het maaiveld verbindt 

de palen. De toren wordt met 

voorspanboutverbindingen aan het 

frame verbonden. Ook bijzonder is 

dat de toren grotendeels prefab is: de 

componenten worden in de fabriek 

gemaakt. Ook kabeltracés, lift, trap, 

techniek- en noodstroomaggregaten 

worden zoveel mogelijk 

geprefabriceerd. Het Havenbedrijf 

plaatst zelf de radarinstallatie.

“Geweldig mooi”

Hoewel er op functionaliteit is 

geselecteerd, mag de toren er 

esthetisch zijn. “Iedereen vindt 'm 

geweldig mooi”, stellen Mathieu 

en Theo. “De toren had er ook uit 

kunnen zien als een windmolen of 

een hoogspanningsmast, maar het is 

een echt 'landmark' geworden, die het 

havengebied aantrekkelijk houdt voor 

recreatie.” De aannemer is inmiddels 

bezig met het Definitief Ontwerp en 

de vergunningsaanvragen. ABT kijkt 

op alle belangrijke momenten mee. 

Volgens planning kunnen de schepen 

vanaf eind 2018 vertrouwen op de 

nieuwe radartoren.

Legenda

1 Radar

2 Balkon t.b.v. (de)montage /

onderhoud radar

3 VHF-antennes

4 Dakventilator

5 Toegang balkon via kooiladder 

vanaf dak

6 Klimaatinstallatie tbv. technische 

ruimte

7 Kooiladder naar dak

8 Technische ruimte

9 Trap naar installatieruimte

10 Straalzender 1, bereikbaar van 

binnenuit

11 Ringen t.b.v. montage sectiedelen

12 Straalzender 2, bereikbaar van 

binnenuit

13 Straalzenders bereikbaar via 

bordessen via trap

14 Lift

15 Spiraaltrap

16 Ringen t.b.v. montage sectiedelen

17 Entree radartoren

18 Noodstroomaggregaat ruimte

19 Funderingsframe

20 Funderingspalen
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Syb van Breda & Co architects 

in opdracht van hoofdaannemer Hollandia Infra
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Van een gesloten kazerne naar een open leefgebied met herenhuizen: ZINC Real 

Estate herontwikkelt de Haagse Julianakazerne tot 'Julia's Park'. In Rotterdam krijgt de 

hoek Lijnbaan/Kruiskade een nieuw leven. ABT denkt mee. 

Een spectaculair uitzicht op zee: dat hebben de bewoners van Hoog Lindoduin in 

Scheveningen. Maar de 14 verdiepingen hoge galerijflat is wel dringend aan renovatie 

toe. Het beton van de balkon- en galerijplaten en de ondersteunende consoles is 

aangetast. De wind giert om – en in – de woningen. De verwarmingsinstallatie is niet 

meer van deze tijd. ABT adviseerde over veel aspecten van de renovatie.

Puzzelen bij kazerne 
en bioscoop

Dubbel genieten in Scheveningen

Woningcorporatie Vestia heeft veel 

tijd besteed aan een zorgvuldige 

besluitvorming rond de renovatie 

van de 182 sociale huurwoningen. Er 

vond intensief overleg plaats met de 

gemeente Den Haag en de bewoners. 

Uiteindelijk is besloten tot renovatie in 

plaats van sloop. ABT kreeg opdracht 

voor de advisering op het gebied van 

de constructie, de installaties, de 

bouwfysica en de brandveiligheid. 

Complete renovatie

In minder dan vier maanden tijd 

hebben de ABT-specialisten samen 

met Splinter Architecten en Vestia 

een Definitief Ontwerp opgesteld 

voor de complete renovatie van 

Hoog Lindoduin. Vestia vervangt de 

balkons en galerijen door nieuwe 

en bredere balkons. De woningen 

worden compleet vernieuwd, inclusief 

alle installaties. De brandwerendheid, 

geluidisolatie en energieprestatie 

worden geoptimaliseerd. Er komt 

betere isolatie in de gevels en het dak 

en er wordt HR++-glas geplaatst. 

Voor de verouderde blokverwarming 

komt per woning een energie-

efficiënte installatie in de plaats. 

Daarnaast krijgen de woningen 

een balansventilatiesysteem 

met warmteterugwinning. De 

hoofdentree ondergaat een 

metamorfose. Het asbesthoudend 

materiaal in de flat verdwijnt. 

Snel en zorgvuldig 

Doordat het compacte team onder één 

dak in hetzelfde model werkte, kon er 

snel en zorgvuldig gewerkt worden. 

Dit resulteert in voordelen bij de 

uitvoering, die waarschijnlijk in 2018 

van start gaat: de renovatie verloopt 

sneller en de faalkosten liggen lager. 

Vanaf 2019 is het dubbel genieten 

in Scheveningen: van een prachtig 

uitzicht én een comfortabele woning.
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Splinter Architecten

Aan de rand van landgoed Clingendael in 

Den Haag, op de locatie Julianakazerne, 

wordt momenteel hard gewerkt aan 

de planontwikkeling van woningen in 

het hogere segment. De Julianakazerne, 

een gemeentelijk monument, dateert 

uit 1942/1943. Architect Wim de Bruijn 

ontwerpt er grondgebonden woningen 

en appartementen in twee gebouwen. 

De transformatie van kazerne tot 

woningen brengt een aantal puzzels 

met zich mee. Er is bijzondere aandacht 

nodig voor de constructie, installaties, 

bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid. 

ABT adviseerde hierover met een 

integraal team. Zo kon een aantal 

aandachtspunten in één keer worden 

opgelost. 

Doos-in-doos

Een daarvan was het geluid: de 

betonnen vloeren en gevel- en 

dakconstructies lopen ononderbroken 

door onder de woningen. Geluid wordt 

zo doorgegeven naar de woningen. 

ABT loste dit op met een doos-in-

doos-oplossing: een verlaagd plafond, 

metalstud voorzetwanden en een 

zwevende dekvloer met isolatie lossen 

de akoestische problemen op. En dat 

niet alleen: de oplossing maakt het ook 

mogelijk ventilatiekanalen en leidingen 

weg te werken in de verlaagde plafonds 

en verhoogde vloeren. En dit alles in 

lichte materialen, zodat de bestaande 

constructie en fundering in principe niet 

versterkt hoeft te worden. 

