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lnleiding 

Bij het multidisciplinair project is het de bedoeling dat studenten van verschillende 
disciplines samen een antwerp realiseren. Dit multidisciplinair project is echter 
gedaan door twee architectuur studenten, twee uitvoeringstechnische studenten en 
een bouwtechnische student. Dit heeft tot gevolg gehad dat de constructieve en 
bouwfysische gedeelte vrij globaal zijn bekeken. 

In het kader van de opgave wordt er uitgegaan van een verdere internationalisering 
van de lNG groep en is er een uitwisseling nodig tussen vertegenwoordigers uit de 
verschillende hoofdsteden van Europa en daarbuiten. Waarbij de lNG groep 
Amsterdam de hoofdrol speelt. 

Het antwerp ude uitbreiding van een helihaven, ontvangstruimten, conferentieruimten, 
logeeraccommodaties, technische ruimten en de verplaatsing van het auditorium" is 
tot stand gekomen door overleg tussen de architecten, bouwtechnici en 
uitvoeringstechnici. In de ontwerpfase werd elke week een aantal keren afgesproken 
en werd er gediscussieerd over het antwerp. Bepaalde ideeE*1 zijn tijdens deze 
ontwerpfase aangepast of geheel gewijzigd op basis van verschillende disciplines. 

Het verslag is als volgt opgebouwd. 
Als eerst wordt uitgelegd hoe het constructieve gedeelte tot stand is gekomen, 
waarna de uitvoeringstechnische aspecten van het antwerp worden behandeld. Als 
laatst worden de bouwfysische aspecten behandeld van de uitbereiding. 
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1 Constructie 

1. 1 Hoofddraagconstructie 
De hoofddraagconstructie bestaat, vanwege de hoge mate van integratie met het 
bestaande, uit vrijwel dezelfde opbouw als het bestaande. De hoofddraagconstructie 
van het nieuwe gedeelte bestaat uit ronde stalen kolommen. De kolommen worden 
verbonden door liggers. Vanwege de uiterlijke uniformiteit is ervoor gekozen om de 
zwaarste ligger overal toe te passen, daar waar deze ligger in het zicht komt. Als 
vloersysteem is gekozen voor het bestaande vloersysteem, de Slimdek vloer. Daar 
waar deze vloeren opliggen wordt de ligger vervangen door een ASB ligger. 

1.2 Stabiliteit 
Voor het verkrijgen van stabiliteit in de nieuwe constructie zijn er een aantal varianten 
bekeken. Echter de meeste vielen al in een eerste stadium af(vanwege belastingen, 
uiterlijk enz.). Een variant, die niet is gekozen als definitief stabiliteitsysteem, zal 
nader toegelicht worden omdat deze wei Ianger is meegenomen in het 
ontwerpproces. Bij deze variant werd de stabiliteit op dezelfde manier bewerkstelligd 
als in het bestaande gedeelte van het gebouw. Dit betekent dus dat er op diverse 
plaatsen schoren van beneden aan de tafel tot boven aan het dak geplaatst werden 
in zowel langs- als dwarsrichting. Echter vanwege de gewenste ruimtelijke indeling 
was deze variant niet optimaal. De schoren zouden dan namelijk altijd ruimtes 
doorkruisen. Dit is natuurlijk niet bevorderlijk voor de functionaliteit van die ruimte. 
Daarom is er gekozen voor de volgende variant. 
De stabiliteit wordt hierbij verkregen via het principe van 
momentvaste verbindingen aan de bovenkant van de 
constructie en een vast vloerveld(zie figuur 1 ). Deze 
momentvaste verbindingen in de bovenkant van de 

.· .. ·· .·· 
Figuur 2: verplaatsing bovenzijde 

constructie worden 
verkregen door in de 
gehele bovenverdieping, 

verd iepingshoge 
vakwerken te plaatsen. Figuur 1: Principe stabiliteit 

Verder zal de vloer van 
verdieping 10 in zijn geheel gestort worden(met 
uitzondering van de benodigde sparingen}, om een 
vast vlak te creeren. De constructie is op deze wijze 
dus stabiel. Echter vanwege de grote hoogte van de 
kolommen zal er een flinke verplaatsing aan de 
bovenzijde van de constnJctie optreden (zie figuur 
2). De verplaatsing zal beperkt worden door het 
toepassen van verdiepingshoge vakwerken in de 
andere verdiepingen, op die plaatsen waar een 

ruimte gesitueerd is en door het creeren van een vast vloerveld in deze ruimten. Ook 
zal deze verplaatsing beperkt worden door het koppelen van de nieuwe vloer op 
verdieping 8 met de bestaande vloer op verdieping 8. 
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1.2.1 Knik 
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Constructie 

Om de knik tegen te gaan, die mogelijk zou 
kunnen optreden in sommige kolommen, met 
name die, die over meerdere verdiepingen 
geen vloer tegen komen, is op iedere 
verdieping elke losse kolom gekoppeld aan 
of een vloer of een kolom(zie figuur 3) . Op 
deze manier wordt de kniklengte aanzienlijk 
gereduceerd. De maximaal doorgaande 
kolom die geen verbinding heeft op deze 
wijze beslaat in het uiteindelijke ontwerp 
twee verdiepingen. Aangezien dezelfde 
profielen als de bestaande gekozen zijn, zou 
dit geen probleem moeten opleveren. In de 
bestaande situatie beslaan sommige 
kolommen wei drie verdiepingen zonder 
koppeling . 

Figuur 3: principe oplossing knik 

1.3 De constructieve onderdelen 

1.3.1 Kolommen 
De verdiepingen hebben op de van toepassing zijnde verdiepingen een hoogte van 
3700mm en 4053mm. De hoogste maat is maatgevend. Met de globale rekenformule 
h/d=7-28 voor ronde kolommen, betekent dit dat de dikte van de kolom tussen de 
144mm en de 579mm ligt. Gekozen wordt hier voor hetzelfde profiel als het 
bestaande. Namelijk een rond buisprofiel van 406,4mm met een lijf van 20mm. 
Aangezien de nieuwe constructie op dezelfde wijze is opgebouwd als het bestaande, 
is dit profiel zwaar genoeg om de krachten naar de tafel te leiden. 
Net als in de bestaande constructie hoeven de kolommen van de bovenste twee 
verdiepingen niet zo zwaar uitgevoerd te worden. Hier wordt dan ook voor hetzelfde 
profiel als de bestaande kolommen gekozen, nl. een rond buisprofiel 323,9mm met 
een lijf van 20mm. 

