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HOURGLASS: 
‘GETAILLEERDE’ ZANDSTEENGEVEL MOGELIJK 
DANKZIJ INTEGRAAL PREFABCONCEPT
Voor het nieuwe kantoor van Loyens & Loeff zochten initiatiefnemers Maarsen Groep en Zadelhoff een kwalitatief 
maatwerkconcept dat op de lange termijn flexibel is in te vullen. Architectenbureau Dam & Partners ontwierp daartoe 
een ‘getailleerde monoliet’ met onder meer kantoorruimte en hotelappartementen, op een sleutelpositie van de Zuidas. 
Het prefab gevelsysteem van hoofdaannemer Hurks en partners voorziet met integrale productie van buitenblad en af-
werkingslaag in het gewenste gevelbeeld, vertellen architect Diederik Dam en projectleider Ruud Hendriks van Hurks.  ›

Tekst | Jan-Kees Verschuure  Beeld | Dam & Partners (visuals), Hurks (foto's)

AMSTERDAM Hourglass 

Monolitisch ensemble aan de Zuidas.

Vanuit het moderne distributiecentrum op bedrijvenpark de Vossenberg in 
Tilburg-Noordwest gaat Ingram Micro, logistiek specialist voor de grootste 
webshops van Nederland, de logistieke operatie voor de Bijenkorf verzorgen. 
“Samen met de aannemer hebben we op basis van de beoogde vloerbelasting-
eisen een type vloer geselecteerd die het best past bij de activiteiten die in het 
warehouse gaan plaatsvinden”, zegt Van Zon. “Daarbij rekening houdend met 
zowel het duurzaamheidsaspect als vanzelfsprekend het economische aspect. 
De VB Zetta® Voegloze hybride vloer kwam als beste uit de bus.”

BREED TOEPASSINGSGEBIED
Door de combinatie van conventionele bovenwapening en staalvezels is de 
VB Zetta® Voegloze hybride vloer geschikt voor een breed toepassingsgebied 
in allerlei magazijnen. Behalve het warehouse met een vloeroppervlakte van 
een kleine 24.000 m² heeft Van Berlo ook de expeditievloeren gestort (7.250 
m²), alsmede de kantoorvloeren (3.400 m²), de mezzanine (6.350 m²) en de 
laadkuilen buiten, goed voor in totaal 5.340 m². Van Zon: “De vloeren in het 
warehouse zijn gerealiseerd conform NEN 2747 vlakheidsklasse 4 en ook 
opgeleverd met een onafhankelijk vlakheidsrapport. In september 2018 zijn 
we gestart met de uitvoering, zowel met de vloer in het warehouse als met 
de expeditievloer, die is uitgevoerd conform vlakheidseis DIN 18202. Beide 
vloerconstructies zijn een ontwerp van de hoofdaannemer, gefundeerd op 
staal en gerealiseerd in dertien stortdagen. Dagelijks werd ongeveer 2.400 
m² gestort, wat neerkomt op een volume van 415 m³ beton.” 

In tegenstelling tot de vloeren binnen het nieuwe distributiecentrum, heeft 
Van Berlo de vloeren van de laadkuilen buiten wél volledig in eigen beheer 

'Door de combinatie 
van conventionele 
bovenwapening 
en staalvezels is de 
voegloze hybride vloer 
geschikt voor een breed 
toepassingsgebied in 
allerlei magazijnen'

ontworpen en geconstrueerd, compleet inclusief traditionele wapening en 
betonsamenstelling. “Tevens hebben we aan de buitenzijde van de laad-
kuil een aanrijdverzwaring gerealiseerd in de vorm van een AV-balk”, zegt 
Van Zon. “De realisatie van de vloeren – zowel binnen als buiten – is in 
goed overleg en goede harmonie met aannemer Heerkens van Bavel Bouw 
uitgevoerd. Het tempo lag behoorlijk hoog, maar we zijn geen moment de 
planning én de kwaliteit uit het oog verloren. Ingram Micro is verzekerd van 
een functionele en duurzame vloer die nauwelijks onderhoud behoeft.”   ❚

