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De nieuwbouw van het Amsterdamse St. Nicolaaslyceum 

is ontworpen door DP6 architectuurstudio, maar van meet 

af aan hebben alle betrokken partijen, van gebruikers 

tot bouwers, van ontwerpers tot adviseurs, daarbij een 

rol gespeeld. Deze samenwerking resulteerde in een 

opmerkelijk gebouw waarover iedereen tevreden is. En nu, 

een paar maanden nadat het gebouw in gebruik is genomen, 

zijn ook de gebruikers enthousiast over 'hun' nieuwbouw.

De nieuwbouw ligt tussen de Zuidas en het Beatrixpark ingeklemd op een relatief klein oppervlak. 
De functies zijn flink gestapeld en het gebouw is zeer compact. Hierdoor konden de ambities van 
de school binnen de bestaande financiële grenzen gehaald worden.
Het is een school voor 1000 leerlingen en het hier gegeven onderwijs steunt op drie pijlers: 
wetenschap, cultuur en sport. De ambities vooraf waren hoog, het moest een uniek, gezond, 
duurzaam, flexibel en veilig gebouw worden. Deze uitgangspunten vormden de leidraad voor het 
ontwerp, de architectuur was daarbij een middel.
De nieuwbouw staat aan de Beethovenstraat, pal naast de oudbouw die gesloopt gaat worden. De 
ruimte die hierdoor vrijkomt, gaat onderdeel uitmaken van het vernieuwde Beatrixpark, alleen de 
kapel van de school blijft behouden en krijgt een functie in het park als paviljoen.
De ingang van het gebouw is georiënteerd op het park, en ligt naast een basketbalveld dat op de 
verdiepte sporthal ligt. Bij binnenkomst komt de bezoeker direct in een groot atrium terecht dat 
als theaterzaal, bijeenkomstruimte en aula gebruikt wordt. Het is een opvallend lichte ruimte die 
uitzicht biedt op alle verschillende verdiepingen tot aan het dak.
In de noordgevel opent zich het atrium in de richting van het park. Opvallend zijn ook open lokalen 
met grote ramen. Een ongebruikelijke openheid waarover vooraf getwijfeld werd, maar dat nu als 
natuurlijk wordt beschouwd. De zuidgevel van het atrium, een imposante glasgevel, is voorzien van 
het glaskunstwerk Spiegelboom van Anouk Vogel dat er vanaf iedere plaats, op ieder tijdstip en bij 
elk weertype er weer anders uitziet. Het kunstwerk heeft ook een functie als zonwering.
Vanuit het atrium zijn ook de trappen, die zich als een slakkenhuis omhoog werken, goed zichtbaar. 
Dit maakt de hoofdroute door het gebouw duidelijk zichtbaar, geaccentueerd door een paarse 
loper. Aan het atrium zijn op diverse plaatsen op de verdieping werkplekken te vinden voor niet-
klassikale activiteiten.

Flexibel
Op iedere verdieping is een ander segment onderwijs met bijpassende lokalen te vinden, cultuur 
op de eerste, taal op de tweede, zaakvakken op de derde, exacte vakken op de vierde en biologie  
op de vijfde. Sommige lokalen worden gescheiden door vouwwanden en kunnen worden 

1. De mediatheek op de eerste verdieping. 2. Het  
centrale atrium met de tribunetrap. 3. Werkplekken 
met uitzicht op het atrium.

Een kwestie van 
samenwerken
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samengevoegd als een grotere ruimte noodzakelijk of wenselijk is.
De lokalen liggen aan de buitengevel en zijn te bereiken via een zone, 
grenzend aan het atrium. Behalve als looproute naar de lokalen kan deze 
zone als werkruimte gebruikt worden. Bij bijna alle lokalen zijn er tussen 
lokaal en de zone lockers te vinden, deze zijn dus verspreid over het hele 
gebouw.
De fietsenstalling bevindt zich half verdiept onder de aula en de sporthal 
ligt nog een verdieping lager en eigenlijk buiten het gebouw zelf. De 
laatste heeft ook een aparte ingang voor avondgebruik.

