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Portfolio civiele projecten

Al 40 jaar passie
voor constructies.

Wij kunnen u in alle stadia van een
project adviseren.
Een greep uit de producten waarmee
we u van dienst kunnen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ontwerpen, berekenen en tekenen van
constructies
Reken- en tekenwerk voor de
toeleverende industrie en aannemer
Studieopdrachten en productinnovaties
Bestekken en begrotingen,
bouwbegeleiding en toezicht
Engineeringscoordinator aannemer
Schadeopnames en rapportages
arbitragezaken
Second opinions
Haalbaarheidstudies
Risicobeheersing

Pieters Bouwtechniek is een advies- en ingenieursbureau voor
constructies. Herbestemming van bouwprojecten en (rijks)
monumenten is, naast nieuwbouw, sinds de start van ons bureau
in 1974 een van onze kernwerkzaamheden. Dit doen we voor een
groot scala aan sectoren, zoals commercieel vastgoed, cultuur,
woningbouw, industrie, onderwijs en infrastructuur.
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met :
ir. Stan Janssen
s.janssen@pbt-delft.nl
015-2190300
Pieters Bouwtechniek
Amsterdam - Delft - Haarlem - Utrecht - Zwolle
www.pietersbouwtechniek.nl
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Buitenring Parkstad Limburg

Betrokken partijen

Projectdata

Omschrijving
De Buitenring Parkstad Limburg (BPL) is een nieuw aan te leggen autoweg die de bereikbaarheid van de regio Parkstad sterk verbetert.
De ringweg heeft een totale lengte van 26 km en ontsluit de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken
en Schinnen.
In opdracht van de Bouwcombinatie BPL ontwerpt, tekent en berekent Pieters Bouwtechniek samen met ipv Delft de infrastructurele
kunstwerken van dit omvangrijke project. Dit zijn de bruggen, viaducten, tunnels en een ecoduct die het ongelijkvloers kruisen van
autoverkeer, voetgangers, fietsers en fauna mogelijk maken.
In 2011 is gestart met het ontwerp van de kunstwerken. Vanaf 2014 worden de kunstwerken gefaseerd uitgevoerd en opgeleverd. Alle
39 kunstwerken zijn gereed in 2018.
Hoewel geen kunstwerk gelijk is zijn er duidelijke overeenkomsten tussen de in vormfamilies ingedeelde kunstwerken. Zo bestaat de
constructie van de brugdekken uit prefab liggers (volstort en railbalkliggers) die via een natte knoop opgelegd worden op de ovale
middenpijlers. De natte knoop is een in het werk gestorte strook die een doorgaand dek mogelijk maakt zonder verhoogde pijlerbalk.
Herkenbare randelementen en hekwerken verzorgen het stoere uiterlijk van de kunstwerken.
Pieters Bouwtechniek verzorgt de technische uitwerking van de kunstwerken in VO (constructief ontwerp van kunstwerken en
geluidsschermen) tot en met UO (detailengineering van de funderingen en wapening).

Meelfabriek, Leiden

Betrokken partijen

Projectdata

Beeldmateriaal:
Fotografen: Anette Fauchey, Corne
Houwaard, Renzo Candido, Pieter
Helms

Omschrijving
De voormalige meelfabriek aan de Oosterkerkstraat in Leiden wordt herontwikkeld tot een woongebied. Er worden oude fabriekspanden
omgebouwd tot woningen, maar er vindt ook sloop en nieuwbouw plaats. Een groot deel van het complex is een Rijksmonument,
hiervan wordt zoveel mogelijk het bestaande uiterlijk en karakter gehandhaafd.
In de deze fase wordt het oude molengebouw en riffellokaal omgebouwd tot woningen. Ook wordt er op de binnenplaats (na sloop
van het magazijn) een 3-laagse ondergrondse parkeergarage gebouwd, met daarop een nieuwbouw woontoren van 45 meter hoog.
Het bestaande molengebouw en riffellokaal uit 1931 en 1947, hebben een stalen draagconstructie met momentvaste portalen, dikke
houten vloeren, en een baksteen strokengevel. Om het als woongebouw geschikt te maken worden er nieuwe trappenhuizen en liften
ingebouwd en worden de vloeren met gewapend beton verzwaard. De gevels worden geïsoleerd zonder het uiterlijk aan te tasten. Ook
wordt er een 2-laagse opbouw opgezet. De constructie heeft voldoende verticale draagcapaciteit, maar er zijn wel extra stabiliseerde
elementen nodig om de horizontale vervormingen onder windbelasting te beheersen.
De 3-laagse ondergrondse parkeergarage wordt gerealiseerd in een bouwput met onderwaterbeton, met kolommen hart op hart
ca. 8 meter in beide richtingen. Bovenop de nieuwe parkeergarage komt een 45 meter hoge woontoren. Bijzonder aan de nieuwe
woontoren is dat de dragende kolommen in de gevels buiten staan. Via geïsoleerde doken en isokorven worden de vloeren in de
gevels opgelegd. De krachten en spanningen ten gevolge van het thermisch uitzetten en krimpen van de gevel worden beperkt door
voldoende vervormingslengte te creëren.

