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STUDENTENSTAALPRIJS 2009

Degelijk onderzoek en dito rekenwerk kenmerkt de meerderheid van de inzen-
dingen voor de studentenSTAALprijs 2009. Evenals voorgaande jaren stelt de 
vereniging Bouwen met Staal de prijzen ter beschikking voor afstudeerwerk 
van studenten. De bekroonde ontwerpen vallen op door hun aandacht voor 
detaillering. De trend van voorgaande jaren naar een meer integrale ontwerp-
aanpak zet duidelijk door. 

Degelijk tot in detail

Gewoontegetrouw worden de prijzen uitge-
reikt tijdens de Nationaal Staaldag, dit jaar op 
15 oktober in Gorinchem. De studentenSTAAL-
prijs is bedoeld voor studenten aan de Hoge-
scholen, de opleiding Staalconstructeur BmS, 
de Academies van Bouwkunst en de Techni-
sche Universiteiten in Delft en Eindhoven.  
De prijs waardeert studenten die in de laatste 
fase van hun opleiding een belangrijke gedeel-
te van hun afstudeerwerk besteden aan  
(onderzoek naar) bijzondere staaltoepassingen. 
Het afstudeerwerk kan een ontwerp, construc-
tie, productontwikkeling of een combinatie 
daarvan zijn. 
Ditmaal waren er in totaal tien inzendingen.  
De inzendingen waren als volgt verdeeld over 
vijf categorieën.

Techniek
Hogeschool (Bk en Ct) 3 
Staalconstructeur BmS, PMSE 1
Universitair niveau (TU’s Bk en Ct) 2

Architectuur
Hogeschool (Bk en Ct) 2
Universitair (TU’s BK en Academ v. Bouwk.) 2

Onderzoek 0
Totaal 10

De kwaliteit van de inzendingen was hoog. In 
een aantal gevallen deed de kwaliteit van de 
inzendingen op hogeschoolniveau nauwelijks 
onder voor die van de universiteit. De inzen-
dingen waren afkomstig van onderwijsinstitu-
ten uit het hele land. De vorig jaar gesignaleer-
de trend van prijswinnende vrouwen zet door. 
In de vorige editie gingen veel ingezonden ont-
werpen nog vergezeld van flitsende computer-
presentaties, die ontbraken nu vrijwel geheel. 
Serieus onderzoek, degelijk rekenwerk en  

uitwerking tot in detail, kenmerken ditmaal de 
inzendingen. Bij de onderzoeksstudies is het  
gebruik van geavanceerde rekenmodellen en 
computersimulaties inmiddels gangbaar.

Jurering
Op 1 september 2009 vond de beoordeling 
plaats door een jury die als volgt was samen-
gesteld:
– ir. J.H. Pesman (voorzitter) cepezed, Delft;
–  ir. D.D. de Gunst, Hans van Heeswijk Archi-

tecten, Amsterdam;
– ir. J. Hartog. TNO Bouw en Ondergrond, Delft;
–  ir. J.G.Kraus, DHV Bouw en Industrie,  

Rotterdam;
– ir. H.J. Vos, Iv-Infra, Papendrecht;
–  ing. J.P. van der Windt, Ingenieursbureau  

Zonneveld, Rotterdam;
– ir. I. Hulshof, Hulshof Architecten, Delft; 
–  ing. R.Lutke Schipholt (vereniging Bouwen 

met Staal) was als secretaris aan de jury 
toegevoegd.

In elke categorie kan de jury, behalve een eerste 
prijs van € 700 en een tweede prijs van € 350,  
een eervolle vermelding toekennen. Daarnaast 
kan in één van de categorieën een inventiviteits-
prijs van € 750 worden toegekend, gesponsord 
door de stichting De Van Benthum Prijs. Criteria 
voor de beoordeling zijn:
–  de wijze waarop staal in het project is  

toe gepast;
– originaliteit en esthetica;
– inventiviteit bij ontwerp en onderzoek;
– economie van het ontwerp;
– integrale aanpak;
– duurzaamheid en hergebruik.

De bekroonde inzendingen worden kort toe-
gelicht op de volgende pagina's. Alle overige 
inzendingen staan hiernaast vermeld. 