Optoppen een optie?

In Rotterdam gingen ZZDP Architecten 

en ABT in op de vraag van de 

gemeente om met ideeën te komen 

voor drie locaties, waaronder de 

voormalige bioscoop Lumière, op 

de kruising tussen de Lijnbaan en de 

Kruiskade. Hoe kan het hele bouwblok 

met de bioscoop, woningen uit de jaren 

'50 en een kantoorgebouw uit de jaren 

'60 verbeterd worden? Is optopping 

een optie?

Eén gebouwdeel blijkt met beperkte 

ingrepen inderdaad op te toppen. 

Voor een ander gebouwdeel is dat ook 

mogelijk, mits dat buiten de bestaande 

structuur om gaat. Behoud van het 

derde gebouw bleek financieel niet 

de beste optie, maar om esthetische 

of monumentale redenen kan de 

nieuwbouw toch met de bestaande 

bouw geïntegreerd worden. Met een 

gedifferentieerde benadering lukt het 

ZZDP en ABT om het optimale uit 

het bestaande complex te halen en 

duurzaam met de gebouwde omgeving 

om te gaan. 

ZINC Real Estate

ZZDP Architecten
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Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het Hembrugterrein in Zaandam te koop. De 

koper kan het terrein ontwikkelen met nieuwbouw en hergebruik van bestaande 

monumenten. Maar voor het zover is, renoveert het Rijksvastgoedbedrijf nog 

een aantal beeldbepalende monumenten. Dit dient zodanig te gebeuren dat de 

herstelmaatregelen toekomstig gebruik niet in de weg staan. 

Verschans je op ‘Hembrug’

Ruim een eeuw militair-
industriële geschiedenis

Het Hembrugterrein, opgericht in 

1897, werd gebruikt voor fabricage van 

wapens en munitie, voor verdediging 

en bevoorrading. Het was het hart 

van de Stelling van Amsterdam (nu 

UNESCO-werelderfgoed) en het bleef 

tot de eeuwwisseling in gebruik voor 

de militaire industrie. Op het bosrijke 

terrein bevinden zich vijftig rijks- en 

gemeentemonumenten en vele andere 

sporen van de industriële geschiedenis. 

De afgelopen jaren heeft het 

Rijksvastgoedbedrijf een start gemaakt 

met de ontwikkeling van het terrein. 

Enkele gebouwen zijn al in gebruik 

door veelal ondernemers actief in 

creatieve energie. Nu gaat het in de 

verkoop, maar het Rijksvastgoedbedrijf 

wil nog wel een aantal casco’s van de 

monumenten restaureren. Dat is een 

flinke opgave, omdat er al vele jaren 

geen onderhoud meer is gepleegd. 

Het Rijksvastgoedbedrijf vroeg 

ABT voor een grote diversiteit aan 

gebouwen – variërend van kantoren 

tot bunkers – in kaart te brengen welke 

herstelmaatregelen nodig zijn om het 

casco te behouden. Ook het maken van 

3D-modellen, om potentiële kopers 

een handvat te geven voor de verdere 

invulling, behoorde tot de opdracht. 

Bomen in dakpakket

ABT combineerde bij de opnames 

bouwkundige, constructieve en 

kostentechnische expertise. Voor de 

gebouwen die al verhuurd zijn vóór de 

start van het verkooptraject bracht ABT 

via quickscans per pand in kaart wat er 

moest gebeuren en welke kosten dat 

met zich mee zou brengen. 

Op uit het 3D-model gegenereerde 

tekeningen werden herstelmaatregelen 

aangegeven en er werden 

werkomschrijvingen gemaakt. 

De aannemer kon met deze 

werkomschrijvingen aan de slag. 

Wat er precies moet gebeuren, verschilt 

van gebouw tot gebouw. De panden 

die in het bos liggen hebben het 

meest geleden. Hier en daar hebben 

zich zelfs bomen in het dakpakket 

verschanst. Veel houten onderdelen 

moet vervangen of gerestaureerd 

worden. De restauratie gebeurt op 

'no regret'-basis: de gebouwschil 

wordt wind- en waterdicht gemaakt 

en ingrepen moeten toekomstig 

gebruik niet in de weg zitten. Voor dat 

toekomstig gebruik stelde ABT per pand 

drie scenario's op: deze lopen uiteen van 

minimaal noodzakelijke maatregelen 

tot upgrades van het gebouw. Het is 

aan de gebruiker hier straks verder over 

te beslissen. 

Munitiedepot gebouw 8

Voor één rijksmonumentaal gebouw, 

een munitiedepot uit 1899, voerde 

ABT een haalbaarheidsstudie uit. 

'Gebouw 8' is bijzonder omdat het 

al een spouwconstructie heeft. Dat 

is vrij uniek gezien de leeftijd van dit 

gebouw: spouwen kwamen pas in de 

jaren '30 in zwang. Vermoedelijk dankt 

dit gebouw zijn spouwconstructie aan 

haar oorspronkelijke functie: het goed 

droog bewaren van munitie. 

Naast een funderingsonderzoek werd, 

om de bouwkundige en constructieve 

staat goed te kunnen beoordelen, 

een hoogwerker ingezet. Die zakte 

van bovenaf het gebouw in om het 

dak en de verdieping goed te kunnen 

inspecteren, via de trap was geen 

optie. Samen met projectbureau 

Hembrug, Monumentenzorg en 

Hooyschuur architecten + adviseurs 

heeft ABT de ingrepen vastgesteld 

en vastgelegd voor een duurzame 

cascorestauratie. Het is een potentieel 

pareltje, met zijn unieke details en 

geschiedenis.
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Technisch directeur van ABT Walter Spangenberg draagt op 1 juli a.s. het stokje 

over aan Rudi Roijakkers, tot dan senior adviseur binnen ABT. Walter heeft zich 

de afgelopen tien jaar met hart en ziel gestort op het bouwen aan een stabiel en 

toekomstbestendig ABT. Rudi zal nieuwe piketpalen slaan. Directeur Gerard Doos, 

al bijna vijf jaar sparring partner van Walter, staat Rudi straks terzijde.