Toonaangevend ingenieursbureau in constructieadvies

Museum Voorlinden

Museum Voorlinden, Wassenaar

Projectdata
Projectdata

Betrokken partijen
Betrokken
partijen
Opdrachtgever:
Caldic Collectie B.V.

Architect:
Kraaijvanger Architecten

Installatie adviseur:
Arup

Start ontwerp - Oplevering: Omvang:
2011 - 2016
7000 m2 BVO

Constructie adviseur
Pieters Bouwtechniek

Bouwmanagement:
Caldic Collectie B.V.

Bouwfysica:
Arup

Locatie:
Wassenaar

Hoofdaannemer:
Dura Vermeer Bouw
(bouwkuip) / De Nijs (kelder) /
Cordeel Nederland
(bovenbouw)

Beeldmateriaal:
Museum Voorlinden,
Wassenaar [foto's: Pietro
Savorelli] en Pieters
Bouwtechniek

Omschrijving
Omschrijving
Op landgoed Voorlinden te Wassenaar, tegen de duinen aan, is een nieuw museum gerealiseerd. In het museum wordt onder meer de Caldic Collectie
Op
landgoed Voorlinden te Wassenaar, tegen de duinen aan, is een nieuw museum gerealiseerd. In het museum wordt onder meer de
tentoongesteld, de grootste particuliere kunstcollectie van Nederland.
Caldic Collectie tentoongesteld, de grootste particuliere kunstcollectie van Nederland.
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stabiliteitswanden nodig zijn en het museum volledig vrij indeelbaar blij☁.

De
museale ruimtes bevinden zich hoofdzakelijk op de begane grond met een afmeting van ca. 52m bij 115m. Boven de museale
Onder een deel van het gebouw bevindt zich een diepe kelder, grotendeels bestemd voor installaties.
ruimtes op de begane grond bevinden zich enkele tussenvloeren, waarvan een deel aan het dak opgehangen is, om extra kolommen
Meer
over Museum
Voorlinden.
op
deinformatie
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te vermijden.
De draagconstructie van de bovenbouw bestaat volledig uit staal. De kolommen zijn ingeklemd in de
breedplaatvloer, zodat er geen stabiliteitswanden nodig zijn en het museum volledig vrij indeelbaar blijft.
Onder een deel van het gebouw bevindt zich een diepe kelder van 6 meter, gemaakt van onderwaterbeton en grotendeels bestemd
voor installaties.

Catharinabrug Leiden

Catharinabrug, Leiden

Bewerken

Nederlands

Hoofdaannemer:
Gebr. Schouls B.V.

Intelligent Zoeken

Afmelden

Specificaties
Projectdata

Partners
Betrokken partijen
Opdrachtgever:
Gemeente Leiden

Dashboard

Architect:
DP6 architectuurstudio

Constructie adviseur:
Pieters Bouwtechniek

Start ontwerp - Oplevering: Locatie:
2012 - 2016
Leiden
Beeldmateriaal:
Gebr. Schouls B.V.

Omschrijving
Omschrijving
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Radartoren, Schiphol

Betrokken partijen

Projectdata

Omschrijving
Als vervanger van de radartoren in het Amsterdamse Bos wordt in de directe nabijheid van de luchthaven Schiphol een nieuwe radartoren
gerealiseerd. De hoogte van de nieuwe toren inclusief radar is 45.0 m. Er gelden voor deze toren stringente vervormingseisen vanuit
de radarinstallatie voor de constructie.
De toren wordt gefundeerd op een ca. 1,20 m dikke achthoekige funderingsplaat op trillingsvrije in het werk gevormde palen. De
constructie bestaat uit een betonnen cilinder met een diameter van 4,20 m. Alle vloeren en het radarbordes worden in beton uitgevoerd.
De trap in de mast wordt in staal uitgevoerd.
Bij dit project hebben Pieters Bouwtechniek, Pieters Projectbureau en Valstar Simonis in de ontwerpfase intensief samen gewerkt,
zodat het bouwkundige aspectmodel naadloos aansloot op de constructieve en de installatietechnische modellen. Het ontwerp is een
volledig integraal Bouw Informatie Model (BIM) vervaardigd. In de uitvoeringsfase worden smartboardsessies georganiseerd, waarbij
in totaal zeven aspectmodellen van diverse uitvoerende partijen in Navisworks over elkaar heen worden gelegd. Ten opzichte van het
traditionele ontwerpproces is de doorlooptijd voor dit project kort.

