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Even voorstellen

Walter Spangenberg RO

• 27-6-1960

• Atheneum, TU Delft Civiele Techniek, afd. gebouwen

• 35 jaar bij ABT en Oosterhoff (eerste baan) 

• projectleider-constructeur – sr adviseur – directeur ABT   

• holdingdirecteur Oosterhoff – managing/ sr. partner – bestuurslid

• 2022: diverse onderwijsactiviteiten (boek/ lesgeven), vrijwilligerswerk, kinderboeken

Projecten:

• Een paar duizend, zeer uiteenlopend van verbouwing tot grote terminals

• Alle bouwprijzen één of meerdere keren gewonnen

• Oeuvre prijs 2021 VN-constructeurs. 



ABT / bouwen aan ambities / EYE Film Instituut Amsterdam 4

Ziggo Dome Amsterdam
Stadhuis Alphen aan den RijnMuziekgebouw / Bim Huis A’dam

Terminal Schiphol
TU Bibliotheek Delft

Montevideo Rotterdam 

Ziggo Dome



ABT / bouwen aan ambities / EYE Film Instituut Amsterdam 5

Eye Filmmuseum Amsterdam

Hilton Schiphol 

Forum Groningen 

Nationaal Militair Museum Soesterberg

Nieuwe Terminal Schiphol



Projectvoorbeelden, relatie naar ConstructieveVeiligheid

• Bijzondere veiligheidsaspecten

• Bijzonderheden per project

• Gekozen ontwerpstrategieën 



Thema: nadenken over bouwwijze

• standaard contracten: adviseur denkt alleen na over eindsituatie

• mijn pleidooi: constructeur zou moeten nadenken over de invloed 
van de bouwwijze op de krachtswerking 
(kan dan gericht de dialoog aangaan met de bouwer)

Voorbeeld The Base D Schiphol



TU Bibliotheek Delft: ontwerp en bouw kegel 



Geen kolommen binnen kegel 
Aannemers beweerden: onbouwbaar

Uiteindelijk: toelichting door ontwerpers: gebouwd zoals bedacht 





Thema: een veiligheidsstrategie

• Bijzondere veiligheidsaspecten

• Voorbeeld In Holland Rotterdam: een bruggebouw



InHolland Rotterdam 

Hoe omgegaan met tweede draagweg 
(in overleg met BWT Rotterdam):

• 3.1.B certificaten staal

• overdimensionering staven en 
verbindingen

• meer druk dan trekstaven

• aantoonbare controles van fabriek tot 
realisatie



Thema: de bouwwijze heeft invloed op de 
krachtswerking

• Feyenoord overkapping    ------→

• Stadhuis Alphen aan den Rijn

• Nationaal Militair Museum 

Soesterberg



Stadhuis Alphen aan de Rijn

• Alles staat scheef

• Grote overspanningen

• Grote uitkragingen

• En dat op een parkeergarage

Ontwerpstrategie: 

• Start met overmaat aan stijfheid!

• Scheefstanden zijn gevaarlijk voor de 2e orde

• Krachtig monitoringsplan vervormingen









Nationaal Militair Museum Soesterberg

• Hoe bouw je overspanningen tot 90 meter?

Waarbij het balkrooster in twee richtingen afdraagt

• Meervoudig statisch onbepaalde constructie:
• Geen gat speling toegestaan!

• De invloed van de tijdelijke situatie

• In ideale situatie : simuleer de eindfase, vb Olympisch Zwembad Londen



Vergelijk bouwwijze Olympisch zwembad 2012 Londen 

Vijzels onder de definitieve steunpunten 



Plattegrond 250 x 110 m



Nationaal Militair Museum Soesterberg: ‘file to factory’   







Thema: “en dan gaat het fout”

• Brengt het slechtste in mensen naar boven

• Enige goede advies: eerst zo efficiënt samen oplossen, daarna 
kijken naar schuldvraag en de afwikkeling.

• Voorbeeld Kavel 206 Amsterdam



Kavel 206: ‘de gevoelige uitkraging’



Misleidend
schema

Enkele aandachtpunten:

- beheersing vervorming punt B

- zuivere oplegging bij A

- belast/ onbelast: trek bij D

- lange en korte duur veerstijfheid 
palen

- kolom in staal om kruip te
voorkomen

- vijzel toepassen bij C?





Wanneer is extra aandacht voor CV nodig? 

• Bij grote overspanningen, grote uitkragingen

• Concentratie van krachten 

• Zuiverheid van de mechanica-schema’s

• Gevoeligheid voor vervormingen, beheersing in alle stadia

• Stabiliteit bouwfase (vaak pas stabiel als geheel is afgebouwd)

• Complexe hybride aansluitingen

• Interactie met omgeving

• De gevolgen → maak goed gebruik van de Consequence Classes…



Hoe komt een constructief project tot stand 

Startpunten:

• Initiatief of pve

• Planning

• Budget

• Een integraal werkend ontwerpteam

• Een competente constructeur/ adviseur!



