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Het gebouw Europoint 11
te Rotterdam

A. Inleiding

Het Amerikaanse architectenbureau Skid
more, Owings and Merrill (Chicago) is in
Europa geen onbekende. Het heeft zich
thans met het ontwerp voor Europoint ook in
Nederland geïntroduceerd.
Dit project Europoint aan het Marconiplein te
Rotterdam is van een Amerikaanse allure,
d.w.z. een complex met een aantal kantoor
blokken, zoals men die ook in grotere Ame
rikaanse steden aantreft. De omvang in Rot
terdam moet men dan in vergelijking met de
USA nog als een bescheiden schaal be
schouwen, ofschoon relatief gezien Europoint
een dominerend zakencentrum gaat worden.
De eigenaar is een vennootschap onder de
naam Eurocity, die de kantoorruimten zal
verhuren.

Het totale complex bestaat uit een viertal
gebouwen en een parkeergarage. Het eerste
gebouw, het zgn. Overbeekhuis, staat er
reeds een aantal jaren. Dan zijn er twee
identieke blokken van 94 m hoogte, waarvan

de eerste zojuist is opgeleverd en de twee
de in uitvoering verkeert. Het vierde blok,
Europoint IV, bevindt zich nog in het voor
bereidende stadium, maar zal, indien de
plannen ongewijzigd blijven een uiteindelijke
hoogte van ca. 150 mkrijgen. Het wordt
daarmee uiteraard het hoogste kantoorge
bouw van Nederland. De recordhouder op
dit moment is overigens Europoint n.
Het geheel wordt gecompleteerd met de mo
menteel eveneens in uitvoering verkerende
parkeergarage voor 800 auto's.

Aan het geheel van de gebouwen wordt op
voorname wijze een representatief karakter
gegeven. Marmer is het bekledingsmateriaal
in de gevels, maar ook voor de later aan te
leggen plaza. Het opvallende van de gevels
is de vlakheid ervan: een framewerk van ho
rizontale en verticale banden, opgevuld met
zonwerend glas en bronskleurige kozijnen.
Het voordeel van deze ramen is dat het zon
licht naar binnen komt zonder hinderlijke

warmte of schittering.
Alle 21 verdiepingen van Europoint 11 en 111
bestaan uit een kolomloze ruimte met een
vloeroppervlak van ca. 1400 m2 (van 1 t/m 14)
en 1445 m2 (14 t/m 21). In totaal ontstaat er
in elk van de twee 94 m hoge blokken een
verhuurbaar oppervlak van 31 000 m2

• Binnen
de centrale kernen bevinden zich 8 personen
en 1 goederenlift.
De beganegrond-verdiepingen geven toe
gang tot de verschillende liften. Deze ruim
ten met een hoogte van 5 rn bevatten behal
ve een ruime toegangshal tevens nog plaats
voor de inrichting van een bank, winkel of
iets dergelijks,
Wie het gedeelte Kleinpolderplein - Vlaardin
gen van de ruit rond Rotterdam dikwijls be
rijdt, heeft er binnenkort weer een nieuw
wegbaken bij, want het Marconipleinis niet
ver van deze rondweg verwijderd. Het voor
deel hiervan is dat dit kantoorcomplex een
uitstekende bereikbaarheid zal bezitten.

Redactie
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B. Overwegingen betreffende de constructie

1
Diepsondering
Result of soil examination by sounding
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Inleiding
Bij een gebouw als het onderhavige dat zeer eenvoudig van structuur is, komen juist de
werkelijke problemen die zich bij een hoogbouw voordoen significant naar voren.
Dat zijn dan:

1. de wüze van funderen
In dit geval is nl. niet alleen van belang de kwaliteit vaneen. bereikbaar draagkrachtig
zandpakket, maar wordt de toelaatbare belasting tevens beïnvloed door de zettingen die dit
zandpakket zelf kan ondergaan als gevolg van de samenstelling van de zich onder deze zand
laag bevindende formatie, de zgn. laag van Kelichem.
In Rotterdam en omgeving bedraagt de toelaatbare belasting op de draagkrachtige zandlaag
ca. 40 tf/m2

•

Zettingsberekeningen leerden ons dat wij in dit geval op den duur een zetting moeten ver
wachten van ca. 6 cm.
De laatste controlemetingen gaven aan dat de zetting op dit moment 4,5 cm bedraagt.

2. de stabiliteit van het gebouw
Bij de berekening van de stabiliteit van het gebouw wordt uitgegaan van een samenwerking
van de kernschacht met de gevelraamwerken. Door de verschillende vervormingseigenschap
pen van schacht en raamwerk is het onmogelijk om door eenvoudige berekeningen ieders
aandeel te schatten. Een berekening met behulp van een computer moest hierover uitsluitsel
geven.
Een probleem hierbij was dat het raamwerk om praktische redenen als staafwerk moest
worden opgevat, terwijl het in werkelijkheid enigszins als schijf werkt.
Over beide onderwerpen is reeds uitvoerig in vele vakbladen op dit gebied geschreven; op
de theoretische achtergronden zal ik dan ook niet of nauwelijks ingaan.
Wel zal ik proberen uiteen te zetten hoe we getracht hebben theorie en praktijk samen te
brengen.