Betonkernactivering
Vanaf het begin van het ontwerpproces was er een projectmanager 
als ona�ankelijk intermediair betrokken om alles in goede banen te 
leiden. En er waren veel workshops met ontwerpteam, opdrachtgever 
en gebruikers en een nauwe samenwerking tussen alle ontwerpende 
disciplines.
Centraal stond in het hele proces de vraag hoe je een duurzame en 
flexibele school bouwt. Een voorbeeld van duurzaamheid is dat er 
betonkernactivering is toegepast. Nadeel daarvan is dat geen gesloten 
akoestisch plafond toegepast kon worden en dat heeft natuurlijk weer 
gevolgen voor de akoestiek. Dit is opgelost door het gebruik van 
zogenaamde ba�es, plafondelementen die uitgestrooid zijn over alle 
plafonds. Niet alleen goed voor het geluid, maar ook nog eens visueel 
bijzonder.
Een voorbeeld van flexibiliteit is de manier waarop de installaties zijn 
weggewerkt in een forse borstwering die op iedere verdieping rondom 
een langs de gevels loopt. Zo zijn de installaties niet in zicht, maar wel 
goed bereikbaar. Verder heeft het gebouw een sprinklerinstallatie, die 
zoveel mogelijk tussen de ba�es is weggewerkt. Het voordeel van die 
sprinklerinstallatie is dat het gebouw nu één groot brandcompartiment is, 
wat de indeling van het gebouw extra mogelijkheden heeft gegeven.

Projectgegevens
Opdrachtgever Stichting V.O. Amsterdam-Zuid Architect DP6 
architectuurstudio Ontwerpteam DP6 Richelle de Jong, Chris de Weijer, 
Robert Alewijnse, Ines van Binsbergen, Harrie Hupperts, Allard de Goeij, 
Ron van Logchem, Rik de Heijer, Diana de Kroo, Tim Castelijn, Bjorn 
Bleumink, Jimmy van der Aa, Sarina Gomez Projectmanager Arcadis, 
Bodegraven Hoofdaannemer J.P. van Eesteren, Bunnik Adviseur constructie 
ABT, Delft/Velp Adviseur installaties Techniplan Adviseurs, Rotterdam 
Adviseur bouwfysica, duurzaamheid, brandveiligheid DGMR Raadgevende 
Ingenieurs, Arnhem Adviseur duurzaamheid Ecofys Netherlands, Utrecht 
Bouwadviseur van het bestuur Thijs Hendriks Kunst gevel Anouk Vogel, 
Amsterdam Bouw november 2010-juli 2012 Bouwsom € 19.000.000 Bruto 
vloeroppervlakte 12.000 m2
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4. Situatie. 5. Het basketbalveld op de gymzaal.  
6. Een deel van het kunstwerk Spiegelboom  
van Anouk Vogel. 7. Lokaal met veel glas en  
lockers. 8. Plattegronden begane grond, eerste  
en tweede verdieping plus doorsnede 1:1000. A. 
Basketbalveld. B. Ingang. C. Conciërge. D. Atrium. 
E. Tribunetrap. F. Personeelsruimte. G. Kantoor.  
H. Spreekkamer. I. Cultuurlokaal. J. Mediatheek. 
K. Werkplekken. L. Taallokaal. M. Stilteruimte.  
9. Het nieuwe St. Nicolaaslyceum gezien vanuit 
het zuidoosten. 10. Trappen wentelen zich als een 
slakkenhuis door het gebouw.
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School- 
voorbeeld van 
duurzaamheid

Integratie architectuur, constructie en installatie bij Sint Nicolaaslyceum
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1 Het Sint Nicolaaslyceum in Amsterdam is een compact 

gebouw, omgeven door een bandvormige gevel met 

 afgeronde hoeken

foto’s 1, 4 en 10: Bertilia Castenmiller

2 Doorsnede van het gebouw met zes en een halve laag 

bovengronds en een anderhalve laag diepe kelder

figuren 2, 3 en 9: DP6 architectuurstudio

Het nieuwe schoolgebouw zal plaats bieden aan circa 1000 
HAVO- en VWO-leerlingen, en komt te liggen op de Zuidas in 
Amsterdam, op de hoek van de Prinses Irenestraat en de Beet-
hovenstraat. Dit stedelijk ontwikkelingsgebied kenmerkt zich 
door hoge ambities op het vlak van duurzaamheid. Deze ambi-
ties gelden evenzeer voor de school. Ze zijn gericht op energie-
gebruik, flexibiliteit en de rol van de gebruiker. De aanwezige 
techniek van het gebouw (installatie en constructie) wordt 
ingezet voor onderwijskundige doeleinden. De duurzame 
 techniek past namelijk in één van de drie educatieve waarden 
van de school: wetenschap, naast de waarden sport en cultuur. 
Die laatste twee waarden uiten zich onder meer in twee 
 theaterzalen, een restaurant en verscheidene sportzalen.
De nieuwbouw van 12 000 m2 wordt pal naast de bestaande 
school gebouwd. Dit in de jaren zestig ontworpen gebouw 
voldeed niet meer aan de eisen van de nieuwe tijd. Daar komt 
bij dat het gebouw een samenvoeging was van gebouwen, waar-
door het beheer en het onderhoud niet eenvoudig en vooral 
zeer kostbaar was geworden. De oudbouw zal in een later 