Het Timmerhuis , Rotterdam

Het Timmerhuis

Betrokken partijen

Projectdata
Specificaties

Partners

Opdrachtgever:
Ontwikkelingsbedrijf
Rotterdam

Architect:
OMA

Installatie adviseur:
Deerns Raadgevende
Ingenieurs

Constructie adviseur:
Pieters Bouwtechniek

Bouwmanagement:
Bouwmanagement
Brinkgroep

Bouwfysica:
Bouwfysica

Start ontwerp - Oplevering:
2009 - 2015

Omvang:
48480m2 BVO

Locatie:
Rotterdam

Hoofdaannemer:
Heijmans Utiliteit Rotterdam

Omschrijving
Omschrijving
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punt
ruim 20 meter. Vanaf de begane grondvloer is de constructie van staal. Er zijn vierendeelconstructies toegepast, die waar mogelijk
ontmoeten, in een aantrekkelijke omgeving waar bestaande (monumentale) bouw en nieuwbouw samengaan, met een
zijn versterkt met diagonalen zodat vakwerken ontstaan. De grootste kolommen zijn uit staalplaten samengesteld en zijn 0,5 bij 1.0
aantrekkelijke mix tussen functies. Het Nieuwe Stadskantoor moet ook het meest duurzame gebouw van Nederland worden met
meter, maar er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van standaard walsprofielen. Het staalskelet is 90 minuten brandwerend gecoat.
een architectuur van internationale allure.
Pieters heeft met de ontwerpteampartners bijzonder veel aandacht besteed aan het vervormingsgedrag van de constructie. Er zijn
speciale details ontwikkeld waarin de verwachtte vervormingen kunnen optreden zodat er geen schade aan de constructie en gevels
ontstaat. Onder deze markante staalconstructie is een parkeerkelder van één verdieping, gemaakt van beton. Deze steekt aan de
zijde van het Raamplein buiten het gebouw uit. Voor de kelder is een bouwkuip gemaakt met permanente stalen damwanden en een
stempelraam. Onder de kelder zijn grote betonnen poeren gemaakt om de hoge krachten uit de hoogbouw te funderen op Fundexgroutinjectie funderingspalen.
Het ontwerp voor de herontwikkeling van het Rotterdamse Timmerhuis heeft 4 sterren BREEAM-NL (Excellent) behaald.
.

Parkeergarage St.-Jan

Parkeergarage St.-Jan, ‘s-Hertogenbosch

Projectdata
Specificaties

Betrokken
partijen
Partners
Opdrachtgever:
Gemeente 's-Hertogenbosch

Architect:
Arcadis/Studio Leon Thier
architecten

Constructie adviseur:
Pieters Bouwtechniek

Start ontwerp - Oplevering:
2012 - 2015

Hoofdaannemer:
Heijmans

Locatie:
's-Hertogenbosch

Omschrijving
Omschrijving
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Pieters Bouwtechniek werkte intensief samen met Pieters Projectbureau, zodat het bouwkundige aspectmodel (BIM) naadloos aansluit op
het constructieve model. Extern zijn door de opdrachtgever smartboardsessies georganiseerd, waarbij in totaal zeven aspectmodellen van
Pieters Bouwtechniek werkte intensief samen met Pieters Projectbureau, zodat het bouwkundige aspectmodel (BIM) naadloos
diverse partijen in Navisworks over elkaar heen zijn gelegd. Ten opzichte van het traditionele ontwerpproces is de doorlooptijd zeer kort.

aansluit op het constructieve model. Extern zijn door de opdrachtgever smartboardsessies georganiseerd, waarbij in totaal zeven
aspectmodellen van diverse partijen in Navisworks over elkaar heen zijn gelegd. Ten opzichte van het traditionele ontwerpproces is de
doorlooptijd zeer kort.

Vlotwateringenbrug, Monster

Vlotwateringbrug

Betrokken
partijen
Partners
Opdrachtgever:
Gemeente Westland

Specificaties
Projectdata
Architect:
Next architects

Constructie adviseur:
Pieters Bouwtechniek

Start ontwerp Oplevering:
2013 - 2015

Hoofdaannemer:
Kroes Aannemingsbedrijf B.V.

Omvang:
22 m2 BVO
Locatie:
Monster

Beeldmateriaal:
Kroes Aannemingsbedrijf

Omschrijving
Omschrijving
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Aan de Westzijde van de brug is gekozen voor houten lamellen als balustrade. Aan de Oostzijde vormt traditioneel metselwerk de
Aan de Westzijde van de brug is gekozen voor houten lamellen als balustrade. Aan de Oostzijde vormt traditioneel metselwerk de
afscheiding. De ruimte tussen halfsteens muren is alsnog ook voor de vleermuizen bereikbaar gemaakt.
afscheiding. De ruimte tussen halfsteens muren is alsnog ook voor de vleermuizen bereikbaar gemaakt.

Brug Pijnacker

Brug Pijnacker, Pijnacker

Betrokken
partijen
Partners
Opdrachtgever:
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Hoofdaannemer:
Gebr. Griekspoor

Specificaties
Projectdata
Architect:
ipv Delft

Constructie adviseur:
Pieters Bouwtechniek

Start ontwerp - Oplevering:
2014 - 2014
Locatie:
Pijnacker

Omschrijving
Omschrijving
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Bruggensysteem Delft biedt ook mogelijkheden om een UHSB brugdek te combineren met (bestaande) stalen liggers. Daarmee is het
niet alleen bijzonder geschikt om bestaande bruggen te vervangen, maar ook om ze te renoveren.