Na tien jaar zit de klus erop voor 

Walter Spangenberg. “Zo doen we dat 

bij ABT en dat is prima. Deze functie 

vraagt het nodige van je en het is 

goed dat er na zoveel jaar iemand 

met frisse ideeën en vol energie 

in de directie komt.” Die persoon 

is Rudi Roijakkers, 44 jaar oud en 

sinds 1999 verbonden aan ABT. “Een 

ontzettend leuke verrassing en een 

hele eer”, vindt hij zijn voordracht tot 

technisch directeur. Rudi, die aan de 

TU Eindhoven Bouwkunde studeerde, 

kent ABT door en door. Hij begon bij 

ABT in Delft, continueerde zijn werk 

bij de Belgische vestiging en was daar 

tot voor kort nog als senior adviseur 

actief. Hij stuurt bovendien, samen 

met collega André Speksnijder, de 

constructiegroep in Delft en Velp 

aan en is senior seismisch adviseur bij 

abtWassenaar en BORG. “Rudi heeft 

passie voor techniek en voor ABT”, 

constateert Walter. “Bovendien heeft 

hij een stevige persoonlijkheid: hij 

heeft visie, laat zich niet gek maken 

en houdt koers.”

Impuls 

Dat je als technisch directeur van een 

groot ingenieursbureau stevig in je 

schoenen moet staan, mag duidelijk 

zijn. Walter: “Gerard en ik hebben een 

duidelijke richting bepaald en daaraan 

ook onder moeilijke omstandigheden 

vastgehouden. Dat betekent dat 

je soms zware beslissingen moet 

nemen. Maar als ik terugkijk, ben ik 

heel blij met wat er bereikt is.” De 

afgelopen periode breidde ABT, als 

onderdeel van de holding van de 

Oosterhoff Group, het eigenaarschap 

van het bedrijf uit van acht naar 

165 personen, wat een impuls gaf 

aan het intern ondernemerschap. 

“We hebben binnen ABT de focus 

op techniek en innovatie verstevigd, 

zijn gegroeid als projectorganisatie, 

werken echt integraal en sturen strak 

op effectiviteit en doelgerichtheid. 

We geven daadwerkelijk inhoud 

aan het adagium 'De Klant Voorop' 

en doen dat vanuit vestigingen in 

Velp, Delft, Haren, Antwerpen en 

Düsseldorf. Daar ben ik trots op.” 

ABT en de toekomst

Nu is het aan Rudi om, samen met 

Gerard, verder vorm te geven aan 

ABT. “Ik ken Gerard uit mijn jaren in 

Antwerpen en ga graag weer met 

hem aan het werk”, zegt Rudi. Hij 

ziet voor ABT kansen op het gebied 

van computational solutions. “Door 

slim gebruik te maken van nieuwe 

programmeeromgevingen kunnen 

we extreem complexe projecten 

optimaal ontwerpen, simuleren en 

uiteindelijk realiseren. Dat maakt 

het mogelijk om de klantwensen 

maximaal te honoreren in een 

ontwerp. Over vijf jaar moet ABT 

minimaal marktleider in Nederland 

zijn op dit gebied.” Een andere 

uitdaging is het werken met data. 

“Hoe kunnen wij de data die we 

genereren bij de 900 projecten die 

we per jaar uitvoeren zó bewaren 

en ontsluiten dat onze klanten 

daar bij nieuwe projecten profijt 

van hebben? Hoe kunnen we 

voortbouwen op de kennis die we 

hebben ontwikkeld?” 

Integraal

Een derde lijn naar de toekomst is 

het voortzetten van het integraal 

werken. “We zien elke dag hoe 

waardevol het is om de krachten 

te bundelen in projectteams, zowel 

binnen ABT als met opdrachtgevers 

en collega's. ABT, en de andere 

onderdelen van de Oosterhoff Group, 

hebben alle disciplines in huis om 

van een uitdagend ontwerp tot een 

prachtig gebouw te komen of om 

bijzondere technische vraagstukken 

aan te pakken. Opdrachtgevers 

kunnen alle engineering integraal bij 

ons onderbrengen. Nu al lopen we 

voorop bij deze ontwikkeling, maar 

er is nog meer synergie te behalen.” 

Tenslotte wil Rudi via specialisatie 

in niches de technische kennis op 

een nog hoger niveau brengen. 

“Denk aan windmolenfundaties, 

CFD-analyses en trillingsonderzoek; 

de kennis die we in zulke niches 

ontwikkelen gebruiken we voor 

meer mainstream projecten.” In de 

aanloop naar zijn benoeming tot 

technisch directeur, is Rudi benoemd 

tot adjunct-directeur en wordt hij 

voorbereid op zijn nieuwe functie.

ABT-hart

Walter, die Civiele techniek studeerde 

aan de TU Delft, begon zijn carrière 

als constructeur bij ABT. Zeven jaar 

later werd hij er senior adviseur om 

vervolgens de constructiegroep te 

gaan leiden. Hij was lid van de Raad 

van Bestuur voordat hij technisch 

directeur werd. Voor hem breekt nu 

een nieuwe fase aan. Gaat hij weg bij 

ABT? “Wie mij kent, weet dat ik een 

ABT-hart heb. Ik blijf dus actief binnen 

ABT en de Oosterhoff Group. Ik ga 

me richten op techniek en innovatie, 

technische projectadvisering, 

acquisitie en kwaliteitszorg. 

Misschien ga ik ook een rol spelen als 

coach voor nieuwe collega's. Ik ben 

erg gemotiveerd om deze taken op te 

pakken, het is heerlijk om daar ruimte 

voor te hebben. Zeker nu ik weet 

dat Rudi de schouders eronder gaat 

zetten. Net als Gerard en ik gáát hij 

voor ABT!”

Walter Spangenberg maakt plaats 
voor Rudi Roijakkers 

“Over vijf jaar moet ABT 
marktleider zijn in computational 
solutions”

“Met frisse ideeën voortbouwen 
 op een vitaal ABT”

Rudi Roijakkers en Walter Spangenberg

Hans Roggen

“Rudi heeft passie 
voor techniek en 
voor ABT”
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Gemeente Hoogeveen is druk bezig met 

de herontwikkeling van het centrum. 

Er staan veel gebouwen uit de jaren 

zestig en het geheel is nu aan een 

opwaardering toe. Aan de publieke 

ruimte, bijvoorbeeld aan de bestrating 

en beplanting, is al het nodige gedaan. 