HOGESCHOOL, ARCHITECTUUR

‘Nationaal Historisch Museum’

ing. Frans Steegh, ing. Jirka Berka

Avans Hogeschool Tilburg, afdeling Bouwkunde

HOGESCHOOL, TECHNIEK 

‘La Liberté Groningen’

ing. Mark Beukema

Hanzehogeschool Groningen, afdeling  

Architectuur, bouwkunde & civiele techniek

UNIVERSITAIR NIVEAU, ARCHITECTUUR

‘WanD to Bee Flexible!’

ir. Floris Peek

Technische Universiteit Delft, faculteit  

Bouwkunde, architectuur

UNIVERSITAIR NIVEAU, TECHNIEK

‘Ontwerp van een hotel over de Hemboog  

Amsterdam Sloterdijk’

ir. Tana Bakal

Technische Universiteit Eindhoven, faculteit 

Bouwkunde, constructief ontwerpen
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HOGESCHOOL NIVEAU, ARCHITECTUUR: 
EERSTE PRIJS

‘Rotterdam The Hague Airport’ 

ing. Scarlett Beverwijk, ing. Niels Hiemstra, 

Hogeschool Rotterdam, afdeling Bouwkunde 

‘Rotterdam The Hague Airport’ is 
een gebouw waarin vele functies 
zijn gehuisvest, zoals een hotel, 
een congreshal, een terminal met 
diverse faciliteiten en een trans-
ferium met een rechtstreekse 
verbinding naar Rotterdam Cen-
traal. Voor de afstudeerders  
was het dynamische beeld van 
samenvloeiende verschillende 
(verkeers)stromen van gebruikers 
uitgangspunt voor het ontwerp. 
Het concept gaat letterlijk uit van 
de golvende beweging die de ver-
schillende stromen in het gebied 
veroorzaken. De golfbeweging is 
in het gebouw vertaald door een 
samenspel van constructieve bo-
gen die weer door bogen worden 
ondersteund. De golf dient ook 
als uitgangspunt voor de archi-
tectonische vormgeving. Met één 
soepele beweging is ook de toren 
opgenomen in het golvenspel. De 
constructie van boogspanten ver-
sterkt de architectuur en gene-
reert een krachtig totaalbeeld.  
In het interieur maken de spanten 
met hun boogvormige ondersteu-
ning de ruimte interessant en  
geven bovendien aanleiding voor 

HOGESCHOOLNIVEAU, TECHNIEK: 
EERSTE PRIJS

‘The Tube’

ing. Pim Feijening, Niels Verheijen

Hogeschool Zuyd, Heerlen, afdeling Bouw

De uitdaging van de opgave: het 
ontwikkelen van een constructief 
ontwerp voor een demontabel  
informatiepaviljoen is door de  
afstudeerders duidelijk met  
enthousiasme aangepakt. Met 
een integrale benadering van  
de opgave zijn technische,  
functionele en beeldvormings-
eisen geanalyseerd en uitge-
werkt. Het resultaat is een zuiver 
integraal ontwerp. Aan het pro-
gramma van eisen zijn extra rand-
voorwaarden toegevoegd zoals 
transparantie, lichtgewicht en 
kleinschaligheid van de onder-
delen vanwege het transport en 
het (de)montagegemak.
Eén eis was de volledige prefabri-
cage van de constructie-onder-

indeling van de grote ruimtes.  
Samengesteld uit geoptimaliseer-
de vakwerken maken de bogen 
slim gebruik van staal. Dit inte-
grale ontwerpresultaat is het  
gevolg van de bewuste nauwe 
samenwerking van constructeur 
en architect. 

De jury is enthousiast over de 
consequente, integrale aanpak 
waarmee is gezocht naar een op
lossing voor het in beeld brengen 
van het gekozen uitgangspunt: 
golfstromen die in het gebouw 
samenkomen. Het integrale  
ontwerpproces resulteert in een 
geslaagd concept waarin de con
structie een zichtbare bijdrage 
levert aan de ruimtelijke beleving 
in het gebouw. Een boogvormige 
ondersteuning van de hoofdboog 
ligt niet voor de hand, maar is een 
leuke keus. 
Het geoptimaliseerde vakwerk 
van de primaire bogen maakt 
slim gebruik van staal. De jury is 
onder de indruk van de  elegante 
verschijningsvorm. Samengevat 
luidt het juryoordeel: een leuk, 
inspirerend project.

