
De maakbaarheid van de gevel
Ingenieursbureau ABT beoogt integrale aanpak van de gebouwschil
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Raam en Deur start een nieuwe rubriek over gevels, kozijnen, ramen en deuren en gaat hiervoor op 
bezoek bij ingenieursbureaus. Zij zijn de partij in de bouwketen die de link legt tussen wat architec-
ten ontwerpen, fabrikanten leveren en aannemers uitvoeren. Door inzet van hun kennis van techniek 
en markt bedenken zij hoe je een gevel maakt; hoe je het plaatje van de architect omzet in de feite-
lijke gevel. Raam en Deur presenteert met de nieuwe rubriek een staalkaart van originele technische 
oplossingen bij geveluitdagingen van recent nieuw-ontworpen of gerenoveerde gebouwen. 

Het ingenieursbureau ABT is opgericht in 1953 door ir. J. Oosterhoff, 
die zes jaar later versterking kreeg van de partners Tjebbes en 
Barends. OTB ging het bureau heten. In 1973 veranderde dat in de 
huidige naam ABT. In de loop der jaren is er een indrukwekkende 
portfolio ontstaan en groeide het bureau gestaag. Anno 2016 staat  
er een organisatie die met ongeveer 250 medewerkers een volledig 

pakket aan bouwtechnische diensten verzorgt voor projecten van  
elke schaal en in iedere fase van bouwproces en exploitatie. Die  
ABT-mensen werken op de locaties Velp, Delft, Antwerpen en bij de 
zusterbedrijven IBD in Düsseldorf, Adviesbureau Lüning (hout-
constructies) in Velp en abtWassenaar (seismisch advies) in Haren.
Verder behoren ontwerp-, project- en bouwplaatsmanagement tot de 
specialisaties. De dienstverlening richt zich op de kennisgebieden 
constructies, civiele techniek, bouwkunde, bouwfysica en installatie-
techniek. De gevel is daarin een belangrijke en interessante compo-
nent, waarin vaak veel vraagstukken samenkomen. 
Eén van die medewerkers is ir. Betty Aarts. Zij is projectleider bouw-
kunde en is graag bereid een zestal bijzonder projecten te belichten. 
En dat is dan nog maar een kleine greep uit wel 300 soortgelijke  
projecten, waaraan zij en haar collega’s dagelijks werken.

Geïntegreerde benadering
Bij meerdere van die projecten is ABT voor een integrale aanpak 
gevraagd. Het is wat de Engelsen Building Envelope Engineering 
(BEE) noemen, zeg maar de engineering voor de complete gebouw-
schil. Hoe ziet die rol er precies uit? 
Aarts: “Kijk, we kunnen op vele manieren bij een project betrokken 
zijn. Soms doen we alleen het kostenmanagement, dan hebben we 
geen engineeringsrol. Soms begeleiden we de aanbesteding. En in 
een toenemend aantal gevallen zitten we als gevel-engineer aan tafel, 
ook in de ontwerpfase. We adviseren dan direct de architect, leveran-
cier, aannemer en opdrachtgever over de maakbaarheid en het kos-
tenplaatje van het ontwerp. De integrale aanpak past ons prima. We 
kennen de markt goed en weten wat er aangeboden wordt, we zijn 
niet merkgebonden en dus onafhankelijk. Daardoor kunnen we uitge-
balanceerde technische en ook financiële keuzes maken. Je voorkomt 
dus, dat een project veel duurder uitvalt dan voorzien. Je hoort wel 
eens dat de kosten voor een gevel lopende het project soms wel twee 
tot drie keer over de kop gaan. En dat kan nogal wat uitmaken, als je 
je realiseert dat die kosten ongeveer 20 tot 30 procent van de totale 
bouwsom bedragen. Zeker bij de meer complexe gevel is het risico 
voor de aannemer erg groot. Het is gewoon in alle opzichten slim om 
er geïntegreerd naar te kijken. Als je één visie ontwikkelt op de 
opbouw van de gevel, de bouwfysica, installatietechniek en de hoofd-
draagconstructie, dan kun je een enorme efficiëntieslag maken in het 
ontwerp- en maakproces. En dat zie je gelukkig veel vaker.”
Wat zijn volgens Aarts de belangrijkst trends? Aarts: “Engineering 
gaat richting integrale aanpak. En projecten moeten blijvend een 
esthetische uitstraling behouden.”

