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Naar goed gebruik stelde de vereni
ging Bouwen met Staal ook dit jaar 
prijzen ter beschikking voor afstu
deerwerk van studenten. De prijs
uitreiking vond plaats op 14 oktober  
tijdens de Nationale Staalbouwdag. 
Innovatief onderzoek en een opval
lend hoge kwaliteit kenmerken de  
inzendingen. Behalve een integrale 
ontwerpaanpak geven de bekroonde 
ontwerpen blijk van een vakinhou
delijke diepgang die bijdraagt aan 
toekomstige staaltoepassingen. 

De studentenSTAALprijs is bedoeld voor  
studenten aan de Hogescholen, de opleiding 
Staalconstructeur BmS, de Academies van 
Bouwkunst en de Technische Universiteiten  
in Delft en Eindhoven. De prijs waardeert  
studenten die in de laatste fase van hun op
leiding een belangrijke gedeelte van hun af
studeerwerk besteden aan (onderzoek naar) 
bijzondere staaltoepassingen. Het afstudeer-
werk kan een ontwerp, constructie, product-
ontwikkeling of een combinatie daarvan zijn. 
De inzendingen waren verdeeld over vijf  
categorieën.

Techniek aantal inzendingen
Hogeschool (Bk en Ct) 0
Staalconstructeur BmS, PMSE 0
Universitair niveau (TU’s Bk en Ct) 2
Architectuur
Hogeschool (Bk en Ct) 2
Universitair (TU’s BK en Academ v. Bouwk.) 3
Onderzoek
Hogeschool niveau (Bk en Ct) 1
Universitair niveau (TU’s Bk en Ct) 1
Totaal 9

Het niveau van de inzendingen zit de laatste  
jaren in de lift, maar ditmaal was de kwaliteit 
opvallend hoog. Dat maakte het geringe aantal 
weer goed. In de categorie onderzoek is in een 
enkel geval de diepgang benaderd van een 
promotieonderzoek. De inzendingen kwamen 

van onderwijsinstituten uit het hele land, 
waarbij het aandeel van de Technische Uni
versiteit van Eindhoven er uitspringt. Serieus 
vernieuwend onderzoek, degelijk rekenwerk, 
integrale ontwerpaanpak en ‘denken vanuit 
het materiaal’, zijn typeringen die de inzen
dingen kenmerken. De ontdekking hoe staal  
constructief kan samenwerken met glas zal  
de architectuur van de toekomst veranderen. 
Daar bleef het niet bij, sommige inzenders  
tonen zich behalve meesters in het ontwerpen 
met staal ook getalenteerde vormgevers met 
oogstrelende presentaties. 

Jurering
Op 13 september 2010 vond de beoordeling 
plaats door de jury:
•  ir J.H. Pesman (voorzitter) cepezed, Delft
•  ir D.D. de Gunst, Hans van Heeswijk  

Architecten, Amsterdam
• ir J. Hartog. TNO Bouw, Delft
•  ir J.G.Kraus, DHV Bouw en Industrie,  

Rotterdam
• ir W.M. Visser, IvConsult, 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, naast een  
eerste prijs van € 700 en een tweede prijs  
van € 400 een eervolle vermelding toekennen. 
Additioneel kan in één van de categorieën  
een inventiviteitsprijs van € 800 worden  
toe gekend, ter beschikking gesteld door  
de Stichting De Van Benthum Prijs. Criteria  
voor de beoordeling zijn:
–  de wijze waarop staal in het project is  

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

De inzendingen die zijn bekroond met een  
prijs of eervolle vermelding worden hierna 
toegelicht. Alle overige inzendingen staan  
hier vermeld. 

hogeschool, architectuur
‘Multifunctioneel Centrum, Dongen’

ing. Remco Balvert, ing. Robin Beusink, ing. Ronald 

Klein Avink, ing. Maik Peters, ing. Huub Punte

Saxion Hogeschool Enschede, afdeling Bouwkunde, 

bachelor

‘Congrescentrum WTC-Breda’

ing. Robbert van Bezooijen, ing. Auke Kroon

Avans Hogeschool Tilburg, afdeling Bouwkunde

hogeschool, techniek
geen inzendingen

universitair niveau, architectuur
‘Brede Praktijk VO School voor sport en gezondheid 

als spil voor buurtverbetering’

ir. Regien Kroeze

Technische Universiteit Delft, faculteit Architectuur, 

Architecture and Modernitypublic realm and public 

building

universitair niveau, techniek
‘Een nieuw dak voor het Gelredome’

 ir. Nico Krabbenborg

Technische Universiteit Eindhoven, faculteit Bouw-

kunde, constructief ontwerpen

STUDENTENSTAALPRIJS 2010

C.J. Ter Borch

Ine ter Borch is zelfstandig bouwjournalist 

bij Archispecials in Amsterdam.