delen. Bij de ontwikkeling van de 
constructie is niet uitgegaan van 
standaardelementen, maar kozen 
de afstudeerders voor een inno-
vatieve aanpak. Uit de construc-
tieve analyse volgde de keuze 
voor een ellipsvormig boogspant. 
Materiaalanalyse leidde tot de 
ontwikkeling van een ‘intelligent’ 
stalen ‘boxprofiel’ waarmee het 
boogspant kan worden samen-
gesteld en afgestemd op de  
variërende krachtenwerking in 
het spant. Voor de verbindingen 
van de boxprofielen is een  
‘usb-verbinding’ ontwikkeld. 
De beide eindstramienen zijn  
gekoppeld door windverbanden. 
De tussenliggende spanten zijn 
verbonden via koppelbalken.  
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Ook de koppelbalken en hun ver-
bindingen zijn specifiek voor dit 
paviljoen ontworpen. De omhul-
ling van het paviljoen bestaat  
uit een transparante huid van  
polycarbonaat voorzien van  
membraandoek. Hiermee treedt 
daglicht binnen en wordt energie 
bespaard. Alles is tot op detail-
niveau grondig onderzocht en 
doorgewerkt.
 

HOGESCHOOLNIVEAU, TECHNIEK: 
TWEEDE PRIJS

‘Reconstructie "beweegbare" basculebrug Ventspils’

ing. Maarten Visser, ing. Floris Besseling

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, afdeling Civiele Techniek, constructie

De ‘beweegbare’ dubbele bascu-
lebrug in Ventspils (Letland)  
dateert uit de jaren zestig.  
Al tijdens de bouw bleek dat de 
brug niet goed kon worden geslo-
ten. Kennelijk waren de bouwers 
niet in staat om het probleem op 
te lossen, want de brug is met 
zware tanks eenvoudigweg  
dichtgedrukt waarna de vallen 
zijn vastgelast. In dit afstudeer-
project is gezocht naar de meest 
economische oplossing voor  
reconstructie van de brug. Bij de 
berekening en detaillering van de 
staalconstructie van het nieuwe 
val is rekening gehouden met  
vermoeiing. De afstudeerders  
gaven aan juist het probleem van 
vermoeiing te hebben onderzocht 
omdat er in de opleiding weinig 
aandacht aan werd besteed. Om 
de constructie op vermoeiing te 
toetsen is een berekeningssheet 

opgesteld waarbij de vermoeiing 
van de dekplaat ten gevolge van 
normaalspanningswisselingen 
door wielkasten kan worden be-
naderd. De uitkomst van de toets 
resulteert in een voorgeschreven 
plaatdikte. 

De herbeschouwing van deze 
brug met zijn bijzonder verhaal is 
een leuk initiatief, vindt de jury. 
‘Sommen met ballen’, klinkt het 
uit de hoek van de constructief 
deskundigen. 
Deze robuuste uitspraak is het 
gevolg van de bewondering van 
de jury voor het hoge uitwer
kingsniveau van de constructie, 
het degelijke rekenwerk, waarbij 
het vermoeiingsprobleem is  
onderzocht en praktisch uit
gewerkt. De brug beweegt weer, 
dankzij dit nieuwe ontwerp. 
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Unaniem is de jury vol lof over de 
grondige, integrale en innovatieve 
aanpak van het ontwerpprobleem. 
De analyses hebben geleid tot de 
inzet van slim staal. Alle aspecten 
van de opgave zijn grondig onder
zocht en uitgewerkt. Architectuur 
en constructie zijn daardoor  
volmaakt geïntegreerd. Opvallend 
is de aandacht voor details. De 
detaillering is op meubelmakers
niveau mooi scherp uitgewerkt. 
De ontworpen verbindingen, zoals 
de usbverbinding en de koppel
balkverbinding, tonen aan dat de 
afstudeerders innovatief denken 
en het constructief ontwerp een 
warm hart toedragen. 
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een hijslast van 1250 kN. Deze 
kraanbaan is nodig om de gastur-
bine te kunnen verplaatsen voor 
onderhoud. De kraanbaan stelt 
hoge eisen aan de staalconstruc-
tie vanwege horizontale vervor-
mingen door de dynamische be-
lasting. De constructie is dan ook 
geheel afgestemd op de eisen die 
de kraanbaan stelt aan de stijf-
heid van de constructie. Uit het 
onderzoek bleek dat drie primaire 
gevelkolommen in de langsgevels 
tot de constructief meest optima-
le oplossing leiden. Om de kolom-
afmetingen te beperken en van-
wege de optredende horizontale 
vervormingen was het noodzake-
lijk de kolommen in te klemmen.
 
