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Voorbeeld projecten – in woord en beeld

A. Kantoor VAC – Gent
B. Couperus – Ypenburg
C. Parkeergarage - Centrumplan Almere Buiten
D. Hoofdkantoor Exact – Delft
E. PinkRoccade Flight Forum – Eindhoven
F. Smuldersweg, Jean Sibelius – Eindhoven
G. Kantoor VVAA Papendorp – Utrecht
H. IKEA – Groningen
I. Kenniscentrum Philips – Eindhoven

Voorbeeld projecten – technische uitwerking

1. balken
2. kolommen (rechthoekig en rond)
3. wanden
4. sandwich elementen
5. galerijplaten
6. trappen en bordessen
7. plafondplaten
8. raam- en deurkaders
9. afdekbanden

P O R T F O L I O P R E F A B  B E T O N



project A: Kantoor VAC – Gent



project A: Kantoor VAC – Gent

Opdrachtg.: Hurks Beton – Veldhoven Aannemer: Interbuild - Wilrijk (B)

Architect: Polo Architects – Antwerpen (B) Constructeur: Greisch - Luik (B)

 De Link is het eerste gebouw van het nieuw stadsdeel
aan het Sint-Pietersstation in Gent

 Energiezuinig torengebouw bestemd voor het Vlaams Administratief Centrum (VAC),
met werkplek voor circa 1200 ambtenaren

 Gebouw bestaande uit twee delen: een laag gebouw in L-vorm en een toren.
 Kantoortoren met een hoogte van ca. 100 meter
 Complexe montage i.v.m. korte montagetijd, uitvoering boven tramstation

en bouw op bestaande parkeergarage
 Complete uitwerking van de prefab gevelelementen van de toren
 Exotische vormen door toepassen van U-vormige elementen

en atria over twee verdiepingen
 Sandwich elementen voorzien van stenen metselwerk
 Tabs toelopende elementvormen in combinatie met interne uitsparingen,

ten behoeve van gewichtsreductie voor de bouwkraan
 Hoog detailleringsniveau in overleg met constructeur, architect,

aannemer en vliesgevel –leverancier
 3D afwapenen van de elementen in verband met gebruik vlechtmachine
 Oplevering prefab eind 2012



project B: Couperus – Ypenburg



project B: Couperus – Ypenburg

Opdrachtg.: Hurks Beton – Veldhoven Aannemer: Dura Vermeer Bouw - Leidschendam

Architect: Architekten CIE - Amsterdam Constructeur: Corsmit raadgevende ingenieurs - Rijswijk

 Centrale ligging in de Vinex locatie Ypenburg,
gelegen nabij knooppunt tussen de A12, A4 en ook de A13

 Kantoren, woningen en parkeergarage
 4 appartemententorens waarvan 1 toren van ruim 70 meter hoog
 Parkeergarage met 300 parkeerplaatsen
 4.500 m² bedrijfsruimte
 Prefab constructie (bouwlaag 1 en 2) onder appartementencomplex

uitgewerkt, inclusief berekening en tekeningen staalaansluitingen
 Prefab constructie bestaande uit balken, kolommen, wanden en

vloerplaten
 Getrapte opbouw woningen rondom hoven
 2 speciaal ingerichte binnentuinen
 Parkeerdek uitgevoerd als daktuin
 Grote dakterrassen (tot wel 100 m²)
 Duurzaam energiesysteem
 Oplevering prefab in 2011



project C: Parkeergarage – Centrumplan Almere Buiten



project C: Parkeergarage – Centrumplan Almere Buiten

Opdrachtg.: Hurks Beton – Veldhoven Aannemer: Heijmerink Bouw Utrecht - Bunnik

Architect: BD architectuur - Veenendaal Constructeur: Adviesbureau Steens - Zoetermeer

 Bouwblok 13 en 14 zijn de eerste van een  reeks bouwplannen
Voor verdichting van Centrum Almere Buiten

 Het diverse programma wordt samengebonden door architectonische
'stripes' die over de gevel omhoog lopen en continueren in het dak

 In de gevels en op de daken zijn voorzieningen opgenomen om de
blokken een groene karakter te verschaffen

 Vloeroppervlakte van circa 9.900 m2
 336 parkeerplaatsen, waarvan 8 miva-parkeerplaatsen
 De parkeergarage bestaat uit zes splitlevel bouwlagen waarvan

de eerstebouwlaag half verdiept in het maaiveld is aangelegd.
 De bouwlagen zijn onderling verbonden door overdekte hellingbanen

geschikt voor rijdend eenrichtingsverkeer en twee trapkernen
inclusief twee personenliften

 De hoofddraagconstructie bestaat uit prefab beton balken en
Kolommen met vrij dragende kanaalplaatvloeren

