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Het nieuwe hoofdkantoor voor de verzekeringsmaatschappij Interpolis, een dochteron

dernemingvan de Rabobank, wordt gebouwd op hetOudeTivoliterrein, gelegen tussen de

Spoorlaan en de Tivolistraat te Tilburg. Tevenswordt een bouwdeel gerealiseerd voor een

vestiging van de Rabobank. Het nieuwe hoofdkantoor wordt in fasen gebouwd, waarvan

de eerste in de zomer van 1996 is opgeleverd.

HOOFDKANTOOR INTERPOLIS TE TILBURG
Deeerste fase van hethoofdkantoorvoor In

terpolis bestaat uit de volgende bouwdelen

(fig. 1, foto 2):

• hoogbouw, bestaande uiteen 82,5 m hoge

kantoortoren (KT) met afmetingen van cir

ca 13 x 43 m 2 en een 92 m hoge verkeers

toren (VI) met afmetingen van circa 9 x 16

m2• De beide torens zijn verbonden door

middel van loopbruggen met een lengte

van circa 7 m;

• bouwdeel A, een driehoekvormig bouw

deel in twee bouwlagen langs de Spoor

laan, meteen lengte van circa 130 m. Hier

in wordt de Rabobank gehuisvest;

• bouwdeel C, een langgerekt gebouw in vijf

bouwlagen met een lengte van circa 180

m;

• bouwdeel B, de verbinding tussen de

bouwdelen A en C. Hierin bevinden zich de

centrale hal, roltrappen naar de eerste ver

dieping en het restaurant. Een golfdak op

een hoogte van circa 10 msluitditcentrale

gedeelte af;

• parkeerkelder, die gedeeltelijk onder de

bouwdelen A, B en C ligt en circa 120 au

to's kan herbergen. De ingang bevindt zich

aan de westzijde. Aan de oostzijde is de

kelder bereikbaar voor fietsers en brom

fietsers.

Constructief ontwerp

Dewensvan de opdrachtgeverwas een vlak

ke binnenzijde van de gevel. Dit betekende

dat een dragende gevelwand het meestvoor

spaarloon

parkeerkeldertSituatie bouwdelen eerste fase. Hoogte

bouwdelen A en B: 10 m; C: 23,5/26,5 m;

KT: 82,5 m; VT: 92 m

Noordzijde van het complex langs de

Spoorlaan
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Plattegronden kantoortoren

a. begane grond

b. derde verdieping (doosconstructie)

c. verdiepingen boven derde verdieping

de hand lag. Een tweede aspect dat invloed

had op het constructieve ontwerp was de

korte bouwtijd (dertig maanden). Het toe

passen van zoveel mogelijk geprefabriceer

de betonelementen en staalconstructies

was dan ook gewenst.

De aannemer, een combinatie van BBF

Bouw-en Aannemlngsrnaatschappü en Heij

mans Bouw, was de ontwerpfase betrok

ken de planontwikkeling. De uitvoerings

aspecten konden daarbij gelijktijdig in het

ontwerp worden meegenomen.

peil gewapend-betonnen kolommen in de

langsgevels. gewapend-betonnen wan

den in de kopgevels:

• tussen 12,25 m en 17,70 m boven peil een

doosconstructie van gewapend beton als

overgang tussen de kolommen en de dra

gende gevelwanden. in de doosconstruc

tie bevinden zich technische ruimten;

• tussen 17,70 m en 75,40m boven peil dra

gende gevels en wanden van gewapend

beton; de vloeren, bestaande uit voorge

spannen kanaalplaten meteen druklaag,

spannen van gevel tot gevel met een over

spanning van 12 m.

Kantoortoren (fig. 3 en 4)

De draagstructuur van dit bouwwerk is in

hoofdzaak als volgt:

• een gewapend-betonnen funderingsplaat,

dik 1,70 m,gefundeerd op voorgespannen

betonpalen;

• tussen 2,00 m onder en 12,25 mboven

Boven de doosconstructie wordt de stabili

teit verkregen door de gevelwanden, die als

gevelbuisconstructie werken. Vande funde

rlngsplaat tot de doosconstructie zorgen de

doorlopende kopwanden en één langswand

voor de stabiliteit.
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Plattegrond begane grond bouwdeel A en verkeerstoren (VT)

Bouwdeel B (foto 7)

Dit bouwdeel moet als een tussenlid tussen

de bouwdelen A en Cworden beschouwd en

heeft constructief gezien geen eigen karak

ter.

