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Daarmee zorgen we voor meer bewustwording binnen 

de organisatie. En het symposium ProGETonE, dat we op 

20 oktober dit jaar in Groningen organiseerden vanuit een 

Europees onderzoeksproject. Hier brachten we verschillende 

stakeholders bij elkaar rond de vraag: ‘Hoe tackelen we de 

sociale, financiële en technische uitdagingen om gebouwen 

aardbevingsbestendig én energieneutraal te maken?’ 

Ingenieurs hebben een bijzondere verantwoordelijkheid voor 

de gebouwde omgeving. Wij geven immers concreet invulling 

aan de wereld van morgen en hebben dus ook een kans om 

die zo duurzaam mogelijk te laten zijn.

Duurzaamheid kan niet wachten tot morgen; de stoel van de 

toekomst is niet leeg!

Veel plezier met de duurzaamheidseditie van het 

ABT Magazine!

Gerard Doos en Rudi Roijakkers

Hoe dragen we de aarde op 

verantwoorde wijze over aan de 

volgende generatie? Voor ons 

persoonlijk staan mens en planeet 

voorop, echter de financiële 

component is in de huidige economie 

een belangrijke voorwaarde. 

Duurzaamheid leeft, we zijn ons er steeds nadrukkelijker 

van bewust. Maar we zien ook dat onze branche nog 

te weinig verantwoordelijkheid neemt en, als het er op 

aankomt, nog te weinig kiest voor duurzame oplossingen. 

Dat is begrijpelijk: we komen uit een crisis waarbij we 

primair moesten overleven. Duurzaamheid was dan ook 

vaak meer window dressing dan een primaire doelstelling. 

Wij als organisatie zullen hierin ook een duidelijkere 

positie moeten kiezen voor aankomend jaar. We zijn in 

staat om voorwaarden te scheppen voor onze klanten 

om duurzamere keuzes te kunnen maken. Een mooie 

ontwikkeling op dit vlak is de inzet van Computational 

Solutions zoals we dat doen voor een prestigieus project 

op de luchthaven Schiphol. In plaats van de klassieke 

ontwerpaanpak optimaliseren we met behulp van 

belangrijke parameters, waardoor met een simpele draai 

aan de knop, onder andere de milieu-impact van talloze 

ontwerpvarianten inzichtelijk gemaakt kan worden. 

Met deze Milieu-Impact Monitor kunnen we tijdens het 

ontwerp de carbon footprint van het gebouw meten.

Willen we de wereld verantwoord doorgeven aan 

komende generaties, dan moeten we nu actie 

ondernemen. We kunnen niet wachten op de politiek om 

concrete korte termijn doelstellingen te formuleren of op 

onze opdrachtgevers om duurzaamheid als toegevoegde 

waarde te belonen.

Het gaat ook om lef: erin geloven en dat uitstralen! 

We moeten zelf aan de slag, ons eigen duurzaamheids-

bewustzijn verhogen, onze omgeving stimuleren en 

actief de aansluiting zoeken bij partners en klanten 

met hoge duurzaamheidsambities. Mooie voorbeelden 

daarvan zijn de week van de duurzaamheid, waar 

gemotiveerde collega’s een platform wordt geboden. 

De stoel van de toekomst 
is niet leeg

1

“We moeten zelf aan 
de slag, ons eigen 
duurzaamheidsbewustzijn 
verhogen, onze omgeving 
stimuleren en actief de 
aansluiting zoeken bij 
partners en klanten met hoge 
duurzaamheidsambities.”

In het nieuwe bezoekerscentrum 

van landgoed Groot Vijversburg kún 

je niet anders dan tot rust komen. 

Het centrum loopt naadloos over 

in het omringende kunstpark, het 

versmelt met de natuur. Niets leidt 

af, de blik wordt onverbiddelijk naar 

buiten getrokken.

‘Less is more'

In alle onderdelen van het gebouw 

zijn functies gecombineerd en 

geïntegreerd. Kijk bijvoorbeeld naar 

de samenstelling van de isolerende 

beglazing. Die is zo geoptimaliseerd 

dat ze maximaal bijdraagt aan een 

comfortabel binnenklimaat én bij 

breuk de constructieve capaciteit 

behoudt. Dat is belangrijk omdat het 

glas het dak draagt.

In het slanke, lichtgebogen dak 

zijn – tussen het dakbeschot en 

het akoestisch absorberende 

stucplafond – constructieve 

spanten en thermische isolatie 

volledig geïntegreerd in een 

doosconstructie met een 

‘tropendak’. De ventilatieplenums 

zijn onzichtbaar weggewerkt. 

Geen installaties

Je zoekt vergeefs naar installaties. 

Dat kan onder andere omdat er 

maximaal gebruik is gemaakt van 

de omgeving. Zo is het paviljoen 

verzonken in de grond – tot 90 cm 

onder maaiveld – waardoor extra 

hoogte in het auditorium kon 

worden gerealiseerd zonder extra 

zonbelasting. In combinatie met een 

leidingsysteem in de vloer draagt 

deze oplossing bij aan een constant 

en comfortabel binnenklimaat. 

Ook de ventilatie is vernuftig: de 

glazen wanden noch de dunne 

dakschijf boden ruimte voor kanalen 

of roosters. De aanvoer voor verse 

lucht is daarom geïntegreerd in 

de fundering en de vloer. De lucht 

wordt ingeblazen via sleuven in de 

vloer, net achter de gevel, en verlaat 

het paviljoen weer via plenums 

boven het plafond en automatisch 

geregelde kleppenroosters. 

Low tech voor high tech 

Het zijn low tech-oplossingen voor 

een high tech-gebouw. Het vergt 

veel kennis van bouwfysica en 

installatietechniek plus een hoog 

ambachtelijk niveau om het paviljoen 

er zo eenvoudig uit te laten zien. 

De adviseurs van ABT hebben hun 

meesterschap bewezen: ook tijdens 

warme zomerdagen bleef het glazen 

paviljoen heerlijk koel. Een oase 

in Tytsjerk.

▶ Benieuwd naar de prijs waarmee 

dit project is bekroond? Dat leest u 

op de achterzijde!

© Iwan BaanEen oase in Tytsjerk
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Ronald, Marcel en Annebeth zien 

alle drie vanuit hun eigen specialisme 

kansen voor duurzaamheid. Ronald: 

“We kunnen slimmer omgaan met 

grondstoffen. We kunnen bijvoorbeeld 

slanker bouwen, materialen gebruiken 

met minder milieu-impact of materialen 

hergebruiken. We kunnen zelfs hele 

gebouwen een tweede leven geven.” 

Marcel: “Je kunt ook kiezen voor 

vernieuwende materialen die het milieu 

minder belasten. Zo ben ik betrokken bij 

een vogelobservatiepost van bamboe. 

Bij ABT doen we onderzoek naar de 

milieu-impact van deze en andere 

materialen.” En Annebeth: “Mij valt 

op dat opdrachtgevers duurzaamheid 

vaak associëren met concessies doen 

aan comfort. Als je het goed aanpakt, 

kun je Bourgondisch leven zonder het 

milieu te belasten. En als je het niet 

goed aanpakt, is een perfect geïsoleerd 

gebouw buitengewoon oncomfortabel. 

Je moet dus weten waar je mee 

bezig bent en integraal durven kijken; 

naar het ontwerp, de materialen én 

de bouwfysica en dat over de hele 

levenscyclus van een gebouw. Dan 

kom je tot een comfortabel, gezond en 

duurzaam gebouw.” 

Kennis bijeenbrengen

“'Van praten naar doen' is het 

toverwoord”, beaamt Theo van 

Wolfswinkel, de aanjager van innovatie 

binnen ABT. “Dat geldt zowel voor 

een gebouw als voor ABT zelf; overal 

liggen kansen, als je ze maar ziet. De 

een zorgt voor steeds minder beton in 

een windturbinefundament, de ander 

ontwerpt een zonneschoorsteen 

en een derde brengt de kosten 

in kaart die gepaard gaan met 

duurzaamheidsmaatregelen. We 

ontwikkelen dus voortdurend nieuwe 

kennis en nieuwe tools. Het ABT 

Duurzaamheidsteam brengt al die 

kennis bijeen, zodat we elkaar inspireren 

en tools ontwikkelen waar projectteams 

weer gebruik van kunnen maken.” 

Om te beginnen heeft het team een 

aantal focuspunten bepaald. Ronald: 

“We wilden een tool ontwikkelen om 

de milieu-impact van constructies te 

berekenen; die is inmiddels gemaakt. 

Daarnaast richten we ons op de 

opslag van energie, de kosten van 

duurzaamheidsmaatregelen, het 

besparen op materialen, het vergroenen 

van materialen en het herbestemmen 

van gebouwen. Ook brengen we 

ABT'ers bij elkaar en zorgen we er 

via interne pitches en presentaties 

voortdurend voor dat opgedane kennis 

gedeeld wordt.”

Fascinatie voor natuurlijke bronnen

Het enthousiasme van het 

Duurzaamheidsteam werkt aanstekelijk. 

Ronald: “Collega's vragen ons welke 

duurzaamheidsaspecten ze met de 

opdrachtgever moeten doornemen en 

of daar een checklist voor is. Ze zoeken 

elkaar rechtstreeks op. De kracht van 

ABT is toch dat we alle betrokken 

disciplines in huis hebben, of het nu gaat 

om de renovatie van een monument of 

om de bouw van een nieuwe brug. Het 

is maar een kleine stap om kennis te 

halen bij je collega. En de vraag van de 

één zet de ander weer aan het denken. 

Zo kom je samen verder.” 

Het team werkt graag samen 

met architecten die met een 

duurzaamheidsopgave bezig zijn. “We 

leren van elkaar en werken samen 

aan concrete oplossingen die goed 

zijn voor mens, opdrachtgever en het 

milieu”, zegt Theo. 

Het Duurzaamheidsteam staat er 

niet alleen voor. “We zien dat er 

overal in de organisatie ideeën naar 

boven komen die ons verder brengen 

op het gebied van duurzaamheid. 

Het is fantastisch om hiermee een 

bijdrage te kunnen leveren aan een 

duurzamere leefomgeving.”

▶ Meer weten? Kijk dan op 

 www.abt.eu/duurzaamheid 

5
“We leren van elkaar en werken 
samen aan concrete oplossingen 
die goed zijn voor mens, 
opdrachtgever en het milieu.”

“Je moet integraal durven kijken. 
Dan kom je tot een comfortabel, 
gezond en duurzaam gebouw.”

4

Hoe kan ABT maximaal bijdragen aan een duurzaam gebouwde omgeving? Die vraag 

stelden Ronald Wenting, Marcel Tabak en Annebeth Muntinga zich. Samen vormen 

ze het ABT Duurzaamheidskernteam: “Tientallen ABT-adviseurs zijn, vanuit allerlei 

invalshoeken, bezig met duurzaamheid. Wij brengen deze adviseurs samen zodat ze 

elkaar inspireren. Vanuit een integrale benadering kunnen we het meest duurzame 

gebouw realiseren.”

ABT Duurzaamheidskernteam

Bouwen aan duurzame 
ambities

Ronald Wenting, Annebeth Muntinga en Marcel Tabak

© Roel Simons
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Vergroenen van materiaal  

Er is winst te behalen door minder milieubelastend 

materiaal te gebruiken. ABT ontwikkelde bijvoorbeeld 

de Ontwerptool Groen Beton. Deze tool kwantificeert 

het gekozen betonontwerp en vergelijkt dit met andere 

ontwerpvarianten. De milieuwinst bij gebruik van 

hoogovencement in plaats van portlandcement is in een 

handomdraai te berekenen.

Duurzame herbestemming

De afgelopen vijf jaar gaf ABT 24 gebouwen een tweede 

leven. Zo transformeerde ABT 'Building 026' in Arnhem 

van bibliotheek naar winkel- en kantoorrruimte. De 

constructie werd aangepast en het binnenklimaat 

verbeterd. Het dak, de kelder en de gevels zijn 

geoptimaliseerd. Geïsoleerd glas beperkt de zonbelasting. 

De opwekking van warmte en koude geschiedt energie-

efficiënt en in de kantoren bevindt zich een energiezuinig 

klimaatplafond. Vanuit deze projecten ontwikkelde ABT 

een Duurzaamheidscan Monumenten, waarmee de 

kansen voor het verduurzamen van een bestaand gebouw 

integraal in kaart worden gebracht. 

Wat kost BREEAM?

Duurzaamheidsmaatregelen kosten vaak geld. Hoe 

kunnen we een gebouw duurzamer maken en zorgen 

dat het geld oplevert? Hoe maken we dit meetbaar? Dat 

berekent ABT met een speciaal hiervoor ontwikkelde 

tool die de kosten van de verschillende BREEAM-credits 

inzichtelijk maakt. De tool is toegepast bij 'Jonas' op 

IJburg, een van de eerste woongebouwen in Nederland 

met de BREEAM-ambitie 'Outstanding'.

7

BREEAM, LEED INNOVATIEENERGIE CIRCUL AIR
W

ELBEVINDEN
VERVOER

MATERIALEN

© Ossip

© Orange Architects

Opslaan van energie 

Nieuwe technologieën maken de opslag van energie 

mogelijk. Zo deed ABT onderzoek naar toepassing en 

rendement van verschillende vormen van energie-opslag. 

Gedacht kan worden aan accu’s of een trombewand; 

zonne-energie wordt opgeslagen in de gebouwmassa en 

's avonds vrijgegeven voor verwarming. ABT realiseerde 

daarnaast verschillende projecten met ijsbuffers voor 

warmte- en koude opslag. In het gemeentehuis van Peel en 

Maas is bijvoorbeeld op advies van ABT gebruik gemaakt 

van een ijsbuffer. Het is een ideale oplossing, ook al omdat 

de ondergrond daar alleen de ijsbuffer verdraagt als 

bodemopslagsysteem. 

De Milieu-Impact Monitor

Het gebruik van materialen met een lage carbon footprint 

kan de milieu-impact van een gebouw verminderen. 

Maar hoe vergelijk je de verschillende opties? Hiervoor 

ontwikkelde de werkgroep Duurzaam Construeren de 

Milieu-Impact Monitor. Met deze Monitor vergelijkt ABT 

constructiematerialen op elementniveau, bijvoorbeeld voor 

een pendelkolom in beton, staal en hout. De uitkomsten 

kunnen vertaald worden naar een compleet gebouw. Zo 

wordt de impact van het hele pand berekend. De tool heeft 

al praktijkervaring opgedaan: het instrument is bijvoorbeeld 

toegepast bij het project Saxion in Apeldoorn.

6Zo werkt ABT aan een duurzaam 
gebouwde omgeving! 

Materiaal besparen

ABT ontwikkelde geavanceerde rekentechnieken waardoor 

slim bespaard kan worden op materiaal bij onder andere 

windturbinefundamenten. Inmiddels is 80.000 m3 beton en 

12.000 ton staal bespaard bij dergelijke fundamenten. Ook 

ontwerpt ABT de fundaties voor hoogspanningsmasten, 

zoals voor Tennet op het traject Doetinchem – Wesel. Door 

de fundaties te berekenen met het DIANA-pakket kon een 

uitgekiend ontwerp worden gemaakt en kon er flink bespaard 

worden op de benodigde wapening. Goed voor het milieu en 

voor de portemonnee. Een ander mooi voorbeeld zijn de, door 

Romein Beton en ABT ontwikkelde, ultraslanke fietsbruggen 

van Ultra Hoge Sterkte Beton in Rotterdam en Drachten. 

