
11           / bouw
en

 
 aan

 am
bities

Transparantie in

samenwerking en

constructie

De onmogelijke fundering

Duurzame relatie met

Anne Frank Huis

Grenzeloos profiteren 

van wind

Smart Energy-gebouwen 

en -wijken

Stadskantoor Heerlen

Onlosmakelijk verbonden

Kloostertuin Brakkenstein

valt in de prijzen

December 2018

A
B

T / bou
w

en aan am
bities / D

ecem
ber 2018

D
U

U
R

Z
A

A
M

H
E

ID



1

© Christian van der Kooy

Barcode Architects

Wie gelooft dat bestaande bouw 

vooral beperkingen met zich 

meebrengt, komt bedrogen uit. Als 

bij de start van het ontwerptraject 

in 2014 gekozen zou zijn voor 

nieuwbouw van het Earth 

Simulation Lab (ESL) in Utrecht 

zou alles anders zijn geweest. Nu 

bleef – na het pand gestript te 

hebben – een betonskelet van het 

voormalig Robert J. De Graaff-

laboratorium over. De doos met 

robuuste draagconstructie bood het 

perfecte decor voor onderzoekend 

ontwerpen: een ontdekkingstocht 

naar mogelijkheden.

Ondanks dat de basis er al 

stond, zijn er in vier jaar tijd 

vele adviesuren besteed aan het 

project. Het ontwerp werd samen 

met Barcode Architects binnen 

anderhalf jaar na een intensief 

traject voltooid. De hoeveelheid 

verschillende gebruiksfuncties in 

het 7.000 m2 ‘kleine’ compacte 

gebouw maakte het ontwerp- en 

bouwproces uiterst complex. 

Ruimtes variëren van werkplaatsen, 

koel- en vriescellen, opslagruimen 

tot laboratoria, microscopieruimten 

en kantoren. Allemaal met ieder hun 

eigen specifieke prestatie-eisen. 

Toch is het gelukt om uniformiteit 

te bewaren in de details. Dit heeft 

ook veel inzet gevraagd in de 

uitvoeringsfase. Veel ademruimte 

was er niet, omdat er door de 

aanwezigheid van een casco gelijk 

gebouwd kon gaan worden. In het 

najaar is het ESL opgeleverd. Met de 

gevel als absolute eye-catcher. 

▶  Ontdek het geheim van deze schil 

achterop het magazine!

© Christian van der Kooy

Barcode ArchitectsOnderzoekend ontwerpen 

A
B

T / bou
w

en aan am
bities / D

ecem
ber 2018

A
B

T / bou
w

en aan am
bities / D

ecem
ber 2018

D
U

U
R

Z
A

A
M

H
E

ID



32

Menselijke verbindingen

“Vanuit samenwerking 
in verschillende 
kennisgroepen leggen 
ABT’ers de verbindingen 
voor integrale projecten”

© Michiel Pothoff

Als directeur van ABT ben ik nooit uit 

het oog verloren waar de organisatie 

vandaan komt. De menselijke maat 

stond voor mijn voorgangers altijd 

voorop. In dat teken mogen we 

onze gepensioneerden jaarlijks weer 

verwelkomen, om de familieband in 

stand te houden. Nu ik afscheid neem als 

directeur van ABT, voelt het dan ook alsof 

ik mijn familie moet loslaten. 

Gelukkig blijf ik vanuit mijn bestuursfunctie bij Oosterhoff 

Group betrokken bij ABT, maar ook bij de andere 

dochtermaatschappijen. De integrale projecten die bij ABT 

een steeds grotere rol zijn gaan spelen, stimuleren ook de 

verbinding tussen de onderdelen van Oosterhoff Group. 

Door een bijdrage te leveren aan de systemen voor die 

samenwerking, zal 1 + 1 steeds vaker 3 zijn.

Ik hoop dat de menselijke maat de belangrijkste pijler blijft 

binnen ABT. Geld verdienen is prachtig, maar goed voor 

elkaar zorgen is nog belangrijker. Persoonlijke ontwikkeling 

is met het oog op de volgende generatie de heilige graal. Het 

nieuwe organisatiemodel biedt die ruimte voor ontwikkeling. 

Laat dat voor de Oosterhoff Group ter inspiratie dienen, 

zodat het als werkveld voor de toekomst gaat dienen.

Gerard Doos

Familie loslaten

“Ik hoop dat de menselijke 
maat de belangrijkste pijler 
blijft binnen ABT. Geld 
verdienen is prachtig, maar 
goed voor elkaar zorgen is
 nog belangrijker.”

© Michiel Pothoff

Aan het einde van 2018 bevindt ABT zich 

op een markant punt. Scheidend directeur 

Gerard Doos doet een stap terug en 

laat een nieuw bestuursmodel na. Als 

relatief jonge directeuren zullen wij de 

enorme verandering die de organisatie de 

afgelopen tijd heeft doorgemaakt, blijven 

optimaliseren. Over een jaar weten we 

niet anders, maar het is ongelofelijk wat 

we in korte tijd samen bereikt hebben. 

De traditionele zuilen zijn afgebroken waarna we vervolgens 

verder hebben gebouwd aan een projectorganisatie. 

Projectmatig werken is inmiddels gemeengoed in onze 

wereld. Dat we onze volledige organisatie in het teken 

stellen van integrale projecten, is in onze ogen niet meer 

dan een logische ontwikkeling. Specifieke technische 

kennis wordt optimaal ingezet en daar plukken onze 

opdrachtgevers de vruchten van.

Op de lange termijn is deze verandering zelfs noodzakelijk. 

Bijvoorbeeld met het oog op het aantrekken van de beste 

mensen. Die willen we een plek bieden waar ze kennis 

kunnen halen en brengen. Vanuit samenwerking in 

verschillende kennisgroepen leggen ABT’ers de verbindingen 

voor integrale projecten. Inmiddels maken integrale 

projecten al een groot deel uit van de omzet van ABT; de 

verbinding van kennis tussen die projecten is de uitdaging 

waar we voor staan.

Verbinding staat centraal in dit magazine. Niet in de 

laatste plaats om het gedachtegoed van de oorspronkelijke 

oprichters in stand te houden. Het is aan ons om die 

menselijke maat weer door te geven aan de volgende 

generatie, zoals Gerard Doos dat altijd met veel toewijding 

heeft gedaan.

Rudi Roijakkers & Michiel Wentges  
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In de rechtbank komen meerdere stromen – onder 

meer bezoekers, gehechten en medewerkers – samen, 

die tegelijkertijd strikt gescheiden moeten blijven. Het 

Rijksvastgoedbedrijf wilde desondanks een transparant 

gebouw. Zonder dat er ingeboet zou worden op de 

veiligheid van zowel medewerkers als bezoekers. Met dit 

uitgangspunt gingen ABT, Macquarie, KAAN Architecten en 

DVP aan de slag. Geen taken maar doelen, vaste rollen en 

een duidelijke aanpak.

Integrale ontwerpprincipes

Het compacte en ervaren team kwam direct tot de kern. 

Met integrale ontwerpprincipes werd voor alle teamleden 

direct duidelijk hoe de verschillende kennisgebieden op 

elkaar aan moesten sluiten. Teamleden hadden soms een 

persoonlijke voorkeur, maar dat leidde tot goede discussies 

en uiteindelijk een weloverwogen keuze.

Het gekozen concept was op deelgebieden misschien niet 

het beste, maar als geheel wel. Ook in deze fase bleek de 

teamgeest allesbepalend, want het uiteindelijke ontwerp 

moest breed gedragen worden. Door de randvoorwaarden 

altijd goed in de gaten te houden, vielen zaken soms 

intuïtief op hun plek. Hiermee nam de collectieve 

overtuiging over het ontwerp toe.

Evenwichtig ontwerp 

Dankzij een succesvolle aanpak, waarbij aan het begin zoveel 

duidelijkheid is gecreëerd, kwam het team op natuurlijke wijze 

tot een evenwichtig ontwerp. De bouw zal eind 2020 worden 

afgerond. In de tussentijd heeft deze positieve ervaring geleid 

tot dezelfde aanpak voor het project op Schiphol.

▶  Meer informatie over PPS-projecten? 

Ga naar www.abt.eu/projecten

7

Gestroomlijnd ontwerpen
Een goed proces staat of valt met duidelijke randvoorwaarden. Dat 

geldt zowel voor een strafproces als voor een ontwerpproces. Die twee 

werelden kwamen samen bij het ontwerp van de nieuwe Rechtbank in 

Amsterdam. Duidelijkheid van begin tot eind zorgde voor een vlot proces.

Sander Dorleijn en Jaap Wiedenhoff

6

© KAAN Architecten

© KAAN Architecten

© KAAN Architecten
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9 Het niets verhullende karakter van glas maakt elk detail zichtbaar. Die transparantie 

stelt hoge eisen aan de samenstellende delen en hun koppelingen die het tot één 

geheel maken. Voor glasconstructies wordt die uitdaging groter en groter. Architecten 

verkennen en verbeelden de ongekende mogelijkheden van glas. Het is aan ABT om het 

technisch waar te maken.

Kars Haarhuis, Erwin ten Brincke en Ronald Wenting

Glas

Transparantie in 
samenwerking
en constructie

8

Infinity Offices

© Pieter Kers | beeld.nu
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Glas geeft een garantie op licht en 

zicht. Glazen constructies geven 

een extra dimensie aan wat je te 

zien krijgt. Dat geldt letterlijk voor 

de Disney-sculpturen op de gevel 

van de Eusebiuskerk in Arnhem, 

die – terwijl ze vanaf de grond 

niet eens zichtbaar waren – in 

1962 voor behoorlijk wat ophef 

gezorgd hebben. Vanuit het glazen 

balkon zijn ze nu in volle glorie te 

aanschouwen. Boven je hoofd, op 

62 meter hoogte.

Maken of breken

‘Bij glasconstructies draait het 

vooral om de detaillering en het 

maakbaar maken. Hiervoor is 

heel specifieke materiaalkennis 

en engineering nodig.’ Erwin ten 

Brincke en Ronald Wenting, samen 

met Kars Haarhuis betrokken 

bij meerdere glasconstructies, 

wijzen hiermee op de belangrijkste 

aandachtspunten. ‘Maakbaarheid 

staat of valt met een goede 

samenwerking tussen ontwerpende 

en uitvoerende partners. Die 

moet in een zo vroeg mogelijk 

stadium tot stand komen. Zo leiden 

ideeën tot optimale oplossingen, 

waarbij de ambities, de technische 

mogelijkheden en het budget op 

elkaar zijn afgestemd.’

‘Vanuit de productie is er zoveel 

mogelijk met glas,’ vult Kars aan. 

‘Fabrikanten maken sinds dit jaar 

glazen panelen van 20 meter lang. 

Maar als je op een eiland gaat zitten 

innoveren, wordt het niet maakbaar. 

De glasproductie ontwikkelt zich 

razendsnel en kan elke maand 

veranderen. Je moet blijven sparren, 

open staan voor elkaars ideeën en 

samen tot oplossingen komen om 

het ontwerp te realiseren.’

In het oog springend

Op deze manier wist het 

bouwteam bij museum De Bastei 

in Nijmegen een volglazen erker 

te ontwikkelen en te plaatsen. In 

de voormalige verdedigingstoren 

huist nu het Centrum voor Natuur 

en Cultuurhistorie. Oorspronkelijk 

prijkte er in de middeleeuwen een 

uitkragend arkeltorentje op de toren, 

dat mede diende als uitkijkpunt over 

de Waal en haar kade. Die functie is 

nu in ere hersteld door een met glas 

omsloten ruimte.

 

Kars: ‘Een glasconstructie is vooral 

een eye-catcher, die zo transparant 

mogelijk moet worden gehouden. 

Verbindingen proberen we niet 

zichtbaar te maken.’ Een voorbeeld 

van zo’n eye-catcher zonder ook 

maar één zichtbare verbinding is 

de 7,6 meter lange glazen desk op 

de verdieping van Infinity Building 

Amsterdam. De magie ontstaat 

doordat de stalen hulpconstructie 

volledig uit het zicht blijft, ondanks 

de doorzichtige constructie.

Beleving versus engineering

Aan de andere kant komt het zelfs 

voor dat er constructief meer 

mogelijk is dan uiteindelijk wordt 

toegepast. De glazen balkons op de 

Eusebiuskerk zouden constructief 

gezien namelijk ook zonder 

zichtbare stalen constructie kunnen. 

Om de ervaring voor bezoekers niet 

overdreven spannend te maken, is 

ervoor gekozen om van het stalen 

frame een geruststellende werking 

uit te laten gaan.

10

Oneindige glazen balie, 

Infinity Offices, Amsterdam

Het ontwerp van Casper Schwarz 

Architects is oneindig lang en 

oneindig spannend, zwevend boven 

de vloer met een lengte van 7,6 

meter. In het voormalige ING-

kantoor te Amsterdam, dat ook wel 

bekend staat als De Schoen, bleek 

een volledig glazen constructie 

praktisch niet haalbaar. Maar door 

het toevoegen van onzichtbare 

stalen trekstangen wordt het glas 

toch op hoogte gehouden en kon de 

balie precieus worden verlijmd, wat 

heeft geleid tot het zwevende effect 

en een ontvangst met allure.

Arkel Erker,

De Bastei, Nijmegen

Een glasconstructie in isolatieglas 

die uitkraagt over de volledige 

productiegrens van 3,2 meter. Aan 

de onderzijde bij de metselwerk 

gevel draagt deze de belasting af op 

een hoekpunt. Aan de bovenzijde 

worden de hoeken van de erker 

vastgehouden door 'handjes' die via 

een inwendige stalen trekband zijn 

verbonden aan de verdiepingsvloer. 

Dit zijn tevens de spannendste 

details, aangezien het glas daar 

cruciale krachten afdraagt. Het 

ontwerp van Van Roosmalen Van 

Gessel Architecten e.p. is haalbaar 

en maakbaar geworden door een 

intensief engineeringstraject, 

experimenten en een goede 

samenwerking met glasleverancier 

Si-X.

Glazen Balkons, 

Eusebiuskerk, Arnhem

Aan twee zijden van de Eusebiuskerk 

kan sinds dit jaar op een hoogte van 

zestig meter worden uitgekeken 

over Arnhem. Het ontwerp van 

Nijhuis Architectuur is precies op de 

hoogte geplaatst waar een blik kan 

worden geworpen op de bijzondere 

beeldhouwwerken, die zijn geïn-

spireerd op Walt Disney en Marten 

Toonder en die destijds nogal wat 

ophef veroorzaakten. ABT heeft zich 

gebogen over de glas- en staalcon-

structie, met de balkons die vanuit 

oogpunt van maakbaarheid werden 

geprefabriceerd op de grond en in 

één dag naar boven zijn gehesen. 

Een zorgvuldig gedetailleerde 

glasconstructie is nu bevestigd aan 

het metselwerk van de toren. Dit 

zorgt voor maximaal uitzicht.

