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AFAS EXPERIENCE CENTER, LEUSDEN (1): ONTWERPOVERWEGINGEN

Autonoom eiland

Een campus ter lering en vermaak, hadden de opdrachtgevers in gedachten. De architect spreekt van een waanzinning plan. 
De boogconstructie bij de entree van het kantoor, de atriumconstructie, de balkontribune van het theater, de bolvormige 
buitenconstructie van het theater en de fundering zijn opvallende constructieve onderdelen. Rondgang in een wereld waar 
alles rond en gebogen is.

Van de redactie, met dank aan Rob Duindam van Just Architects in Amstelveen, en Melchert Leguijt, Paul Hooijschuur en Youness Lyousoufi van Pieters Bouwtechniek in Haarlem
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Autonoom eiland
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Het AFAS-complex is gesitueerd op de oude 
locatie van de Bank Giro Centrale, in de 
volksmond ‘de bunker’ genoemd, in Leusden. 
Onder de geuzennaam ‘het clubhuis’, zoals de 
website van AFAS meldt, is een patroon van 
bladvormige elementen uitgelegd (van boven-
af gezien) dat onder andere verwijst naar de 
wortels van het familiebedrijf. De toren-
elementen van het kantoor representeren de 
grondleggers, Ton van der Veldt en Piet Mars, 
en de ‘uitzaaingen’ hun nazaten, respectieve-
lijk Bas (CEO) en Arnold (CFO). 

Ambities
Het IT-bedrijf groeit stormachtig. ‘We faci-
literen 120.000 bezoekers per jaar met 400 
medewerkers, dat groeit naar 800 personen. 
Ons klantenbestand groeit met 500 per jaar’, 
zo vertelt Ton van der Veldt in een You-
tube-film van de Marktdag in 2017. Partijen 
werden uitgenodigd voor deelname aan het 
bouwproces. ‘We willen ook een positie in de 
bouwwereld. En het complex ter beschikking 
stellen aan de omgeving en omwoners. Wij 

vinden het leuk om onze klanten te vermak-
en.’ Zo onstond het idee van de campus: een 
combinatie van ‘IT-innovatie’, ‘entertain-
ment’, ‘educatie’ en ‘werkplezier’.
Daartoe hebben Steef van der Veldt, van 
origine architect, en broer Ton drie jaar lang 
zitten broeden op een vlekkenplan van het te 
realiseren complex met hoge ambities en veel 
flankerende faciliteiten. Een lang proces 
waarbij bijvoorbeeld een wasserij, kinder-
dagverblijf en een wellness-centrum onder-
weg kwamen te vervalllen of werden verruild. 
Just Architects, of meer specifiek, Rob Duin-
dam, kenden ze nog als projectpartner van 
het oude AFAS-pand. ‘Voor de omge-
vingsvergunning en architectonische uit-
werking tot en met bestek van dit waanzin-
nige plan werden we direct benaderd’, aldus 
Duindam.
Een uitgeschreven PvE was er niet, op enkele 
kerngetallen na. Het schetsplan (een 3D-im-
pressie) diende als basis, waarin alle eisen 
zoals oppervlak en bijvoorbeeld de bezetting 
van kantoor, theater en het restaurant impli-

ciet zijn verwerkt. De bouwsom bedraagt 80 
miljoen euro, exclusief interieur en installa-
ties. Het complex wordt veelal gezien als een 
dorp of een autonoom eiland met een geheel 
eigen identiteit. ‘Alles is rond of gebogen, 
niets is recht. BIM is inmiddels zeer gebrui-
kelijk, maar voor dit project onontbeerlijk’, zo 
verklaart Duindam de digitale communicatie.

Onderdelen
Het AFAS Experience Center, zo luidt de 
officiële naam, ligt op een kavel van 4,5 ha, 
tegenover het vroegere kantoorpand van de 
softwareonderneming. Het bestaat uit een 
verzameling ‘onderdelen’ – waaronder een 
volwaardig theater voor 850 personen – met 
verschillende vormtalen en is ingebed in een 
landschap van heuvels, tuinen, water-
partijen, plaza’s en bruggetjes. De onderdelen, 
gezamenlijk zo’n 62.000 m2, zijn onderling 
verbonden in lengterichting. Daaromheen is 
een parkachtige tuin aangelegd, waarop een 
aantal kunstvoorwerpen staan en een 
uitzichtheuvel, mede opgebouwd uit het 
slooppuin van de oude bank, en een grote 
‘slotgracht’ rondom het complex tegen twaalf 
strekkende kilometer damwand. De onder-
grondse parkeergarage biedt met twee lagen 
plek aan 760 auto’s. 
Pieters Bouwtechniek of beter gezegd 
directeur Melchert Leguijt, werd eind 2014 
benaderd door constructeur Ruben van der 
Veldt, een neef van Ton van der Veldt, met 
het verzoek om het complex constructief 
verder uit te werken. Van een zeer globaal 
Voorontwerp tot en met Bestek en TO. 
Er werden in totaal drie constructeurs 
uitgenodigd voor een aanbieding. Pieters, die 
met een handzame mini-beamer hun ideeën 
en meerdere referentieprojecten presenteerde, 
oogste het meeste lof en het project werd aan 
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Kantoorgebouw met kolomloze droogloop naar ingang en de twee torens waarvan bij één de plint terugspringt en de ander een transparante gevel heeft.