Op één van de vier pleinen die onder 

handen genomen wordt, komt een 

beeldbepalend horecapaviljoen. Het 

ontwerp van architect Erik de Lange in 

opdracht van Vadémo Vastgoed heet 

'Vierseizoenenterras'.

Het is een transparant terras, dat 's 

zomers en 's winters de binnenruimte 

samensmelt met buiten: een 

draagconstructie als een bomendek 

wordt omsloten door afgeronde glazen 

gevels. In de zomer kan die gevel 

grotendeels open. Klimplanten zorgen 

voor een schaduwrijk bladerdek. In 

de winter laten de kale takken licht 

door en zorgt de gesloten glasgevel 

voor een warm interieur. Zo beweegt 

het ontwerp als het ware met de vier 

seizoenen mee.

Vroegtijdig integraal

abtWassenaar, pas sinds begin 2016 

onderdeel van de Oosterhoff Group 

maar met een halve eeuw ervaring 

in constructie-advisering, werd op 

het eigen specialisme bij het project 

betrokken. “Het bleek al snel nuttig 

om vroegtijdig integraal met alle 

benodigde technische kennis naar 

het project te kijken”, vertelt Peter. 

“Het betrekken van bouwkunde, 

geotechniek, installatietechniek, 

bouwfysica, glasconstructies en 

kostenmanagement zou namelijk de 

optimale keuzes tussen het beoogde 

ontwerp en kostentechnische 

haalbaarheid binnen bereik brengen. 

Het gebouw moet mooi én voor een 

horeca-ondernemer exploitabel zijn.”

Een haalbaarheidsonderzoek scherpte 

het Programma van Eisen aan en stelde 

het ambitieniveau vast. Peter: “Op dat 

punt hebben we een brainstormdag 

georganiseerd met opdrachtgever, 

architect, horeca-ondernemer en 

collega’s van abtWassenaar uit alle 

betrokken technische disciplines. 

Zo konden we gezamenlijk en 

volledig open alle uitgangspunten, 

randvoorwaarden en mogelijkheden 

afwegen. Iedereen heeft dit als zeer 

nuttig en positief ervaren.” 

Esthetische en financiële impact

Die dag leidde tot een rapportage 

met een kostenraming, inclusief 

opties voor verdere optimalisatie. 

Peter geeft aan hoe belangrijk het is 

om vroegtijdig zo'n afwegingsbasis in 

handen te hebben: “In het ontwerp 

bepalen panelen van gebogen glas 

het beeld. Aan de ene kant zijn 

vijftien maatwerkpanelen met 

ieder een andere kromming vrijwel 

onbetaalbaar, terwijl anderzijds het 

realiseren van de gevel in vlakglas 

of met dichte delen de essentie 

uit het ontwerp haalt. Dat maakt 

het interessant: welke oplossingen 

brengen ontwerp en kosten bij 

elkaar? We hebben daarvoor 

gevelvarianten aangedragen.”

Voorgesteld is om bij de verdere 

uitwerking een gevelbouwer te 

betrekken, gezien de grote esthetische 

en financiële impact. Een ander 

voorbeeld vormen de koelruimte 

en wc's: hoe realiseer je die met 

instandhouding van de beoogde 

transparantie? Wat kost bijvoorbeeld 

een kelder? Peter: “Zo gingen we alles 

af, van kabels en leidingen tot en 

met installatietechniek. Dankzij deze 

integrale aanpak maken we de opties 

op het juiste moment veel duidelijker 

voor architect en projectontwikkelaar.” 

Hoe het horecapaviljoen in Hoogeveen 

er uiteindelijk precies uit gaat zien, is 

nog onduidelijk. “Maar het is zeker dat 

er met beheerste risico's een prachtig 

paviljoen kan verrijzen.”

▶  Meer informatie? 
Kijk dan op:
www.abtwassenaar.nl

Vierseizoenenterras Hoogeveen

Integrale benadering brengt 
‘landmark’ dichterbij 
Een eersteklas koppendraaier moet het worden in het vernieuwde centrum van 

Hoogeveen. Het transparante 'Vierseizoenenterras' met zijn glazen gevel en 

luifel van natuurlijk groen maakt van binnen buiten en van buiten binnen. Maar 

hoe verzoen je in zo'n grensverleggend ontwerp de esthetische ambities met 

kostentechnische haalbaarheid? “Door alle technische disciplines erbij te betrekken en 

alle varianten vroegtijdig op tafel te krijgen”, zegt adjuct-directeur Peter Luyendijk van 

abtWassenaar over het eerste integrale project van deze vestiging.
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Erik de Lange 

“Hoe verzoen je in zo'n grensverleggend 
ontwerp de esthetische ambities met 
kostentechnische haalbaarheid?”
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Zorgvoorziening Gaardenpad

Stil, robuust, flexibel en 
duurzaam

Borren Staalenhoef Architecten ontwierp met 't Kulkje een eigentijdse 

vakantiewoning in het duinlandschap van Vlieland. Het souterrain ligt 

verborgen in het duin, daarop bevindt zich een transparante woonverdieping. 

Eyecatcher is de robuuste, houten kap, die lijkt op een omgekeerde boot 

met hoekige zijkanten. De kap heeft een bijzondere constructie: het is een 

vouwdak.  Een tweelaags gebouw met 54 units, daarvan worden er in Nederland wel meer 

gebouwd. Maar hoe vaak is (vrijwel) alles boven de fundering en de vloer van de 

begane grond uitgevoerd in duurzaam hout? Bovendien zorgde Adviesbureau 

Lüning ervoor dat de binnenruimte van Zorgvoorziening Gaardenpad in Schiedam 

herindeelbaar is. Daardoor kan opdrachtgever Ipse de Bruggen ook aan toekomstige 

zorgwensen voor verstandelijk en meervoudig gehandicapten voldoen.   

Vanwege de natuurlijke omgeving 

van het duin en de ambitie om zo 

duurzaam en ecologisch mogelijk te 

bouwen, lag de keuze voor hout voor 

de hand. Een andere wens was om 

de woonlaag zoveel mogelijk vrij te 

houden van constructie; kolommen 

en wanden ter ondersteuning van de 

bovengelegen kap waren ongewenst. 