▶ Kijk voor meer informatie over 

deze projecten op www.galleo.co

De Bastei

© Pieter Kers | beeld.nu

Eusebiuskerk

“Maakbaarheid staat of valt 
met een goede samenwerking 
tussen ontwerpende en 
uitvoerende partners.”
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De staalindustrie leeft. Dat kun je 

afleiden uit tal van staalconstructies 

met vloeiende vormen, zoals die 

van station Arnhem, waar ABT 

eerder een bijdrage aan leverde. In 

navolging op die trend, ontwierp 

ABT de afgelopen tijd een aantal 

onorthodoxe staalconstructies. 

Door het conventionele los te 

laten en vrijer te denken, werden 

onmogelijke ontwerpen haalbaar. 

Met name dankzij de transparante 

samenwerking met AIP Partners.

Verfrissende industrie

‘De scheepsbouw denkt anders, 

zonder gehinderd te worden 

door de traditionele bouwketen,’ 

begint Kars Haarhuis. Namens 

ABT was hij samen met Ronald 

Wenting betrokken bij meerdere 

vernieuwende staalconstructies. ‘Ze 

benaderen het ontwerp alsof het 

schepen zijn en denken in platen en 

ribben. Hierdoor ontstaan er andere 

mogelijkheden in de architectuur, 

zonder hoeken en met vrije vormen. 

Een trend die jaren geleden werd 

ingezet met de blob-architectuur.’ 

Mogelijkheden die volgens Ronald 

ook dankzij meerdere intensieve 

samenwerkingen zijn ontstaan: ‘De 

wisselwerking en het meedenken 

zijn naadloos op elkaar afgestemd. 

Om de ontwerpen maakbaar te 

maken, is het belangrijk dat je 

openstaat voor elkaars werelden. 

Dan werk je pas écht samen.’ 

Inmiddels staan er met uitkijktorens 

Weusthagpark en Vliegbasis Twente 

twee iconische zelfdragende 

staalconstructies. Onlangs is daar 

het twaalf meter hoge kunstwerk 

Scheldeplein Schemerlamp aan 

toegevoegd, met flinterdunne 

bladen van tien millimeter die vrij 

uitkragen over een hoogte van 

zeven meter. De stijfheid wordt 

voor een groot deel gehaald uit 

3D-kromming van de bladen. 

Werelden samenbrengen

De opkomst van vrije vormen in 

staalconstructies is eveneens te 

koppelen aan de opkomst van 

3D-productietechnieken. ‘Op de 

ontwerptafel tekenen en rekenen 

we 3D. De rechtstreekse koppeling 

met 3D-productiefaciliteiten biedt 

de mogelijkheid om het potentieel 

van het materiaal maximaal te 

benutten. Dit gaat leiden tot 

een andere vormentaal van de 

constructies,’ voorziet Ronald.   

 

Terwijl toekomstmuziek op de 

achtergrond speelt, maakt ABT 

dankbaar gebruik van de technieken 

uit de scheepsbouw. ‘We benaderen 

staalconstructies vormactief, naar 

goed voorbeeld van bomen en 

natuurlijke vormen. Zo benut je 

de hele constructie,’ legt Kars uit. 

Een filosofie die het kunstwerk op 

het Scheldeplein in Alblasserdam 

letterlijk lijkt te belichamen. 

De Scheldeplein Schemerlamp 

vormt met een hoogte van twaalf 

meter letterlijk het nieuwe lichtpunt 

op dit plein in Alblasserdam. In 

nauwe samenspraak met de 

scheepsbouwexpertise van AIP 

Partners werd deze constructie 

mogelijk. De bijzondere slankheid is 

te danken aan 3D-plaatkrommingen 

die volledig zijn benut in de 

rekenmodellen en de detaillering 

die zorgvuldig is afgestemd op 

vermoeiing door windbelasting.

▶ Kijk voor meer informatie over 

deze projecten op www.galleo.co

Projecten varen wel bij een volwaardige samenwerking. Neem je varen letterlijk, dan 

kom je uit bij de scheepsbouw. Na een aantal markante projecten, kan ABT bijna lezen 

en schrijven met AIP Partners (voorheen onderdeel van scheepsbouwer Royal IHC).

Kars Haarhuis en Ronald Wenting

Creatief staaltje werk 12

Uitkijktoren Weusthagpark

© Tjeerd Derkink

Scheldeplein Schemerlamp

Uitkijktoren Vliegbasis Twente
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Waar projecten normaal 

gesproken gegund worden, besloot 

Rijkswaterstaat dit keer een groep 

jonge mensen samen te stellen, 

omgedoopt tot projectgroep 

DOEN. Hiermee wilden ze alle 

mogelijkheden belichten, zonder dat 

bijvoorbeeld kosten leidend zou zijn. 

‘Eerst was de veronderstelling dat 

er een nieuwe brug moest komen,’ 

vertelt Mark Verbaten, namens ABT 

betrokken bij het project.

Stempel drukken

‘Rijkswaterstaat wilde het beste 

voor de samenleving. Door ABT 

vroeg bij het proces te betrekken, 

konden wij onze stempel drukken 

op de te maken keuzes. Terwijl we 

bij traditionele aanbestedingen 

vaak afhankelijk zijn van keuzes die 

vooraf al gemaakt zijn.’ Hiermee 

belicht Mark direct het grootste 

voordeel van deze aanpak voor een 

partij als ABT.

Project DOEN gaf de ruimte om 

vooraf breed te kunnen oriënteren 

en alles te onderzoeken. De brug 

tussen Nijkerk en Flevoland stamt 

uit 1965. In de tussentijd was de 

verkeersbelasting flink toegenomen, 

met de nodige schade tot gevolg. Tijd 

voor verbetering dus. Maar op welke 

manier de omgeving daar nu en in 

de toekomst het minste last van zou 

hebben, was nog maar de vraag. 

Minimale hinder

Mark: ‘Versterking heeft praktische 

grenzen, maar gelukkig konden we 

al in een vroegtijdig stadium onze 

expertise inbrengen. Met koolstof 

lijmwapening bleek het mogelijk 

om de voorgespannen liggers 

voldoende te versterken. Dankzij 

hoogwaardig rekenen kwamen we 

ook tot de conclusie dat het dek 

intact kon blijven.’ 

 

Door de aanpak van projectgroep 

DOEN hebben de 15.000 

weggebruikers die de brug passeren, 

zo min mogelijk hinder ondervonden 

van de werkzaamheden. Alleen toen 

het door aanrijdingen beschadigde 

brugdeel werd vervangen en 

verhoogd, was de brug een paar 

dagen afgesloten. Zo kan de 

verbinding tussen Gelderland en 

Flevoland er weer minimaal dertig 

jaar tegenaan!

Innoveren kan op de meest uiteenlopende manieren. Zowel technisch als 

projectmatig. Rijkswaterstaat besloot voor de Nijkerkerbrug de traditionele manier 

van aanbesteden los te laten. Project DOEN werd in het leven geroepen om de 

verzwakte brug aan te pakken.

Mark Verbaten

Ruimte voor beste oplossing
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Veel portalen en hun fundament zijn 

aan vervanging toe. Met die gedachte 

klopt Weenk Infra Foundations aan 

bij ABT. De betonnen platen die als 

fundering voor de portalen dienen, 

liggen vlak langs het spoor. Aangezien 

de bovenleiding om de vijftig á zestig 

meter op zo’n portaal steunt, zijn 

er in totaal behoorlijk wat portalen 

die vervangen moeten worden 

op kilometerslange trajecten. Bij 

vervanging wordt het treinverkeer 

stilgelegd, wat grote logistieke 

gevolgen heeft. 

Juiste spoor

Het uitgraven en vervangen van de 

betonnen fundamenten blijkt een 

tijdrovende klus. Een alternatieve 

fundering is wenselijk, maar de 

uitdagingen rondom het spoor zijn 

met taludranden en zwerfstromen 

groot. Een extra reden voor Weenk 

Infra en ABT om naar andere 

mogelijkheden te gaan kijken. 

Uitgangspunten: een fundering 

die snel te plaatsen is en zowel 

horizontale als verticale belasting kan 

dragen.

Het eerste uitgangspunt wijst 

al snel in de richting van een 

schroeffundament. In tegenstelling 

tot een betonnen fundament hoeft 

die niet uitgegraven te worden, wat 

de nodige tijd scheelt. ProRail haakt 

in vroegtijdig stadium aan, mede 

vanwege de mogelijke risico’s met 

zwerfstromen in de grond. Die zouden 

direct een breekpunt kunnen vormen. 

Dat blijkt niet het geval en ProRail 

raakt enthousiast. 

Wissel omzetten

Zo biedt het schroeffundament dat 

de verticale belasting draagt deel 

één van de oplossing. Horizontale 

en momentbelasting van de 

bovenleiding – door bijvoorbeeld 

wind – vormen uitdaging nummer 

twee voor het schroeffundament. Het 

systeem mag niet te veel uitbuigen 

want dan raakt de bovenleiding 

uit positie. Zo wordt duidelijk dat 

er een tweede onderdeel voor het 

schroeffundament moet komen.

Het HKV-element – een stalen 

buis met vleugels – is in staat de 

horizontale belasting en het moment 

af te dragen aan de grondslag en 

volgt de eventueel optredende 

zetting van het baanlichaam. Dit 

element wordt met een kopplaat 

met een schroefkoppeling aan het 

schroeffundament gekoppeld. Samen 

vormen zij het HKV-schroeffundament 

dat met relatief licht materieel 

en werktuigen wordt geplaatst, 

ook op regulier slecht bereikbare 

locaties. Met de HKV-rekenmodule 

worden per locatie geotechnische en 

constructieve toetsingen uitgevoerd. 

Goed op weg

Na een succesvol innovatieproces, 

waarbij testen rondom het spoor 

in Amersfoort positief uitpakken, 

is ProRail inmiddels overtuigd 

van het HKV-schroeffundament. 

Het funderingssysteem inclusief 

rekenmodule is dan ook erkend als 

geschikt funderingssysteem. Het 

systeem is Europees gepatenteerd, 

maar doorontwikkelen blijft 

noodzakelijk om deze voorsprong 

te behouden. De combinatie van 

de twee elementen in het HKV-

schroeffundament is namelijk een 

echte eye-opener voor alle betrokken 

partijen. Het biedt met name veel 

mogelijkheden in specifieke situaties 

met weinig ruimte. Dat geldt 

bijvoorbeeld ook voor geluidschermen. 

Daarmee zet de HKV-schroeffundatie 

een nieuwe standaard, waarmee 

ProRail als eerste gebruiker de 

komende jaren enorm veel tijd en 

kosten zal besparen.

De voordelen van het HKV-

schroeffundament voor ProRail 

ProRail heeft honderden kilometers 

spoor waarbij de portalen en 

fundamenten op het einde van hun 

levensduur zitten. Deze portalen 

moeten in een periode van vijf tot tien 

jaar worden vervangen, maar met de 

traditionele betonnen fundamenten 

is het niet mogelijk om dit binnen 

deze tijdspanne uit te voeren. 

Daarnaast worden diverse sporen 

geëlektrificeerd, waar onvoldoende 

ruimte op de spoordijk beschikbaar 

is voor een traditioneel betonnen 

fundament. Weenk Infra Foundations 

biedt ProRail een oplossing aan in de 

vorm van het HKV-schroeffundament 

met als voornaamste voordelen:

1. Tijdens een treinvrije periode 

kunnen drie tot vier keer zoveel 

HKV-schroeffundamenten worden 

ingebracht in vergelijking met 

traditionele betonnen prefab 

fundamenten.

2. De schacht van het element 

heeft een doorsnede van slechts 

+/- 300 mm. De vleugels van 

het HKV-element lopen parallel 

met het spoor, net als de kabels 

en leidingen in de ondergrond. 

Hierdoor is de kans op een conflict 

met een HKV (verticaal element) 

veel kleiner dan bij de traditionele 

prefab betonfundaties met een 

voetafdruk van 2400mm x 2500mm 

(horizontaal element) en is het 

ruimtebeslag slechts een korte 

strook grond van 300 mm parallel 

aan het spoor.

3. Er komt geen (veelal vervuilde) 

grond vrij.

4. Er wordt geen gebruik gemaakt 

van beton, wat vaak wel 

wordt gebruikt bij traditionele 

dieptefundaties. Hierdoor kan het 

HKV-schroeffundament ook bij 

temperaturen onder het vriespunt 

worden toegepast. Bovendien is er 

geen sprake van een uithardingstijd 

zodat het fundament gelijk volledig 

kan worden belast.

Reizen in de trein betekent vaak naar buiten turen en het landschap langs zien trekken. 

Ondertussen schiet ongemerkt het één na het andere bovenleidingportaal voorbij. 

Schade aan de bovenleiding door de slechte staat van die portalen is vaak de oorzaak 

dat diezelfde trein niet rijdt. Een probleem dat schreeuwt om een oplossing.

Bert Lebbink en Roel van der Putten

Nooit vertoonde wisselwerking 
in fundering
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© Weenk Infra Foundations
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Hoewel velen anders willen doen geloven; beton zoals we het nu toepassen is niet 

duurzaam. Vooral door de toepassing van cement heeft beton een flink aandeel in de 

wereldwijde CO2-uitstoot. Beton is het meest gebruikte bouwmateriaal ter wereld, we 

kunnen niet zonder. Wel kan het duurzamer.

Kari Kleiss

Ook groen beton is grijs Glazen glasverbindingen18

Momenteel is de productie van 

portlandcement – het bindmiddel 

in beton – jaarlijks verantwoordelijk 

voor 5% van de totale wereldwijde 

CO2-uitstoot. De CO2-footprint van 

beton kan enorm beperkt worden 

– door het weglaten van cement 

en het te vervangen door een ander 

bindmiddel. Geopolymeerbeton is hier 

een voorbeeld van. 

Geopolymeerbeton (GPB)

Bij geopolymeerbeton (GPB) wordt 

een alternatief bindmiddel toegepast 

waarin geen cement van pas 

komt. Het bindmiddel bestaat uit 

een puzzolane stof – bijvoorbeeld 

vliegas en hoogovenslak – en 

een alkalische vloeistof, zoals een 

natronloogoplossing. De puzzolane 

stof wordt door de alkalische 

oplossing geactiveerd om te reageren 

(geopolymerisatie) tot een hard 

materiaal. Dit verharde materiaal 

lijkt op traditioneel beton. Het blijkt 

dat van dit ‘groene’ beton enkele 

aspecten zelfs gunstiger zijn. Naast de 

lagere CO2-uitstoot ontstaat er bij de 

verharding geen (hydratatie)warmte, 

krimpt het minder en kan er meer 

gerecycled zand en grind in worden 

toegepast. 

De eerste stap is gemaakt: GPB is in 

Nederland in een aantal fietspaden en 

een rotonde toegepast. Een volgende 

stap in constructieve toepassing 

van GPB wordt nu gezet, waarbij de 

kwaliteit middels beproeving geborgd 

en aangetoond wordt. Constructief 

toepassen is een grotere uitdaging. 

Dit komt voornamelijk doordat het 

constructief toepassen meer risico’s 

met zich mee brengt en daardoor ook 

meer eisen aan het materiaal stelt. 