Een schoolgebouw ontwerpen op een A-locatie met hoge duur-

zaamheidsambities, dat was begin 2008 de opgave voor het 

ontwerpteam van het Sint Nicolaaslyceum in Amsterdam. Door 

integraal met opdrachtgever, architect, installatie-, duurzaam-

heids- en constructieadviseur te ontwerpen, is een gebouw 

ontwikkeld dat de hoge verwachtingen waar gaat maken, 

binnen de gestelde budgettaire kaders. Dit project bewijst eens 

te meer dat ontwerpen op duurzaamheid een integrale 

 benadering vraagt, waarbij vanuit verschillende invalshoeken 

oplossingen worden bedacht. Duurzaamheid wordt hierdoor in 

ontwerp-, realisatie- en gebruiksfase even vanzelfsprekend als 

functionaliteit, veiligheid en kostenefficiëntie. 

1

ir. Han Krijgsman RO,  
ir. Thomas Wever
ABT bv
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niveau 2 niveau 3 niveau 4

installaties voor ventilatie en verwarming zijn in de gevel 
 geïntegreerd. Hierdoor kan op energiezuinige wijze een 
robuust basisklimaat in het gebouw worden gecreëerd, dat bij 
de werkplek wordt nageregeld en zodoende precies wordt afge-
stemd op de wensen van de gebruiker. Door weinig (kwetsbare) 
regelingen in gevels toe te passen, wordt de betrouwbaarheid 
vergroot en worden de onderhoudskosten verlaagd.

In het gebouw is een groot atrium opgenomen, dat zich uitstrekt 
over alle verdiepingen. Dit atrium speelt een belangrijke rol bij de 
klimatisering van het gebouw. Lucht wordt ingeblazen vanaf de 
gevel en verlaat de lokalen aan de binnenzijde, waarna het via het 
atrium met natuurlijke trek wordt afgevoerd. Door de lucht vanaf 
de gevelband door kanalen in de vloer te voeren en dieper in het 
lokaal in te blazen, en de vloer met reguliere watergedragen 
betonkernactivering op temperatuur te houden, wordt de lucht 
op een aangename temperatuur gebracht.

stadium worden gesloopt. De verkoop van de grond heeft extra 
budget opgeleverd voor de nieuwbouw.

Het ontwerp van de nieuwbouw is een compact gebouw met 
zes lagen bovengronds, omgeven door een bandvormige gevel 
met afgeronde hoeken (foto 1). De compactheid komt enerzijds 
voort uit de locatie; op dure grond en vlak naast (toekomstige) 
hoofdgebouwen van multinationals als Akzo Nobel. Anderzijds 
uit de duurzaamheidsaspecten, waarbij een volume met een 
laag geveloppervlak energiezuinig kan worden verwarmd.

Vanaf het begin van het ontwerpproces is er ontworpen op de 
duurzaamheidsaspecten. Daarbij is tot op vergaand niveau een 
integrale ontwerpmethodiek toegepast. Zo is de vormgeving 
van de gevels op de oriëntatie van het gebouw afgestemd, waar-
door de beheersing van de zon- en daglichttoetreding voor een 
groot deel geregeld wordt zonder extra techniek. Delen van de 

3 4

5a 5b 5c
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3 Impressie van het gebouw op de Zuidas, het ontwikkelings-

gebied dat zich kenmerkt door hoge ambities op het vlak van 

duurzaamheid

bron: CIIID, Amsterdam

4 De bovenbouw is boven de sporthal geschoven

5 Doordat de bovenbouw boven de sporthal is geschoven, 

hebben de bovenste drie lagen een afwijkende plattegrond

6 Het gebouw kent een (gedeeltelijk ruitvormig) rationeel 

kolomstramien van 7,2 x 7,2 m, ondanks het verschil in 

 draagrichting van onderste en bovenste lagen

(foto 4). Hiertoe moet een deel van het gebouw een vrije over-
spanning maken van circa 28 m en hebben de bovenste drie 
lagen een afwijkende plattegrond (fig. 5b en 5c). Bovendien 
kruisen de ondergelegen en bovengelegen verdiepingen elkaar. 
Ondanks dit verschil in richting is het gelukt een rationeel 
kolom stramien van 7,2 x 7,2 m te introduceren, zij het gedeel-
telijk in ruitvorm in plaats van vierkant (fig. 6).