DC Ingram Micro   Tilburg
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“Deze ontwikkeling is gestart ‘from scratch’”, zegt 
Dam. “Vanuit de huisvestingsbehoefte van Loyens 
& Loeff.” Het juridisch en fiscaal adviesbureau zal 
alle kantoorruimte afnemen, in de onderste helft 
en op de topverdiepingen. Hourglass (Engels voor 
zandloper) krijgt verder een commerciële plint, met 
hoger in het gebouw een openbaar toegankelijk 
restaurant en 115 long-stay hotelappartementen. 
“De gevonden locatie op de noordoosthoek van 
het Kenniskwartier, geflankeerd door het toekom-
stige Zuidasdok, de Parnassusweg en het door ons 
ontworpen NoMA House, bood een uitgelezen kans 
om de afwisseling van hoge en lagere gebouwen 
in deze omgeving – een oorspronkelijke wens van 
het Bureau Zuidas – symbiotisch toe te passen.” 
Dat resulteerde in een tachtig meter hoge ‘zand-
loper’, L-vormig qua footprint. Een monolithisch, 
monumentaal torenensemble, voorzien van twee 
gestapelde atria gescheiden door een ingesnoerd 
volume in het midden van het gebouw. Het pand 
wordt voorzien van het predicaat BREEAM ‘Excel-
lent’ voor ontwerp en uitvoering. “Inhoudelijk is 
Hourglass, inmiddels eigendom van twee fondsen 
van Bouwinvest, duurzaam en multifunctioneel, 
met hoogwaardig afgewerkte atria die voor vol-
doende daglicht zorgen. De monumentaliteit – in 
de vorm van schuine natuurstenen gevels met gla-
zen incisies, wordt versterkt door de positionering 
van de ramen in de gevel: rechtstaand voor een op-

timale reflectie. De ramen zijn daarbij als het ware 
over de gevel gestrooid. De vraag was: hoe konden 
we een prefab gevelconcept ontwikkelen dat voor 
de gewenste asymmetrie zorgt?” 

SANDWICHELEMENTEN
Dam kijkt verwachtingsvol naar Ruud Hendriks. 
Als hoofdaannemer dacht Hurks al mee bij de 
uitwerking tot DO en TO, waarbij het bedrijf aan-
sluitend de realisatie verzorgt. Hendriks: “Uniek 
is dat de gevelelementen in de fabriek van pro-
ducent Byldis integraal worden geproduceerd, 
als sandwichelement bestaand uit een betonnen 
buitenblad en zandstenen afwerkingslaag, inclu-
sief isolatiesysteem en beglaasde aluminium ko-
zijnen.” Als gekoppelde elementen tot zeven me-
ter breedte worden de sandwichpanelen aan het 
casco gemonteerd. De voegnaden zijn maximaal 
twaalf millimeter breed, waardoor deze op de in 
het ontwerp vastgelegde asymmetrie aansluiten.

Het casco bestaat uit twee in het werk gestorte 
ondergrondse parkeerlagen, vervolgens drie in het 
werk gestorte bovengrondse lagen en een prefab 
bovenbouwconstructie vanaf de derde laag. “De 
kernen komen inmiddels op hoogte. We gaan straks 
per verdieping om het gebouw heen om de gevel-
elementen te monteren, telkens eindigend met de 
volgende verdiepingsvloer. Het gebouwontwerp is 

volledig door Dam & Partners in samenwerking met 
Hurks in BIM uitgewerkt en geëngineerd, inclusief 
de installaties. Door steeds een verdieping af te 
bouwen, kunnen wij het eindresultaat maximaal 
monitoren en de productie goed plannen. Naast de 
asymmetrie van gevel en volume hebben wij ook te 
maken met een variabele verdiepingshoogte. Van-
wege het gebrek aan bouwterrein worden de pre-
fabelementen met een tweetal honderd meter hoge 
kranen op hoogte gebracht, just-in-time aangevoerd 
en van binnenuit gemonteerd. Wij leveren dit ge-
bouw 'casco plus' op, zonder het gewenste interieur 
voor Loyens & Loeff, maar inclusief het inbouwpak-
ket voor het long-stay concept met 'premier suites' 
voor de Ierse hoteloperator PREM Group.”