Werkelijkheid

Gedreven door het duurzaamheids-

aspect – en de uitdaging – gaat deze 

volgende stap werkelijkheid worden 

binnen ABT. Door klein te beginnen 

bij pilots in vloeren en funderingen, 

wil ABT het uiteindelijk kunnen 

gaan toepassen in hoogwaardige 

constructies en massabeton. 

Door de combinatie van kennis, 

ervaring met de vele aspecten die 

bij deze ontwikkeling spelen en het 

vertrouwen in verandering, kan ABT 

deze duurzaamheid borgen. Diverse 

opdrachtgevers en klanten van ABT 

willen een slag in verduurzaming 

maken, doet u mee?

Glazen elementen, gevel- en 

dakpanelen, liggers en vinnen, zijn 

met de huidige stand van de techniek 

volledig transparant. De verbindingen 

tussen deze elementen zijn vandaag 

de dag vaak stalen, ondoorzichtige, 

in het oog springende onderdelen. 

Anna heeft een verbindingsmethode 

onderzocht die hier een transparante 

oplossing voor kan bieden: het 

verbinden van glas aan glas, met glas.

Glas versmelten

Glas kan globaal in een oven of 

lokaal worden verhit om een 

versmolten glasverbinding te maken. 

De eerste methode heet glasfusie, 

de tweede is het lassen van glas. 

Beide methoden zijn onderzocht, 

uitgevoerd en beproefd. Voor de 

glasfusie maakt Anna gebruik van 

een gipsmal, waarin het glas wordt 

geplaatst. De oven warmt langzaam 

op tot 765 graden Celsius, waarin 

het glas drie uur blijft staan. Daarna 

moet het zeer langzaam afkoelen 

om restspanningen in het glas te 

voorkomen. Dit proces duurt meer 

dan twee dagen. Het resultaat van de 

glasfusie is een matglazen T-stuk met 

een solide ogende verbinding. Wel 

zorgt de mal voor oppervlaktetextuur 

en vervorming.

Bij het lassen van glas ontstaat 

thermische spanning door 

temperatuurverschillen. Om een 

thermische breuk te voorkomen, 

wordt het glas voorverwarmd in een 

oven en in dezelfde oven gelast. De 

lokale verwarming wordt verzorgd 

door een gasbrander die de las aan 

beide zijden gelijkmatig verwarmt 

tot circa 1.000 graden Celsius. Een 

eindige elementen model voorspelt 

dat de spanning niet te hoog wordt, 

als de afkoeling van het glas tijdens 

het lassen wordt beperkt. Na een 

reeks spannende experimenten komt 

de voorspelling in het rekenmodel 

uit: het lassen van glas leidt tot 

transparante glazen T-stukken.

Baanbrekend

Natuurlijk moeten de in totaal twaalf 

glazen verbindingen ook getest 

worden. Daarvoor wordt de verbinding 

op afschuiving belast en worden de 

gefuseerde en gelaste proefstukken 

vergeleken. In die test wordt ook een 

derde methode met UV-geharde, 

transparante lijm meegenomen. 

De resultaten tonen aan dat de 

verschillende soorten verbindingen van 

vergelijkbare sterkte zijn.

De hoeveelheid van twaalf 

proefstukken is te klein voor harde 

conclusies, maar de resultaten zijn 

hoopgevend. Bovendien sluit het 

gebruik van natriumkalkglas met 

tien millimeter dikte, beter aan op 

de praktijk dan eerdere proeven 

met transparante glasverbindingen. 

Een eerste stap naar versmolten 

verbindingen in gebouwen is dus gezet!

▶ Meer informatie over glas? 

Ga naar www.abt.eu/glas

Glas is een fascinerend materiaal. Het is in de afgelopen decennia ontwikkeld van 

opvulmateriaal naar constructief materiaal. Dit resulteert in bijzondere, transparante 

constructies. Een ontwikkeling waar Anna Eskes met haar afstudeeronderzoek aan de 

TU Delft aan bijdraagt.

Anna Eskes en Diana de Krom
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Dat is nou typisch de gedachtegang 

van een jonge ABT’er. In dit geval 

die van Congrui Zha. Als student 

aan de TU Delft, komt hij tijdens 

colleges in aanraking met het werk 

van ABT. Met name de bouw van 

het Nationaal Militair Museum blijft 

hem bij. Daar rust een glazen dak 

ter grootte van vier voetbalvelden 

op een ingenieuze staalconstructie.

Onconventioneel

De onconventionele aanpak bij 

dat project, leidt Congrui voor 

zijn afstudeerproject terug naar 

ABT. Dit keer gaat het niet over 

daken, maar over de ventilerende 

werking van ramen. Openstaande 

ramen lijken op het eerste oog een 

verademing, maar de luchtstroom 

blijkt behoorlijk turbulent te zijn. 

Binnen en buiten raken steeds meer 

met elkaar verweven, maar kan dat 

op een comfortabele manier?

Congrui toont eerst aan dat een 

gebogen raam de buitenlucht 

gestroomlijnder naar binnen leidt. 

Dat maakt het binnenklimaat een 

stuk aangenamer. Maar hoe kom je 

tot gebogen ramen? Met het oog 

op duurzaamheid, ontwikkelt hij 

een technologie met pneumatische 

actuatoren. Daarmee is het mogelijk 

om isolatieglas aan de hand van 

luchtdruk te buigen. 

Productie

Een aantal zachte polymeren 

luchtkamers op een dun glaspaneel, 

blazen door de luchtinflatie op als een 

ballon. Hierdoor raken ze elkaar en 

ontstaat er compressiekracht tussen 

de luchtkamers. De kracht wordt van 

een afstand op het glas uitgeoefend 

waardoor het begint te buigen. 

Congrui gaat er onder begeleiding 

van Christian Louter en Tillmann Klein 

van de TU Delft mee aan de slag.

Congrui ontwikkelt een paneel, 

met onderdelen die mede worden 

geproduceerd in zijn thuisland 

China. Hiermee is hij in staat om 

glas van 0,55 millimeter dik te 

buigen doormiddel van luchtdruk. 

In combinatie met een passend 

kozijn kunnen bestaande en nieuwe 

gebouwen hierdoor profiteren van 

een aangenamer binnenklimaat. 

21

Het beeld van eindgebruikers die met 

een grote VR-bril op alvast de inrichting 

van hun nieuwe onderkomen voor 

zich kunnen zien ligt gauw voor de 

hand. Dit is ook de toepassing van VR 

waarmee Anouk Schoenmakers als 

student Industrial Design Engineering 

aan Universiteit Twente in aanraking 

kwam. Toen ze zich ging toeleggen op 

procesmanagement, ontdekte ze de 

andere kant van VR. 

Vreemde eend

Dankzij een afstudeeropdracht bij 

ABT op het gebied van virtual reality, 

maakte Anouk als industrieel ontwerper 

kennis met de bouwwereld. Ze zag 

overeenkomsten met haar vakgebied, 

al is een gebouw vaak complexer dan 

een product. Bovendien zijn er bij een 

project meerdere externe stakeholders 

betrokken, terwijl een product vaak aan 

de hand van stakeholders binnen één 

bedrijf tot stand komt. 

Toch lukt het Anouk om met haar 

achtergrond op een andere manier naar 

bijvoorbeeld het ontwerpproces te 

kijken. Zo constateert ze dat het 

ontwerp in verschillende fases 

wordt overgedragen aan andere 

stakeholders, met het risico dat het 

verkeerd geïnterpreteerd wordt en er 

miscommunicatie ontstaat. Kennis wordt 

los van elkaar toegevoegd, waardoor 

synergie in het ontwerp ontbreekt.

 Virtuele optimalisatie

In de ogen van Anouk is VR uitermate 

geschikt om inhoud makkelijker te 

begrijpen. Bovendien ontstaat er met 

VR een ontwerpproces met meer 

inbreng en interactie. Door stakeholders 

samen verantwoordelijk te maken 

voor het gehele ontwerp wordt kennis 

optimaal benut. Bijsturen in plaats van 

achteraf wijzigingen doorvoeren komt 

het proces en het uiteindelijk ontwerp 

onmiskenbaar ten goede.

▶ Meer weten over VR? Ga naar 

www.abt.eu/vr

Virtual reality is inmiddels een bekend begrip. De technologie wordt steeds vaker, maar 

nog steeds te weinig toegepast in de bouwketen. Natuurlijk is de techniek nog ook 

volop in ontwikkeling, maar het is de vraag of de toegevoegde waarde van digitale 

werkelijkheid voldoende op waarde wordt geschat.

Anouk Schoenmakers en Teun van Dooren

Sommige dagelijkse handelingen zijn zo vanzelfsprekend dat we er nauwelijks nog 

bij stilstaan. Zo zetten we gedachteloos een raam open als het buiten lekker weer is. 

Even genieten van die aangename buitenlucht. Maar hoe komt die luchtstroom precies 

binnen? Ventileren we wel optimaal?

Congrui Zha

Ontwerpen in de praktijk Buigen voor binnencomfort20
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23Breedgedragen hoogbouw 22

Het onderzoek ‘Vezelversterkt hoge 

sterkte beton in de markt’ is een 

duidelijke uiteenzetting geworden 

over de voordelen van het materiaal 

dat sinds tien jaar voor balkons en 

bruggen wordt gebruikt. Daarin heeft 

hoge sterkte beton voornamelijk 

bewezen bestand te zijn tegen water, 

brand en andere natuurlijke invloeden. 

Betrouwbaar materiaal dus om hoge 

gebouwen minstens honderd jaar te 

kunnen dragen.

Daarmee is een belangrijk argument 

tegen het gebruik van vezelversterkt 

hoge sterkte beton – zoals de vrees 

voor betonrot – teniet gedaan. 

Daarentegen stapelen de voordelen 

zich in het onderzoek op: ruimtelijker, 

goedkoper, transparanter… Op De 

Montevideo in Rotterdam zou met 

hoge sterkte beton vijftig euro per 

vierkante meter vloeroppervlak 

bespaard zijn. Meer gebouw voor 

minder geld dus.  

Materiaal versus techniek

Tot zover de goednieuwsshow. ‘Aan 

alle systemen zitten nu eenmaal 

haken en ogen,’ bekent Michaël 

Menting, namens ABT betrokken bij 

het onderzoek. Inmiddels is hij binnen 

de organisatie gebombardeerd tot 

ambassadeur van hoge sterkte beton. 

‘Binnen de constructieve opleidingen 

is staal bijvoorbeeld nog steeds de 

heilige graal bij hoogbouw. Hoge 

sterkte beton was eerder namelijk nog 

een te duur alternatief.’ 

Nu het kostenaspect in het voordeel 

van vezelversterkt beton uit begint 

te pakken, moet er volgens Michaël 

logischerwijs een cultuurverandering 

op gang gebracht worden. ‘Het vergt 

een andere manier van ontwerpen en 

de materiaalkennis is verder dan de 

stand van de techniek. De toepassing 

is bij balkons natuurlijk wezenlijk 

anders dan bij hoogbouw. Daar moet 

in opgeleid worden.’

Klok tikt door

In de ogen van Michaël is dat een 

kwestie van tijd: ‘Kijk maar naar de 

huidige stand van zaken in de bouw. 

Het wordt met name in stedelijk 

gebied steeds krapper en dus gaat 

men de hoogte in. Met hoge sterkte 

beton wordt geld, tijd en overlast tot 

een minimum beperkt en dat is waar 

de markt nu behoefte aan heeft.’ 

Het lijkt dus een kwestie van tijd dat 

de overtuiging van Michaël hoog en 

breed gedragen wordt. 

▶ Benieuwd naar het onderzoek 

‘Vezelversterkt beton in de markt’? 

Stuur een e-mail naar info@abt.eu

Als je denkt aan een versterkt huis, gaat je gedachte in deze tijd misschien direct 

uit naar Groningen. Daar spreken ze sinds jaar en dag van een ‘borg’, waarnaar het 

samenwerkingsverband is vernoemd dat sinds 2016 de veiligheid van gebouwen in het 

aardbevingsgebied in kaart brengt.

Rudi Roijakkers

Veiligheid borgen met scenario’s

In BORG bundelen BAM Noord, 

BAM A&E, BBN, ABT Wassenaar en 

ABT hun krachten, om in opdracht 

van Centrum Veilig Wonen (CVW) 

de aardbevingsbestendigheid van 

gebouwen te bepalen. Het gaat 

om honderden dossiers waarin 

vrijstaande huizen, monumentale 

panden en volledige huizenblokken zijn 

opgenomen. Het afhandelen van een 

afzonderlijk dossier kan enkele weken 

tot soms maanden in beslag nemen.

Stapels dossiers

Vanuit het kantoor tegenover station 

Haren buigen zo’n zestig betrokken 

medewerkers zich over de dossiers. 

Maar zelfs met de grootste wil van 

de wereld, is het erg lastig om alle 

batches met woningen snel genoeg 

te verwerken om de veiligheid van 

Groningers te borgen. Tenminste: niet 

op traditionele wijze. Gelukkig bieden 

de omvang en overeenkomsten tussen 

dossiers kansen op digitaal vlak.

Het repeterende karakter van de 

werkzaamheden leent zich namelijk 

uitstekend voor de inzet van 

computerkracht. Met name door eerst 

uit te gaan van scenario’s waarmee 

risico’s ingeschat kunnen worden. 

Zo kan een gebouw duizenden 

eigenschappen hebben. Door al die 

mogelijke eigenschappen in te voeren 

in een parametrisch systeem, kan 

automatisch berekend worden hoe 

groot de risico’s per gebouw zijn.

Prioriteiten stellen

Daarmee zijn de dossiers nog niet 

verwerkt, maar ontstaat er een 

prioritering van de dossiers. Aan de 

hand van een gevoeligheidsanalyse 

wordt duidelijk hoe groot de kans 

op onveiligheid is. Is die kans relatief 

klein, dan kan het dossier onderop 

de stapel komen te liggen. Lijkt 

een gebouw in 99 van de honderd 

scenario’s onveilig, dan krijgt het 

dossier topprioriteit om verder 

beschouwd en zo mogelijk versterkt 

te worden.

Op deze schaal is het dus erg 

waardevol om te investeren in 

programmeren. Handelingen die 

normaal weken in beslag nemen, 

verwerkt een script binnen enkele 

uren. Bovendien ontstaat er een 

database die als naslagwerk dient 

en enorm veel kennis borgt. BORG 

heeft niet alleen een parametrische 

rekenmodule gebouwd, maar ook 

een beslissingsmodel opgezet 

waarmee met de opdrachtgever 

keuzes gemaakt kunnen worden 

over de te volgen aanpak van een 

bepaald dossier. De veiligheidsrisico’s 

worden zo op korte termijn in kaart 

gebracht. Dit biedt houvast bij het 

doorrekenen en versterken van huizen 

in Groningen.

Zodra gebouwen de grens van honderd meter hoogte passeren, is staal het 

gedoodverfde materiaal voor de draagconstructie. Deze conventionele bouwmethode 

heeft haar waarde bewezen. Uit onderzoek blijkt een alternatief bij hoogbouw nu nog 

waardevoller te zijn: hoge sterkte beton.

