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Zo’n tien jaar geleden ontdekte architecte Trude Hooy-
kaas tijdens een fi etstochtje in het noordelijke haven-
gebied van Amsterdam het verlaten kraanspoor van de 
voormalige NDSM-werf. Het was liefde op het eerste 
gezicht. 

KANTOORGEBOUW KRAANSPOOR, AMSTERDAM

Indrukwekkend was het ook, want als een Romeins aqua-
duct houden vijftien zware betonbokken het 270 m lange 
spoor 13,5 m hoog boven het water. Hooykaas raakte 
gefascineerd door de locatie en de robuuste schoonheid 
van het betonnen industrieel erfgoed uit de jaren vijftig. 

Visioen boven  
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Dit leek haar de ideale om geving, niet uitsluitend voor 
haar eigen bureau, ook voor werkruimten voor creatieve 
bedrijven. Als in een visioen zag Hooykaas hoe de lang-
gerekte betonnen constructie een volledig transparante 
‘strip’ hoog boven het water draagt. 

 water
Gebruikers van de werkruimten kunnen zo optimaal 
genieten van het uitzicht over het IJ en de stad. De syn-
these tussen oud en nieuw levert bovendien een nieuw 
architectonisch beeld in Nederland. • ItB
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KANTOORGEBOUW KRAANSPOOR, AMSTERDAM – ARCHITECT

I. ter Borch

Ine ter Borch is publicist architectuur & bouwtechniek bij Archispecials.com in Amsterdam.

Transparant op ruw karkas
Het betonnen karkas van een verlaten 
kraanspoor aan de Amsterdamse 
Noordelijke IJ-oever inspireerde 
Trude Hooykaas van OTH Ontwerp-
groep Trude Hooykaas tot het ont-
wikkelen van een glazen kantoorlint 
voor creatieve bedrijven. Hooykaas 
zag het contrast voor zich van ruw 
beton en transparant glas. Een licht-
gewicht staalconstructie en een 
glashuid van beweegbare horizon-
tale glaslamellen maken dit beeld 
mogelijk. 

Het idee voor het bebouwen van het beton-
nen ‘fundament’ was het begin voor de ont-
wikkeling van het Kraanspoorproject dat 
onlangs – na een lange weg – zijn voltooiing 
heeft  bereikt. Eerst wilde de gemeente het 
kraanspoor slopen om op het vrijgekomen 
terrein bedrijfsgebouwen te ontwikkelen. 
Ontwikkelaars achtten het Kraanspoorplan 
fi nancieel onhaalbaar en zagen meer in 
hoogbouw. Maar OTH wist gemeente en 
ontwikkelaars te overtuigen: de sloopver-
gunning werd ingetrokken. Door Hooykaas’ 
doorzettingsvermogen en geloof in het 

project kwam het project er toch. Het fraaie 
architectonische beeld was zeker mede-
bepalend voor het uiteindelijke succes. 

Vanzelfsprekend staal
‘Vanaf het begin was respect voor het beton-
nen basement belangrijk voor het architec-
tonische en constructieve ontwerp’, vertelt 
architect Julian Wolse. Wolse is partner van 
OTH en heeft  het plan samen met Hooykaas 
ontwikkeld en uitgewerkt. Het maximale 
draagvermogen van de betonconstructie 
bleek geschikt voor het realiseren van drie 
nieuwe gebouwlagen, bij gebruik van een 
lichtgewicht constructie. Deze eis, samen 
met het gewenste transparante beeld, maakt 
de keuze voor een staalconstructie al bijna 
vanzelfsprekend. 
Het nieuwe transparante volume is los ge-
houden van het betonnen basement om het 
contrast te benadrukken. Dit beeld is bereikt 
door de eerste kantoorvloer ongeveer 3 m 
op te tillen boven het platformniveau dat op 
13,6 m boven het maaiveld ligt. Het kraan-
spoor werd gedragen door vijft ien betonbok-
ken, waarvan vier dubbele bokken worden 
afgewisseld door een enkele bok. Zo is de 