© Gemeente Peel en Maas
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Benieuwd naar de uitkomsten? 

Hier volgen de highlights:

– 87,5% leest het ABT Magazine 

gedurende 5-30 minuten, een derde 

hiervan leest zelfs langer dan 20 

minuten;

– 85% vindt de lay-out aantrekkelijk 

tot zeer aantrekkelijk;

– 85% vindt de inhoud en diversiteit 

goed tot uitstekend; 

– Een van de onderwerpen waar de 

lezers veel interesse voor toonden 

is duurzaamheid (40%). Dit staat 

daarom ook centraal in deze editie;

– Verbetersuggesties: digitaal 

verzenden, links met meer 

informatie naar www.abt.eu 

 en meer beeldmateriaal. 

Bedankt voor uw feedback!

Papier blijft

Met veel zorg en aandacht maken we 

twee keer per jaar het ABT magazine.

Het lezersonderzoek geeft aan 

dat de papieren versie goed wordt 

gewaardeerd. Het op milieuvriendelijk 

papier gedrukte blad wordt verzameld 

en fungeert als naslagwerk. Het wordt 

binnen bedrijven door meerdere 

mensen gelezen. We zijn daar trots op!

In de vorige editie bent u uitgenodigd voor het lezersonderzoek. We kregen ruim 150 

reacties. Heel waardevol, want met de uitkomsten kunnen we het magazine nog beter 

afstemmen op de wensen van onze lezers. 

Ruim 150 reacties lezersonderzoek!

Wat vindt u van het ABT 
Magazine? 

8

Workshops, presentaties en pitches

Collega’s Peter Swier en Rosi de 

Kok gingen in op de uitdagingen en 

de kansen van het verduurzamen 

van monumenten. Lonneke 

van Haalen en Jeroen van Kuijk 

gaven een workshop over de 

Milieu-Impact Monitor, een door 

ABT zelf ontwikkelde tool om de 

milieu-impact van een constructie 

te kunnen bepalen vanuit Revit. 

Ruxandra Cojocaru, Margriet Krüse, 

Natasja Rutten en Cristina Jurado 

López presenteerden de koppelkans 

tussen aardbevingsbestendig 

bouwen en het verbeteren van de 

energieprestatie. Over dit vraagstuk 

buigen zij zich binnen het Europese 

consortium ProGETonE. Theo van 

Wolfswinkel vertelde over zijn eigen  

ervaringen met duurzaam bouwen 

en liet zien waar een particulier in 

de praktijk tegenop loopt. 

Als externe spreker hield Mike 

van der Zanden, sustainability 

performance director bij Nike, een 

inspirerende pitch over de circulaire 

economie en circulair ondernemen, 

en waarom dat voor een 

multinational als Nike belangrijk is. 

Binnen en buiten ABT zijn er veel duurzame initiatieven die een platform verdienen. 

Tijdens de Week van Duurzaam ABT kregen ze dat platform: van 30 oktober tot en 

met 4 november inspireerden ABT'ers en externe sprekers een week lang een groot 

aantal collega's met workshops en lezingen. Elke dag kwam een ander thema aan 

bod. De thema’s waren multidisciplinair en raakten ieders vakgebied. 

De Week van Duurzaam ABT volgde op een Techniek Café over duurzaamheid, 

dat ABT dit voorjaar organiseerde. Het succes wordt volgend jaar doorgezet in 

andere themaweken.

Week van Duurzaam ABT
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zijn we nauw betrokken bij het 

aarsbevingsbestendig maken van 

woningen in Groningen.” 

Samenhangende aanpak

In de jaren '60 is in het Groningse 

aardbevingsgebied een groot aantal 

woningen op seriematige wijze 

gebouwd. Het is aantrekkelijk om 

bij een gecombineerde aanpak een 

standaardoplossing te ontwikkelen, 

die toegesneden kan worden op 

individuele situaties. Technologie 

kan hierbij haar diensten bewijzen. 

Zo kunnen de woningen met 

laserscanning in kaart gebracht 

worden, de scans overgezet worden 

in BIM, de oplossingen via VR in beeld 

gebracht en uiteindelijke producten 

via file-to-factory vervaardigd. Maar 

techniek is niet het enige wat van 

belang is, het gaat ook om de sociale 

impact van een gecombineerde 

aanpak. Er spelen vragen als: wie 

beslist over de aanpak, is dat de 

woningbouwvereniging of een 

individuele huiseigenaar? Wie betaalt 

de duurzaamheidsmaatregelen 

en wie geniet er de voordelen 

van? Leidt een gecombineerde 

aanpak tot vertraging? En: moeten 

bewoners hun huis uit gedurende de 

renovatie? Rudi: “Ook deze sociale 

vraagstukken nemen we mee binnen 

ProGETonE, want die vormen een 

wezenlijk onderdeel van de aanpak. 

Je kunt technisch bedenken wat 

je wilt, maar als niemand er op zit 

te wachten leidt dat tot niets.Eind 

oktober organiseerde ProGETonE 

een symposium waar draagvlak voor 

een samenhangende aanpak centraal 

stond.”

Kennis delen

Zoals de aanpak in Bologna 

toepasbaar is in andere regio's, 

zo is ook de Groningse opgave 

bruikbaar in andere landen. 

“Het constructieschema van de 

rijtjeswoningen is heel herkenbaar”, 

zegt Rudi. “De kennis die we binnen 

ProGETonE ontwikkelen zullen we 

dan ook EU-breed delen. Het is 

bijzonder inspirerend om met en van 

elkaar te leren.” ProGETonE begon in 

mei 2017 en heeft een looptijd van 

drie jaar. 

1 + 1 = 3 

Op 20 oktober vond in BuildinG 

Groningen het ProGETonE-symposium 

'1 + 1 = 3' plaats. Een groot aantal 

stakeholders, waaronder de NCG, 

woningcorporaties, adviseurs, 

aannemers, particuliere huiseigenaren, 

gemeentes en Provincie, bespraken 

hier de mogelijkheden om woningen 

tegelijkertijd energiezuinig en 

aardbevingsbestendig te maken. 

Natasja Rutten van ABT was nauw 

betrokken bij de organisatie. “In de 

ochtend bespraken we het Europese 

kader en de uitdagingen voor de 

sociale woningbouw. Ook gingen we 

in op eerdere ervaringen bij 'groen 

renoveren'. Vervolgens bespraken we 

de situatie in Groningen. In de middag 

volgden workshops over de technische, 

financiële en sociale uitdagingen. 

Daarna volgde een plenaire afsluiting 

met de uitkomsten uit de workshop. 

Ook hier ging het vervolgens over de 

sociale en financiële impact van 

duurzaam renoveren in het 

aardbevingsgebied en over de 

mogelijke bijdrage van technische 

oplossingen.” Het symposium trok 

120 bezoekers en sprekers uit 

verschillende landen. Naast Ad van 

der Aa en Rudi Roijakkers van ABT, 

spraken Simona D’Oca (Huygen 

Installatie Adviseurs), Philippe Moseley 

(Europese Commissie), 

1110

De Europese Unie ziet zich 

geconfronteerd met een grote opgave 

in de woningbouw: de CO2-uitstoot 

moet in rap tempo omlaag en 

vanaf 2050 moeten woningen 

energieneutraal zijn. Op dit moment 

tekent de woningvoorraad nog 

voor 27% van het energieverbruik 

in de EU. Tegelijkertijd hebben 

aardbevingen in onder andere Italië, 

Roemenië en Nederland duidelijk 

gemaakt dat er in sommige regio’s 

aardbevingsbestendig gebouwd 

of versterkt zal moeten worden. 

Het consortium ProGETonE, 

een innovatieproject van de EU, 

ziet kansen om beide opgaven 

te combineren. Rudi Roijakkers, 

technisch directeur van ABT: “Het 

doel is woningen energieneutraal 

te maken, de aanleiding is 

seismisch van aard: als je woningen 

toch gaat aanpakken om ze 

aardbevingsbestendig te maken, 

gebruik dat moment dan om ze ook 

energieneutraal te maken.”

GET-systeem

Binnen ProGETonE combineren zeven 

landen hun kennis en expertise. 

Ze onderzoeken de technische 

mogelijkheden en de sociale gevolgen 

van een gecombineerde aanpak. 

De oplossingen worden toegepast 

in drie streken in Italië, Roemenië 

en Groningen. De Universiteit van 

Bologna, een van de partners binnen 

het consortium, heeft bijvoorbeeld 

een mooi concept ontwikkeld 

voor appartementengebouwen in 

aardbevingsgebieden, het 'GET-

systeem'. Door een extra schil van 

balkons in glas en staal om een heel 

gebouw heen te plaatsen, verbetert 

niet alleen de energetica, maar ook 

het comfort, het woonplezier én 

de stabiliteit van het gebouw. Een 

win-win-win-oplossing dus. Via 

Huygen Installatie Adviseurs is ook 

ABT aangesloten bij ProGETonE. 

Rudi: “Wij brengen onder andere 

expertise op het gebied van BIM, 

file-to-factory, computational design 

en Virtual Reality (VR) in. Bovendien 

Onder de naam 'ProGETonE' onderzoekt een internationaal consortium van vijftien 

kennisinstellingen, universiteiten en bedrijven, waaronder ABT, de kansen om woningen 

tegelijkertijd aardbevingsbestendig en energiezuinig te maken. 

Koppelkans voor ProGETonE

Aardbevingsbestendig én 
energieneutraal

Het consortium proGETonE
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Graphic recording van de plenaire middagsessie

12Annarita Ferrante (Universiteit van 

Bologna) en Lex de Boer van Lefier 

Social Housing Corporation. Aan de 

paneldiscussie namen Nienke Homan, 

gedeputeerde van de Provincie 

Groningen en Nationaal Coördinator 

Groningen Hans Alders deel, evenals 

Annarita Ferrante. Natasja: “De 

discussie was levendig. De workshops 

zorgden ervoor dat de verschillende 

groepen met elkaar in gesprek kwamen. 

Alle aanwezigen deden actief mee.”

Randvoorwaarden in kaart

De workshop Techniek 

maakte duidelijk dat er 

behoefte is aan beproefde 

en meer gestandaardiseerde 

oplossingen én aan andere 

financieringsmogelijkheden voor 

de energetische verbeteringen. 

Nieuwe technologie (VR, BIM) kan 

het draagvlak bij huiseigenaren 

en -bewoners vergroten, omdat 

ze zich een beter beeld kunnen 

vormen van het eindresultaat en 

een betere keuze kunnen maken 

uit oplossingen. De workshop over 

Financiën resulteerde in de conclusie 

dat er teveel fragmentatie is: er is 

behoefte aan een totaalarrangement. 

Er werd bijvoorbeeld geopperd dat 

de politiek kan zorgen voor een bank 

waar alle financiële middelen worden 

ondergebracht, zodat niet iedere 

huiseigenaar zelf op zoek hoeft in het 

woud van regelingen. De workshop 

Social maakte duidelijk dat bewoners 

zelf betrokken willen worden bij de 

oplossingen. Natasja: “Mensen willen 

de regie over hun eigen leven, in 

plaats van dat er over hun (t)huis en 

daarmee hun leven beslist wordt!”

© Roel Simons
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de gebouwen, of het nu woningen, 

kantoren of unieke rijksmonumenten 

betreft. Op basis van de Integrale 

Gebouwscan wordt namelijk een 

compleet pakket aan maatregelen 

samengesteld voor optimale 

verduurzaming van het object. Dat 

zijn geen vage aanbevelingen, maar 

concrete, technisch haalbare en 

rendabele maatregelen, aangeboden 

in een helder stappenplan. Zo geeft 

de Integrale Gebouwscan handen en 

voeten aan verduurzaming. 

Efficiënt en effectief

ABT kan de Integrale Gebouwscan 

aanbieden omdat het de kennis van 

alle disciplines onder één dak heeft. 

Een gebouw hoeft maar één keer 

bezocht te worden om een integraal 

advies te kunnen samenstellen. De 

overlast voor de gebruikers blijft zo 

beperkt tot één bezoek. Het team, 

ondergebracht in de kennisgroep 

Bestaande Gebouwen, stemt de 

maatregelen op elkaar af. Zo komt 

razendsnel een samenhangend pakket 

aan maatregelen tot stand. De aanpak 

is efficiënt en effectief. En doordat ABT 

ook specifieke ervaring heeft met de 

verduurzaming van unieke gebouwen, 

zoals rijksmonumenten, is de scan 

toepasbaar voor alle typen gebouwen. 

▶  Meer informatie? Neem 

contact op met adviseurs Jeroen 

Weijers, Frank Hofmans of Rosi 

de Kok of kijk op 

 www.abt.eu/bestaandegebouwen 

15 Overzicht woning complex

Voorbeeld selectie HR107 ketels

Eigendom keuken

Eigendom aanbouw

Type CV ketel

Bewoner
18

Bewoner
9

nvt
23

nvt
75

HR107
45

Woning-
corporatie
45

Woning-
corporatie
2

VR
26

Buitenzonwering aanwezig?

Aanbouw aanwezig?

Spouwmuurisolatie aanwezig?

Nee
82

Nee
87

Nee
87

Ja
5

Ja
26

Ja

n/a

n/a
19

n/a

ABT werkt al jaren met de 

ABT Quickscan: een integrale 

gebouwscan die de kwaliteiten van 

een bestaand gebouw analyseert 

vanuit verschillende kennisgebieden. 

Met de scan vergaart ABT allereerst 

zoveel mogelijk relevante informatie. 

Zitten er bijvoorbeeld scheuren in 

het gebouw? Hoe is het met de 

fundering gesteld? Wat is de conditie 

van bouwdelen conform NEN 2767 en 

is de brandveiligheid gewaarborgd? 

Ook gaat de scan in op bouwfysische 

aspecten als schimmelvorming, 

isolatie en vochthuishouding en 

brengt het installatietechnische 

aspecten als ventilatie, verwarming 

en comfort in beeld. De verzamelde 

inspectiegegevens worden in een 

database ondergebracht. Deze 

genereert snel een compleet overzicht 

van het object of complex. 

Handen en voeten aan

verduurzaming

Het verzamelen van informatie is de 

eerste stap in een renovatietraject, 

een stap die ABT momenteel voor 

een fors aantal woningcorporaties 

uitvoert. Zij gebruiken de uitkomsten 

om het beheer vorm te geven: de 

opnameresultaten dienen voor het 

bepalen van onderhoudsingrepen, 

brandveiligheidsmaatregelen en 

de Energie-Index-bepaling. Maar 

het overzicht biedt ook handvatten 

voor verdere verduurzaming van 

14

Vanaf 2050 moeten alle bestaande gebouwen in Nederland energieneutraal zijn. 

Al in 2021 moeten de 2,4 miljoen corporatiewoningen verduurzaamd zijn tot een 

gemiddeld energielabel B. Welke maatregelen moeten daarvoor geïmplementeerd 

worden? De Integrale Gebouwscan van ABT helpt vastgoedeigenaren zoals 

woningcorporaties op weg met een op maat samengesteld pakket aan technisch 

haalbare en rendabele oplossingen.

Integrale Gebouwscan

Razendsnel naar integraal 
verduurzamingsadvies

© Ossip
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doorgaans gering en hangt bovendien 

af van het specifieke project. 

In de vergelijking is gekeken naar de 

CO2-uitstoot vanuit:

– Grondverzet (verwaarloosbaar);

– Onderwaterbeton met/zonder 

staalvezels;

– Eventueel aanvulzand en 

klinkerverharding;

– Beton en wapening constructievloer 

op basis van waterdichtheids-

 klasse TC1.

