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Waarom winkelcentra? 
Wanneer wij vandaag de dag 120 à 125 
duizend huizen per jaar bouwen, betekent dit 
dat zo ongeveer 400 000 mensen per jaar 
verhuizen van het ene deel van de stad naar 
het andere, ofwel van de ene stad of dorp 
naar een andere. Wat hierbij interessant is 
voor de detailhandel, is dat wanneer 400000 
mensen uit hun oorspronkelijke huizen weg
trekken, zich ongeveer 1 miljard gulden aan 
koopkracht verplaatst. Een enorm bedrag 
en wanneer u zich daarbij realiseert dat 
ongeveer een half miljard daarvan bestefild 
wordt aan levensmiddelen en dagelüks in 
de winkels in de buurt gekochte goederen, 
dan begrijpt u dat deze kleine volksverhui~ 
zing ieder jaar de detailhandel voor bijzon
der grote problemen stelt. Welnu, ik kan u 
zeggen dat in het afgelopen jaar, 1970, aan 
de ene kant 5000 winkels werden gesloten 
omdat daar geen verzorgingsgebied meer 
voor .was en dat aan de andereJ<ant tn-.n.ieu
we wijken hQnder.den nieuw gebouwd moes
ten worden. E,n deze Ri~uwboLiw is niet 
meer een kwestie van woonhuizen uitbreken 
en daar een winkeltje in bouwen, zoals dat 
vroeger veel~l geschiedde, maar dit is nu 
een bouw waarbij rekening moet worden 
gehouden met schaatvergroting en andere 
ontwikkelingen in:' de distributietechniek, 
verschijnselen als supermarkten, kleine wa
renhuifén, enz. Bovendien m1>eten deze win
kels gerealiseerd wordliln in de vorm van 
winkelcentra. Daarbij is het nog een vraag 
of men deze winkeloentra open wil houden 
of overdekt; of men ze in één laag wil bou
wen of in twee lagen. Zeker is in ieder 
geval dat de plaats van deze centra een 
bijzonder goede mp,et zijn, een grà\l1tatiepunt 
van verkeersweg,n terwijl deze cerrtra om
ringd moeten zVn met parkeergele~enheid. 
De problemen ~oor de detailhandel zijn ook 

* 
Op 29 juni 1971 organiseerden de Betonver
eniging en de Aannemingsmaatschappij v/h 
H. & P. Voormolen een excursie naar het win
kelcentrum Zuidplein. 
Vier sprekers hebben de verschillende as
pecten van dit winkelcentrum behandeld, 
waarvan wij meenden dat publikatie waarde
vol is. Red. 
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Het stichten van winkelcentra 

in een ander opzicht niet gering. Wat moet 
er bij voorbeeld gebeuren met die 5000 men
sen die hun winkels vorig jaar verlaten heb
ben en die waarschijnlijk maar voor een 
zeer klein deel capabel ZÜn om een nieuwe 
zaak in één van de nieuwe woonwijken te 
entameren? 
Een tweede probleem hierbij is: waar vinden 
we de nieuwe ondernemers die in deze nieu
we wir,kelcentra hun plaats moeten vinden; 
te meer daar zij over voldoende middelen 
moeten beschikken om deze zaken te finan
cieren. 
En het derde probleem is: we moeten ons 
realiseren dat we de winkelcentra bouwen 
voor de toekomst, met de kennis die we van
daag hebben. En dat is een moeilijke zaak 
waarover ook in de detailhandel het laatste 
woord nog niet gesproken is, maar waarvan 
we in ieder ,gevill kunnen verwachten dat de 
meeste kennis érvan ook weer in de detail
handel aanwezig zal zijn. 
Een bijzonder punt daarbij is wel dit, dat bij 
al die nieuwe winkelcentra die worden ge
bouwd, er altijd gestreefd moet worden naar 
een harmonie in het hele distributiepatroon, 
want in ieder geval hebben we deze les 
geleerd in Amerika, dat ,wanneer men grote 
shoppingcentra bouwt. in de periferie vt!1f de 
grote steden, dit een enorm effect kan heb
ben op de binnensteden, die zoals in Ame
rika is gebleken, bij tientallen leeg zijn ge
lopen omdat zij dé concu(i'entie van de 
shoppingcentra niet het hoofd konden bie
den. 

De oplossingen van het probleem 
Het hele proces dat ik in enkele woorden 
voor u schetste, heeft op de detailhandel 
een bijzonder grote indruk gemaakt en zij 
heeft zich gerealiseerd, dat - wil men daar 
wat aan doen, wil men deze zaak in de 
hand houden - het een bijzonder goede zaak 
is om de bouw van die winkelcentra en de 
sanering van binnensteden, zelf ter hand te. 
nemen. Men heeft dan de grootste zeker
heid dat een bouw ontstaat die voldoet aan 
de eisen van de detailhandel, ook met het 
oog op de toekomst; men kent nu eenmaal 
zijn eigen cijfers over rentabiliteit en kan 
beter berekenen wat wel en niet mogelijk is. 
De detailhandel heeft dan ook besloten om 
de planning, de financiering en de bouw 
van de winkelcentra - en nu bedoel ik niet 
al die honderden kleine winkelcentra, maar 
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vooral de grote, de structuurbepalende win
kelcentra - zelf te verwezenlijken. Maar de 
detailhandel is een bijzonder heterogene 
groep, de uitersten lopen van de markt
koopman tot de warenhuisdirecteur, en om 
zo'n groep in één combinatie te krijgen is 
geen kleinigheid. In de Nederlandse detail
handel is daarvoor de volgende vorm ge
vonden. 
De detailhandel verdeelt men graag in groot
winkelbedrijf (warenhuizen, grote super
markten, filiaalbedrijven) aan de ene kant en 
het midden- en kleinbedrijf aan de andere 
kant. 
Bijenkorf, Vroom & Dreesmann en C & A, 
hebben zich bereid verklaard aan een com
binatie van de detailhandel te gaan deelne
men en te gaan optreden als exponenten 
Van de hele groep grootwinkelbedrijven. 
En voor het midden- en kleinbedrijf zijn 
daartoe door de Nederlandsche Midden
standsbank twee dochterinstellingen opge
richt, het Ontwikkelingsbureau Winkelcen
tra (dat de plannen voor de winkelcentra 
voorbereidt) en de Nederlandsche Midden
stands Financierings Maatschappij voor 
Bedrijfsobjecten NV., die de hele financie
ring op zich neemt en de opdracht geeft 
voor de bouw van het middenstandsdeel van 
de winkelcentra. 
En met deze twee groeperingen, groot- en 
kleinbedrijf in de detailhandel, is men ten 
slotte gekomen tot een formule. Die for
mule behelst dat beide partijen op een fifty
fifty basis het risico nemen voor te enta
meren winkelcentra. Ten tweede, dat ze de 
grond van die winkelcentra ook fifty-fifty 
delen, wat de te bebouwen oppervlakte be
treft. Ten derde financieren zij samen in .eer
ste instantie deze winkelcentra; zij ontwikke
len deze samen; zij bouwen deze zelf en 
geven de panden door aan de detaillisten 
tegen kostprijs. 
Het klinkt allemaal erg idealistisch, maar 
toch is het de zuivere waarheid. Eén opmer
king nog over dat doorgeven tegen kost
prijs; deze combinaties zijn geen beleggers, 
ZEl zijn alleen maar een intermediair, die 
de plçmning verzorgt, ontwikkelt en bouwt, 
en wanneer de winkelcentra gerealiseerd 
zijn, de winkelpanden verkoopt aan de 
ondernemers, die erin komen. Zelf zorgen 
deze dan op hun beurt voor de organisatie 
van het verdere onderhoud van het cen
trum. 