DIENSTBAAR AAN ARCHITECTUUR
Hourglass krijgt een grote glazen entree aan de 
Parnassusweg, en daarmee de gewenste ont-
sluiting richting station Amsterdam Zuid. Dam: 
“De entreehal loopt over in de eerste verdieping, 
waardoor een zee aan ruimte wordt gecreëerd.” 
Naast het gebouw komt na realisatie van de tun-
nelbak van de A10 een groenzone die aansluit op 
het vernieuwde station. De logistieke straat aan 
de westzijde, uitkomend op de Gustav Mahlerlaan, 
heeft een gesloten plint. Het gebouw is door de 
L-vorm alzijdig te noemen. De makers van Hour-
glass hebben uitgangspunten en locatiefactoren 
gecombineerd tot een monolithisch concept met 
uitdagingen, waarbij het productieproces dienst-
baar is aan de architectuur. “Zo ook in het geval 
van de dakinstallaties, die straks schuilgaan in een 
verzonken technische laag. Wij hebben elkaar als 
ontwerp- en bouwpartners hard nodig; fantastisch 
dat dit mogelijk is”, besluit Dam.   ❚

'Het productieproces is dienstbaar  
aan de architectuur'

755-14421 Van den Pol Elektrotechniek 
BV
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W-installaties op maat van de ruimte

In het multifunctionele gebouw Hourglass worden de complete werktuigkundige installaties  
gerealiseerd door Klimaatservice Holland. Warmte en koude komt uit het bestaande warmte- en  
koudenet van de Zuidas. De afgifte-installatie bestaat voor wat betreft de kantoren uit klimaat-
plafonds met een waterzijdige regeling per 1,8 meter, waardoor een grote flexibiliteit wordt  
geboden in de ruimte-indeling. De hotelsuites worden voorzien van een eigen klimaatinstallatie.

De installatiewerkzaamheden voor Hourglass zijn gevat binnen één installatie-overeenkomst, 
waarbij Van den Pol Elektrotechniek de elektrotechnische werkzaamheden voor zijn rekening 
neemt. De werktuigkundige installaties van Klimaatservice Holland omvatten de hemelwater-
afvoer, binnenriolering, warm- en koudtapwater, sanitair, brandbeveiliging, sprinklerinstallatie 
en verwarmings-, luchtbehandelings-, koel- en regelinstallaties. Voor de benodigde ventilatie 
worden tien luchtbehandelingskasten geïnstalleerd op vier technische daken. Op ruimteniveau 
wordt de luchthoeveelheid op basis van aanwezigheidsdetectie geregeld; vergaderruimten zijn 
voorzien van regeling op basis van CO2. Het gebouwbeheersysteem kent naast reguliere bedie-
ningssystemen ook ruimtebediening via smartphone middels bluetooth.

“De klimatisering, op basis van per 1,8 meter te regelen klimaatplafonds, maakt het mogelijk 
dat kantoren in de toekomst flexibel kunnen worden ingedeeld. De hotelsuites voor long-stay 
hebben appartementgebonden klimaatinstallaties toebedeeld gekregen”, zegt directeur Jan 
Nederveen van Klimaatservice Holland. “Uitdagend in dit project zijn de variërende afmetingen 
in verband met de zandlopervorm van het gebouw – ontworpen door Dam & Partners, alsmede 
het gecombineerde gebruik middels hotelvoorzieningen en kantoren. Dit project is volledig in 
BIM geëngineerd, waarmee prefabricage van installaties en leidingenwerk goed op maat kon 
worden vormgegeven, uiteraard binnen de ontwerpeisen van BREEAM ‘Excellent’.”