 Oplevering begin 2010



project D: Hoofdkantoor Exact – Delft



project D: Hoofdkantoor Exact – Delft

Opdrachtg.: Hurks Beton - Veldhoven Aannemer: Dura Vermeer Bouw - Leidschendam

Architect: RE:D architecten - Leiden Constructeur: Ingenieursbureau Zonneveld - Rotterdam

 Exact is een van de eerste nieuwe huurders van
Science Park Technopolis langs de A13 in Delft

 Science Park Technopolis maakt deel uit van Science Port Holland,
een initiatief van de TU Delft en de gemeenten Delft en Rotterdam

 Gelegen naast de Technische Universiteit Delft
 Bestaand uit 2 kantoorvleugels met elkaar verbonden door een

bijzonder middengedeelte waarachter het atrium gelegen is
 Het glazen atrium is goed zichtbaar vanaf de snelweg en

vormt het hart van het kantoor
 Het kantoorgebouw beslaat bijna 11.000 m2
 4 verdiepingen met glazen atrium
 17 meter hoog + ondergelegen parkeerkelder
 Het gebouw heeft een Energielabel A ontvangen
 Werkzaamheden CK2:

uitwerking prefab kantoorgebouw + parkeergarage
 Oplevering begin 2010



project E: PinkRoccade Flight Forum – Eindhoven



project E: PinkRoccade Flight Forum – Eindhoven

Opdrachtg.: Hurks Beton – Veldhoven Aannemer: Dura Vermeer Bouw - Rosmalen

Architect: Arch.bureau ir. Harry Nefkens - Rotterdam Constructeur: IOB Ingenieursbureau - Hellevoetsluis

 Flight Forum is een hoogwaardig bedrijventerrein
gelegen direct naast Eindhoven Airport en de A2

 Het park is verdeeld in zes clusters;
5 voor bedrijfsgebouwen en één voor kantoorruimten

 Op Flight Forum wordt 100.000 m2 kantoren en
175.000 m2 bedrijfsgebouwen gerealiseerd.

 Het project omvat 18.970 m² vloeroppervlak, verdeeld
over 2 parkeerlagen (ondergronds) en 6 kantoorlagen

 Omdat het kantoor tegen de bestaande bebouwing is
gebouwd, zijn er speciale heipalen toegepast (Tubex)

 Het skelet is geheel opgetrokken in prefab beton elementen
met kanaalplaatvloeren

 de grote overstekken en verdiepingshoge overspanningen zijn gerealiseerd
door vernuftige onderlinge koppelingen van de wandelementen

 Tekenwerk op basis van 3D model
 Oplevering 2007



project F: Smuldersweg, Jean Sibelius – Eindhoven



project F: Smuldersweg, Jean Sibelius – Eindhoven

Opdrachtg.: Hurks Beton – Veldhoven Aannemer: Hurks Bouw en Vastgoed – Eindhoven

Architect: KAW architecten - Rotterdam Constructeur: Adviesbureau Van de Laar – Eindhoven

 106 huurappartementen en 4 koopappartementen,
in eerste instantie bestemd voor senioren uit de buurt

 De woningen liggen rondom een gezamenlijke hof en zijn als complex
voor beschermd wonen ontwikkeld

 Het is zo ontworpen dat bewoners hier kunnen blijven wonen
wanneer extra zorg nodig wordt

 Het monumentale hek aan de open kant van het hof is vormgegeven
door studenten van de Design Academy in Eindhoven

 Gedeeltelijk vrijstaande galerijen zorgen voor de nodige afwisseling
 Gebouw uitgevoerd in donkere baksteen, witte betonlijsten rond een aantal ramen

zorgen voor lichte accenten en het gebouw oogt daardoor minder massief
 De gevel is zeer plastisch door grote overstekken met bakstenen plafonds
 Betonelementen, overstekken en de diep liggende ramen zorgen voor een

afwisselend beeld, afhankelijk van standpunt en lichtval
 Het complex was genomineerd voor het BNA gebouw Zuid Nederland

van het jaar 2007 en voor een sociale woningbouwprijs in Italië:
Premio Europeo Ugo Rivolta

 Oplevering 2007



project G: Kantoor VVAA Papendorp – Utrecht



project G: Kantoor VVAA Papendorp – Utrecht

Opdrachtg.: Hurks Beton – Veldhoven Aannemer: Dura Vermeer Bouw - Houten

Architect: JHK Architecten - Utrecht Constructeur: Bartels Ingenieursbureau - Veenendaal