Fietsbrug Fortmond Olst

Fietsbrug Fortmond, Olst

Betrokken
partijen
Partners
Opdrachtgever:
Provincie Overijssel / Dienst
Landelijk Gebied

Specificaties
Projectdata
Architect:
ipv Delft

Constructie adviseur:
Pieters Bouwtechniek

Hoofdaannemer:
Boskalis / Van Hattem en
Blankevoort / Elja Beton en
Waterbouw

Start ontwerp - Oplevering: Locatie:
2012 - 2014
Olst
Beeldmateriaal:
ipv Delft, Van Hattem en
Blankevoort

Omschrijving
Omschrijving
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Langetaambrug, Maasland

Betrokken partijen

Projectdata

Omschrijving
De Langetaambrug over de Zuidgaag in het dorp Maasland is ernstig aangetast door corrosie van de wapening. Er kan echter niet
zomaar een nieuwe brug worden geplaatst aangezien het een gemeentelijk monument betreft en het uiterlijk na de renovatie niet mag
veranderen. Dit betekent dat het vernieuwde brugdek net zo slank moet zijn als in de bestaande situatie, op het dunste punt is dat 10
cm. Dit is echter met de huidige eisen voor belasting en duurzaamheid niet haalbaar in traditioneel beton. Het nieuwe dek is daarom
gemaakt van het materiaal Compact Reinforced Composite (CRC), een ultra hogesterktebeton dat wordt geleverd door Hi-Con. Met
dit materiaal kunnen zeer slanke en sterke constructies worden gemaakt met hoge duurzaamheid ondanks een geringe dekking op de
wapening.
Het brugdek is gekromd en heeft een variabele doorsnede die aan de bovenzijde is bekleed met metselwerk. De dikte in het midden van
de overspanning (de afstand tussen de kademuren is ca. 5 meter) is 140 mm met aan beide zijden een sponning van 40 mm met een
breedte van ca. 235 mm. De breedte van het nieuwe brugdek is ca. 1,49 meter in het midden van de overspanning en ca. 2,3m aan de
uiteinden en wordt bevestigd op de bestaande paalfundering. De fundering en het brugdek vormen één geheel (een integraalbrug). Het
bestaande dek wordt hiertoe van de fundering losgezaagd en het nieuwe dek wordt met een natte knoop met de bestaande betonnen
funderingsbalk verbonden.Het brugdek is volgens de huidige voorgeschriften berekend en heeft een levensduur van 100 jaar en een
forse verhoging van de nuttige belasting. Daarnaast zijn hoge eisen aan de maximale doorbuiging gesteld vanwege de metselwerk
afwerking.

Deltagoot, Delft

Deltares

Projectdata
Projectdata
Specificaties

Betrokken partijen
Partners
Opdrachtgever:
Opdrachtgever:
Deltares
Gemeente Haarlemmermeer,
Koninklijke BAM
Groep
Constructie
adviseur:
Pieters Bouwtechniek

Omschrijving

Start ontwerp - Oplevering:
Omvang:
Architect:
Installatie adviseur:
Start ontwerp - Oplevering:
Omvang:
Constructie adviseur
Architect:
2010 - 2013
6000m2 BVO
Jeanne Dekkers Architectuur Deerns
2005 -2010
15.000 m2 BVO
Pieters Bouwtechniek
Kraaijvanger Architects
Bouwmanagement:
RPS

Hoofdaannemer:
De Combi

Locatie:
Delft

Locatie:
Hoofddorp

Beeldmateriaal:
Gebouwtype:
John Verbruggen
/
Cultuurgebouw
ScagliolaBrakkee
/ Jeanne
Dekkers Architectuur

Contracttype:

D&B
Omschrijving
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De nieuwbouw voor Deltares, een onafhankelijk toegepast kennisinstituut op het gebied van water, ondergrond en
Hoogste kunstmatige golven ter wereld
infrastructuur, omvat 6.000 m2. Het bestaat uit een kantoorgebouw van drie lagen en een vergader- en congrespaviljoen. Het
paviljoen staat volledig in het nog aan te leggen water. Het nieuwe, energie- en CO2-arme gebouw heeft een gevel die ‘reageert’ op
De Deltagoot heeft een lengte van 300 m, een breedte van 5 m en een diepte van 9,5 m. Het 10 m hoge golfschot kan elk golfpatroon
haar voortdurend veranderende oriëntaties. De glanzende gevelbanden hebben verlopende dieptes die als een natuurlijke
dat op zee of rivieren voorkomt, simuleren: golven tot wel 5 meter hoog! Dit zijn de hoogste kunstmatige golven ter wereld. Met het
zonwering
enkunnen
tegelijkertijd
dynamiek
aan hetbespaard
totaalbeeld
geven.
onderzoek functioneren
in de Deltagoot
wereldwijd
veel kosten
worden.

De
draagstructuur
van inhet
ontworpen
in beton met vlakke
Hierbij
is de flexibiliteit
ten kennis
behoeve
van de
Nederland
loopt voorop
de kantoor
wereld alsishet
gaat om watermanagement.
Metvloeren.
deze nieuwe
onderzoeksfaciliteit
wordt
ontwikkeld
installaties
het plaatsen van
optimaal.
de vloeren wordt betonkernactivering
toegepast.
De betonkolommen
waar tevenseninternationaal
veel binnenwanden
belangstelling voor
is. DeInonderzoeksresultaten
zullen bijdragen aan
oplossingen
voor complexe
worden
niet in, voor
of direct
achter de gevel
geplaatst
maar staan 3,3 meter van de gevel af om de transparantie van het gebouw te
klimaatopgaven
deltagebieden
over de
hele wereld.
vergroten. In de gevel staan kleine stalen kolommen. Op deze wijze kunnen de verdiepingsvloeren slank worden
geconstrueerd. Gekozen is voor toepassing van de gewichtsreducerende Bubbledeck vloeren. Met deze wijze van construeren
wordt materiaal en daarmee gewicht bespaard, wat in het kader van duurzaamheid een belangrijk aspect is.
Voor het paviljoen is een lichte staalconstructie toegepast. Als dakhuid zijn houten dozen gekozen. Op het constructieve dak wordt
een extra huid gemaakt van hout met een luchtspouw. Ook wordt een hoge isolatie waarde in het dakpakket gerealiseerd. De
transparante zijde van het paviljoen bestaat grotendeels uit glas. De dichte zijde van het paviljoen wordt constructief opgebouwd
uit kalkzandsteen.