De milieu-impact van de diverse 

betonmengsels is bepaald met de ABT 

Groen Beton-tool. De uitkomsten zijn 

vermenigvuldigd met de benodigde 

hoeveelheden materiaal per variant. 

Deze hoeveelheden zijn bepaald met 

behulp van referentieprojecten. De 

uiteindelijke scores geven hierdoor een 

zuivere vergelijking in CO2-uitstoot per 

oppervlakte keldervloer. 

 
Slanke constructies winnen

De analyse laat zien dat de opties 

'Alleen constructievloer' en 

'Definitieve SVOWB-vloer' de meest 

gunstige resultaten opleveren. 

Dit komt voornamelijk doordat 

deze constructies slanker zijn; de 

toegepaste mengsels zijn vergelijkbaar. 

Dat de 400 mm constructievloer 

ongeveer evenveel CO2-uitstoot als de 

900 mm SVOWB-vloer, komt door de 

veel hogere hoeveelheden wapening 

(kg/m3 aan betonstaal) die nodig zijn 

in de eerstgenoemde vloer.

Uit gevoeligheidsanalyses per variant 

volgt verder dat de hoeveelheid 

cement, de cementsoort en de 

hoeveelheid wapening veel invloed 

hebben op de milieu-impact van een 

betonmengsel. Zo is portlandcement 

gunstiger dan hoogovencement en 

hebben mengsels met minder cement 

ook minder milieu-impact.

Het toepassen van 'groene beton-

mengsels' kan in alle varianten nog tot 

verdere optimalisatie leiden. Dat heeft 

ABT al laten zien bij het project NU.VU/

P-Campusplein, waar de footprint van 

de traditionele bouwwijze circa 15% 

lager werd door de toepassing van zo'n 

groen betonmengsel. 

De kosten vergeleken

In de regel is de duurzamere variant 

goedkoper en dat geldt ook hier. Het 

verschil in kosten tussen een principe 

zonder en met (SV)OWB is zelfs nog 

groter dan voor CO2. Het verschil 

wordt nog eens vergroot doordat in 

een 'natte bouwkuip' het graafwerk 

duurder is dan in een 'droge bouwkuip'. 

Wanneer het gaat om stempeling/

verankering van bouwkuipen, dan 

is een (SV)OWB-vloer echter weer 

gunstiger. Dat komt doordat deze ook 

als stijf stempel fungeert. 

Compleet gebouw

Deze analyse betreft de milieu-

impact van de keldervloer, een 

belangrijk onderdeel van het gebouw. 

Om in de ontwerpfase al te kunnen 

sturen op het verlagen van de milieu-

impact van het totale gebouw, is 

het belangrijk om zicht te hebben 

op de invloed van alle afzonderlijke 

bouwdelen. ABT heeft de milieu-

impact-analyse daarom ook voor 

kolommen uitgevoerd en is bezig met 

andere constructieonderdelen. Deze 

kennis komt samen in ABT's Milieu-

Impact Monitor.

▶Meer weten? Kijk dan op 

 www.abt.eu/vloerenadvisering   

17 Resultaten vergelijking milieu-impact keldervloeren

kg CO2 eq/m2

350 
302 291 

300

250   
195 193

200
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0

 Traditionele Geïntegreerde Definitieve SVOWB Alleen

 keldervloer  keldervloer  keldervloer  constructievloer

Kostenvergelijking keldervloeren

€ per m2

400 €379 
€363

350   
€314 

300

250   
 

€153
200
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0

 Traditionele Geïntegreerde Definitieve SVOWB Alleen

 keldervloer  keldervloer  keldervloer  constructievloer

© Nico Alsemgeest
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Een standaard keldervloer bestaat uit 

een constructievloer met trekankers. 

Als een kelder te diep in het grondwater 

komt, is deze oplossing niet mogelijk. 

Dan moet onderwaterbeton 

(OWB) worden toegepast. In de 

traditionele bouwwijze heeft de veelal 

ongewapende vloer alleen een functie in 

de bouwfase. De afgelopen jaren werkte 

ABT hard aan de optimalisatie van de 

onderwaterbetonvloer en de integratie 

daarvan in de definitieve constructie. 

Dit leidde tot twee varianten met 

staalvezelversterkt onderwaterbeton 

(SVOWB). In totaal zijn er dus, naast de 

traditionele keldervloer, drie varianten 

met onderwaterbeton:

– Een OWB-vloer met een tijdelijke 

functie waarop een zandlaag ligt en 

een constructievloer;

– Een SVOWB-vloer die geïntegreerd 

is met de constructievloer;

– Een SVOWB-vloer waarop een 

zandlaag en klinkers liggen (de 

constructievloer wordt achterwege 

gelaten).

In bijgaande tabel zijn de uitgangs-

punten voor de vergelijking van 

de diverse keldervloerprincipes 

weergegeven. De diktes en 

parameters zijn afgeleid van de 

genoemde voorbeeldprojecten waar 

ABT recent bij betrokken is geweest. 

De 'definitieve SVOWB-vloer' is nog 

niet eerder toegepast, maar deze 

variant wordt door ABT onderzocht. 

De voorbeeldprojecten zijn goed 

vergelijkbaar omdat ze alle drie in 

Amsterdam Zuid gelegen zijn, met 

ongeveer zeven meter waterdruk 

belast worden en er in de eindfase op 

de keldervloer geparkeerd wordt 

met auto’s.

Vergelijking carbon footprint

Voor de verschillende vloervarianten 

is de carbon footprint bepaald. In de 

studie voor de milieu-impact is alleen 

de vloerdoorsnede beschouwd; de 

invloed van de palen en de poeren is 

Als het gaat om de milieu-impact van een gebouw, ligt de focus vaak op die 

gebouwdelen die in het oog springen. Maar vergeet de kelder niet! ABT stelde in 

een ontwerpstudie een vergelijking op van de milieu-impact van verschillende 

keldervloeren. Per vloervariant is een globale vergelijking gemaakt voor zowel de 

carbon footprint als de kosten. 

Duurzaamheid 
van onderop

Uitgangspunten voor de vergelijking van de diverse keldervloerprincipes

Totale hoogte 1900 mm 1200 mm 1200 mm 400 mm

Onderwaterbeton OWB: 900 mm SVOWB: 900 mm SVOWB: 900 mm —

  C20/25 XC1 C30/37 XC1 C30/37 XD3

   30 kg/m³ staalvezels 40 kg/m³ staalvezels

Zand 500 mm — 300 mm met   —

    klinkerbestrating 

Constructievloer 400 mm 300 mm  400 mm

  X30/37 XD3 X30/37 XD3  X30/37 XD3

   155 kg/m³ wapening  190 kg/m³ wapening

   (incl. deuvels) — 

Voorbeeldproject NU.VU /P-Campus- Albert Cuypgarage — Rechtbank

  Amsterdam Amsterdam  Amsterdam (NACH)

Tradionele bouwwijze Geïntegreerde keldervloer Def. onderwaterbetonvloer Alleen keldervloer
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19 1. Douglas houten boomstam 

(schaduwprijs: € 28,80)

2. Zuinig gewapende prefab (C53/65) 

betonnen kolom (schaduwprijs: 

 € 31,70)

3. Hoge sterkte staal kolom (S460) 

met brandwerende bekleding 

(schaduwprijs: € 34,00)

Gebouwniveau

Tot zover de conclusie op 

elementniveau. Hoe vertaal je 

die uitkomsten naar complete 

draagconstructies voor gebouwen? 

Daarvoor ontwikkelde ABT 

een tool die de uitkomsten op 

elementniveau koppelt aan 3D- 

constructiemodellen in REVIT. Voor 

alle constructiematerialen en

-elementen zijn eerst de schaduwprijs 

en carbon footprint bepaald en 

opgenomen in een database. Deze 

is gekoppeld aan de nationale 

milieudatabase en aan zelf 

ontwikkelde tools. Een voorbeeld is de 

ABT-betontool die de milieu-impact 

van een gewapend-betonconstructie 

berekent. Deze benadering maakt 

de carbon footprint en de 

schaduwprijs van de gemodelleerde 

draagconstructie meteen duidelijk. 

Tijdens het ontwerpen van een 

hoofddraagconstructie kan de 

ontwerper daardoor continu het 

materiaalgebruik, de CO2-uitstoot 

en de schaduwprijs van verschillende 

ontwerpopties monitoren.

Op detailniveau kan hij kijken 

welke onderdelen de grootste 

bijdrage leveren aan de totale 

milieu-impact. Zo kan hij, geholpen 

door 3D-modellen in REVIT, sturen 

op minimale milieubelasting. 

De uitkomst: meetbare 

materiaalbesparing en milieuwinst 

en een heldere carbon footprint en 

schaduwprijs voor het gebouw.

Case Saxion Apeldoorn

Deze benadering heeft zich al in de 

praktijk bewezen. In het ontwerp-

traject van het onlangs geopende 

gebouw van Saxion Hogeschool in 

Apeldoorn is de milieu-impact van 

twee constructievarianten vergeleken. 

Deze varianten zijn ontworpen op 

basis van twee mogelijke 

gebouwvormen: een vierlaagse 

L-vorm en een drielaagse variant die 

een bestaand gebouw overkluist. 

Voor beide varianten is een 

constructie met een skelet van 

stalen kolommen en liggers met 

kanaalplaatvloeren ontworpen.

Met de Milieu-Impact Monitor is voor 

beide varianten de benodigde kilo's 

beton en staal, de carbon footprint en 

de schaduwprijs bepaald. De vergelijking 

leverde een goed beeld op van het 

materiaalverbruik en de milieu-

impact. Op alle fronten scoorde de 

vierlaagse opzet ongeveer twintig 

procent beter, omdat deze variant veel 

compacter is. De totale milieuwinst 

door realisatie van deze vierlaagse 

variant bedroeg 105.000 kg CO2 – 

gelijk aan 700.000 autokilometers.

▶ Meer informatie over MIM? Bekijk 

dit op  www.abt.eu/duurzaamheid 

Diagrammen constructievarianten

 A B A B A B

 Materiaalkilo's Carbon footprint Schaduwprijs

 (ton) (kg CO2 eq./m2) (€/m2)

16

21201

159

B
eton

Staal

1963

1806

157

1876

1688

118

  Variant A

  Variant B

Tot voor kort was energieneutraal bouwen de heilige graal. Inmiddels verschuift de 

focus naar het bredere concept van milieuneutraal bouwen. Uit welke materialen kan 

een gebouw worden opgebouwd om zo weinig mogelijk negatieve invloed op het 

milieu te hebben? Kun je slimmer ontwerpen, bijvoorbeeld door minder grondstoffen te 

gebruiken? Hoe kun je de materialen zo selecteren, dat de milieubelasting minimaal is? 

Milieu-Impact Monitoring 

Op weg naar 
de kleinste voetafdruk

18

Bewust ontwerpen betekent 

daarnaast afstemming op de 

gewenste levensduur en het meer en 

beter hergebruiken van bestaande 

bouwmaterialen, bouwdelen of 

gebouwen. Milieu-Impact Monitoring 

van de constructie helpt om 

gebouwen met een zo klein mogelijke 

voetafdruk te ontwerpen. 

Zestig procent van het 

materiaalgebruik van een gebouw 

zit in de draagconstructie. 

Geavanceerd rekenwerk helpt om het 

materiaalgebruik te minimaliseren. 

Daarnaast kan de selectie van 

biobased materialen, materialen 

met een lage carbon footprint, hoge 

sterkte materialen en/of hergebruikte 

materialen de milieu-impact 

verminderen. Maar hoe vergelijk je die 

verschillende opties? Een eerste stap 

richting duurzaam materiaalgebruik is 

het op elementniveau monitoren van 

de toegepaste constructiematerialen. 

Dat maakt de milieu-impact 

zichtbaar en meetbaar. De vertaling 

van element- naar gebouwniveau 

biedt vervolgens de gelegenheid om 

stap voor stap tot steeds 'schonere' 

constructies te komen.

Elementniveau

Om de invloed van constructie-

elementen op de milieu-impact 

inzichtelijk te maken, heeft de 

werkgroep Duurzaam Construeren 

van ABT het construeren in beton, 

staal en hout van een kolom met 

elkaar vergeleken. Uitgangspunt is 

een pendelkolom van zes meter lang 

met een brandwerendheidseis van 

zestig minuten en een kolomlast 

van vijfhonderd ton. Voor iedere 

kolomvariant zijn de schaduwprijs en 

de carbon footprint bepaald aan de 

hand van gegevens uit de nationale 

milieudatabase en MRPI-bladen 

van leveranciers.

De resultaten tonen een grote variatie 

in milieu-impact. De schaduwprijzen 

variëren van € 28,80 voor de variant 

met de minste milieu-impact tot 

€ 80,70 voor de ongunstigste variant. 

Conclusie: bewuste ontwerpkeuzes 

en monitoring leiden tot concrete 

milieuwinst.

De drie kolomvarianten met de laagste 

milieu-impact:
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Gedrag van de doelgroep

Het gedrag van de individuele gebruiker is misschien moeilijk 

te voorspellen, maar in mijn ogen valt er wel wat te zeggen 

over de doelgroep waarvoor de woning wordt ontworpen: 

– een woning in een woon-zorgcomplex voor ouderen zal 

waarschijnlijk niet worden gebruikt door een gezin met 

jonge kinderen

– kleine, dure studio’s in het centrum van Amsterdam 

zetten in op een andere doelgroep dan sociale huur. 

Omgang woning

Verschillende doelgroepen gaan anders met een woning 

om. Het al dan niet vaak thuis zijn, is bepalend voor de 

effectiviteit van het verwarmingssysteem. Gevoeligheid 

voor tocht kan de keuze voor mechanische ventilatie 

motiveren en de gezinsgrootte de waarde van een 

douchewaterwarmteterugwinning. Werkelijke duurzaamheid 

is dus onlosmakelijk verbonden met gebruik en comfort.

Case study

In een recente case study zijn drie doelgroepen beschouwd in 

hun omgang met hun woning: 

– een jong stel

– een gezin

– een gepensioneerd koppel

Uit deze case study blijkt dat de epc = 0-woning niet 

vanzelf tot weinig of geen energieverbruik leidt; de wijze 

van gebruik bepaalt. 

Conclusie

Mensen zijn verschillend, en daarom geeft iedere normatieve 

berekening een vertekend beeld van de wekelijkheid. Maar er 

zijn wel gebruikersprofielen te onderscheiden, op basis van 

de doelgroep die de ontwikkelaar voor ogen heeft. Door het 

installatietechnisch ontwerp af te stemmen op de doelgroep, 

zijn woningen te realiseren die comfortabel en duurzaam zijn. 

Woningen die misschien niet epc 0 zijn op papier, maar wel in 

de praktijk. En dat is uiteindelijk waar het om gaat!

▶  Voor het lezen van de volledige case study, kunt u 

terecht via  www.abt.eu/publicaties 
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EPC

In Nederland kennen we – sinds 1995 – de verplichte 

energieprestatie-berekening bij het indienen van 

de bouwaanvraag. Een energieprestatiecoëfficiënt 

(epc) van 1,0 geeft het niveau aan van de 

gemiddelde woning uit 1990. Ondertussen is de epc 

aangescherpt tot maximaal 0,4 voor woningbouw. 

BENG

Vanaf 2021 wordt de epc voor woningen vervangen 

door BENG: bijna energieneutrale gebouwen. 

De epc 0 woning

Altijd energiezuinig 
en comfortabel?