Bouwinfo
Opdrachtgever/ontwikkelaar 
Maarsen Groep en Zadelhoff
Belegger 
Bouwinvest Dutch Institutional Office  
Fund & Bouwinvest Dutch Institutional 
Hotel Fund
Bouwmanagement/directievoering 
Aronsohn Management
Ontwerp 
Dam & Partners (interieur Loyens & Loeff: 
Powerhouse Company)
Constructie 
Zonneveld Ingenieurs
Installatieadvies 
DWA
Bouwfysica
Peutz
Uitvoering 
Hurks Bouw 
Prefab sandwichelementen
Byldis
Installaties
Klimaatservice Holland en  
Van den Pol Elektrotechniek
Bouwperiode 
oktober 2017 – eerste kwartaal 2020

Gekoppelde elementen worden gereedgemaakt voor montage.Eindsituatie met nieuw stationsplein op de tunnelbak van de A10.

 

www.klimaatservice.nl     0184-613911 

Klimaatservice Holland BV 
is specialist op het gebied van: 
 

  Verwarmingsinstallaties 
  Koelinstallaties 
  Klimaatplafonds 
  Luchtbehandelingsinstallaties 
  Ventilatie installaties 
  Regelinstallaties 
  Afstandbeheer 
  Sanitaire installaties 
  Drinkwaterinstallaties 
  Regenwateropvangsysteem 
  Riolering 
  Sprinklerinstallatie © Dam & Partners Architecten 
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BETONNEN KERNEN HOURGLASS  
GEREALISEERD MET KLIMBEKISTING
Aan de Parnassusweg op de Amsterdamse Zuidas, pal tegenover de Vrije Universiteit, realiseert Hurks Bouw de nieuw-
bouw Hourglass. De 80 meter tellende hoogbouw, die zijn naam dankt aan de gevel die eerst taps toeloopt om halverwe-
ge weer te verbreden, brengt de nodige bouwkundige en constructieve uitdagingen met zich mee. De stabiliteit dankt  de 
zandlopervormige constructie onder andere aan de twee betonnen kernen die met Doka-bekistingen worden gebouwd.

Naast de zandlopervorm onderscheidt Hourglass zich door de prefabgevels 
die kant-en-klaar op de bouwlocatie worden geleverd. Over de bouw en de 
samenwerking met Doka vertelt Ruud Hendriks van Hurks Bouw: “Al in een 
vroeg stadium werd Doka erbij gehaald. Voor de kernen en een aantal in het 
werk te storten constructies zochten we een partij die deze betrouwbaar en 
snel kon realiseren. De kernen zijn constructief vitale elementen. Bij het vast-
stellen van de bouwmethode is de keuze gemaakt om deze voor te trekken, 
zodat de bewerkingstijd uit de cyclustijd is gehaald. Doka had een klimbekis-
tingoplossing die aan alle voorwaarden voldeed.”

GEDEGEN CONSTRUCTIE
“Op de Hourglass-fundering is eerst een tweelaagse, ondergrondse parkeergara-
ge gebouwd. De wanden hiervan zijn in het werk gestort met Doka paneelbekis-
ting. Ook de eerste drie bovengrondse lagen zijn in het werk gestort, net als het 
onderste deel van de kernen, die doorlopen tot op de fundering. Vervolgens zijn 

Tekst en beeld | Doka Nederland

we voor de kernen vanaf verdieping -1 met het Doka klimbekistingsysteem ver-
der gegaan. Naast de kernen zijn de eerste drie lagen vanaf het maaiveld in situ 
gestort. Op de constructie van betonnen kolommen en ringbalken zijn de eerste 
gevelelementen in het werk gestort met behulp van een Doka-hangsteiger. Vanaf 
de derde verdieping zijn we verder gegaan met de prefab gevelelementen.” 