Michaël Menting

© Peter Wassing
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2524 Grote uitdagingen kunnen leiden tot onconventionele oplossingen. ‘Ik zet nergens mijn 

handtekening onder als ik het niet snap,’ stelt Niki Loonen. Rondom het centraal station 

van Den Haag was zo weinig ruimte voor de fundering, dat besloten werd een nieuw 

paalsysteem te ontwikkelen.

Niki Loonen, Johan Galjaard en Gideon Goedhart

De onmogelijke fundering

‘Het was een bijzonder proces 

met onze opdrachtgever Mobilis 

en haar onderaannemer Voorbij 

Funderingstechniek; voor het 

gemak zijn we het maar gewoon 

buisschroefpalen 2.0 gaan noemen. 

Eigenlijk zit het tussen geschroefde 

en geboorde palen in. In dit geval zit 

er een schroefpunt op de boor.’ Zijn 

uitleg typeert de logica waarmee Niki 

doorgaans redeneert. ‘We houden 

vaak vast aan het gebruikelijke. Ik 

vind het juist leuk om een beetje te 

pionieren. Daar zijn we samen met de 

aannemer goed in geslaagd.’

Omstandigheden

Op het Koningin Julianaplein in 

Den Haag wordt een fietsenkelder 

gerealiseerd, die later eveneens als 

fundering gaat dienen voor twee 

hoogbouw torens van 90 meter 

hoog. Omdat er in de toekomst de 

mogelijkheid moet blijven om recht 

onder een van de torens een tunnel 

aan te leggen, vervalt de helft van 

de footprint. Weinig ruimte dus in 

binnenstedelijk gebied, waar de palen 

het liefst zo geruisloos mogelijk in de 

harde en vaste grond verdwijnen.

Niki: ‘We kwamen tot de conclusie 

dat een combinatie van systemen 

de enige mogelijkheid was. Met 

buisschroefpalen 2.0 gaat de grond 

er helemaal uit, waardoor de palen 

dichtbij of zelfs aan elkaar vast 

worden geplaatst. Hiermee hebben 

we een fundering aangebracht die 

een belasting van gebouwen tot 160 

meter hoog zou kunnen dragen.’

Overtuigen

Het had letterlijk en figuurlijk wat 

voeten in de aarde om alle partijen 

te overtuigen van deze aanpak. Niki 

legt uit: ‘Er moest flink geïnvesteerd 

worden in het systeem. Aan de andere 

kant werden er kosten bespaard – 

ondanks dat er meer palen per dag 

de grond in gingen. Delen waar de 

palen verder uit elkaar konden staan, 

werden toch nog op gebruikelijke 

wijze geboord. Dat ging niet zonder 

slag of stoot.’

 

Met deze succesvolle ervaring op 

zak, ziet Niki een mooie toekomst 

weggelegd voor de buisschroefpalen 

2.0. ‘Je ziet dat er binnenstedelijk veel 

nieuwbouwplannen zijn. Dat gaat 

steeds vaker om gebouwen boven de 

honderd meter. Het gebrek aan ruimte, 

de harde zandlagen en natuurlijk de 

leefomgeving zijn omstandigheden 

waarin dit systeem misschien als enige 

overeind zal blijven.’ 
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Zodra een gebouw wordt opgeleverd, heeft niemand het nog over de fundering. Toch 

ziet ABT het als een alles behalve ondankbare taak, om de best mogelijke basis te 

leggen. Want ook ondergronds speelt vooruitstrevendheid een cruciale rol. In dit artikel 

vier recente voorbeelden van ondergrondse hoogstandjes!

Ruud Arkesteijn

Ondergrondse hoogstandjes 26

New Amsterdam Court House

Dit is de diepe bouwkuip aan de 

Zuidas van Amsterdam, voor een 

kelder onder het prestigieuze 

gebouw van de nieuwe Rechtbank 

Amsterdam. Door een omvangrijke 

spanningsbemaling wordt een 

snelle uitvoeringswijze met ‘droog’ 

ontgraven mogelijk gemaakt. Ook 

de afstemming met de omgeving 

om damwandverankering 

met groutankers mogelijk te 

maken, draagt bij aan de strakke 

planningsdoelstellingen; een 

inwendig stempelraam zou duur zijn 

en de uitvoering bemoeilijken. 

Fietsenstalling Koningin
Juliana Plein

Deze eenlaagse bouwkuip op het 

voorplein van Den Haag CS wordt 

uitgevoerd met CSM-wanden 

en stempelramen. Binnen de 

scope van het project wordt de 

fundering gemaakt voor twee 

verbonden hoogbouwtorens die 

door derden in een L-vorm bovenop 

de fietsenstalling gebouwd zullen 

worden. In de gekozen bouwfasering 

vindt de afbouw onder het voorplein 

gelijktijdig plaats met graafwerk 

en ruwbouw onder de beoogde 

hoogbouw. 

 

Droogdok Royal Van Lent 

Dit is het grootste droogdok van 

Nederland. De staalvezelversterkte 

onderwaterbetonvloer (SVOWB-

vloer) werkt in de eindfase samen 

met de gewapende constructievloer. 

Dit ontwerpprincipe is door 

ABT ontwikkeld onder de naam 

‘geïntegreerde keldervloer’. 

Voordelen zijn: optimalisaties in 

materiaalverbruik, bouwtijd, belasting 

op funderingspalen, CO2-uitstoot, 

bouwkosten en waterdichtheid. 

Samen met de permanente stalen 

damwanden zorgt de keldervloer voor 

een robuust en waterdicht droogdok.  

Albert Cuypgarage

Deze garage met twee parkeerlagen 

bevindt zich onder de Amsterdamse 

gracht. ABT is betrokken geweest 

bij het uitvoeringsontwerp van 

de keldervloer. Hierbij is een 

geïntegreerde keldervloer voor het 

eerst toegepast op grote schaal. 

Naast een besparing in beton, 

ontgraving en beter beheersbare 

waterdichtheid zorgt dit principe voor 

een betere herverdeling van de grote 

kolomlasten. Zo is een ‘fundering op 

water’ mogelijk gemaakt. De garage 

is op 15 mei 2018 geopend.

▶ Meer informatie over deze 

projecten? Kijk op www.abt.eu/

projecten

Albert Cuypgarage Droogdok Royal van lent Koningin Juliana Plein Nieuwe rechtbank Amsterdam

Principeschetsen voor keldervloeren en funderingswijze
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Het verschil is dat de nadruk ligt op integraal en een zeer 

compact tijdspad. De ervaren specialisten van diverse kennisge-

bieden hebben twee á drie dagen de tijd om het desbetreffende 

ontwerp te bestuderen. Hiervan is één dag gezamenlijk. 

Deze dag wordt afgetrapt met een korte presentatie door de 

opdrachtgever, die het project kort toegelicht en het team 

direct ook de aandachtspunten meegeeft. 

Vervolgens zit het team de rest van de dag bij elkaar in één 

ruimte, waardoor op een natuurlijke manier de raakvlakken 

tussen disciplines worden meegenomen. De dag wordt 

afgesloten met een gezamenlijke sessie, waarbij de eerste 

conclusies met elkaar gedeeld worden. In de dagen daarna 

krijgt iedereen de tijd om vanuit hun eigen discipline het 

geheel af te ronden. De resultaten worden samengevat in een 

risico-analyse, waarbij heel overzichtelijk in kleur naar voren 

komt waar de echte risico’s zitten.

Belang van details

Hoe eenvoudig de onafhankelijke ontwerpcheck ook mag lijken, 

er zijn nog wel wat hobbels te nemen. De kracht is dat er op 

korte termijn een ontwerpcheck opgepakt kan worden, met de 

juiste ervaren specialisten die – waar nodig – de diepte ingaan. 

Dit is soms even zoeken en vraagt met name op het gebied van 

planning de nodige inspanning.

Daarbij komt dat elk type opdrachtgever andere belangen 

heeft. Wat voor de opdrachtgever logisch is, wordt niet altijd 

met ABT gecommuniceerd. Je kunt natuurlijk bedenken dat een 

investeerder op andere risico’s gespitst is dan een aannemer. 

Maar naast die grote lijnen bieden juist details meerwaarde. 

Dankzij opdrachtgevers die ABT een kijkje in de keuken gaven, 

is er meer inzicht ontstaan in de achterliggende vraag. Daar kan 

met de onafhankelijke ontwerpcheck op ingespeeld worden.

 
Omarmen

Behalve met diversiteit van opdrachtgevers heeft ABT 

ook te maken met uiteenlopende projecten. Daarvoor 

is binnen ABT veel specialistische kennis in huis. Voor de 

onafhankelijke ontwerpcheck spelen de volgende aspecten 

een belangrijke rol: 

– Het type project: nieuwbouw, renovatie, transformatie.

– De functies in het project: woningbouw, kantoren, 

bedrijfshal, maar ook specialistische projecten, zoals een 

zoutopslag of een brandweerkazerne.

– Fase van het project: het Voorlopige Ontwerp vraagt 

om een andere manier van checken en de focus leggen 

dan het Technische Ontwerp.

Er is inmiddels veel ervaring opgedaan met de onafhankelijke 

ontwerpcheck. Hierdoor is een goede balans ontstaan tussen 

de algemene en projectspecifieke aanpak. Dit zorgt voor 

een efficiënte aanpak en rapportages op hoog niveau. Dat 

hebben de resultaten bij diverse raamcontracten en vaste 

opdrachtgevers inmiddels wel bewezen. Dat de ontwerpcheck 

zelfs al specifiek wordt genoemd in het plan van aanpak bij 

nieuwe projecten toont aan dat de aanpak aan begint te slaan.

▶  Meer informatie over de Ontwerpcheck? 

Ga naar www.abt.eu/ontwerpcheck

Ontwerpcheck

De second opinion voorbij
Het begon drie jaar geleden met een pitch van zeven minuten intern bij 

ABT. Een bestaand, algemeen bekend product: de second opinion. Maar 

dan in een nieuw jasje met een strakke aanpak. Zo zag de onafhankelijke 

ontwerpcheck het levenslicht.

Matthijs Gerds en Lisette Rueb
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vloersparingen en de vele 

wanddoorbraken te maken. Ondanks 

de robuuste betonconstructie 

waren uitgebreide constructieve 

berekeningen noodzakelijk.

Aangrenzende studentenwoningen 

zijn aangekocht om extra 

museumruimte te creëren. In de tuin 

van het achterhuis en het museum is 

een serre gemaakt om een verbinding 

tussen de beide gebouwen mogelijk 

te maken. Voor een elegante en 

transparante ruimte is een combinatie 

van glas- en staalconstructie 

toegepast. Ook in het bestaande 

achterhuis zijn in de bestaande houten 

vloeren en bouwkundige wanden 

diverse sparingen gerealiseerd voor 

het verbeteren van de doorstroming.

Rust middenin de drukte

De uitdagingen op het gebied van 

directievoering en toezicht waren 

misschien wel net zo groot. Voor het 

bouwteam was het een flinke opgave 

om de bezoekersstroom binnen en 

buiten het museum ongemoeid te 

laten. Intensieve communicatie tussen 

aannemer(s), vertegenwoordigers 

van het museum en de bouwdirectie 

voorkwam ongewenste situaties 

en zorgde voor wederzijds begrip, 

vertrouwen en rust. 

De vier strakke fasen waarin het 

project was opgedeeld, golden 

zowel voor het museum als 

voor de aannemer(s). Alleen op 

detailniveau was enige bijsturing 

van hoofdaannemer Salverda 

noodzakelijk. Ook de techniek sloot 

naadloos op deze fasen aan. Na 

enige aanloopknelpunten werd de 

werkvoorbereiding en controle op 

tekeningen in SharePoint gegoten 

waarmee het proces werd beheerst.

Vanaf de bouwplaats kon ABT snel 

schakelen met de aannemer en 

opdrachtgever. Zo werden ook de 

inhoudelijke vernieuwingen van het 

museum geruisloos ingepast, met drie 

nieuw ontwikkelde speciale vitrines 

voor de geschriften van Anne Frank 

als lichtend voorbeeld. Op 24 april 

2018 is het project ‘Anne Frank Huis 

Vernieuwt’ op tijd en binnen budget 

afgerond en daarmee is een duurzame 

toekomst geborgd. 

Het Anne Frank Huis in Amsterdam en ABT hebben gedurende twintig jaar een 

bijzondere groei doorgemaakt. Wat in 1999 begon met een uitbreiding voor 500.000 

bezoekers per jaar, leidt nu tot een samenwerking waarmee het dubbele aantal gasten 

ontvangen kan worden.

Willem Klaverveld, Michiel IJskes, Ko Rensink, Hans Oomes, Andre Vosselman

Duurzame relatie met Anne Frank Huis 30

Sinds het ontwerp van Benthem 

Crouwel Architecten twee decennia 

geleden, is het museum één van de 

belangrijkste en drukst bezochte 

musea van onze hoofdstad geworden. 

De toename van het aantal bezoekers 

had vanzelfsprekend gevolgen voor 

de doorstroming binnen het 

Anne Frank Huis. Voor de recente 

verbouwing stond de nieuwe entree 

dan ook centraal.

Net als in 1999 was ABT 

verantwoordelijk voor het 

ontwerpen van de constructie, 

evenals directievoering en toezicht 

bij de uitvoering. BiermanHenket 

architecten verzorgde ditmaal 

het ontwerp, waarin de ligging 

van entree/kassa, museumwinkel, 

museumcafé, kantoren en educatieve 

ruimtes zijn herzien. Om de 

doorstroming te verbeteren en de 

drukte beter te beheersen, geeft de 

nieuwe entreehal meer richting.

Constructief met archief

Terwijl het museum geopend 

bleef voor publiek, is de bestaande 

betonconstructie geanalyseerd en 

aangepast. Aan de hand van de 

goed gearchiveerde constructieve 

documenten was het mogelijk 

de engineering van de gewenste 

© Anne Frank Museum
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Energie opwekken uit windkracht is niet meer dan gebruikelijk. Maar dat betekent niet 

dat de grens op dat gebied bereikt is. Zolang de wind blijft waaien, worden nieuwe 

plannen ontwikkeld om te profiteren van deze onuitputtelijke energiebron. Dat ligt 

soms letterlijk en figuurlijk gevoelig.

Vasco Veenbergen en Axel Jacobs

Grenzeloos profiteren van wind 32

Een manier om de grens van 

windenergie op te zoeken, is profiteren 

van de hoogste windkracht. Die 

zoektocht kan leiden tot onorthodoxe 

locaties voor windturbines. Op een 

zeedijk bijvoorbeeld. Dankzij de 

combinatie van wind en water, waait 

het daar altijd meer dan gemiddeld. 

Aan ABT de primeur om voor innogy 

windmolens te plaatsen in het 

binnentalud van de Oostpolderdijk bij 

de Eemshaven.

Gevoeligheid

Pionieren brengt nogal wat uitdagingen 

met zich mee. Zeker als je aan dijken 

binnen aardbevingsgevoelig gebied 

komt. Want duurzaam energie 

opwekken is niets waard als dijken 

het daardoor zouden begeven. 

Daarom worden de drie windturbines 

met de grootst mogelijke zorg 

geplaatst. Niet op palen, maar op 

een innovatief fundament van grond 

en cement. Tot een diepte net onder 

de aardbevingsgevoelige toplaag. 

