
Stadskantoor, Breda

Kracht in eenvoud
Constructief beton en staal werken zichtbaar samen in het gemeentekantoor op het

Chasséterrein in Breda. Op betonnen v-vormige kolommen is een rechthoekig

gebouw met een staalconstructie geplaatst. Ogenschijnlijk moeiteloos 

is de ruime entree van de onderliggende parkeergarage overbrugd. Met

dezelfde finesse verbinden loopbruggen het nieuwe gebouw met

de bestaande bebouwing. De samenwerking vanaf de eerste

schets van Claus en Kaan Architecten met de construc-

teurs van Aronsohn heeft hier duidelijk zijn vruchten

afgeworpen. Het gemeentekantoor oogt stoer

en bescheiden tegelijk: hier staat een

gebouw stilletjes te krachtpatsen.
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De samenwerking van Claus en Kaan Archi-

tecten en Aronsohn voor het nieuw te bouwen

stadskantoor in Breda ontstond bij de meer-

voudige opdracht, waartoe Claus en Kaan

Architecten door de gemeente Breda was uit-

genodigd. De opdracht voor het kantoor was

al minutieus voorbereid: het programma stond

vast, de locatie en envelop van het gebouw

waren al goeddeels bepaald volgens het steden-

bouwkundige plan van OMA. De vorm was

gedicteerd als een strook, letterlijk geplaatst

over een locatie met een parkeergarage, de

expeditieruimte van het Chassétheater en een

straat naar een achtergelegen woonwijk.

Op het maaiveldniveau moest het gebouw dus

drie verkeersstromen doorlaten. Al in het eerste

ontwerp van Claus en Kaan Architecten zijn de

randvoorwaarden vertaald in een gebouw als

een strakke balk op een beperkt aantal onder-

steuningen. Dat dit concept grote constructieve

implicaties zou hebben, was meteen duidelijk.

Aronsohn heeft op uitnodiging van Claus en

Kaan Architecten, in deze fase van het project

– op vrijblijvende basis – meegedacht over de

haalbaarheid van dit concept.

Het heldere concept van een solide balk als een

tafel met ijle ondersteuning wist de jury te

overtuigen en Claus en Kaan Architecten kreeg

deze opdracht. Na een Europese selectie werd

Aronsohn tot adviseur voor de constructies

benoemd.

Ingewikkelde locatie

Het relatief eenvoudige programma (standaard

kantoorruimte) sloot perfect aan bij de strakke

balkstructuur, maar de eenvoud werd ruim-

schoots gecompenseerd door de buitengewoon

ingewikkelde randvoorwaarden die de locatie

stelde. Ten noorden van het gebouw ligt het

bestaande stadskantoor, ten westen ligt het

Chassétheater en in het bijzonder de los- en

laadplaats ervan. Hier was bovendien een vrij

zwevende hoek nodig om een obstakelvrije

keerlus te garanderen. Ten zuiden ligt de par-

keergarage van het Chasséterrein naar het ont-

werp van OMA, waarvan op het moment van

het ontwerp de ingang nog niet was gebouwd,

maar ongeveer bestekgereed was.

De uitwerking van het ruimtelijke programma

resulteerde in een volume van 117 m lengte,

19 m diepte en drie bouwlagen van elk 3,6 m

hoog, dat begint op een hoogte van 4,6 m

boven het maaiveld. Gelet op de ordening van

de ondersteuningen leek een stijve construc-

tieve balk het meest voor de hand te liggen als

constructieve basis.

Aanvankelijk is onderzocht of dit mogelijk 

was met een betonnen gevel, waardoor samen

met de vloeren een kokerprofiel zou ontstaan.

Dat gaf zeker het beeld van de strakke balk

waarmee de architect de aanbesteding won. De

maakbaarheid van deze constructie bleek echter 

heel complex, waarmee het idee tot een dure

oplossing zou leiden. Daarbij zou ook de wand-

dikte op sommige plekken zo groot worden,

dat het zeker niet zou leiden tot een efficiënt

kantoor.