Staal als Leitmotiv
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De afstudeerders hebben zich  
een praktisch vraag gesteld:  
‘Welke kostenbesparingen zijn er 
op staalconstructies te realiseren 
door bewuster te ontwerpen?’ 
Met een standaard productiehal 
als uitgangspunt koos het team 
bepaald niet voor de makkelijkste 
weg. Zo’n hal wordt al zo econo-
misch mogelijk geproduceerd, dus 
zijn het knappe koppen die daarin 
nog besparingen weten te vinden. 
Toch is het ze gelukt; hun bevin-
dingen worden gestaafd met een 
degelijke rapportage. De hal is 
constructief uitgewerkt met ver-
schillende type profielen en ver-
bindingen, waarvan voor elk alter-
natief de kosten zijn berekend met 
een zelfontwikkeld calculatiemo-
del. Bij de verbindingen is gekeken 
naar de manier waarop de stijfheid 
van de kolom-voetplaatverbinding 
in rekening wordt gebracht.  

Onderzocht is of het in rekening  
brengen van de exacte verbin-
dingsstijfheid in plaats van de  
gebruikelijke aannames, tot  
kostenbesparing kan leiden. De 
besparingsmogelijkheden zijn  
geanalyseerd zowel in manuren 
als in staal. De uitkomsten van het 
onderzoek leren onder meer dat  
de toepassing van andere dan 
walsprofielen economisch niet  
interessant is. Nauwkeurig bere-
kenen van het verbindingsontwerp 
levert inderdaad een besparing in 
de kosten op. Het exact berekenen 
van de kolom-voetplaatverbinding 
bespaart 2,2% op de kosten van  
de hoofddraagconstructie. Met de 
exacte berekening van de stijfheid 
van de ligger-kolomverbinding  
kan 3,7% worden bespaard. In de 
praktijk kunnen deze bevindingen 
op een enthousiaste ontvangst  
rekenen.

HOgescHOOl NIveau, ONDerZOek, eersTe prIjs

‘sparen met staal’, ing. jeroen endhoven, ing. Marcel gerritsen, ing. ruben Onstein

Hogeschool van arnhem en Nijmegen, faculteit Built environment, afdeling civiele Techniek, constructie

Fd; ligger

Ft; ligger

Ft; kolom Fd; kolom

botbreuk

lasbreuk

botbreuk

vloei kolomflens

vloei kopplaat

vloei kolomlijf

afschuiving kolomlijf

vloei en plooi kolomlijf

vloei liggerlijf en -flens

De jury is onder de indruk van het 
ware monnikenwerk dat de af
studeerders hebben verricht. Het 
onderzoek naar goede kengetal
len is nuttig en het onderzoeks
resultaat is ‘mooi om te weten.’ 
Kostenbewust ontwerpen bete
kent weten waar de kosten zitten 
en wat de consequenties van 
constructieve keuzes zijn. De 
kwaliteit van het onderzoek en 
het inzicht in de materie getuigen 