Het eerste ontwerp. Overwogen is de zichtbare, gebogen gevelbuis constructief aan te wenden.
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hen gegund. Op basis van het digitale schets-
ontwerp van Just Architects modelleerden 
en berekenden de medewerkers van het 
ingenieursbureau gaandeweg alle onderdelen 
(Revit). Pieters controleerde ook de produc-
tie van de staalconstructies op locatie en de 
montage on site.
De boogconstructie bij de entree van het kan-
toor, de atriumconstructie, de balkontribune 
van het theater, de bolvormige buitencon-
structie van het theater en de fundering zijn 
opvallende constructieve onderdelen. Een 
aantal staaloplossingen van hoofdconstruc-
tuur Pieters Bouwtechniek zijn in overleg 
met aannemer Dura Vermeer en staalbouwer 
Buiting aangepast. Hieronder de oorspronke-
lijke opzet. Op pagina 38 tot en met 41 wordt 
de uiteindelijke uitvoering uit de doeken 
gedaan. 

Fundering
De locatie in Leusden kent opvallend hoge 
waterstanden, inclusief veiligheidsfactoren 
tot wel 2,69 +NAP (= 1,61 –peil). Daar is veel 

tijd en moeite aan geschonken. De kelderbak 
kan immers opdrijven en is daarom met een 
enorme hoeveelheid trekpalen gefundeerd. 
Ook is berekend of bij hoge waterstand het 
grondwater via de inrit zou kunnen binnen-
komen. Er kan 7,1 m waterdruk optreden ter 
plaatse van de keldervloer van het theater, 
omdat die vloer (40 cm dik, 4,45 –NAP) het 
laagst ligt. 

Hoofdgebouw
Het kantoor is ontworpen met een kolom-
vrije droogloop van ± 40 m breed onder 
het gebouw. Voor een vrije constructieve 
overspanning van 60 m was een kettingcon-
structie (boog) bedacht die buiten de gevel en 
inwendige verdiepingkolommen hangt aan 
twee forse, doorgaande vakwerkkolommen 
met staanders van rond 406x16 h.o.h. 1000 
mm en diagonalen rond 273x10. 
Een eenvoudige opzet, maar praktisch niet 
haalbaar vanwege de grote afstand van de 
binnenconstructie en buitenboog die zou 
leiden tot enorme koppelingen onder-

ling. Ook thermische uitzetting en krimp 
(binnen-buiten) gooiden roet in het eten. 
De constructie bestaat nu uit een sierboog 
(stalen buis 323x16) buiten en een construc-
tieve trekboog (HEM-profiel) binnen het 
gebouw met drukliggers in de verdiepingen 
en een extra zware randligger op de onder-
ste verdieping van het bruggebouw tussen 
de twee vakwerkkolommen. De onderste 
drukligger is extra zwaar uitgevoerd om de 
stapeling van de constructie tijdens de bouw 
te vereenvoudigen. Door de wisselende be-
lastingen (bouwfasering) zou de ligger anders 
onbeheersbaar kunnen vervormen.
Een dilatatie in het bruggebouw, geposition-
eerd naast de linker vakwerkkolom, is over-
wogen, maar de krachten in de daardoor zelf-
standig geworden gebouwdelen (stabiliteit) 
zouden ‘onoplosbaar’ groot zijn. Uitgebreid is 
onderzocht (door Lucassen Bouwconstruc-
ties) of dilalaties achterwege konden blijven. 
Aangetoond is dat de thermische (reactie)-
krachten kunnen worden opgeheven door de 
trek-druk boogconstructie. 
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Dome, met binnen- en buitenkoepel, ‘leunt’ tegen de theatertoren.

Overgangsconstructie tussen theatertoren en binnenkoepel.