Ook is onderzocht of een tafelconstructie het

antwoord voor deze locatie zou kunnen zijn.

Maar de gewenste onderdoorrijhoogte en de

noodzakelijke aansluitingen met het bestaande

stadkantoor brachten op voorhand al zoveel

complicaties met zich mee, dat is besloten dit

alternatief niet verder te ontwikkelen.

Constructief concept

De ambities zijn daarom wat bijgesteld. In die

zin, dat is geprobeerd het aantal ondersteu-

ningen op maaiveld zo te arrangeren, dat ze

konden worden overspannen met drie con-

structieve vlakken op de assen A, B en D. De

assen A en D vallen samen met beide langs-
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gevels en het vlak van as B is een wand over 

de gehele lengte en hoogte van het gebouw.

Deze wand gaf in beginsel voldoende perspec-

tief om een staalconstructie te herbergen.

De constructieve vlakken waren bedacht als

een normaal stelsel van stalen kolommen met

een hart op hart afstand 3,6 m en vloerbalken.

Daar waar deze kolommen niet naar het maai-

veld konden worden doorgezet, werden dia-

gonalen geplaatst. Hiermee zouden overspan-

ningen van enige maat zijn te realiseren. Deze

constructieve vlakken zijn tussen het maai-

veld en niveau 1 ondersteund door betonnen 

V-vormige kolommen, daar waar dit accep-

tabel was vanuit het gebruik van het maaiveld.

De vloeren bestaan uit voorgespannen kanaal-

platen, tussen as A en B met een overspanning

van 8400 mm waarvoor een dikte van 200 mm

werd gekozen. Tussen de assen B en D is de

overspanning 10000 mm, waarvoor een dikte

van 260 mm werd gekozen. De onderzijde van

de platen is op dezelfde hoogte gelegd,

waardoor een ongelijke bovenzijde is ontstaan,

die is benut voor een holle afwerkvloer, waarin

kabels zijn ondergebracht. Beide vloervelden

zijn voorzien van een gewapende druklaag. De

vloeren worden ondersteund door balken HEA

240 met een ondergelaste plaat, die als geïnte-

greerde liggers zijn toegepast. Dit constructieve

concept is als voorlopig ontwerp gepresenteerd

en door de opdrachtgever aanvaard.

Uitwerking

Het heldere constructieve concept bleek bij de

uitwerking nog veel voeten in aarde te hebben.

De problemen lagen vooral in de afstemming

van de zwaarte van constructieve elementen.

Want ondanks dat ze in de plattegrond gelijke

functies lijken te vervullen, zijn de krachten die

spelen heel verschillend. Kolom A19 draagt veel

meer dan kolom A23. Daarom zijn de vakwer-

ir. G.L.H.M. Henkens
ir. J.M.G. Hendriks
George Henkens en Jan Hendriks

zijn beiden raadgevende inge-

nieurs bij Aronsohn raadgevende

ingenieurs, Rotterdam.

Het Chasséterrein in Breda.
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Schematische opbouw van het stadskantoor.

Plattegrond tweede verdieping.

Plattegrond maaiveld.

De entree van de parkeergarage.

Overzicht van de gebruikte stalen kolommen.
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HEB 220

HEB 220

HEB 220
200x40 200x40

420x15 420x15 420x15

2 lijfplaten d = 10,
alleen bij kolom

HEB 220

HEB 220

HEB 220

HEB 220

ø 127x20

ø 80

320x15

160x160

160x160

160x160
ø 80

ø 80

koppelmoer

ø 80

ø 80

ø 127x20

ø 127x20

willemsanker

40x200

40x200

40x200

15x320

15x320 15x320

20x200

las op montage

160x160
t = 30

t = 25

ø 139,7 (variabele t)

t = 12

t = 30

t = 50

HEB 220

Detail 1. Knoop bij eerste verdiepingsvloer.  