hart-op-hart afstand van de enkele beton-
bokken verdeeld in drieën met als resultaat 
een stramienmaat van 7,66 m voor de staal-
kolommen. Bij de vier dubbele betonbokken 
verzorgen stalen kernen de stabiliteit in 
langsrichting. Deze frames zijn vanuit de 
fabriek over het water naar hun bestemming 
gebracht en in zijn geheel gehesen tussen 
de betonbokken. Hier bevinden zich ook 
de stijgpunten naar de nieuwbouw met een 
panoramalift  en een trappenhuis. 
In dwarsrichting is het belastbare vermogen 
van de betonconstructie asymmetrisch 
vanwege de zwaardere kraanbelasting aan 
waterzijde. Om zoveel mogelijk nuttig op-
pervlak te creëren en het draagvermogen 
van de betonconstructie optimaal te benut-
ten, kraagt de staalconstructie in dwarsrich-
ting ook asymmetrisch uit. Dit resulteert in 
een totale breedte voor de werkruimten van 
12,6 m. Om de twee stramienen zijn stabi-
liteitskruizen opgenomen in scheidings  
wanden. Zo ontstaan vrij indeelbare units 
met een oppervlak van 300 m2. Sanitaire en 
andere voorzieningen zijn geconcentreerd 
in de entreeruimte tussen de dubbele beton-
bokken. Ook voor de vloerkeuze was licht-
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gewicht een belangrijke voorwaarde. Geko-
zen is voor Infra+-vloeren (nu bekend als 
Slimline) met een betonlaag aan de onder-
zijde van 70 mm en een toplaag van multi-
plex platen. De multiplex platen zijn opge-
legd op rubbers tegen geluidhinder. 
Installatieleidingen zijn zoveel mogelijk 
weggewerkt in de holle ruimte in de vloer. 
Zo kon een verlaagd plafond achterwege 
blijven, wat gewichtsbesparing en hoogte-
winst oplevert. Het dunne vloerpakket bete-
kent ook winst in esthetische opzicht. In de 
betonlaag zijn leidingen ingestort voor een 
bouwdeelactiveringssysteem. Voor basis-
koeling en verwarming wordt water uit het 
IJ opgepompt en in het systeem gebracht.  

Esthetische klimaatgevel 
Een zorgvuldig ontworpen glasgevel zorgt 
voor het gewenste transparante beeld. Hoe-
wel bij de ontwikkeling van de gevel het 
esthetische resultaat een grote rol speelde, 
stond een effi  ciënt duurzaam binnenkli-
maat. Om de ongunstige eff ecten van een 
glasgevel – warm in de zomer en koud in 
de winter – op te vangen, is een tweede-
huidfaçade toegepast. De gevel bestaat uit 

Dat de lamellen desgewenst per sectie
individueel kunnen worden aangestuurd, 
verhoogt niet alleen het comfort, maar zorgt 
ook voor een interessant en plastisch gevel-
beeld. Voor een zuivere glascontour is het 
glas aan de dakrand simpelweg omgezet 
en wordt de spouw afgedekt met een plaat 
gelamineerd veiligheidsglas. De binnengevel 
bestaat uit verdiepinghoge prefab grenen 
puien voorzien van dubbel glas met een 
moduulmaat van 1,91 m. Elementen met 
een vaste beglazing worden afgewisseld met 
elementen met een draaibaar deel.
Met de lichtgewicht staalconstructie werd 
het visioen van Trude Hooykaas werkelijk-
heid. Bij dit hergebruik van industrieel erf-
goed is 12.500 m2 representatieve bedrijfs-
ruimte gerealiseerd in een langgerekte strip. 
Op onorthodoxe wijze rekent het project af 
met het wereldwijde automatisme van hoog-
bouw als enige ontwikkelingsmogelijkheid 
in oude havengebieden. Dat de ontwikkeling 
zo lang heeft  geduurd dat Trude Hooykaas 
inmiddels met pensioen is, en het bureau 
een andere locatie voor haar kantoor koos, 
doet aan het resultaat niets af. •