De jury heeft bewondering voor 
de heldere aanpak van deze  
lastige opgave. De lastige rand
voorwaarden zoals het ruimtege
brek en de hoge stijfheidseisen 
door de kraanbaan met een hoog
te van 30 m zijn herleid tot een 
eenvoudig constructief concept. 
Het gedegen onderzoek resul
teert in optimale oplossingen 
voor het gestelde probleem. 
De constructie is goed uitge
werkt en getuigt van een gezond 
nuchter verstand, aldus de jury.

STAALCONSTRUCTEUR BMS, PMSE: 
EERSTE PRIJS

‘Ontwerpstudie gasturbinegebouw elektriciteitscentrale’

ing. youri Groosman, 

Staalconstructeur BmS, PMSE

De op steenkool gestookte elek-
triciteitscentrale van Amercoeur 
in Charleroi wordt omgebouwd 
naar een stoom- en gascentrale 
(STEG-centrale). Voor de ombouw 
is een gasturbinegebouw nodig. 
Het onderwerp van deze mees-
terproef is het ontwerpen van een 
stalen hoofddraagconstructie 
voor het gasturbinegebouw.  
Behalve functionele randvoor-
waarden die een dergelijk  
gebouw met zich meebrengt,  
was de beperkte ruimte op de  
beschikbare locatie een extra 
ontwerpprobleem. In het gebouw 
moet een kraanbaan van 30 m 
hoog worden gerealiseerd met 

UNIVERSITAIR NIVEAU, ARCHITECTUUR: 
EERSTE PRIJS

‘Using the Grid – een olympisch woonblok in het IJmeer’

ir. Peter Bakker-Haakman,

Technische Universiteit Eindhoven, faculteit Architecture,

Building and Planning, Unit Architectural Design & Engineering

Vooruitlopend op het idee dat de 
Olympische Spelen van 2028 in ons 
land zullen plaatsvinden, is be-
dacht om in het IJmeer een nieuw 
eiland te creëren voor het huisves-
ten van verschillende faciliteiten. 
Op dit eiland zal onder meer een 
Olympisch Dorp verrijzen. Een on-
derdeel van dit Olympisch Dorp – 
een woonblok met een school – is 
uitgewerkt. Onderzocht is de bruik-
baarheid van een (stalen) grid-
structuur voor het ontwerpen van 
een windluw en zonnig woonblok. 
Het modulaire grid is als basis ge-
bruikt voor de stedenbouwkundige 
opzet van het woonblok. Ondanks 
de op het eerste gezicht starre on-
derlegger is een spannende kasbah 
gecreëerd van windluwe steegjes 
en hofjes. Woningen met een af-
meting van 8,6x8,6 m en drie ver-
diepingen vormen de vierkante 
bouwstenen van het woonblok. Elk 
blok bestaat uit vier bouwstenen 
met een totale afmeting van 
17,5x17,5 m. Iedere woning is ont-
worpen als een hoekwoning die 
optimaal profiteert van de zon  
onder andere door te variëren met 
de positie van dakterrassen. De 
woningen zijn uitgevoerd in staal-
framebouw. 
De vloeren zijn opgebouwd uit 
C220-profielen die 20 mm in de 
betonnen schil van 75 mm zijn  
gestort. 
Het staalgrid is in het hele project 
consequent doorgevoerd tot in de 

woningdetails. De gevels bestaan 
uit grijswit gepoedercoate pers-
roosters, waarmee ook de dak-
terrassen zijn omsloten. Voor  
een gemakkelijk onderhoud zijn 
de roosters uitgevoerd als  
harmonica-deuren. De roosters 
worden gedragen door koudge-
vormde U-profielen. De lamellen 
in de persroosters van de gevel 
zijn schuin geplaatst waardoor 
een interessant schaduwspel 
ontstaat, dat samen met de koud-
gevormde U-profielen extra reliëf 
geeft aan de gevel.  