1.3.2 Liggers 
De stramienen waar liggers komen hebben de volgende afmetingen: 4800mm, 
6700mm, 7200mm en 7400mm. Met behulp van de globale formule voor het bepalen 
van liggers l/d=20-35 zijn de verschillende afmetingen van de liggers berekend. In 
onderstaande tabel staan de resultaten . 

I liggers verhouding 20-35 

Overspanning (L) in mm Dikte ligger (D) in mm Profielkeuze 

4800 137-240 HE 220A 
6700 191-335 HE 300A 
7200 206-360 HE 300A 
7400 211-370 HE 300A 

T abel 1 : afmet~ngen hggers 

Voor liggers die in het zicht komen is gekozen voor ronde buisprofielen. Om de 
uiterlijke uniformiteit is ervoor gekozen om aile liggers die in het zicht komen 
hetzelfde profiel te geven. Om tot een buisprofiel te komen is het weerstandsmoment 
van de HE 300A uitgezocht. Hiema is een buisprofiel gekozen met minimaal een 
zelfde weerstandsmoment. Dit was het buisprofiel 323,9mm met een lijf van 20mm. 

5 
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Liggers waarop de slimdek vloeren(zie volgende paragraaf) komen worden AS8 
liggers. Volgens de grafiek van AS8 liggers(zie figuur 4) moet er met een 
overspanning van 7200mm voor een 280 AS8 136 gekozen. 

O V E A & PANNING & Sa 

I • 
4 I • w I 

Ill I 
Q • • ' c :S OO A BB 1 53 
p Y.a 
II .. 
u & 

5 1imflo r 
• 

Figuur 4: keuze grafiek ASS liggers 

1.3.3 Vloeren 
Als vloer is gekozen voor de Slimdek vloer(zie figuur 5). Deze keuze is constructief 
gemaakt vanwege de Iichte constructie. Er kan namelijk niet voor een zwaardere 
vloer gekozen worden dan de bestaande vanwege de totaal opneembare last op de 
fundering. Ook moet deze vloer een vormvast vloerveld vormen om de horizontale 

Figuur 5: Slimdek vloer 

krachten over te dragen op de vakwerken. Verder is deze vloer snel uitvoerbaar. Tot 
slot kan nog aangemerkt worden dat bij dit vloertype de leidingen makkelijk 
doorgevoerd kunnen worden. Hierdoor wordt de ruimte tussen plafond en vloer 
beperkt, waardoor de ruimte beleving beter wordt en de vakwerken die in het zicht 
komen van boven tot onder zichtbaar zijn en niet op driekwart van hun hoogte 
afgekapt worden door een plafond. 

1.3.4 Vakwerk 
Het verdiepingshoge vakwerk bestaat uit de hierboven genoemde liggers en 
kolommen aangevuld met "stabiliteitverbanden". Als profiel voor deze 
stabiliteitverbanden is gekozen voor een HE 2008. Daar waar dit verband in het zicht 
komt is gekozen voor een buisprofiel met minimaal een zelfde weerstandsmoment 
als de HE 2008. Dit is een rond buisprofiel rond 219,1 mm met een lijf van 20mm. 

1.4 Gewichtsberekening 
Tot slot van het constructieve verhaal zal nog een globale gewichtsberekening 
gemaakt worden waarin bewezen wordt dat de krachten uit het nieuwe gedeelte 
opgenomen kunnen worden door de fundering. Uitgangspunt bij deze berekeningen 
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is het feit dat de tafel overal dezelfde spanten heeft en de fundering overal dezelfde 
krachten kan opnemen. Allereerst zal een berekening gemaakt worden van de 
zwaarst belaste kolommen onder de tafel. Dit is aan het oosten van het gebouw. 
Daarna zal een berekening gemaakt worden van de krachten die op de kolommen bij 
het auditorium komen, in de bestaande situatie. Hier zal ook de nieuwbouw op 
gerealiseerd worden. Tot slot zal er een gewichtberekening van deze nieuwbouw 
gemaakt worden. 

1.4.1 Berekening 
De berekening zal globaal gebeuren m.b.v. de formule 3kN/m3 x V(volume in m\ 
Waarbij V het volume boven de kolommen is. 3kN/m3 is de benadering v9or het 
gewicht van de boven de kolommen liggende ruimtes. Allereerst dus de berekening 
van net gewicht op de kolommen aan de oostzijde van het gebouw. 

i i 
h=37000mm i i .. Y-1 I . . 

I I 
+-__;_-+-! ---1!1--_..~- 1=25600mm 

I I I 

Mi 

V =I X b X h = 25,6 X 14,4 X 37,0 
= 13639 7m3 

I 

3kN/m3 x 13639,7m3 = 40919kN 

Per (dubbele)poot: 40919/2 = 
20459.5kN 

Vervolgens de berekening van het auditorium. 

I 
I 

--~-- ~-=1::...-.JL-
1 r-r~~~~~~r 

I I 
'=14400mrrl 
I I . . 
! h=21 soohm 
I I . . 

I 
I 

h=25300rpm 

j I I I 

Eerst zal het gewicht dat op de kolommen terecht kern van de bovenliggende 
verdiepingen berekend worden. 
Kolom A: V =I x b x h = 25,6 x 14,4 x 25,3 = 9326,6m3 

3kN/m3 x 9326,6m3 = 27980kN 

Kolom B: 

Kolom C: 

Per (dubbele)poot: 27980/2 = 13990kN 

V =I X b X h = 25,6 X 14,4 X 21,5 = 7925,8m3 

3kN/m3 x 7925,8m3 = 23775kN 
Per (dubbele)poot: 23775/2 = 11887,5kN 

V =I X b X h = 25,6 X 14,4 X 17,8 = 6561,0m3 

3kN/m3 x 6561 ,Om3 = 19683kN 
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Per (dubbele)poot: 19683/2 = 9842kN 
Het auditorium: V = 11,7 x 18,0 x 18,9 = 3980m3 

3kN/m3 x 3980m3 = 11941 kN 
Per kolommen rij: 11941/2 = 5970kN 

De ophangconstructie kan met het onderstaande schema vereenvoudigd 
weergegeven worden. Via het verloop van de krachten kunnen uiteindelijk de reactie 
krachten in de kolommen bepaald worden. 

