Entree met ultraslanke trap voor ABT in Velp
JHK Architecten heeft in opdracht van ABT een masterplan ontworpen en
uitgewerkt ten behoeve van het upgraden van het kantoor van ABT in Velp. Met
enkele gerichte bouwkundige ingrepen en het aanpassen van de werkomgeving
is het oorspronkelijke structuur van het gebouw hersteld en geoptimaliseerd en
is een integrale werkomgeving gecreëerd die naadloos past bij het bestaande
gebouw en de identiteit van ABT.
Het gebouw van ABT is oorspronkelijk ontworpen door ir. Jaap Schrieke van
B&D Architecten dateert uit 1985. De structuur van het gebouw refereert aan de
historie van de plek, met het hoofdgebouw als landhuis, de ontmoetingsruimte
als de oranjerie en de kantoorvleugels als koetshuizen. De kracht van het
oorspronkelijk ontwerp is de verbinding van de historie van de plek met voor die
tijd moderne en innovatieve architectuur. Echter ruim 25 jaar na oplevering was
het gebouw enigszins verrommeld en zelf een afspiegeling van een tijdsbeeld
geworden. In het masterplan wordt de oorspronkelijke gebouwstructuur hersteld,
waarbij gerichte nieuwe ingrepen de structuur van de buitenplaats versterken,
maar tevens herkenbaar zijn door een innovatief en modern karakter. Bestaande
kwaliteiten, zoals licht, lucht, ruimte en uitzicht op de prachtige groene omgeving
zijn daarbij optimaal ingezet.
Nieuwe entree
In analogie met de buitenplaats is de hoofdentree verplaatst naar het
hoofdgebouw. Op de plek waar vermoedelijk ook de oorspronkelijke entree van
het landhuis heeft gelegen is een nieuwe entree van glas en staal gekomen. Een
uitnodigende loper markeert de entree en verbindt het landschap met het gebouw.
Deze beweging wordt doorgezet in de entreehal waar een nieuwe zeer dunne
trap van ultra hoge sterkte vezelbeton de begane grond en de eerste verdieping
optisch en ruimtelijk met elkaar verbindt. Deze trap etaleert de nieuwste betonen glasverlijmingstechnieken waarin de kwaliteiten en werkwijze van ABT als
innovatief ingenieursbureau tot uiting komen.
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Integraal werken
Een belangrijke reden voor de upgrading van de huisvesting komt voort uit de
wens van ABT om haar gebouwen geschikt te maken voor het nieuwe werken. Er
is meer plek voor bewust, gericht en fysiek uitwisselen van kennis en informatie,
wat resulteert in inspiratie en innovatie. Alle kantoorvloeren zijn daartoe opnieuw
ingedeeld met open werkplekken, concentratieplekken, overlegplekken en
ontmoetingsplekken.
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Showcase van hoogwaardig innovatief vakmanschap
Centraal in het ontwerp van de nieuwe entreezone staat een nieuwe trap die
in het hart van ‘het landhuis’ de begane grond met vergaderzalen verbindt met
de werkplekken op de eerste verdieping. De trap maakt onderdeel uit van het
gebaar dat ingezet wordt met de nieuwe entreebrug en doorloopt tot op de eerste
verdieping.
De centrale en voor alle bezoekers zichtbare positie gaf aanleiding om van de
trap een showcase van ABT’s technische kennis te maken. De gerealiseerde trap
is het resultaat van een integraal en innovatief ontwerp- en productieproces, dat
wereldwijd in de belangstelling staat.
Ultraslanke hybride trap
Met een dikte van ongeveer vijf centimeter overspant de trap een afstand van
bijna zes meter. Dat gebeurt zonder ondersteuning of verstijvingsribben. De
glazen balustrades, onzichtbaar verbonden met de trap, versterken de illusie van
gewichtloosheid. Samen vormen beton en glas een sterke, hybride constructie.
De trap vraagt het uiterste van de toegepaste materialen en het vakmanschap
van ABT.
Hij bestaat uit één gedeelte en is vier keer slanker dan gangbaar. Om de trap zo
slank te krijgen, moeten beton en glas constructief samenwerken: het glas wordt
met het beton verbonden en verstijft en versterkt de trap. Zonder het glas zou de
trap werken als een verende plank. ABT berekende de constructie met speciale
software.
Vernieuwend stortproces
Vanwege de extreem hoge spanningen in de trap koos ABT voor zelfverdichtende
ultra hoge sterkte vezelbeton en een speciale mortel. Het wapeningspercentage
is erg hoog. Dat de trap zo slank is, maakte het storten extra lastig: het stroperige,
gewapende beton moest door een mal van slechts vijf centimeter zakken. Dit
vereiste een innovatief stortproces. Met name het verdrijven van de lucht onderuit
de mal vroeg om onconventionele oplossingen. Speciale luchtkanalen in de kist

en een zeer fijnmazige verdichtingstechniek vormden de sleutel. De trap is gestort
in de fabriek van Romein Beton.
Onzichtbare glasverbinding
De glazen balustrade reflecteert de innovatieve aard van ABT. Het team zocht de
absolute grenzen van het materiaal op. Een drielaagse ruit loopt met de hoeken
van de treden mee. Dit betekent een glasconstructie met een zaagtand én hoge
toleranties, iets wat zelden of nooit vertoond is. In nauwe samenwerking met SiX, makers in glasarchitectuur, is gezocht naar de juiste productiemethoden. Ook
koos de architect voor onzichtbare verbindingen, een droomvraag voor ABT’s
glasspecialisten. Een lange speurtocht resulteerde in een onzichtbare verbinding
in de vorm van stalen strippen die geprefabriceerd op het glas zijn verlijmd.
Kleine nokken op deze stalen strippen worden vrijwel onzichtbaar van onderaf
vastgeschroefd aan het beton. Zinderend spannende sterktetesten toonden aan
dat de sterkte van de verbinding alle verwachtingen overtreft.
Samenwerking
Het constructieve ontwerp vroeg om nauwe samenwerking tussen de
glasspecialisten en betonconstructeurs. Niet alleen moesten de wapening en de
krachten vanuit het glas op elkaar worden afgestemd, ook kwamen praktische
zaken om de hoek kijken. Bijvoorbeeld hoe een deuvel met de juiste tolerantie
in een betonnen plaat van zo’n 5 centimeter dik kan worden gestort. Om
productietechnische redenen is uiteindelijk gekozen voor het achteraf inboren en
verlijmen van deuvels in het beton.
Ver voorbij het gangbare
De sierlijke trap gaat zowel productietechnisch als rekentechnisch ver voorbij
de grens van het gangbare. Het revolutionaire ontwerp is een demonstratie van
de mogelijkheden van UHSB en glas; UHSB toont zich hierbij als materiaal dat
veelzijdig toepasbaar is, zelfs in dunne platen, en nagenoeg onderhoudsvrij. Het
glas inspireert als constructief draagkrachtig materiaal dat nu zelfs op de kopse
zijde verbonden kan worden aan allerlei materialen, zoals UHSB. ABT voorziet
een mooie toekomst voor UHSB en glas.
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