Detail 2. Knoop bij eerste verdiepingsvloer.  

Doorsnede over as D, langsgevel noordzijde.

Constructieve plattegrond tweede verdieping.

Detail 3. Knoop bij tweede verdiepingsvloer.  

Detail van de oplegging van de kanaalplaten, 

horizontale krachtenafdracht.

Overzicht van de gebruikte stalen liggers.

detail 3

detail 2

as D

detail 1
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Gevel zuidzijde. Schaal 1:600.

Gevel noordzijde. 

Doorsnede gevel zuidzijde.

Schaal 1:40.

Gevel zuidzijde. 

opbouw gesloten geveldelen: 
bovenzijde waterslag staal met anti-dreunfolie
stalen doosvormige elementen, 
thermisch verzinkt en gepoedercoat zwart
op stalen strip 230x80
opgelaste prop met ingetapt schroefdraad
isolatiemateriaal d = 100
waterkerende folie
houtskeletbouw binnenblad d = 120
waterkerende en dampdoorlatende folies
2x10 mm multiplexbeplating

opbouw gevelopeningen:
aansluiting op houtskeletbouw met voegband
aluminium achterconstructie 
glaspui neutraal zonwerend glas
onderaansluiting met zetstrip aluminium
aluminium zetwerk

spuwer

lichtregelsysteem 

naar buiten
bewegend raam
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Gevel oostzijde. 

Doorsnede gevel noordzijde.

Schaal 1:40.

opbouw gesloten geveldelen: 
aluminium buitenblad gemoffeld zwart
isolatiemateriaal d = 100
prefab betonnen binnenblad d = 120-160

opbouw gevelopeningen:
multiplex stelkozijn
aluminium puien 
dubbelglas thermoplus energy
dpc folie bij aansluiting kozijn
aluminium zetwerk

vloeropbouw: 
projecttapijt
zandcement deklaag d = 50
kanaalplaat 260 mm met druklaag 60 mm

stalen kolom 160x160
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Over licht en lucht
De noordzijde van het nieuwe stadskantoor is gericht naar het bestaande

stadskantoor en hierdoor wordt de daglicht-toetreding deels belemmerd.

Om die reden zijn hier de ondiepere celkantoren gesitueerd en variëren 

de ramen in hoogte. Naarmate de belemmering van het bestaande stads-

kantoor groter is, zijn de te openen ramen groter en komt er daarmee toch

voldoende daglicht in de kantoren.  

Aan de zuidzijde is de gevel uitgevoerd met drie horizontale raamstroken

die zorgen voor uitzicht (twee onderste stroken) en daglichttoetreding

(bovenste raamstrook). De zonwering is vast en bestaat uit metalen dozen

die het glas beschaduwen. Bij laagstaande zon wordt overmatige opwar-

ming voorkomen door de beglazing die het daglicht doorlaat en de zonne-

warmte weert. 

In kantoren met computerbeeldschermen komt snel teveel licht en zon

binnen met als gevolg hinderlijke reflecties op beeldschermen en te hoge

helderheden. Voor de bovenste raamstroken is daarom gezocht naar een

oplossing die verblinding en reflectie voorkomt en toch daglicht toelaat. 

Via een reflecterende bovenzijde van de metalen dozen en via holle reflec-

terende lamellen achter het glas, wordt het daglicht via de bovenramen

naar het plafond gestuurd. De helderheid van het plafond neemt hierdoor

toe, waardoor het lichtklimaat aangenamer is en tevens wordt bespaard 

op verlichtingsenergie. 