I I I . ' ' 
I I I 
' ' ' 

!s970kN ! ! 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

7288kN 
I 

Hierna kunnen dus trek- of drukkrachten in de kolommen A, 8 en C bepaa d worden. 
Kolom A: 13990 + -4180 = 9810kN 
Kolom 8: 1188715kN 
Kolom C: 9841,5 + 5970 + 4180 = 19992kN 

De grootste kracht t.g.v. het auditorium op de kolommen bedraagt dus 19992kN. Dit 
betekent dat de maximaal toelaatbare kracht op een kolom 20459,5kN bedraagt. 
lmmers aile kolommen en de gehele fundering is op dezelfde manier uitgevoerd. De 
nieuwbouw mag dus een kracht van maximaal20459,5kN op een kolom uitoefenen. 

De nieuwbouw 
Vanwege het gebruik van dezelfde materialen of lichtere materialen(plaatmateriaal 
t.o.v. glas) in de nieuwbouw, meer vides en dezelfde hoogte als het oostelijk 
gedeelte van het gebouw kan gesteld worden dat de kracht die afkomt van het 
nieuwe gedeelte nooit hoger kan zijn dan in het oostelijk bestaande gedeelte. 
8erekening: 

I 
I I 
!J=14400rqm 
I I 

I I 
I I 

h=~7000mm I I 
II~ ! ! 

-+-;._-+!---+'-..e.~- 1=25600mm ! ! -
I I I M: 

8 

V = I X b X h = 25,6 X 14,4 X 

37,0 = 13639,7m3 

3kN/m3 x 13639,7m3 = 
40919kN 

Per (dubbele)poot: 40919/2 = 
2045915kN 
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Bijlage 1: Constructieve tekeningen LEGENDA 

0 0 G) 
I I I 

D @-r---~~ 
I. ! 

~·~~-----L----
1 
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• 
• 
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Vloer nieuw 

Vloer bestaand 

Kolom hoofddraagconstr. nieuw 

Kolom hoofddraagconstr. bestaand 

Kolom constr. nieuw 

Schor en 

Koppel balk 

----l------L--
1 

VERDIEPING 7 
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LEGEND A 
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Vloer nieuw 

Vloer bestaand 

Kolom hoofddraagconstr. nieuw 

Kolom hoofddraagconstr. bestaand 

Kolom constr. nieuw 

Schoren 

Koppel balk 
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Bijlage 2: Constructieve tekeningen 

Doorsneden: Opbouw constructie nieuwe gedeelte. 

I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I 
I I i i 

II II 
II II a a 
I! ! ! ! 

MMMMM~ 
L I I I I I I I I I I 
Gebouw na sloop gevel en auditorium. 

~ 
~ 
~ 

MMMMMf 
I I I I I I I I I I I 
Tijdelijke schoren worden aangebracht 
om de stabiliteit gedurende de bouw te 
waarborgen. 

MMMMM~ 
i i i i i i i i i i i 
De stabiliteit schoren worden 
aangebracht. De tijdelijke schoren 
kunnen nu verwijderd worden . 
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MMMMM~ 
i i i i i i i i i i i 
Kolommen worden geplaatst op de 
bestaande onderbouw. 

r-- [X 
1'\. 
~ 

[X 

MMMMM~ 
i i i i i i i i i i i 

De slimdek vloeren worden gelegd en 
gestort. 

I I I 

De afbouwgevel kan worden 
aangebracht. 
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2 Uitvoering 

2. 1 lnleidlng 
De rol van de uitvoeringstechnicus bij het multidisciplinair project, omvat vela taken. 
In de concept fase is hij met name een adviseur voor de architecten. Hij geeft hierbij 
zjjn visie over de door de architecten aangedragen variant concepten. Deze bijdrage 
is echter minimaal. Wei zijn in deze fase al de eerste voorwaarden die van belang 
zijn voor de uitvoering opgesteld. 
Naarmate de architecten meer naar een voorlopig ontwerp toegaan nemen ook de 
werkzaamheden van de uitvoeringstechnicus toe. In deze fase is het ontwerp al 
vanuit uitvoeringstechnisch oogpunt bekeken en daar waar nodig aangepast. 
In de definitief ontwerp fase echter wordt de rol van de uitvoeringstechnicus pas echt 
van doorslaggevende betekenis. In deze fase is in overleg met de architecten en de 
bouwtechnicus tot een definitieve materiaalkeuze en bouwmethode gekomen. Deze 
materiaalkeuze en bouwmethode zijn voortgekomen uit de voorwaarden die vooraf 
gesteld zijn en door het vergelijken van alternatieven. Ook werd er in deze fase 
gekeken naar hoe het gebouw uitgevoerd gaat worden. 

Allereerst zal er in dit hoofdstuk gekeken worden naar de invloed van de 
uitvoeringstechnicus op het ontwerp. Daama is een bepalend onderdeel in een soort 
van draaiboek uitgewerkt. 

12 
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2.2 lnvloed van de uitvoering op het antwerp 

2.2.1 Randvoorwaarden 
• Bereikbaarheid: A10, spoor(?) en water(?). 

Via A 1 0 goede 
bereikbaarheid, 
echter in 
spitstijden files. 
Via het spoor is 
geen optie. Dit 
is een druk 
bezet spoor, 
dat meer dan 
tien keer per 
uur wordt 
gebruikt door 
metro en trein. 
Oak wanneer 
dit niet het 
geval zou zijn 
dan zou het 
spoor geen 
optie zijn. Het 
spoor ligt 
namelijk nag 
redelijk ver weg 
van de 
bouwplaats en 
wordt tevens 
gescheiden 
van de 
bouwplaats 
door de A10. 
Transport over 
het water is 
oak afgevallen 
vanwege het 
feit dat het Figuur : Situatie random lNG Hoofdkantoor A'dam 
slechts een 

Uitvoeringstechniek 

recreatieve waterweg is, waarover zwaar transport verboden is. Gekozen is 
daarom voor transport via de A 10. Hierbij dient dus opgemerkt te worden dat de 
logistieke planning aangepast wordt aan de spitstijden. 