De grondslag
Een van de eerste aspecten die aan de orde kwamen, was de bepaling van het funderings
systeem.
Daartoe werd een grondonderzoek uitgevoerd, bestaande uit een aantal boringen en diep"
sonderingen (fig. 1), waarbij gebruik werd gemaakt van een conus, die voorzien was van een
elektronische miniatuur hellingmeter. Deze maatregel was noodzakelijk omdat in de grond
vele obstakels konden voorkomen, zoals oude funderingsresten van bebouwingen van vóór
de destijds hier gesitueerde Fordfabriek, maar ook alle bekende palen en funderingen van
deze fabriek.
Wanneer namelijk in de nabijheid van bestaande palen wordt gesondeerd, is het mogelijk dat
de conus niet rechtstandig onder het uitgangspunt terechtkomt.
Het gevolg van deze afwijking is dat de draagkrachtige lagen 'te diep' worden vastgesteld en
dat daardoor te lange palen worden besteld.
Uit de boring blijkt de bovenlaag (zgn. opgespoten iand) te bestaan uit ca. 11 m grof zand.
Hieronder wordt tot ca. 8 à 9 m - NAP met zand en veen verontreinigde klei aangetroffen;
vervolgens komt een veenlaag van ca. 4 m dikte, waarna opnieuw kleilagen worden aangetrof
fen. Eerst op ca. 13 à 14 m - NAP worden zandlagen aangetroffen, waarvan de sondeer
waarde snel oploopt tot 150 à 200 kgf/cm2

•

Op een diepte van ca. 23 m - NAP worden enkele grindlagen aangetroffen, waarbij de ge
meten conusweerstandplotseling terugloopt tot ca. 40 kgf/cm2

•

Pas op ca. 30 m - NAP wordt de zandlaag duidelijk onderbroken door een 2 à 3 meter dik
pakket van wisselende samenstelling, maar in hoofdzaak bestaande uit grijze klei met zeer
fijne zand- en siltlaagjes met een conusweerstand van ca. 40 kgf/cm2

•

De dikte van het zandpakket, waarop de gebouwen worden gefundeerd, bedraagt gemiddeld
zo'n 12 à 13 meter. In dit pakket werd, behoudens t.p.v. de grindlagen, nergens een conus"
weerstand van minder dan 140 kgf/cm2 geregistreerd. Wel werd vastgesteld, dat de boven
zijde van deze laag sterk wisselde in hoogte ten opzichte van NAP, nl. van 14 tot 20 m - NAP.
Gezien de grote belastingen per m2 grondvlak, werd gezocht naar een paaltype dat èn in
lengte zeer variabel is èn een zo groot mogelijke belasting per paal toelaat, dit laatste om het
aantal palen tot een minimum te beperken.
De keuze viel op een Vibro Casing-paal met een diameter van 60 cm en een puntoppervlak
van 6000 cm2

•.

Door ons werden de berekeningen aan bouw- en woningtoezicht overgelegd, waarmee wij
toestemming verkregen op deze palen bij de vastgestelde inheidiepte, 180 ton (excl. wind) en
200 ton (incl. wind), belasting toe te laten.
Een probleem bij het heien vormden de in de grond aanwezige betonnen heipalen. Hiervan
werd er een vijftal getrokken. Daarbij bleek, dat deze palen tot in de draagkrachtige zandlaag
reikten en nog volkomen gaaf waren.
In overleg met bouw- en woningtoezicht werd toen bereikt, dat een aantal van deze palen,
voor zover zij in groepen voorkwamen, mochten worden meegerekend voor het opnemen van
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2a
Gemeten verschillen in warmte-ontwikkeling
gedurende 16 dagen tijdens verharding van
de fundatieplaat
Measurement of temperàWre'cdifferences for
16 days during hardening of the-foundation
plate
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Wapening fundatieplaat
Reinforcement of the foundation plate
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belastingen. Op deze wijze hebben wij 14 stuks Vibro Casing-palen kunnen uitsparen.
In totaal werden 333 stuks palen geheid met een gemiddelde lengte van 15 à 20 m.
De heipalen staan in hoofdzaak gegroepeerd onder de kern en onder het gevelraamwerk.
Hierop wordt later nog teruggekomen. De palen zijn met behulp van twee heistellingen in
ca. 50 werkbare dagen geheid.

De funderingsplaat
Deze plaat heeft afmetingen van ca. 35 bij 50 m. De dikte bedraagt 2,80 m.
Een probleem bij deze dikke platen is de warmte-ontwikkeling van de bindende betonspecie.
Hierdoor kunnen namelijk grote verschillen ontstaan in temperatuur tussen de binnenste
massa en de buitenzijde van de plaat (fig. 2). De gevolgen van deze temperatuurverschillen
zijn spanningen die, indien zij de breukspanningen, resp. vloeispanningen van beton en staal
overschrijden, tot scheurvorming zouden leiden.
Deze scheurvorming kan worden voorkomen door:

a. te zorgen voor een dusdanige temperatuurgradiënt (verloop van de temperatuur tussen bin
nen- en buitenzijde van de plaat) dat de spanningen beneden de toe{aatbare waarden blijven.

b. maatregelen te nemen om de opgewekte spanningen op te nemen, bijv. door toepassen van
extra wapening.
Indien zonder kostenverhoging de l;>amenstelling van het beton zodanig aangepast zou
kunnen worden, dat voldaan werd aàó-het gestelde in sub a, zou hiermee een economische
oplossing zijn gevonden. Daartoe werden eerst de factoren die een grote invloed hebben op
het temperatuurverloop op een rijtje gezet, zoals:

a. soort cement
b. fijnte van mallng
c. hoeveelheid cement
d. water-cementfactor
e. speciale hulpstoffen aan de betonspecie
f. de begintemperatuur
g. de buitentemperatuur
h. verhouding tussen sterkte en warmte-ontwikkeling

Na uitvoerige besprekingen, waarbij óók de betontechnologen van de Befaro en van Van
Eesteren waren betrokken, werd de volgende samenstelling gekozen.
hoogovencement, klasse A (lage hydratatiewaarde),
265 kg cement per m3 verhard beton, d.W.Z. 60 kg minder dan vereist volgens art. 13 GBV '62,
een water-cementfactor passend bij een variërende zetmaat van 0-4 cm.
Om de ontwikkelde hydratatiewarmte zo geleidelijk mogelijk te laten vrijkomen en, om bij het
reeds genoemde lage cementgehalte toch de vereiste druksterkte binnen de door Bouw- en
woningtoezicht geëiste 28 dagen te bereiken, is beperking van de water-cementfactornood
zakelijk. Dit werd bereikt enerzijds door het toepassen van een vertrager die tevens water
reducerend werkte, nl. pozzolith, en anderzijds door de gevolgde stortmethode.