Dit leidde tot de keuze voor een 

vouwdak. Zo'n vouwdak ontleent zijn 

sterkte en stijfheid aan de vorm van de 

constructie. Het maakt, door zijn vorm, 

een directe overspanning van gevel 

naar gevel mogelijk: de kap is als het 

ware één grote ligger die belasting naar 

de gevel afdraagt. De verdiepingsvloer 

fungeert als trekband tussen de 

uiteinden van de kap. 

Haalbaar?

Was het ontwerp van Borren 

Staalenhoef constructief haalbaar? 

Dat onderzocht Adviesbureau 

Lüning, specialist in het 

ontwerpen en berekenen van 

houtconstructies. Doordat de kap 

onder de vloer uitsteekt, werkte 

het dak niet helemaal zuiver als 

vouwschaal. Er ontstond buiging 

in de dakvlakken ter plaatse van 

de oplegging. Bovendien zat er een 

aantal flauwe hoeken in het dak, 

waardoor het de vraag was of er 

voldoende normaalkracht in de 

kap te brengen was. Om inzicht 

te krijgen in de krachtwerking van 

de kap, maakte Lüning gebruik 

van een 3D-rekenmodel én van 

een simpel schaalmodelletje van 

papier. Dit leidde tot een aantal 

kleine aanpassingen aan de vorm. 

Voor de invulling van de dakvlakken 

is gekozen voor elementen van 

kruislaaghout (CLT), een zeldzame 

toepassing voor dit materiaal met 

uitstekende sterkte-eigenschappen. 

Zweven

Dankzij het vouwdak zijn zowel 

de woonlaag als de bovengelegen 

verdieping van 't Kulkje vrij indeelbaar. 

Door de schaalwerking konden de 

gevelkolommen van de woonlaag 

bijzonder slank gedimensioneerd 

worden. De kap, door bouwbedrijf Dick 

Visser in twee dagen gemonteerd, lijkt 

te zweven boven de grond.

De aandacht voor duurzaamheid 

bezorgt houtbouw in Nederland een 

groeiende populariteit. De productie van 

zowel staal als beton gaat gepaard met 

een forse CO2-uitstoot, terwijl hout dit 

broeikasgas juist opslaat. Toch is een 

meerlaagsconstructie waarin nauwelijks 

staal of beton voorkomt nog zeldzaam. 

Voor de constructieve delen in het 

ontwerp van architect Möhn + Bouman 

koos Adviesbureau Lüning voor Cross 

Laminated Timber (CLT). De kruislingse 

laminatie zorgt voor een optimale 

sterkte in twee richtingen. Het vinden 

van de juiste dimensionering voor de 

overspanningen van 4,20, 4,60 en 7 

meter vormt met dit materiaal geen 

enkel probleem.

Ssst!

Bij zo'n ontwerp geldt: 'the devil is in the 

detail'. Lüning heeft uitgebreide ervaring 

met detaillering in CLT, bijvoorbeeld voor 

wat betreft de krachtsoverbrenging 

van het ene element op het andere. 

Naast een robuust interieur kreeg 

geluidsisolatie extra aandacht. Dat is 

belangrijk voor een gebouw waarin 

zoveel units naast en boven elkaar 

liggen. Het geluidsisolerend vermogen 

hangt onder andere samen met de 

massa van het bouwmateriaal – en dat 

is niet het sterkste punt van hout als licht 

materiaal. Ook hier voldoet het ontwerp 

dankzij zorgvuldige detaillering aan de 

geluidswaarden van de opdrachtgever.

Duitse houtbouwspecialist

De bouw onderstreepte nog eens 

hoe uniek een ontwerp als dit voor 

Nederland is. De aannemer deed 

namelijk een beroep op een ervaren 

Zuid-Duitse houtbouwspecialist om 

tijdens de realisatie niets aan het 

toeval over te laten.

Houten 'schip' zweeft boven Vlieland
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Nieuwe website Lüning zet in op

klantcontact 

Adviesbureau Lüning omarmde in 

2016 een nieuwe huisstijl. Op 15 

maart 2017 ging de nieuwe website 

in deze huisstijl live. De transformatie 

van de site gaat verder dan de 

vormgeving. Behalve meer actualiteit 

biedt de nieuwe site meer kennis 

over de specifieke expertises van 

Lüning. Zo staat informatie over 

houten koepels prominent op de site. 

Misschien wel het belangrijkste is dat 

de nieuwe site potentiële klanten in 

staat stelt om snel informatie op te 

vragen. Wie zijn NAW-gegevens en 

de kernparameters van de gewenste 

koepel opgeeft, krijgt via de site snel 

inzicht in de mogelijkheden. 

▶  Nieuwsgierig? Kijk op 

www.luning.nl 

Bouwbedrijf Dick Visser

Bouwbedrijf van Deelen-Veenendaal
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De reputatie van Delft stoelt op 

de buitengewone prestaties van 

pioniers als Antoni van Leeuwenhoek, 

Johannes Vermeer, Hugo de Groot en 

Reinier de Graaf. Frits van Dongen 

eert hen door in House of Delft de 

contouren van historische panden 

te verwerken. Het zijn vertalingen 

van de oorspronkelijke woon- en 

geboortehuizen van deze grote 

namen uit de stadsgeschiedenis. Aan 

de koppen van het gebouw verrijzen 

trapgevels van twintig meter hoog. 

Ze ogen alsof ze van Delfts Blauw 

zijn gemaakt. In de langsgevels 

komen hoge glazen geveldelen als 

inverses van de Delftse huisjes. 

Dit zijn de plekken in het gebouw 

waar Delft zichzelf kan presenteren. 

Techniek en innovatie is daarbij één 

van de belangrijke pijlers. Naast 

deze publieke ruimte, die ongeveer 

eenderde van het oppervlak beslaat, 

komen er woningen. Die variëren 

van grondgebonden woningen tot 

maisonnettes, lofts, penthouses en 

appartementen.