CONSTRUCTIEVE KERNEN
In totaal kent Hourglass drie kernen, waarvan de twee grote worden voortgetrok-
ken met de klimbekistingen Xclimb 60. “Voor de bouw hanteren we een cyclus 
van acht dagen per verdieping. De vloeren dragen hun belasting af op de kernen 
en gevel. Dat betekent dat de kernen altijd vóór moeten lopen op de rest van het 
ruwbouwproces. Vooraf heeft Hurks Bouw bij de bepaling van de bouwmethode 
drie varianten bekeken. De Doka-klimbekisting kwam daarbij als beste oplossing 
naar voren. Door vroeg in het proces met elkaar aan tafel te zitten, konden ont-
werp en uitvoering van de klimbekisting worden geoptimaliseerd.”   ❚

755-14421 Van den Pol Elektrotechniek 
BV

Projectinfo

‘De Zuidas is vertrouwd terrein voor ons’

Na NoMA House is Hourglass het tweede prestigieuze project 
aan de Zuidas waar Van den Pol verantwoordelijk is voor alle 
elektrotechnische installaties. 

“Voor dezelfde opdrachtgever realiseerden we eerder al FIRST in 
Rotterdam”, zegt Robin van Eijndthoven, projectleider bij de Mont-
foortse E-specialist. Het markante uiterlijk van Hourglass heeft 
impact op de installaties. “Geen verdieping is gelijk; alles is maat-
werk. Dat vergt extra aandacht bij ontwerp en engineering. Ook de 
verschillende functies maken dit tot een uitdagend project.”

De LED-verlichting wordt aangestuurd door sensoren en op 
daglicht geregeld. “Dit zorgt voor extra comfort en bespaart 
energie. Ook pv-panelen dragen bij aan de duurzaamheid 
die geborgd wordt door het BREEAM-NL ‘Excellent’-certifi-
caat. Zo’n 300 panelen komen op het gebouw, ongeveer 1.000 
worden elders geplaatst.” Opmerkelijk detail zijn twee parallel 
geschakelde trafo’s. “In de toekomst is het mogelijk een trafo 
te vervangen terwijl de installaties gewoon doordraaien.”

De ervaringen bij eerdere projecten gebruikt Van den Pol om 
haar werkwijze te perfectioneren. “We werken steeds slim-
mer, onder meer door veel prefab toe te passen. Goed voor-
beeld is ook het voor NoMA House ontwikkelde systeem om 
kwaliteit inzichtelijk te maken voor de opdrachtgever. Dit 
zorgde voor minimale opleverpunten en bewijst ook bij Hour-
glass zijn waarde.” In de actuele bouwfase heeft Van den Pol 
intensief contact met CBRE dat namens Loyens & Loeff verant-
woordelijk is voor inbouw en inrichting. “We stemmen onze 
planningen af en doen er alles aan om maximaal in te spelen 
op de wensen van de huurder.”

Projectinfo

Beglaasde stalen binnenpuien just-in-time 
geleverd en gemonteerd

De stalen binnenpuien van Hourglass worden medio dit jaar 
geprefabriceerd en beglaasd aangeleverd en gemonteerd door 
JM van Delft & zn. Een maatwerkopdracht op basis van func-
tionele eisen, vertelt projectleider Ruud van Dal. “Vooral de ti-
ming van de transporten en montage luistert nauw, want we 
bouwen op een postzegel.”

De montage vindt plaats in het tweede en derde kwartaal van 
2019. “Wij zijn in principe in een vroeg stadium actief op de 
bouwplaats”, aldus Van Dal. “In samenwerking met Forster 
voor de staalprofielen en Vetrotech voor de beglazing zijn de 
1.200 m2 aan stalen puien op maat van de ruimtes waarin zij 
worden geplaatst ontworpen.” Het gaat met name om functio-
nele scheidingen van ruimtes rond de gebouwkernen, op maat 
ontworpen afhankelijk van de (brand)veiligheidseisen. “Wij 
beogen de transporten op de zaterdagen uit te voeren om de 
bouwers zo min mogelijk te hinderen.”

De bekistingsspecialisten.

www.doka.nl

Xclimb 60. 
Hydraulische klimbekisting 
Hoge veiligheid in elke werkfase.
 

jmvandelft.nl