U zult echter begrijpen, dat lang niet iedere 
detaillist in staat is om een winkel te kopen; 
daartoe is dan ook een 'lease-systeem' ge
creëerd wat hierop neerkomt (het is een 
soort huurkoopsysteem) dat men een be
drijfspand in het winkelcentrum kan verkrij
gen op huurbasis met het recht van koop 
na 20 jaren. De prijs daarvoor ligt ongeveer 
11j2% boven wat de huurprijs zou zijn en 
daarbij krijgt men het recht om over 10 jaar 
te zeggen of men over weer 10 jaar het 
pand zou willen kopen. Dan kan men het 
kopen tegen de stichtingskosten van van
daag minus de afschrijvingen, dat is dus 
ongeveer 65% van de stichtingskosten van 
heden en in de tussentijd worden de lease
prijzen nooit aangepast; deze zijn waarde
vast en men betaalt dezelfde prijs in het 
eerste jaar als in het twintigste jaar. 

De opzet van winkelcentra 
Voor het ontwikkelen van deze formule gaan 
wij zodanig te werk, dat voor ieder groot 
centrum een stichting of een naamloze ven
nootschap wordt opgericht, di'e als speciaal 
doel de ontwikkeling in de bouw van dat 
winkelcentrum heeft. In deze stichting, in het 
bestuur waarvan dus vertegenwoordigers 
van zowel de grootwinkelbedrijven als van 
de midden- en kleinbedrijven zitting hebben, 
wordt de economische opzet van het cen
trum gemaakt; zoveel winkels in textiel, in 
voedingsmiddelen, enz. Dit wordt nog ver
der gedetailleerd in grote supermarkten, 
kleinere levensmiddelenwinkels, textielbe
drijven, warenhuizen enz. En aangezien wij 
optreden als representant van deze groep 
en ook de warenhuizen daarin zelf hun in
breng hebben, zal het u dUidelijk zijn, dat 

H.D.Bakker, arch. B.N.A. 
directeur Architectenbureau 
H.D.Bakker N.V., Rotterdam 
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wij de architect, die wij daarna gaan aan
trekken, een vrij nauwkeurig programma van 
eisen kunnen geven. Met de architect wordt 
daarna het bouwplan opgezet en doorge
sproken, het wordt aan de gemeente voor
gelegd en wanneer het akkoord is bevon
den, dan is het zo dat ieder voor zichzelf 
kan bouwen, zij het onder supervisie van de 
hoofdarchitect. 

In het 'Zuidplein' is de situatie zo, dat de 
Bijenkorf, de Hema, Vroom & Dreesmann en 
C & A voor zichzelf bouwen, terwijl de 
Nederlandsche Middenstands Financierings 
Maatschappij voor Bedrijfsobjecten ten be
hoeve van het midden- en kleinbedrijf de 
rest van de bouw verzorgt. 
Tot slot nog enkele gegevens over deze 
vorm van samenwerking. Zij is nu ongeveer 
vier jaar oud en sindsdien, dus in vier jaar 
tijd, zijn meer dan 30 winkelcentra in bouw 
genomen. Inmiddels zijn daarvan 25 gereed
gekomen en voor het publiek geopend; in 
portefeuille zijn nog ongeveer 40 winkel
centra. 
Om er enkele van te noemen: 
het winkelcentrum 'Amsterdam-Noord', dat 
praktisch gereed is en waaraan in septem
ber met de vestiging van C & A de laatste 
afronding is gegeven; 
een winkelcentrum in 'Schalkwijk', een nieu
we wijk bij Haarlem, dat in de loop van sep
tember is geopend; 
een winkelcentrum in 'Overvecht' (Utrecht) 
dat een jaar geleden is geopend. 
Dan in Eindhoven een winkelcentrum voor 
het stadsdeel 'Woense\', dat zo tegen de 
100 000 mensen gaat bevatten; daarvan is 
het eerste deel ook in september geopend. 

Het ontwerp 

Het begin 

Vervolgens 'Leidsenhage', eén regionaal 
winkelcentrum gelegen in de gemeente Leid
schendam, ten behoeve van het gehele 
noordoostelijke gedeelte van de agglomera
tie Den Haag; in september is ook daarvan 
het eerste deel geopend. 

Ten slotte 'Zuidplein', waarover nog het 
volgende: dit winkelcentrum heeft als doel 
om het hart te gaan vormen van Rotterdam
Zuid, een woongebied van 250 à 300000 in
woners, dat (als dat een aparte gemeente 
zou zijn) de vierde stad van Nederland zou 
zijn en dat nu nog niet eens een eigen hart 
heeft. De gemeente Rotterdam heeft, vooral 
na de oorlog, zeer sterk daarnaar gestreefd 
en met dit winkelcentrum moet er eigenlijk 
de basis voor worden gelegd. Zie hier de 
achtergrond van dit winkelcentrum. 
De consumenten behoeven niet meer te ko
men, die wonen er al en wij verwachten er 
qua consumentengebied bijzonder veel van, 
omdat 300000 mensen in de directe omge
ving een potentieel is, waarmee men als 
detaillist wat kan doen. Het centrum is ge
integreerd met de parking (de heer Bakker 
bespreekt dit veel nauwkeuriger), het is 
overdekt en het is airconditioned. 

Met deze drie laatste kenmerken is het 
zonder enige twijfel het modernste winkel
centrum van Nederland. Wij kennen in ons 
land nog nauwelijks overdekte winkelcentra, 
laat staan met zo'n grote oppervlakte en 
totale airconditioning. Bovendien is het één 
van de grootste winkelcentra van Europa. 
Ik hoop hiermee een indruk te hebben ge
geven van wat de doelstelling is van dit 
winkelcentrum. 