De kantoren worden geventileerd via een mechanische ventilatie met verse

buitenlucht. In ieder kantoor kan het raam worden geopend voor extra buiten-

lucht en het noodzakelijke contact met de buitenomgeving. In het nieuwe

stadskantoor wordt de verwarming en koeling verzorgd door straling uit

een zogenaamd klimaatplafond. Op het metalen plafond zijn verwarmings-

en koelleidingen bevestigd die het plafondoppervlak naar behoefte ver-

warmen of koelen. Deze manier van klimatiseren is zeer aangenaam omdat

hiermee hoge luchtsnelheden worden vermeden en dus tocht. De lucht-

temperatuur is bijna altijd lager dan de temperatuur van het stralende 

plafond. Doordat er via het plafond wordt verwarmd en gekoeld, gebeurt 

dit met relatief kleine temperatuurverschillen, wat een energievriendelijke

oplossing is. 

Paul van Bergen - DGMR Raadgevende Ingenieurs 

ken zo gevormd, dat meerdere diagonalen op

meerdere star gefundeerde kolommen zijn aan-

gesloten. Een heldere gedachte, maar moeilijker

te realiseren dan aanvankelijk werd gedacht.

Wanneer een diagonaal wordt aangebracht 

tussen kolommen, ontstaan niet alleen krachten

in het deel waar het vakwerk nodig is om een

vrije ruimte te overspannen. Tot ver in de con-

structie zijn de gevolgen van de vrije overspan-

ning merkbaar. Met dilataties zou hieraan een

eind kunnen worden gemaakt. Maar de conse-

quentie van dilataties is, dat het aantal stabili-

teitelementen sterk toeneemt, wat onwenselijk

is wanneer indelingsvrijheid belangrijk is.

Voor de kolommen in het vlak van as A werden

kokers 200x120 gekozen, in vlak D kokers

160x160 mm. In beide vlakken vormden mas-

sieve ronde staven ø 80 mm de diagonalen.

Voor vlak B zijn kokers 180x180 gebruikt met

strips van 300x30 als diagonalen. Om de kolom-

men geschikt te maken voor een grote variëteit

van belastingen zijn de kokers versterkt met

inwendige ronde buizen of zelfs samengesteld

uit dikke strippen. Deze oplossingen hebben

de toch al niet eenvoudige verbindingen nog

gecompliceerder gemaakt, zoals wel uit de

details blijkt.

Zeeg en dilataties

Er zullen geen grote vervormingen optreden

bij dit type constructie, vanwege de dimensio-

nering van de vakwerken. Om onder de per-

manente belasting een strakke constructie te

hebben, is besloten om de gehele staalconstruc-

tie te voorzien van een voorvervorming (zeeg).

De diagonalen zijn ontworpen als stelbare 

staven, zodat dit ook goed was te realiseren.

Bij een gebouw dat flexibel indeelbaar moet

zijn, moet al in een vroeg stadium worden

nagedacht over dilataties. In dit geval was

daarvoor een extra reden: de mogelijkheden
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om verbanden naar het maaiveld door te zet-

ten waren immers beperkt. Op verzoek van

Aronsohn is door bouwfysisch adviseur DGMR

berekend wat de grootste temperatuursveran-

dering zou zijn, die de constructie zou moeten

kunnen opvangen. Dat bleek 11°C te zijn, een

zo lage waarde dat Aronsohn besloot geen

dilataties toe te passen.

Stabiliteit

Vanaf het dak tot op de laagste vloer nemen

vier dwarsverbanden de horizontale belastin-

gen op. Twee van deze dwarsverbanden zijn

ondergebracht in de kopgevels. Onder de vloer

van de eerste verdieping zijn de horizontale

krachten afgevoerd naar drie andere plaatsen.

Deze manoeuvre is eigenlijk bij het gebruik

van kanaalplaten zeer ongewenst, omdat de

schuifkrachten in de vloer van de eerste ver-

dieping zeer hoog worden. Een gestorte vloer

was voor deze situatie beter geweest, maar

omdat zo’n vloer alleen met ongebruikelijk

lange onderstempelingen zou kunnen worden

gemaakt (het gevolg van de grote onderdoor-

rijhoogte) is het probleem toch met kanaal-

platen opgelost.