Bouwdeel C (fig. 8)

Dit langgerekte bouwdeel heeft vijf bouwla

gen. De constructie bestaat in hoofdzaak uit

dragende gevelwanden met voorgespannen

kanaalplaten. die van gevel tot gevel span

nen. De overspanning bedraagt, evenals bij

dekantoortoren, 12,00 m.

Evenals bij bouwdeel A lopen niet alle dra

gende gevelwanden door tot de begane

grond. Plaatselijk moet er op de tweede ver

dieping worden overgegaan op een kolom

menstructuur. De kolomafstanden bedra

gen 14,40 m. Een oplossing zoals bij bouw

deel A was niet mogelijk.

Daar de verdiepingshoogte van de eerste

verdieping 5,00 m is, is gekozen voor een op

lossing met randbalken en geprefabriceer

de koppelbalken, hart op hart 7,20 m.

door konden ook op de tweede verdieping

de voorgespannen kanaalplaten worden

toegepast.

Het gebouw heeft een lengte van circa 180

m. Tweedilataties verdelen het in drie delen

met lengten van respectievelijk 52, 77 en

51m.

De stabiliteit in dwarsrichting wordt verzorgd

door de trappenhuizen op de koppen van

het gebouw, een tussengelegen trappen

huis en door verbinding met de verkeers

toren.

In langsrichting geven de dragende geveI

wanden die tot de begane grond doorlopen,

voldoende stabiliteit.

Bouwdeel A (fig. 5)

Dit bouwdeel bestaat uit twee bouwlagen.

Een gedeelte bevindt zich onder de hoog

bouw. Buiten de hoogbouw bestaat de con

structie uitdragende gevelwanden metvoor

gespannen kanaal platen, die van gevel tot

gevel spannen. Plaatselijk zijn tussensteun

punten aangebracht om de overspanning te

beperken.

Niet alle dragende gevelwandenlopen door

tot de begane grond. In dat geval zijn kolom

men met randbalken op de eerste verdie

ping toegepast. Hierbij diende rekening te

worden gehouden met excentrische balkoe

lastingen. Aangezien die niet hoogzijn, door

datdit bouwdeel uit slechts twee bouwlagen

bestaat, was opname hiervan door de ko

lommen mogelijk.

Verkeerstoren (fig. 3 en 5)

De verkeerstoren is van fundering tot dak

een schacht van gewapend beton. In deze

toren bevinden zich de liften, het trappen

huis en garderobe/toiletruimten.

In dwarsrichting is de schacht door middel

van loopbruggen aan de geveIbuisconstruc

tie van de kantoortoren gekoppeld, waar

door voor de stabiliteit een samenwerking

van beide constructies plaatsheeft. Daaren

tegen is ervoor gezorgd dat er in langsrich

ting geen koppeling bestaat (fig. 6) om te

voorkomen dat de kantoortoren, door de

veel grotere stijfheid, de windbelasting op de

verkeerstoren naar zich toe zal trekken. De

stijfheid langsrichting van beide torens is

zeer groot. Het verschil in horizontale ver

plaatsingen is daardoor gering.

Om verschil in hoekverdraaiingen tussen

beide torens als gevolg van zettlngsverschü

len tevoorkomen, zijn de fundenngen van de

torens stijf met elkaar verbonden door de

funderingsplaat van de kantoortoren uit te

breiden tot onder een gedeelte van de ver

keerstoren.

"--.

KT

Schema koppeling verkeerstoren (VT)

en kantoortoren (KT)

Centrale hal in bouwdeel B
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Parkeerkelder

De parkeerkelder is gelegen onder een

deelte van de bouwdelen A, B en C (fig. 1).

Elkbouwdeel heeft zijnkolommen/wanden"

structuur, die in kelder zouden moeten

doorlopen. Door bouwkundige voorzienin

genwas de verdiepingshoogte van de kelder

3,60m. Met een vrije ruimte van 2,20 mbe

tekent dit dat een kelderdek met balken met

prefab-vloerelementen mogelijk zou zijn.

Door de onregelmatige kolommenstructuur

van de bovenliggende constructie was dit uit

oogpunt van esthetica en gebruiksvriende

lijkheid niet aanvaardbaar in de parkeerkel

der.