Het winkelcentrum Zuidplein is het eerste stadsdeelcentrum van deze afmeting dat in één 
keer wordt gebouwd en waarvan straten en pleinen overdekt worden. In besprekingen met 
het bestuur over een ander winkelcentrum op 24 januari 1967 kwam Zuidplein voor het 
eerst aan de orde, waarbij ons werd gevraagd te onderzoeken of het door de Dienst van 
Stadsontwikkeling voorgestelde plan om te winkelen op ca. 6 m boven de straat, een in 
financieel opzicht haalbare mogelijkheid zou zijn. 
Uitvoerige studies volgden over de benodigde m2 winkeloppervlak door de opdrachtgeefster 
en studies onzerzijds over welk aantal m2 winkeloppervlak te maken zou zijn, welke parkeer
mogelijkheden onder het winkelniveau, welke expeditiemogelijkheden voor de voorzienin
gen van de winkels, voor het verkeer onder het winkelniveau van vrachtauto's, personen
wagens, brommers en rijwielen, met de aansluitingen op de omringende wegen en nog een 
groot aantal vragen meer. 
Toen bleek dat aan de hand van een voorlopig schetsplan van februari 1968, hoewel met 
een groot aantal nog niet opgeloste problemen, de realisatie-mogelijkheid aanwezig was, 
werd ons medio 1968 voor het maken van een volledig plan opdracht gegeven. 
Een plan waarbij de flexibiliteit van de indeling tot een zo laat mogelijk tijdstip aanwezig 
moest blijven. De vraag om flexibiliteit blijkt overigens bijzonder juist te zijn geweest; 
ook nu moeten door wensen van deelnemende winkeliers soms halsbrekende toeren worden 
uitgehaald om alsnog aan die wensen, soms ook eisen, te voldoen. 
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Schematische indeling van het winkel
centrum 

Aansluiting met het Metro-station Zuidplein; 
de lage hal in uitvoering 
foto's: Cement/B.L de Ruiter 
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De overwegingen 
De plaats van - zoals wij ze noemen - de grote drie, te weten C & A, V & D en de HEMA 
moest bepaald worden, omdat deze èn door hun afmetingen èn door hun extra voorzieningen 
nauwelijks verschuifbaar zijn in een plan. Bovendien was bepaald dat in elk geval deze 
grote drie voor hun eigen verticale transport van goederen moesten zorgdragen, terwijl 
voor de kleinere zaken aan gemeenschappelijk verticaal transport van goederen werd 
gedacht. Op diverse' plaatsen zijn ten behoeve van dit gemeenschappelijke verticale trans
port op straatniveau ontvangstruimten, waarin goederenliften en op het winkelniveau expedi
tiegangen naar de diverse winkels. 
Getracht is middels de 'grote drie' en de levensmiddelenhal - waar ik later nog op terug 
kom - een spanningsgebied op te roepen om binnen het centrum een zo groot mogelijke 
gelijkwaardigheid te bereiken op alle plaatsen van het centrum. Hadden we aanvankelijk 
een plan waarbij alleen de straten grotendeels waren overdekt, geleidelijk aan is in de 
vergaderingen met de commissarissen van de N.V. Winkelcentrum Zuidplein het gehele 
centrum overdekt geworden. Ons inziens een groot winstpunt. Winkelen op ca. 6 mboven 
de straat geeft meer windproblemen dan op straathoogte. Bovendien zouden de om het 
winkelcentrum geprojecteerde hoge gebouwen dit probleem nog groter maken. 
Ook andere overwegingen speelden een grote rol. Doordat de parkeergarages onder het 
winkelniveau liggen, kan men bij slecht weer het centrum droog binnenkomen en er droog 
blijven. Dit geldt eveneens voor de Metro-reizigers en grotendeels ook voor de reizigers 
die van het busvervoer gebruik maken. 
Ook aan sneeuwruimen, op 6 m boven de straat bepaald niet probleemloos, kon op deze 
wijze worden ontkomen. Wat misschien toch wel één van de belangrijkste factoren is, 
geldend voor een complete overdekking, is het gegeven dat het voor Metro- en busreizi
gers van Rotterdam-Zuid aantrekkelijk moet zijn niet naar de winkels in de open binnen
stad te behoeven gaan, maar dat zij overdekt en verwarmd kunnen winkelen in hun 'eigen' 
gebied dat, hoewel dit bezuiden de Maas is gelegen, toch geleidelijk aan is uitgegroeid 
tot een eigen stadscentrum, met een ziekenhuis, sport- en tentoonstellingsgbouwen, zwem
gelegenheden - open en overdekt -, GGD-dienst en binnen afzienbare tijd een hoofd
bureau van politie. 
Een stad met ca. 250000 inwoners en met de randgebieden mee zeker 300000, in aantal de 
vierde stad van het land. Niet te vergeten de voortreffelijke autowegen die het stads
centrum Zuid de verbinding geven met de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden en het 
Europoortgebied. 

Het ontwerp 
Uitgangspunten bij het ontwerp waren smalle en bredere straten, pleinen van verschillende 
vormen en afmetingen, een zo sterk mogelijke plastische werking van de etalagefronten 
(dus niet een aantal standaardpuien waaruit gekozen kon worden) maar voor elke winkel een 
pui die speciaal voor die winkel is ontworpen. Om tot de gewenste plasticiteit te komen, 
hebben wij een margegebied ingevoerd van 2,5 m waarvan ca. 2/3 deel bebouwd mag 
worden. Doordat straten en pleinen overdekt worden, 's winters verwarmd en 's zomers 
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Onderdeel van het eerste deefbestek: 
optrekken van de kolommen 
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afgezogen, worden deuren gedurende de openingstijden van de winkels overbodig. Grote 
openheid tussen voetgangers-gebied en winkels is mogelijk geworden. 
Zoals reeds vermeld, zijn in het plan diverse pleinen. Eén ervan, het centrale plein, heeft 
naast de functie van winkelplein ook nog een tweede functie nl. een recreatieve. Met een 
aantal paviljoens voor de verkoop van kleinere artikelen wordt op dit plein een amphi
theater gebouwd, dat voor zitgelegenheid kan dienen, maar waar eveneens een aantal 
activiteiten kunnen plaatshebben, bijv. concerten, modeshows, jeugdactiviteiten, enz. 
De centrale hal die ca. 100 X 40 m in oppervlakte is en 12 m hoog, biedt de mogelUkeid 
uit te groeien tot het hart van Rotterdam-Zuid en van wellicht een nog groter gebied, te meer 
daar het ook na sluitingstijd van de winkels van het winkelcentrum voor iedereen toegan
kelijk blijft. 
Bij de vele grote en kleine zaken komt ook een levensmiddelenhal met 36 vaste stands 
voor permanente bezetting maar ook voor van het jaargetijde afhankelUke artikelen in de 
levensmiddelensector. 

Een snelle start, een korte bouwtijd 
Mag ik nu nog een geheel ander onderwerp aan U voorleggen en wel de korte tijd die 
wij door omstandigheden toegemeten kregen om dit toch wel grote complex te ontwerpen 
en te bouwen. 
Wij kregen, zoals reeds gemeld, medio 1968 opdracht tot het maken van het schetsplan. 
Vruchtbare samenwerking met de commissarissen van de N.v. Winkelcentrum Zuidplein, 
voornamelijk bestaande uit vertegenwoordigers van het groot-, midden- en kleinbedrijf, 
onder voorzitterschap van dr.Luijckx, directeur van de Stichting Ontwikkelingsbureau Win
kelcentra te Wassenaar en met drs. v. d. Linden, directeur van de M.B.O. te Amsterdam 
en hun medewerkers, leidde ertoe dat wij vrij snel tot een definitief plan konden komen 
en toch met behoud van de grootst mogelijke flexibiliteit. 
Eerst bij de verdere uitwerking van het plan bleek dat vóór 1 april 1970 daadwerkelUk met 
de bouw zou moeten worden aangevangen. De belangrijkste reden daarvoor was dat als 
niet vóór 1 april 1970 met de bouw werd gestart de grondkosten met bijna f 1000000 
zouden stijgen. Aangezien wij zoals U zult begrijpen, beter voor 1 miljoen gulden kunnen 
bouwen dan aan grondkosten besteden, werd door opdrachtgevers besloten ons aan de 
datum van één april te houden. De korte voorbereidingstijd maakte het noodzakelijk met 
deelbestekken te werken en het eerste bestek - ruwbouw onderbouw geheten - omvatte 
de paalfundering, gewapend-betonpoeren, balken enz. kolommen, garagevloer tweede laag 
en winkelplateau. In een tweede bestek (afbouw onderbouw) werd de afbouw van de par
keergarages en van de rijwielberging ondergebracht. 