Uit oogpunt van functionaliteit staan er geen kolommen in de 
lokalen. Dat deze constructie-indeling toekomstbestendig is, is 

Door de combinatie van energieopslag in de bodem, zonwering 
en watergedragen betonkernactivering komt het (berekende) 
energieverbruik 20% lager uit dan het Bouwbesluit voorschrijft.
 
De constructieopzet van het gebouw is generiek: een kolom-
menstructuur met verplaatsbare binnenwanden en vlakke 
vloeren, zonder obstakels van balken of kolomkoppen. Hier-
door kan het gebouw eenvoudig veranderend gebruik toelaten.

Bouwkundig/architectonisch ontwerp
Het gebouw telt zes en een halve laag bovengronds. Deze staan 
op een anderhalve laag diepe kelder (fig. 2). In de bovenbouw 
zijn open plattegronden gecreëerd rond het atrium. In dit 
atrium bevindt zich de hoofdtrap, die zich door het gebouw 
naar boven slingert.
Door het verspringen van de vloerranden rond het atrium en 
de sterk wisselende oriëntatie van de zuidgevel tussen de lager 
en hoger gelegen verdiepingen (fig. 3), wordt een grote variatie 
in plattegronden gerealiseerd (fig. 5). 

De onderste kelderverdieping wordt voor het merendeel in 
beslag genomen door de sportzaal met een vrije hoogte van 
ruim 5,5 m, die half verdiept wordt aangelegd. Hierdoor ligt het 
dak ervan enigszins verheven boven de omgeving. Dit dak 
wordt gebruikt als basketbalveld, grenzend aan het restaurant. 
De keuze van de aanlegdiepte was tevens een economische. Bij 
deze diepte kon met een relatief eenvoudige bouwput met 
bemaling worden volstaan. Indien nog dieper was gegaan, 
waren kostbare maatregelen nodig geweest zoals spannings-
bemaling en onderwaterbeton.
Om voldoende vierkante meters te verkrijgen op de beperkte 
plot, is de bovenbouw gedeeltelijk boven de sporthal geschoven 6
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7 Hangstaven dragen hun belasting af naar het normale kolomstramien via in de 

bovenliggende vloer opgenomen betonbalken 

8 Betonvloeren in het vakwerkmodel nemen de resulterende horizontale 

 belastingen uit diagonalen op door normaaldrukkracht

Horizontale belastingen uit wind en scheefstand worden via de 
stijve vloerschijven op de kernen overgedragen.

Fundering
De kelderbak wordt uitgevoerd als een in het werk gestorte 
betonbak. Deze gaat tot een diepte van 5,5 m onder maaiveld 
en bestaat uit een in het werk gestorte betonvloer (d = 300 mm) 
en in het werk gestorte betonwanden (d = 300 / 350 mm). Ter 
plaatse van de overgang van de sportzaal naar de overige 
ruimten is een akoestische dilatatie in de kelderwanden 
 opgenomen. Onder de kelder bevinden zich voorgespannen 
prefab-betonpalen, waarvan een gedeelte trekpalen zijn.

Door de wens in de toekomst aan de zuidzijde van het gebouw 
het maaiveld op te hogen en aan de noordzijde een gracht te 
graven, ontstaat er op dat moment een grote resulterende 
gronddruk op de kelder (ca. 15 MN). Deze belasting moet via 
de palen naar de ondergrond worden afgedragen. Daarnaast 
zorgt het ophogen van het maaiveld voor het samendrukken 
van een kleilaag die vlak onder het niveau van de keldervloer 
ligt. De kleilaag wordt in dat geval horizontaal weggedrukt, wat 
leidt tot een extra horizontale belasting op de palen. 