Door het toepassen van een lopende band kon namelijk betonspecie met een zetmaat volgens
de kegel van Abrams van 0-4 cm worden toegepast.
Het temperatuurverloop van de betonconstructie werd gedurende 16 dagen na het storten
gemeten, evenals de buitentemperatuur. Eén meetpunt bevond zich op een diepte van 0,85 m
en een tweede op 0,30 m beneden bovenkant funderingsplaat.
Uit de grafiek die uit de meetresultaten is samengesteld blijkt dat de temperatuur pas gaat
stijgen na 48 uur (werking pozzolith).
Nl;i6 dagen heeft de temperatuur in het inwendige van de constructie haar maximum bereikt.
Door ons werd toen een waarde van 34 °C gemeten. De buitentemperatuur bedraagt in deze
periode tussen de 5 en 10 0 C. Het temperatuurversch i! in de constructie is nooit groter ge-

305



400

300

265 kg/m3
ozzolltb

[ I hoogoVéncemen~

I
1 +Q8l/m3 p

_...........-::'~hoogove cement 350 kg/m3

/ ;'/
I /

i/ /
V

.N
E
~-Ol
.:;:;

.f;

UI

~ 200
2
lIJ
lIJ

E 100
~

2b
Invloed van verminderd cementgehalte en
toevoeging vertra'gende en waterreduce
rende hulpstof op de ontwikkelende sterkte
van de fundatieplaat
Influence of decreased cement contents and
of the addition of a water reducing retarder
on the developing strength of the foundation
plate

7 ~ 28 56 86 (dagen)

weest dan 25°C. De hieruit voortvloeiende spanningen werden opgenomen met de om andere
redenen al aanwezige hoeveelheid wapeningsstaal.
Na ca. 12 dagen steeg de buitentemperatuur overdag vrij sterk. Deze invloed is bij meetpunt
2 goed merkbaar. Na 16 dagen is de temperatuur in de constructie zo dicht genaderd tot die
van buiten, dat het meten werd gestopt.
Het op bovengenoemde wijze vervaardigde beton bleek geheel volgens de verwachting een
zeer lage aanvangsdruksterkte te hebben: na 7 dagen werd ca. 160 kgf/cm2 gemeten, terwijl
op hetzelfde werk met kwaliteit K 300 (350 kg hoogovencement klasse A/m') sterkten van 260
kgf/cm2 werden behaald. In beide gevallen werd gemeten aan kubussen van 158 X 158 mmo
Na 28 dagen bleken de resultaten echter zo goed als gelijkwaardig te zijn. Op de lange duur
verwachten wij zelfs dat het hier toegepaste beton een hogere druksterkte zal bereiken.

3
Aanzicht van en enkele verticale doorsneden
over hetgebollw
View on and same vertical sections of the
bui/ding

Het skelet
Het skelet van het bouwwerk bestaat uit een kern met uitwendige maten van 14,50 X 21,70 m
met wisselende wanddikten van 40/60 tot 30/50 cm (fig. 3).
In deze kern zijn de verticale schachten voor personen- en goederenvervoer en voor leiding
transport opgenomen. Tevens zijn hierin de noodtrappehuizen, toiletgroepen en overige
dienstruimten ondergebracht.
Verder bestaat het skelet uit een gevelraamwerk: balken, die een afmeting hebben van 56 X
90 cm en kolommen met wisselende afmetingen van 56 X 82 cm tot 56 X 64 cm, zodat tussen
kern en gevel een geheel kolomvrije ruimte is verkregen.
In het ontwerpstadium is de vraag of voor de kern een glijbekisting al of niet een economisch
aantrekkelijke oplossing zou zijn, uitvoerig bestudeerd.
Geconcludeerd werd dat de extra kosten voor een glijkist in dit geval niet opwogen tegen de
besparingen door een kortere bouwtijd, aangezien niet de kern maar de normale verdiepings
vloeren op het zgn. kritische pad van het tijdschema lagen.
De afmeting van de kern wordt in feite bepaald door de daarin aanwezige ruimten voor verti
caal transport, dienstruimten, enz., zodat buiten de kern het gehele vloeroppervlak als ver
huurbare ruimte kan worden beschouwd. Hierdoor heeft de kern, zelfs bij de voor Nederlandse
begrippen grote hoogte van 94 m, e.en forse afmeting.
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DWARSKRACHTENWINDBELASTING