Ir. Betty Aarts is projectleider Bouwkunde bij ingenieurs-

bureau ABT. Zij is gids bij de presentatie in dit artikel 

van enkele spraakmakende gevelprojecten die het bureau 

uitvoert en heeft uitgevoerd. Enkele belangrijke trends 

die zij signaleert: engineering gaat richting integrale aan-

pak (Building Envelope Engineering, BEE) en gevels en 

daken moeten blijvend mooi zijn.
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Betty Aarts: ‘Engineering 
gaat richting integrale 
aanpak. En projecten 
moeten blijvend een 
esthetische uitstraling 
behouden’

Woontoren ‘The Muse’ aan de Wijnhaven, Rotterdam

Het gebouw is 75 meter hoog en heeft een knik in één van de 
gevels. Het ontwerp is van BARCODE Architects. ABT kreeg 
opdracht de engineering te verrichten voor twee verschillende 
geveltypen aan ‘The Muse’, te weten:
-  de relatief open geveldelen opgebouwd uit aluminium puien en 

balkons met wit betonnen balustrade;
-  de gesloten hellende en opgaande geveldelen opgebouwd uit 

zwarte betonelementen en raamopeningen. 
Betty Aarts: “Het lijkt een standaard ontwerp, maar dat is het 
allerminst. De uitdaging zit ‘m in de engineering voor de maatvoe-
ring van de betonnen gevelpanelen. Die moet passend en esthe-
tisch zijn. Zo is het van belang om de juiste positie van de knik te 
bepalen. Daartoe hebben we verschillende softwarepakketten inge-
zet (Rhino, Grasshopper en Revit), waardoor je het ontwerp para-
metrisch kunt presenteren en ontwerpkeuzes snel inzichtelijk 
maakt. Je ziet bijvoorbeeld van alle kanten de gevolgen, als je de 
knik wat opschuift. Wat gebeurt er met de maatvoering en de 
ophanging van de afzonderlijke panelen? En hoe ziet het totaal-
plaatje er dan uit? En tegelijk: is het nog wel maakbaar? We zijn na 
het uitleggen van de panelen tot een verdeling gekomen waarbij de 
afmeting van het grootste element drie bij drie meter is. De maat-
voering in 3D kan zo één op één naar de leverancier van de ele-
menten. Daarbij voegen we dan een uitvoerige beschrijving van de 
eisen waaraan het eindproduct en de mal waarin deze gemaakt 
wordt, moeten voldoen. Zo weten we zeker dat het maakbaar is en 
dat we krijgen wat we hebben willen, dus geen kleurafwijkingen of 
kalkstrepen – niet in het productieproces en ook niet tijdens de 
gebruiksfase. Eén en ander gaat altijd in overleg met de betrokken 
constructeur en leverancier.”

Verder hebben Aarts en haar collega’s een advies uitgebracht over 
het materiaalgebruik van de witte betonnen balustrades. De archi-
tect wilde aanvankelijk de balustrades van microbeton maken van-
wege het gewicht. Maar er is slechts één Nederlandse leverancier 
die deze produceren kan. Bovendien zou je moeten werken met 
naden; de gewenste afmeting zonder naden was niet realiseerbaar: 
te hoge vlakheidstoleranties en stabiliteitsproblemen. En door de 
matige oppervlaktedichtheid en de structuur is de gevraagde esthe-
tische duurzaamheid moeilijk te waarborgen. ABT adviseerde de 
balustrade-elementen te maken van ultra-hoge-sterkte-beton, waar-
bij je de technische problemen niet hebt en ook niet meer afhan-
kelijk bent van één leverancier. 
Bijzondere aandacht kregen de aluminium schuifpuien. Die moe-
ten wind- en waterdicht blijven; ook op 75 meter hoogte. Aarts: 
“Daar kun je niet zomaar elke willekeurige pui inzetten. Het is uit-
eindelijk een Schüco-pui geworden die getest is op inwerking van 
regenwater als er tegelijkertijd een forse wind op de gevel staat. 
Dus speciaal voor toepassing op grotere hoogten. Er zitten ook 
schuin geplaatste aluminium puien in de gevels van de lager gele-
gen verdiepingen. Deze zijn speciaal voor dit project getest.”
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vloeropbouw:
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- vloerverwarming
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gemoffeld in kleur kozijn
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CUR 100, kleur antraciet
gelijk aan prefab gevel elementen