In het derde en de volgende bestekken werden ondergebracht: 
• de inrichting van' de bouwplaats voor afbouwwerkzaamheden; 
• de stroomvoorzieningen voor de bouw; 
o de ruwbouw van het pand V & D; 
• de afbouw van het pand V & D; 
• afbouwen ruwbouw van het pand C & A; 
• de staalconstructie; 
• de stalen dakplaten met dakisolaties en dakafwerkingen; 
• de binnengevels; 
• de bUitengevels; 
• de natuurstenen vloeren, 

Op dit ogenblik resten nog: 
o de plafonds boven openbare straten ondèr het winkelniveau; 
• de plafonds boven straten en pleinen op winkelniveau; 
• de bouw- en binnenmuren; 
• een aantal bouwkundige afwerking~n, 

Voor de installaties is ook het systeem van deelbestekken toegepast met de volgende 
onderdelen: 

• sprinklerinstallaties onder winkelniyeau; 
• sprinklerinstallaties boven winkelniveau; 
• warmte- en koudecentrale met hoofdgasleiding; 
• transportleidingen voor warmte en koude, incl. onderstations; 
o luchtkanalen met ventilatie-units bpven winkelniveau; 
• kabelbanen onder winkelniveau; 
• kabelbanen boven winkelniveau; 
• verlichting parkeergarages en rijwi~lberging; 
• voedings- en distributieleidingen voor licht en kracht t.b.v. de garages; 
• hoofdverdeelleidingen en overige distributieleidingen voor licht en kracht; 
• noodstroomaggregaat en verdeell~idingen; 
o liftillstallatie voor algemeen gebruik en dienstruimten boven winkelniveau; 
• licht- en krachtinstallaties in winkelstraten en pleinen; 
• bliksembeveiliging; 
• meldings- en andere installaties vpor technische dienst; 
• CO-detectie in parkeergarage; 
• installaties t.b.v. winkelstraten en centrale hal; 
• rioleringen; 
• koudwaterleidingen en droge en natte brandblusleidingen. 
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Gedeelte van de centrale hal, rechts boven 
een hoek van V & 0 
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De deel bestekken waren mede noodzakelijk omdat, hoewel bij de aanbesteding van het 
eerste bestek het plan weliswaar in hoofdzaak vaststond, het verder nog volledig in ont
wikkeling was. Hoewel deze werkwijze een extra grote inspanning vergt en een grote 
mate van improvisatie, zijn de voordelen evident. 
De grote drie stonden wat afmeting en plaats betreft reeds in het vroegste stadium vast. 
Voor het overige hadden wij een ideaal plan, doch opgezet naar veronderstelde afmetingen, 
door het bestuur ingevuld met ideale bestemmingen waar het de brancheverdeling betreft. 
Het zal U duidelijk zijn dat, nu wij over de helft zijn gekomen van de beschikbare bouw
tijd, ook voor alle technische voorzieningen de oplossingen gereed moesten zijn. 
Voor alle genoemde installaties zijn gedurende de bouw de plannen ontwikkeld moeten 
worden met alle nadelen van dien, maar met het grote voordeel, dat bij de planontwikkeling 
veranderingen van inzichten, nadere eisen, enz., direct waren op te vangen. 
Voor de aanvang van het werk werd naast vele andere voorbereidingszaken ook de bouw
tijd die wij nodig achtten voor dit ómvangrijke werk, nagegaan. Bij normale uitvoerings
wijze en planontwikkeling zou 3Y2 jaar nodig zijn. Ondanks de uitgestrektheid van het 
project bleek het mogelijk - uitgaande van een ver doorgevoerde rationalisatie in de 
constructies - de bouwtijd terug te dringen tot 2Y2 jaar, een besparing op het renteverlies 
van ca. f 3000000, een niet te verwaarlozen bedrag, waarbij wel moet worden bedacht 
dat een deel van dit bedrag wegvalt door geforceerd werken, maar desondanks toch duide
lijk besparend werkt. 

Getallen 
Winkelcentrum Zuidplein in cijfers ziet er dan als volgt uit: 
eind maart 1970 start van het werk, 
begin september 1972 is de opening, 
30 maanden bouwtijd, 
75 miljoen gulden bouwkosten, dus gemiddeld 2,5 miljoen gulden per maand te verwerken. 
De totale bouwkosten met inrichting van alle winkels zal echter meer dan f 100000000 
bedragen. 
Plaatoppervlak: 38000 m2

• 

Oppervlak straten en pleinen 16200 m2
• 

Winkeloppervlak en oppervlak kantoren 54000 m2
• 

Maximum 1500 parkeerplaatsen in de garages. 
4000 fietsplaatsen in de rijwielberging. 

Een enkele maal is de flexibiliteit ter sprake gekomen. De hoge basis-investering maakt 
voor Zuidplein mede nodig ook voor de verre toekomst een grote flexibiliteit te houden, 
om zoveel mogelijk ruimte te laten voor een totaal andere opzet dan nu gerealiseerd is. 
Geen mens kan immers overzien hoe over een groot aantal jaren gewinkeld zal worden. 
Wat zullen dan de eisen zijn? Gaan we naar grote verkoophallen die door verschillende 
ondernemers gerund worden? Gaan we naar meer persoonlijke zorg die de speciaalzaak 
kan bieden? 
Voor dit moment wordt als ideale situatie gezien de samenwerking tussen groot-, midden
en kleinbedrijf zoals thans op het ZUidplein wordt gerealiseerd. Wij hebben getracht voor 
Rotterdam-Zuid naast de reeds aanwezige gebouwen voor het winkelen en de recreatie, 
een stukje stad te maken. 
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De constructie 