4
Invloeden van de windbelasting op de kern
en de gevél
Influence of wind pressure on care and
frame

De kern neemt dan ook het leeuwedeel van de stabiliteit voor haar rekening.
In figuur 4 is te zien dat over de onderste verdiepingen de horizontale krachten in de kern
groter zijn dan de horizontale belastingen t.g.v. de windbelasting; het gevelraamwerk trekt als
het ware aan de kern. Voornaamste oorzaak hiervan is de grote verdiepingshoogte van de
begane grond, waardoor de kolommen daar erg 'slap' zijn. Pas ter plaatse van de 7e verdie
ping, waar de belastinglijn en de lijn die de horizontale krachten in de kern weergeeft elkaar
snijden, begint het gevelraamwerk haar positieve bijdrage te leveren. Het gevelraamwerk
neemt van het door de horizontale krachten veroorzaakte moment circa 25% voor haar
rekening.
Deze verhoudingen werden vastgesteld met behulp van elektronisch rekentuig. Een probleem
bij het opstellen van deze berekening was of het gevelraamwerk moest worden opgevat als
schijf, als staafwerk of als staafwerk met verstijfde knooppunten.
Controleberekeningen leerden ons dat het hier de enig juiste methode was om het geveIraam
werk als een schijf te berekenen.
Aangezien echter in dit geval via de computer alleen staafwerken verwerkt konden worden,
werd met behulp van de elementenmethode slechts één elementje als schijf berekend. De
daaruit gevonden stijfheden werden vervolgens omgerekend naar equivalente staven.
De stijfheid van de knooppunten veroorzaakte hier een fictieve stijging van de traagheids
·momenten met ca. 35%.
De extra spanningen in de kernwanden ten gevolge van de windbelasttng zijn niet zo hoog,
nl. 13 kgf/cm2

, terwijl de drukspanning ten gevolge van eigen gewicht en nuttige belasting
75 kgf/cm2 bedraagt. Voor de palen betekent dit een extra belasting van maximaal 20 ton (d.i.
10% van het maximum draagvermogen).
De uitbuiging van het gebouw tengevolge van de windbelasting bedraagt 15 mmo Deze 15 mm
is inclusief de invloed van de hoekverdraaiing van de fundering. Dit betekent dat het tweede
orde effect volgens een benaderingsmethode neerkomt op eén vergrotingsfactor van ca. 1,5%.
Dat is vrijwel nihil. Voor een hoog gebouw zou men dat niet verwachten. Wat is de oorzaak
hiervan?
Het tweede-orde effect is afhankelijk van:

a. de stijfheid van de kernschacht en de raamwerken
b. de stijfheid van de fundering, d.w.z. oe weerstand tegen hoekverdraaiingen.

Wat de schacht betreft, deze heeft voor een hoogte van ca. 94 m forse afmetingen, nl.
14,50 X 21,70 m' De kernschacht heeft dus een grote stijfheid.
Wat de fundering betreft, deze bezit eveneens een zeer grote stijfheid. Dit is het gevolg van
andere omstandigheden; er zijn namelijk ter plaatse van de kern zeer veel palen nodig om de
verticale belasting op te nemen. De ruimte die deze palen innemen is groter dan de opper
vlakte van de kern zelf. Daardoor is ook een dikke funderingsplaat nodig. Door de vele palen
ontstaat er een grote hefboomarm om het windmoment op te nemen. Bovendien is de extra
belasting ten gevolge van wind gering. Hierd,oor is de hoekverdraaiing van de fundering zeer
gering en daarmee ook de invloed van het tweede-orde effect.
Zowel kern als kolommen zijn in het werk gestort. Door de aannemer werd onderzocht of een
glijbekisting financiële voordelen zou bieden, wat echter niet het geval bleek te zijn. Wel
werd de bekisting zodanig ontworpen, dat een grote repetitie mogelijk werd. In het artikel
over de uitvoering wordt hierop nog ingegaan.

Bij het ontwerpen van de vloerconstructie heeft de vraag al dan niet prefabriceren ook weer
een belangrijke rol gespeeld. In eerste instantie werd gedacht aan in het werk gestorte vloe
ren. De balken zouden de ruimte van kern naar gevel overspannen, met op de hoeken een
kruisnet van balken om ervoor te zorgen dat de kolommen zo gelijkmatig mogelijk belast
zouden worden (fig. 5).
Op verzoek van de aannemer werd door ons gezocht naar een systeem, waarbij alle wape
ning echter geprefabriceerd kon worden. Daarbij werd gedacht aan een orthogonaal balk
stelsel met moerbalken op de hoeken van de kern, per verdieping wisselend van richting
(fig.6-7). De verschillen in normaalspanning voor deverschillende kolommen werden hierdoor
echter vrij groot.
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A/ternatieven voor de hoekop/ossing van de
v/oerconstructie
A/ternat/ves for the structura/ so/ution of the
corners of the floors

8
De gekozen v/oerconstructie
Chosen floor structure
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Ten slotte werd gekozen voor een systeem van verlopende balken (fig. 8), zodanig gegroe
peerd dat de normaalspanningen in de kolommen vrijwel gelijk waren. De wapening kon nu
geprefabriceerd worden.
Uit prijsvergelijkende onderzoeken, waarin met name de bouwtijd een zeer belangrijke rol
speelde, bleek, dat ook het prefabriceren van balken en vloeren economisch aantrekkelijk was.
Alle balken zijn dan ook geprefabriceerd, waarbij aan de kernzijde de wapening uit de balken
in de wanden is opgenomen, zodat daar een inklemming aanwezig is. Aan de gevelzijde zijn
de balken centrisch opgelegd, zodat geen moment in het gevelraamwerk wordt veroorzaakt
door eigen gewicht en nuttige belasting van de vloerconstructie (fig. 9).
Over de onderste twee verdiepingen zijn ook de vloerplaten geprefabriceerd. Door de wat
afwijkende vormgeving in de hoeken, door het geren van de balken, heeft de aannemer hier
mee nogal wat narigheid gehad. In overleg met de directie werd besloten met een repeteren
de kist te werken en de vloeren verder in het werk te storten.
Er is in het ontwerpstadium en tijdens de prUsvorming vrij uitvoerig overleg geweest tussen
directie en aannemer over het toepassen van lichtbeton voor diverse onderdelen van het
gebouw. Door de prijs van de toeslagmaterialen en de hogere verwerkingskosten bleek licht
beton (s.g. 1800 kgfm3

) in dit geval, ondanks besparingen in de funderingsconstructie en in
de hoeveelheid toe te passen wapening toch niet voordeliger te zijn.