 Behuizing administratie van de landelijke huisartsen, VVAA Groep
 ca. 28.000m2 vloeroppervlak
 Acht bouwlagen, ca. 30 meter hoog
 Het volume is onderdeel van een groter ensemble van vier kwadranten
 Metselwerk gevels en bijbehorende verbijzonderingen middels natuurstenen kaders

in de gevelopeningen voor de onderste twee lagen
 Aluminium puien, roosters en paneelvullingen zijn in een geanodiseerde licht bronsachtige tint
 Grote inpandige atriums
 Binnentuin op lager gelegen dak
 Het hoofdvolume is in drie bouwdelen geleed. Ter plaatse van twee insnoeringen is vanaf het

openbare terrein doorzicht aanwezig naar de erachter gelegen binnentuin.
 Tweede draagweg gerealiseerd m.b.v. nagespannen VZA kabels
 Volledig onderkelderd
 Kelderwanden prefab holle wanden
 Prefab kolommen, balken, spouwbladen, vloerranden en dakranden
 Verdiepingen en dak: kanaalplaatvloeren
 oplevering juni 2006



project H: IKEA – Groningen



project H: IKEA – Groningen

Opdrachtg.: Hurks Beton – Veldhoven Aannemer: Structon Bouw en Vastgoed - Groningen

Architect: Knevel Architecten - Amsterdam Constructeur: Ingenieursbureau Boorsma - Drachten

 Winkel + parkeergarage IKEA vestiging
 Het gebouw bestaat uit twee verdiepingen
 Op maaiveldniveau, onder het gebouw en om

het gebouw heen zijn parkeerplaatsen gerealiseerd
 In totaal zijn er 1300 parkeerplaatsen
 Winkeloppervlak 25.000 m2
 De parkeergarage is op maaiveldniveau uitgevoerd in

prefab beton, en dient als onderconstructie voor de stalen hal
 Zwaar belast laad- en losdek
 Complexe montage i.v.m. gelijktijdig monteren van de

prefab beton- en staalconstructie
 Aansluitdetails beton-staal uitgewerkt in BIM samenwerking
 Inpandige sprinklertank in prefab beton
 Nieuwbouw in 2005
 Uitbreiding in 2009 door CK2 getekend en berekend



project I: Kenniscentrum Philips – Eindhoven



project I: Kenniscentrum Philips – Eindhoven

Opdrachtg.: Hurks Beton - Veldhoven Aannemer: Hurks Bouw en Vastgoed – Eindhoven

Architect: Inbo / JHK Samenw. Architecten - Rijswijk Constructeur: Adviesbureau Tielemans – Eindhoven

 Gebouw WDX op de High Tech Campus is de nieuwe behuizing voor
Philips Apptech en bestaat uit een samenspel van gebouwen

 Het U-vormig gebouw is een laboratorium voor onderzoek micro electronica
 Het L-vormig gebouw is een kantoorgebouw
 Tussen het U- en het L-vormig gebouw een groot glasoverkapt atrium
 Via het atrium zijn de bouwdelen door middel van loopbruggen met elkaar

verbonden
 Aantal bouwlagen : 5
 Bruto vloeroppervlak : 25.000 m², waarvan

7.000 m² kantoor
12.000 m² laboratorium
2.000 m² cleanroom
4.000 m² overig

 De twee verschillende gebouwen zijn gelijktijdig geengineerd en gemonteerd
 Grote vides met stalen loopbruggen opgelegd op de prefab constructie
 Clean rooms met hoge eisen maatvoering en luchtdichtheid
 Oplevering eind 2005



3D-model

fragment stelschema’s (gevelaanzicht)



voorbeeld 1: balken

Stelschema (plattegrond) Vormtekening Wapeningstekening







3D-model

fragment stelschema’s (plattegrond)



voorbeeld 2a: rechthoekige kolommen





voorbeeld 2b: ronde kolommen

details wapening kolomkop

foto 1 foto 2 foto 3





voorbeeld 3: wanden





voorbeeld 4: sandwich gevelelementen

Binnenblad Isolatie Buitenblad









voorbeeld 5: galerijplaten

fragment stelschema





voorbeeld 6: trappen en bordessen





voorbeeld 7a: plafondplaten





voorbeeld 7b: plafondplaten

detail bevestiging:

fragment stelschema:





voorbeeld 8: raam- en deurkaders





voorbeeld 9: afdekbanden



Software:

rekensoftware: SCIA Engineering, Matrix Frame

tekensoftware: Allplan, Autocad, Tekla

Contactgegevens:

Europalaan 40
5531 BH BLADEL
tel.: 0497-381218
fax.: 0497-386660

info@adviesburoCK2.com

www.adviesburoCK2.com

Alle werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd door toepasselijkheid
van de Standaardvoorwaarden De Nieuwe Regeling 2005 Rechtsverhouding
opdrachtgever, architect, ingenieur en adviseur (DNR2005), gedeponeerd
ter griffie bij de rechtbank te Amsterdam onder nummer 139/2004.