BLOG: ANNEBETH MUNTINGA

ANDRÉ MEIJER EN CRISTINA JURADO LÓPEZ

CONTACT: A.MUNTINGA@ABT.EU

Alle nieuwbouwwoningen bijna 

energieneutraal bouwen in 2021? 

Dat is het nationale doel! Om 

dit te bereiken, worden de eisen 

voor de energieprestatie van 

nieuwe woningen steeds verder 

aangescherpt.

Maar is een woning met epc 0 ook 

energiezuinig en comfortabel voor 

alle mogelijke bewoners? En wat is 

de invloed van het gedrag van de 

bewoners op het daadwerkelijke 

energieverbruik?

BENG toetst op drie aspecten: 

– energiebehoefte

– primair fossiel energieverbruik

– aandeel hernieuwbare energie

Missende factor: de gebruiker

Zowel in BENG als in de epc mist de belangrijkste factor 

bij het bepalen van het werkelijke energieverbruik: de 

gebruiker zelf. Na oplevering van het gebouw, wordt het 

werkelijk energieverbruik nooit vergeleken met het voorspelde 

energieverbruik. Feedback wordt niet gegeven.

20
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Inspirerend ontvangstgebouw

Rothuizen zocht contact met ABT’er 

Marco Welhuis. Marco: “Emergis wilde 

een inspirerend ontvangstgebouw. 

Rothuizen vroeg ons in een vroeg 

stadium mee te denken over een 

constructie met gevoel voor ontwerp 

en architectuur, waarin we het hout uit 

het districtskantoor terug konden laten 

komen. Rothuizen heeft een aantal 

Japans-georiënteerde inspiratiebeelden 

laten zien, die fijnzinnigheid en liefde 

voor detail uitstralen. Op basis daarvan 

is het ontwerp gemaakt. Rothuizen, dat 

zichzelf als opdracht stelt om waarde 

toe te voegen aan ruimte en niet om 

het zoveelste icoon te bouwen, gaf 

groen licht. Dat vertrouwen heb ik 

buitengewoon gewaardeerd. Het heeft 

me ook gemotiveerd om een spannend 

en uitdagend ontwerp te maken.” 

Marco zag zich daarbij gesteld voor 

één belangrijke randvoorwaarde: de 

overspanning van gymzaal is 16 x 16 

meter en de meeste houten liggers zijn 

8 of 4,2 meter lang. Dat betekent dat 

er ingenieus puzzelwerk nodig zou zijn 

om een voldoende stevige constructie 

te ontwerpen. Een tweede punt was, 

of het hout ook bij nadere inspectie aan 

de eisen voldeed: er mogen niet te veel 

happen uit zijn of scheuren in zitten, ze 

mogen niet krom zijn en moeten goed 

geoogst en bewaard worden. Marco: 

“We krijgen ook garantie; het hout 

voldoet aan alle voorwaarden.”

Niet wachten, nú doen

Marco betrok op zijn beurt 

Adviesbureau Lüning erbij, met hun 

specifieke kennis en kunde op het 

gebied van hout. “Je wilt zeker weten 

dat wat je ontwerpt ook deugdelijk 

en in de praktijk te realiseren is. De 

mannen van Lüning weten alles van 

hout. Ze weten wat er wél en wat er 

níet mogelijk is. We werken efficiënt 

en plezierig samen. Bovendien geeft 

het de opdrachtgever rust.” Lüning’s 

adviseur Gert-Jan Rozemeijer was 

onmiddellijk enthousiast: “Circulair 

bouwen is een trend, maar dan gaat 

het vaak over de toekomst: materialen 

kunnen over enkele decennia 

hergebruikt worden. Emergis doet dat 

gewoon nú al, door eerder gebruikte 

materialen te verwerken in het nieuwe 

pand. Dat is mooi.” Marco had de lead 

bij het ontwerpen en berekenen van 

de constructie. “Het vraagt wat meer 

creativiteit en ambitie om te werken 

met bestaand materiaal, maar ABT 

en Lüning hebben de passie en de 

kennis daarvoor in eigen huis.” Het 

vroeg, door de beperkte lengte van 

de liggers, wel veel gedetailleerd 

rekenwerk. Bovendien was het de 

bedoeling spaarzaam met materiaal 

om te gaan, zonder daarin door te 

slaan. Maar het is gelukt: in vier 

maanden tijd kwam het voorlopig 

ontwerp tot stand. Inmiddels is het 

definitief ontwerp in voorbereiding, 

waarna in februari 2018 de bouw van 

start gaat. Een jaar later kunnen de 

kinderen het nieuwe pand in gebruik 

nemen.

▶ Meer informatie over het project 

Emergis? Bekijk dit op

 www.abt.eu/projecten 

© Eddy Westveer

Gert-Jan Rozemeijer

In 2000 realiseerde Rijkswaterstaat 

het meest duurzame kantoor van 

Nederland. Het kon bogen op een 

helofytenfilter, zonnepanelen, 

natuurlijke ventilatie, een sedumdak en 

een warmtepomp. De gevelbekleding 

en galerijen, trappen en een leestafel 

waren gemaakt van oude meerpalen. 

De vloeren en liggers waren van 

hout. De isolatie bestond uit cellulose, 

gemaakt van oude kranten. En de 

betonfundering was gemaakt van 

hergebruikt granulaat.

Omdat de grond waar het districts-

kantoor staat nodig is voor uitbreiding 

van de zeesluis in Terneuzen, moest 

het kantoor worden afgebroken. 

Emergis, dat de kinder- en jeugdkliniek 

in Kloetinge wil verbouwen, heeft 

verduurzaming hoog in het vaandel 

staan. Voor het (ver)bouwproject 

werkte de zorginstelling samen met 

Rothuizen Architecten. Dat bureau 

zag mogelijkheden om circulair te 

bouwen en daarbij onderdelen van het 

districtskantoor opnieuw te gebruiken. 

Emergis benaderde New Horizon 

Urban Mining, dat zich specialiseert 

in het oogsten van materialen uit 

gebouwen die gesloopt moeten 

worden. Het blijkt dat onder andere 

de buitenkozijnen, binnendeuren, 

gevelbekleding en de houtconstructie 

een tweede leven in Kloetinge kunnen 

krijgen. Strikt genomen krijgt een deel 

van het materiaal zelfs een derde leven, 

aangezien in het districtskantoor al 

materiaal was gerecycled. De Provincie 

Zeeland en Rijkswaterstaat verlenen 

hun medewerking en ondersteunen het 

project ook financieel.

22

Over circulair bouwen kun je lang praten, maar je kunt het ook gewoon doen. 

Dat vinden GGZ-instelling Emergis, Rothuizen Architecten, Provincie Zeeland en 

Rijkswaterstaat. Samen met Marco Welhuis van ABT en Gert-Jan Rozemeijer van 

Adviesbureau Lüning geven ze het voormalige districtskantoor van Rijkswaterstaat in 

Terneuzen een tweede (of zelfs derde) leven. 

Emergis

Circulair bouwen doe je zó!

Marco Welhuis

© Roel Simons

Ontwerpstudie gymzaal in detail
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25 Schiphol groeit en heeft meer ruimte nodig voor reizigers en vliegtuigen. Een nieuwe 

terminal zal elk jaar zo'n 14 miljoen reizigers verwelkomen. Het winnende ontwerp 

voor de terminal komt uit de koker van KL AIR, dat bestaat uit KAAN Architecten, 

Estudio Lamela, ABT en Ineco. Ook lichtkunstenaar Arnout Meijer Studio, DGMR en 

Planeground zijn betrokken. Het ontwerp sluit aan bij het DNA van Schiphol: praktisch, 

functioneel en sierlijk. Het is bovendien duurzaam.

24Schiphol 

Natuurlijke 
eenvoud voor 
nieuwe terminal

© Filippo Bolognese
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buitenwereld. Je beleeft Nederland 

eigenlijk al in de terminal, omdat je de 

wolken kunt zien en naar buiten kunt 

kijken.” Een ingenieus lichtplan van 

lichtkunstenaar Arnout Meijer zorgt 

ervoor dat reizigers 'airside' gradueel 

loskomen van de tijdzone waarin ze 

zich bevinden. Twee groene patio's 

stellen de reizigers verder op hun 

gemak. “We kiezen voor natuurlijke 

eenvoud”, vat Marco samen. “Ook in 

de vormgeving van de voorzieningen. 

We hebben bijvoorbeeld een 

geïntegreerd dak gemaakt, waarin 

alle installatietechniek netjes is 

weggewerkt.”

Duurzaam

Een integraal team met 

afgevaardigden van de betrokken 

partners ontwikkelde, op locatie bij 

KAAN, in recordtijd het winnende 

ontwerp. ABT adviseerde over 

de installaties, de constructie, de 

geotechniek, de bouwfysica, de 

© Filippo Bolognese

© Filippo Bolognese

In 2023 opent Schiphol de nieuwe 

terminal. Die komt ten zuiden van 

Schiphol Plaza en wordt volledig 

geïntegreerd in de bestaande 

luchthaven. Daarmee houdt Schiphol 

vast aan het 'Eén Terminal-concept'; 

de luchthaven is geen verzameling 

van min of meer op zichzelf staande 

terminals, maar een compacte eenheid 

met alle faciliteiten onder één dak. 

Het ontwerp draagt bij aan een goede 

reisbeleving, een uitstekend reisproces, 

de duurzame ambities van de 

luchthaven en is toekomstbestendig.

Functionaliteit prioriteit

Functionaliteit heeft prioriteit. Elke 

dag zullen tienduizenden reizigers hun 

weg moeten vinden door de terminal 

van of naar hun vliegtuig. Hoe doe 

je dat zo efficiënt mogelijk? KL AIR 

stelde de beleving van de reiziger 

centraal: overvloedig daglicht, een 

grote ruimtelijkheid en een heldere 

indeling hebben een kalmerend effect 

op de reiziger. Hij of zij hoeft zich niet 

af te vragen waar hij moet zijn en 

wat hij moet doen, dat wijst zichzelf. 

Marco van der Ploeg, adviseur bij ABT: 

“De incheck is bijvoorbeeld opgetild 

naar mezzanine-niveau, waar ook de 

security-controle zich bevindt. Dat 

is duidelijk: beneden ben je gewoon 

bezoeker van de luchthaven, boven 

ben je reiziger.” 

Natuurlijke eenvoud

De terminal is één grote ruimte, 

zonder kolommen of obstakels. De 

reiziger heeft daardoor steeds zicht 

op de volgende stap van de reis. 

“Je kunt je dus goed oriënteren en 

staat in voortdurend contact met de 
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© Filippo Bolognese

© Beauty & The Bit

duurzaamheid én het plan van aanpak 

en de bijbehorende methodieken. 

Een groot aantal maatregelen 

maakt de terminal duurzaam. Zo is 

de overweldigende toetreding van 

daglicht niet alleen goed voor de 

beleving, maar is er ook bijna geen 

energie meer nodig voor de verlichting. 

De patio's dragen bij aan schone lucht, 

regenwater wordt hergebruikt en het 

dak ligt vol zonnecellen. De energie 

die de zonnecellen opwekken wordt 

niet eerst omgezet van gelijkstroom 

naar wisselstroom, maar komt terecht 

in een smart grid. Daar kunnen 

zowel Schiphol als bezoekers direct 

gebruik van maken, bijvoorbeeld om 

hun smartphones op te laden. De 

isolatie is uitmuntend en er wordt 

weloverwogen geventileerd.

Zuinig met materialen

Ook de constructie is duurzaam, 

ten eerste doordat die de ruimte 

flexibel indeelbaar maakt en daarmee 

toekomstbestendig. Daarnaast valt 

het materiaalgebruik op. Marco: 

“We minimaliseren de hoeveelheid 

benodigde materialen. Zo hebben we 

met geavanceerd rekenwerk kunnen 

besparen op staal in de dakconstructie. 

Ook kiezen we voor materialen die 

weinig CO2 uitstoten, die herbruikbaar 

zijn en die natuurlijk zijn. De vloer is 

bijvoorbeeld gedeeltelijk van hout, wat 

best bijzonder is op een luchthaven. 

Bijkomend voordeel is, dat als er een 

reparatie nodig is Schiphol die snel en 

lokaal kan uitvoeren.” 

Voor ABT is de nieuwe terminal verre 

van het eerste project op Schiphol, 

zegt Marco. “Maar we zijn er elke keer 

weer trots op voor onze nationale 

luchthaven te mogen werken. Het blijft 

een enorme kick om te bouwen voor 

Nederland en bij te dragen aan het 

Schiphol van de toekomst.”

▶ Meer informatie? Kijk op 

 www.abt.eu/projecten 

One Space

Di�used and spot lighting Spot lighting

Di�used solar light

Di�used lighting

Di�used solar light
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Ooststellingwerf belijdt 

duurzaamheid niet alleen met 

de mond. Met het bedrijvenpark 

ECOmunity realiseert de gemeente 

het meest duurzame, BREAAM-

gecertificeerde, bedrijvenpark van 

Nederland. Dat doet ze samen met 

de parkorganisatie, de Provincie 

Friesland, de hogescholen Van Hall 

Larenstein en Stenden en het Nordwin 

College. Het Biosintrum is een van 

de parels op het park. Bedrijven en 

kennisinstellingen zullen er volop 

gebruikmaken van de congreszaal, 

kantoren, een laboratorium en andere 

voorzieningen.

Vloeren van leem, muren van denim

Het kenniscentrum, ontworpen 

door Paul de Ruiter Architects, is 

duurzaam in het kwadraat. De 

bijzondere Y-vorm, met drie vleugels 

die uitkomen op een atrium in het 

hart van het gebouw, zorgt ervoor 

dat het licht en de warmte van de zon 

optimaal benut worden. Het gebouw 

zit vol innovatieve systemen voor 

klimaatbeheersing. In de wanden 

is denim van oude spijkerbroeken 

verwerkt. Het restaurant kan putten 

uit een eigen groente- en kruidentuin 

en ook het interieur wordt biobased 

gemaakt. Dat betekent dat de 

gebruikte materialen van natuurlijke 

oorsprong en hernieuwbaar zijn. Denk 

bijvoorbeeld aan stopcontacten van 

maïs, stoelen van reststoffen uit de 

aardappelindustrie en meubilair met 

bladeren van lisdodde. 

80% biobased materialen

Adviesbureau Lüning is als 

hoofdconstructeur betrokken bij 

het constructief ontwerp van het 

Biosintrum. Uiteraard is in het 

gebouw, dat voor 80% uit biobased 

materialen bestaat, veel hout 

toegepast. De draagconstructie is 

geheel opgetrokken in hout. 

Blikvanger is de vakwerkconstructie 

rondom het atrium, uitgevoerd in 

rondhout, die tevens de stabiliteit 

van het gebouw verzorgt. In de 

vloerconstructie is OSB-zero 

(geperst constructieplaat zonder 

formaldehyde) verwerkt, afkomstig 

uit verantwoord beheerde bossen, 

waardoor het de FSC- en PEFC-

keurmerken mag dragen.