Bouwtijd
Voor het gehele project zijn 538 werkdagen beschikbaar. De verantwoordelijkheid voor de
voortgang van de bouw is bU dit project door de opdrachtgever geheel in handen gelegd van
de aannemer. Op dit onderwerp zal dan ook door ing.D.J.Dekker nader worden ingegaan.
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Oplegging van de vloerbalken op de
gevelbalk
Support of the prefabricated floorbeams on
the façadèbeam
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Enige getallen
Afmetingen gebouw 33,50 X 47,90 m
Hoogste punt schoorstenen 102,36 +NAP
Aantal verçliepingen 22 (waarvan 21 verhuurbaar) + begane grond
Aantal palen 347 stuks Vibro Casing, draagvermogen 200 tf/stuk
Afmetingen funderingsplaat 35,40 X 50,45 X 2,80 m
Afmetingenkern 14,50 X 21,70 m uitwendig
Afmetingen kolommen 56 X 82; 56X 70; 56 X 64 cm, hart op hart 360 cm
Afmetingen gevelbalken 56 X 90 cm
Verdiepingshoogte 375 cm
Constructiehoogte 65 cm
Max. overspanning vloerconstructie 1290 cm, min. 930 cm
Hoeveelheid beton 18000 m3 (5000 m3 voor fundering)
Hoeveelheid wapeningsstaal 2000 ton (445 ton in de fundering)
Hoeveelheid wapeningsstaal per m3 beton 111 kg gemiddeld

120 kg in bovenbouw
90 kg in fundering

ing.DJ.Dekker
Aann. Mij. J. P. van Eesteren

c. De uitvoering van het betonskelet

- oe bestudeerde alternatieve mogelijkheden waren
prefab of in !let werk gestort

- glijden of traditioneel.
- prefab of in het werk gestort.

Bij de analyse was een vast gegeven het aantal beschikbare werkbare dagen voor het beton"
skelet, met als cyclustijd voor een normale verdieping 12i werkbare dag. Op overschrijding
van de bouwtijd stond een boete van f 16000,- per werkbare dag.
De bouwtijd van Europoint Il was gesteld op 538 werkbl'lre dagen.
Voor het grondwerk, het ~elWerk en de funderingsplaat waren benodigd 5i maand.
Na het dakdicht zijn vergdel'l de werkzaamheden aan de techni.sche installaties op de boven
ste verdieping 7 maanden, waarbij de afbouwwerkzaamheden op dekantoorverdiepingen
meeliepen in dit stramien.
Voor de ruwbouw van de 21 normale verdieping.en bleef derhalve een cyclustijd van 12i dag
per verdieping beschikbaar.

Vloeren en balken
De cassettevloeren bleken bij analyse zoveel manuren te kosten en zoveel afhankelijkheden
te hebben, dat de geplande cyclustijd van 12i dag werd overschreden.
Hetzelfde gold voor een balkenvloer, hoewel in mindere mate dan voor de cassettIlvloer.
Alleen met een in het werk gestorte vloer op prefabbalken, bleek de cyclustijd gehaald te
kunnen worden.
De kosten van de prefabbalken konden door de grote aantallen, typebeperking en door
besparing op de loonpost, zodanig in de hand worden gehouden, dat er vrijwel geen meer
kosten waren ten opzichte van in het werk gestort beton.

-",.'

• kern
• kolommen en gevelbalken

In de voorbereidingsperiode is in overleg met de constructeur een kosten "baten analyse
gemaakt van:

• vloeren en balken

1
Bovenaanzicht vloerbekisting
Top view on the formwork for the floor
structure
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Overall-schema Europoint 11

1971 1972 1973 1974

IN.o. IJ.F.MAM.J.JAS.O.N.D·I J.F.M..AM:J.J.A.S.O.N.o.j J.F.MAM.J.JAS.
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2
Traverse-opstelling en kembekisting
Portal crane and formwork for the core
3
Kolomopstorting
Column base for formwork

Kern
De uitgangsp,l:lnten die tijdens de studie naar alternatieveuitvoeringsmethoden voortdurend
een belangrjjke rol speelden, waren onder meer:

• het tijdsasyfect (dus ook het geld)
• het trach,ten uit te schakelen, althans zoveel mogelijk, van weersinvloeden (vooral wind)

Bij vergelijking van de twee schema's (glijden - traditioneel) werden de meerkosten vertaald
in een'aantal weken noodzakelijke tijdwinst om quitte te spelen.
Een kostenopstelling van de twee uitvoeringsmethoden bleek uiteindelijk als resultaat te
hebben dat bij de gekozen uitgangspunten de uitvoeringsmethode glijden economisch niet
verantwoord bleek.
Bij de berekening van de stabiliteit van het gebouw was uitgegaan van een samenwerking
van de kernschacht met de gevelraamwerken, zoals de constructeur hiervoor heeft uiteen
gezet.
De methode om de stabiliteit alleen in de kern op te laten nemen zou aanzienlijke kosten met
zich meebrengen.
Besloten werd derhalve tot een 'traditionele' aanpak van de kernbekisting, met dien verstande
dat speciaal hulp-gereedschap is uitgedacht en ontwikkeld, te weten een traverse op de ver
dieping die hele kernsecties één verdieping omhoog kon brengen. Hierdoor werden de kranen
niet belast met het verticale transport en de factor wind voor een groot deel Uitgeschakeld.

