05 Melchert Leguijt

Constructeur Pieters Bouwtechniek

Schoolvoorbeeld van hoe
het zou moeten in de bouw
De bouw van het AFAS Experience Center (AEC) was het laatste
project voor zijn pensioen. Zijn werkzame leven had niet beter kunnen
eindigen. Constructeur Melchert Leguijt van Pieters Bouwtechniek
kijkt terug op een fantastische periode. “Ik heb met veel plezier en
liefde aan het hoofdkantoor gewerkt. Het was een serieuze opdracht,
een fijne samenwerking en een interessant ontwerp. Fantastisch toch,
om mee te mogen werken aan iemands levenswerk?”
Toen Melchert eind 2014 door Ruben van der Veldt, de zoon van
Steef, werd gepolst of hij als constructeur een bijdrage wilde leveren
aan de realisatie van het AEC, was hij redelijk verbaasd. Niet omdat hij
werd gevraagd, maar omdat hij nergens in de markt iets had
opgevangen over de bouwplannen. “Ik ken beroepshalve de meeste
grote plannen van alle architecten. Deze kenden wij niet.”

Binnenkoepel theater – impressie van de constructie

Rekenen en sleutelen

bouwkundig volledig op om het te laten voldoen aan de nieuwste eisen van

Ruben was startend constructeur. Hij had al allerlei berekeningen gemaakt

bouwbesluit, isolatie en duurzaamheid. Het moest natuurlijk ook overeenstemmen

voor het nieuwe AFAS-gebouw, maar het werk was te omvangrijk en te

met de laatste constructieve regels en berekeningen. Op onze Pieterswijze zijn wij

ingewikkeld voor hem alleen. Er volgde een gesprek met Paul Hooijschuur

helemaal opnieuw gaan berekenen en tekenen in 3D-Revit. Wij maakten een slag

van Pieters, Rob Duindam van JUST en Ton van der Veldt. Hoewel het

op het ontwerp, want daar waren nog geen installatieadviseurs bij betrokken.

bureau niet de goedkoopste offerte had neergelegd, was er een klik … en

Klimaat- en technische installaties hebben een grote invloed op duurzaamheid,

dus ook snel een deal.

klimaat en bouwfysica-achtige zaken. Dus we hebben nog wel wat gesleuteld.
Allemaal in de goede zin van het woord.”

“Wij vielen in een project dat al door een ander ontworpen was. Dat was het meest
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spannende voor ons”, vertelt Melchert. “Normaal werk je samen op, vanaf het

Soms ook moest Melchert tegen ‘geestelijk vader’ Steef zeggen dat er iets niet

eerste lege vel, maar nu waren er al complete 3D-tekeningen gemaakt door Steef

kon qua ontwerp. “Je kunt alles bouwen, maar een oplossing is niet altijd

en lagen er berekeningen van Ruben. Dan stap je ergens in waarvan je denkt:

handig, nuttig of functioneel en soms nog duur ook. Het was dan ook een

klopt het allemaal wel wat er is bedacht en zijn die b
 erekeningen wel goed? Wij zijn

behoorlijk traject om tot een voldragen, definitief ontwerp te komen. Vervolgens

verantwoordelijk voor ons werk en moeten er volledig achter kunnen staan.”

zijn het bestek en de tekeningen gemaakt. Steeds met dezelfde adviseurs en

Daarom begon Pieters helemaal van begin af aan. “JUST pakte het ontwerp

dat was heel plezierig.”
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Spannend

waren de twee stalen kolommen bij de entree van de kantoorvleugel. Daar hangt

De realisatie van het AFAS Experience Center bracht constructief lastige

als het ware een stalen trekstang tussen. Aan de buitenkant zie je een ronde buis

vraagstukken mee. “Maar uitdagingen zijn leuk,” zegt Melchert. “Spannend

die als een kettinglijn alle v erdiepingen van het kantoor draagt. Met 3D-programma’s

bij dit gebouw was de kelder, omdat wij er door veel zoeken, vragen

moesten wij uitrekenen hoe de boog zou vervormen. Hoeveel hoger of lager

en kijken achter kwamen dat in natte tijden de waterstand in het

moesten wij de b
 oogconstructie maken zodat het met de belasting goed zou

Valleikanaal tot boven het maaiveld komt. Dat is 1 tot 2 meter boven

komen? Dat kun je allemaal wel uitrekenen, maar de vraag is: klopt het ook in de

de normale waterstand. Wil je 4 of 5 meter de grond in, dan drukken er

praktijk? De boog was heel spannend voor een constructeur. Zakt de vloer niet,

veel krachten omhoog op de parkeerkelder. Die gaat als het ware drijven.”

dan is die niet vlak en gaat het glas dat ertegenaan zit stuk. Bovendien moeten de

De oplossing? Heel veel trekpalen onder de parkeerlagen en drukpalen

krachten wel via de juiste kolom naar beneden gaan. Krachten en vervormingen,

onder het kantoorgedeelte.

daar draait het om.”