Geschiedenis maken

House of Delft straalt niet alleen 

geschiedenis uit, maar moet zelf 

ook onderdeel van de geschiedenis 

worden. Het wordt een monument 

voor de toekomst, een ambitieus 

ontwerp dus met een hoog 

afwerkniveau. Zo maakt de architect 

voor de gevel gebruik van in kleur 

geprint glas dat enerzijds verwijst 

naar de Delftse huisjes, maar ook naar 

het Delfts Blauw. Ook de vorm van 

het complex is optisch verrassend: de 

langsgevel is een uitgerekte trapgevel, 

die er vanuit een bepaald perspectief 

uitziet als een gewone gevel. Onder 

de juiste hoek verschijnt er een 

realistisch patroon van Delfts Blauwe 

huisjes. In technische termen betreft 

het een 'anamorfose', een vertekende 

afbeelding die er onder bepaalde 

voorwaarden realistisch uitziet. 

Tenslotte zijn ook de afmetingen van 

het terrein allesbehalve standaard. 

Het perceel is honderd meter lang en 

heeft een diepte van 15 tot 35 meter. 

Dat betekent een grote diversiteit 

aan oppervlakten. 

Eenduidigheid en flexibiliteit

Al met al dus een uitdagend pand, 

mogelijk gemaakt door Delftenaar en 

ondernemer Chris Oomen. Het wordt 

gerealiseerd door Ter Steege Bouw 

Vastgoed en ABT tekent voor alle 

ingenieursdiensten.

In slechts drie maanden tijd moest 

een solide voorlopig ontwerp 

gerealiseerd worden. Door hier 

met een integraal team aan te 

werken, is dat gelukt. Behalve 

constructie en bouwfysica waren ook 

installatietechniek, geotechniek en 

bouwkostenmanagement betrokken 

bij het optimaliseren van het ontwerp, 

in nauwe samenspraak met de 

architect. Omdat het complex nog 

definitief ingedeeld moet worden én 

naar de toekomst flexibel wil zijn, is 

gestreefd naar éénduidigheid in de 

constructie en installaties. Door een 

heldere kolomstructuur toe te passen 

en één type vloersysteem, blijft een 

flexibele invulling mogelijk.

Omdat ABT ook betrokken was 

bij het naastgelegen station en 

Stadskantoor, is het bureau goed 

bekend met de uitdagingen in de 

omgeving, zoals de naastgelegen 

spoortunnel, de kwetsbare panden 

aan de Coendersstraat en de krappe 

bouwlocatie. Het wiel hoeft dus niet 

tweemaal te worden uitgevonden.

House of Delft

Laten zien wat Delft 
bijzonder maakt

Van Dongen-Koschuh

Eigenlijk is alles spectaculair aan House of Delft, een complex met woningen 

en publieke ruimten op de kop van de Spoorzone in Delft. Hoewel het ontwerp 

nadrukkelijk verwijst naar het beroemde Delfts Blauwe aardewerk, laat het alle 

kneuterigheid ver achter zich. Oud-rijksbouwmeester Frits van Dongen en Patrick 

Koschuch integreerden de oorspronkelijke woon- en geboortehuizen van belangrijke 

Delftse pioniers in een modern complex waar techniek de ruimte krijgt.
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Mei 2017 opende landgoed Groot Vijversburg in het Friese Tytsjerk een nieuw 

bezoekerscentrum. Het centrum is verweven met het omringende kunstpark; het loopt 

er naadloos in over. Het Nederlandse architectenbureau Studio MAKS en het Japanse 

architectenbureau junya.ishigama+associates kwamen met een radicaal concept, 

dat durf vergde van opdrachtgever Stichting 'Op Toutenburg'. ABT droeg bij aan de 

realisatie door van het begin af aan integraal te adviseren.

Park Groot Vijversburg is een 

19e-eeuwse buitenplaats. Het 

historische landhuis is gerestaureerd 

en het park is verdubbeld in oppervlak. 

Naast het landhuis kwam een paviljoen 

voor bezoekers. De opdrachtgever 

had een hoge ambitie op zowel 

architectonisch als landschappelijk en 

artistiek gebied. Architecte Marieke 

Kums van Studio MAKS: “Dat daagde 

ons uit om een uniek paviljoen te 

ontwerpen, dat het landhuis verbindt 

met de natuur.”  

Minimalistisch gebouw

De plattegrond van het 

bezoekerscentrum is een driehoekige 

centrale hal waarvan de punten 

zijn uitgetrokken tot lange smalle 

gangen. De gangen gaan over in 

paden, die uiteindelijk verdwijnen 

in de uitgestrektheid van het park. 

De glazen gevels weerspiegelen het 

parklandschap, zodat het gebouw het 

park wordt en het park het gebouw. 

Het vult het landhuis aan, zonder er de 

competitie mee aan te gaan.

Van begin af aan was duidelijk dat het 

een minimalistisch gebouw moest 

worden met veel glas. Zichtbare 

constructie-elementen, zoals kolommen, 

waren niet gewenst. ABT stelde 

voor dat het glas een constructieve 

functie zou krijgen. Bij de start van het 

ontwerpproces was zo'n constructie 

nog nooit vertoond in Nederland. In 

Japan is meer ervaring met constructief 

glas, maar de omstandigheden en regels 

die daar van toepassing zijn, verschillen 

aanzienlijk met de Nederlandse situatie. 
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Etherische constructie 
in het Friese landschap

Van links naar rechts: 

Han Krijgsman (ABT), Marieke Kums (Studio MAKS),

Jeroen ter Haar (ABT) en Diana de Krom (ABT)
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Zo is het daar niet nodig met zwaar, 

geïsoleerd glas te werken. Senior 

adviseur Han Krijgsman, constructeur 

Diana de Krom en projectleider Jeroen 

ter Haar van ABT dachten met Studio 

MAKS mee over een oplossing. Die 

vonden ze in het concept dat lijkt op 

het bevestigen van glazen balustraden. 

Alleen werd in dit geval geen balustrade 

geplaatst, maar werden er glazen 

wanden op de fundering gepland. 

De grote, gebogen glasplaten dragen 

het lichte houten dak en nemen de 

windkrachten in het vlak op.

Uitvoerbaar?

Dat klinkt simpel, maar is het niet. 

Han: “We hadden al onze creativiteit 

nodig om het ontwerp maakbaar uit 

te werken. We moesten veel partijen 

overtuigen van de haalbaarheid: 

was het überhaupt uitvoerbaar? Wat 

gebeurt er bij breuk? En wordt het 

niet te warm?” De opdrachtgever 

stak de nek uit en het team van 

architecten en adviseurs haalde alles 

uit de kast. Al in het voorontwerp 

werden de grootste risico's getackeld. 