De bouw van het Biosintrum gaat 

binnenkort van start. De verwachte 

oplevering is september 2018.

datum:schaal:Onderdeel: blad:

2 13-09-2017

15079 BioSintrum
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90 345

A
cc

oy
a 

ge
ve

ls
tij

l G
L2

4c

ligger 90x500 h.o.h. 1200mm (GL28c)

middenligger 160x500 (GL28c)

90

ligger 90x400 h.o.h. 1200mm (GL28c)

middenligger 160x500 (GL28c) balklaag 38x120, hoh 600 mm
OSB3zero, 1x18mm

57
0

316

dakvloer

1e verd. vloer

A
cc

oy
a 

ge
ve

ls
tij

l G
L2

4c

54
0

10

as

12
090

kozijn

16 435

307144

gevelstijl 120x435

as

doorsnede gevelstijl

as

klos 38x120

20
0

350

sparing 350x200 sparing 350x200

CLT60

'Biosintrum' is Fries voor 'Biocentrum'; een kernachtige omschrijving voor een van de 

meest duurzame en innovatieve gebouwen van Europa. Met het Biosintrum geeft de 

gemeente Ooststellingwerf overtuigend invulling aan haar visie en ambities op het 

gebied van de biobased economy. Adviesbureau Lüning is hoofdconstructeur.

Biosintrum 

Duurzaam in het kwadraat
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Triodos Bank past in het nieuwe 

hoofdkantoor tal van duurzame 

innovaties toe die tot doel hebben 

kringlopen zoveel mogelijk te sluiten. De 

bank wil bijvoorbeeld op het landgoed 

gewassen verbouwen voor de catering 

en streeft naar (hemel)water-, energie- 

en afvalkringlopen. Op het dak van de 

parkeerplaats liggen zonnepanelen die 

het gebouw energieneutraal maken 

en voor de klimaatbeheersing maakt 

Triodos gebruik van een Warmte Koude 

Opslag (WKO). Een zorgvuldig lichtplan 

houdt rekening met de voor vogels en 

vleermuizen desoriënterende verlichting 

in de schemering en nacht. 

Remontabel 

Maar het gebouw zélf, ontworpen door 

architect Thomas Rau, is misschien 

wel het meest bijzonder. Het heeft 

een Breeam-excellent ambitie en is 

om te beginnen ‘remontabel’: het kan 

in principe weer uit elkaar gehaald 

worden en elders opgebouwd. Het 

ontwerp houdt bovendien rekening 

met de vliegroutes van vleermuizen, 

heeft begroeide daken, nestkasten 

voor vogels en vleermuizen en ruimtes 

voor amfibieën. Er worden duurzame 

bouwmaterialen in verwerkt. Zo is 

de constructie grotendeels van hout. 

“Aanvankelijk was er veel beton in 

het ontwerp verwerkt, maar er is 

natuurlijk niets duurzamer dan hout”, 

zegt Gert-Jan Rozemeijer, adviseur 

houtconstructies bij Lüning. “We waren 

dan ook razend enthousiast toen we via 

aannemer J.P. van Eesteren uitgenodigd 

werden om het gebouw verder uit te 

werken en berekenen.”

Laagste milieu-impact materialen

Daarvoor moest Lüning wel een 

stap terug zetten in het proces, naar 

het Definitief Ontwerp. “Je kunt een 

draagconstructie niet simpelweg 

overzetten van beton naar hout. Bij 

hout bepalen de verbindingen in de 

knoop de constructie, daarvandaan 

bouw je een pand op.” De adviseurs van 

Lüning slaagden erin de constructie te 

ontwerpen met een minimale milieu-

impact. “We gebruiken de Milieu-Impact 

Monitor en houden een lijstje bij van 

projecten die het laagst scoren, Triodos 

gaat daarin aan kop.” Daarbij was het 

niet de bedoeling van Triodos om de 

constructie zo slank mogelijk te maken 

en zoveel mogelijk weg te werken; hout 

mag gezien worden! Tijdens een meeting 

vroeg Triodos-topman Matthijs Bierman 

Lüning ook de hemd van het lijf. “Voor 

hem is de constructie duidelijk méér 

dan iets wat het dak omhoog houdt, 

het staat voor emotie en beleving. Erg 

inspirerend”, aldus Gert-Jan. 

Trendsettend

De houtconstructie beslaat zes 

bouwlagen; de kelder wordt niet door 

Lüning uitgewerkt. “Dat is een beetje 

jammer, want kelders bepalen de 

milieu-impact van een gebouw voor 

zo'n 30% en daar zagen we óók nog 

kansen”, zegt Gert-Jan. Maar met de zes 

bouwlagen was er uitdaging genoeg. 

“Er zijn natuurlijk wel kleine gebouwen 

geheel in hout uitgevoerd, maar zes 

bouwlagen voor een hoofdkantoor 

van 13.000 m2 is uitzonderlijk. De 

constructie telt 338 spanten en zit 

vol met complexe details. Ook de 

stabiliteitsvoorzieningen, die normaal in 

beton zijn uitgevoerd, zijn hier van hout 

gemaakt. Als je dat durft, ben je niet 

alleen trendsettend maar ook dapper. 

Triodos maakt zijn ambitie echt waar.” 

▶  Meer informatie?

Kijk dan op  www.luning.nl 

Triodos Bank heeft als missie om een duurzame samenleving te realiseren. Dat geldt 

ook voor de eigen huisvesting op landgoed De Reehorst. Het nieuwe pand moet niet 

alleen milieuvriendelijk zijn, maar ook een prettige omgeving voor medewerkers 

en bezoekers. Het staat bol van de duurzame innovaties, met als hoogtepunt voor 

Adviesbureau Lüning een zeslaagse constructie in hout.

Hoofdkantoor 
Triodos méér dan
‘milieuvriendelijk’

© RAU architecten
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Windenergie en ABT gaan uitstekend samen. De afgelopen 25 jaar adviseerde ABT over 

ruim 2.800 windturbinefundaties in 27 landen. De geavanceerde ontwerpmethodes van 

ABT besparen niet alleen veel tijd, maar ook geld. Bovendien is een reductie tot wel 40% 

op de CO2-emissie mogelijk. 

Voor het ontwerpen van fundamenten 

voor windturbines maakt ABT gebruik 

van geavanceerde ontwerpmethodes. 

Met behulp van eindige elementen-

modellen (3D FEM) zijn de afgelopen 

jaren al aanzienlijke optimalisaties 

bereikt. Adviseur Axel Jacobs: “Een 

analyse van gerealiseerde projecten 

maakt duidelijk dat een kostenbesparing 

van 20% op een fundament mogelijk 

is en een reductie van 40% op de 

CO2-emissie.” Verdere optimalisatie is 

mogelijk, wanneer het ontwerpproces 

nog meer geautomatiseerd wordt. 

“Zeker bij een constructie als een 

windturbinefundering biedt slimme 

automatisering kansen”, zegt Axel. 

“Als je interfaces uit het oude model 

verwijdert, beperk je het risico op 

fouten. Ook gaat het proces veel sneller. 

Dat levert tijdwinst op, wat van belang 

is voor opdrachtgevers die bijvoorbeeld 

op korte termijn een scherpe en 

betrouwbare offerte willen neerleggen.”

Geen toekomstmuziek

Deze vergaande automatisering is 

geen verre toekomstmuziek. ABT heeft 

de afzonderlijke elementen al in huis: 

ontwerpsheets voor het overall ontwerp 

van een fundament, een invoerscript 

voor generatie van een 3D FEM-model, 

een uitvoerscript voor generatie van 

een rapportage en een script voor 

uitvoer naar een 3D Revit-model 

(voor o.a. 3D-wapeningstekeningen). 

Door deze elementen te koppelen, 

ontstaat een ontwerpproces dat 

zonder tussenkomst van mensen 

geautomatiseerd kan verlopen. Dat 

betekent niet dat er geen menselijke 

denkkracht meer aan te pas komt, legt 

Axel uit. “Waar vroeger veel energie 

ging naar het maken van een model 

om het gedrag van een constructie 

na te bootsen, is de constructeur van 

de toekomst veel meer bezig met 

het beoordelen en interpreteren van 

de berekeningsresultaten. Het wordt 

eenvoudig om een paar parameters te 

veranderen en te berekenen wat dat 

betekent voor de constructie. Zo kun 

je met een maximaal doorgerekend 

voorstel naar de opdrachtgever: in 

enkele dagen heb je een compleet 

ontwerp inclusief optimalisatieslag. 

Ook in de tenderfase kan dit een 

uitkomst zijn.”

Niet gemakkelijk

Deze geautomatiseerde methode 

vormt een breuk met de staande 

praktijk in de bouw. ABT steekt 

met deze ontwikkeling dan ook de 

nek uit. “We maken het onszelf niet 

gemakkelijk”, erkent Axel. “Met name 

onze buitenlandse relaties moeten 

we echt overtuigen van de validiteit 

van onze ontwerpen, maar we vinden 

dat het de moeite loont. Allereerst 

voor onze opdrachtgevers in de 

windenergie, maar ook voor andere 

adviezen waarin veel repeterende 

berekeningen zitten of waar de 

ontwerptijd kort is. Wij zijn ervan 

overtuigd dat deze werkwijze de 

toekomst heeft. Daarom zijn we 

graag bereid onze ontwerpmethode 

toe te lichten aan onze partners en 

hen te laten zien welke voordelen die 

methode heeft.” Axel verwacht dat in 

2018 een vergaand geautomatiseerd 

ontwerpproces al realiteit is.

▶ Download de flyer met meer 

informatie op 

 www.abt.eu/windenergie 
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William McDonough + Partners en IAA Architecten 

ontwierpen met 'ICON' een futuristisch kantoorgebouw 

van 15.700 m². Het gebouw verrijst aan één van 

de drukste wegen van Duitsland, pal tegenover de 

Westfalen Halle in Dortmund. Het ontwerp is gebaseerd 

op het cradle to cradle-gedachtegoed van McDonough, 

waarbij alle gebruikte materialen na hun leven in het ene 

product nuttig ingezet worden in een ander product: 

circulair bouwen.

Het compacte kantoor van zes 

bouwlagen is rechthoekig van vorm, 

met op het noorden een afgeschuinde 

zijde. Aan die kant loopt het gebouw 

trapsgewijs af en heeft het twee grote 

dakterrassen. Onder het gebouw 

ligt een parkeerkelder voor 213 

auto's en 156 fietsen. Op de begane 

grond bevinden zich winkels en 

eetgelegenheden. De verdiepingen 

daarboven bieden plek aan kantoren, 

evenementen en presentaties. Een 

atrium op de eerste verdieping vormt 

de overdekte binnenruimte voor het 

gebouw. Veel groen, de ruimtelijkheid 

en de lichtinval zorgen voor een 

natuurlijk binnenklimaat en een 

aangename verblijfsatmosfeer.

Inspiratie uit de natuur

Het innovatieve kantoorgebouw staat 

bol van de duurzaamheidsmaatregelen. 

Opdrachtgever Delta Projektentwick-

lung & Management GmbH mocht 

voor het ontwerp dan ook al het ‘DGNB 

Vorzertifikat in Gold’ voor duurzaam 

bouwen in ontvangst nemen op de 

EXPO REAL in München (Deutsche 

Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen). Het 

kantoor is bovendien een pilotproject 

voor het kernthema Circular Economy 

van de ‘DGNB Version 2017’.

William McDonough + Partners 

en IAA Architecten haalden hun 

inspiratie uit de natuur. Het pand is 

zo vormgegeven en uitgelijnd dat het 

optimaal gebruikmaakt van daglicht 

voor verlichting. Een uitgekiend 

beplantingsconcept zorgt niet alleen 

voor een prettige verblijfsatmosfeer, 

maar ook voor de productie van 

zuurstof, het reinigen van de lucht en 

natuurlijke airconditioning. Het pand 

maakt gebruik van hernieuwbare 

energie. Verspilling is uit den boze: 

zo is er is gekozen voor recyclebare 

materialen en herbruikbare onderdelen, 

zoveel mogelijk met cradle to cradle-

keurmerk. 

Flexibel indeelbaar

IBD verzorgt het constructieve advies 

en het brandveiligheidsadvies tot en 

met de uitvoeringsfase. Het casco 

is flexibel indeelbaar, wat het pand 

toekomstbestendig maakt. Het heeft 

daartoe vlakke vloeren zonder balken 

en is voorzien van een computervloer. 

Het aanlegniveau van de parkeerkelder 

is afgestemd op de diepte van de vaste 

mergelbodem.

De ontwerpfase is inmiddels afgerond. 

De bouw start eind 2017. Medio 2019 

vindt de oplevering plaats.

37

▶  Meer informatie?

Kijk dan op  www.ibd-gmbh.de 

ICON 

Cradle to cradle 
in Dortmund

© William McDonough + Partners
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ABT maakte een initiële kostenanalyse 

van alle BREEAM-credits en toonde 

aan dat BREEAM Outstanding niet 

alleen technisch haalbaar was, maar 

ook financieel. Dit gaf het team het 

vertrouwen om volop voor het hoogste 

niveau van de BREEAM-certificering 

te gaan. Jonas zal daardoor één van de 

eerste woongebouwen in Nederland 

met een BREEAM Outstanding-

certificaat worden.

Duurzaam materiaalgebruik

Om BREEAM Outstanding te halen, 

is alleen een energiezuinig gebouw 

ontwerpen niet genoeg. Ook het 

materiaalgebruik dient duurzaam te 

zijn. Zo is er in de gevel en het interieur 

zoveel mogelijk hout gebruikt. Dit geeft 

het gebouw een warme uitstraling 

én verlaagt de milieu-impact. Ook 

de draagconstructie kreeg veel 

aandacht. Een significant deel van de 

milieubelasting van een gebouw zit 

namelijk in deze constructie. Dit geldt 

in het bijzonder voor Jonas, dat veel 

compacte woonunits telt en dus veel 

binnenwanden. Door optimalisaties in 

de betonmengsels kan circa 250.000 

kg CO2 worden bespaard. Dit is gelijk 

aan de CO2-uitstoot van een vliegtuig 

wanneer er 529.800 kilometer mee 

wordt gevlogen!

Betrokkenheid van de omgeving

Wat Jonas extra bijzonder maakt, 

is de nauwe samenwerking met 

de omwonenden. Al tijdens de 

tenderfase zijn omwonenden 

geïnterviewd over wat zij belangrijk 

vinden in het nieuwe woongebouw. 

Naar aanleiding daarvan is 

bijvoorbeeld het stadsstrand 

opgenomen in het plan. Ook is er 

actief gezocht naar samenwerking 

met ondernemingen in de buurt. 

De eerste informatiebijeenkomst 

voor omwonenden vond op 12 

september plaats. De reacties van 

de buurt waren positief. De eerste 

geïnteresseerden voor de casco-

koopwoningen hebben zich zelfs al 

aangemeld!

▶ meer informatie over duurzaamheid 

in projecten vindt u op 

 www.abt.eu/projecten 
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Het plan Jonas refereert aan de 

legende ‘Jonas en de Walvis’. Het 

staat voor avontuur en intimiteit en 

gaat over beschutting, geborgenheid 

en behaaglijkheid. Het ontwerp is 

ruimtelijk en sculpturaal en het gebouw 

straalt robuustheid uit. De gevel is 

bekleed met zwart hout. De binnenzijde 

is warm, gastvrij en spectaculair en 

geeft uitdrukking aan een modern en 

duurzaam gemeenschapsleven.

Woningen en voorzieningen

In Jonas komen 281 appartementen, 

waarvan 45% casco-koop en 

55% in het populaire middeldure 

huursegment. In de plint op de begane 

grond is ruimte gereserveerd voor 

kantoren, horeca, een filmzaal en 

een gemeenschappelijke huiskamer. 

Een bijzondere 'canyon' verbindt 

alle programma's en vormt zo de 

ruggengraat van het complex. 

