
Betrokken partijen

Constructie adviseur
Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:
Schelde icoon BV

Data

Omvang:
17.000 m2 BVO
 
Locatie:
Vlissingen

Architect:
WTS Architecten

Zeelandtoren te Vlissingen

P.iLS-proof

Doel: 
DO(-) model voor 
communicatie met Architect

Omschrijving 

Voor het Scheldeterrein te Vlissingen 
wordt een nieuwe appartemententoren 
ontworpen. Deze toren is onderdeel van 
de volledige herinrichting van dit gebied. 
De toren wordt circa 100 meter hoog en 
zal uit 34 verdiepingen bestaan. Zowel 
onderin als bovenin is er ruimte voor 
recreatie zoals een restaurant, skybar, 
wellness, fitness, commerciële ruimten 
en een zwembad met uitzicht bovenin de 
toren. Op de derde verdieping komt een 
restaurant met groot uitkragend terras. 
De overige verdiepingen bieden ruimte 
voor luxe recreatie appartementen. De 
toren zal over elke meter hoogte 2 graden 
gedraaid zijn, bij een verdiepingshoogte 
van 3 meter zijn de verdiepingen 6 graden 
gedraaid ten opzichte van elkaar. Dit geeft 
de toren zijn bijzondere vorm.

De ovaalvormige verdiepingsvloeren zijn 
ongeveer 30 bij 22 meter en kragen circa 
4 meter uit. De vloeren zullen gemaakt 
worden van 300 mm dik in het werk 
gestort beton voorzien van prefab balken. 
Er wordt gebruik gemaakt van een 
achthoekige betonnen stabiliteitskern 
omringt door 8 betonnen kolommen op ongeveer 4,5 meter afstand van de kern. Deze stabiliteitskern en stabiliserende kolommen 
gaan recht omhoog en zullen niet met de verdiepingen mee verdraaien. De ronde kern zorgt voor een flexibele inrichting .De 
kolommen en wanden worden naar boven toe verjongd. Verder wordt de toren voorzien van een luifel met een grootste uitkraging 
van 16,5 meter. De stalen vakwerken voor deze luifel zullen worden opgehangen aan de 8 kolommen. Op deze luifel zal ruimte zijn 
voor een terras en in de luifel kunnen bergingen voor de bewoners gerealiseerd worden.

https://www.pietersbouwtechniek.nl/files/6315/5049/3283/180719_Pieters_P.iLS.pdf
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Omschrijving 

Aan de Wijnhaven 65 in Rotterdam verrijst 
een 110 meter hoge toren: CasaNova, een 
woontoren in een bijzondere driehoekige 
vorm. Het bijzonder gevormde gebouw 
houdt rekening met de zichtlijnen van 
de omringende torens. Waar de toren de 
plint raakt, verjongt het volume over vier 
lagen.

De driehoekige woontoren komt 
bovenop een vijflaagse onderbouw met 
parkeergarage, woningen, commerciële 
functies en kantoren. Het dak van 
de onderbouw biedt ruimte aan een 
gezamenlijke daktuin voor de woningen 
van deze toren en bijbehorende kantoren, 
maar ook voor de naastgelegen toren The 
Muse (Wijnhaven 69) waarmee het in 
verbinding wordt gebracht.

De toren wordt opgebouwd uit een 
betonnen stabiliteitskern die over de 
gehele hoogte doorloopt. Vanuit de kern 
wordt vanaf de 4e verdieping een schuine 
betonnen dragende gevel gecreëerd die 
vanaf de 9e verdieping recht naar boven 
loopt. De bij de overgang van rechte naar 
schuine gevel ontstane krachten in de 9e 
verdieping worden verankerd met een 
stalen ring en extra wapening in de 9e 
verdiepingsvloer.

Pieters iLS is voorlopig standaard voor dit 
project. 

Betrokken partijen

Constructie adviseur:
Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:
Wilma Wonen

Architect:
Barcode Architects

Data

Start ontwerp - Oplevering:
2017 - 2022

Omvang:
22.000 m2 BVO
 
Hoogte:
110 m.

Brandtechnisch adviseur:
ABT

Installatie adviseur:
ABT

Bouwmanagement:
VGG

Bouwfysica:
ABT

Coordinator:
Smits Bouwbedrijf

Bouwkunde:
BuroBIM

CasaNova te Rotterdam

P.iLS-proof

Locatie:
Rotterdam

Beeldmateriaal:
Barcode Architects

Doel: 
Model voor de uitvoering 
(aannemer)
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Omschrijving 

SRON Utrecht zal volgens de huidige plannen begin 2021 verhuizen naar één nieuw gebouw op het Leiden Bio Science Park, naast het 
huidige Huygens-laboratorium, met onder meer eigen kantoren, sociale ruimtes, cleanrooms en werkplaatsen. De mogelijkheden voor 
samenwerking in Zuid-Holland, met zowel de universiteiten als de daar aanwezige industriële partners, bieden veel perspectief voor 
excellent ruimteonderzoek. Bovendien zijn stevige contouren geschetst voor de inhoudelijke wetenschappelijke en technologische 
samenwerking met de partners in Zuid-Holland, met name de TU Delft en de Universiteit Leiden. 