Brug Hofstraat, Landgraaf

Projectdata
Projectdata

Betrokken partijen
Opdrachtgever:
Gemeente Landgraaf

Constructie adviseur
Pieters Bouwtechniek

Architect:
ipv Delft

Oplevering:
2013

Omvang:
175,5 m2

Locatie:
Landgraaf

Beeldmateriaal:
ipv Delft

Omschrijving
Conform de ontwerpvisie van de gemeente ontwierp ipv Delft samen met Pieters een houten boogbrug. Zowel het stalen brugdek als
de Iroko-houten bogen zijn daarbij zo slank mogelijk ontworpen. Aandacht voor de detaillering heeft bijgedragen aan het geraffineerde
eindresultaat.
Bijzonder zijn onder meer de maatwerk ronde bouten (in plaats van de standaard zeskantige bout) en het stabiliteitsverband boven
het brugdek tussen de twee bogen, dat bestaat uit twee dik uitgevoerde kruizen. Verder zijn de diagonale trekstangen aan het brugdek
verbonden middels uitstekende stalen flenzen in de randliggers.

Busbaanbrug, Almere

Busbaanbrug

Betrokken partijen

Projectdata

Partners

Opdrachtgever:
Gemeente Almere
Hoofdaannemer:
Ballast Nedam Infra Midden

Specificaties

Architect:
ipv Delft

Constructie adviseur:
Pieters Bouwtechniek

Start ontwerp - Oplevering:
2009 - 2012

Locatie:
Almere

Beeldmateriaal:
ipv Delft

Omschrijving
Omschrijving
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De beperkt beschikbare tijd in het ontwerpproces zorgde ervoor dat het project als UAV-GC-contract is aanbesteed. Bij een UAVGC beperkt
is het ontwerp
in hoofdlijnen
en is de
opdrachtnemer
verantwoordelijk
voor zowel ontwerp
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(Design
&
De
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tijd in hetvastgelegd
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zorgde
ervoor dat het
project als UAV-GC-contract
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Bij een
UAV-GC
Construct). Bruggenspecialist ipv Delft maakte het voorlopig ontwerp, dat het beoogde eindresultaat en het materiaalgebruik bepaalt.
is het ontwerp in hoofdlijnen vastgelegd en is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor zowel ontwerp als uitvoering (Design &
Pieters stelde in deze fase de constructieve uitgangspunten en randvoorwaarden op en maakte het constructief ontwerp. Vervolgens
Construct). Bruggenspecialist ipv Delft maakte het voorlopig ontwerp, dat het beoogde eindresultaat en het materiaalgebruik
werd op basis van dit ontwerp aanbesteed en gegund aan Ballast Nedam Infra Midden. Het ontwerp is door Ballast Nedam samen met
bepaalt. Pieters stelde in deze fase de constructieve uitgangspunten en randvoorwaarden op en maakte het constructief ontwerp.
prefab leverancier Haitsma in circa 1,5 jaar uitgewerkt en uitgevoerd.
Vervolgens werd op basis van dit ontwerp aanbesteed en gegund aan Ballast Nedam Infra Midden. Het ontwerp is door Ballast
Nedam samen met prefab leverancier Haitsma in circa 1,5 jaar uitgewerkt en uitgevoerd.

Brug De Weerdsprong, Venlo

Brug De Weerdsprong

Betrokken partijen

Projectdata
Specificaties

Partners

Opdrachtgever:
Gemeente Venlo

Architect:
ipv Delft

Constructie adviseur:
Pieters Bouwtechniek

Hoofdaannemer:
Dura Vermeer Beton- en
Waterbouw

Start ontwerp - Oplevering:
2009 - 2011

Locatie:
Venlo

Beeldmateriaal:
ipv Delft

Omschrijving
Omschrijving
Brug
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en is ooken
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de takken
samensmelten
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IGMA Transportbrug, Amsterdam