Een houten 'rots' met trappen 

begrenst het openbaar plein aan de 

voorzijde. Deze rots, tevens de ingang 

van de parkeergarage, fungeert als 

driedimensionale speelplek en doet 

dienst als tribune bij evenementen 

en voorstellingen. Een informele 

groenplek en (in de zomer) een 

stadsstrand completeren het geheel.

Windklimaat

IJburg is een winderig eiland, 

blootgesteld aan de elementen. Daarom 

is voor Jonas extra aandacht besteed 

aan het windklimaat. Uit onderzoek 

van ABT bleek een ontwerpaanpassing 

nodig om windhinder zoveel mogelijk 

te voorkomen. Door bijvoorbeeld 

twee onderdoorgangen 90 graden 

ten opzichte van elkaar te plaatsen, 

krijgt windhinder geen kans in de 

onderdoorgangen. Ook is de houten 

rots aan de voorzijde zo gesitueerd 

dat het de wind voor het plein en het 

nabijgelegen horecaterras opvangt.

Outstanding in duurzaamheid

Jonas is een duurzaamheidsicoon. 

Het pand staat voor een gezonde 

woonomgeving, een energie-efficiënt 

installatie-ontwerp en duurzaam 

materiaalgebruik. Al vroeg in de 

ontwerpfase besloot het team om 

voor BREEAM Outstanding te gaan. 

Jonas is een markant appartementencomplex op een landtong aan de binnenhaven van 

het Haveneiland van IJburg. De landtong neemt een centrale plek in aan de toekomstige 

Amsterdamse IJburgbaai. Jonas is ontworpen door Orange Architects. Het wordt een 

van de eerste woongebouwen in Nederland met een BREEAM-outstanding certificaat. 

ABT, onderdeel van het Amvest-team dat de tender won, verzorgde de integrale 

advisering, waaronder de duurzaamheidsmaatregelen en de financiële haalbaarheid 

daarvan. Ook SITE Urban Development, Floor Ziegler en Felixx Landscape Architects 

maken deel uit van het Amvest-team.

Jonas

Duurzaam icoon op IJburg

© Orange Architects
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41 Het nieuwe gemeentehuis in Leo(BE)poldsburg, Vlaams Limburg, respecteert het 

verleden, juist doordat het daarmee contrasteert. Het negentiende eeuws monument 

spiegelt zich letterlijk in een hypermoderne nieuwbouw. Dat deel van het pand oogt niet 

alleen modern, de duurzaamheidsvoorzieningen zijn dat zeker ook. Niet voor niets is het 

totale gebouw Bijna Energie Neutraal (BEN). 

Het neoclassicistische gemeentehuis 

van Leopoldsburg heeft een markante 

aanblik. Helaas is dit bestaande 

onroerend erfgoed veel te klein om 

er alle gemeentelijke diensten onder 

te brengen, zoals de bedoeling is. 

UAUcollectiv uit Hasselt en ABT 

België schreven gezamenlijk in op 

de competitie voor het ontwerp 

van de renovatie in combinatie met 

nieuwbouw – en kregen de opdracht. 

Het oude gemeentehuis wordt volgens 

die plannen van binnen geheel gestript 

en omgevormd tot een imposante 

entreehal tot de nieuwbouw. De 

prachtige houten dakconstructie en van 

balkons afhangende planten dragen bij 

aan de sfeer in deze hal. Van de minder 

geslaagde aanbouw uit de jaren zestig 

of zeventig blijft niet meer over dan 

een corridor die oud- en nieuwbouw 

verbindt. De nieuwbouw krijgt geheel 

glazen gevels, wat deze volgens de 

gemeente 'ontwapenend gastvrij' 

maakt. Dat is ook de bedoeling van 

deze publieke voorziening. De glazen 

gevel achter de monumentale inkom 

heeft het effect van een spiegel die het 

oude monumentale pand reflecteert. 

Bijna Energie Neutraal

ABT voert in het project integraal 

alle adviestaken uit voor installaties, 

speciale technieken, stabiliteit, 

bouwfysica en akoestiek. De gemeente 

heeft de duurzaamheidslat voor het 

project hoog gelegd: het project moet 

voldoen aan BREEAM Excellent, de 

één na hoogste klasse en wordt Bijna 

Energie Neutraal (BEN). 

Eén van de duurzame aspecten die in 

het wedstrijdontwerp werd voorzien 

was een ijsbuffer, aangezien het 

bestaande gebouw beschikt over een 

kelder die daarvoor uitermate geschikt 

was. Uiteindelijk werd gekozen 

voor een warmte/koude-opslag 

met bronnen, in combinatie met 

een warmtepomp. De locatie bleek 

namelijk geschikt voor het gebruik van 

open bronnen in de bodem.

Er werd in totaal een flink aantal 

duurzame voorzieningen uit de kast 

gehaald, waaronder CO2-gestuurde 

ventilatie, LED-verlichting en PV-panelen 

op het dak van de nieuwbouw. 

Regenwater-recuperatie zorgt ervoor 

dat er geen drinkwater nodig is voor het 

spoelen van de toiletten. 

Snelle bouw

In het ontwerp garanderen twee 

kernen voldoende stabiliteit. Die 

oplossing maakt het voor aannemer 

Van Roey mogelijk snelheid te maken 

bij de realisatie. Van Roey startte in 

augustus met de bouw; voorjaar 2018 

kunnen de ambtenaren en inwoners 

van Leopoldsburg het gebouw 

inhuldigen en in gebruik nemen. 

40Stadskantoor Leopoldsburg

Spiegel op het 
verleden 

© UAUcollectiv
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Architecten Broekbakema en De Unie 

kozen voor een low tech-benadering: 

het gebouw moet het werk doen. De 

ventilatie, koeling, verwarming en 

verlichting vinden daarom plaats op 

een natuurlijke manier. Adviseur Peter 

van der Meer van abtWassenaar was 

daar intensief bij betrokken. “De keuze 

voor natuurlijke klimaatbeheersing 

stelt eisen aan het gebouw. Allereerst 

is de oriëntatie belangrijk. Ook 

is het een compact gebouw. De 

bescheiden afmetingen van de gevels 

voorkomen ongewenst warmteverlies 

of opwarming. Een wintertuin aan de 

zuidkant en een atrium in het midden 

dragen in hoge mate bij aan het 

klimaat en voorzien het gebouw van 

natuurlijk daglicht.” 

Zonnepanelen in waaiervorm

Het dak loopt schuin en is optimaal 

gepositioneerd ten opzichte van de 

zon. Het staat vol met zonnepanelen 

en ook daar is geoptimaliseerd. Peter: 

“Dat doen we door te variëren met de 

hoeken van de zonnepanelen. Ze staan 

in een soort waaiervorm, plaatselijk 

bijna rechtop. Hierdoor kunnen er 

meer panelen geplaatst worden en 

neemt de oogst aan zonne-energie 

met 37% toe.” abtWassenaar heeft 

de dakconstructie uitgelegd op de 

frames van de zonnepanelen en ook 

berekend hoe je die frames het best op 

kunt stellen en aan de dakconstructie 

kunt koppelen. Bovendien is 

het staalgebruik voor de frames 

geoptimaliseerd. De feitelijke plaatsing 

van de frames was een huzarenstukje 

op zich: op de grond werden de frames 

voorzien van zonnepanelen, waarna 

ze compleet met panelen het dak op 

werden gehesen en gemonteerd.

Labyrint

Onder het gebouw bevindt zich een 

'labyrint', een lange, ongeïsoleerde 

keldergang met aan de zijde van de 

wintertuin een luchttoevoer. Peter: 

“De lucht neemt in het labyrint de 

temperatuur van de grond aan, 

waardoor die in de zomer afkoelt en in 

de winter iets opwarmt. De lucht trekt 

vervolgens door het gebouw richting 

het atrium en verlaat het gebouw via 

de zonneschoorsteen.” abtWassenaar 

berekende het gangenstelsel en 

ontwierp en dimensioneerde 

de staalconstructie voor de 

zonneschoorsteen. “De schoorsteen 

brengt natuurlijke trek in het gebouw 

en voorziet het hele gebouw van 

frisse lucht”, legt Peter uit. De stalen 

constructie van de schoorsteen is 

maar liefst 24 meter lang.

Gerecycled betongranulaat

Het gebouw zit vol met 

duurzaamheidsmaatregelen, waarvan 

Peter het betongranulaat speciaal 

onder de aandacht wil brengen. “Bij 

BREEAM kun je punten verdienen 

met het hergebruik van materiaal. 

Dus als je een bepaald percentage 

gerecycled beton (betongranulaat) als 

grindvervanger verwerkt, dan scoor je 

daarmee. Dat is alleen niet eenvoudig. 

Maak je bijvoorbeeld gebruik van 

prefab-elementen, waarin geen 

gerecycled beton verwerkt is 

© Jacomien Boonstra

© Boonstra fotografie
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Dit jaar opende op de Zernike Campus in Groningen de Energy Academy Europe 

de deuren. Met dit gebouw realiseerden de Rijksuniversiteit Groningen en de 

Hanzehogeschool Groningen, een plek voor multidisciplinair onderzoek, onderwijs en 

innovatie op het gebied van energietransitie. De Energy Academy heeft het BREEAM 

Outstanding-keurmerk en is het meest duurzame onderwijsgebouw van Nederland. 

abtWassenaar trad op als constructeur. 

Energy Academy

Energiezuinig studeren 
in Groningen

© Boonstra fotografie
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ontworpen als maatregel voor het 

aardbevingbestendig ontwerp. 

Mooiste nieuwe gebouw

Het gebouw is in een minimale 

bouwtijd gerealiseerd: het stond 

er in een jaar. En ook nog eens 

binnen budget. Het gebouw 

haalde niet alleen het BREEAM 

Outstanding-certificaat, maar werd 

ook nog eens door publiek én vakjury 

uitgeroepen tot mooiste nieuwe 

gebouw van Groningen tijdens de 

Dag van de Architectuur Groningen. 

“Een bijzonder project waar wij, 

net als de architecten, ARUP 

(installaties), DGMR (bouwfysica 

en brandveiligheid) en aannemers 

Friso en Koopmans met trots op 

terugkijken”, besluit Peter.

▶ Bekijk  www.abtwassenaar.nl  

voor meer informatie over de 

projecten in Groningen!
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vanwege esthetische eisen, dan moet 

je dat elders compenseren. Dat is 

ons gelukt met de kelderconstructie, 

waar we in de vloer betongranulaat 

konden verwerken. De vraag was 

wel hoevéél we konden toepassen. 

Het is ons gelukt om in de druklaag 

van de verdiepingvloeren 100% 

betongranulaat toe te passen en 

dat is ongekend. Het was nog wel 

spannend of er ook voldoende 

gerecycled materiaal beschikbaar 

zou zijn op het moment van 

storten. De aannemer heeft 

daarvoor een speciale coördinator 

aangesteld die dit exact heeft 

bijgehouden. En een student van de 

Hanzehogeschool heeft ons middels 

een afstudeeropdracht geassisteerd 

bij al het daaraan voorafgaande 

uitzoekwerk.”

Seismische wanden

De Energy Academy is bovendien 

het eerste gebouw van deze 

omvang dat aardbevingsbestendig 

is gebouwd. Dat is gelukt door 

het ontwerp ductiel te maken: de 

stijve stabiliteitskernen zijn uit de 

constructie gehaald en vervangen 

door zes seismische wanden. “Het zijn 

in het werk gestorte betonwanden, 

voorzien van wapening”, vertelt 

Peter. “We weten exact hoe deze 

wanden zich gedragen. Bij een 

aardbeving scheuren ze, maar 

bezwijken niet. Ze nemen energie 

op en stellen het gebouw in 

staat vervorming te ondergaan.” 

Omdat bij een aardbeving ook 

een enorme horizontale kracht op 

de palen onder de kelder wordt 

uitgeoefend, zijn deze voorzien van 

een forse hoeveelheid wapening. 

De oorspronkelijke betonnen 

gevel is vervangen door een lichte 

houten gevel en alle binnenkozijnen 

zijn met speciale voegen 

© Boonstra fotografie

© Boonstra fotografie
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Images © Jaspers-Eyers Architects – photography Philippe van Gelooven

De ontwikkelingen in de retail gaan razendsnel en de trends in sportkleding volgen 

elkaar snel op. Wie te laat reageert, verliest de slag – en de klant. Nike is vastbesloten 

om in die ontwikkeling voorop te blijven lopen. Dus als het bedrijf iets wil, dan moeten 

zijn partners snel, proactief en flexibel kunnen schakelen. Dat is precies de reden 

waarom ABT België gevraagd werd te adviseren over de constructie van een nieuw 

distributiecentrum bij Nike's Europese hoofdvestiging.

46Nike

De sport van snel 
en flexibel handelen

Jasper-Eyers Architects 

© Philippe van Gelooven
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in Europa uiterst zeldzaam is.

Nike’s nieuwe distributiecentrum 

draait op 100% hernieuwbare energie 

gegenereerd door vijf lokale bronnen, 

bestaande uit wind, zon, geothermie, 

biomassa en hydro-elektriciteit. Maar 

duurzaamheid gaat verder dan enkel 

een gebouw. Zo bereiken 99% van 

alle inbound containers het grootste 

inlands containerpark ter wereld 

via water.

De werklieden zijn in Ham/Laakdal 

inmiddels al druk aan het bouwen. 

Ze hebben negen maanden om de 

ruwbouw af te ronden. Volgend jaar 

september moet de eerste bouwfase 

van 168.000 vierkante meter helemaal 

klaar zijn. Vanaf 2019 zullen miljoenen 

kledingstukken vanuit het nieuwe 

distributiecentrum hun weg vinden 

naar klanten in heel Europa, het 

Midden-Oosten en Afrika.

Een ontzagwekkend pakhuis

De goederen worden opgeslagen in 

drie automatische 'high-bays'. Eén 

high-bay is 81 meter breed, 120 meter 

lang en 43 meter hoog. De 41 meter 

hoge stalen structuur van de rekken 

dient ook als hoofdstructuur van het 

gebouw. Dat heet 'clad racking'. Het 

verzenden, ontvangen en verwerken 

van producten gebeurt in de low-bay 

op vijf verschillende niveaus: ongeveer 

86.400m² binnen een totale omvang 

van 240 x 72 x 37 meter. De structuur 

van de 'low-bay' bestaat uit prefab 

betonelementen.

Tussen de high- en low-bay bevindt 

zich een transportbandzone (nuttig 

oppervlak: 57.600m², voetprint: 

5.760m²). Deze voornamelijk stalen 

constructie dient om de juiste producten 

van de opslag in de high-bay naar de 

verschillende verzendingsfaciliteiten 

in de low-bay te transporteren. De 

transportbandzone omvat negen open 

roosterverdiepingen die het equipment 

ondersteunen.

▶  Meer informatie over de 

projecten in België?

Kijk dan op  www.abt-belgie.eu 

In de Kempense gemeenten Ham 

en Laakdal ligt het logistieke hart 

van Nike EMEA. Het terrein van de 

Amerikaanse gigant in sportartikelen 

beslaat een vierkante kilometer, 

waarop verschillende distributiecentra 

een plek vinden. Op dit terrein 

realiseert Nike momenteel een nieuw 

distributiecentrum voor zijn kleding-

activiteiten. Na de tweede bouwfase 

zal het vloeroppervlak 216.000m2 

BVO beslaan.

Deze investering maakt een 

gecentraliseerd voorraadbeheer 

mogelijk om sneller in te kunnen spelen 

op wijzigende marktvragen. Dat geldt 

voor één T-shirt voor een particulier, 

maar evengoed voor een order van 

duizenden stuks voor internationale 

winkelketens. Vlotte levering is 

belangrijk, want de klant van vandaag 

wil na een muisklik zijn bestelling zo snel 

mogelijk ontvangen. Hiermee biedt Nike 

een antwoord op de ontwikkelingen bij 

grote webshops.