• Opslag: Een beperkte mogelijkheid tot opslag. Bij met name de opbouw van de 
constructie zal gelet moeten worden op de beschikbare plaats voor opslag. Er 
moet dus een logistieke planning komen, die erin voorziet dat niet aile constructie 
onderdelen tegelijkertijd opgeslagen hoeven te worden. Hierbij moet gedacht 
worden aan "vandaag brengen wat morgen gemaakt moet worden" of J.I.TOust in 
time) delivery. Dit laatste zou echter problemen kunnen opleveren in verband met 
de filevorming op de A10. Afbouwmaterialen zouden in het bestaande gebouw en 
op de nieuwe vloeren opgeslagen kunnen worden. 

• Ondergrond: 
- bestaande bebouwing: gebouw en parkeerkelder; 
- geasfalteerde weg langs bouwwerk; 
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- slappe ondergrond. 
De geasfalteerde weg wordt de aanvoerroute van het transport. Deze weg mag 
dan oak niet geblokkeerd worden door opslag. Het nieuwe gedeelte is volledig 
gesitueerd op het bestaande gebouw. Dit houdt in dat de aansluiting van het 
nieuwe op het bestaande gedeelte op een logische en snelle wijze dient te 
gebeuren. De grand random het gebouw is geen draagkrachtig laag. Voor het 
plaatsen van een kraan dient dus een fundering op palen gemaakt te worden. 

• Belendingen: 
- bestaande bebouwing; 
-A 10 (dijk); 
- bestaande weg naar kantoor paviljoens. 
Aan de noordzijde van het gebouw ligt de dijk van de A10. Hier is dus geen 
plaats voor opslag of plaatsing van een kraan. Aan de zuidzijde ligt de 
doorgaande weg die oak als aanvoerroute voor het transport geldt. Aan de 
zuidkant van deze weg is plaats voor bouwketen, (eventueel)opslag en 
parkeerplaatsen. Parkeren kan oak nag in de bestaande parkeerkelder gebeuren. 
De voornaamste belending van de nieuwbouw is echter de bestaande 
bebouwing. Er dient gedurende de hele bouwfase opgelet te worden dat het 
bestaande niet wordt beschadigd. Dit geldt dan met name voor de ruwbouw fase, 
waarbij tach met vrij zware elementen gewerkt wordt. 

2.2.2 Eigen voorwaarden 
• Snel bouwen: Het gebouw kan gedurende de verbouw niet gebruikt worden 

vanwege de bouwfysische aspecten van het gebouw(afdichten van de 
klimaatgevel zou een dermate ingrijpende en tijdrovende maatregel worden dat 
dit niet te overwegen valt). Het is echter wei het hoofdkantoor van lNG, dus zal 
de verbouwing niet te lang mogen duren. Het is dus van belang om het gebouw 
zo snel mogelijk bouwfysisch dicht te krijgen. 

• Ondanks snelheid van bouwen tach veiligheid oak waarborgen(werken op 
hoogte). 

2.2.3 Materiaalkeuze 
Uit de bovenstaande voorwaarden volgen voor de materiaalkeuze de volgende 
eisen. Vanwege de aansluiting op het bestaande en de krachten die op de 
bestaande fundering af gedragen moeten worden is het logisch dat de 
materiaalkeuze van het nieuwe gedeelte hierop afgestemd is. Er dient dus gekozen 
te worden voor Iichte materialen. Oak moeten materialen gekozen worden die 
makkelijk op het bestaande gebouw gemonteerd kunnen worden. Tot slot dienen 
materialen gekozen te worden die snel te verwerken zijn. In overleg met de 
architecten en de bouwtechnicus van het project is de volgende materiaalkeuze voor 
de constructie samengesteld. 

Voor de nieuwe kolommen zijn dezelfde kolommen genomen als de 
bestaande. Dit om de aansluiting met het bestaande te vereenvoudigen en 
om de esthetische uniformiteit te behouden. De montage van de nieuwe 
kolornmen op de bestaande zal hierdoor snel kunnen gebeuren. Oak is er 
voor deze stalen kolommen gekozen in verband met het gewicht van de 
kolommen . Wanneer voor bet on gekozen zou worden dan zou het gewicht 
van de constructie te zwaar worden voor de fundering. De kolommen zullen 
oak net als in het bestaande een lengte hebben per kolom van twee of drie 
verdiepingen. Deze lengte van kolommen zijn nag te transporteren over de 
weg. 

14 
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Het slimdek vloersysteem wordt ook gebruikt om de nieuwe vloeren mee te 
maken. Het is een vloer die snel te vervaardigen is en die zorgt voor een vast 
vloerveld . Ook kan deze vloer een overspanning halen van 7200mm, 
waardoor er geen secundaire draagconstructie nodig is voor de vloer. 
Vanwege de belastingen op de fundering mag de nieuwe vloer niet meer 
wegen als de bestaande. In onderstaande vloerkeuze tabel is de keuze voor 
de slimdek vloer onderbouwd. 