een glazen buitenhuid, een binnengevel en 
een spouw van 60 cm die samen functione-
ren als een klimaatgevel. In de spouw liggen 
beloopbare roostervloeren, waardoor de 
lucht ongehinderd kan stromen. De buiten-
huid is opgebouwd uit beweegbare horizon-
tale glaslamellen van 3,8 m breed op verticale 
aluminiumprofi elen. Tussen de aluminium-
profi elen is staaldraad gespannen als door-
valbeveiliging. Zonder randprofi el steunen 
de glaslamellen op nauwelijks zichtbare 
u-profi eltjes die zijn geïntegreerd met het 
uitzetmechanisme. Door de uitzetconstruc-
tie te laten samenvallen met de stijlen van 
de gevelconstructie ontstaat een optimaal 
transparant eff ect. 
Als zonwering is het glas voorzien van een 
puntrasterscreening aan landzijde en op de 
koppen. Ook hierbij is veel aandacht besteed 
aan het juiste eff ect. Uit een proefopstelling 
op ware grootte bleek dat ‘dots’ in alumi-
niumkleur in het zonlicht wit refl ecteren. 
Antraciet met een punt blauw blijft  donker. 
In gesloten toestand overlappen de lamellen 
elkaar als gepotdekselde delen. Aangestuurd 
door een elektromotor kunnen de lamellen 
per sectie traploos worden uitgezet tot 90º. 

Projectgegevens Locatie Noordelijke IJ-oever, Amsterdam • Opdracht ING Real Estate Development, Den Haag • Architectuur OTH Ontwerpgroep Trude Hooykaas, 

Amsterdam • Uitwerkend architect INBO Adviseurs Bouw, Woudenberg • Constructie Aronsohn Constructies raadgevende ingenieurs, Rotterdam • Adviseur installaties 

Huygen Installatie Adviseurs, Rotterdam • Adviseur bouwfyisca Lichtveld Buis & Partners, Utrecht • Adviseur gevel Façade Consulting&Engineering, Eindhoven • 

Uitvoering bouwcombinatie M.J. de Nijs en Zn./Bot Bouw, Heerhugowaard • Staalconstructie WVL Staalbouwers, Schagen 

Inspiratieplaatjes van de architect.

De eerste schetsen gingen 
nog uit van vierlaagse opbouw.
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KANTOORGEBOUW KRAANSPOOR, AMSTERDAM – CONSTRUCTEUR

of de constructie deze krachten aankan. 
Om economische redenen gebeurt dat niet. 
Ook hier niet.

Inspectie betonconstructie
Bij de betoninspectie kwamen de volgende 
punten naar voren.
a. Ondanks het streven om de bestaande 
constructie ongemoeid te laten, bleken er 
toch een aantal wijzigingen nodig. Deze 
aanpassingen zijn welbewust geaccepteerd, 
want met een blokkade bij het eerste kriti-
sche onderdeel, zou geen Kraanspoor zijn 
gebouwd. De aanpassingen bestonden in 
hoofdzaak uit de versterking van de bestaan-
de fundering spoeren: het nieuwe belasting-
niveau van de palen was aanzienlijk hoger 
dan in het oorspronkelijke ontwerp, daarom 
waren versterkingen noodzakelijk.
b. Aanbrengen van extra onderwapening bij 
de hoofdliggers, behalve ASR–schade (alkali 
silica reactie), waardoor in grote delen van 
de betonconstructie de treksterkte (en daar-
mee het dwarskrachtdraagvermogen) was 
afgenomen, waren aan de onderzijde van de 
hoofdbalken lokaal de buitenste staven van 
de onderwapening ernstig aangetast. 
c. Lokaal versterken van zeven van de vijf-
tien dwarsportalen; door het toevoegen van 
de extra bouwmassa werden de horizontale 
belastingen op de betonconstructie groter. 
Bij de dilataties in de oudbouw zijn in het 

Meters maken
ir. G.L.H.M. Henkens en ir. P. Lagendijk

George Henkens en Paul Lagendijk zijn 

res pec tievelijk directeur van en constructief 

ontwerper bij Aronsohn Constructies raadgevende 

ingenieurs in Rotterdam.