Jeroen: “We hebben vanaf de start de 

gezamenlijke kennis van de adviseurs 

benut en samen voor alle uitdagingen 

oplossingen gevonden.”

Het gebouw maakt gebruik van 

de architectonische vorm: de 

driehoekige plattegrond van het 

centrale deel is door de gesloten 

vlakken stabiel in alle richtingen. Het 

centrale deel van het paviljoen is 90 

centimeter verzonken in de grond.  

Binnenin is het daardoor 3,5 meter 

hoog. De gevels van het gebouw zijn 

nergens hoger dan 2,6 meter – een 

kritische maat voor de constructieve 

veiligheid. Zo is de ruimte niet alleen 

intiemer, maar draagt het ook bij aan 

een constanter binnenklimaat.

Christian van der Kooy
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glasleverancier worden gevonden die 

in staat was de panelen te maken. 

Die vond Marieke in China. Maar nu 

staat het er dan toch, een etherische 

constructie in het Friese landschap. 

De ABT'ers zijn unaniem in hun 

lof voor de opdrachtgever én de 

architecte. “Beiden hebben er vanaf 

dag één in geloofd en dat heeft ons 

enorm geïnspireerd. Marieke heeft 

iedereen constant uitgedaagd met 

haar ontwerpvoorstellen. Bij het 

zoeken naar mogelijkheden gaat 

zij tot het uiterste om het beste 

voor het ontwerp boven tafel te 

krijgen.” Omgekeerd is de architecte 

enthousiast over ABT. 

“Het is inspirerend om met ABT 

samen te werken. ABT is niet alleen 

zeer ervaren op technisch gebied, 

maar is ook zeer goed in staat mee 

te denken over het architectonisch 

ontwerp. Ik ben heel erg tevreden 

over het resultaat.” 

Vernuftige details

In het centrale deel zorgen de 

glazen gevels voor de stabiliteit van 

het gebouw. Diana: “Bovenop het 

centrale deel is een gesloten dakschijf 

zo geconstrueerd dat de belasting 

verspreid wordt. De schijf is opgebouwd 

als een stalen spin met een randligger, 

ingevuld met houten dakdozen. De 

randligger steunt op twee punten 

per glazen gevelpaneel. De dakdozen 

zijn gevuld met isolatie, voor de 

klimaatbeheersing en de akoestiek. De 

gangen zijn zo lang dat ze geen steun 

ontlenen aan het centrale deel. De 

doorsnede moet met portaalwerking 

blijven staan: het glas is ingeklemd in de 

fundering en momentvast verbonden 

met het (houten) dak.”

Het paviljoen zit vol met nog meer 

vernuftige details. De bevestiging van 

het glas in het beton bijvoorbeeld: in 

het beton is een staalplaat mee gestort 

waar het glas tegenaan is geplaatst. 

Daarmee worden maatafwijkingen 

van de betonnen ruwbouw en 

toleranties van de beglazing bijeen 

gebracht. Tussen het staal en het glas 

is een speciaal grout verwerkt om 

de druk gelijkmatig over te brengen. 

Dat zie je niet, je ziet alleen beton 

en glas. Han: “Het vergt veel kennis 

vanuit verschillende disciplines plus 

een hoog ambachtelijk niveau om 

een constructie er zo eenvoudig uit te 

laten zien.” Een ander voorbeeld is de 

ventilatie: als je glazen wanden hebt 

en een dunne dakschijf, is er geen plek 

voor kanalen of roosters. Daarom zijn 

de aanvoerkanalen voor verse lucht 

verwerkt in de vloer; lucht komt van 

het landhuis naar het paviljoen en 

wordt via sleuven aan de rand van de 

vloer ingeblazen. De verborgen kleppen 

in het dak zorgen voor de afvoer van de 

lucht naar buiten.

Veiligheid voorop

Bijzondere aandacht is besteed 

aan de veiligheid. Het glas is in 

meerdere lagen uitgevoerd om ook 

bij breuk capaciteit te behouden. De 

binnenruit is dragend, de buitenruit 

beschermt de binnenruit. Zelfs als 

een gevelplaat volledig wegvalt, stort 

het gebouw niet in. Diana: “Inmiddels 

heeft dit zich twee keer bewezen. 

Eén keer brak een glasplaat tijdens 

de bouw, de andere keer gooide een 

kind een steen door de ruit. Niet 

leuk, maar het goede nieuws was dat 

alleen het buitenste glas brak en de 

dragende functie behouden bleef.” 

De realisatie heeft lang geduurd. Er 

zijn veel proeven uitgevoerd en het 

verkrijgen van goedkeuringen voor de 

aanpassing van het Rijksmonument 

en van vergunningen nam veel tijd in 

beslag. Tijdens de uitvoering ging de 

aannemer failliet. En er moest een 
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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
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T  +31 (0)15 270 36 11

info@abt.eu 

www.abt.eu

ABT maakt onderdeel uit van 
de Oosterhoff Group:

www.abt.eu 

www.abt-belgie.eu

www.abtwassenaar.nl

www.bbn.nl

www.ibd-gmbh.de

www.luning.nl

ProRail verleent officiële
erkenning aan ABT

Om een goede en duurzame 

samenwerking met onder meer 

ingenieurs- en adviesbureaus te kunnen 

waarborgen, hanteert ProRail een 

erkenningsregeling. Alleen erkende 

bureaus kunnen voor ProRail werken 

en deelnemen aan aanbestedingen 

voor spoorgerelateerd ingenieurswerk. 

ABT ontving onlangs het officiële 

erkenningscertificaat. 

André Speksnijder, senior adviseur 

bij ABT: “Dit biedt voor beide partijen 

prachtige kansen, de spoorse omgeving 

van ProRail vraagt om slimme 

oplossingen die een technisch bureau 

als ABT kan bieden.”

Samenwerking bekroond

ProRail en ABT werken sinds 

1998 samen, deze samenwerking 

resulteerde toen in een gedeeltelijke 

erkenning voor ABT. Sinds 2011 

gingen ABT en ProRail gezamenlijk 

een intensief traject in om volledig 

partnerschap te realiseren. Dat traject 

is nu bekroond met de felbegeerde 

volledige erkenning. 