Kolommen en gevelbalken
Aangezien bij de studie 'glijden of traditioneel bekisten van de kern', het prefabriceren van
de kolommen en gevelbalken eveneens in de opstelling betrokken was en de gevel niet op
het kritieke pad lag, werd besloten de kolommen in het werk te storteri.
Hiertoe werden speciale mallen ontwikkeld, waarbij de zijkisten van de kolommen met de
gevelbalkbodem portalen vormden.
Aan de gevelbalkbodem werd tevens de constructie voor de werkbordessen en de veilig
heidshekken vast verbonden.
Bij het storten van de gevelbalk werden er ter plaatse van de kolommen opstortingen ge
maakt. Daardoor werd het mogelijk om onmiddellijk met het stellen van de kolommen aan te
vangen nadat de vloer gestort was.
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4
Gevelportaal
Frontframe
5
Hydraulische arm, gemonteerd in kern"

bekisting
Hydraulic branche, fixed in the formwork for

the care

Het betonstorten
Voor het verticaal transporteren van de betonspecie werd gekozen voor pompen in combina

tie met een hydraulische arm, die in de kernbekisting gemonteerd was.

De methode gaf het grote voordeel dat

• de kraan niet ingezet behoefde te worden voor het storten;

• manuren bespaard konden worden, daar de arm de gehele verdieping kan bestrijken;

• wederom de invloed van de wind verminderd kon worden;

• er geen verontreiniging aan de gevel door cementwater ontstond, wat vaak het geval is

wanneer men een hijstoren naast het gebouw heeft opgesteld.

De stortwijze van de fundering werd reeds door ir.Overmars uiteengezet

D.P.I.Flynn
MDA,Londen

D. Quantity Surveying

Inleiding
Toen ik bezig was, mij voor te bereiden-op deze bUeenkomst, ben ik gaan grasduinen in ver

schillende boeken betreffende mijn beroep van Quantity Surveyor/Construction Consultant

(Adviseur voor Bouwkosten)..Zoals vaak het geval is, heb ik iets nieuws over mijn eigen

beroep geleerd en dit bewUst nog eens dat men nooit ophoudt te leren.

Het viel mij op, dat mUn beroep zijn bestaan te danken heeft aan Napoleon. Daarmee bedoel

ik niet dat Napoleon rechtstreeks verantwoordelijk was voor het instellen van mijn beroep,

maar dat de bedreiging van een door Napoleon geplande invasie een behoefte creëerde aan

het bouwen van verdedigingswerken langs de Engelse zuidkust en wel op zeer korte termijn

en zo goedkoop mogelijk. Om dezey.e-rdedigingswerken te laten bouwen besloot de Britse

regering - en ik citeer: 'Op grond van bezuiniging en ter wille van spoed' - dat één hoofd

aannemer verantwoordelijk zou zijn voor de bouwwerkzaamheden en dat er concurrerende

offertes zouden zijn.
Hierdoor kwam een einde aan het systeem van veelvuldige contracten dat voorheen bestond.

Met het nieuwe geslacht van hoofdaannemers ontstond een vraag naar staten van bouw"

bestanddelen, vaksgewijs opgesteld, waarop zij hun inschrijvingen konden baseren. Deze

staten, de staten van hoeveelheden, konden door elke aannemer afzonderlijk opgesteld wor

den met de mogelijkheid van fouten, of zij konden aan één man toevertrouwd worden, die één

document opstelde dat alle aannemers konden prijzen. Er werd besloten dat één man aange"

wezen zou worden, die de staten van hoeveelheden zou opstellen, en als g.evolg van deze

beslissing ontstond de voorloper van de professionele Quantity Surveyor zoals wij hem

tegenwoordig in Groot-Brittannië kennen.

Vanaf het begin van de 1ge eeuw: heeft Quantity Surveying zich ontwikkeld tot het punt waar

in het zich nu bevindt, dat wil zeggen een onontbeerlijke dienst in het doelmatige gebrUik van

bouwmiddelen en de kostenbewaking voor bouwwerken in Groot-Brittannië en ook vele

landen over de gehele wereld. Tegen het einde van de vijftiger jaren en het begin van de

zestiger werd het beroep geïntroduceerd op het vasteland van Europa:, trouwens, mijn eigen

firma was de. eerste Quantity Surveyors firma dJe een kantoor op het vasteland oprichtte.

Onze betrekkingen met Nederland en met ditprojeg,t dateren van 1968 en ik ben er van het

begin af aan bij betrokken.' .

Kanttekening van de redactie

Wij publiceren de voordracht van de 'quan

tity surveyor' als onderdeel van de drie/edi"

ge toelichting op het tot stand komen van

Europoint IJ te Rotterdam.
Betontechniek in de letterlijke betekenis van

het woord is het uiteraard niet. Dat neemt

niet weg dat nadere kennismaking met dit in

hoofdzaak Angelsaksische instituut voor tal

van lezers van 'Cement' interessant kan zijn.

Dat daarbij vragen rijzen vanuit de 'continen

taal' europese praktijk spreektwelhaast van

zelf. Vragen die liggen op het gei?ied van de

taakverdeling tussen adviseurs en vragen ten

aanzien van de uiteindelijke verantWoorde

lijkheid tefJenoverde opdrachtÇJevers die het

gebouwdelTloeten gebruiken en veelal ex

ploiteren. VraÇJen-ooki hoe het instituut van

qUantitySlIrveyoF voldoende bij de tijd blijft

bijeen ontwikkeling in de bouw, waarbij de

kosten vanmi:lterieel en de algemene kosten

van meer betekenis werden dan de vierkante

meters en de tonnen materiaal, en zelfs van

de lonen' mêt sociale lasten. . .