Flexibel en schaalbaar

ABT België kreeg voor dit project – 

namens opdrachtgever Nike Europe 

Holding BV – van Architectenbureau 

M. J-M. Jaspers – J. Eyers & Partners 

een offerteaanvraag voor de 

geotechnische engineering, een 

stabiliteitsstudie- en ontwerp, 

rekening houdend met infra en 

duurzaamheidsaspecten. Voor 

dat laatste aspect was namens de 

klant ook Futurproofed betrokken. 

De aanbesteding kende een aantal 

uitdagingen. De eerste: de doorlooptijd 

van schetsontwerp naar aanbesteding 

is met vier maanden ongekend kort. 

Een tweede uitdaging: deze opdracht 

voor constructief advies is sterk 

verweven met de realisatie van de 

machines en warehousing-systemen 

in het gebouw. Dat betrof projecten 

met een langere looptijd die onder 

leiding van Nike zelf plaatsvonden. 

Beslissingen daarover werden 

gaandeweg genomen. Dat betekende 

dat het gebouw maximaal aanpasbaar 

moest zijn. Het moet als een 

handschoen om de geautomatiseerde 

material handling-apparatuur passen.

ABT was niet bij de realisatie van 

eerdere distributiecentra in Ham 

betrokken. Maar vanwege de flexibele 

houding waarom ABT in de markt 

bekend staat, kwam de vraag hier dit 

keer wel terecht. Kort samengevat 

moest alles Simpel-Flexibel-Schaalbaar 

zijn, en dat 'On Time' en 'On Budget'. 

Het was aan ABT om, wanneer Nike 

bepaalde keuzes over processen of 

warehousing maakte, razendsnel de 

constructieve en kostenconsequenties 

inzichtelijk te maken. Luisteren naar de 

klant en intens samenwerken buiten de 

contouren van de standaardopdracht, 

heeft van elke beslissing echter een 

logisch gevolg gemaakt – in plaats van 

beredeneerd gokken.

Al die flexibiliteit kent zijn prijs, zo 

leek het. De krappe tijdlijn van negen 

maanden ruwbouw in combinatie met 

een aantrekkende markt, zorgden in 

eerste instantie voor een prijszetting 

van de aannemers die 30% boven een 

marktconform prijsniveau lag – en dus 

ook boven budget. ABT en de architect 

combineerden hun kennis van de 

bouwsector met de inkoopkracht van 

Nike. Hierdoor zijn de partijen er op heel 

korte termijn gezamenlijk in geslaagd 

om een alternatieve marktbenadering 

op te zetten. Een marktbenadering die 

de prijszetting opnieuw binnen budget 

heeft gebracht, zonder compromissen 

op kwaliteit en deadlines.

Maximaal duurzaam

Het project moest aan de allerhoogste 

duurzaamheidscertificering voldoen. 

Voor ABT vormde deze ambitieuze 

duurzaamheidsdoelstelling van 

LEED PLATINUM een uitdagend 

aspect aan het project. Waar het 

in Europa gebruikelijk is om van de 

BREEAM-certificering uit te gaan, 

werkt Nike volgens de Amerikaanse 

LEED-standaarden. Dat heeft een 

interessante ervaring opgeleverd die 

Jasper-Eyers Architects 

© Philippe van Gelooven
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5150 De grote daktuin op de bovenste 

verdieping van het complex kreeg een 

glazen overkapping met afmetingen 

van 12 x 22 meter, net iets kleiner dan 

een basketbalveld. Met regulier vlakglas 

is een gekromd dakvlak gecreëerd 

door middel van 'koudbuigen'. Hierbij 

wordt een vlakke ruit in de gewenste 

vorm geforceerd. Het voordeel hiervan 

is allereerst economisch van aard: 

de ruiten hoeven namelijk niet in de 

fabriek opnieuw te worden verhit 

om de gewenste vorm te krijgen. Dit 

bespaart productietijd en energie. 

Het is daarnaast een duurzame 

oplossing, waarbij bovendien een 

stijvere constructie ontstaat door de 

gebogen vorm. Met dunner glas kunnen 

zodoende grotere overspanningen 

worden behaald.

Hoogstandje

Uniek voor dit project zijn de 6,20 

meter lange en 1,44 meter brede 

dakruiten uit isolatieglas. Door de 

grote breedte zijn slechts veertien 

dwarsvoegen in het dak noodzakelijk. 

Dergelijke afmetingen brengen wel 

een risico op visuele vertekening 

met zich mee, doordat er naast de 

kromming in lengte ook kromming in 

de breedte kan optreden. Het gevolg 

daarvan is een visueel zadeleffect. 

Tussen de binnen- en buitenruit zijn 

aluminium afstandshouders toegepast. 

Die moeten tijdens het buigproces 

meekrommen om de spouw van de 

ruit gesloten te houden. Zo wordt 

condens in de ruiten voorkomen en 

de isolerende werking behouden. Om 

luchtdichtheid te kunnen garanderen, 

heeft glasleverancier Si-X het voortouw 

genomen bij het uitvoeren van full-scale 

testen. ABT voerde de glasberekeningen 

uit en bracht kennis in bij de uitvoering 

van de testen. De gebundelde kennis en 

ervaring van ingenieurs en uitvoerende 

partijen leidde tot een optimaal 

resultaat voor de opdrachtgever.

Transparant

De toepassing van koudgebogen glas 

biedt kansen. Wat zijn bijvoorbeeld 

de mogelijkheden voor gebogen 

glazen vinnen? Of grote glazen gevels? 

Europese kwaliteitsfabrikanten maken 

tegenwoordig ruiten tot achttien 

meter lang. Leidt dit tot achttien meter 

lange gevels uit één gebogen ruit? De 

toekomst is transparant!

▶  Neem voor meer inspiratie 

contact op met de glasgroep van 

ABT:  ww.abt.eu/glas 

© Pieter Kers | beeld.nu

'De Schoen', het voormalige ING-kantoor in Amsterdam, heeft een nieuwe glazen 

overkapping gekregen. Met regulier vlakglas van 6,20 x 1,44 meter is een gekromd 

dakvlak gecreëerd. Dit gebeurde door middel van 'koudbuigen'; een duurzame, 

economische techniek, toegepast op XL-formaat.

Koud(gebogen) kunstje in XL-glas
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Low tech-duurzaamheid is sterk in 

opkomst. Steeds vaker implementeren 

architecten en bouwfysici eenvoudige 

en natuurlijke oplossingen om een 

gebouw te verduurzamen. Denk 

bijvoorbeeld aan het optimaal 

positioneren van een gebouw ten 

opzichte van de zon of het toepassen 

van natuurlijke ventilatie. Het zijn 

technieken die wereldwijd toegepast 

worden – en niet alleen bij mensen; zo 

maken termieten in hun heuvels gebruik 

van thermische trek.

Trombewand

Een low tech-oplossing voor verwarmen 

is bijvoorbeeld een ‘trombewand’; 

een wandconstructie die bestaat uit 

een massieve binnenwand met een 

glazen afscherming en daartussen 

een luchtlaag. Deze wandconstructie 

haalt zoveel mogelijk passieve zonne-

energie het gebouw in. Met behulp van 

geavanceerde rekensoftware stelde 

ABT vast dat een woning flink minder 

verwarmingsenergie nodig heeft met 

zo'n trombewand op de zuidgevel. 

Ook op verlichting kan worden 

bespaard, door de daglichttoetreding 

te optimaliseren. Regelmatig voert ABT 

daarom daglichtsimulaties uit.

GTBLab en Green Design Centre

Op dit moment werkt ABT samen met 

4D Architects aan het ontwerp van 

twee voorbeeldgebouwen voor circulair 

en low tech bouwen. ABT treedt bij deze 

gebouwen op als adviseur constructies 

en adviseur bouwfysica en installaties.

 

In Heerlen gaat het om het 

Laboratorium voor Green Transformable 

Buildings (GTBLab) en in Mostar, Bosnië 

en Herzegovina, het Green Design 

Centre. Voor beide gebouwen is het 

streven om zo min mogelijk techniek 

toe te passen en zoveel mogelijk gebruik 

te maken van natuurlijke en duurzame 

middelen voor de verwarming, koeling 

en ventilatie. Daarnaast is in beide 

gebouwen de daglichttoetreding 

geoptimaliseerd. Dat is niet alleen 

vanwege de duurzaamheid, het past 

ook bij de gewenste modulaire en 

aanpasbare opbouw. 

Smart tech

Het GTBLab is een showcase voor 

‘disassembly’ (hergebruik) bouwen. Het 

grootschalig toepassen van statische, 

vastgeklonken installaties past niet 

binnen deze filosofie. Daar waar wel 

installaties toegepast zijn, zijn deze zo 

veel mogelijk ‘smart tech’. Daarmee 

maakt het project zijn slogan waar: 

‘GTBLab where natural and human 

systems empower each other’. Zo wordt 

de verlichting alleen ingeschakeld als 

er onvoldoende natuurlijk daglicht is. 

De daglichttoetreding in het gebouw is 

hiertoe geoptimaliseerd. De ventilatie 

wordt natuurlijk geregeld door 

gebruik te maken van natuurlijke trek, 

ventilatoren werken alleen als deze 

trek er niet is. De thermische trek in het 

gebouw is geoptimaliseerd met een 

'Venturi-schoorsteen', die extra lucht uit 

het gebouw aanzuigt.

Het Green Design Centre verrijst 

op een ruïne van een legergebouw 

uit de Oostenrijks-Hongaarse tijd. 

Ook in dit gebouw worden eerder 

genoemde principes voor ventilatie 

en verlichting toegepast. Bovendien 

maakt het gebouw gebruik van de ter 

plaatse beschikbare energiebronnen: 

behalve zonne-energie levert ook 

wind een belangrijke bijdrage aan 

de energievoorziening. Daarnaast 

wordt het gebouw gekoeld met het 

rijkelijk aanwezige koele water uit de 

bodem. Nadat dit water het gebouw 

heeft gekoeld, wordt het bovendien 

benut om de beplanting te besproeien. 

De beplanting heeft niet alleen een 

decoratieve functie, maar zorgt ook 

voor een iets lagere temperatuur direct 

om het gebouw en voor beschaduwing. 

Ze levert dus een bijdrage aan de 

beheersing van het binnenklimaat.

Binnen wordt het betere buiten

Dankzij de low tech-oplossingen 

wordt een natuurlijk duurzaam 

binnenklimaat gerealiseerd, dat ook 

nog eens prettig is om te verblijven. Het 

binnenklimaat beweegt mee met de 

buitenomstandigheden, waardoor de 

verbinding met buiten blijft bestaan. Je 

ervaart binnen wat buiten gebeurt en 

dat is goed voor de mens.

▶ Meer informatie over low tech-

duurzaamheid staat op 

 www.abt.eu/speerpunten  

Bij duurzaamheid denken mensen al snel aan high tech-oplossingen als zonnepanelen 

en Warmte en Koude Opslag-installaties. Maar het is ook uitstekend mogelijk 

om een duurzaam gebouw te realiseren zonder veel techniek. Het gebouw wordt 

dan bijvoorbeeld verwarmd, gekoeld en geventileerd met behulp van low tech-

oplossingen. Het Laboratorium voor Green Transformable Buildings (GTBLab) en het 

Green Design Centre zijn hiervan prachtige voorbeelden.

© Elma Durmisevic
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5554 Minder fossiele brandstoffen, meer 

hernieuwbare energie: hoe realiseren 

we dat? Momenteel wordt sterk ingezet 

op bodemenergie en stadswarmte, 

maar daaraan kleven nadelen. Zo zit de 

bodem in diverse stadscentra inmiddels 

zo vol met bodembronnen, dat een 

duurzaam gebruik van de ondergrond 

steeds moeilijker wordt. Steden met een 

stadswarmtenet hebben hier minder last 

van, maar kampen op hun beurt met 

het probleem dat ze vaak afhankelijk 

zijn van één leverende warmtebron. Als 

deze bron wegvalt, is het warmtenet 

onbruikbaar. Bovendien zijn bij een 

stadswarmtenet met hoge temperatuur 

de energieverliezen in het net aanzienlijk.

OLEC

Lage temperatuur warmtenetten, 

gevoed door meerdere kleine 

warmtebronnen en met verschillende 

eigenaren, kunnen de energietransitie 

versnellen. Deze zogenaamde 'vijfde 

generatie warmtenetten' zijn in 

Nederland nog nauwelijks te vinden 

en vormen daarom de basis voor het 

onderzoeksproject ‘Optimalisering 

Lokale Energie infrastructuur 

voor laagwaardige en duurzame 

energietoepassing door middel van 

Clusterbenadering (OLEC)’. In dit project 

deed een consortium van Huygen 

Installatie Adviseurs, ABT, LievenseCSO, 

TNO, ESCOplan en de Haas advies, 

onderzoek naar de toepasbaarheid van 

lage temperatuur warmtenetten voor 

bestaande bebouwing in Nederland. ABT 

had hiermee al ervaring opgedaan bij het 

project Papendal en kon dit uitstekend 

inzetten. Daar zijn aan een collectief net 

met bodemenergiesystemen meerdere 

nieuwe en bestaande gebouwen 

verbonden. Die ervaringen kwamen, 

samen met de rekenkennis van ABT, nu 

uitstekend van pas.

Snelkeuzegids

Normaal gesproken duurt het vele 

jaren voordat een warmtenet in 

gebruik genomen kan worden. Het 

OLEC-onderzoek toont aan dat die 

doorlooptijd met jaren verminderd kan 

worden, door vanaf de initiatieffase 

de sporen organisatie, techniek en 

economie gelijktijdig te ontwikkelen. 

Hiertoe is binnen OLEC een draaiboek 

ontwikkeld met praktische instrumenten 

en speciale modellen. Met deze tools 

kunnen zowel de financiële haalbaarheid 

als de motivatie van stakeholders en de 

energetische situatie in het beoogde 

gebied geanalyseerd worden. De tools 

zijn niet alleen inzetbaar op gebieds- 

en wijkniveau, maar kunnen ook bij 

kleinschaligere projecten, zoals bij grote 

wooncomplexen, ingezet worden. 

Een laagdrempelige snelkeuzegids 

met standaardoplossingen voor lage 

temperatuur warmtenetten helpt snel 

een indruk te krijgen van de potentie van 

zo’n lage temperatuur warmtenet op 

een locatie.

Van ontwerp tot exploitatie

Het OLEC-onderzoek beperkt zich niet 

tot de ontwerpfase, maar strekt zich uit 

tot de exploitatiefase. Want wat heb je 

aan een lage temperatuur warmtenet 

als dat niet duurzaam geëxploiteerd 

wordt? Aansluitvoorwaarden en 

prestatie-indicatoren zijn vastgesteld en 

er is geschreven over het monitoren van 

de netten. Dat gebeurt in de toekomst 

‘smart’: gebouwen wisselen onderling 

energie uit, tegen minimale kosten en 

energieverliezen. 

Het OLEC-onderzoek is uitgevoerd 

met financiële ondersteuning vanuit 

TopSector Energie TKI-EnerGO (2014-

2017), waarvoor ABT, RvO en TKI 

bijzonder erkentelijk is. Meer informatie 

over OLEC is te vinden op de website: 

http://www.tki-olec.nl/. 