De jury is enthousiast over de 
originele kijk op een oud idee: 
ontwerpen op een modulair grid.
Ondanks het rigide uitgangspunt is 
een grote variëteit gerealiseerd, 
zowel aan woningtypes als aan 
stedenbouwkundige ruimten.  
Grote waardering heeft de jury 
voor de zeer consequente door
voering van het concept van ste
denbouwkundig niveau tot in het 
woningdetail. De keuze voor staal 
is logisch en constructief goed uit
gewerkt. Ook de esthetische uit
voering overtuigt. ‘Mooi doorge
werkt basisidee’, aldus de jury.
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UNIVERSITAIR NIVEAU, TECHNIEK: 
EERSTE PRIJS + INVENTIVITEITSPRIJS

‘PneuTensegrity’

Mariëlle Rutten MSc

Technische Universiteit Eindhoven, faculteit Bouwkunde, constructief ontwerpen

Een eigentijdse opgave waarnaar 
met het toenemend aantal festi-
vals in de toekomst veel vraag zal 
zijn, is het ontwerpen van een 
mobiele overkapping.  De uitda-
ging was de overkapping met een 
tensegrity-constructie te realise-
ren. Daarbij is onderzocht hoe 
met deze constructievorm vrijere 
vormen zijn te creëren. Een laag 
constructiegewicht en een mak-
kelijk op te bouwen geheel zijn bij 
een mobiele overkapping twee 
belangrijke voorwaarden. Om 
hieraan te voldoen zijn twee con-
structieprincipes – een tensegrity 
en een pneumatische constructie 
– samengevoegd tot een Pneu-
Tensegrity. Een pneu-tensegrity 
is een constructie die bestaat  
uit een continu systeem van trek-
elementen en een discontinu  
systeem van drukelementen. De 
op druk belaste staven worden 
daarbij uitgevoerd als pneumati-
sche elementen. Na onderzoek 
van verschillende koepelvormen 
bleek de Geiger-dome met zijn 
twaalfhoekige grondvorm en 
twee ringen het beste te scoren 
op staalgewicht. 
Voor de ontwikkeling van de 
pneumatische staven is gebruik 
gemaakt van het computerpro-
gramma GSA. Op basis van het 
computermodel is een staaf ont-
wikkeld met een geweven huid 
van carbonvezel die een maxima-
le externe belasting van 70 kN 
kan opnemen. De fictieve EA, be-
rekend met het computermodel, 
is als eigenschap van de druksta-
ven ingevoerd in het 3D-model 
van de optimale basisvorm van de 
cable-dome. Zo is aangetoond dat 
de pneumatische staaf kan func-
tioneren als drukelement in de 
tensegrity.
Met een model op basis van een 
standaard cable-dome is onder-
zocht hoe binnen één systeem 
holle en bolle vormen zijn te reali-

seren. Ook dit bleek haalbaar.
Om het dak water- en winddicht 
te maken, is het dak afgedekt met 
pneumatische elementen van  
ETFE-folie. De pneu-tensegrity 
wordt met kabels opgehangen 
aan zes kolommen, waardoor het 
dak lijkt te ‘zweven’. Een bijna  
futuristisch beeld vormen de 
pneumatische staven die in de 
lucht in het netwerk van kabels 
lijken te dansen als een soort 
spiegelbeeld van de dansende 
menigte op de vloer.

De originele aanpak van het ont
werpprobleem toont lef en vooral 
plezier in het vak van construc
tief ontwerper. Degelijk onder
zoek, heldere probleemstelling, 
inzichtelijke keuzes en een goed 
uitgewerkt resultaat maken het 
bestuderen van dit project tot 
een feest. Elk onderzocht aspect 
is goed onderbouwd of met com
putermodellen doorgerekend, 
waarmee de geloofwaardigheid 
is aangetoond van een niet voor 
de hand liggende oplossing. De 
combinatie van pneumatische 
drukstaven en een tensegrity 
vindt de jury een gedurfd en leuk 
idee. In constructief opzicht is 
het resultaat bewonderenswaar
dig, in architectonisch opzicht 
levert de overkapping een aan
trekkelijk dynamisch beeld op 
dat perfect past bij het beoogde 
gebruiksdoel. ‘Wij worden hier 
heel blij van’, aldus de jury.
De originele aanpak van de opga
ve en de gedurfde combinatie 
van twee constructieve principes 
tot een geheel nieuw overkap
pingsconcept zijn voor de jury 
aanleiding om aan dit project  
behalve de eerste prijs in de  
categorie Techniek, ook de  
Inventiviteitsprijs toe te kennen. 
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