Zo beweegt het fundament van de 

windmolens met de grond mee bij een 

aardbeving, maar worden de meest 

gevoelige grondlagen ontzien.

Het vervormen van de grond is een 

aannemelijk risico met het oog op 

waterveiligheid. Bovendien mag de 

mast van de windmolen niet scheef 

komen te staan. Dat vraagt om 

state-of-the-art rekenen aan dijken. Zo 

draagt ABT bij aan de ontwikkelingen 

van nieuwe richtlijnen op dit gebied. En 

tegelijkertijd kunnen we er al dankbaar 

gebruik van maken. De dijk is veilig 

doordat de kennis van zowel dijken als 

windmolens gecombineerd wordt in 

één ontwerp.

3D maakbaar

Het volledige asymmetrische 

fundament wordt 3D ontworpen 

in DIANA. Door fysisch niet lineair 

te modelleren en te analyseren, 

ontstaat er zo een optimale 

wapeningsconfiguratie. Maakbaarheid 

wordt daarbij niet uit het oog verloren, 

doordat het totale ontwerp 3D 

inzichtelijk wordt gemaakt voor alle 

partijen. Zo wordt bijvoorbeeld het 

3D-model in graafmachines ingelezen 

om precies te graven wat is ontworpen.

 
Windkracht bundelen

Vanaf 1 januari 2019 bundelt ABT 

haar windenergie-activiteiten onder 

de naam WINDBASE. De kern van 

de advisering blijft fundaties voor 

onshore-windturbines en de civiele 

infrastructuur voor windparken. Ook 

het team blijft hetzelfde en leunt op 

jarenlange ervaring en specialistische 

expertise.

Met WINDBASE kan ABT haar klanten 

efficiënter en gerichter van dienst zijn 

met het bekende kwaliteitsniveau, 

een praktische instelling en 

flexibiliteit. Met slimme innovatieve en 

optimale oplossingen wordt zo voor 

opdrachtgevers het verschil gemaakt.

Op de vestiging in Delft wordt 

Earnest welkom geheten door 

Willem Klaverveld. Ook binnen 

ABT komt het eerst aan op theorie, 

met een onderzoek naar het 

optoppen van bestaande bouw. Met 

name in steden moet gebrek aan 

woonruimte met hoogbouw worden 

opgevangen. Sinds 2011 is de NEN 

8700 van toepassing en de vraag 

was hoe ABT die norm de afgelopen 

jaren heeft toegepast. 

Inspirerende scheuren

Zodra deze theoretische inwijding 

binnen ABT is afgerond, vindt 

Earnest het tijd voor praktijkerva-

ring. Die doet hij op door mee te 

lopen met projecten in de bestaande 

bouw. Zo helpt hij bij het – in de 

vrieskou – opnemen van de casset-

tevloeren op de twaalf verdiepingen 

van het GAK-gebouw in Amsterdam, 

nadat de zandcementvloer en het 

asbest zijn verwijderd. Zo weet de 

opdrachtgever hoeveel vloeropper-

vlak er hergebruikt kan worden. Het 

gemeentelijk monument zal namelijk 

worden omgetoverd tot onder 

andere een short stay-hotel.

Ook scheuren in een houten 

kapconstructie van een pand in Den 

Haag neemt Earnest onder de loep. 

Tijdens deze jaarlijkse controle wordt 

het zaadje geplant voor de latere 

afstudeeropdracht van Earnest. Ook 

die vindt plaats bij ABT en behelst de 

scheuren in de muren veroorzaakt 

door aardbevingen. Het doel? Een 

versterkingsmaatregel bedenken die 

snel en betaalbaar de woonrisico’s in 

Groningen wegneemt. 

 
Vastbijten

Bestaande bouw boeit Earnest. 

Werken met wat aangeleverd 

wordt, vraagt om oplossingen 

die niet voor de hand liggen. 

Tekeningen schetsen een ander 

beeld dan de uiteindelijke bouw. 

Dat leer je alleen in de praktijk en 

dus pleit de student voor meer 

praktijkervaring tijdens de studie. 

Voorlopig bijt Earnest zich vast in de 

techniek bij bestaande bouw, maar 

daar gaat het zeker niet bij blijven.

Theorie in de praktijk brengen is voor studenten vaak een openbaring. Die komt vroeg 

of laat vanzelf, maar sommigen wachten dat moment liever niet af. Dat geldt in ieder 

geval voor Earnest Alderliesten, die als student aan de TU Delft besluit om op eigen 

initiatief stage te gaan lopen bij ABT.

Earnest Alderliesten en Willem Klaverveld

Optoppen in de praktijk
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Ontwerpgrenzen verleggen en netcapaciteit 
in evenwicht brengen, biedt klanten 
financiële voordelen
Cristina Jurado López, Vincent Höfte en Mustafa Nazari

Smart Energy-gebouwen en -wijken 34

Het energiesysteem verandert snel, we 

schakelen over van een gecentraliseerd 

naar een gedecentraliseerd systeem. 

Fossiele energiebronnen worden 

vervangen door fluctuerende 

hernieuwbare energiebronnen. Een 

aanbodgestuurde energiemarkt 

wordt een vraaggestuurde markt. 

Geen eenvoudige uitdaging: de rol 

van de gebouwde omgeving in de 

energiemarkt is aan het veranderen. 

Eigenaars van woningen en gebouwen 

zijn de nieuwe eigenaars van de 

elektriciteitscentrales. Welke invloed 

heeft dit op ABT’s benadering bij het 

ontwerpen van gebouwen en wijken?

ABT’s missie om de wereld van morgen 

te creëren, leidt tot het ontwerpen 

van integrale gebouwen en wijken 

voor klanten, die veerkrachtig zijn 

tegenover de veranderingen in het 

energienet. In zijn energieteam 

verlegt ABT ontwerpgrenzen, 

integreert innovatieve passieve en 

actieve maatregelen, optimaliseert 

energieprestaties en ontwikkelt 

interactie met aangrenzende (Smart 

Energy-) gebouwen. 

Zero Energy-gebouwen worden 

duur in het gebruik

De toename van het aantal gasloze 

Zero Energy Buildings (ZEB) in 

Nederland zal leiden tot een snelle 

groei van fluctuerende, lokale, 

hernieuwbare energiebronnen, 

wat een mismatch tussen vraag en 

aanbod als gevolg heeft. Op grote 

schaal kan dit leiden tot ernstige 

destabilisatie van het energienet 

en grote prijsschommelingen, 

als gevolg van deze mismatch. 

Tijdens piekuren van de productie 

kunnen negatieve energieprijzen 

voorkomen – de eigenaar betaalt 

om de geproduceerde energie te 

verkopen! – terwijl tijdens de piekuren 

van energievraag de energieprijzen 

drastisch kunnen stijgen. Hierdoor 

zullen de gebruikskosten van ZEB's 

sterk toenemen.

ABT-benadering energieontwerp: 

‘Van gebouwen tot wijken’

ABT ontwerpt Smart Energy 

Buildings (SEB) die de gebruikskosten 

minimaliseren door het matchen van 

de vraag en het aanbod van energie 

op uurbasis. ABT doet dit vanuit een 

integrale ontwerpbenadering die 

passieve en actieve maatregelen 

integreert. Oplossingen om de 

mismatch tussen vraag en aanbod 

op gebouwniveau te minimaliseren, 

zijn bijvoorbeeld grote op het zuiden 

gerichte ramen in combinatie met 

WKO (warmte- en koudeopslag), 

slim gebruik van de thermische 

massa van de constructieve delen 

van het gebouw of het gebruik van 

transparante fotovoltaïsche modules 

als adaptieve zonneschermen. Maar 

dat is niet alles. Het gebruik van 

innovatieve technologie die in staat 

is om het energietype en het gebruik 

van het gebouw en zijn omgeving 

te voorspellen, biedt economische 

voordelen voor eigenaars. ABT keert 

het vraag- en aanbodprofiel van het 

gebouw om, waardoor het fungeert als 

buffer voor zijn omgeving. De eigenaar 

ervaart de financiële voordelen van 

het minimaliseren van de afmetingen 

van de te installeren onderdelen (e.g. 

buffers, kabels en pijpleidingen), de 

lagere gebruikskosten van het gebouw 

en zelfs van de handel in energie. 

De optimale interactie tussen 

Smart Energy Buildings leidt tot 

de ontwikkeling van Smart Energy 

Districts (SED). ABT ontwerpt slimme 

energiewijken door zich te richten 

op de integratie en coördinatie 

van de verschillende vormen van 

energie in de bouwsector en de 

transportsector. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van verschillende vormen 

van energieopslag en energietransport 

om de variabiliteit van vraag en 

aanbod van energie te optimaliseren. 

Deze integrale ontwerpbenadering 

optimaliseert het energieverbruik van 

elk afzonderlijk gebouw in het totale 

systeem. 

Conclusie

Hoewel het onderwerp van Smart 

Energy-gebouwen en -wijken 

nog nieuw is voor de bebouwde 

omgeving, specialiseert ABT zich 

op een innovatieve snelweg in het 

oplossen van de uitdagingen van 

het toekomstige energiesysteem. 

Niet alleen door energieopslag en 

hernieuwbare energiebronnen, maar 

ook door de intelligente combinatie 

van gebouw- en wijkontwerp, 

installatieontwerp en slim gebruik. 

Deze specialisatie zal leiden tot grote 

innovatie en financiële voordelen voor 

de projecten en gebouwen van klanten.

Smart Energy-wijken

1 - Verlagen van vraagpieken

De pieken van energievraag worden op 

wijkniveau verminderd door gebouwen 

met verschillende energieprofielen 

- gebouwen met een andere functie - 

te combineren.

2 - Verlagen van aanbodpieken

De opslag van elektrische en thermische 

energie verlaagt de aanbodpieken tot 

binnen de grenzen van getolereerde 

energieniveaus.

3 - Voorspel en controleer

De controller optimaliseert 

energietransport tussen verschillende 

energienetwerken (verticaal transport) 

en verschillende energiegebieden 

(horizontaal transport). De 

controlestrategie wordt bepaald op 

basis van voorspellingen van vraag, 

aanbod en prijspeil.

Elektriciteit verkopen

Elektriciteit kopen

Stadsverwarming verkopen

Stadsverwarming kopen

Stadskoeling verkopen

Stadskoeling kopen

Energievraag en -aanbod voor een woongebouw met PV-panelen (figuur A) versus 

een gebouw met geïntegreerde actieve en passieve ontwerpmaatregelen (figuur B)

Figuur A Figuur B

En
er

gi
e

Tijd (24 uur)12:00

1x

2x En
er

gi
e

Tijd (24 uur)12:00

Beperken
piekproductie Aanpassen

vraag & aanbod
Beperken
piekvraag

1x

0,6x

Elektriciteit naar koeling

Elektriciteit naar verw
arm

ing

Negatieve 
verkoopprijs 

energie

Hoge
inkoopprijs 

energie

 Energietekort       Overproductie

A
B

T / bou
w

en aan am
bities / D

ecem
ber 2018

A
B

T / bou
w

en aan am
bities / D

ecem
ber 2018

D
U

U
R

Z
A

A
M

H
E

ID

D
U

U
R

Z
A

A
M

H
E

ID



37

Met de huiveringwekkende brand 

in de Londense Grenfell Tower 

nog scherp op het netvlies, ligt 

brandveiligheid van (woon)

torens onder een vergrootglas. Zo 

adviseerde ABT onlangs de twee 

hoogbouwtorens CasaNova en Post 

Rotterdam op onder meer het gebied 

van brandveiligheid. Gebouwen van 

zeventig meter of hoger zijn namelijk 

niet ontworpen met de standaard 

regels. 

Gelijkwaardig

Een gebouw van twintig meter 

of hoger wordt in Nederland 

voorzien van droge blusleidingen, 

brandweerliften en sluizen voor 

de trappenhuizen. Dit helpt de 

brandweer veilig en snel te blussen, 

maar dat gaat niet op voor gebouwen 

van zeventig meter of hoger. Een 

gelijkwaardig veiligheidsniveau 

wordt dan het streven. Met 

bouwkundige, installatietechnische en 

organisatorische maatregelen.

Hiervoor is de ‘Handreiking brand-

veiligheid in hoge gebouwen’ in het 

leven geroepen. Het verkrijgen van 

redundantie is het startpunt bij de 

bepaling van de maatregelen. Daarbij 

worden onderdelen dubbel of op twee 

verschillende manieren uitgevoerd 

zodat het geheel – bij het uitvallen van 

een voorziening – goed blijft functio-

neren. Hier is zowel in de CasaNova als 

Post Rotterdam aan voldaan.

Schijnveiligheid

Voorbeelden van brandveilige 

maatregelen zijn rooksluizen voor de 

trappenhuizen, overdrukinstallaties 

en sprinklerinstallaties in combinatie 

met compartimentering. Ook 

de brandbestendigheid van 

draagconstructies en de gevel staan 

centraal. Allemaal zaken die integraal 

in het ontwerp zijn opgenomen, om 

elke vierkante meter in hoogbouw 

optimaal te benutten.

In overleg met de veiligheidsregio 

zijn er ook ontruimingsplannen 

vastgelegd. Zo is het beschermings-

niveau van de vluchtwegen afgestemd 

op vertraagde ontruiming. Daarbij 

wordt eerst de bedreigde zone 

ontruimd en daarna de overige 

verdiepingen. Maar enkel voldoen aan 

de regels zorgt voor schijnveiligheid. 

Het werkelijke risico moet altijd als 

startpunt dienen.

Woningnood leidt in grote steden tot een flinke toename van hoogbouw. We kennen 

de voorbeelden in Rotterdam, maar ook Den Haag heeft de maximumhoogte van 140 

meter losgelaten. Daarmee stijgt ook het belang van optimale brandveiligheid.

Aris Baan

Brandveiligheid

 Van 
 regels 
 naar 
 risico’s 
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CasaNova

© Barcode Architects

Post Rotterdam

© ODA Architecture
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In de Haagse Nota Mobiliteit wordt de 

route tussen Ypenburg en Den Haag 

centrum aangeduid als Trekfietstracé. 

Het nieuwe viaduct is een belangrijk 

onderdeel van deze route. Het 

project sluit aan op de landelijke 

trend, waarin autogebruik in stedelijk 

gebied teruggedrongen wordt. Goede 

aansluitingen waardoor de fiets de 

voorkeur krijgt boven de auto, behoeven 

daarom extra aandacht.

Overtreffen

Voor het Trekfietsviaduct werd een 

beproefd recept van stal gehaald, met 

een team bestaande uit Dura Vermeer, 

Quist Wintermans Architekten en ABT. 

Deze partijen wisten eerder namelijk 

Fietsbrug Voldijk in Tilburg naar 

tevredenheid van alle betrokkenen te 

realiseren. Met deze ervaring werd naar 

aanleiding van de Design & Construct-

uitvraag, het ontwerp voor het 

Trekfietsviaduct met succes aanbesteed. 