Kortom, stof.te over voor discussie die de.

redactie. graaf} door deze publikatieáarrde,

lezerskrinw Zi(U wil/en ontlokken, . . Na u iets verteld te hebben over de geschiedenis van mijn beroep,ZQ?ik in het kort iets

reda(;;.Ui:i, . wiUenzeggen over de omstandigheden wa?rdoor wij deel giRg.en uitmaÎ<ef) van juist dit bouw-
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team. Dr. Irmer, een Amerikaanse architect, ,h~ . I3ritse makelaar (Letting Agent), een
Nederlandse ingenieur ~n een Nederlandse,a .. ' •. ......••..... ijeengebracht:Daarna werd een Britse
projectontwikkelaar uitgenodigd. om deel \ilt'terrraken van deze onderneming, die op zijn
beurt ons uitnodigde als Quantity Surveyor/yonstrûçtionCOrl~ultljPtsen ons aan de reeds
bestaande leden van het team voorstelde. Hi~r zou ik wilfenbTr\a~rukkendat wij op een zeer
vriendelijke wijze werden opgenomen en dat men bereid ·Wa.s tot 'samenwerking, ljlhoewel
onze Nederlandse vrienden zich wat voorzichtig opstelden. .

Het isu misschien wel opgevallen datiktelkensgebruik maak van de term 'Quantity Sur
~eyor!ConstructionConsultanf.lk doe dit danopk< opzettelijk, omdat er wat verwarring be
staat omtrent onze plaats in een bouwproject. Men heeft wel eens t~gen mij gezegd dat ik in
mijn functie als Quantity Surveyor bij het hek van 'de bouwplaatl:l zou móeten l:ltaan om dan
de vrachten zand, bakstenen, beton of betonijzer één voor één te controleren.
Dit is onze functie niet. Hoewel wij de bouwplaats bezoeken en zeer geïnteresseerd zijn in de
bouwactiviteiten, is het bepaald niet nodig orngedurende de gehele bouwperiode aanwezig
te zijn. Waarschijnlijk zijn er vele Quantity SurveY()fs/Construction Consultants, die in jaren
geen metselaar aan hetwerk of zelfl:l een vJe.rk In aanbouw gezien hebben. In feite zijn onze
werkzaamheden grotendeels door de ,tekeningen en het bestek bepaald.
Fungeerden wij vroeger als accountant voó'r de industrie., thans heeft het beroep van Quan
tity Surveyor!Construction Consultant zich ontwikkeld tot het verlenen van economisch advies
en het uitoefenen van een scherpe kostencontrole, ten einde de opdrachtgevers niet alleen
waar voor hun geld te geven, maar ook een inzicht in het waarom. Het feit dat ons beroep
ruime erkenning in Europa en andere landen buiten Europa ondervindt, is grotendeels te
danken aan de economische druk overal ter wereld. Opdrachtgevers en regeringen zijn er
zich van bewuSt dat zij onze diensten op het gebied van kostenplanning en -controle nodig
hebben, willen ze vóOrkomen dat ze geconfronteerd worden met het naar het schijnt onoplos
bare probleem vari uiteindelijke kosten, die Of de begroting, dan wel de aangenomen ramin
genoverschrijden. Iedereen die geld uitgeeft wil waar voor zijn geld en de Quantity Surveyor
is bijzonder goed in staat om er voor te zorgen dat dit bereikt wordt in de bouwnijverheid.

Ik geloof dat het nu tijd is om in hoofdlijnen de diensten aan te geven die door de Quantity
Surveyor/Construction Consultant vanwege zijn gespecialiseerde opleiding en ervaring ver
leend kunnen worden. Hij kan aanbieden:

• advies over de kosten van een project;
• advies over de grootte en de kwaliteit van een constructie die voor een bepaald bedrag

gebouwd kan worden;
• advies over de economische aspecten van het project en de voorbereiding van een begroting;
• waardering van alternatieve ontwerpen;
• samenwerking met de ontwerpers, ten einde zekerheid te hebben dat een gebouw voor de

toegestane bouwsom gebouwd kan worden;
• vaststelling van een gedetailleerde begroting, gebaseerd op een definitief goedgekeurd

schetsontwerp;
• splitsing 'in elementen van dein de gedetailleerde voorlopige begroting voorkomende kosten;
• advies OVer methoden van aanbesteding en contractvormen en het voorbereiden van

documenten ter verkrijging van concurrerende inschrijvingen en het tot stand brengen
van een contract;

• het onderzoeken van de inschrijvingen en het opstellen van een rapport hierover;
• onderhandelingen met een geselecteerde aannemer om tot een bevredigende aannemingssom

te komen;
• meewerken in de keuze van en het onderhandelen met onderaannemers;
• waarderingen van werk in uitvoering;
• controle gedurende de bouwperiode om te voorkomen dat de kosten zonder machtiging

overschreden worden;
• samenwerking met de architect of de ingenieur om de 'zekerheid te geven dat de financiële

voorwaarden van het contract juist toegepast worden ten einde de financiële belangen
van de opdrachtgever te beschermen en te zorgen dat de aannemer de juiste prijs voor
het uitgevoerde werk ontvangt;

• vereffening van de eindafrekening binnen het kader van het contract.