CEMENT1996j12

Er is gekozen voor een in het werk gestorte

vlakke vloer van 450 mm dikte met over

spanningen tot circa 12 m, met als voorde

len:

• kolommen van hetgolfdakbehoefden niet

door te lopen tot de kelder;

• extra kolommen konden geplaatst worden

op plaatsen die parkeertechnisch het

mlnstln de weg stonden;

• meer vrije keuze voor het leidingverloop.

Een nadeel was dat de wens om zoveel mo

gelijk geprefabriceerde elementen toe te

passen niet gehonoreerd kon worden.

® Plattegronden bouwdeel C

a. derde verdieping

b. gedeelte tweede verdieping met detail

c. begane grond
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Stabiliteit van de kantoortoren

Deafmetingen in plattegrond van deze toren

bedragen circa 13 x 43 m2
• Uitgangspunt

voor de detaillering is een min of meer rno

noliete verbinding van de gevelelementen

onderling. Opdeze wijze wordt een buiscon

structie verkregen. Tussen de vierde en der

de verdieping gaan de langswanden over in

een met afstanden van 10,80

m, mogelijk gemaakt door de derde verdie

ping uit te voeren als doosconstructie.

De gehele buisconstructie is monoliet. Dit

betekent dat drukspanningen tengevolge

van nietgelijkmatiglangs de omtrek aangrij

pende belastingen, genivelleerd zullen wor

den. Zo zullen de gesloten (kop)wanden

meer verticale belasting naar zich toetrek

ken, waardoorin de penanten enregels tus

sen de ramen van de langsgevel momenten

en dwarskrachten optreden. Dezezijn niette

verwaarlozen.

Om de spanningen in het gevelraamwerk te

beperken zijn de afmetingen van de kolom-

een gesloten bouwput toegepast. De dam-
wanden zijn met verwijderbare groutankers

verankerd. De scheidende, slecht doorla

tende laag ligt op NAP+ 9,50 m à 9,00 m.
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De verwachte zetting van de hoogbouw be

draagt 25 mmo

Deze zettingen zullen gereedkomen van

de hoogbouw voor circa 80% zijn opgetre

den. Het onderkelderdegedeelte is gedila

teerd van de rest van hetgebouw In gedeel

ten van de laagbouw die op de hoogbouw

aansluiten, zijn in de constructies voegen

aangebracht. Deze voegen doen alleen in de

beginfase dienst en behoeven niet te wor

den doorgezet in de bouwkundige afwer

king.

Bouwput

De grondwaterstand bedraagt maximaal

NAP+ 12,00m. De onderkant van de kelder

ligt op gemiddeld NAP+ 10040 m. Tervoorko

ming van beïnvloeding van de omgeving is

de aannamen te toetsen. In figuur 8 zijn de

ze sonderingen weergegeven.

Sonderingen 140 en 001 zijn de oorspronke

lijke sonderingen; sonderingen 1 en 2 zijn

uitgevoerd op twee plaatsen voor het heien

en sonderingen 5 en 4 op dezelfde plaats na

het heien. Het inheiniveau van de palen was

NAP+ 0,50 m. De controlesonderingen be

vestigden de juistheid van de aannamen.
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Paalfundering en bouwput

Paalfundering

In figuur 9 zijn twee sonderingen weergege

ven. Het maaiveld bevindt zich op circa NAP

+ 14,00 m. Eenfundering op staal zou moge

lijk geweest met een grondverbetering

tot NAP+ 9,00 à 8,00 m. Door de kosten van

de grondverbetering, vermeerderd met de

kosten voor zwaardere damwanden van de

bouwput en extra bemaling, had een funde

ring op palen de voorkeur.

Voor de laagbouw (bouwdelen A,B enC)

geprefabriceerde voorgespannen betonpa

len 350 x 350 mm- toegepast. Het inheini

veau lag gemiddeld op NAP + 1,50 m. Het

draagvermogen bedroeg 1300 kN (reken

waarde).