Betrokken partijen

Projectdata

Omschrijving
IGMA bulk terminal in Amsterdam is een internationaal opererend overslagbedrijf. Onderdeel van het bedrijfsproces is een transportbrug
welke de loskade en de opslagsilo’s met elkaar in verbinding stelt.
Begin 2009 heeft IGMA Pieters Bouwtechniek Amsterdam bij het project betrokken om de verouderde en onderhoudsgevoelige
bestaande brug in zijn geheel te vervangen door een nieuwe. Pieters Bouwtechniek Amsterdam heeft hiertoe het constructieve
ontwerp uitgewerkt. Tevens zijn in het 3D-tekenmodel de bestaande situatie en bouwkundige onderdelen, zoals de transportbanden,
leidingkokers en spui-openingen verwerkt ten behoeve van de maatvoering.
De nieuwe brug heeft dezelfde locatie als de bestaande brug en maakt gebruik van de bestaande landhoofd constructie. Naast de
functie van goederentransport vervult de brug ook de functie van loopbrug voor personeel. De brug bevindt zich op een hoogte ca.
9,5m boven de waterlijn en heeft een vrije overspanning van 53m, met een hoogte van 6,1m en breedte van 6,6m.
Voor het bedrijfsproces van de terminal is de brugconstructie van groot belang. Beperking van stilstand van het proces is derhalve
essentieel. Om de stilstand tot een minimum te beperken is besloten de bestaande brug niet in delen maar als één geheel
te verwijderen. Ook de nieuwe brug is als één geheel aangeleverd. In nauw overleg met IGMA, hijsbedrijf MAMMOET en Pieters
Bouwtechniek Amsterdam zijn hijsplannen opgesteld. Hierin zijn de hijspunten aan de bruggen, de benodigde hulpconstructies en de
manoeuvreerruimten tussen de bestaande landhoofden en silo’s vastgelegd. Het 3D tekenmodel is bij het uitzetten en voorbereiden
van deze activiteiten van grote waarde gebleken. Uiteindelijk is gekozen voor de inzet van twee pontonkranen. In de week voorafgaand
aan de hijswerkzaamheden is de oorspronkelijke brug ontmanteld. Op 20 september is die brug verwijderd en daags daarna is de
nieuwe brug weer ingehangen.

Brug De Tanerij, Zwolle

Brug De Tanerij

Betrokken partijen

Projectdata

Partners

Opdrachtgever:
Gemeente Zwolle

Specificaties

Architect:
ipv Delft

Constructie adviseur:
Pieters Bouwtechniek

Start ontwerp - Oplevering:
2007 - 2010

Locatie:
Zwolle

Hoofdaannemer:
Konstruktiebedrijf Hillebrand

Omschrijving
Omschrijving
Over de Achtergracht in het centrum van Zwolle ligt een dubbeldeks voetgangersbrug; De Tanerij. Het ontwerp is geïnspireerd op
Over de Achtergracht in het centrum van Zwolle ligt een dubbeldeks voetgangersbrug; De Tanerij. Het ontwerp is geïnspireerd op het
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de
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de verticalen niet overal gelijk. Bij de uiteinden van de lensligger komen niet alleen de onder- en bovenregel samen, maar ook de
die op beide kokerprofielen werken. De kortste verticaal neemt de meeste schuifspanning op. De verticalen staan daarom dicht bij de
krachten die op beide kokerprofielen werken. De kortste verticaal neemt de meeste schuifspanning op. De verticalen staan daarom
uiteinden een meter korter op elkaar en in de uiteinden zelf zijn verticale schotten aangebracht om zo de grote belasting op te nemen.
dicht bij de uiteinden een meter korter op elkaar en in de uiteinden zelf zijn verticale schotten aangebracht om zo de grote
belasting op te nemen.

Brug Stad van de Zon, Heerhugowaard

Brug Stad van de Zon

Betrokken partijen

Projectdata

Partners

Opdrachtgever:
Gemeente Heerhugowaard
Hoofdaannemer:
Haarsma Groep

Specificaties

Architect:
ipv Delft

Constructie adviseur:
Pieters Bouwtechniek

Start ontwerp - Oplevering:
2008 - 2010

Locatie:
Heerhugowaard

Beeldmateriaal:
ipv Delft

Omschrijving
Omschrijving
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Verkeersbrug Delftlanden, Emmen

Verkeersbrug Delftlanden

Betrokken partijen

Projectdata

Partners

Opdrachtgever:
Gemeente Emmen

Specificaties

Architect:
ipv Delft

Constructie adviseur:
Pieters Bouwtechniek

Start ontwerp - Oplevering:
2006 - 2008

Locatie:
Emmen

Hoofdaannemer:
ELJA Beton- en waterbouw

Omschrijving
Omschrijving
Een honderd meter lange verkeersbrug over de zuidelijke Rondweg in Emmen is voltooid. De door ipv Delft en Pieters
Een honderd meter lange verkeersbrug over de zuidelijke Rondweg in Emmen is voltooid. De door ipv Delft en Pieters Bouwtechniek
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Het brugdek is aangelicht met ledverlichting die is opgenomen in lage, verzwaarde hekwerken naast de rijbanen. Het kenmerkende
element van de nieuwe brug, het uitkragende stalen fiets- en voetgangersdek, komt in opbouw, kleurgebruik en vorm overeen met
Het brugdek is aangelicht met ledverlichting die is opgenomen in lage, verzwaarde hekwerken naast de rijbanen. Het kenmerkende
de fietsbrug die verderop over de rondweg ligt. Pieters Bouwtechniek maakte het constructief ontwerp, de hoofdberekeningen en
element van de nieuwe brug, het uitkragende stalen fiets- en voetgangersdek, komt in opbouw, kleurgebruik en vorm overeen met
begeleidde de uitvoering van de brug.
de fietsbrug die verderop over de rondweg ligt. Pieters Bouwtechniek maakte het constructief ontwerp, de hoofdberekeningen en
begeleidde de uitvoering van de brug.