Bouwmethode

Al bij het ontwerpen van dit type gebouwen

moet de vraag worden gesteld: ‘hoe bouw je

dit?’ Om de maakbaarheid van een gebouw 

als het stadskantoor te garanderen, is het raad-

zaam een bouwmethode te bedenken, die uit

te schrijven en mee te sturen met het bestek.

De op deze manier voorgedragen oplossing

bestond eruit om (met behulp van een aantal

stempelingen) verdieping voor verdieping te

bouwen, waarbij de vloeren meteen op de 

balken werden gelegd. Beginnend bij het deel

tussen de assen A en B, want daar zitten de

dwarsverbanden.

Het traject dat de adviseur constructie en de

aannemer (samen met zijn staalbouwer) dan

vervolgens na aanbesteding moeten doorlopen,

is enerverend. En helemaal als blijkt dat zij er

totaal verschillende ideeën op na houden. De

constructeur bevindt zich in een vervelende

positie, omdat hij al anderhalf jaar met het plan

vertrouwd is en meent dat zijn idee het ver-

standigste is. Bovendien vindt de constructeur

dat hij de aannemer moet wijzen op de risico’s

van andere uitvoeringsmethodieken, terwijl hij

drommels goed weet dat de aannemer het wel

zelf moet (kunnen) maken. Uiteindelijk blijkt

voor beide partijen dat maar één oplossing

werkt, namelijk de uitgevoerde oplossing en

dat is natuurlijk de oplossing, die de aannemer

kiest.

De aannemer koos ervoor de staalconstructie

als één geheel te monteren van vloer 1 tot en

met het dak en daarna alle vloerplaten ertussen

te monteren. Dit had tot gevolg dat tijdelijke

koppelingen moesten worden aangebracht om

het geheel stabiel te houden totdat de vloeren

waren geplaatst. Aan het resultaat zie je het ver-

schil van inzicht niet af: het is een ingetogen

stoer gebouw geworden, dat zijn charme niet

ontleent aan van buitenaf zichtbare constructies.

Communicatie

Het concept waarmee Claus en Kaan Archi-

tecten zijn opdracht verwierf en waarvoor

Aronsohn de constructieve suggesties deed,

leek soms ver weg. Aan het eind van het traject

blijkt het gerealiseerde toch helemaal binnen

dit concept te passen. Dit is zeker te danken

aan de goede communicatie tussen de archi-

tect en zijn adviseurs. Als alle partijen goed

naar elkaar luisteren en elkaar goed informeren,

als de samenwerking goed is en de ambitie is

er bij iedereen, dan is het resultaat er uiteinde-

lijk ook naar. •

51AUGUSTUS 2005 BOUWEN MET STAAL 185

Projectgegevens
Project uitbreiding Stadskantoor

Breda • Locatie Chassépark, Breda

• Opdrachtgever Gemeente Breda •

Stedenbouwkundig ontwerp Office

for Metropolitan Architecture •

Landschapsontwerp West 8 Urban

Design & Landscape Architecture

• Architect Claus en Kaan Archi-

tecten, Kees Kaan en Dikkie Scipio

• Projectleider Frederik Ellens •

Adviseur constructie Aronsohn

raadgevende ingenieurs, Rotterdam

• Bouwfysisch adviseur DGMR

Raadgevende Ingenieurs, Rotter-

dam • Uitvoering en staalconstructie

Heijmans IBC Bouw • Data ont-

werp: 1999, start bouw: 2002,

oplevering: 2003 • Bruto vloer-

oppervlak 8500 m2 • Bouwkosten 

€ 13.800.000 • Fotografie Claus en

Kaan Architecten, Luuk Kramer,

Christian Richters

Twee loopbruggen 

verbinden de nieuwbouw 

met het bestaande kantoor.
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