IKeuzetabel vloer voor de nieuwbouw van het lNG hoofdkantoor 

Vloertype gewicht snelheid vast vloerveld overspanning 

Kanaalplaatvloer ++ + - ++ 

Bekistingsplaatvloer -- 0 + + 

Staalplaatbetonvloer + + + -
Slimdek vloer ++ + + ++ 

In het werk gestorte vloer -- - ++ + 

Tabel 2: Keuzetabel vloertype 

Voor de keuze van de (buiten)wanden moet er een materiaal gekozen 
worden dat Iichter is dan een glazen pui(bestaand). Met buitenwanden 
worden die wanden bedoeld die de thermische schil vormen van de 
nieuwbouw. Allereerst werd er gedacht aan een opbouw met stalen 
binnendozen. Echter nadat besloten was dat de afwerklaag aan de buitenkant 
stucwerk zou zijn viel deze optie af. Stalen binnendozen hebben namelijk op 
grate hoogte een grate verplaatsing in het midden van het element. Het 
stucwerk zou deze verplaatsing niet kunnen volgen en gaan scheuren. Het 
wandelement moest dus Iicht van gewicht zijn en een goede onderlaag voor 
stucwerk zijn. Toen is er in samenwerking met de bouwtechnicus een houten 
wandelement ontworpen. Dit houten wandelement heeft een afmeting van 
7200mm bij ongeveer 3700mm(stramienvullend). Het bestaat uit een houten 
regelwerk met aan de achterkant een MDF plaat voor de stabiliteit en aan de 
buitenkant een isolatiepakket van 130mm. Het ontwikkelde element heeft een 
Iicht gewicht, is stabiel in zijn vlak en is een goede onderlaag voor stucwerk. 
De (binnen)wanden worden opgebouwd uit metalstud wanden. Deze zijn Iicht 
van gewicht en snel te monteren. Metalstud wanden kunnen ook achteraf in 
de afbouwfase opgebouwd worden. 
De afwerklaag bestaat uit een wapeningsnet dat over de isolatie van het 
houten wandelement wordt bevestigd. Daaroverheen komt stucwerk. De 
keuze voor dit stucwerk komt wellicht een beetje vreemd over. Het is namelijk 
geen materiaal dat een snelle bouwtijd heeft. Echter de wens van de architect 
om een strakke massief lijkende afwerking te krijgen was hier 
doorslaggevend. Er is namelijk geen materiaal dat dezelfde massieve 
uitstraling heeft dan stucwerk, behalve beton. Beton is echter natuurlijk veel 
te zwaar voor de bestaande constructie. Alternatieve afwerklagen waren dus 
niet aan de orde, waardoor gekeken moet worden naar alternatieven voor 
een snelle verwerking van het stucwerk op de bouwplaats(b.v. spuitstuc). 
De glazen huid die het gebouw omhult tot slot, is natuurlijk vanwege de 
esthetische uniformiteit op dezelfde wijze opgebouwd als de bestaande 
glazen huid. 

15 



MultiDisciplinairProject HoofdkantooriNG Uitvoeringstechniek 

2.2.4 Slopen t.b.v. de uitbreiding 
Alvorens met de opbouw van de uitbreiding begonnen kan worden moet eerst een 
deel van het bestaande gebouw worden gesloopt. Hierbij wordt als eerst de 
glazenwas installatie van het gebouw verwijdert, waarna het gebouw kan worden 
gestript. Nadat de nodige voorzieningen zijn getroffen zeals stofwanden plaatsen, 
ruimtes afdekken, enz. Kan worden begonnen met de sloopwerkzaamheden van het 
klimaatdak, en vervolgens de eerste huid. De eerste huid zal tot voorbij de cockpit 
worden verwijderd om zo in de opbouwfase een goede aansluiting te kunnen maken 
aan het bestaande. De cockpit blijft echter intact, dit vergt dus de nodige aandacht en 
zorgvuldigheid tijdens de sloopwerkzaamheden. 

Voor deze 
sloopwerkzaamheden is een 
grote bouwkraan nodig, 
hiervoor hebben wij een 
aantal verschillende opties 
bekeken. De eerste optie is 
het geheel te slopen met 
een mobiele en/ of een 
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vaste bouwkraan, deze optie Bestaand gebouw 

is afgehaakt omdat je dan 
een nogal zware bouwkraan 
nodig hebt, die de gehele 
verbouwing kan bereiken. 
De tweede optie is dan ook 
om een vaste bouwkraan in 
het gebouw te zetten, op de 
plaats waar het tijdens de 
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bereiken als er een boom is 
dood gegaan. Echter moet 
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optie te kiezen. Uiteindelijk Klimaatdak is verwijderd 
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kraanrail langs het gebouw Figuur 7: Gedeeltelijk slopen van het bestaande gedeelte 

te leggen, gezien de vorm 
en het bereik van de verbouwing, waar over een bouwkraan van voldoende 
capaciteit kan rijden. Door gebruik te maken van een bouwkraan op een rails hoeft er 
geen extreem zware bouwkraan te worden in gezet. Een nadeel is echter wei dat de 
ruimte die voor de rails wordt gebruikt ten koste gaat van het bouwterrein. 

Tijdens het verwijderen van de huid kan er alvast begonnen worden met de 
sloopwerkzaamheden van het auditorium. Te beginnen met het interieur en gevolgd 
door de wanden. Nadat de huid is verwijderd van het gebouw en het interieur met de 
nodige wanden uit het auditorium zijn gehaald kan de hoofdconstructie van het 
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auditorium worden gesloopt. 
Voor het slopen van het 
auditorium wordt er een 
tweede kraan in gezet, een 
rupskraan van voldoende 
capaciteit. Deze steunt de 
bouwkraan op rails. Zodat 
delen van het auditorium 
hieraan opgehangen kunnen 
worden waardoor de 
constructie tijdelijk overeind 
blijft en met behulp van de 
bouwkraan andere delen 
van het auditorium 
weggehaald kunnen 
worden. Ook worden zo de 
sloopwerkzaamheden 
versneld. Mogelijk moet het 
auditorium tijdens het slopen 
worden afgesteund en 
eventueel tijdelijke schoren 
in worden aan gebracht. Om 
de sloopwerkzaamheden zo 
veilig mogelijk te Iaten 
verlopen. 

Als de overige wanden van 
het auditorium zijn gesloopt 
en de rest van de 
verbouwing is gestript met 
de nodige aanpassingen 
aan de hoofd 

HoofdkantooriNG Uitvoeringstechniek 
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Het sloopwerk is gedaan 

Figuur 8 : Gedeeltelijk slopen van het bestaande gebouw 

draagconstructie (delen hiervan dienen ook verwijdert te worden en er moeten de 
nodige tijdelijke schoren in worden aangebracht om een stabiel gebouw te blijven 
behouden) kan worden begonnen met de opbouw van de constructie. 
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2.3 Deelproces: plaatsen van de houten gevelelementen 

2.3.1 lnleiding 
Voor de keuze van een uit te werken bouwdeel werd er in eerste instantie gedacht 
aan een constructief(ruwbouw) element. Echter omdat aile constructie materialen en 
elementen dezelfde zijn als in het bestaande, is het toch beter om een element eruit 
te lichten dat in het bestaande gebouw niet voorkomt. 