▶  Is een lage temperatuur warmtenet 

mogelijk iets voor uw project? 

ABT adviseert over de financiële, 

organisatorische en technische 

haalbaarheid en helpt met de verdere 

planuitwerking. Ga naar:  www.abt.eu     

en onderzoek de mogelijkheden.

Project Papendal: collectieve 

WKO-installatie

Bij project Papendal was ABT 

betrokken bij het ontwerp van een 

collectieve Warmte Koude Opslag 

(WKO)-installatie. Op dit collectieve 

net zijn het trainingscomplex van 

Vitesse, het Sport & Onderwijsgebouw, 

het Sport en Innovatie Centrum (SIC), 

de Arnhemhal, het Sporthotel en het 

Hotel/Congrescentrum Papendal 

aangesloten. In de komende tijd wordt 

ook het kantoor van NOC*NSF en een 

aantal sportvoorzieningen, waaronder 

de Ruskahal, aangesloten. ABT voerde 

onder andere energetische analyses 

uit, waarvan de afbeelding een 

voorbeeld geeft. 

Analyse aansluitvermogens gebouwen Papendalgebied

De energietransitie en daarmee de uitfasering van aardgas brengt grote uitdagingen 

met zich mee: hoe halen we Nederland van het aardgas af? Lage temperatuur 

warmtenetten kunnen een uitkomst vormen.

Lage temperatuur warmtenet 
versnelt energietransitie

Leidingnet in de grond voor verwarming en koeling van het Papendalgebied.
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5756 In de spoorlijn van Groningen naar Leeuwarden heeft aannemer Max Bögl in opdracht 

van ProRail een nieuwe spoorbrug gebouwd over het Van Starkenborghkanaal. 

ABT heeft voor dit project, samen met partner SSF (München), de constructieve en 

geotechnische advisering verzorgd en diverse duurzaamheidsideeën uitgewerkt, zoals 

koeling van het verse beton met kanaalwater. 

Van Dongen-Koschuh

Spoorbrug Zuidhorn

Vers beton 
duurzaam koelen 
met kanaalwater
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Scheurvorming voorkomen

Om scheurvorming tijdens de 

verhardingsfase van het beton te 

voorkomen, is het beton direct na 

het storten gekoeld. Max Bögl en 

ABT hebben voorgesteld om water 

uit het Van Starkenborghkanaal te 

gebruiken voor de koeling van het 

verhardende beton. Dat koelen is 

precisiewerk: de specietemperatuur, 

koelwatertemperatuur en 

leidingafstanden moeten nauwkeurig 

op elkaar worden afgestemd. Kleine 

aanpassingen aan het betonmengsel 

kunnen daarbij grote gevolgen hebben. 

Door kanaalwater toe te passen, kon in 

de berekening worden uitgegaan van 

een lagere watertemperatuur dan in 

eerste instantie voorzien. Dit spreekt 

ook een hoger koelvermogen aan. 

Met behulp van een 3D-berekening 

in het programma DIANA is de 

goede werking van de bijzondere 

koelingswijze aangetoond. 

Besparing CO2-uitstoot

Uit de warmteberekening van de 

poeren volgde dat het beton zonder 

koeling meer dan 60 graden Celsius 

warm zou worden. Uit de metingen 

bij de stort van de eerste poer bleek 

dat de temperatuur in het beton 

door de koeling onder de 35 graden 

is gebleven. Ongeveer vijf dagen na 

het storten was alweer een stabiele 

temperatuur van circa 20 graden 

bereikt. De kans op scheurvorming 

is hiermee tot een minimum 

beperkt. Zo is met een duurzame 

maatregel de duurzaamheid van de 

boogfundamenten gegarandeerd. De 

besparing in CO2-uitstoot bedraagt 

daarnaast meer dan 25 ton!

▶  Meer informatie over dit project? 

Kijk dan op

 www.abt.eu/projecten 

Rijkswaterstaat en de Provincies 

Friesland en Groningen werken aan 

verbetering van de vaarweg Lemmer-

Delfzijl. Om de vaarweg geschikt 

te maken voor grotere schepen, 

wordt deze verbreed en uitgediept. 

Ook worden bruggen vervangen, 

waaronder de oude vaste stalen 

vakwerkbrug met enkel spoor bij 

het Groningse Zuidhorn. Inmiddels 

is een nieuwe spoorbrug in gebruik 

genomen en wordt de oude brug 

gesloopt. De nieuwe brug is met een 

lengte van ongeveer tweehonderd 

meter langer dan de bestaande. Dat 

is nodig omdat de vaarweg breder 

is en omdat de brug ook de wegen 

langs beide oevers overspant. Het 

betreft een stalen boogbrug met 

tussengelegen betonnen rijvloer en 

een spoordek dat aan weerszijden 

van de boog doorloopt tot op de 

landhoofden. 

Transport over water

De staalconstructie van de brug 

wordt geheel gelast uitgevoerd 

en heeft een totaalgewicht van 

ongeveer tweeduizend ton. 

De productie vond plaats in de 

staalfabriek van Max Bögl in het 

Duitse Sengenthal. Deze fabriek 

ligt aan bevaarbaar water en via 

onder andere Main en Rijn is het 

Van Starkenborghkanaal goed 

bereikbaar. Voor het transport van de 

geproduceerde onderdelen is dan ook 

gekozen voor transport over water. 

Dit was niet alleen goedkoper, maar 

bespaarde ook vele tonnen aan CO2-

uitstoot ten opzichte van vervoer 

over de weg. 

Koeling funderingspoeren

De stalen boog wordt aan weerszijden 

van het kanaal ingeklemd in grote 

betonnen funderingselementen. 

De funderingselementen van de 

boog betreffen poeren met een 

oppervlak van 16 bij 14 meter en 

een dikte van 9 meter. Het onderste 

deel van de poer is uitgevoerd in 4 

meter dik onderwaterbeton met 

wapeningskorven én staalvezels 

en het bovenste deel in 5 meter 

dik gewapend beton. Als gevolg 

van de reactie van het cement met 

het water warmt het beton in de 

verhardingsfase op. Hierdoor ontstaan 

temperatuurverschillen in de poer. 

Het gevolg: spanningen en uiteindelijk 

mogelijke scheurvorming. 
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In de Vlaamse stad Aalst is de Tragelsite in ontwikkeling. 

Het gaat onder andere om een private ontwikkeling die 

een woontoren, een winkelcentrum en kantoren omvat. 

Het project heeft ook een publiek deel: de bouw van een 

arena. Daar zal het professionele basketbalteam Okapi 

gaan spelen. De huidige accommodatie van de club uit 

Aalst voldoet niet langer aan de huidige bouwnormen en 

de officiële eisen van wereldbasketbalbond Fiba. 

Exploitatie rondkrijgen

ABT België schreef zich samen met 

architecten UAUcollectiv en Jaspers 

Eyers, ontwikkelaar Van Haerents-

Sobradis en aannemer Artes Roegiers 

in als ontwerp- en adviseursteam 

voor het project. Dit consortium 

werd verkozen tot voorkeursbieder. 

Maar het daadwerkelijk sluiten van 

het contract bleef twee jaar lang een 

heet hangijzer in de lokale politiek. Zo 

bestond er bij sommigen vrees voor 

leegstand en exploitatieverliezen in 

het voorliggende plan voor de arena. 

Hoe krijg je de exploitatie rond voor 

een sobere oplossing met alleen een 

basketbalarena? Of moet je eerder 

kiezen voor een multifunctionele optie 

die ook geschikt is als concerthal en 

het vieren van het beroemde carnaval 

van Aalst? Die optie is dan natuurlijk 

wel kostbaarder... 

Knoop doorhakken

Om de impasse te doorbreken 

namen ABT België en 

UAUcollectiv het initiatief. 

Verschillende ontwerpvarianten 

met gebruiksscenario's en 

verdienmodellen werden uitgewerkt 

en voorgelegd aan de stad Aalst en 

zijn stedelijk ontwikkelingsbedrijf 

(AGSA). Daarbij kwam de ervaring die 

ABT België eerder had opgedaan bij 

de ontwikkeling van de Amsterdamse 

Ziggodome goed van pas.

De proactieve werkzaamheden van 

ABT België en UAUcolectiv hebben 

voor Aalst uiteindelijk de doorslag 

gegeven om de knoop door te hakken 

en te kiezen voor de optie van een 

multifunctionele variant. Inmiddels zijn 

UAUcollectiv en ABT België de opmaak 

van het vergunningsdossier voor de 

volledige site gestart. De verwachting 

is dat de bouw in 2019 start en dat de 

oplevering in 2022 zal plaatsvinden.

▶  Bekijk dit project en andere 

projecten in België op 

 www.abt-belgie.eu 

© UAUcollectiv

60Van basketbalarena naar
evenementenhal

ABT en 
architect breken 
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Kort nieuws

Ultraslanke hybride trap wint 
Betonprijs 2017

De ultraslanke hybride trap van 

ABT’s hoofdkantoor in Velp heeft 

de Betonprijs 2017 in de categorie 

betontechnologie gewonnen.

Uit de 83 inzendingen, waarvan 25 

projecten/innovaties in de categorie 

betontechnologie, waren naast de ABT 

trap ook de 3D Fietsbrug in Gemert 

en de unieke toepassing van dunne 

betonplaten bij de Zeelsterbrug in 

Eindhoven genomineerd. 

Een uniek project in eigen huis. ABT 

is niet alleen glasconstructeur en 

betonadviseur in dit project, maar ook 

de opdrachtgever. Samen met JHK 

Architecten, SI-X glas, Romein beton en 

Cornelissen verlegden ze hun grenzen. 

Juryoordeel

"In verwarrende tijden groeit de 

behoefte aan schoonheid. Schoonheid 

geeft troost. Als betontechnologie 

daarvoor ingezet kan worden, 

dan dient het een onverwacht 

maatschappelijk belang. Deze 

ultradunne trap is prachtig. De 

constructieve samenwerking met de 

glazen trapbalustrade is werkelijk een 

vondst", aldus de jury.

Ver voorbij het gangbare

De sierlijke trap gaat zowel 

productietechnisch als rekentechnisch 

ver voorbij de grens van het gangbare. 

Het revolutionaire ontwerp is een 

demonstratie van de mogelijkheden 

van UHSB en glas; UHSB toont zich 

hierbij als materiaal dat veelzijdig 

toepasbaar is, zelfs in dunne platen, 

en nagenoeg onderhoudsvrij. Het 

glas inspireert als constructief 

draagkrachtig materiaal dat nu zelfs op 

de kopse zijde verbonden kan worden 

aan allerlei materialen, zoals UHSB. 

▶  Bekijk nu de video over de 

totstandkoming van deze trap op

 www.abt.eu/ultraslanketrap 
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Ervaren en beleven
ABT Relatiedagen

Met ABT kom je op locaties waar je 

anders niet zo snel komt. Zo nam 

ABT zijn relaties op donderdag 21 

september mee naar Delft, waar het 

plaatselijke stadskantoor de deuren 

opende voor een kijkje achter de 

schermen. 

Rondleiding stadskantoor Delft

ABT organiseerde de relatiedag samen 

met Mecanoo architecten, Deerns, 

LBP|Sight en WB de Ruimte. Na vier 

korte speeches volgde een rondleiding 

door het stadskantoor. De focus lag 

op integrale samenwerking. Samen 

blikte het team terug op een succesvol 

project en een uitmuntend resultaat. 

▶  Wilt u meer weten over de 

technische uitdaging voor ABT 

tijdens dit project? Kijk dan op 

 www.abt.eu/stadskantoordelft 

Fietsen met relaties

Op donderdag 31 augustus 

organiseerde ABT de vijfde editie van de 

'ABT | Fietsen met relaties'-dag. Na een 

tocht dwars door de bloeiende heide, 

bereikten de deelnemers de top van de 

Posbank. Een sportief resultaat op een 

gezellige zomerse middag.
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Kort nieuws

IBD Deutschland verhuisd

Sinds enkele jaren heeft Oosterhoff 

Group ook een vestiging in 

Düsseldorf: IBD Deutschland GmbH. 

De onderneming is klein begonnen 

maar maakt, onder andere door haar 

expertise op het gebied van integrale 

projectbenadering en BIM, een fraaie 

groei door. De locatie groeit mee: 

zeer recent heeft IBD daarom een 

ander pand nabij de hoofdstad van 

Nordrhein-Westfalen betrokken, op 

het Mies Van der Rohe Businesspark in 

Krefeld. De verbouwing is gereed en de 

nieuwe locatie zal zeker inspireren tot 

verdere integrale samenwerking met 

IBD's partners op de Duitse markt.
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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

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 
Oosterhoff Group:

www.abt.eu 

www.abt-belgie.eu
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www.ibd-gmbh.de

www.luning.nl
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Variant op donkere 
achtergrond

Conculega Cup 2017 

Op vrijdag 23 juni vond voor de 

zestiende keer de door vrijwilligers 

van ABT georganiseerde Conculega 

Cup plaats op het sportpark van de 

TU Delft.

Het talentvolle team van ABT streed 

met vijftien enthousiaste teams 

van andere ingenieursbureaus om 

de felbegeerde Conculega Cup. 

Uiteindelijk ging de cup naar het 

team van Arcadis, dat in de finale 

het team van Burdock met 2-0 wist 

te verslaan. De dit jaar voor het 

eerst in het programma opgenomen 

troostfinale is gewonnen door 

het team van Witteveen+Bos. Het 

team van ABT behoort ook bij 

het voetballen tot de top van de 

ingenieursbureaus: het team bereikte 

de halve finale, maar werd daarin 

uitgeschakeld door de uiteindelijke 

winnaar, Arcadis. 
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maatvoering trap
conform opgave architect

Details maken het verschil, ook in 

architectuur. Een goede detaillering 

ondersteunt de esthetiek en de 

functionaliteit van een gebouw en 

draagt zo bij aan het onderscheidende 

vermogen van een architect of 

ingenieur. De ARC17 Detail Award 

legt de focus op dat onderscheidende 

vermogen: op vakmanschap en 

kwaliteit, op inventiviteit en passie.

Dit jaar ontving het Bezoekers-

paviljoen van Park Groot Vijversburg 

in Tytsjerk de ARC17 Detail Award. 

De jury bekroonde hiermee de 

vele innovatieve details die het 

architectonisch uitdagende 

totaalconcept mogelijk maken. 

Het Bezoekerspaviljoen is ontworpen 

door junya.ishigama+associates en 

Studio MAKS. Zij ontwierpen geen 

gebouw maar een glazen paviljoen, 

dat op lijkt te gaan in het omringende 

park. Ze zochten naar transparantie 

en voerden dit tot het maximaal 

haalbare door. De jury: “De bereikte 

eenvoud is bovendien geen oneliner, 

maar het resultaat van complexiteit in 

meerdere opzichten.” 

Vanaf het begin ontwierpen de 

architecten samen met de ingenieurs 

van ABT aan de volledig glazen gevel 

die de vrije overspanning van 15 

meter van het dak mogelijk maakt. 

Een comfortconcept dat is voorzien 

met volledig in de vloer en het dak 

geïntegreerde installaties. Het zijn 

enkele voorbeelden van de vele 

innovatieve details die het gebouw tot 

een beleving maken.

ABT ondersteunde het project op 

alle technische disciplines, van de 

inventarisatie van de historische villa 

tot aan de kostenadvisering.

▶  Meer weten over dit project?

Kijk dan op  www.abt.eu/projecten 

Park Groot Vijversburg wint
ARC17 Detail Award
Vakmanschap, inventiviteit en passie
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