Daarmee was AFAS er nog niet. Door de grote lengte van het gebouw kon de

En zo kan Melchert nog wel even doorgaan. Het dubbel gekromde dak, de

parkeerkelder niet in één keer worden gemaakt. “Als je zo’n bak stort en het

pyloon die een stuk van een uitkragend gebouw draagt (“Daar hebben we

beton wordt hard, krimpt de bak een paar centimeter. Dan komen er scheuren

nogal wat aan g
 erekend”) of de kantoorlagen die aan een ronde kern hangen.

in en gaat hij lekken. Hoe kunnen we de krimp controleren en de w
 aterdichtheid

“Alles beweegt. We hebben een heel stappenplan gemaakt om het allemaal

garanderen? Dat was een grote uitdaging. We hebben een specifiek

goed te krijgen en om te voorkomen dat de gevel kapotgaat.” De c
 onstructeurs

betonmengsel en fijnmazig wapeningsnet toegepast om te voorkomen dat de

kregen bovendien met veel verschillende materialen te maken: prefab beton,

scheurwijdte groter werd dan 0,2 millimeter en de bak zou gaan lekken. De

ter plaatse gestort beton, staal, prefab vloeren, stalen koppelingen en glas.

parkeerkelder is in delen gestort. Steeds moest hij een paar maanden


“Die bewegen allemaal en vervormen allemaal op een eigen manier. Dat goed

verharden, drogen en krimpen.” “Een van de andere vreselijk spannende punten

laten s amenwerken, is nogal een kunststuk.”

Impressie constructie theater binnenkoepel

Totaaloverzicht constructie en palen

Impressie entree theater, inclusief parkeergarage
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Maximale grondwaterdruk
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Architectonische grappen

zoiets zo passend en rond kan maken. Steef wilde geen lelijke grote

Melchert noemt de schuine kolommen en andere ingenieuze

stalen knopen. Octatube is in het bestek voorgeschreven omdat zij

staalconstructies in het gebouw “architectonische grappen”.


kleine koppelingen van de ruimtelijke staalconstructie maken.”

“Soms zegt de architect: ik wil dit niet en dat niet. Maar in sommige
gevallen moet het toch. Zo hebben we weleens ergens een kolom

Al met al heeft Pieters Bouwtechniek veel manuren aan het E
 xperience

onder gezet of een trekstang gemaakt, omdat het niet anders kon.”

Center verspijkerd. “Het gaat om vijf tot zes manjaren keer

Dat is volgens hem ook echt het leuke van het werk. “Ontwerpen,

zestienhonderd uur. Reken maar uit. Kun je nagaan wat voor een

sleutelen, zoeken, praten, kijken. Af en toe gaat het niet goed in het

prachtige opdracht dit voor ons was.” Voor een gemiddeld

ontwerp en dan moet het anders. Steef, dat kan niet, dit moet

hoofdkantoor van een bedrijf gaat het om een tot twee manjaren. De

dikker. Dat is leuk hoor. Kwam hij op de fiets langs op ons kantoor

tijd ging niet alleen zitten in het berekenen en tekenen van het eigen

in Haarlem om te overleggen.”

werk. Aannemer Dura moest zelf een coördinerend constructeur in de
arm nemen, die eveneens vele uren in AFAS stak om detailberekeningen

Het theater was een uitdaging op zich. De toneeltoren van 25 meter
hoog bestaat uit een betonnen doos met een gigantische, stalen
vakwerkconstructie


waaraan

alle

apparatuur,

lieren,

tientallen

en -tekeningen te maken. Pieters heeft ook dit werk gecontroleerd.

Schoolvoorbeeld

trekkabels, bruggen met verlichting en doeken hangen. “Er hangt

Het Experience Center is voor Melchert een schoolvoorbeeld van hoe

meer aan dan er op het podium staat. Je weet niet wat je ziet. En dat

een bouw zou moeten verlopen. Overleggen, elkaar aanspreken, een

allemaal boven je hoofd, letterlijk. Die t oneeltoren lijkt simpel, maar van

coördinerend constructeur en een ‘ouderwetse’ directievoerder die alle

–2 tot boven mogen er geen vloeren en kolommen zijn, want die

lijnen in de gaten houdt. “Voor directievoerder en oude rot Wim Mars niets

hinderen de theatertechniek. Daarom hebben we alle constructies

dan lof. Ik pleit voor dit soort wijze mensen op de bouw. Hij kon de

eromheen moeten maken.”

constructeurs, aannemers en leveranciers op één lijn krijgen. T
 egenwoordig
wordt dit soort mensen op veel werken eruit bezuinigd. Ik zeg altijd: niet

“Voor in het theater zelf hebben wij een constructieve koepel o
 ntworpen

doen. Daar krijg je allemaal gedoe van. Een goede controle is belangrijk.

waaraan bijvoorbeeld de balkons hangen. De stalen en glazen koepel

Daar heb je als opdrachtgever veel baat bij: het scheelt bouwfouten en

aan de buitenkant zijn het werk van Octatube. Er is maar één firma die

dus kosten. Neem AFAS, hier is weinig misgegaan.”

Het adviseursteam bij een wedstrijd van AZ
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