Brug Suytkade, Helmond

Brug Suytkade

Betrokken partijen

Projectdata

Partners

Opdrachtgever:
Gemeente Helmond

Specificaties

Architect:
Soeters Van Eldonk
architecten

Constructie adviseur:
Pieters Bouwtechniek Pieters
Bouwtechniek

Start ontwerp - Oplevering:
2004 - 2008

Locatie:
Helmond

Hoofdaannemer:
Mourik Groot Ammers

Omschrijving
Omschrijving
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Eldonk
Architecten
karakteristieke
Voor de
in in
Helmond
is samen
metmet
Soeters
VanVan
Eldonk
Architecten
een een
karakteristieke
brug
brug
ontworpen.
54 meter
verkeersbrug
overspant
de Zuid
Willemsvaart
gelijke
overspanningen.
Het van
dek de
vandrie
de
ontworpen.
De 54Demeter
langelange
verkeersbrug
overspant
de Zuid
Willemsvaart
met met
drie drie
gelijke
overspanningen.
Het dek
drie
rijbanen
bestaat
uit voorgespannen
elementen
op betonnen
tussensteunpunten.
rijbanen
bestaat
uit voorgespannen
prefabprefab
elementen
op betonnen
tussensteunpunten.
Bijzonder
zijn de
deschuin
schuingeplaatste
geplaatstestalen
stalenboogconstructies
boogconstructies
van
fietspaden
weerszijden
de betonconstructie.
De bogen
Bijzonder zijn
van
dede
fietspaden
aanaan
weerszijden
vanvan
de betonconstructie.
De bogen
zijn
iederieder
opgebouwd
uit drie
buisprofielen
die constructief
samenwerken
door de onderling
schotjes.
Langs
de buizen
is LED
zijn
opgebouwd
uitstalen
drie stalen
buisprofielen
die constructief
samenwerken
door de gelaste
onderling
gelaste
schotjes.
Langs
de
lijnverlichting
aangebracht waarvan
het gele
licht wordt
weerspiegeld
het water. in het water.
buizen is LED lijnverlichting
aangebracht
waarvan
het gele
licht wordtinweerspiegeld

Pieters
hoofdberekeningen,
dede
detailengineering
en begeleidde
de uitvoering
van
Pieters Bouwtechniek
Bouwtechniekmaakte
maaktehet
hetconstructief
constructiefontwerp,
ontwerp,dede
hoofdberekeningen,
detailengineering
en begeleidde
de uitvoering
de brug.
van
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Toonaangevend ingenieursbureau in constructieadvies

De Hofdame

De Hofdame , Rotterdam

Betrokken partijen

Projectdata

Betrokken partijen

Opdrachtgever:
Heijmans / ERA Ontwikkeling
v.o.f.

Projectdata

Architect:
Klunder Architecten

Installatie adviseur:
Nelissen Ingenieursbureau

Start ontwerp - Oplevering: Omvang:
1999 - 2007
51000 m2 BVO

Constructie adviseur
Pieters Bouwtechniek

Bouwmanagement:
Cogitat

Locatie:
Rotterdam

Hoofdaannemer:
Bouwcombinatie “De
Hofdame” v.o.f.

Omschrijving
Omschrijving
Het project "De Hofdame" bestaat uit een onderlaag met typische utiliteitsbouw kenmerken waarop een woningbouwproject is doorgezet.

Het project “De Hofdame” bestaat uit een onderlaag met typische utiliteitsbouw kenmerken waarop een woningbouwproject is
De één-laags parkeergarage in combinatie met een parkeerlaag op de eerste verdieping is het resultaat van uitvoerig onderzoek naar de mogelijke
doorgezet.
risico’s van het bouwen naast de monumentale St. Laurenskerk. Dieper graven dan benodigd ten behoeve van een één-laags kelder bleek een
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op begane grondniveau een ruime binnentuin ontworpen voorzien heuvels en bomen.
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stabiliserende
betonkernen
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en
deels
middels
tunnelsysteem
uitgevoerde
bovenbouw.
In
het
verkeer op de parkeerlaag van niveau 1 ontworpen. Voor de gevelsluiting van de buitengevels op de tweede tot en met de zevende verdieping is
dek
boven
deeen
parkeerkelder
is op
begane
ruime direct
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ontworpen
voorzien
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prefab systeem
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de grondniveau
isolatie en het een
buitenblad
bevestigd
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eentwee
terrasruime
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achtste verdiepingsniveau
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Het
gebouw
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Langs
een vanDe
deze
entreepartijen
is een
platteuitgevoerd.
brug ten behoeve van
het rijdend verkeer op de parkeerlaag van niveau 1 ontworpen. Voor de gevelsluiting van de buitengevels op de tweede tot en met
de zevende verdieping is gekozen voor een prefab systeem waaraan de isolatie en het buitenblad direct bevestigd zijn om een snelle
afbouw van de gevel te realiseren zonder extra benodigd steigermaterieel op de toch al schaarse ruimte. Boven de zevende verdieping
springt de voorgevel van het gebouw vijf meter naar binnen waardoor een terras functie op het achtste verdiepingsniveau wordt
verkregen. De hooggelegen woningen zijn luxer uitgevoerd.