Het idee om op een oud kraanspoor 
een transparant volume van glas 
te zetten, was constructief een bij-
zondere uitdaging. Een belangrijk 
ontwerp uitgangspunt was het reali-
seren van zoveel mogelijk bruikbare 
vierkante meters. De bestaande 
betonconstructie mocht daarbij 
niet worden aan gepast. In het con-
structief ontwerp stond daarom 
het beperken van het nieuwe eigen-
gewicht centraal.

Wat is er nu zo bijzonder aan de constructie 
van het Kraanspoor? Constructief gezien zat 
de grote uitdaging niet in de nieuwe staal-
constructie. Het complexe gedeelte van de 
ontwerpopgave lag in het maximaal benutten 
van de bestaande constructie voor zoveel 
mogelijk verhuurbare vierkante meters. 
Extra complicatie daarbij was dat de be-
staande betonconstructie zoveel mogelijk 
intact moest blijven. Het aanpassen van de 
constructieve afmetingen en de wapening 
tijdens het ontwerpproces is in nieuwbouw 
eenvoudig, maar bij een bestaande constructie 
op veel plaatsen onmogelijk. Zelfs wanneer 
alle gedetailleerde constructieve gegevens 
beschikbaar zijn, kun je nog op vele onvoor-
ziene situaties stuiten. Bij dit soort projecten 
zou je eigenlijk bij elke ontwerp beslissing 
detailberekeningen moeten maken en toetsen 

De kranen hadden vroeger hogere lasten aan 
de waterzijde. Daarom kon het Kraanspoor een 
groot overstek over het water krijgen.
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Principe details over vloer/ligger/kolom.

Aanbevolen en uitgevoerde kelkvoegdetails bij onderlinge aansluiting Infra+-vloer.

samengesteld profiel lippen op vloerliggers
lassen aan samengesteld profiel
zodat doorgaande liggers
ontstaan

IPE 270
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M30
Willemsanker

20

70

1010

vezelversterkte mortel

staaf rond 20 mm
FeB 220
lassen a = 4 mm
max. verschil vloerplaten = 3 mm

nieuwe ontwerp stalen stabiliteitsvoorzie-
ningen toegevoegd, die deze horizontale 
belastingen opnemen. Alle andere portalen 
(de portalen op de uiteinden en het tussen-
portaal van ieder deel) werden wel extra 
belast en zijn daarom versterkt.
Met name omdat bij de controle van de 
bestaande betonconstructie rekenmethodes 
zijn gebruikt die afwijken van de huidige, 
dagelijkse ontwerppraktijk is gekozen voor 
vooroverleg in de besteksfase met Bouw- 
en Woningtoezicht. Daardoor is er tijd om 
eventuele verschillen van inzicht inhoudelijk 
te bespreken zonder de directe druk van 
werk in uitvoering, waarmee eventuele aan-
vullende eisen in de besteksdocumenten 
kunnen worden verwerkt. 

Asymmetrische belasting
In de bestaande constructie is er een wezen-
lijk onderscheid tussen de constructie aan 
de waterzijde en de landzijde. De zichtbare 
elementen zijn even zwaar uitgevoerd, maar 
in de hoofdbalken aan de waterzijde is aan-
zienlijk meer wapening toegepast. Ook staan 
er onder de poeren aan de waterzijde meer 
palen. Dit verschil is te verklaren uit het 
oorspronkelijk gebruik. De kranen moesten 
bij het hijsen aan de waterzijde verder reiken 
met hun last dan aan de landzijde. Dit ken-
merk van de betonconstructie is terug te 
vinden in het ontwerp van de nieuwbouw1. 