van een niveau dat uitstijgt boven 
wat van een HBOstudent mag 
worden verwacht. De jury vindt 
het bewonderenswaardig om op 
een standaardhal die in de prak
tijk al zo economisch mogelijk 
wordt gerealiseerd, nog kosten
besparingen te vinden. Enkele 
procenten besparing kan in de 
hallenbouw veel opleveren. ‘Slim 
en nuttig onderzoek’, concludeert 
de jury.
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Zoals bij zoveel grote steden 
waar het treinstation met zijn vele 
sporen een ongewenste barrière 
vormt die de stad opdeelt, kampt 
ook Eindhoven met dit probleem. 
Brede treinsporen rond het cen-
traal station van Eindhoven laten 
de stad uiteen vallen in een noor-
delijke en een zuidelijke helft. De 
gebruikelijke oplossing met een 
betonnen tunnelbak vindt de af-
studeerder onbevredigend. Hij 
gaat er vanuit dat daarmee kan-
sen worden gemist. Op basis van 
een zeer uitgebreide analyse 
heeft de afstudeerder een ont-
werp gemaakt voor een ambi
tieuze herstructurering van het 
stationsgebied. Met deze brede 
aanpak ziet hij kans tegelijkertijd 
logistieke, maatschappelijke en 
constructieve problemen op te 
lossen. De analyse van alle rand-
voorwaarden en kansen leidt tot 
een hoofdrol voor het stationsge-
bouw. De herstructurering omvat 
een nieuw stationsgebouw met 
een centraal stationsplein dat de 
stadsdelen verbindt. Er ontstaat 

een interessant openbaar ver-
voersknooppunt waarin reizigers 
efficiënt hun weg vinden, maar 
ook desgewenst aangenaam kun-
nen verblijven. Het stationsgebouw 
is vormgegeven als een stadsen-
tree met allure waarin afhankelijk 
van de oriëntatie, functies als 
wonen, werken en horeca zijn op-
genomen. Zo ontstaat een meer-
voudig en multifunctioneel grond-
gebruik dat ook bijdraagt aan een 
beter milieu. Door woningen bo-
venop een openbaar vervoers-
knoop te realiseren ,vermindert 
immers het woon-werkverkeer.
Een traditionele stationskapcon-
structie is gebaseerd op het prin
cipe van een ribbenkast waarbij  
het gebouw evenwijdig aan de spo-
ren loopt. In tegenstelling tot het 
traditionele model is de bebouwing 
in dit ontwerp haaks op de sporen 
geplaatst. De ‘ribben’ bestaan  
uit asymmetrische boogvormige 
volumes die via corridors op elke 
laag dwars door de ribben worden 
ontsloten. Om de vier ribben is  
een trappenhuis met lift bedacht.

UNIVERSITAIR NIVEAU, ARCHITECTUUR: EERSTE PRIJS (1)

‘Railscraper Eindhoven’, ir. Rob Ilbrink,Technische Universiteit Eindhoven, Department 

of Architecture, Building and Planning, master Architecture

De specifieke constructie is ont-
wikkeld vanuit de functies van het 
bouwvolume. Om het treinverkeer 
tijdens de bouw zo min mogelijk 
te hinderen, is een bijzondere 
bouwmethodiek toegepast. Voor 
de hoge boog aan noordzijde is de 
constructie gebaseerd op het 
‘book stacking problem’. Via deze 
formule is een oneindig overstek 
te maken zonder ondersteuning. 
Aan de zuidzijde met een flauwere 
hellingshoek is gebruik gemaakt 
van een tijdelijke kabelconstructie 
aan de achterzijde. De units wor-
den op het bouwterrein prefab  
geproduceerd en in zijn geheel  
op hun bestemming gehesen. Per 
prefab bouwlaag wordt een extra 
stuk kabel aangebracht. Als de 
noord en zuidzijde elkaar raken  
is de constructie volledig stabiel 
en kunnen de kabels worden ver-
wijderd. 

De jury is enthousiast over de 
originele manier waarop het pro-
bleem rond stationsgebieden is 
opgelost met de constructieve in-