Constructief integraal ontwerpen 2022+

• Constructief ontwerpen het startpunt

• Integraal ontwerpen de constructie als onderdeel van een totaalopgave

• Constructief methodisch ontwerpen systematische aanpak

• Hybride ontwerpen de goede keuzes met kennis van de markt en montage

• Veilig ontwerpen ieder neemt haar verantwoordelijkheid

• Anno 2022: 

• Het bouwwerk (gebouw of brug) als onderdeel van … de opgave is groter

• Verantwoorde duurzame opzet en keuzes kritisch richting o.g. of pve

• Met de technieken van nu en de noodzakelijke kennis de complexe huidige setting
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Proces om te komen tot 
constructief ontwerp

• De logische ontwerpstappen

• Moet leiden tot duidelijke voorstellen 
naar opdrachtgever en architect

• Doel is te komen tot een constructief 
concept



Mogelijke ontwerpprocessen

• Uitgangspunt is een integraal

Ontwerpproces

• Met een methodische aanpak:
• Van grof naar fijn



Ontwerpen is keuzes 
afwegen

• Vergelijk opties

• Beoordeel

• Pas aan

• Maak een keuze



Stappen 
constructief
ontwerp



Hoe maak je een ontwerpkeuze
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A: Basic: 

• Vergelijk mogelijkheden in een matrix

• Bepaal de criteria

• Geef een wegingsfactor bv met -- - 0 + ++

• Tel de + en - op

B: Geavanceerder:

• Als A

• Voeg knock-out criteria toe

• Geef wegingsfactoren per optie: bv 1-10; combineer het met de criteria 

• Tel de scores

C: Advanced:

• Geef een weging in relatie met de value drivers – lees missie en visie – van een 

project of organisatie

• Zie het voorbeeld van Shell 



Ontwerpkeuzes inzichtelijk maken
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Hoe maak je het een ‘leek’ duidelijk?. Voorbeeld Shell Head Quarters program:

• Alle belangrijke beslissingen in het ontwerp traceerbaar gedocumenteerd

• In een Design Decision Note

• Begint altijd met één pagina management summary of executive summary

• Daarna de afweging en altijd het vergelijk van opties

• Achterliggend is een analyse van de organisatie en wat de organisatie belangrijk vind aan de hand van de 

value drivers en de critical succes factors



Hoe is de veiligheid gedurende het ontwerp geborgd? 

• Het begint met contractafspraken adviseur-opdrachtgever

• V&G plannen 

• Veiligheidsplan

• Risicoanalyse

• BRL 5022



Zijn de rollen duidelijk? 

• Tot 2020: Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid



Zijn de rollen duidelijk? 

Gaat over in BRL 5022

• Rol constructeur

• Rol aannemer

• Rol toetsende instanties

• Belangrijkste: rol opdrachtgever
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Rol opdrachtgever 

• Bewaking van ontwerp naar uitvoering

• Minimale bewustzijn eisen aan 

alle betrokkenen: kwalificatie 2

(cultuur)

• Vb: aanspreken op gedrag



Een voorbeeldproject: “volgens het boekje” 

Voorbeeld Shell Campus Den Haag: 

• Risk register vanaf VO tot en met uitvoering

• Overdracht naar aannemer formeel geregeld

• Duidelijke demarcatie in verantwoordelijkheden

• Resultaat per fase is een risk register 

HEMP Hazard & effect management proces:

• Risico’s identificeren/ beoordelen/ elimineren of beheersen

• Werkt met risk registers, een levend document, per fase update



Campus Shell Den Haag – gewonnen tender- met Pelli Clarke Pelli

42



Copyright of Shell International B.V. RESTRICTED



Roof 



Cross section
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East-West Section

Restaurant Atrium Reception 

Nap Room 

Agora

Worksettings

Car Parking

MEP

Worksettings

Fitness

Worksettings

Bike ParkingCar Parking

Meditation Room

Worksettings

Prefunction

Dining
Terrace

West
Garden



Wat zijn de uitdagingen inzake CV? 

• Duidelijkheid in de rollen

• Continuïteit in de rollen in de keten

• Betrokkenheid van de opdrachtgever

• Misvatting dat constructieve veiligheid kostenverhogend is

• De steeds complexere constructeurswereld



Specifieke probleem van de constructeur

Kennis noodzakelijk op het gebied van:

- materialen

- mechanicaschema’s

- krachtswerking

- normen

- uitvoeringstechnieken
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De ‘noodzakelijke’ verleidingen of 
‘kansen’ van deze tijd: 

- Parametrisch ontwerpen
- Kennis van duurzaamheid
- Urban technology

Het gevaar is duidelijk: heeft de constructeur van de 
toekomst de noodzakelijke diepgang om de opgave goed te 
kunnen overzien



Waar kunnen jullie een rol spelen? 

• Vragen stellen: hoe rollen binnen project zijn geregeld

• Wijzen op verantwoordelijkheden en verplichtingen –neemt de 
opdrachtgever en constructeur zijn verantwoordelijkheid? Is de keten voldoende geborgd?

• Waarom niet ergens formeel regelen: bv als onderdeel van de 
bouwvergunning?



Aanbevelingen CV: voor de toetsende instanties

• Laat indienende partijen duidelijk maken hoe, organisatorisch, een 
aantal zaken zijn geregeld:

• De rollen (wie hoofdconstructeur)

• Wie is verantwoordelijk voor de tijdelijke situatie

• Wie heeft het overzicht over de raakvlakken – de interfaces.

• Vraag de hoofdconstructeur, inhoudelijk, een toelichting te geven over:
• De gekozen veiligheidsklasse

• Wat wordt gezien als hoofddraagconstructie?

• Zijn er tweede draagwegen?

• Wat zijn de gevoelige onderdelen en hoe zijn deze geborgd?

• Gezien de complexiteit van de berekeningen: zijn er een aantal eenvoudige 
handmatige controles gedaan om grip te hebben op de complexe berekeningen? …





Ter afsluiting wat reclame: 

BMS cursus methodisch 
constructief ontwerpen
- Voorjaar 2023
- Voor potentiële Register 

ontwerpers





Einde