Drie hoofdaspecten 
Alvorens 'op details van de constructies in te gaan, zal ik enkele hoofdaspecten van dit 
bouwwerk aangeven; de uitwerking van de constructies moet steeds worden gezien tegen 
de achtergrond die gevormd wordt door deze aspecten. 
Het eerste aspect dat de aandacht vraagt is de grote bebouwde grondoppervlakte en de 
variatie in hoogte van diverse onderdelen. De vorm en geleedheid van het bouwwerk 
brengen mee dat er in verscheidene onderdelen duidelijke verschillen zijn in belasting 
en in warmtecapaciteit. Met als directe consequentie: een zeer zorgvuldig bepalen van 
plaats en aantal der dilatatievoegen. 
Het tweede aspect (in feite hangt dit nauw samen met het eerste aspect): in de grote 
aaneengesloten bebouwing komen delen voor, die wat gebruik betreft, zeer verschillende 
functies moeten gaan vervullen. Deze functies hebben een directe invloed op de keuze 
van het stramien waarop ~olommen moeten (of kunnen) worden geplaatst, op de grootte 
van de constructiehoogten, de grootte van overspanningen, enz. 
Het derde aspect en dat is mijns inziens beslist niet het minste: de korte bouwtijd die ter 
beschikking is, met in feite de toestand dat bij de aanvang van de uitvoering het bouwplan 
nog niet geheel vaststond en op diverse onderdelen niet onbelangrijk zou kunnen wijzigen. 
Dit laatste aspect heeft uiteraard óók een invloed op ontwerp en detaillering van de con
structies en zelfs op de materiaalkeuze; het was een factor van betekenis bij de tijdens 
de bouw genomen beslissing, dat een deel van de opbouw op het zgn. winkel niveau niet, 
zoals de rest van dit gebouw, als betonskelet werd gemaakt, doch als staalskelet. Boven
dien eist het een grote flexibiliteit van de tekenkamer en van de constructeurs, die met een 
dergelijk werk bezig zijn. 
De organisatorische gevolgen zijn met het oog hierop belangrijk, maar weinig spectaculair 
en ik wil hier volstaan met er alleen maar even op te wijzen. Bovendien ben ik mij ervan 
bewust als constructeur nog maar een relatief klein deel van deze organisatorische moei
lijkheden te hebben bespeurd. Voor de architect moeten de moeilijkheden in dit opzicht 
nog véél groter zijn geweest (en nog zijn) omdat nodig is een grote slagvaardigheid, een 
groot vermogen tot improvisatie en het vermogen om daarbij tóch de grote lijn te hand
haven. 
Ik meen dat bij het aanstippen van deze zaken óók een speciaal woord van dank op zijn 
plaats is aan het 'Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht, waarvan een bijzondere mede
werking werd ondervonden bij de verkrijging van toestemming tot heien, betonneren, enz. 

Grote grondoppervlakte 
Een nadere beschouwing van het eerste aspect, de grote bebouwde oppervlakte en wat 
daarmede samenhahgt, geeft het volgende: 
De totale bebouwde oppervlakte bedraagt ca. 40000 m'; de grootste lengte ca. 350 m, 
de grootste breedte ca. 200 m. Een en ander blijkt het dUidelijkst uit de plattegrond van 
het zgn. winkelniveau, dit is dus het niveau dat aansluit op het plateau van het Metrostation 
(fig. 1). De grote afmetingen van dit oppervlak maken op zichzelf reeds diverse dilatatie
voegen nodig. 
Figuur 2 toont een schematische plattegrond van de tweede parkeerlaag. Deze ligt direct 
onder het winkelniveau en op ca. 2,40 m boven het straatniveau. U ziet dat deze tweede 
parkeerlaag in enige delen wordt gesneden door openbare wegen die onder het winkel
niveau moeten doorlopen, met als consequentie: temperatuurverschillen. 

.1 ,< + 332 m. 
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Figuur 3 toont schematisch het winkelniveau met daarop aangegeven de op dit winkelniveau 
apart te plaatsen gebouwen van variërende hoogten, met de straten die overdekt zljn 
daartussen (overigens een beslissing die pas tljdens de bouw werd genomen). Plaatselijk 
is de overdekte straat uitgebreid tot een centrale hal. 
De ligging van de dilatatievoegen wordt dus niet uitsluitend bepaald door de grootte en 
vorm van de erdoor ingesloten oppervlakten, doch is mede afhankelUk van de op het 
winkelniveau geplaatste bebouwing. Er is bij het aanbrengen van dilatatievoegen gestreefd 
naar het vermijden van deze voegen in de hoogbouwen van de grootwinkelbedrijven; de 
voegen werden zoveel mogelijk rondom de hoogbouwen in de straten gelegd. De hoog
bouwen werden dus als het ware uit de rest losgesneden. 
In de tweede parkeerlaag is een veelvuldiger doorsnijding met dilatatievoegen toegepast 
om scheurvorming ten gevolge van temperatuurwisseling te vermijden. Aanvankelijk was de 
garage een geheel open garage met natuurlUke ventilatie door wind. Daarb(j zou het nodig 
geweest zijn de vloer van het winkelniveau aan de onderzUde te isoleren, onder meer 
met het oog op voetwarmte in de winkels. Ten slotte is de garage een gesloten garage 
geworden met een zodanige warmtevoorziening dat de temperatuur nooit lager zal zijn dan 
+ 5 °c. Daarb(j is toen besloten de isolatie onder de winkels te laten vervallen, mede 
gezien de eraan verbonden kosten bij een dergelUk groot oppervlak. Wel zal nog isolatie 
worden toegepast bij die gedeelten die boven de openbare straten zUn gelegen. 
Figuur 4 geeft het temperatuurverloop te zien bij één der voorstellen voor betonconstructie 
en isolatie, uit het ontwerpstadium. Een en ander werd berekend door de Technisch Physi
sche Dienst TNO met behulp van een elektrisch analogon en verschaft een duidelUke basis 
voor het inzicht in de problemen van voetwarmte, koude-bruggen, afstand dilatatievoegen, 
enz. 

Verschillende functies 
Het tweede aspect dat ik in de aanvang heb genoemd, de heel verschillende functies 
van diverse onderdelen van dit gebouw, leverde een moeilUkheid voor het bepalen van de 
kolomafstanden. Er is (uiteraard met integratie van architectonische aspecten) ten slotte 
uitgekomen dat in de parkeergarage op 7,5 X 15 m zo:.! worden gebouwd. Ook voor de 
openbare straten die door de parkeergarage heen lopen was een vrije overspanning van 
15 m nodig. Voor de op en boven het winkelniveau gelegen dagwinkels van het klein
winkelbedrUf is dit stramien van 7,5 X 15 m gehandhaafd. 
De moeilijkheid voor een ontwerp van dergelUke winkels is, dat men tUdens de bouw nog 
niet weet hoe groot iedere individuele winkel wordt en men moet dus een zodanig stramien 
hebben, dat een grote flexibiliteit aanwezig is voor de indeling der winkels. Aanvankelljk 
is hier ook nog gedacht aan 15 X 15 m doch de dan nodige vloerconstructie zou te weinig 
speling hebben overgelaten voor wUzigingen tijdens de uitvoering, zoals bijv. het als nóg 
(of zelfs later) inbouwen van roltrappen. De grootwinkelbedrijven echter wUzen een recht
hoekig stramien af; ze hebben behoefte aan een vierkant kolomstramien met eigenlUk maar 
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een eis daaraan verbonden, nl. minstens 10 m afstand tussen de kolommen. Gezien de 
plaatsing der grootwinkelbedrijven boven de parkeergarage met 7,5 X 15 m is dit hier 
geworden 15 X 15 m. 
Er is dus in hoofdzaak een stramien van 7,5 X 15 m, plaatselijk overgaand in 15 X 15 m, 
terwijl bijv. in expeditieruimten, rond trappehuizen enz. ook nog 7,5 X 7,5 m zéér plaatselijk 
voorkomt. Bij een zo grote vloeroppervlakte als in dit gebouw moet worden uitgevoerd, 
is het uiteraard van het grootste belang om zoveel mogelijk gebruik te maken van repetitie 
in de uitvoering. Vandaar dat de kolommen beneden het winkelniveau waarvan werd 
beslist dat ze rond moesten worden, beperkt werden tot drie standaard-diameters, nl. 
o 80, 0 100 en 0 120 cm en dat besloten werd de vloeren te maken volgens het principe 
van paddestoelvloeren en vlakke plaatvloeren. Gezien de grote overspanningen van 15 m 
werd daarbij tevens gezocht naar een methode om in de velden der vloeren aan eigen 
gewicht te besparen. Daarom werden in de vloeren van de tweede parkeerlaag en winkel
niveau (totaal gezamenlijk oppervlak 65000 m') cassetten toegepast, groot 68 cm X 68 cm, 
diep 34 cm. Bij de hoogbouwen der grootwinkelbedrijven werden vlakke plaatvloeren toege
past met ingestorte kartonnen kokers. 
Figuur 5 toont de doorsnede (van het pand voor C & A) waarin in de eerste parkeerlaag 
losstaande poeren zijn geprojecteerd (waartussen een vloer van beton keien op zand). 
Alleen plaatselijk, bijv. bij expeditieruimten, zijn vrijdragende vloeren tussen de poeren 
toegepast. Bij de losstaande poeren werden de palen enigszins schoor geheid, ter verkrij
ging van een zo goed mogelijke spreiding van de belasting over de dragende zandlaag 
en met het oog op stabiliteit. 