Nieuwe staalconstructie
In het ontwerp van de nieuwe constructie 
stond vanaf begin een licht gewicht voorop. 
Immers, uitsluitend dan kan een groot nut-
tig oppervlak worden gebouwd. Bovendien 
mocht het bouwvolume niet te groot worden, 
om de horizontale belastingen te minimali-
seren. Het beperken van de verdiepinghoogte 
was noodzakelijk. Deze voorwaarden leid-
den tot de keuze voor een staalskelet met een 
Infra+-vloer. De vloer elementen zijn 2,4 m 
breed en worden ondersteund door de stalen 
spanten met een hart-op-hart afstand van 
7,67 m. De stramienmaat van de staalcon-
structie komt voort uit de positie van de 
koppeling tussen de betonnen hoofdliggers 
van het Kraanspoor. De hart-op-hart af-
stand daarvan is 3,83 m. De spantafstand is 
dus een veelvoud hiervan. In principe zijn 
er in het gebouw twee verschillende spanten 
toegepast: standaardspanten en stabiliteits-
spanten. Als kolommen zijn HEA-profi elen 
toegepast. De stabiliteit van de opbouw op 
het Kraanspoor wordt ontleend aan K-ver-
banden boven de betonnen dwarsportalen. 
Om een vlakke onderzijde te kunnen reali-
seren zijn de spanten geïntegreerd in de 
dikte van het vloerpakket. 

Opbouw vloeren
De vloer is opgebouwd uit IPE 270-liggers 
h.o.h. 800 mm met een betonnen schil van 

70 mm dik aan de onderzijde. Op de boven-
fl ens is de vloer aangebracht, meestal een 
lage staalplaat-betonvloer. Om gewicht te 
besparen, is hier gekozen voor een houten 
topvloer. De verdiepinghoogte is 3,2 m met 
een netto maat van 2,84 m. De vloer is ont-
worpen op een relatief lage veranderlijke 
belasting van 250 kg/m2 en 50 kg/m2 voor 
lichte separatiewanden. Om toekomstige 
huurders vol doende archiefmogelijkheden 
te bieden, zijn in de zone tussen de 3,7 m 
hoge kraanbaanliggers depotachtige ruim-
ten geconstrueerd. Bij de oplegging van de 
stalen vloerbalken op de moerbalken zijn 
met lasplaten aan de bovenfl ensen door-
gaande liggers gecreëerd. Op deze manier is 
de stijfh eid van de vloer aanzienlijk vergroot 
en daarmee het risico van trillingen geredu-
ceerd. De vloer moet een schijf vormen met 
een ‘overspanning’ van 3x7,67 = 23 m. Om 
deze reden is bestekmatig een kelkvoegprofi -
lering voorgeschreven, zoals gebruikelijk bij 
TT-platen. De leverancier koos uiteindelijk 
voor laskoppelingen in de naad van de be-
tonschillen. Omdat bouwdeelactivering (ook 
bekend als betonkernactivering) is toege-
past, moeten de betonelementen in het zicht 
blijven, en moeten de naden tussen de ele-
menten bijzonder goed worden gedetailleerd 
en uitgevoerd. Deze naden moeten ook strak 
blijven als ze jarenlang belastingwisselingen 
spreiden over meerdere platen. 
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L40x40x3 op pootjes
h.o.h. 1800 mm

koudebrug onderbreker
teflon, 5 mm

dejo-rooster

motor voor lamellen

convectorrooster

convectorput

T80.80.9
2M16 rvs A4-80

40.40.4 h.o.h. 0,25xstramien

menten zijn de naden tussen vloerplaten 
onderling brandwerend afgedicht (brand-
werende kit of voegvulling op cementbasis).