zet van een gebouw. Het ambitie-
niveau van het onderzoek is uit-
zonderlijk hoog. Niet alleen zijn 
alle denkbare aspecten rond het 
probleem geanalyseerd, het ont-
werpresultaat is een geslaagde 
synthese van de oplossingen op 
maatschappelijk, logistiek en 
constructief niveau. Het resul-
taat is een gebouw met een hoge 
esthetische kwaliteit en een 
meervoudig grondgebruik dat 
een alternatief biedt voor de tra-
ditionele tunnelbakoplossing van 
stationsgebieden. De bijzondere 
constructieve vorm, ontwikkeld 
vanuit een maatschappelijke 
functie, is inspirerend. Het ple-
zier in construeren straalt af van 
het ontwerp. De constructie is 
goed doordacht, waarbij de effi-
ciënte realiseerbaarheid van  
de productie in de praktijk als 
randvoorwaarde is meegenomen 
in het ontwerp. ‘Passie voor het 
constructievak, het bestaat nog’, 
constateert de jury blij.
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twee identieke verdieping hoge 
vierendeelliggers. Hierdoor kan de 
gevel van het rechthoekige volume 
geheel transparant zijn. De ge-
bouwhuid bestaat uit een profiel
loze glasgevel. In het interieur is 
de stalen dakplaat in het zicht ge-
laten. Zelfs de profileringsrichting 
van de dakplaat is afgestemd op 
de beleving van de omgeving in  
relatie tot de functies binnen het 
gebouw. Zo is de profilering in het 
restaurant in de lengterichting  
geplaatst als verwijzing naar de 
horizon. Het overstek van het dak 
is opengewerkt door een stalen 
rooster toe te passen, waardoor 
de wolkenlucht te zien blijft. Tot in 
detail is het thema transparantie 
en ruimtelijke beleving consequent 
vastgehouden. Het hele gebouw 
ademt behalve ‘ruimte’ ook staal  
in al zijn vezels. In een ander mate-
riaal was deze vormgeving dan 
ook ondenkbaar geweest. Een 
aantal virtuoze ‘artist’s impressions’ 
maakt de dramatiek van het ge-
bouw in het landschap voor ieder-
een duidelijk voelbaar.

De liefde voor het vaderlandse 
vlakke polderlandschap is onmis-
kenbaar de inspiratiebron voor het 
restaurantontwerp in het water 
achter de dijk tussen Lelystad en 
Enkhuizen. De beleving van de 
ruimte staat voorop. Het ontwerp 
is een alternatief voor het be-
staande restaurant op die locatie 
dat juist helemaal geen relatie 
heeft met zijn omgeving. Transpa-
rantie, ruimte, leegte, optimale  
relatie met het landschap zijn tref-
woorden die het architectonisch 
en het constructief ontwerp heb-
ben bepaald. De staalconstructie 
is een prominent onderdeel van de 
esthetische uitstraling van het ge-
bouw. Vier consoles in het midden 
tillen het langgerekte rechthoekige 
volume hoog boven het water. Het 
geheel wordt vanaf de dijk ontslo-
ten via een stalen loopbrug. Om  
de relatie met het landschap zo 
min mogelijk te verstoren, kraagt 
het restaurantvolume ver uit aan 
weerszijden van het steunpunt in 
het water. De constructie van de 
uitkraging is gerealiseerd met 

UNIVERSITAIR NIVEAU, ARCHITECTUUR: EERSTE PRIJS (2)

‘Breathing Space’, ing. Hendrik Hagedoorn, Artez Academie van Bouwkunst, Arnhem, 

master Architectuur

De jury is diep onder de indruk 
van de integrale aanpak van het 
ontwerp. De manier waarop ar-
chitectuur en constructie een 
synthese aangaan, is een lust voor 
het oog. Bij elk onderdeel van de 
constructie is de ruimtelijke en 
emotionele ‘beleving’ afgewogen 
in de ontwerpkeuze. Het resultaat 
is een simpele constructie met 
esthetische kwaliteit die niet  
anders dan in staal kan worden 