Het team moest zichzelf wel weer 

zien te overtreffen, met de drie keer 

zo lange brug. Het ontwerp van het 

Trekfietsviaduct bestaat uit een stalen, 

kokervormige bovenbouw met een 

constructiehoogte van maximaal 2,3 

meter. De dekbreedte bedraagt zes 

meter en de onderbouw bestaat uit 

acht betonnen pijlers gefundeerd op 

palen. Het bruggedeelte over de weg 

is 160 meter lang en bestaat uit twee 

ongelijke delen.

Expertise

Wat de fietsbruggen in Tilburg en Den 

Haag gemeen hebben, is dat ze gevoelig 

zijn voor trillingen. Dit komt door de 

beperkte constructiehoogte. Met name 

die ervaring was enorm bruikbaar bij 

het analyseren van de trillingen en het 

ontwerp van de benodigde maatregelen. 

Voor het Trekfietsviaduct is er gekozen 

voor het inbouwen van diverse 

trillingsdempers. De bouw is deze zomer 

gestart en duurt tot eind 2019.

Rijkswaterstaat heeft slechts enkele 

korte stremmingen voorzien voor de 

snelweg. Dit heeft gevolgen voor de 

uitvoeringswijze én het ontwerpproces. 

Zo is de tussenpijler in de middenberm 

in het ontwerp en de uitvoering 

voorgetrokken en afgelopen zomer 

al geplaatst. Met de detailuitwerking 

van de staalconstructie moet juist nog 

begonnen worden. Hiermee sluit het 

proces aan op de omstandigheden.

In Den Haag moet het fietsgebruik bij afstanden tot 7,5 kilometer met vijftig procent 

omhoog. Daarvoor heeft de gemeente zichzelf tot 2030 de tijd gegeven. Het nieuwe 

Trekfietsviaduct over de A4 is één van de maatregelen om de Haagse Nota Mobiliteit 

(HNM) waar te maken.

Bert Lebbink

Trekfietsviaduct

Repeterend gezelschap

© Quist Wintermans Architekten© Dura Vermeer
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In de toekomst zullen jaarlijks honderd 

miljoen mensen de 75 meter hoge kolos 

passeren. Het OV-hart van Nederland 

is een bedrijfsverzamelgebouw rijker, 

dat qua vorm alle verkeersstromen 

weerspiegelt. Het betonskelet met 

centrale schacht voor de liften en 

trappenhuizen is inmiddels uit het 

zicht onttrokken, evenals de betonnen 

kolommen langs de gevel. 

Disciplines verbinden

Aan de voet van het WTC komen 

twee disciplines van ABT samen: 

constructie en bouwfysica. Met een 

paal-plaatfundering waren er minder 

palen nodig dan bij een traditionele 

fundering. De funderingsplaat draagt 

krachten af aan de grond én maakt, 

door zijn dikte, thermische isolatie 

onder de begane grondvloer overbodig. 

Zo kon bouwfysica dankbaar gebruik 

maken van constructie. 

Deze besparing op isolatie 

betekent niet dat er wordt 

ingeboet op duurzaamheid. ABT 

heeft vroegtijdig onderzoek 

gedaan naar energiezuinigheid 

en daglichttoetreding. Met 

een openingspercentage van 

55 procent is er flink bespaard 

op verlichtingsenergie. Voor 

verlichting kwam daar nog eens een 

energiebesparing van zeven procent 

bij. Zo heeft het WTC het BREEAM-NL 

Excellent oplevercertificaat behaald 

met een score van 77,57 procent.

Voltooiing vernieuwde 

Hoog Catharijne 

Ook aan de andere kant van het 

station is een periode van jarenlange 

werkzaamheden ten einde. Het 

Entreegebouw en Poortgebouw zijn 

opgeleverd en daarmee is de tweede 

en laatste fase van het nieuwe Hoog 

Catharijne afgerond. In 2017 werd 

de noordelijke looproute al geopend, 

waarna de zuidelijke variant eind dit 

jaar volgde. 

Om dit te realiseren zonder dat 

winkelend publiek er last van had, is 

tijdens fase één het Poortgebouw 

over de traverse uit de jaren zeventig 

gebouwd. Na de opening van de 

noordpassage is de traverse gesloopt en 

de zuidpassage teruggebouwd. In totaal 

is er nu 27.000 m2 aan retail in deze 

twee gebouwen, met daarboven drie 

lagen woningen. In het Poortgebouw 

wordt een hotel gevestigd dat zelfs per 

boot bereikbaar is, als het kanaal van de 

Catharijnesingel straks weer helemaal 

onder het gebouw doorloopt.

Achter de winkels

Het nieuwe Hoog Catharijne is veel 

meer dan winkels. De Stadskamer 

was al grotendeels geopend met 

daarin watereilanden en horeca. Nu de 

tijdelijke scheidingswand verwijderd 

is, wordt de spectaculaire lichtinval 

goed waarneembaar onder het vijftien 

meter hoge glazen dak. Vanaf de 

loopbruggen kijkt men uit op de horeca 

met groenvoorzieningen, die zorgen 

voor een levendig geheel binnen het 

winkelcentrum.

Doorlopend vanuit de Stadskamer 

volgt de Stijlkamer, met een 

spectaculair golvend plafond, hoge 

glazen winkeletalages en roltrappen 

die het winkelend publiek richting de 

binnenstad voeren. Dit zorgt voor een 

winkelcentrum met internationale 

uitstraling in hartje Utrecht. ABT is 

vanaf 2013 nauw betrokken geweest bij 

dit ontwerp van STIR Architecture. 

Hoogstaand voetenwerk 40

© Twelve Photographic

Met de oplevering van het WTC is de skyline van Utrecht verder uitgebreid. De 

Domtoren blijft onovertroffen, maar naast de Stadstoren en de Rabotoren heeft het 

Beurskwartier er weer een pronkstuk bij. Een mijlpaal in de omvangrijke aanpak van het 

Stationsgebied in Utrecht.

Carla Scheffer, Christa Drolenga en Raymond Verkade
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43 ‘Dit project kent de hoogste vorm van samenwerking’. Erwin ten Brincke, ontwerpleider 

voor het nieuwe stadskantoor in Heerlen, steekt zijn enthousiasme niet onder stoelen 

of banken. De partijen zijn voor de nieuwbouw van het Stadskantoor en de renovatie 

van het monumentale Raadhuis bij alle keuzes nauw betrokken.

Erwin ten Brincke
 

42Stadskantoor Heerlen

Onlosmakelijk 
verbonden

© Mecanoo
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Maar overtuiging moet ook ergens 

op gebaseerd zijn, wil je een tender 

overtuigend op kwaliteit naar je 

toetrekken. 

‘Er zitten veel voordelen aan dit 

ontwerp met betrekking tot ruimte, 

flexibiliteit, energieverbruik en 

materiaalgebruik. Het huidige 

stadskantoor is hoogbouw en sluit de 

stad als het ware op. Ons ontwerp 

geeft daar licht en ruimte voor terug. 

Het monumentale Raadhuis gaan 

we daar op strategische wijze aan 

verbinden,’ licht Erwin het winnende 

ontwerp toe.

Verbinden

‘Verbinden’ was voor de 

opdrachtgever een onomstreden 

uitgangspunt voor de aanbesteding. 

Bij Jongen-Mecanoo-ABT-Meelis-

Dijkoraad komt dat in alle vezels 

terug. Zowel in het ontwerp als in 

de samenwerking. Dat ze daarin ver 

gaan, blijkt wel als Erwin begint te 

visualiseren: ‘In het stadskantoor 

worden de stad, de bewoners en 

werknemers met elkaar verbonden. 

Wanneer je het stadskantoor 

binnenloopt zal het natuurlijke licht je 

eenvoudig de weg laten vinden.’

Het definitief ontwerp is inmiddels 

gereed, de sloop van het huidige 

stadskantoor is gestart en in april 

2019 start de bouw. Ook daarin 

staat verbinding centraal en wordt 

kennis geleidelijk overgedragen. 

Ontwerp en bouw lopen naadloos 

in elkaar over, maar ABT blijft 

betrokken om te helpen en te leren. 

Van één ding is Erwin inmiddels 

heilig overtuigd: ‘Samen vinden we 

onze weg in Heerlen.’

‘Samen zijn we tot de ideale 

gebouwvorm gekomen,’ doelt 

Erwin op de combinatie Jongen-

Mecanoo-ABT-Meelis-Dijkoraad. Aan 

die samenwerking is geen enkele 

concessie gedaan. Vanaf een blanco 

vel hebben alle partijen hun input 

gegeven. Gezamenlijk én in dialoog 

met de gemeente kwam het ideale 

ontwerp uit de bus. Daarmee creëer 

je een groot draagvlak binnen het 

team. Groter dan in gevallen dat de 

basis contouren al staan.

Juweel

Dat ontwerpvoorstel werd volgens 

Erwin in een sieradendoos – met 

de kleur en afmetingen van het 

nieuwe gebouw – aan de gemeente 

overhandigd. Alsof de gemeente haar 

nieuwe juweel voor de stad ontving. 

© Mecanoo© Mecanoo

© Mecanoo
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Het ontwerp van de nieuwe Terminal van de luchthaven van Amsterdam, Schiphol, 

is het werk van KL AIR – een samenwerkingsverband tussen KAAN Architecten, 

Estudio Lamela, ABT en Ineco. Het gebouw komt aan het Jan Dellaert Plein, ten zuiden 

van Schiphol Plaza – de belangrijkste ontmoetingsplek van de luchthaven en het 

aankomstpunt voor passagiers via het treinstation Schiphol en de snelweg A4. De 

nieuwe terminal zal in 2023 in gebruik worden genomen.

Ifigeneia Papathanasiou, Mustafa Nazari en Annebeth Muntinga

Nieuwe terminal luchthaven Schiphol 46

Met ongeveer veertien miljoen 

passagiers per jaar en een groot 

aantal bezoekers, medewerkers en 

ondersteunende faciliteiten, heeft 

de nieuwe terminal aanzienlijke 

hoeveelheden water nodig. Gezien de 

milieu-impact van drinkwatergebruik, 

is de wens om een gloednieuwe 

terminal te ontwerpen die 50% 

minder drinkwater gebruikt in 

vergelijking met een gebouw met 

dezelfde kenmerken. Met deze 

ambitie ontstaat ook een uitdaging. 

Om deze vermindering te bereiken, 

is duurzaamheid een kernwaarde in 

het watermanagementconcept. De 

adviserende ingenieurs op het gebied 

van duurzaamheid en installaties 

hebben nauw samengewerkt in een 

integrale ontwerpaanpak. 

Vraag naar water

Als antwoord op de enorme 

vraag naar water, wordt er een 

waterbeheersysteem geïntroduceerd 

dat het verbruik van drinkwater 

minimaliseert en ook de afvoer van 

regenwater reguleert. Regenwater 

wordt verzameld via het dak en 

vervolgens onderin het gebouw 

opgeslagen en gezuiverd, zodat 

het gebruikt kan worden voor 

het doorspoelen van de toiletten, 

landschapsirrigatie en mogelijk voor 

schoonmaakdoeleinden. 

Om het watergebruik tot een 

minimum te beperken, worden 

de toiletten voorzien van water-

besparend sanitair, zoals kranen met 

volumestroombegrenzers (‘low flow’) 

en toiletten met een keuzeknop 

(‘duo-flush’), waarmee ongeveer 

30% minder water wordt gebruikt. 

Door regenwater te gebruiken 

voor de toiletspoeling, neemt 

de waterbesparing toe tot 41%. 

Verschillende ontwerpmogelijkheden 

om het waterverbruik verder te 

verminderen zijn onderzocht, 

zoals de installatie van waterloze 

urinoirs, hergebruik van regenwater, 

andere dakdelen en hergebruik 

van grijs water uit de kranen in de 

De nieuwe Terminal van luchthaven Schiphol

© KAAN Architecten

toiletruimten voor het doorspoelen 

van de toiletten. De meest effectieve 

combinatie van deze opties is 

geïmplementeerd.

Naast de installatie van efficiënte 

toepassingen en het hergebruik van 

regenwater, zullen de toiletruimten 

van de nieuwe Terminal grotendeels 

worden uitgerust met waterloze 

urinoirs, waarbij alleen het eerste 

urinoir in een rij waterdoorspoeling 

houdt om verstopping van het 

rioleringssysteem te voorkomen. 

Daarnaast zal grijs water uit de 

kranen van de toiletruimten worden 

hergebruikt voor het doorspoelen van 

toiletten. Deze toepassing bespaart 

in totaal ongeveer 55% van het 

drinkwaterverbruik, wat overeenkomt 

met ongeveer 158.990 m3 per jaar.  

Duurzaamheidsvisie

De duurzaamheidsvisie omvat 

ook vermindering van het 

gebruik van water buiten. Het 

doel is het watergebruik voor 

groenvoorzieningen in het project 

met 100% te verminderen, uitgaande 

van het berekende gemiddelde in 

de maand waarin op de locatie 

het meeste water gebruikt wordt. 

Om dit doel te bereiken wordt een 

verscheidenheid aan maatregelen 

toegepast, zoals selectie van 

plantensoorten met gemiddelde 

of lage waterbehoeften, keuze 

van efficiënte irrigatiesystemen 

(bijvoorbeeld drukcompenserende 

druppelaars) en hergebruik van 

regenwater voor irrigatie.

Tenslotte is het project ontworpen 

zodat de locatie zelf het volledige 

volume van de regenwaterafvoer, 

gegenereerd tijdens het 98e 

percentiel 1 regenbui, kan beheren 

middels groene infrastructuur en 

regenwaterbuffers.

Dergelijke prestaties garanderen 

maximale punten in het Water 

Management-krediet van de LEED-

certificering, waardoor het project een 

stap dichter bij het bereiken van het 

hoogste waarderingsniveau ‘Platinum’ 

komt.  

1 Een percentiel neerslaggebeurtenis 

vertegenwoordigt een 

hoeveelheid neerslag in mm die 

het gekozen percentage van alle 

neerslaggebeurtenissen voor de 

recordperiode niet overschrijdt (bron: 

LEED manual v4). 

Circulair Watergebruik

Waterbeheer in de nieuwe Terminal

nieuwe terminal

opslagtank

regenwater

kraanwater

grijs water

afvalwater

waterloze urinoirs

infiltratie

doorspoelen toiletten irrigatie

mogelijkheid om vliegtuigen te reinigen

Watergebruik in de nieuwe Terminal
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49 Het ruimtegebrek aan de Gerrit Rietveld Academie en het (Willem) Sandberg Instituut 

is nagenoeg verleden tijd. Met ABT als technisch regisseur van een omvangrijk 

masterplan, vindt er een grootschalige herinrichting over meerdere locaties plaats. 

Hoogtepunt: het nieuwe FedLev gebouw.

Joost Salemink en Ewoud Heijink

FedLev gebouw 48

Het masterplan om meer ruimte te 

creëren voor de hogeschool voor 

beeldende kunst en vormgeving, wordt 

volledig in de geest van architect Gerrit 

Rietveld uitgevoerd. Dat zie je terug 

bij de verbouwing van het Rietveld 

gebouw, dat tevens één van zijn laatste 

ontwerpen was. Maar ook het nieuwe 

FedLev gebouw ademt Rietveld. Het 

is namelijk ontworpen door een team 

van de academie zelf. 