Flexibiliteit in het bestek
De detaillering van de verbindingen in de 
staalconstructie is bestekmatig niet volledig 
uitgewerkt om de aannemer samen met de 
staalbouwer de gelegenheid te geven hierin 
nog te optimaliseren. Om de aannemer wel 
voldoende inzicht te geven in de grootte van 
de krachten in verbindingen is de hoofd-
berekening gevoegd bij het bestek. Hiermee 
werd de eeuwige discussie over de zwaarte 
van lassen en voet- en kopplaten ook verme-
den. Op een aantal punten heeft  dat geleid 
tot wijzigingen:
• de stalen stabiliteitsconstructies tussen het 
bestaande kraanspoor in, werden volledig 
geprefabriceerd, over het water aangevoerd 
en als één element geplaatst;
• de kolommen en liggers werden geprefabri-
ceerd tot verdiepinghoge portalen. •

1. Bij de zoektocht naar mogelijkheden om het maxi-

male uit de bestaande constructie te halen is dank-

baar gebruik gemaakt van de medewerking van prof.

dr.ir. J.C. Walraven en dr.ir. C. van der Veen van de 

faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen 

van de TU Delft.

Klimaatgevel
Omdat de betonconstructie was berekend 
op een asymmetrisch belasting, is ook het 
staalskelet asymmetrisch ontworpen om 
maximaal gebruik te kunnen maken van 
het beschikbare draagvermogen. Aan de 
waterzijde kragen de dwarsliggers 3,25 m 
uit, aan landzijde slechts 1,35 m. In de grote 
overstekken aan de waterzijde zijn verticale 
koppelprofi elen in de gevel tussen diverse 
vloerniveaus geïntroduceerd. 
Hierdoor is de stijfh eid van het overstek aan-
zienlijk verbeterd. Aan deze uitkragingen 
zijn ook nog de dubbele huidconstructies 
gemonteerd die de uitkraging met 800 mm 
per kant vergroten. De buitenwerkse maat 
is hierdoor 14,20 m. De afstand tussen de 
binnengevels is 12,60 m. De thermische 
schil van het gebouw ligt op de vloerrand. 
Daarvoor bevinden zich een loopzone van 
600 mm diep en de buitenschil. Deze bui-
tenschil bestaat uit (indivi dueel) beweegbare 
glazen lamellen. 
De consoles die de roostervloer van de loop-
brug en de lamellengevel ondersteunen zijn 
met roestvast stalen bouten verbonden aan 
de binnen gelegen hoofddraagconstructie. 
Primaire reden voor roestvast stalen bouten 
is niet de duurzaamheid, maar de thermi-
sche geleiding: die is voor roestvast staal 
drie maal lager dan voor koolstofstaal.

Brandwerendheid
Voor de nieuwbouw is een brandwerend-
heidseis van 90 minuten gehanteerd voor de 
hoofddraagconstructie en bereikt met een 
brandwerende coating. De Infra+-vloer is 
in opdracht van de leverancier door TNO 
getest op brandbelasting aan de onderzijde 
van de vloer. Deze manier van beproeving is 
in het Bouwbesluit omschreven en de vloer 
blijkt royaal aan deze eis te voldoen. De let-
terlijke tekst van het Bouwbesluit ontslaat 
ontwerpers niet van de verantwoordelijk-
heid na te denken over mogelijke risico’s 
van het ontwerp. Zeker omdat de toegepaste 
afwerking aan de bovenzijde bestaat uit 30 
mm multiplex is door de bouwfysisch advi-
seur een beschouwing uitgevoerd over het 
risico bij blootstelling aan brand van de bo-
venzijde van de vloer. Het Fire Safety Model 
Ozone laat zien dat de gemiddelde tempe-
ratuur in het gebouw niet hoger wordt dan 
450˚ C. Het glas in de gevel bezwijkt bij 
brand al na enkele minuten en daardoor 
loopt de temperatuur veel minder hoog op 
dan verwacht bij de standaardbrandkrom-
me. Hierdoor neemt de doorbrandtijd van 
de houten vloer aanzienlijk toe en daardoor 
zullen de staalprofi elen in de vloer niet heter 
worden dan de temperatuur in de ruimte, 
waardoor geen reëel gevaar voor bezwijken 
van de vloer aanwezig is. Daar waar de vloer 
de scheiding vormt tussen brandcomparti-

