Expertise aan de Zuidas

Renovatie boogkappen Amsterdam Centraal
Infrastructuur

Utiliteitsbouw

Locatie
Amsterdam
Klant
Dura Vermeer
Looptijd
2013 - 2016

Locatie
Amsterdam
Klant
Ronitz Projecten
Looptijd
Juli 2014 - December 2015

Uitdaging
Diversiteit aan balken en vloeren.
Verschillende ondersteuningshoogtes.
Beperkte ruimte op bouwlocatie.

Uitdaging
Creëren efficiënte werkplek op hoogte
voor vervangen glaspanelen over
lengte 360m. Hoge kwaliteits- en
veiligheidseisen.

Oplossing
Inzet meerdere types ondersteuningssystemen, afgestemd op specifieke
eisen. Extra aandacht voor veiligheid.

Oplossing
Bordes voorzien van rails en
rolsteigerconstructie. Alle monteurs
handelen conform de richtlijnen voor
veilig werken aan het spoor.

Projectomschrijving
Nieuwbouw Beethoven Amsterdam

Projectomschrijving
Boogkappen Amsterdam Centraal

De nieuwe hoofdkantoren van Akzo Nobel
en Stibbe Advocaten sieren straks de
skyline van de Amsterdamse Zuidas.
In het plangebied Beethoven bouwt
Dura Vermeer deze twee kantoortorens
en een ondergrondse parkeergarage.
Om dit succesvol en veilig te kunnen
doen schakelde Dura Vermeer de experts
van BRAND in voor de ondersteuningen.
Het hoofdkantoor van Akzo Nobel wordt
voorzien van twee ruime atria en een grote
glazen façade, waardoor het gebouw licht
en transparant is. Het kantoor van Stibbe
Advocaten krijgt in de plint commerciële
ruimtes, een ontvangsthal en een bibliotheek. Vanaf het dakterras heeft men straks
een prachtig uitzicht over de stad. Dura
Vermeer en haar opdrachtgevers hebben
de ambitie om voor dit project het
BREEAM Excellent certificaat te verkrijgen.
BREEAM staat voor Building Research
Establishment Environmental Assessment
Method en is een beoordelingsmethode om
de duurzaamheidsprestatie van gebouwen
te bepalen.
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De boogkappen van Amsterdam Centraal zijn minstens zo beroemd als het gebouw zelf.
Voor het vervangen van de glaspanelen in de rookkap bedacht BRAND de constructie om
de werkplekken toegankelijk te maken.
De boogkappen en het entreegebouw zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De kap uit
1889 is samengesteld uit vakwerkspanten en was destijds de langste van Europa. In
opdracht van Ronitz Projecten heeft BRAND de steigers geleverd en gemonteerd voor het
vervangen van bestaande glaspanelen in de rookkappen door kwalitatief hoogwaardig
veiligheidsglas.
Grote diversiteit
BRAND levert voor Dura Vermeer de ondersteuningen voor de verschillende balk- en vloertypes. Het gaat hierbij om een grote diversiteit aan balken en vloeren (in het werk gestort,
prefab, staal en kanaalplaat) en om verschillende ondersteuningshoogtes. Zo wordt de
parkeergarage, met een oppervlak van ruim 6500 m2, ondersteund door het GASS aluminium ondersteuningssysteem. Ter plaatse van de in het werk gestorte balken heeft BRAND
de beplating gemonteerd. De kantoortorens, beide 10 verdiepingen hoog, worden door
het Cuplok steigersysteem ondersteund, zodat er met randtafels gewerkt kan worden.
Veiligheid Voorop
De ruimte rondom de torens is beperkt; het gaat om een kleine bouwlocatie omgeven door
een snelweg en een fietspad. En in combinatie met de hoogte van 10 verdiepingen vraagt
dit om oplettendheid en veilige keuzes. Omdat bij Dura Vermeer en BRAND veiligheid
voorop staat, is gekozen voor het Extraguard leuningsysteem, zodat monteurs altijd een
betrouwbare werkplek hebben.

Werkbordes van 360m
Voor de toegang naar de rookkap en voor de aanvoer van materialen is een Cuplok
trappentoren en bevoorradingssteiger gebouwd. Een trappentoren op het perron zorgt
voor toevoer van materialen voor de glaszetters. Over de gehele lengte van de rookkap is
met steigermateriaal en loopvloeren een bordes van 360m gemaakt voorzien van hoge
dubbele leuningen. Het werkbordes is voorzien van een rail waarop een speciale rolsteiger
wordt verplaatst voor het veilig vervangen van glaspanelen uit de rookkap. De constructie
is afgestempeld op het dak en verankerd aan de staalconstructie van de boogkap. Het
werkbordes, de bevoorradingsteiger en trappentorens zullen vervolgens worden verplaatst
naar de boogkappen in het midden en aan de voorzijde van het station waar dezelfde
werkzaamheden zullen worden verricht.
Aan de IJ-zijde van Amsterdam Centraal wordt tevens gewerkt aan een nieuw busstation
met een glazen overkapping, een autotunnel, nieuwe bruggen en een taxistandplaats.
Al deze werkzaamheden beperken de bereikbaarheid van de bouwlocatie en de ruimte
voor opslag van steigermateriaal. Een goede logistieke planning is dan ook belangrijk in
dit project!
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