Het houten gevelelement bleek hiervoor uitstekend geschikt. Het is een element dat 
speciaal voor deze nieuwbouw is ontwikkeld om het bouwproces te versnellen en om 
als onderlaag te dienen voor het stucwerk. In dit bouwelement zijn aile voorwaarden 
die wij als uitvoeringstechnici vooraf gesteld hadden vertegenwoordigd. Het is 
namelijk Iicht van gewicht en snel te monteren. 

Zoals in de materiaalkeuze naar voren komt zijn voor de invulling van de gevels aan 
de buitenzijde van het gebouw een aantal varianten onderzocht. Maar steeds 
kwamen tekortkomingen naar voren die niet in overeenstemming met de 
voorwaarden waren: 

te zwaar (kalkzandsteen, prefab beton); 
te langzame bouwmethoden(kalkzandsteen, in het werk gestort beton); 
geen goede ondergrond voor stucwerk(binnendozen). 

In de volgende paragraaf zal de bouwprocesvolgorde voor een houten gevelelement 
uitgewerkt worden. 
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2.3.2 Procesvolgorde 
1 Prepareren. Allereerst zal de plaats waar het element 
moet komen geprepareerd moeten worden. Dit betekent in dit 
geval dat de hoekstalen die dienen voor het positioneren van 
de elementen bevestigd moeten worden. Deze hoekstalen 
worden op hoogte en diepte gesteld(zie montageplan). Oak 
zal nu de draadstang in de plaat op de kolom gedraaid 
worden om het element in de lengterichting te stellen. Hiema 
zal de tijdelijke leuning (valbeveiliging) weggehaald moeten 
worden. Deze leuning was vooraf aan de randbalk bevestigd. 
Dit houdt in dat vanaf nu iedereen die rand deze plaats aan 
het werk gaat van een lifeline(valbeveiliging) voorzien moet 
zijn . Als extra veiligheid wordt nu een valnet aangebracht. Dit 
valnet wordt bevestigd aan de randbalk(UNP balk) van de 
vloer. 

Uitvoeringstechniek 

PIEPj ~IEIEN 

~ ~ 

1. 
2 Transporteren. Het houten gevelelement zal nu behulp 
van de kraan op rails naar de desbetreffende plaats 
getransporteerd worden. De hijsogen zijn aan de buitenzijde 
aan de bovenkant aangebracht en niet aan de bovenzijde. Dit 
in verband met de hoogte van het element. Het element is 
verdiepingshoog. Hierdoor zou het hijsoog verhinderen dat 
het element volledig naar binnen getrokken kan worden. Door 
het hijsoog aan de buitenzijde te bevestigen gaat het element 
enigszins scheef hangen. Deze scheefstand is echter 
minimaal, dus aanvaardbaar. De elementen zijn met een 
dieplader naar de bouwplaats getransporteerd. Op de 
bouwplaats zijn deze elementen per zestal met de kraan van 
de dieplader af gehaald. De elementen staan per zestal op 
een stalen bok. 2 • 
3 Aanpikken. Met behulp van een vooraf aangebracht 
handvat, kan het element door de bouwvakker aangepikt 
worden . De bouwvakker dient hierbij goed uit te kijken, omdat 
hij op de rand van de vloer moet staan. Het valnet zal bij deze 
fase de veiligheid sterk vergroten . Door het valnet zal 
namelijk niet aileen de veiligheid direct vergroot worden, maar 
oak indirect. De bouwvakker die het element moet aanpikken 
zal zich een stuk veiliger voelen als hij niet op de rand van de 
vloer staat te werken en tientallen meters ornlaag kan kijken, 
zonder opvang mogelijkheid. 
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4/5 Plaatsen element. De 
bouwvakker trekt het element naar 
binnen. Hij verplaatst het element 
tussen de kolommen in tegen de 
draadstang dat aan een kant in een 
plaat op de kolom is gedraaid. Dan 
laat hij het element zakken totdat dit 
in het hoekstaal op de grand valt. 
Vervolgens trekt hij aan het element 
totdat dit boven ook tegen het 
hoekstaal aan valt. Het element is 
gedwongen gepositioneerd op zijn 
plaats gebracht. 

4. 
6 Loskoppelen . Als het element door de bouwvakker is 
geplaatst, zal deze het element vast moeten houden. 
Vervolgens wordt het element op een aantal plaatsen al 
vastgezet door een tweede bouwvakker. Het element kan nu 
losgekoppeld worden . Dit zal gebeuren vanaf de 
bovenliggende verdieping . Deze persoon zal een lifeline 
moeten hebben, omdat hij door de leuning naar de 
kraanketting meet reiken . 

7/8 Monteren. De bouwvakker kan M 0 N T 1 EN 
nu random de plaat gaan vastzetten 
met bouten . De plaat staat nu op zijn 
plaats. Het handvat kan verwijderd 
worden en het valnet kan nu van de 
buitenkant met behulp van een 
verrijker verwijderd worden. 
Ondertussen heeft de kraan weer een 
nieuwe plaat opgepikt. De 
bouwvakkers kunnen nu verder gaan 
met een volgend element. 

7. 
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2.3.3 Montageplan 
De tweede huidfa~ade zal ook in het nieuwe gedeelte doorgezet worden. Dit 
betekent dat de eerste huid onze bouwfysisch dichte gevel is. Voor het dichtzetten 
van deze eerste huid is een houten gevelelement ontwikkeld, dat tussen twee UNP 
320 wordt geplaatst(tussen twee vloeren). Aan deze UNP's worden de nodige stel
en bevestigingsmiddelen bevestigd. Uit de detaillering blijkt, dat de volgende 
aansluitingen c.q. situaties 'kritiek' zijn: 

de verticale en horizontale naad aansluitingen tussen elementen mogen 
niet te groot zijn; 
de vlakwisselingen tussen de elementen en de passtukken mogen niet te 
groot zijn; 
de kromming en scheluwte van de elementen meet beperkt blijven; 

Een overweging die bij het opstellen van het plan is meegenomen is de wens "het 
gebouw zo snel mogelijk weer in gebruik te kunnen nemen", dit mag echter niet te 
kosten gaan van de veiligheid. De wens kan voor een groot gedeelte worden mee 
gehonoreerd door, daar waar dat gezien de randvoorwaarden mogelijk is, 
gedwongen positioneren toe te passen . 