Kort nieuws

Vastgoed in Cannes

Van 14 tot 17 maart 2017 vond in 

Cannes de belangrijkste vastgoedbeurs 

van het jaar plaats, MIPIM. Lokale 

overheden, grote architectenbureaus, 

vastgoedmakelaars en 

stedenbouwexperts ontmoetten 

elkaar hier. Ook ABT België was 

aanwezig, als partner van de stad 

Antwerpen. Hierdoor konden Isabelle 

Goossens en Ad van der Aa ABT echt 

in de verf zetten en deelnemen aan 

netwerkgesprekken. Het maakte 

het mogelijk de relatie met de stad 

Antwerpen te bevorderen en de 

contacten met de vele Belgische 

bezoekers en de internationale 

bouwwereld te verstevigen. Isabelle 

Goossens, directeur van ABT België: 

“De Belgische bouwwereld was blij 

verrast ABT voor de eerste keer te 

zien op de beurs, die internationaal 

een begrip is. MIPIM is dé gelegenheid 

om te netwerken, er komen veel 

beleidsmakers van potentiële klanten. 

Wat je hier in drie dagen bereikt, kost 

je anders een jaar. We zijn zeer positief 

over onze deelname aan MIPIM.”

▶ Kijk voor meer info op: 
www.mipim.com
www.surrealestate.be

Galleo
Het beste team, waar ook ter
wereld

ABT neemt deel aan de nieuwe start-up 

Galleo: het eerste online platform dat 

alle informatie uit de internationale 

bouwwereld in projecten samenbrengt. 

Het initiatief wordt ondersteund 

door de Oosterhoff Group. Naast 

projecten worden op het platform ook 

beoordelingen over projectpartners en 

projectteams verzameld en getoond. Dit 

geeft inzicht in de kwaliteit en expertise 

van partijen. Dankzij Galleo kunnen 

opdrachtgevers in de toekomst met 

vertrouwen het beste team selecteren 

voor elk project. Waar ook ter wereld. 

Het eenvoudige zoeksysteem komt ook 

de vindbaarheid van de deelnemende 

bedrijven ten goede. Ook andere 

vooraanstaande bureaus hebben 

zich ingeschreven op Galleo. Deze 

early adopters kunnen op hun beurt 

projectpartners ‘Invite-Only’ uitnodigen. 

Zo ontstaat een groeiend netwerk dat 

transparantie en vertrouwen in de bouw 

stimuleert. En dat sluit perfect aan bij de 

ambities van ABT.

▶ Kijk voor meer info op: 
www.galleo.co

'MAG3' bundelt de krachten

Ingenieursbureaus MWH, ABT en 

Geonius nemen de komende jaren 

onder de noemer 'MAG3' deel 

aan aanbestedingstrajecten van 

Rijkswaterstaat (RWS). De bureaus 

vullen elkaar perfect aan: samen 

bieden ze het complete scala aan 

ingenieursdiensten voor de weg- 

en waterbouw. 

Er was veel interesse vanuit de markt 

in de 'Samenwerkingsovereenkomst 

3.0 voor ingenieursdiensten' van RWS. 

RWS vroeg de partijen een plan te 

schrijven waarin de samenwerking 

voor de komende jaren werd 

beschreven: het Contract 

Management Plan. Naast het feit dat 

dit plan minimaal een zes moest 

scoren, levert een hoger cijfer ook een 

hogere fictieve korting op in de 

komende aanbestedingen. MAG3 

heeft zich weten te kwalificeren. 

Een doordacht contractmanagement-

concept, dat de standaardisering van 

maatwerk regelt, droeg bij aan een 

mooi cijfer voor deze combinatie.

Elkaar aanvullen

ABT heeft gekozen voor samenwerking 

met MWH en Geonius omdat de drie 

ingenieursbureaus elkaar uitstekend 

aanvullen. Samen bieden de partijen het 

complete scala aan ingenieursdiensten 

voor de infrastructurele projecten van 

RWS. Met gecombineerde teams zullen 

ze de projecten aanvliegen, altijd vanuit 

de optiek Best For Project.
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Check in op Lelystad Airport

Vanaf 2019 kun je inchecken op... 

Lelystad Airport! Er wordt hard 

gewerkt aan een luchthavengebouw 

van ongeveer 15.000 m2. Voor de 

inhoudelijke invulling van de technische 

aspecten van de Vraagspecificatie 

schakelde Lelystad Airport ABT in. 

Ook organiseerde ABT workshops 

over de bouwfysica, de akoestiek, het 

klimaat, duurzaamheid, de constructie 

en de installatietechniek. Samen met 

architect Güller Güller voerde ABT ook 

een haalbaarheidsonderzoek uit, op 

basis van twee referentieontwerpen. 

Voor de beoordeling van de 

inschrijvingen en interviews met de 

aannemers nam ABT zitting in het 

beoordelingsteam. 
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ABT tekende voor het constructief 

en geotechnisch ontwerp van 

Sportcampus Zuiderpark in Den Haag. 

De complexe gebouwvorm werd 

teruggebracht tot een regelmatige 

en uitgekiende structuur. Door alle 

grote hallen op een rij naast elkaar 

te plaatsen, is een zeer efficiënte 

staalconstructie ontworpen met 

een gelijke dakoverspanning van 

56 meter. De kleinere zalen en 

de overige voorzieningen zijn er 

omheen gesitueerd. De gedetailleerde 

uitwerking in het 3D-model en 

de hoge graad van repetitie in het 

ontwerp, zorgden ervoor dat de 

staalconstructie probleemloos op de 

bouw gemonteerd kon worden. 

Om de in hoogte verlopende, 

gekromde gevel met een variabele 

buitenmaat mogelijk te maken, 

ontwierp ABT met behulp van een 

parametrisch model een standaard 

paneel van 3 x 0,6 meter. Het 

voegwerk vangt de afwijkingen in 

toleranties op. Hierdoor lijkt elk paneel 

uniek, maar is dat niet. 

De denksport van ABT resulteerde 

niet alleen in efficiënte ontwerpen. 

De werkwijze gaf de opdrachtgevers, 

ontwerpers en uitvoerende partijen 

inzicht in de complexiteit van de 

opgave.

Zo neemt ABT risico's weg en geeft 

grip op de realisatie van complexe 

gebouwvormen.
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