Als men mij zou vragen wat het meest belangrijke onderdeel van het werk van de Quantity
Surveyor!Construction Consultant is, zou ik waarschijnlijk antwoorden: de begroting. Dit wil
niet zeggen dat het dermate belangrijk is dat andere onderdelen verwaarloosd mogen worden
- dit zou een dwaze opvatting zijn. Hoe het ook zij, iedereen zal het er mee eens zijn, dat
contractuele problemen e.d. niet zullen kunnen voorkomen wanneer de begroting juist opge-
steld en gehandhaafd wordt. .
De begrotil)g speelt ee"1 zeer belangrijke rol gedurende de hele bouwperiode en het is de
plich(van de QuantitySyrveyor!Construction Consultant ervoor te zorgen dat deze sluitend

'plijft. . .~: " ,.'
He"t ligt voor d.e·h.ana dat de eer~te Stap in het voorbereiden van de begroting door de
opdrachtgeverg.e;:fá~nmoet worélen:ln"de eerste plaats is hij gebonden aan grondkosten,
planningrestricties "en de rentevoet, in de twee,déplaats aan kostencontrolesvan overheids
wege, zoals bijv. de Britse kostenlimieten voor scholen of ziekenhuizen of de 'woningbouw
maatstaven, en in de derde plaats aan commêt'é'i'e.le'-overwegingen, waarover hij door zijn
makelaar geadviseerd wordt.
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Overzicht van het totale plan, inclusief de
parkeergarage
General view on the project, including the
parking garage

Na de serie voordrachten over Europoint,
werden de aanwezigen tijdens de excursie
van de Betonvereniging in het bezit van het
genoemde boekje gesteld.
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Als het bedrag dat de opdrachtgever wenst uit te geven is vastgesteld, moet men een goed
uitgebalanceerde begroting maken, ten einde te voorkomen dat de principaal een zeer duur
gebouw krijgt en men tot de ontdekking komt dat het uitgetrokken bedrag op is, terwijl een
klein onderdeel (sic) zoals bijv. een dak nog ontbreekt.
Gedurende deze periode wordt de vorm van het gebouw bepaald, de situering op het bouw
terrein, constructie, buitenafwerkingen en alle andere onderdelen die gezamenlijk het totale
bouwwerk vormen.
Dit bedoelen wij met kostenplanning. Kostenplanning houdt in dat een systematische analyse
van het bouwwerk gemaakt wordt, waardoor het mogelijk is de kosten van elk onderdeel af te
wegen tegen de kwaliteitseisen en de esthetische overwegingen. Alle leden van het bouw
team leveren hun aandeel hierin en, in het geval van Europoint 11, heeft de aannemer, die er in
een vroeg stadium bij betrokken was, een zeer praktische rol gespeeld als de man die de
beslissingen van de adviseurs in een gebouw moest realiseren.
Is de begroting eenmaal opgesteld in het definitieve ontwerpstadium, dan kunnen de contrac
tuele documenten gemaakt worden en begonnen worden met de bouw. Het is natuurlijk ook
mogelijk dat er een aanbestedingsproces nodig is, als de aannemer nog niet gekozen is, maar
ik zal in deze voordracht hierover niet uitweiden.

De begroting wordt voortdurend bewaakt gedurende de periode van de aannemingsovereen~

komst. Wijzigingen kunnen immers gedurende de constructieperiode om verschillende rede
nen voorkomen: bijv. de opdrachtgever verandert van mening of de gemeente wijzigt zijn
eisen. Ik geloof dat wij dit allemaal wel eens meegemaakt hebben. De kosten van deze wijzi
gingen, als ze zich voordoen, worden berekend en mocht het ernaar uitzien dat de begroting
overschreden wordt, dan moet de opdrachtgever beslissen of hij met een verhoogde begroting
akkoord gaat dan wel compensatie verlangt door bezuiniging op een ander onderdeel van het
project. Doordat de begroting een bouwproject in zijn geheel omvat, biedt het meer uitwijk
mogelijkheden. Als er meerkosten zijn op bepaalde onderdelen, dan valt er misschien elders te
bezuinigen, want alle onderdelen vallen regelrecht onder de bouwcontrole van de hoofdaan
nemer en via hem onder de adviserende leden van het bouwteam.
Het zal u misschien interesseren te vernemen dat naar verwachting dit project binnen een
marge van 0,5% van de begroting zal zijn als het voltooid is.

Ik hoop dat de voordelen van het inschakelen van een Quantity Surveyor voor de opdracht
gever duidelijk zijn, want hij is het tenslotte die onze honoraria betaalt. Ik geloof echter dat
onze deelname in het bouwteamook ten goede komt aan de andere adviseurs, door het ver
schaffen van informatie over kostprijsberekeningen, waardoor zij in staat worden gesteld om
beslissingen te nemen. Bovendien geloven wij dat de aannemer ook blij is met onze participa
tie, aangezien hij hierdoor de mogelijkheid krijgt om met iemand over geldzaken te praten,
wiens taak het is over geldzaken te waken en die niet afgeleid wordt door meer urgente
taken op het gebied van het ontwerpen. Ik hoop dat ik niet te ver ga, als ik dit hier opmerk.
Het boekje 'De Diensten van de Chartered Quantity Surveyor' (chartered: cf. Chartered Ac
countant = Registeraccountant) geeft meer informatie over kostenplanning en andere facet
ten van het werk van de Quantity SurveyorfConstruction Consultant. Op de middelste blad
zijden kan men zien hoe deze diensten functioneren gedurende de bouwen met betrekking
tot de andere adviseurs.
Mijn verontschuldigingen voor het feit dat het boekje in de Engelse taal gesteld is, maar ik
geloof dat men mij dit zal vergeven, tenminste als ik mag oordelen naar alle geduld op taal
gebied dat ik heb meegemaakt gedurende de afgelopen 6 jaar waarin ik Nederland regelmatig
bezocht heb.*

Ten slotte zou ik mijn medeleden van het bouwteam willen bedanken voor hun medewerking
en vooral voor hun vriendschap over de afgelopen 6 jaar. Ik dank de aanwezigen voor hun
welwillende aandacht en ook wil ik al die Nederlanders bedanken, van wie ik in de loop der
jaren zo veel vriendelijkheid ondervonden heb.
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