De tweede parkeerlaag en winkelniveau zijn uitgevoerd als cassettevloer, dik 46 cm, kolom
men h.o.h. 7,5 X 15 m. In de ribben tussen de cassetten werden beugels 06 toegepast. 
Zoals U weet worden in de U.S.A. vrij algemeen de beugels weggelaten en ook in enkele 
gebouwen in Nederland is dat gedaan. Daar staat tegenover dat sommige bouw- en 
woningdiensten vooralsnog bebeugeling eisen. Hier hadden we de moeilijkheid dat ook 
de belasting op de vloeren sterk zou kunnen variëren bijv. door het alsnog plaatsen van 
kluizen, van tussenverdiepingen enz. en er moest de mogelijkheid blijven van het maken 
van (eventueel vrij grote) sparingen en daarom werd hier bebeugeling toegepast. 
De hogere lagen van de grootwinkelbedrijven bezitten een kolomafstand van 15 X 15 m, de 
vloerdikte is 46 cm met ingestorte kartonnen kokers 0 29 cm. De hoogste verdieping is 
uitgevoerd als staalconstructie met een geïsoleerd stalen dak. 
Een vrij karakteristieke sondering toont fig. 6. Er werden voorgespannen betonpalen ge
bruikt, variërend in lengte van 16 tot 21 m. De schacht is 40 X 40 cm, voorspanning 37 
kgf/cm', voet 56 X 56 cm, waarop 105 ton werd toegelaten. Het heien tot de door ons 
bepaalde diepten aan de hand van de door N.v. Fugro gemaakte sonderingen, verliep 
probleemloos en vlot. De palen werden voor 50,% geleverd door N.v. Schokindustrie en 
voor 50% door N.v. Betondak. 
De dilatatievoegen zijn in de vloeren gemaakt op plaatsen juist ten noorden en ten zuiden 
van een kolomrij. Dit is gedaan in overleg met de aannemer, die als volgorde van werken 
deze richting had gekozen; ieder nieuw te storten vloergedeelte kon nu op een reeds gestort 
gedeelte worden opgelegd. 
Figuur 7 toont een detail van een dilatatievoeg. De beweeglijkheid van de voeg wordt 
mogelijk gemaakt door een oplegging op neopreenblokken. In verband met bescherming 
tegen brand zijn deze neopreenblokken rondom beschermd door cerafelt (bestand tegen 
temperaturen tot 1100 °C). Waterdichtheid wordt verkregen door een plastic strip, terwijl 
bovendien een voegdichting van thiokol is aangebracht, die ter bescherming wat verdiept is 
aangebracht. De uitvoering van deze voegen is in een aparte proef door de Fa. Voormolen 
eerst zorgvuldig onderzocht. 
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Overdekking van de Meierüstraat, uitgevoerd 
met geprefabriceerde elementen 

10 
Staalconstructie voor de middenstands
winkels 

De kolomwapeningen (fig. 8) werden als kooien geprefabriceerd en ineens gesteld in de 
poeren van begane grond tot winkelniveau. 
Figuur 9 geeft een afwijkend vloergedeelte op het winkelniveau te zien. Het is de over
dekking van de Meierijstraat. Deze is niet met een cassettevloer gemaakt om twee redenen: 

a. het normale kolomstramien van 7,5 X 15 m in de garage moest hier 90 0 draaien t.g.v. 
de richting van de Meierijstraat en dit zou een grote verstoring hebben betekend in de 
regelmatige produktie van de aannemer; 

b. gezien het zeer beperkte bouwterrein was het van het grootste belang de Meierijstraat zo 
min mogelijk te blokkeren voor het bouwverkeer. Hier was dus een geprefabriceerde con
structie de beste oplossing. 
U ziet een vrije overspanning van 15 m, gemaakt met behulp van geprefabriceerde balken 
en vloerplaten. De randbalken zijn eveneens geprefabriceerd en werden bevestigd met 
behulp van een stalen penconstructie, een vinding van mijn oud-collega ir.Engel. Ik noem 
deze verbinding altijd de Engel-pen en ik hoop dat de leden van de Betonvereniging deze 
benaming zullen overnemen. Daarmee zou voorkomen kunnen worden dat, zoals reeds 
een keer is gebeurd, bij een bespreking van een gebouw waar deze verbinding werd 
toegepast, ongewild gesuggereerd werd dat deze verbinding een uitvinding zou zijn van 
een betonfabriek. 

Bouwen in korte tijd 
Aanvankelijk was het de bedoeling het gehele gebouw op te trekken als betonskelet. Bij het 
onder de loupe nemen van de problemen van middenstandswinkels met de algemene eis 
van een zo groot mogelijke flexibiliteit voor bijv. inebling, plaatsing separaties, plaatsing 
eventuele roltrappen, het aanbrengen van leidingen, koelinstallaties enz., kwam de gedachte 
op: zou hier een staalconstructie niet vele voordelen leveren ter bereiking van: 

a. de genoemde grote flexibiliteit; 
b. snel bouwen, want er kan reeds worden begonnen met de fabricage tijdens het storten 

van de onderbouw. Ten slotte is staal een ideaal materiaal voor prefabricage. 
Normaal gesproken is een staalskelet meestal duurder dan een betonskelet, maar dat komt 
vaak voor een belangrijk deel doordat aan de eis van brandwerende bekleding moet worden 
voldaan. Bij kostenberekeningen bleek, dat als afgezien zou kunnen worden van de eisen 
van aparte brandwerende bekleding, bij de beschikbare constructiehoogten, een staal
constructie gecombineerd met een vloer van betonnen prefabplaten, een reële oplOSSing 
zou kunnen bieden. Doordat het gehele winkelcentrum van een sprinklerinstallatie wordt 
voorzien was inderdaad een brandwerende bekleding niet nodig. Voor de middenstands
winkels is daaruit de constructie gevolgd van figuur 10. De stalen spanten staan h.o.h. 
7,50 m. Het dak bestaat uit geïsoleerde stalen dakplaten, rustend op een systeem van 
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Constructie voor het dak van de grote hal 