Positioneringpunten 
Met positioneren wordt het object (de gevelelement) een bepaalde positie gegeven 
ten opzichte van de referenties. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in drie (ten 
opzichte van elkaar loodrechte) richtingen die gerelateerd zijn aan de geometrie van 
de constructie waar aan het object (het gevelelement) deel van uitmaakt. 

Gevelelement 

Elke gevelelement heeft 6 positioneringpunten: 
2 in de x- richting 
3 in de z- richting 
1 in de y- richting 

157 

'3 ~1 
Figuur 9: De positioneringpunten 

X 

De positioneerpunten worden gerelateerd aan de rereferenties. Aile 6 de 
positioneringpunten zijn van binnen uit zichtbaar, waarvan uit het gevelelement ook 
wordt geplaatst en gesteld. 

21 



MultiDisciplinairProject HoofdkantooriNG Uitvoeringstechniek 

Referentiepunten 
In het dictaat staat het positioneren als een relatief begrip beschreven. Er zal 
bepaald moeten worden ten opzichte waarvan dat positioneren geschiedt: 
Bij de montage wordt een positioneerpunten direct in relatie gebracht met een 
referentie (punt). 

Gevelelement 
X 

Elke gevelelement heeft 3 referentiepunten: 
1 index- "richting 

z 

~y 1 in de z- richting 
1 in de y- richting 

De referenties hebben bij het gevelelement de vorm van: 

In de langs richting (y- richting): 

Figuur 10: Aanslag in langsrichting 

In de hoogte richting (x- richtng) : 

In de diepte richting (z- richting) : 

Op de kolommen zijn 
bevestigingsplaten gelast van 400 x 
200 mm, waar het gevelelement in 
een later stadium aan kan worden 
bevestigt. In deze bevestigingsplaten 
zijn twee draadstangen gedraaid die 
voor de aanslag in de langs richting 
zorgen , zie figuur 10. 

Bevestigingsgat 

Bevestigingsplaat aan kolom 

Aanslag in langs richting 

Kolom 

hoekijzers die met bouten op de onderliggende 
UNP 320 profiel zijn bevestigt. Deze hoekijzers 
worden op hoogte gesteld vanuit het 
zogenoemde "meterpeil" die via het uitzetten tot 
stand komt en wordt gemarkeerd op elke 
verdieping . De hoekijzers worden ondervult met 
plaatjes waama ze worden vast gebouwd, zie 
figuur 11. 

zowel boven als onder worden hoekijzers op het 
UNP 320 profiel vast gebout. Deze hoekijzers 

22 



MultiDisciplinairProject HoofdkantooriNG Uitvoeringstechniek 

kunnen met behulp van slobgaten nauwkeurig 
op maat worden gezet, met behulp van een lijn 
die wordt getrokken vanuit twee oplood punten, 
zie figuur 11. 

+ 
Stelrichtin UNP 

Kolo 

UNP 

Bout 

Stelrichting Hoekijze 

Figuur 11: Hoekijzers voor het stellen van de gevelelementen 

Positioneringwijze 
De positioneringwijze zal bij het montageproces worden vermeld. Omdat er in het 
concept beschreven wordt "Een systeem ontwikkelen waarin het gebouw zo snel 
mogelijk weer in gebruik genomen kan worden", wordt er gebruik gemaakt van 
gedwongen positioneren. 
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Positioneren 

Rlchting: 
H H D D D L 

H (hoogte-) L (langa-) D (dwara-): 

Positioneerpunt nr: 1 2 3 4 5 6 

Positioneerpunten bestaan uit: 

Oppervlakte van het element * * * * * * 

Voorziening op/ in het element 

Markering uitgezet op het element 

Referentie bestaat uit: 

Markering, resultaat van uitzetwerk 

Aanslag, gesteld, niet- na stelbaar * * * * * * 

Aanslag, gesteld, nastelbaar 

Aangrenzende constructie 

Eigen oppervlak bij telood/ 
waterpas 

Positioneer principe: 

Gedwongen positioneren * * * * * * 

Stellen = vrij positioneren 

Stelmaatcorrectie: 

Zander correctie * * * * * * 

lndividuele afwijking 

Systematische afwijking 

Deformatie 
.. 

Tabel 3: Pos1t1oneren 

24 



MultiDisciplinairProject HoofdkantooriNG Uitvoeringstechniek 

Toleranties stellen prefab gevelelement 
In onder staande tabel worden de toleranties weer gegeven die bij het stellen van het 
gevelelement van toepassing zijn . 

Tolerantietabel stellen prefab gevelelement 

Tolerantie 

Ruimte tussen de gevel- paselementen onderling verticaal 15 mm 
Ruimte tussen de gevel- paselementen onderling horizontaal 20 mm 
Ruimte tussen de gevelelementen onderling in het vlak 5 mm 
Slobgaten 15/30 mm 

Tabel4: Tolerant1es gevelelement 

De toleranties van de gevel- paselementen zijn onderling verticaal en horizontaal 
nogal groat 15 en 20 mm. Dit kan worden toegestaan omdat de gevel wordt 
afgewerkt met een stuklaag aan de buitenkant en een voorzet wand aan de 
binnenkant. De ruimte tussen de gevelelementen onderling in het vlak zijn daarin 
tegen gering 5 mm, omdat de stuklaag maar een aantal millimeters kan uitvlakken. 
De slobgaten hebben een tolerantie van 15 mm, dit is nodig om aan de eis van 5 mm 
in het vlak onderling te kunnen voldoen . 
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3 Bouwfysica 

3. 1 In Ieiding 
De uitbereiding van een helihaven in I op het gebouw met daar bij ontvangstruimten, 
videoconferentieruimten, logeeraccommodaties, technische ruimten en de 
verplaatsing van het auditorium Ievert een aantasting van de perfect gemoduleerde 
vorm. De uitbereiding kan gezien worden als een chirurgische ingreep, waarbij de 
huid (tweedehuidfaryade) van het gebouw of de omgeving wordt verwijderd, 
vervolgens worden de ruimten ge"lmplanteerd en delen van deze huid worden 
teruggeplaatst. Deze ingreep vraagt bouwfysisch om de nodige aandacht. 
Tevens hadden de architecten de wil om het transparante architectuurwerk voor een 
deel door te zetten bij de uitbereiding. Zodat de semi-transparante uitbereiding als 
een geheel boven het gebouw zweeft. 
Om een optimale afstemming van transparantheid, binnenklimaat en energiegebruik 
in het ruimtelijk en materieel ontwerp te krijgen is er voor gekozen de 
tweedehuidfaryade door te zetten bij de uitbereiding. Bij deze overweging is de 
mogelijkheid tot opname van te-openen-ramen, het glasrijke gevelaanzicht van 
buitenaf en de bestaande tweedehuidfaryade doorslaggevend geweest. 