Boven: constructief detail over overstek waterzijde.
Onder: bouwkundig detail over overstek waterzijde.
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singen noodzakelijk. De hoofdliggers aan de 
onderzijde zijn voorzien van extra wapening 
met vijf staven rond 32 mm, verankerd in de 
spantbenen. De nieuwbouw rust op de beton-
constructie via staalkolommen. Ook die ver-
ankering bleek een fl inke uitdaging voor het 
boorbedrijf. Per hoofdkolom (HE 320) is de 
kolomvoet met acht ankers gekoppeld aan 
het beton. Dit betekent een groot aantal 
boringen, waarbij de oude wapening moest 
worden ontzien. Oorspronkelijke was sprake 
van luchtboringen, maar die zijn niet maat-
zuiver en bij wapeningstaal zou de boor er 

langs lopen. Uiteindelijk is gewerkt met wa-
terboringen, waarbij het boorsel telkens is 
beoordeeld op kwaliteit.

Huzarenstuk
Voor de ontsluiting van de nieuwbouw is 
gebruik gemaakt van de bestaande open 
‘trappenhuizen’ waarin nieuwe trappen en 
een panoramalift  zijn aangebracht. In deze 
kernen zijn ook stalen stabiliteitsconstructies 
gemonteerd. Het plan was om deze con-
structies in het werk te plaatsen met bout-
verbindingen en lasplaten, wat veel tijd vergt 
en hoge eisen stelt aan de montageploeg. 
Omdat de constructie precies past in de 
binnenomvang van de trappenhuizen met 
slechts 50 mm tolerantie was bovendien 
nauwkeurigheid vereist. Daarom zijn de 
stabiliteitskernen gemaakt bij het staal-
constructiebedrijf en rechtstandig over het 
water vervoerd. Deze prefabricage zorgde 
niet uitsluitend voor kwaliteit, maar ook 
voor tijdwinst. Met een 400-tons kraan 
zijn de kernen in één keer van bovenaf met 
uiterste precisie in de trappenhuizen 
gehesen, een huzarenstuk op hijsgebied.
Voor de nieuwe entrees zijn de betonbogen 
dichtgezet met glaspuien. Omdat deze span-
ten ook dilataties vormen met een voeg op 
het hoogste punt van de boog, leverde dat 
nogal wat hoofdbrekens op voor de detaille-
ring van de glaspui op het beton. Uiteinde-

lijk is een aansluitdetail bedacht waarbij de 
pui kan ‘meebewegen’ via een in de negge 
gemonteerde hoekstaal verbonden met een 
glijdende penverbinding. Hiervoor is een 
glijhuls in het beton aangebracht. De pui-
constructie heeft  zo een tolerantie van 30 mm.

Infra+-vloeren met plenum
Zoveel mogelijk installaties zijn in de vloer 
geïntegreerd. Bouwdeelactivering in de be-
tonschil zorgt voor koeling en warmte, en 
in de ruimte tussen het beton en de dekvloer 
is leidingwerk zoals elektra en riolering 

verwerkt. Vanwege dit leidingwerk moest 
een maximum aan sparingen worden aan-
gebracht in de stalen vloerbalken. 
Een bijzondere uitdaging was het idee van 
de installatieadviseur om de gebruikte lucht 
centraal af te zuigen naar het dak via de 
vloeren van de centrale hallen door een ple-
num te creëren in de bouwkundige ruimte 
in de vloer. Het luchtdicht maken van dit 
type vloer met een houten beplating is bepaald 
geen sinecure. Dit probleem is opgelost 
door met kokerprofi elen een ‘kuip-in-kuip’-
constructie te maken.
De gebruikte lucht wordt in de ontsluitings-
kernen via luchtkasten afgezogen en in het 
plenumdak geblazen. Zo ontstaat een isole-
rende buff erlaag van lucht, waardoor een 
dik isolatiepakket niet nodig is. Het gebouw 
maakt zoveel mogelijk gebruik van de aan-
wezige middelen om energie te besparen. Via 
een hydrofoor wordt water op 8 m diepte uit 
het IJ met een constante temperatuur van 8° 
ingezet voor de verwarming en koeling. Om 
temperaturen bij extreme omstandig heden 
op te vangen zijn slechts twee verwarmings-
ketels met een kleine capaciteit toe gevoegd. 
Hoewel bouwdeelactivering de basisverwar-
ming en koeling verzorgt, is er nog een extra 
comfort toegevoegd via verse-lucht-convec-
toren, waarmee de temperatuur individueel 
kan worden nageregeld met +/– 3 graden. •