Doorkijk vanaf eerste laag van de parkeer
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gordingen. Er is een stapelsysteem toegepast met zo eenvoudig mogelijke boutverbindingen 
om vóór alles snel te kunnen monteren en het aantal manuren op de bouwplaats te 
beperken. 
Het dak van de grote hal (fig. 11) bestaat uit een rooster van gordingen op een kolom
stelling van 15 X 15 m. In een vak van 7,5 X 7,5 m kan waar gewenst, een daklicht worden 
gemaakt door als het ware één punt van het vierkant op te lichten; er is dan een slechts 
betrekkelijk geringe wijziging in de constructie nodig. Het afschot van de dakvlakken heeft 
nog wel moeilijkheden opgeleverd. Na vele overwegingen is besloten dit te realiseren door 
het schuinleggen van de dakvlakken en door verlopende kopplaten aan de kolommen te 
gebruiken. 

Ik hoop in dit artikel een algemeen beeld te hebben gegeven van de constructies, toege
past in dit winkelcentrum. 
Nog even wat aantallen en hoeveelheden: 

• 2270 palen met draagvermogen van 105 ton. 
• ca. 42000 m3 beton. Gezien het feit dat door de aannemer alleen reeds voor de onderbouw 

gemiddeld zo'n 600 m3 beton per week gestort zou moeten worden werd in het bestek 
voorgeschreven dat een betoncentrale op het werk zou moeten worden opgericht, om de 
moeilijkheden met het verkeer op dit belangrijke knooppunt zoveel mogelijk te beperken. 

• 3600 ton staalconstructie. 
• 34 000 m' stalen dakvlak. 
• ca. 1200 geregistreerde tekeningen (definitief voor uitvoering) worden door ons bureau 

gemaakt in een periode van 15 maanden d.w.z. gemiddeld ruim 3 stuks per dag. 
Resumerend zou ik ten slotte willen zeggen: de organisatorische problemen waren 
eigenlijk de belangrijkste, mede doordat tijd nu eenmaal geld is en door de eisen van een 
grote flexibiliteit. 
Constructief is er dacht ik, in details niet zoveel spectaculairs te beleven maar ten aanzien 
van de problemen voor de algemene constructieve opzet was dit gebouw toch wel erg 
boeiend. 
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C.Voormolen 
directeur N.V. Aannemingsmaatschappij 
v/h H. en p.voormolen, Rotterdam 

De realisatie van Zuidplein 
In de voorgaande artikelen bent U vertrouwd 
gemaakt met de achtergronden, de ontwik
kelingen van het ontwerp en de constructie
ve facetten van het winkelcentrum Zuidplein. 
Nu blijft ten slotte de vraag over 'hoe het 
winkelcentrum gerealiseerd moest worden'. 
Het probleem is niet al/een de omvang van 
het project met zijn bijna 4 hectaren be
bouwd oppervlak en zijn 500000 m3 inhoud, 
of de bouwtijd van totaal 2% jaar, of de 
korte voorbereidingstijd van opdrachtgevers, 
ontwerpers en uitvoerende partijen, of de 
gezamenlijke en apart optredende op
drachtgevers, architecten en adviseurs, die 
ieder op zichzelf wel enige problemen met 
zich meebrachten, maar de complexiteit van 
deze afzonderlijke facetten in de totaliteit 
van dit project. 
Het is dan waarschijnlijk ook niet zo ver
wonderlijk, als ik de vraag aan U voorleg 
'hoe realiseren wij het winkelcentrum Zuid
plein', waarbij ik dan in de eerste plaats 
denk aan de organisatorische structuur en 
aanpak voor de voorbereidende en uitvoe
rende fasen en pas in de tweede plaats 
denk aan een aantal technische problemen, 
die een complex van een dergelijke omvang 
èn korte bouwtijd aan de uitvoerende par
tijen stelt. 
De eerste opdracht aan onze aannemings
maatschappij kwam tot stand via een voor
selectie en een onderhandse aanbesteding 
voor de ruwbouw van de onderbouw. Slechts 
enkele maanden na de aanvang van deze 
ruwbouwfase ontstond zowel bij opdracht
gevers, ontwerpers en aannemer, de be
hoefte aan een totaalplanning voor het ge
hele complex, omdat de ontwikkeling en het 
ontwerp van de bovenbouw en de afbouw 
van de parkeergarage hun invloed lieten 
gelden op de ruwbouw. 
Niet alleen de bouwkundige ontwikkeling 
vari het winkelcentrum had zijn invloed op 
de ontworpen onderbouw, maar ook de tech
nische installaties voor de bovenbouw had
den de nodige invloed hierop. 
Het opstellen van programma's van eisen, 
het ontwerpen van gebouwen en installaties 
en gelijktijdig daarmee de eerste uitvoering 
van het centrum maakten een overall
planning en coördinatie van alle activiteiten 
van alle partners noodzakelijk, om aan de 
gestelde openingsdatum van 1 september 
1972 te kunnen voldoen. In overleg met de 
MBO en bureau Bakker heeft onze aanne
mingsmaatschappij een onderzoek ingesteld 
naar de mogelijkheden om het complex vóór 
1 september 1972 gereed te krijgen en aan 
welke voorwaarden voldaan moest worden 
om dit te bereiken. 

Bouwstromen 
Een belangrijk aspect uit dit onderzoek was 
de opdeling van de uitvoerende werkzaam
heden in een aantal bouwstromen (fig. 1), 
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namelijk één stroom voor de onderbouw 
inclusief afbouw, één stroom voor de groot
winkelbedrijven en een voor de overige 
winkels, in de wandeling de MBO's ge
naamd. 
Inmiddels is daar nog één bouwstroom aan 
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toegevoegd, namelijk voor de drie passe
relles, die het winkelcentrum verbinden met 
het sportcomplex Ahoy, het Ikazia zieken
huis en over het tunneltracé, een opdracht 
die wij van de gemeente Rotterdam ontvin
gen. 



Iedere bouwstroom heeft zijn eigen project
leider met onder zich zijn hoofduitvoerder, 
uitvoerders en administratie- en planning
assistent (fig. 2). 
Deze verschillende bouwstromen met elk 
hun projectleider, staan onder een algemeen 
projectleider, die de totale leiding en verant
woordelijkheid heeft voor het gehele pro
ject. Deze hoofdprojectleider wordt ge
assisteerd door een plaatsvervanger, die te
vens de leiding heeft over een aantal cen
trale stafafdelingen op de bouwplaats, zoals 
de werk- en loonadministratie, centraal 
transport, de betoncentrale (twee installaties) 
met het laboratorium, de inkoop en cal cu
latieafdeling, de ontwerpafdeling voor bekis
ting en hulpconstructies en de centrale orga
nisatieafdeling. Deze stafafdelingen op het 
werk zijn functioneel verantwoording schul
dig aan de afdelingen op het hoofdkantoor. 