aluminium zetwerk,
gemoffeld in kleur kozijn
kunststof blokje t.b.v. geleiding schuifdeur
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Onderzeebootloods RDM-werf, Rotterdamse haven
Museum Boijmans van Beuningen houdt speciale tentoonstellin-
gen in de al genoemde Onderzeebootloods op het voormalige RDM-
terrein in de Rotterdamse haven. Maar het was er niet erg behaag-
lijk: het dak is ongeïsoleerd en in de langsgevel zitten grote stalen 
kozijnen en ramen met enkel glas. Aarts: “In eerste instantie heeft 
men overwogen de gevels te slopen en opnieuw op te trekken. 
Maar dan verliest het gebouw zijn karakteristieke kwaliteit en deze 
was nu juist een belangrijke reden voor bezoekers om er te komen. 
Door sloop van de gevels zou je je verdienmodel overboord gooien. 
Dus is er gekozen voor renovatie. Onze uitdaging: behoud de uit-
straling en verhoog het comfort.”

De specialisten van ABT hebben gekeken naar de eisen die het 
Bouwbesluit stelt aan renovatie voor herbestemming. Er hoefde 
geen bepaalde Rc-waarde gehaald te worden. Het bleek afdoende 
het dak te isoleren en het enkel glas te vervangen door dubbel. Dat 
dubbele glas paste prima in het stalen kozijnprofiel. Het glas is 
afgekit met de gebruikelijke kit. Daaroverheen is een laag rode 
stopverf aangebracht. Opstaande handjes in de sponning houden 
het glas op hun plaats voor het geval dat de kit loslaat. 

Giga-deur in Grofsmederij, RDM-terrein, Rotterdam
Het gebouw waarin op de voormalige 
RDM-scheepswerf de grofsmederij was 
ondergebracht, wordt gerenoveerd en 
geschikt gemaakt voor overslag van 
goederen of als opslagruimte. Er zit een 
deur in van 8 meter breed en 17 meter 
hoog. Ook deze deur wordt weer in 
oude luister hersteld. Dat wil zeggen: 
de nieuwe deur krijgt een gelaagde 
opbouw van UNP-frames opgevuld met 
houten panelen. Elk frame is uitgerust 
met een contragewicht. Aarts: “De uit-
daging was hier om deze oude deur te 
laten voldoen aan de huidige veilig-
heidsnormen. Het mag natuurlijk geen 
guillotine worden. Wij hebben het tech-
nische voorstel gemaakt in samenwer-

king met Byenhof AK Techniek uit ’s Heerenberg. Neutelings heeft 
de deur gemaakt.” 
Er is nog even overwogen om er een moderne deur van te maken. 
Hörmann heeft een snelloopdeur die dergelijke afmetingen wel 
aankan. Deze is gemaakt van een doekachtig materiaal. Maar daar 
is toch van afgezien. Het historische karakter in de uitstraling van 
het gebouw heeft zwaarder gewogen. Aarts: “We overwegen wel dit 
type deur toe te passen in een heel andere functie. Op het RDM-