De palen, 400 x 400 mm2 in doorsnede, bleken deze belasting 
niet zomaar op te kunnen nemen. Daarom zijn ze ingeklemd in 
de keldervloer en is een aantal palen rechthoekig uitgevoerd 
(600 x 400 mm2), om meer sterkte en stijfheid te genereren in 
de betreffende richting. De aannemer heeft wel even moeten 
zoeken naar een leverancier van deze niet-gebruikelijke recht-
hoekige palen.

in het ontwerp al bewezen. Het VO is afgerond met een functi-
onele plattegrond met een beperkt aantal lokalen en veel open 
studieruimten. Ten tijde van het DO veranderde de visie op 
onderwijs, waardoor meer lokalen nodig waren. Die indelings-
wijziging bleek niet al te moeilijk op te lossen!

Constructief ontwerp

Algemeen
In de basis bestaat de hoofddraagconstructie uit vlakke plaat-
vloeren (d = 340 mm), uitgevoerd met breedplaten die in twee 
richtingen spannen en puntvormig rusten op de ronde beton-
kolommen (d = 450 mm). De kolommen staan terug ten opzichte 
van de vloerrand van de gevel (fig. 6). De betonnen hoofdtrap in 
het atrium wordt monoliet verbonden aan de vloeren, die op deze 
punten flink uitkragen.
Het dak van de sportzaal heeft een opbouw van voorgespannen 
prefab gammaliggers, h.o.h. 2,3 m, die een afstand van 22 m over-
spannen, met daarop een breedplaatvloer. Boven het atrium 
bevindt zich een glasdak met ondersteunende staalconstructie.

Stabiliteit
De stabiliteit wordt ontleend aan twee kernen aan de west- en 
oostzijde van het gebouw, waar zich tevens de liften, toiletten 
en noodtrappenhuizen bevinden. De kernen zijn opgebouwd 
uit in het werk gestorte betonwanden (d = 250 / 300 mm). 
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9 Het legplan van de breedplaten is al in een vroeg stadium ontworpen

Verder worden in de hierboven beschreven staalconstructies de 
betonvloeren waar mogelijk gebruikt in het vakwerkmodel. 
Resulterende horizontale belastingen uit diagonalen worden 
door normaaldrukkracht in de vloeren opgenomen: een effec-
tieve toepassing van het materiaal (fig. 8). Tot slot is hergebruik 
van materiaal in het bestek voorgeschreven door toepassing 
van minimaal 20% betongranulaat te vereisen in beton zonder 
schoonbetonkwalificatie.

Integratie van installaties in de constructie maakt verlaagde 
plafonds bij voorbaat overbodig en bespaart ruimte. Plafonds 
moeten ook vanwege toepassing van betonkernactivering 
achterwege blijven. Voor de akoestiek worden er wel piep-
schuimen cilinders (baffles) in een variërend patroon tegen de 
vloer geplakt. De onderzijde van de betonvloeren is zodoende 
deels zichtwerk. De wens van de architect om de vloeren 
daarom volledig uit te kisten, bleek financieel niet haalbaar. Er 
is daarop besloten breedplaatvloeren toe te passen en de archi-
tectonische ambitie hierop af te stemmen. Zo is er al in het 
ontwerpstadium een legplan ontwikkeld om een duidelijk 
ritme in het nadenpatroon te krijgen (fig. 9). In het bestek is 
daarnaast een aantal kwaliteitsvoorwaarden omschreven. Zo 
moeten de breedplaatschillen aan vier zijden een vellingkant 
krijgen en is voor de uitvoeringskwaliteit CUR-Aanbeveling 
100 (Schoon beton) van toepassing verklaard.

De uitvoering van de vloeren leidde nog niet direct tot enkel 
tevredenheid: er zitten duidelijke kleurverschillen in de platen 
en de onderstempeling laat vlekken achter. Het lijkt erop dat 
het stellen van onconventionele eisen aan uitvoeringssystemen 
die in hoge mate gestandaardiseerd zijn, zoals het fabriceren 
van breedplaten en het onderstempelen van vloeren, lastig is. 
De ambitie is mooi, maar de praktijk blijkt weerbarstiger.

Ondersteuningsconstructies
De verschillende ophangconstructies in het gebouw zorgen 
ervoor dat de belasting soms via een hoger gelegen verdieping 
moet worden afgedragen. In de bouwfase leverde dit complica-
ties op, omdat een hogere verdieping nu eenmaal later wordt 
gerealiseerd. De oplegpunten van de vloeren die door deze 
staalconstructies moesten worden opgevangen, werden daar-
door gedurende de vrijwel complete ruwbouwperiode onder-
stempeld. Op dezelfde wijze kregen vloeren gelegen boven 
vides tijdens de stort- en uithardingsfase onderstempelingen 
tot op laaggelegen niveaus.