SRON richt zich met de twee expertisegroepen Instrument Science en Engineering op vier programma’s: Astrophysics – de geschiedenis 
van het heelal, van de eerste sterren en zwarte gaten tot aan grootschalige structuren -, Exoplanets – het onderzoek van atmosferen 
van planeten buiten ons zonnestelsel -, Earth – klimaat en luchtkwaliteit vanuit de ruimte - en Technology, het ontwikkelen van 
nieuwe technologie. De door SRON ontworpen en gebouwde sensoren zijn essentiële onderdelen van satellieten.

De nieuwbouw van ca 8.900 m² krijgt daarvoor onder meer cleanrooms, laboratoria met trillingsarme plaat, werkplaatsen, 
kantoren en interactieruimten. SRON gaat een nauwe samenwerking aan met de Universiteit Leiden en de TU Delft. Ook de locatie 
aan de noordwesthoek van de Science Campus, nabij onder meer onderzoeksfaciliteiten van de Universiteit Leiden en de Leidse 
Instrumentenmakers School, biedt allerlei mogelijkheden voor uitwisseling van kennis.

In nauwe samenwerking met de gebruikers ontwierpen we in een serie workshops de driedimensionale layout. Het BIM model dient 
als communicatie middel. We werken met BIM Track om issues te melden. Pieters ILS wordt gebruikt als standaard + NL-SfB.

Betrokken partijen

Constructie adviseur
Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:
NWO / SRON

Architect:
Ector Hoogstad Architecten

Data

Start ontwerp - Oplevering:
2018- 2021

Omvang:
8.900 m2 BVO

Locatie:
Leiden

Installatie adviseur:
Deerns

Bouwmanagement:
Aronsohn Management

Bouwfysica:
Peutz

Hoofdaannemer:
MedicomZes & Kuijpers

Exploitatie
GBM Advies 

BIM coordinatie:
Brink Groep

SRON te Leiden

P.iLS-proof
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Omschrijving 

De Argos-organisatie beheert verschillende bioscoopcomplexen in heel Europa. Forum ontwierp het vierde Euroscoop-complex aan 
de A12 richting Den Haag en het hele gebied van Gouda. 

Dit multifunctionele complex bestaat uit vijf verdiepingenen bioscoopzalen met in totaal 2.379 bioscoopstoelen, een speeltuin, een 
fitnessstudio en diverse restaurants op elk niveau en een grote parkeergarage voor bijna 500 auto’s. Aangezien het complex zo dicht 
bij het stadscentrum en station Ypenburg ligt, dient de parking ook als een Park &   Ride-locatie voor forenzen.

Manier van uitwerken is in 3D LOD 300, Pieters is de enige die dit in 3D uitwerkt.

Betrokken partijen

Constructie adviseur
Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:
Argos Project Management

Data

Start ontwerp - Oplevering:
2017- 2020

Omvang:
15.000m2 BVO

Architect:
Forum Architecten & Planners

Euroscoop te Den Haag

P.iLS-proof

Locatie:
Den Haag

https://www.pietersbouwtechniek.nl/files/6315/5049/3283/180719_Pieters_P.iLS.pdf
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Betrokken partijen

Constructie adviseur
Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:
Van der Wiel Beheer B.V.

Data

Start ontwerp - Oplevering:
2015 - 2018

Omvang:
18800 m2 BVO

Architect:
Studio Akkerhuis

Bouwfysica:
LPB-Sight

Hoofdaannemer:
Van der Wiel Bouw B.V.

Meelfabriek te Leiden

P.iLS-proof

Locatie:
Leiden

Doel: 
DO model voor 
omgevingsvergunning en 
voorbereiding uitvoering

Omschrijving 

De voormalige meelfabriek aan de Oosterkerkstraat in Leiden 
wordt herontwikkeld tot een woongebied. Er worden oude 
fabriekspanden omgebouwd tot woningen, een hotel, een spa & 
wellness, cafes, restaurants, galeries, winkels en kantoorruimtes 
voor creatieve bedrijven, maar er vindt ook sloop en nieuwbouw 
plaats. Bijna het gehele complex is een Rijksmonument.

In de eerste fase wordt het oude molengebouw en riffellokaal 
omgebouwd tot lofts. Ook wordt er op de binnenplaats (na sloop 
van de werkplaats) 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.
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