terrein staat ook de Onderzeebootloods. Er liggen plannen om de 
hele achtergevel te vervangen door een vliesgevel met veel glas, 
zodat je een prachtig uitzicht hebt over het water. Als de plannen 
doorgaan, wil men de binnenruimte kunnen omtoveren tot theater. 
En dan moet je in staat zijn die enorme raampartijen in de vliesge-
vel te blinderen. Dat zou prima kunnen met zo’n Hörmann-deur.”
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Earth simulation Lab ESL, Universiteit van Utrecht
Het bestaande jaren zeventig 
gebouw is volledig gestript. En de 
oude draagconstructie krijgt een 
nieuwe jas in de vorm van een 
tweede huidgevel. Ontwerp: 
BARCODE Architects. Uitdaging: 
ontwikkel een speciaal rooster voor-
zien van mechanische ventilatie die 
je aanbrengt aan gevelvoet en dak-
rand voor de luchtcirculatie in de 
ruimte tussen binnen- en buitenge-
vel.  De ABT-bouwfysicaspecialisten 
hebben er naar gekeken en het roos-
ter is in samenspraak met Gavo 
Ventilation Technology ontwikkeld. 
Nog een bijzonderheid: het ‘deltapa-
troon’ in het oppervlak van de betonnen gevelelementen. 
Aarts: “De elementen zijn helemaal uitgewerkt in 3D. Zo kun je 
gemakkelijk zien of het patroon in het ene element vloeiend aan-
sluit bij het patroon in het volgende element.” 

Sportcampus, Den Haag

In Den Haag wordt op dit moment gewerkt aan de Hogeschool 
voor Sportopleiding met een dak van 20.000 m2 en 5000 m2 
zonnepanelen en rondom een spectaculair gekleurde luifel. Het 
ontwerp is van FaulknerBrownsArchitects. In vogelvluchtperspec-
tief ziet het complex er uit als een enorme handtas. De basis-
opzet van het complex is vrij traditioneel en eenvoudig: stalen 
kolommen, stalen liggers en daarop een dakpakket. De uitdaging 
zit in de luifel die als een ring of een lint om de ‘gebouwdoos’ 
hangt. Deze is dubbel gekromd. Hoe ga je die vorm maken? Hoe 
creëer je de dubbele kromming? En hoe zorg je ervoor dat je 
goed uitkomt met de panelen van de ring? Aarts: “Zo’n gecom-
pliceerde opgave is alleen te rationaliseren in 3D. Voor de ken-
ners: we hebben hier Rhinoprogrammatuur ingezet. Daar zit een 
functie in die op zoek gaat naar de optimale paneelmaat. De 
panelen zijn trapeziumvormig en worden in elkaar geschoven. Ze 
kunnen naar voren en naar achteren hellen in een maattolerantie 
van 15 tot 25 mm per paneel. Zo verkrijg je de dubbele krom-
ming. De aannemer heeft om wat voor reden dan ook geen 
gebruik gemaakt van ons model. Dat is jammer. Nu we zover zijn 
dat de trapeziumvormige delen ingehangen worden, blijkt ‘t niet 
helemaal uit te komen zoals wij bedacht hebben. En dat kost 
natuurlijk geld.”

Glasconstructie bij kasteel te Ruurlo
Tussen de gebouwen van het kasteel is een glazen kubus geprojec-
teerd, naar ontwerp van Verlaan en Bouwstra Architecten. Volgens 
Aarts hebben we hier te maken met state of the art glas-enginee-
ring: “De uitdaging bij dit soort glasconstructies is: hoe maak je de 
panelen en de overspanning zo groot mogelijk? De grenzen van wat 
mogelijk is, schuiven steeds verder op, want de lijmverbindingen 
worden almaar sterker. De dagen van de ‘spinnen’ die het glas bij-
een houden, lijken geteld. Die mechanische verbinding tussen 
glaspanelen is niet sterker dan de gelijmde verbinding. Maar de 
toetsende instanties laten zich nog steeds moeilijk overtuigen. In 

Rotterdam willen ze bijvoorbeeld 
standaard dat alles mechanisch 
geborgd is. Dat is eigenlijk achter-
haald. Alleen het sluitstuk, de laatste 
verbinding, is nog een mechanische. 
Daar moet je de boel aantrekken tot 
het sluitend is.” De oppervlakte-
afmetingen van de inbouw in Ruurlo 
zijn 6 x 8,5m. Dat zijn forse over-
spanningen.

troon’ in het oppervlak van de betonnen gevelelementen. troon’ in het oppervlak van de betonnen gevelelementen. 
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