Deze situaties leidden in de uitvoering tot relatief zware onder-
steuningsconstructies in de onderbouw, die pas konden 
worden verwijderd toen de hogere vloeren waren uitgehard. 
Op sommige plekken werden de lampen zodoende al gemon-

Vakwerk, schoorconstructies en hangkolommen
Ondanks de verschillende plattegrondvormen en overspan-
ningsrichtingen is het grotendeels gelukt een rationeel kolom-
stramien aan te houden (fig. 6). Toch ontstonden hierdoor 
enkele kolomposities die wel heel ongelukkig uit zouden komen.
Vanzelfsprekend waren doorgaande kolommen in de sporthal 
niet mogelijk, waartoe een stalen vakwerk van twee verdiepin-
gen hoog is ontworpen. Verder was er behoefte aan een grotere 
ruimte op de begane grond (de aula), waarvoor een kolom 
moest wijken. Er is een stalen spanwerk (half vakwerk) 
 ontworpen dat de kolom ter hoogte van de vloer boven de aula 
opvangt en naar de naastgelegen kolommen afdraagt. Tot slot 
veroorzaakten de verschillende vloerranden langs het atrium 
grote uitkragingen die niet op te vangen waren binnen het 
kolomstramien zonder een in het ritme afwijkende kolom te 
plaatsen. Op deze posities is daarom gekozen voor ophang-
constructies, waarbij hangstaven, via in de bovenliggende vloer 
opgenomen betonbalken, hun belasting afdragen naar het 
normale kolomstramien (fig. 7).

Materiaalgebruik
De duurzaamheidsambitie heeft zich vertaald in de manier 
waarop het beton is toegepast in het project. Zo is het grootste 
deel van het toegepaste beton schoonwerk, waaronder de 
kelder- en kernwanden, de kolommen en de onderzijde van de 
vloeren. Dit bespaart materiaal in de vorm van plafonds, wand- 
en kolomafwerkingen. 
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10  Op sommige plekken 

werden de lampen al 

gemonteerd, terwijl 

ernaast nog onderstem-

pelingsconstructies  

stonden

werkmethodieken worden toegepast. De hoge kwaliteitseisen 
blijken dan soms lastig realiseerbaar te zijn.

Nu de bouw is afgerond, zijn de kwaliteiten van het ontwerp 
zichtbaar geworden. De school heeft in oktober zijn intrek 
genomen in een gebouw dat werkelijk een beleving is en 
waarmee het de toekomst tegemoet kan treden. Op 6 decem-
ber, de naamdag van Sint Nicolaas, vond de feestelijke officiële 
opening plaats.  ☒

teerd, terwijl ernaast nog onderstempelingsconstructies 
stonden (foto 10). Als snelheid van bouwen doorslaggevend 
was geweest, had montagebouw wellicht meer voor de hand 
gelegen. Dan waren echter ook de elementaire ontwerp-
principes van de constructie, zoals hiervoor beschreven, 
 losgelaten. De vraag is of de architectuur van het gebouw en de 
duurzaamheidsprincipes van de installatie in dat geval in 
 technisch en economisch opzicht net zo goed konden worden 
gerealiseerd als met de huidige constructieve opzet.

 
Conclusie en discussie
Voor het Sint Nicolaaslyceum is een gebouw ontworpen 
waarin architectuur, constructie en installatie optimaal zijn 
geïntegreerd, zodat de neergelegde ambitie op gebied van 
duurzaamheid haalbaar bleek. Wat betreft de constructie is 
hierbij een nuchtere benadering gekozen. Dit heeft geresul-
teerd in oplossingen die duurzaam zijn, zoals de rationalisatie 
van het kolomstramien en het benutten van de duurzaam-
heidspotentie van het materiaal beton. Tegelijkertijd is de 
financiële haalbaarheid niet uit het oog verloren, wat onder 
andere tot uitdrukking is gekomen in de slimme manier 
waarop de kelder is ontworpen en de breedplaatvloeren zijn 
toegepast. Bij de vertaling van een dergelijk ambitieus 
ontwerp naar de uitvoering blijkt echter dat het kiezen voor 
standaardtechnieken impliceert dat er  gestandaardiseerde 
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