KANTOORGEBOUW KRAANSPOOR, AMSTERDAM – UITVOERING

Schipperen aan het IJ

I. ter Borch

Ine ter Borch is publicist architectuur 

& bouwtechniek in Amsterdam.

‘Om een klus als het Kraanspoor 
te kunnen klaren, moet je eigenlijk 
een beetje verliefd zijn.’ Aldus hoofd-
uitvoerder Martien Scholten van 
bouwcombinatie M.J. de Nijs en Zn. 
en Bot Bouw. Cruciaal voor de kwali-
teit van de uit voering is het goed 
inschatten van de bestaande beton-
constructie. Niet alleen het in kaart 
brengen van de sterkte en de stijf-
heid, maar ook het nauwkeurig 
inmeten draagt bij aan de kwaliteit 
van het eindresultaat. 

Voor de start van de uitvoering, is door de 
aannemercombinatie M.J. de Nijs en Zn. en 
Bot Bouw een gedetailleerd logistiek plan 
opgesteld. Allereerst is het hele Kraanspoor 
digitaal ingemeten en gecontroleerd op 
haaksheid en rechtheid. Verticaal bleek het 
betonwerk zeer nauwkeurig uitgevoerd met 
als grootste afwijking 10 mm. In horizontale 
richting was het verloop groter, tot 140 mm. 
De eerste uitdaging was het versterken van 
de bestaande fundering. In het bestek was 
onderwaterfundering voorgeschreven, maar 
dit bleek niet haalbaar vanwege de sterk 
schuin afl opende bodem met een niveauver-
schil van 6 m vanaf de kade naar de breedte 
van het spoor. Besloten is een semi-droge 
kuip te maken met een stalen damwand. 
Om te kunnen werken aan de bestaande be-
tonconstructie was veel steigerwerk nodig. 
HE 600-profi elen van 27 m lang zijn van kade 
tot damwand gelegd om het steigerwerk en 
de werkvloer op 10 m hoogte te dragen, van 
waaruit de betonrenovatie plaatsvond. Voor 
de steigerbouwer was dit een complexe klus 
met een strak tijdschema. Het kraanspoor 
is opgedeeld in vijf blokken van 53 m lengte, 
waarbij per segment twee weken voor de 
opbouw beschikbaar was. In totaal zijn 
zeventig trailers steigerwerk verwerkt.

Boren langs oude wapening
Na betononderzoek bleken diverse aanpas-
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Alle leidingen zijn verwerkt in de vloer, waardoor alle vloerliggers en hoofdbalken veel doorvoergaten kregen.

Voor extra sterkte en stijfh eid zijn de vloerliggers met strippen aan de constructie gelast.

De bestaande poeren zijn verstevigd met 
‘zwembanden’ in een semi-droge kuip, gerealiseerd 
met damwanden.

Het staal is aangeleverd met speciaal ‘luchtkussens’ 
waardoor vrachten zonder kraan werden gelost. 
Een grote winst in bouwtijd.
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Meer info Tijdens de Nationale Staalbouwdag op 

23 oktober in Gorinchem spreken Julian Wolfse 

(OTH Ontwerpersgroep Trude Hooykaas), 

George Henkens (Aronsohn) en Ed Vonk (Huygen 

Installatie Adviseurs) over het Kraanspoor.