Eigen werk

In 2012 won Studio FedLev – onder 

leiding van Paulien Bremmer – de 

Gerrit&Willem Do-It-Yourself 

ontwerpwedstrijd voor de 

nieuwbouw. Een ontwerpcollectief 

voortkomend uit de Rietveld en 

Sandberg gemeenschap ontwierp 

een transparante en inspirerende 

ontmoetingsplek waar creativiteit 

met elkaar gedeeld kan worden. 

ABT verzorgde de bouwtechnische 

uitwerking, directievoering en het 

projectmanagement van het ontwerp 

als vanouds in een 3D-model. Op 

25 september 2018 is de nieuwbouw 

opgeleverd.

Het 3D-model was bijzonder 

succesvol omdat niveauverschillen, 

technische aansluitingen en 

installaties tijdens de uitvoering op 

de millimeter nauwkeurig werden 

gemonitord. De diversiteit aan 

functies maakte integraal maatwerk 

noodzakelijk op het gebied van geluid, 

brand en thermische isolatie. Zo werd 

het bijvoorbeeld mogelijk om een 

filmstudio onder een luidruchtige 

assemblagehal aan te brengen.

Vlekkeloos 

Ook het gevelontwerp paste perfect 

in het straatje van ABT. De witte 

betonranden zijn visueel met elkaar 

verbonden door verdiepingshoge 

parelmoeren vouwschermen van 

strekmetaal. Voor de minimalistische 

randafwerking in combinatie met de 

bouwfysische eisen is gebruik gemaakt 

van de specifieke ABT-kennis op het 

gebied van computational solutions. 

De vouwelementen geven de 

mogelijkheid om te spelen met licht 

en weren zoveel zonlicht dat het 

gebouw geen koeling nodig heeft. 

Het stroomverbruik van de al zuinige 

LED-verlichting zal beperkt blijven. 

Omgekeerd laat de open gevelstructuur 

van het strekmetaal in de winter de 

warmte van het zonlicht juist wel door, 

vanwege de lagere invalshoek van de 

zonnestralen. Deze eenvoudige ingreep 

levert een grote bijdrage aan een 

gunstig energetisch klimaat.

Onvoorziene omstandigheden aan het 

begin en gedurende het bouwproces, 

sterkte de vertrouwensband tussen 

ABT, opdrachtgever en hoofdaannemer. 

Zo kwamen er bij het ontgraven van de 

kelderbak oneffenheden bij de nieuwe 

schroefboorpalen aan het licht. Door de 

oorzaakanalyse van ABT geotechniek 

zijn hoge herstelkosten voor de Gerrit 

Rietveld Academie voorkomen.

Flexibiliteit

De gevelschermen zijn een ander 

voorbeeld waar dankzij continu 

schakelen tussen techniek, proces, 

architectuur, maakbaarheid, 

functionaliteit en kosten een integrale 

oplossing naar ieders tevredenheid 

is ontstaan. Flexibiliteit staat hoog in 

het vaandel bij de academie. Het team 

van ABT heeft zich naadloos op de 

creativiteit van de academie kunnen 

aansluiten waardoor het masterplan 

samen met de talenten van de academie 

succesvol tot uitvoering is gebracht.

Omvangrijk 
eerbetoon
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Een bouwproject waarvan de planvorming in de jaren ’90 begon en dat bij oplevering, 

ruim twintig jaar later, nog altijd dient als schoolvoorbeeld voor het nieuwe bouwen? 

Het Erasmus MC heeft het waargemaakt. In het pre-BIM-tijdperk is een standaard 

gezet die op deze schaal niet snel overtroffen zal worden.

Maarten Huisman

Het tijdloze 
nieuwe bouwen
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‘Als ik thuis een spelletje speel, lezen 

we eerst ook de spelregels en houden 

we ons daaraan.’ Maarten Huisman, 

hoofddirectievoerder van het project, 

doet het eenvoudig voorkomen. Toch 

was het acht jaar geleden, toen hij aan 

de klus begon, geen gesneden koek. Het 

nieuwe bouwen is dat nog altijd niet. 

Dat maakt het verloop van dit project 

nog specialer.

In eigen hand

‘We hadden eind 2009, toen de bouw 

begon, absoluut aandacht voor het 

nieuwe bouwen. Zaken opschrijven, 

afspraken borgen en samen oplossen. 

Na een overleg of mailtje werd het 

geregeld. Eerst nog onder begeleiding 

van consultants, maar dat zijn we later 

gewoon zelf gaan doen. Aandacht 

schenken aan houding en gedrag, 

inhoudelijke discussies, het was 

absoluut niet gebruikelijk in de bouw.’

De schaal waarop het nieuwe bouwen 

werd geprojecteerd was gigantisch. 

Een aantal cijfers: 207.000 m2 

bruto vloeroppervlak, 7.500 m2 aan 

technische schachten, een toren van 

120 meter hoog met 29 verdiepingen, 

een ziekenhuis van 48 meter hoog 

met 12 verdiepingen en 48 liften, ruim 

7,5 kilometer aan zonwering, ruim 

2.200 heipalen en 2.500 kilometer 

databekabeling. 

Tot in extremis

Hoe het nieuwe bouwen over een 

periode van acht jaar gehandhaafd is 

gebleven? ‘Kritisch blijven en vragen 

stellen,’ reageert Maarten gedecideerd. 

Het kernteam bleef grotendeels intact 

en ook teambuilding was geregeld 

aan de orde. Tijdens een gezamenlijke 

kookworkshop kwam de vraag of er 

nog eens twee verdiepingen bovenop 

een bouwdeel konden komen, terwijl de 

dakvloer al bijna gestort zou worden.

De truckmixer die al onderweg was, 

kon rechtsomkeert maken en binnen 

een halfjaar waren alle procedures 

doorlopen en werd het bouwdeel 

alsnog opgetopt. Aan de hand van een 

staalconstructie, want de fundering 

was niet berekend op nog twee 

lagen beton. Bovendien was het 

bouwdeel in kwestie al niet eens in de 

oorspronkelijke opdracht opgenomen. 

Zo was het project gedurende de 

realisatie constant in beweging.

Medische precisie

Maarten: ’Je opereert op het snijvlak van 

medische en technische mogelijkheden. 

De bouwwereld ontwikkelt zich tijdens 

zo’n proces, maar de medische wereld 

doet dat nog sneller. De jas van een 

ziekenhuis is leuk, maar moet constant 

aangepast worden aan de laatste 

stand van de techniek. Vooraanstaande 

specialisten in een academisch 

ziekenhuis willen gebruik maken van de 

nieuwste technieken.’

Zo bleef niets bij hetzelfde tijdens het 

project waarvoor op het hoogtepunt 

900 man op de bouw zaten. Toch is het 

gezamenlijke risicofonds onaangeroerd 

gebleven en werd de arbiter slechts één 

keer ingeschakeld. Maarten, namens 

ABT door EGM Architecten aangesteld, 

benadrukt het succes nog maar eens 

met een onwerkelijk cijfer: ‘We hebben 

het hier over een oppervlakte van dertig 

voetbalvelden.’ 

Inmiddels maakt Maarten zich op 

voor wat als een soort ‘toetje’ van het 

megaproject kan worden beschouwd: 

de renovatie van het Ca-gebouw. 

Hoewel het voelt als thuiskomen zal 

ook nu niets hetzelfde zijn. Op 7.500 

m2 wordt een lastige puzzel gelegd, 

midden op het Erasmus MC-terrein 

en dat terwijl een aantal functies – 

waaronder Nucleaire Geneeskunde en 

de beddenwascentrale – volledig in 

bedrijf blijven. Ook hier zal het nieuwe 

bouwen weer flink uitgedaagd worden. 
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Goed toegepast, is parametriseren 

een belangrijk middel om een strakke 

planning mogelijk te maken. In de 

gewonnen tijd kan technische kennis 

worden ingezet voor werkzaamheden 

waar rekenvermogen niet voldoende 

is. Dat is waar ABT naar streeft. 

Deze case study bespreekt enkele 

innovatieve methoden die zijn gebruikt 

om de efficiëntie bij het modelleren 

van een van de huidige projecten te 

verbeteren: Post Rotterdam. 

Het project in het hart van de 

binnenstad van Rotterdam betreft 

de verbouwing van een van de 

belangrijkste historische gebouwen 

van de stad, het voormalig 

hoofdpostkantoor. Samen met het 

naastgelegen stadhuis een van de 

weinige gebouwen nog overeind 

na het bombardement van de 

stad aan het begin van de Tweede 

Wereldoorlog. 

Nieuwe bestemming

Na een lange periode van leegstand 

wordt het rijksmonument volledig 

gerestaureerd. Met de nieuwe 

bestemming als vijf sterren hotel 

wordt het project tot een aanwinst 

voor de Rotterdamse binnenstad. En 

met de 150m hoge woontoren – die 

zal worden toegevoegd boven de aan 

de oostkant gelegen binnenplaats 

– zal het project ook een plek in de 

markante skyline van de stad krijgen. 

ABT werkt als ‘architect of record’ 

nauw samen met de ontwerpers van 

het Amerikaanse architectenbureau 

ODA  en adviseert op het gebied van 

bouwfysica en brandveiligheid. 

In het internationale ontwerpteam – 

bijeengebracht door opdrachtgever 

OMNAM – werkt een al even 

internationaal ABT-team, bestaande 

uit een mix van jonge en ervaren 

ingenieurs uit Nederland, Italië en 

Griekenland. 

Parametriseren

Eén van de meest interessante 

aspecten in Post betreft het 

parametriseren van de gevelmodules. 

Het plaatsen van alle verschillende 

modules op de juiste positie in de gevel 

om de toren volledig te bekleden, zou 

een zeer tijdrovend proces geweest zijn 

dat daarna voor elke wijziging van het 

ontwerp zou moeten worden herhaald. 

Door gebruik te maken van een 

Dynamo-script werden de ongeveer 

3.500 gevelmodules automatisch 

geplaatst.  

Na voltooiing van het architectonische 

ontwerp en de uitwerking van de 

belangrijkste principedetails, zijn de 

Revit-families van de verschillende 

gevelmodules apart gemodelleerd. 

Elke module kreeg een specifieke 

alfanumerieke code. Door het invullen 

van een eenvoudig Excel-werkblad 

werden vervolgens de modules door 

het Dynamo-script op de juiste positie 

geplaatst en gekoppeld aan het 

stramien. 

Ongeveer hetzelfde concept werd 

toegepast voor het plaatsen van de 

appartementindelingen in het model 

van de woontoren. De verschillende 

woningtypologieën werden 

gemodelleerd in afzonderlijke Revit-

bestanden en vervolgens met behulp 

van een Dynamo-script gekoppeld 

aan eerder binnen het centrale model 

gepositioneerde vlakken. 

Een volgende stap in het 

parametriseren voor hoogbouw zal 

gericht zijn op het verbeteren van de 

flexibiliteit van de scripts. Feit is dat 

ABT in de komende tijd een steeds 

efficiënter ontwerpproces zal kunnen 

realiseren door het steeds vaker 

toepassen van deze principes. 

Het intensieve gebruik van BIM in combinatie met parametrisch ontwerpen en 

programmeren is al vaak zeer praktisch gebleken bij gebouwen met veel repetitie. En 

dat geldt dus ook voor hoogbouw.

Matteo Santangelo, Vincent Olthuis en Jeroen ter Haar
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Voordelen van parametrisch 
ontwerpen bij hoogbouw

© ODA architecture

© ODA architecture
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De flats van vier bouwlagen stonden 

geruime tijd op de nominatie om 

gesloopt te worden. In 2007 onder-

gingen gelijkwaardige flats in dezelfde 

straat dat lot al. Eigenaar Woonstad 

Rotterdam besloot alsnog een grote 

renovatie plaats te laten vinden met een 

sterk accent op energieneutraliteit. ABT 

heeft in ontwerpteamverband integraal 

advies gegeven met betrekking tot 

bouwkosten, E- en W-installaties, 

constructies, brandveiligheid, bouwfy-

sica en akoestiek. De bouwaanvraag is 

inmiddels goedgekeurd.

De technische installaties zijn aan 

vervanging toe, er is behoefte aan 

verfrissing binnen de bestaande 

woningplattegronden en de gevelschil 

inclusief dak voldoet niet meer aan de 

huidige maatstaven. In opdracht van 

Woonstad heeft A3 Architecten een 

ontwerp gemaakt om meer ruimte te 

creëren in de woningen. Ook moeten ze 

energetisch, technisch en qua comfort 

zodanig weer dertig jaar vooruit kunnen.

Licht en ruimte

Binnen het huidige ontwerp en na 

renovatie krijgen de woningen in eerste 

instantie meer ruimte en licht. Zo 

worden de inpandige balkons (loggia’s) 

aan de achterzijde verplaatst buiten 

de gevellijn. Bestaande openingen 

aan de voorzijde bij de woonkamer 

worden vergroot en vervangen door 

Franse balkons. Ook de gevelopening 

in de portieken neemt toe in omvang. 

Allemaal flinke uitdagingen met 

bestaande bouw.

Voor de nieuwe balkons is een 

lichtgewicht staalconstructie 

ontworpen tegen de bestaande 

achtergevel. De balkons 

worden met trekstangen 

opgehangen en verbonden aan 

een portaalconstructie, die is 

verankerd aan de inwendige 

hoofddraagconstructie. Verder zijn 

de nieuwe sparingen intern en extern 

getoetst op stabiliteit. Dat geldt ook 

voor de vergrote raamopeningen aan 

de voorzijde en de nieuwe doorbraken 

in stabiliteitswanden. 

Neutraal streven

Omdat de woonblokken in een 

geluidbelaste omgeving liggen, is 

een maatregelenpakket voorgesteld 

met vrijdragend trilling geïsoleerd 

plafond, voorzetwanden in de gevel 

en triple glas met susroosters die 

ook een thermische verbetering 

geven. Vanuit de opdrachtgever 

was de wens energieneutraliteit 

na te streven. Voornamelijk in het 

voortraject zijn daarvoor meerdere 

haalbaarheidsstudies uitgevoerd. 

Het uiteindelijke klimaatconcept 

bestaat uit enerzijds het opwaarderen 

van de bestaande thermische 

gevelschil, inclusief het na-isoleren 

van de laagst gelegen vloer in de 

kelder. Anderzijds wordt warmte 

opgewekt met individuele aansluiting 

op het stadsverwarmingsnet, 

natuurlijke toevoer en C02-gestuurde 

mechanische afvoer ten aanzien van 

ventilatie en PV-panelen op het dak.

Tijdens het gehele ontwerptraject 

van haalbaarheid tot aanbesteding 

is financieel getoetst of het 

bouwkostenbudget in balans was 

met ambities ten aanzien van 

architectuur en duurzaamheid. 

Zodra de aannemer is geselecteerd 

zal de Wagenbergstraat als eerste 

aangepakt worden, gevolgd door de 

Geertruidenbergstraat. Vanaf 2020 

zijn de woningen minimaal tot 2050 

weer uitermate leefbaar.

De keuze voor slopen in plaats van renoveren ligt allang niet meer voor de hand. 