3.2 De tweedehuiclfa~ade 
Enkele uitgangspunten om de tweedehuidfaryade door te zetten bij de uitbereiding 
zijn: 

De transparantie van het gebouw en de semi-transparantie van de 
uitbereiding. 
De bestaande strengeisen ten aanzien van het binnenklimaat. 
Veellicht- toetreding en inval, een royale hoeveelheid daglicht. 
Beperkt energiegebruik, mogelijkheid van natuurlijke ventilatie. 
Omgeving met verkeerslawaai (A 10 en toekomstige helihaven). 

De tweedehuidfaryade geeft een aantal gebruiks- en belevingsvoordelen, waaronder 
te openen ramen met een minimum aan tocht en zonder overlast van 
verkeerslawaai. Daarnaast zal de uitbereiding een volledige airconditioning krijgen. 
De gebruiker kan dan kiezen uit airconditioning of geopende ramen, dus natuurlijke 
ventilatie. 
Voor met name de noordgevel, pal boven de A 10, heeft de tweedehuidfaryade ook 
een geluidwerende functie. Bij een enkelvoudige gevel zouden te openen ramen niet 
mogelijk zijn . Ter voorkoming van verontreinigde Iucht komt de verse Iucht voor de 
noordspouw overigens vanaf de zuidzijde van het gebouw. 
In het stookseizoen werkt de tweedehuidfaryade als een zonnecollector, er wordt dan 
gebruik gemaakt van de door de zonne-energie voorverwarmde buitenlucht. En in de 
zomersituatie kan de zonwering in de spouw worden neergelaten. De warmte wordt 
dan in de spouw gevangen en gecontroleerd naar buiten afgevoerd via regelbare 
kleppen in de beglazen buitenhuid. 
Zowel de tussenzonwering in de spouw als de zonwerende beglazing (ZTA van 38%) 
wordt door gezet bij uitbereiding. In onderstaande figuren wordt het jaarlijkse 
energiegebruik voor verwarmen en verkoelen vergleken voor glaspercentages van 
30%, 70% en 100% voor de orientaties zuid en noord, zoals deze ook in het dictaat 
zijn weer gegeven. Wat betreft verwarmingsenergie blijkt het glaspercentage amper 
nog van invloed. De invloed op de koelbehoefte blijft echter aanzienlijk, dat bij de 
uitbereiding een gunstiger invloed heeft. Omdat hier het percentage glas lager ligt 
dan bij het bestaande, zie ook onderstaande figuur. 
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Figuur 12: invloed% glas op jaarlijks energieverbruik voor verwarmen en koelen in kWh per jaar. 

De gevel komt verschillende varianten voor: zuid, oost en west zijn hetzelfde, noord 
is afwijkend. 
Zuid-, oost- en westgevel worden uitgevoerd net als de bestaande zuid- en 
oostgevel. Waarbij een compartimentering per bouwlaag om voor aile verdiepingen 
thermisch gelijkwaardig spouwlucht te verkrijgen. En zo een te hoge 
spouwtemperatuur in de bovenste verdiepingen te voorkomen. 
Noordgevel wordt uitgevoerd net als de bestaande noordgevel. Waarbij een volledig 
gesloten buitenhuid wordt aangebracht. Want lawaai door de openingen in de 
tweede huid zouden het gebruik van te openen ramen in de binnengevel zinloos 
maken. 

3.2.1 Klimaattypen 
In de uitbereiding komen de volgende klimaattypen voor: 
Binnenklimaat een volwaardig klimaat volgens PVE. (geldt voor de 

uitbereiding op de landingsplaats en de spouw van de 
dubbele gevel) 

Buitenklimaat behoeft geen toelichting. (voorbeeld: landingsplaats 
helikopter) 

Beschut buitenklimaat beschermd tegen weer en wind, maar op geen enkele 
wijze geconditioneerd. (de spouw van de dubbele 
gevel) 

Beschut buitenklimaat houd in dat het 's-winters vele graden gunstiger kan zijn dan 
buiten en zomers echter vele graden ongunstiger door het broeikast effect. 

3.3 Energiebesparing 
Naast het toepassen van een tweedehuidfa<;ade wordt er oak energie bespaard door 
het toepassen van: aquifer voor de airconditioning en de ruime mate van 
daglichttoetreding. 
Voor de airconditioning wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande 
aquifer (lange termijn warmte- en koude opslag in de bodem). De aquifer wordt 
tevens gebruikt om met behulp van een warmtepomp verwarmingsenergie aan de 
bodem te onttrekken. 
De hogere mate van transparantie en semi-transparantie maakt een ruime mate van 
daglichttoetreding mogelijk. Het glazendak boven het "(binnenruimte) personeel" 
wordt uitgevoerd in hoog rendementglas. 
Met deze voorzieningen wordt een energieprestatie gerealiseerd die aanzienlijk beter 
is dan wettelijk vereist. 
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3.4 Ge/uidwering 
De geluidwering van de tweedehuidfac;;ade kan gunstig genoemd worden, die is 
mede afhankelijk van de manier van de- en ontluchting van de spouwruimte, ofwel 
afhankelijk van de maat van de openingen in de enkelglas buitenschil. Een 
verbetering van de geluidsisolatie kan worden bereikt door in de spouw 
geluidsabsorberende elementen op te nemen. 
Een negatief aspect van de tweedehuidfac;;ade is de geluidoverdracht via de spouw 
naar de aangrenzende ruimten. Dit kan voorkomen worden door scheidingen in de 
spouw aan te brengen, bijvoorbeeld glazenschotten zodat de transparantie van de 
tweedehuid gehandhaafd blijft. 
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Bijlage 1: Bouwfysica tekeningen 
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