Voor de hoogbouw zijn geprefabriceerde

voorgespannen betonpalen 500 x 500 rnm"
toegepast. Het inheiniveau varieerde van

NAPtot NAP+ 2,00 m. Het draagvermogen

bedroeg 3000 kN (rekenwaarde).ln hetfun

derlngsadvles van Grondmechanica Delft is

hierbij aangenomen dat erin verband met

de grote palenconcentraties verdichting van

degrond zou plaatshebben. Gezien de eisen

in NEN6743 werden na het heien controle

sonderingen uitgevoerd om de juistheid van

® Sonderingen en controlesonderingen

a. vergelüking controlesondering 1 en 5 met vooraf gemaakte sondering 140

b. vergelüking controlesondering 2en 4 met vooraf gemaakte sondering 001
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@ Detai/ v/oerop/egging hoogbouw

ka evel

st kken
dragend prefab ete
ment

men niet geminimaliseerd. De doorsnede

van de kolommen (1200 x1200 mrn") komt

ongeveer overeen met de gemiddelde door-
snede van het raamwerk.

Het gevelraamwerk is berekend metbehulp

Van het twee-dlmensionate raamwerkpro

gramma van DIANA. Hierin ZÜn alle andere

constructle-elernenten, zoals de dooscon

strucüe, funderlngsplaat en betonpalen op-
genomen.

Het belastlngsgeval wind in dwarsrichting

werd berekend doorverticale krachten langs

de hoekkolommen te laten aangrilpen.

waardoor een inwendige spreiding van de

krachten kon worden bepaald. Het resultaat

was dat :bij :de verticale belasting (eigen ge-
wicht + veranderlijke belasting) door de

spreiding de druk in de penanten tussen de

ramen tot circa 70% werd gereduceerd. De

druk in de kopwanden nam met circa 150%

toe; voor de kolommen en betonpalen be

droeg dit percentage circa 80%.

BÜ wind in dwarsrichting werden de in de bo

venbouw optredende verticale druk- en trek-
krachten voor circa 50% opgenomen door

de penanten tussen de ramen. BÜ de kolom-
men in de onderbouw bedroeg ditcirca 40%.

De afname van de spreiding in de onder-
bouw is het gevolg van het geringe sprei-
dlngsvermogen van de onderbouw (kolom-
afstanden van 10,80 rn).

Aan de westzijde van de kantoortoren is de

verkeerstoren gekoppeld. De buiseenstruc

tie van de kantoortoren en de schacht van

de verkeerstoren werken door horizontale

koppelingen Samen. Uit de berekeningen

volgde dat hetaandeel van de buiseenstruc

tie vrüwel overeenkwam met de windbelas-

CEMENT1996/12

ting in dwarsrichting op de oostzllde. Op de

oost- en westziide is dan ook een gelüke be

lasting aangehouden. Windbelasting in

langsrichting was vrjwel nergens rnaatge

vend.

Detaillering dragende gevels en wanden

Het constructief ontwerp vereist een min of

meer monoliete uitvoering van de wanden.

In verband met de snelle bouwtüd moest zo

veel rnogeljk worden geprefabriceerd. BÜ de

kantoortoren ZÜn de langsgevels ter plaatse

van de ramen uitgevoerd in prefab beton

B 55; de overige gedeelten in de langsgevel

en dekopwanden werden in hetwerkgestort

in B35.

Om een monoliete samenhang te verkrijgen

moesten de elementen ten minste twee ra-
men bevatten en in halfsteensverband wor-
den geplaatst (fig. 1D).

De eis om een kabelgoot van 70 mm breed

en 300 mm hoog in het element op te ne-
men was bepalend voor de dikte ervan (fig.

11). In verband met de hüscapaciteit van de

kraan was het gewenst om de dikte van het

element niet groter te maken dan 260 mmo

Dit betekende dat ter plaatse van de voeg,

als gevolg van de kabelgoot, een dikte van

190 mm overbleef. Dit is voor de doken en

gaines wat krap, maar niet onaanvaardbaar.

De elementen zjn ter plaatse van de penan

ten maatgevend. Een maat van 260 mm is

niet optimaal. Een kleinere maat was in ver-
band metdekabelgootechterntetrnogeülk.

De wanden van de verkeerstoren zjn :in het

werk gestort met behulp van een klimbekls

tlng, De vloeren (eveneens in het werk ge-
stort) zÜn later gemaakt. Hiertoe waren in de

wanden stekkenbakken opgenomen.

De verkeerstoren is afgewerkt met donkere

natuursteen, de kantoortoren met rode te-
gels in antracietgrüze betonelementen.

Het ontwerp is van architect irABonnema te

Hardegarllp,

foto's: Marce/ van Kerckhoven, Tilburg
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