Vanuit circulair oogpunt is het financiële plaatje niet langer doorslaggevend. Zo ook in 

de wijk Pendrecht te Rotterdam Zuid waar een viertal portiekflats met in totaal 128 

woningen van meer dan vijftig jaar oud staan.

Wouter Blondeel

Tweede leven 
voor portiekflat 

© A3 Architecten
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Virtual mockup naar Londen

Het ontwerp van een gevel komt vaak 

pas echt tot leven op de bouwplaats. 

De fysieke mockup speelt daarin een 

centrale rol. Met de virtual mockup is 

die beleving nu ook in de ontwerpfase 

haalbaar. Zo kan aan de hand van 

virtual reality het ontwerpproces 

geoptimaliseerd worden. Met name 

in combinatie met parametrisch 

ontwerpen. Zo wordt er bespaard op 

materiaal, tijd en dus kosten.

De virtual mockup is door ABT 

bij meerdere projecten succesvol 

toegepast. Aan de hand van die 

ervaringen hebben Chris van der Ploeg 

en Sandra Hombergen een presentatie 

verzorgd op Autodesk University in 

Londen. Ze deden uit de doeken hoe 

de workflow met een virtual mockup 

eruitziet en hoe dat is toegepast bij 

de nieuwbouw van het Naturalis 

Biodiversity Center Nederland in Leiden.

▶  Meer weten over VR? Ga naar 

www.abt.eu/vr

ABT wint de Trends Digital 
Pioneers Award 2018

De winnaars van de Trends Digital 

Pioneers Award 2018 werden op 21 

november bekendgemaakt tijdens 

een exclusief event in Brussel. ABT 

won in de categorie Business Support 

& Logistics voor de ontwikkeling 

van de Milieu-Impact Monitor. Deze 

tool maakt het mogelijk om tijdens 

het ontwerpen van gebouwen 

automatisch de impact op het milieu 

te berekenen. Michiel Van Der Elst 

van het kantoor ABT België en 

zijn Nederlandse collega’s uit Velp, 

Lonneke van Haalen en Jeroen van 

Kuijk, mochten voor hun innoverend 

project de award in ontvangst nemen.

De Trends Digital Pioneers werden 

genomineerd in 6 categorieën. Met 

per categorie 4 genomineerden 

waarbij uiteindelijk slechts 1 de Trends 

Digital Pioneer Award in de wacht 

sleepte tijdens de Nacht van de Trends 

Digital Pioneers. 

Van links naar rechts: Lonneke van Haalen, Jeroen van Kuijk, Michiel Van Der Elst en Isabelle Goossens
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Kloostertuin Brakkenstein 
valt in de prijzen

Het eerste appartementencomplex 

met thermische ijsopslag is in 

de prijzen gevallen. Het project 

Kloostertuin Brakkenstein won een 

NRP Gulden Feniks in de categorie 

gebiedstransformatie. De prijs is een 

metafoor voor de feniks die uit zijn eigen 

as herrees, nadat zijn nest in brand 

vloog. Het lijkt haast symbolisch dat juist 

een project met thermische ijsopslag de 

prijs van deze vurige mythe wint.

De installatie van de thermische opslag 

bestaat uit een zon-luchtcollector, 

een betonnen buffertank, twee 

warmtewisselaars, een pomp en 

vloerverwarming. Zon, lucht, aarde, 

water en 730 m3 ijs zorgen ervoor dat 

het pand met 96 appartementen en 

vier aaneengeschakelde woningen 

duurzaam wordt verwarmd en gekoeld. 

Ook de naastgelegen voormalige 

drukkerij is aan het complex verbonden.

 

▶  Meer informatie over dit project? 

Kijk op www.abt.eu/projecten

© Arthur Bagen

Verbinden van kennis

Binnen ABT vormen kennisgroepen 

vanaf dit jaar het netwerk dat kennis 

borgt, innoveert en uitdraagt. Elke 

collega kan zich voor maximaal 

drie van de 21 groepen inzetten 

en zo een unieke schakel zijn in 

het omvangrijke neurale netwerk. 

Hiermee is de organisatie op basis van 

zuilen definitief verdwenen. ABT is nu 

volledig ingericht op projecten, waarbij 

medewerkers hun inbreng kunnen 

leveren met hun specifieke kennis.

Mensen maken de verbindingen en 

hebben daar bewegingsvrijheid voor 

nodig. Kennisgroepen vormen dan ook 

geen statisch geheel. ABT’ers kunnen 

switchen om zich toe te leggen op 

een ander kennisgebied. Ook kunnen 

nieuwe kennisgroepen ontstaan als 

de projecten nu of later andere kennis 

nodig hebben. Stuurgroepen bewaken 

de samenstelling en ontwikkeling van 

de kennisgroepen, zodat projecten nu 

en in de toekomst verzekerd zijn van de 

best mogelijke vakmensen.

Citytrip stijgt in populariteit 

Steeds meer collega’s haken aan 

bij de jaarlijkse stedentrip van ABT. 

De eerste stedentrip werd in 2015 

vanuit Delft georganiseerd en na 

Dublin, Hamburg en Milaan was het 

dit jaar de beurt aan Lyon. 

Het eerste groepje van tien 

enthousiastelingen is inmiddels 

uitgegroeid tot veertig. De succesvolle 

formule: bijzondere architectuur, lokale 

gids, museumbezoek, goed restaurant, 

stapavond en afsluitende borrel. 

Tijdens de citytrips leren collega’s elkaar 

op een andere manier kennen. Buiten 

de werksfeer om worden er andere 

gesprekken gevoerd die de onderlinge 

band versterken. Gezamenlijke 

ervaringen dragen daar ook aan bij. Zo 

werd nazorg geboden na het eten van 

de Lyonse specialiteit ‘Andouilette’. Een 

nachtelijk bezoek aan de bekendste club 

van de stad liet een groot deel van de 

groep ook niet aan zich voorbijgaan. 

Aan de hand van het programmaboekje 

konden enkele nachtbrakers de volgende 

dag geleidelijk weer aanhaken. Want een 

bezoek aan het Musée des Confluences 

en een tour langs moderne architectuur 

zijn ABT’ers natuurlijk op het lijf 

geschreven. Evenals het landelijk gelegen 

klooster, gebouwd door Le Corbusier, dat 

op de dag van vertrek werd bezocht. De 

kroon op weer een knallende citytrip!

Primeur voor trainees

In het najaar is het eerste 

Oosterhoff Group-traineeship 

van start gegaan. Hiermee is de 

wens van het bestuur, om starters 

ervaring op te laten doen binnen de 

verschillende werkmaatschappijen, 

gerealiseerd. Dit kan zowel op 

technisch-inhoudelijk als op 

organisatorisch-adviserend vlak.

Gedurende twee jaar krijgen trainees 

de mogelijkheid om in periodes van 

acht maanden bij drie verschillende 

werkmaatschappijen van Oosterhoff 

Group mee te draaien. De keuze tussen 

ABT, ABT België, IBD, abtWassenaar, 

bbn adviseurs, Adviesbureau Lüning en 

Meelis & Partners is groot. Ieder dragen 

ze op hun eigen discipline bij aan het 

realiseren van droomprojecten van 

opdrachtgevers. 

De eerste pilot is gestart met drie 

trainees: Willem, Tim en Charley. 

In de eerste week zijn ze het hele 

land doorgereisd, met een kleine 

uitschieter naar Antwerpen. Zo is met 

bijna alle werkmaatschappijen op een 

laagdrempelige manier kennisgemaakt. 

Daarbij konden toonaangevende 

projecten natuurlijk niet ontbreken. 

Zo zijn MAS in Antwerpen en het 

stationsgebied in Utrecht bezocht, 

werden de glazen balkons van de 

Eusebius getrotseerd en leidde een 

fietstocht ze langs verscheidene 

projecten in het noorden. 

Voor de komende periode zijn Willem 

en Tim gestart bij ABT in Delft en 

Charley bij bbn in Houten.

Slapend rijk worden

Naar aanleiding van een nieuwe 

samenwerking met opdrachtgever 

Noordereng Groep is begin dit jaar 

een prijsvraag uitgezet binnen ABT. 

Uitgangspunt: slapend rijk worden 

met een hotel naast het voormalige 

CineMec in Ede (nu Pathé Ede). 

De vraag aan ABT om met innovatieve 

plannen voor een energiehotel te 

komen om deze droom waar te maken. 

Intern werd er om de eer gestreden, 

waarna de energiebuffer als winnaar 

uit de bus kwam. In een eerste 

ruimtelijk ontwerp wordt uitgegaan 

van hotelkamers die als energiebuffer 

dienen als ze niet bezet zijn door 

gasten. Op dat moment sluiten 

de gevelpanelen zich als luiken en 

produceren ze zonne-energie. Het 

bufferen van energie vormt de basis 

van het ontwerp dat de komende 

maanden wordt uitgewerkt. 

Voorsorterend op een variabel 

energietarief in de toekomst, 

verdient het hotel zo aan energie op 

gebouwniveau. © DP6 architectuurstudio
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Studenten trekken in bij ABT

Met ingang van het nieuwe 

studiejaar hebben studenten van de 

HAN, minor Creatief Construeren, 

hun intrek genomen bij ABT in 

Velp. In een vleugel van het ABT-

kantoor aan de Arnhemsestraatweg 

kunnen studenten permanent 

gebruikmaken van een eigen 

projectruimte, als hub of atelier.

Het HAN-instituut Built Environment 

en ABT werken al vele jaren intensief en 

op vele manieren samen. Verschillende 

studenten liepen bij ABT stage en/of 

deden bij ABT hun afstudeerproject. 

Vervolgens gingen diverse van deze 

studenten na hun studie bij ABT aan 

het werk. Door een vleugel in deze 

professionele omgeving beschikbaar 

te stellen, waar alle deskundigheid op 

het gebied van bouwtechniek zoals 

constructie letterlijk binnen handbereik 

is, wordt deze samenwerking uitgebreid. 

Voor zowel de HAN, ABT en bovenal 

de studenten een unieke kans elkaar 

laagdrempelig op te zoeken en kennis 

uit te wisselen.  

Minor Creatief construeren

De minor Creatief construeren duurt 

een half jaar en kan in het derde of 

vierde jaar van de opleiding Bouwkunde 

of Civiele Techniek worden gevolgd. 

Ook studenten van andere hogescholen 

en verwante opleidingen kunnen 

inschrijven op deze minor. Studenten 

bedenken zelf een groot en complex 

project en werken de constructie 

hiervan uit in groepen van zes.

Bij deze minor hebben studenten 

behoefte aan een eigen permanente 

plek. In de projectruimte bij ABT krijgen 

de studenten hun instructie en colleges, 

overleggen ze en presenteren ze de 

(tussen)resultaten. Maar ze kunnen er 

bijvoorbeeld ook schaalmodellen en 

maquettes van hun ontwerpen bouwen. 

In een eigen projectruimte kan dit 

blijven staan en kan er de volgende dag 

weer aan worden gewerkt.

Sporten ter kennismaking

Bij wijze van introductie deed 

nieuwkomer Mustafa Nazari dit jaar 

mee aan de Conculegacup voor zowel 

voetbal als volleybal: ‘Met volleybal 

was het doel om zo min mogelijk te 

verliezen, maar bij voetbal hadden we 

het toernooi eigenlijk moeten winnen.’ 

Net als veel collega’s heeft Mustafa van 

nature meer met voetbal, maar tijdens 

beide toernooien heeft hij zich prima 

vermaakt en heeft hij zijn collega’s 

goed leren kennen.

Sinds een jaar is Mustafa werkzaam bij 

ABT, eerst als bouwkundig specialist 

voor bestaande gebouwen maar 

intussen bij kennisgebied bouwfysica. 

Zo ambitieus als hij in zijn werk is, is hij 

dat ook op het gebied van sport. ‘We 

verloren met voetbal één wedstrijd, 

maar er is veel potentie dus volgend 

jaar gaan we voor de winst,’ klinkt 

Mustafa strijdvaardig. 

Het sociale aspect van de 

Conculegacup is Mustafa goed 

bevallen: ‘Als jonge krachten bij 

verschillende werkgevers kom je 

elkaar niet snel tegen. Toch is het ook 

fijn dat het juist even niet over werk 

gaat.’ Van onderlinge rivaliteit tussen 

verschillende teams was volgens 

Mustafa zeker wel sprake, maar het 

voelde vooral als een voetbalfestival. 

De ervaring van dit jaar smaakt in ieder 

geval naar meer. 
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Variant op donkere 
achtergrond

Op de respectabele leeftijd van 95 jaar is op dinsdag 16 oktober 2018 

onze medeoprichter overleden

de heer. ir. Tjebbe Tjebbes 

Zijn bescheidenheid in combinatie met zijn ondernemerschap en 

vooruitstrevende kijk op de wereld, maakte hem uniek en daarmee 

van grote waarde voor ABT. Onze dank aan hem is groot voor het 

gedachtegoed dat tot op de dag van vandaag in onze bedrijfscultuur 

verweven is.

 

Ons medeleven gaat uit naar zijn naasten.

Directie, medewerkers en oud-medewerkers van ABT bv

Bijzondere mensen sterven niet

Zij gaan wel, maar blijven toch voor altijd

In memoriam

K
O

R
T

 N
IEU

W
S

A
B

T / bou
w

en aan am
bities / D

ecem
ber 2018



Als een meanderende delta 

stromen de lijnen over de prefab 

betonnen gevelelementen van 

het Earth Simulation Lab (ESL). 

Aardewetenschappen en Fysische 

Geografie lijken hier van nature thuis te 

horen. De natuurlijke rust laat zich hier 

dan ook niet onderbreken. Zelfs met 

de ramen open wordt het geluid van 

de naastgelegen snelweg verstomd. 

Binnen leiden ruimtes hun eigen levens 

onder verschillende omstandigheden. 

De faculteit Geowetenschappen 

van Universiteit Utrecht kreeg als 

vereisten functioneel, flexibel en 

duurzaam mee. Het circulair gebruik 

van het bestaande gebouw, dat eerder 

dienstdeed als deeltjesversneller, gaf 

het project al een enorme voorsprong 

op het gebied van duurzaamheid. 

Door de doosvormige constructie 

werd al snel gekeken naar de gevel als 

doorgeefluik van licht en lucht.

Een ingenieuze dubbele huid bleek 

het gouden ei. In de zomer wordt het 

gebouw door de spouw geventileerd 

met buitenlucht. In de winter sluit de 

spouw en vormt het een extra buffer. 

De grote transparante delen in de gevel 

leiden het licht zo diep mogelijk het 

gebouw in. Niet-daglichtfuncties zijn 

zoveel mogelijk middenin het gebouw 

geplaatst. Zo heeft de bestaande bouw, 

met veel creativiteit en inventiviteit 

een nieuwe identiteit gekregen. Het 

gebouw – met BREEAM Excellent label 

– is klaar voor de toekomst en helpt in 

de missie van de Faculteit: bijdragen aan 

een duurzame aarde.

▶  Meer weten over dit project?

Kijk dan op www.abt.eu/projecten

Innovatief en efficiënt 
BREEAM Excellent label