Andere belangrijke aspecten waren de goe
de aansluitmogelijkheden tussen ruwbouw 
onderbouwen ruwbouw bovenbouw indien 
met één aannemer werd gewerkt, de flexibi
liteit in personeel en de inzet van gespecia
liseerde transportmiddelen, hulpconstructies, 
het optimaal gebruik van een beperkt bouw
terrein en de besparing aan algemene bouw
plaatsvoorzieningen en kosten. 
Daarnaast heeft de organisatorische, tech
nische en administratieve coördinatie, de 
verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid 
bij het werken met één aannemingsmaat
schappij een belangrijke rol gespeeld. Onze 
maatschappij treedt dan ook op als hoofd
aannemer voor alle bouwkundige werkzaam
heden en is opdrachtgever voor onder 
meer de staalconstructies, de prefab binnen
en buitengevels, de dakconstructies, enz. 
Zoals ik al memoreerde, ontvingen wij de 
eerste opdracht via een onderhandse ·beste
ding. De volgende opdrachten kwamen via 
open begrotingen tot stand, waarvoor eerst 
een raamcontract en duidelijke procedures 
en spelregels werden vastgesteld tussen op
drachtgevers, architecten en onze maat
schappij. 
Doordat de inschakeling van de hoofdaanne
mer bij het project plaats had bij de aanvang 
van de uitvoering, is er niet sprake van een 
volledig bouwteam. Wel is nu tijdens de uit
voering van het project intensief overleg 
gegroeid over de inschakeling van toeleve
ringsbedrijven, de keuze van materialen en 
alternatieve mogelijkheden voor construc-
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ties, hulpconstructies en niet in de laatste 
plaats over de coördinatie en de planning 
van dé werkzaamheden van opdrachtgevers, 
ontwerpers, adviseurs van installaties en uit
voerenden. 
Een kleine kerngroep uit deze partners 
bewaakt het totale project technisch, orga
nisatorisch en fiAancieel en komt éénmaal 
per 14 dagen bij elkaar. Daarnaast zijn er 
de gebruikelijke bouwvergaderingen per 
bouwstroom. Het realiseren van het winkel
centrum Zuidplein gebeurt in de eerste 
plaats dus organisatorisch, maar ook in 
technische zin liggen in de gehele opzet van 
het complex nog een paar addertjes onder 
het gras verscholen. 

4-5 
Routing vloerbekisting tweede laag 
Routing vloerbekisting derde laag 
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De tafelconstructie 
De twee cassettevloeren van de onderbouw, 
met een gezamenlijke oppervlakte van bijna 
80 000 m2, een lengte van 380 m en een 
breedte van 180 m, inclusief heiwerk, fun
deringen en kolommen in anderhalf jaar ge
reed te hebben, is een bijzondere opgave. 
Onze keuze voor de bekisting is gevallen op 
een tafelconstructie van 'rüstbinderprofielen' 
van 18 m lengte, gekoppeld door stalen 
buizen (fig. 3). In dit frame liggen houten 
ribben waarop een laag plywood. De hierop 
rustende polyester cassetten ligg·en in een 
vakverdeling van triplexstroken, waardoor 
een compleet vloerveld van 15 x 7,5 m wordt 
geformeerd. Deze tafelconstructie wordt 
voor de onderste laag aan de uiteinden 
opgelegd op de funderingspoeren. 
Ontkisten van deze constructie geschiedt 
door het neervijzelen van de gehele tafel 
op speciale rollen. Een trekker Iiert de tafel 
één vak verder, waar deze weer op hoogte 
gevijzeld wordt. De aan het beton klevende 
cassetten worden met perslucht gelost en 
op het verreden vloerveld geplaatst, zo
dat de cyclus herhaald kan worden. De 
totale cyclustijd is 10 werkdagen en het 
totale aantal tafels bedraagt 27 stuks. 
Aan de hand van fig. 4 en 5 kunt u de ver
schillende fasen van de cyclus onderschei-
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Een van de twee op het werk aanwezige 

betoncentrales 

Betonneren door middel van betonpompen 

6 
Produktiegrafiek ruwbouw van de onderbouw 

Het vervaardigen van vloerelementen in de 

veldfabriek 

den, terwijl deze schema's laten zien hoe de 

routing van onze 27 tafels over het werk 

verloopt. Met deze constructie werd in de 

onderbouw maximaal 700 m3 beton per week 

verwerkt; in het totale complex werd maxi

maal 1100 m3 beton per week gestort, die op 

het werk door twee beton installaties wordt 

vervaardigd. Uiteraard werd 's winters ver

warmde betonspecie geleverd en werden de 

gestorte velden met stoom verwarmd. 
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In het schema van fig. 6 is te zien dat wij 

voor de staking op onze planning een lichte 

voorsprong hadden opgebouwd, die door de 

staking helaas weer in een achterstand is 

omgezet. 

Het transport van de betonspecie over dit 

omvangr[jke complex van 180 x 380 m vorm

de een groot probleem. Zonder verder enige 

reclame te willen maken, durf ik ronduit te 

stellen, dat wij ons zeer gelukkig prijzen met 

de twee Amerikaanse Whiteman betonpom

pen, die in gebruik zijn. Wij hebben als 

eerste in Nederland deze pompen aan

geschaft en tot op heden ruim 22000 m3 

betonspecie verpompt. 
Onze ervaringen zijn zeer gunstig, zonder 

enige toevoeging aan de betonspecie pom

pen wij ± 50 m3 betonspecie per uur met 

een zetmaat van 6-8 over een afstand van 

ongeveer 250 m. De transportleidingen en 

koppelingen zijn speciaal in samenwerking 

met de leverancier van de pompen, Meca

trans uit Roermond voor ons ontwikkeld en 

voldoen uitstekend. Publikaties in de Ameri

kaanse vakpers melden dat deze pompen 
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zonder tussenstations betonspecie kunnen 

opvoeren tot 175 m hoogte. Helaas zullen wij 

die ervaring op het winkelcentrum niet op

doen, maar een horizontale afstand van 350 

m ligt wel in het verschiet, waarbij verwacht 

wordt dat de capaciteit ten minste nog 25 m3 

per uur zal bedragen. 

Op het terrein is bovendien een veldfabriek 

voor de vervaardiging van prefab-beton

elementen aanwezig. Voor het winkelcen

trum Zuidplein worden hierin alle vloerpla

ten voor de bovenbouw vervaardigd, die te 

zijner tijd in de staalconstructie moeten wor

den gemonteerd. Deze veldfabriek heeft ook 

aan de Economische Hogeschool gestaan 

en daar vele gevelplaten, vloerplaten, trap

pen en bordessen geproduceerd. 

Natuurlijk zijn er nog vele onderwerpen, 

constructie- en uitvoeringsdetails die de 

moeite waard zijn nader te worden be

schouwd. Toch zou ik het willen laten bij de 

organisatie, de tafelconstructie en het beton

transport, als drie typische voorbeelden van 

de uitvoeringsorganisatie en de rol van de 

aannemer in het moderne bouwproces. 