Gewalste HEB 320-profielen met daarop 30 cm dikke betonnen prefab elementen.Tribuneconstructie in de binnenkoepel.
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Theater
Het theatergebouw bestaat uit een vijftal onder-
delen. De corridor rondom het restaurant voert 
naar de achterzijde van het theatergebouw. 
De hoofdentree ligt aan de tegenoverliggende 
zijde, aan het theaterplein (met helicopter-
platform). Vanaf deze ingang lopen foyers op 
meerdere niveaus (begane grond, 1e en 2e 
verdieping) rondom de theaterzaal en ontsluit-
en zo de tribune en balkons met in totaal 850 
stoelen. De foyers op de verdiepingen leiden 
tevens naar de auditoria in de zijvleugels van 
het theatergebouw. Links van het theaterpo-
dium zijn onder meer het Theatercafé en de 
keuken ondergebracht. Aan de rechterzijde van 
de toneelvloer en daarachter liggen de kleed-
kamers en productie- en techniekruimten. 
Deze ruimten zijn eveneens onder en rondom 
de toneeltoren opgenomen. De toneeltoren 
met podium en rollenzolder is feitelijk een 
rechthoekige ‘doos’ van zo’n 25 m hoog.
Opvallend is de doorbroken glas-staal bol 
met daaronder een hybride domeconstructie 
samengesteld uit gewalste HEB 320-profielen 
en daarop 
30 cm dikke betonnen prefab elementen. De 
betonschil is aan de buitenzijde afgestort voor 
extra bouwfysische massa en om de naden af 
te dichten.
De binnenkant van deze koepel is voorzien 
van speciale akoestische wanden, opgebouwd 
uit verticale en horizontale schotten met aan 
de bovenzijde klankkaatsers die ook aange-

bracht zijn onder de verlaagde plafonds van 
de theatertechniek in de zaal. 

De Dome
Pieters heeft Octatube in een vroeg stadium 
benaderd voor de uitwerking van de Dome 
vanwege hun ervaring en specialisme in 
ronde en gecurvde objecten. Pieters heeft 
Octatube de randvoorwaarden en uitgangs-
punten doorgegeven (krachten, dilataties 
en steunpuntposities). De reactiekrachten 
heeft Octatube weer doorgegeven aan Pieters 
voor verdere berekening en uitwerking 
van het betonwerk, want de koepel staat 
niet zelfstandig en is bovendien niet geheel 
rond met grote spatkrachten als gevolg. De 
begane-grondvloer kraagt uit boven het water 
(0,5 m) en de koepel loopt daar overheen 
door met als doel dat het totaal lijkt te zweven 
en met de weerspiegeling in het water een 
beeld geeft van een complete bol. De beton-
wand van de parkeerkelder ligt dus iets terug 
(± 1,5 m) ten opzichte van de vloerrand.

Tribuneconstructie
Afwijkend van gangbare theatertribunes is 
dat de hoofddraagconstructie hier bolvor-
mig is en daardoor gevolgen heeft voor een 
kolomloze uitvoering van de tribunes en 
bijbehorende trappartijen. 
De tribune, uitgevoerd met raatliggers voor 
installaties, kraagt 5 tot 6 m uit waarbij 
trillingen (dynamische belasting) dominant 

zijn en het eigengewicht van de installaties 
vooral bepalend is. Gerekend is met 500 kilo 
veranderlijke belasting en met installaties 
oplopend tot 1000 kilo per vierkante meter. 
Een 3D-constructie (berekend met Axis 
FM) verzorgt minimale trillingen met een 
eigenfrequentie < 5 Hz (volgens de norm). 
De trekkrachten worden opgevangen door de 
betonwand van de binnenkoepel. •

Projectgegevens

Locatie Inspiratielaan, Leusden • Start bouw januari 2019 

• Hoogste punt 26 juni 2019 • Oplevering 13 november 

2020 • Opdracht AFAS, Leusden • Ontwerp Steef van 

der Veldt • Bouwkundig ontwerp Just Architects, 

Amstelveen • Bouwkundige uitwerking LKSVDD-archi-

tecten, Enschede • Constructief ontwerp Pieters Bouw-

techniek, Haarlem • Coördinatie constructies Lucassen 

bouwconstructies, Hengelo • Installatie-ontwerp Valstar 

Simonis, Amsterdam • Hoofduitvoering Dura Vermeer, 

Hengelo • Installaties (E & W) Homij Technische 

Installaties, Amsterdam • Klimaatinstallatie Dubotech-

niek, Zaltbommel • Staalconstructie Buiting Staalbouw, 

Broekland/Almelo • Engineering en uitvoering buitenkoe-

pel theater Octatube, Delft • Afbouw Rikkert Afbouw-

groep, Enter • Interieurontwerp Claessens Erdmann, 

Amsterdam • Landschapsontwerp Bart Hoes en Copijn 

Tuin- en Landschapsarchitecten • Staalframebouw 

gevels (met aluminium composiet) Leebo Intelligente 

Bouwsystemen, Nieuwkuijk • Fotografie Fred Oosterhuis, 

Jaro van Temmermans, Dennis Middelkoop, Buiting, 

Leebo en Octatube

Bij het ontwerp van de parkeergarage was de parkeernorm (route, draaicirkels, parkeeroppervlak enz.) van belang waarbij het optimale (kolom)stramien niet overeenkwam met die van 

de bovenconstructie. Op een gegeven moment heeft de opdrachtgever besloten de kelder bij het theater te vergroten voor meer parkeergelegenheid. Zo zijn bijzonder grote over-

gangsconstructies ontstaan tot betonliggers van zo’n 2 m2 in doorsnede. 