Brug Boschpoort, Maastricht

Brug Boschpoort

Betrokken partijen

Projectdata

Partners

Opdrachtgever:
Gemeente Maastricht

Specificaties

Architect:
ipv Delft

Constructie adviseur:
Pieters Bouwtechniek

Start ontwerp - Oplevering:
2004 - 2007

Locatie:
Maastricht

Hoofdaannemer:
Konstruktiebedrijf Hillebrand

Omschrijving
Omschrijving
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de detaillering.
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de verschillende
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vanvan
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Voor de
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spankabels
in een simpelere
uitvoering door op de trappen.
Pieters Bouwtechniek maakte het constructief ontwerp, de hoofdberekeningen en begeleidde de uitvoering van de brug.verdieping
springt de voorgevel van het gebouw vijf meter naar binnen waardoor een terras functie op het achtste verdiepingsniveau wordt
Pieters Bouwtechniek maakte het constructief ontwerp, de hoofdberekeningen en begeleidde de uitvoering van de brug.
verkregen. De hooggelegen woningen zijn luxer uitgevoerd.

Fietsbruggen Delftlanden, Emmen

Fietsbruggen Delftlanden

Betrokken partijen

Projectdata

Partners

Opdrachtgever:
Gemeente Emmen

Specificaties

Architect:
ipv Delft

Constructie adviseur:
Pieters Bouwtechniek

Start ontwerp - Oplevering:
2003 - 2005

Locatie:
Emmen

Hoofdaannemer:
BAM Civiel Noordoost

Omschrijving
Omschrijving
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degemeente
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Bruggen Waalsprong, Nijmegen

Bruggen Waalsprong

Betrokken partijen

Projectdata

Partners

Opdrachtgever:
Gemeente Nijmengen

Specificaties

Architect:
ipv Delft

Constructie adviseur:
Pieters Bouwtechniek

Start ontwerp - Oplevering:
2002 - 2004

Locatie:
Nijmegen

Hoofdaannemer:
Romein Beton

Omschrijving
Omschrijving
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45. Er
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vorm.
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steunen
Y-vormig
met horizontale
een horizontale
bovenregel.
De doorsneden
pijlerde
enpijler
de staven
door gebogen
Devlakken.
bovenregel
gedeeltelijk
in de
plaat zodat
hiervan
van
en deworden
stavengekenmerkt
worden gekenmerkt
doorvlakken.
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De is
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in de
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225mm zichtbaar is. Drie bruggen zijn aan één zijde opgelegd op een prefab kademuur die met metselwerk bekleed is.
hiervan slechts 225mm zichtbaar is. Drie bruggen zijn aan één zijde opgelegd op een prefab kademuur die met metselwerk bekleed
is.
Voor de ondersteuningen van de fietsbruggen is gekozen voor een combinatie van prefab beton en staal. Het onderste deel, de verticale
pijler, is identiek aan dat van de ondersteuning van de verkeersbruggen. De diagonalen zijn uitgevoerd als stalen kokers die zonder
Voor
de ondersteuningen
van dezijn
fietsbruggen
is gekozen
voor
een combinatie
vanDeprefab
enhet
staal.
Hetmet
onderste
deel, de
zichtbare
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van het dek.
pijlersbeton
staan in
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een onderlinge
verticale
pijler,
is Alle
identiek
aan dat van zijn
de ondersteuning
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De diagonalen zijn uitgevoerd als stalen kokers
afstand van
10m.
ondersteuningen
gestort in één staande
houten mal.
die zonder zichtbare verankering verbonden zijn aan het prefab beton en de liggers van het dek. De pijlers staan in het water met
een onderlinge afstand van 10m. Alle ondersteuningen zijn gestort in één staande houten mal.

Vakprijzen
Een van de kenmerken van ons bureau is dat wij ons van het begin tot het eind inzetten voor ieder project. We doen nét iets
meer dan er gevraagd wordt. Deze aanpak werkt positief. Naast de tevredenheid van onze klanten, zijn wij de afgelopen jaren
onderscheiden met meerdere vakprijzen. Wij zijn er bijzonder trots op dat onze werkwijze en inzet is beloond bij de volgende
projecten:
2020
2018
2018
2017
2015
2014
2013
2011

Staalprijs, Capital C
European Concrete Award, Catharinabrug
Staalprijs, Kaaspakhuis
Betonprijs, Catharinabrug en Villa Kavel 6
Betonprijs, De Holland
Nationale Staalprijs, Toyota Material Handling
Betonprijs, Huize het Oosten
Betonprijs, IPMMC

2010
2009
2009
2008
2008
2007
2007
2007

Nationale Staalprijs, Wilo
Betonprijs, Crematorium Heimolen
Nationale Renovatieprijs, Jobsveem
Houtprijs, De Kamers
Nationale Staalprijs, Jobsveem
Constructeursprijs, Betonvereniging
Nationale Staalprijs, De Warmtekrachtkoppeling
Europese Staalprijs, De Warmtekrachtkoppeling