gerealiseerd. Het hele ontwerp  
is letterlijk en figuurlijk in balans. 
Zoals de titel van het afstudeer-
werk al aangeeft, ademt het ont-
werp ruimte tot in al zijn details. 
Behalve het architectonisch ge-
slaagde resultaat, is de presen-
tatie een kunstwerk op zich, die 
de jury jaloers maakt op zoveel  
talent verenigd in één persoon: 
‘Overtuigend project waar het 
ontwerpplezier van afdruipt.’
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systeem is zodanig aangepast  
dat bij de scharnierpunten een  
gescheiden overdracht van nor-
maal en dwarskrachten plaats-
vindt. De normaalkrachten kunnen 
worden overgedragen door ruit-
brede transparante voegdelen van 
flexibel polyurethaan. Voor het 
overbrengen van dwarskrachten 
zijn speciale kleine Tvormige  
stalen verbindingselementen ont-
wikkeld waaraan kabels zijn te  
bevestigen. De elementen worden 
tussen de toplagen van een drie
laagse ruit geplaatst. De span
ningen in de elementen en de  
glas lagen blijven beperkt dankzij 
relatief lage krachten in de voor-
gespannen kabels.
Op basis van dit principe is de  
gehele schaalconstructie te reali-
seren. De roestvast stalen kabels 
hebben een diameter van maxi-
maal 3 mm bij overspanningen  
tot 20 m. Zo ontstaat een ragfijn 
spinnenweb dat samen met de 
transparante voegelementen,  
de kleine Tvormige verbindings-
elementen en het glas leidt tot  
een zeer transparant schaaldak. 
Het systeem is ontworpen op  
basis van numerieke analyses  
en getest in een experimenteel 
model (schaal 1:1). De tests tonen 
aan dat de berekende waarden  
en de testuitkomsten dicht bij  
elkaar liggen, waardoor een  
overspanning van 20 m met dit  
systeem haalbaar lijkt.

Glazen dakconstructies spreken 
sinds de negentiende eeuw tot de 
verbeelding. Tot nu toe zorgde de 
staalconstructie voor het dragen-
de deel en was het glas een be-
schermende, transparante huid. 
De afstudeerder gaat een stap 
verder. Zijn doel is het ontwerpen 
van een maximaal transparante  
cilindrische glazen dakconstructie 
waarbij staal en glas zodanig sa-
menwerken dat de dimensies van 
de constructieve stalen elemen-
ten worden beperkt tot het uiter-
ste minimum. Geprobeerd is de 
constructieve mogelijkheden van 
conventioneel floatglas optimaal 
te benutten. Onderzoek is verricht 
naar de meest efficiënte stabili
satiemethode voor cilindrische 
schaalconstructies. Als voorwaar-
den zijn gesteld de toepassing van 
vlakke, rechthoekige ruiten en een 
continue randondersteuning. De 
verticale belastingafdracht vindt 
in dat geval plaats via boogwer-
king. Uit het vooronderzoek bleek 
het kabel systeem van Vladimir 
Skuhov (18531939) – toegepast in 
het Moskouse warenhuis GUM –  
het meest geschikt voor verdere 
ontwikkeling. Kenmerken van dit 
systeem zijn de knooppunten die 
elk afzonderlijk naar de oplegging 
zijn afgespannen. De kabels zijn 
hierbij gekoppeld aan stalen bo-
gen, waardoor de constructieve 
mogelijkheden van het glas niet 
worden benut. Het Shukov 

UNIVERSITAIR NIVEAU, TECHNIEK: EERSTE PRIJS 

‘Cilindrische Schaalconstructie in Glas’, ir. Kars Haarhuis, Technische Universiteit Eindhoven, 

Department of Architecture, Building and Planning, Unit Structural Design and Construction Technology

De jury is opgetogen over het ex-
perimentele karakter van het on-
derzoek dat met de constructieve 
samenwerking van glas en staal 
de weg vrijmaakt voor een nieuwe 
inzet van staal. De constructieve 
knoop tussen glas en staal is op in-
spirerende wijze ontrafeld en ele-
gant uitgewerkt. Niet alleen is het 
constructiesysteem ontworpen op 
basis van rekenmodellen, het is 
daadwerkelijk in een proefmodel 

op ware grootte getest. Het ele-
gante T-vormige staalelement is 
echt geproduceerd. Het geheel  
resulteert in een uiterst subtiel  
en esthetisch hoogwaardig glas-
dak-ontwerp. Het onderzoeksdeel 
van het afstudeerproject is zo  
vernieuwend en grondig aange-
pakt dat het niet onderdoet voor 
het niveau van een promotieonder-
zoek. ‘Fantastische studie’, is het 
unaniem oordeel van de jury.
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van 19 mm dik en 550 mm breed 
gefixeerd via een epoxylijmver-
binding. Het geheel vormt een 
kruisvormige glas-staalkolom  
met voldoende restdraagvermo-
gen voor het geval dat één of 
meer glasplaten breken. Drie 
proefstukken van verschillende 
samenstelling zijn experimenteel 
getest. De testresultaten tonen 
een bereikte bezwijklast die tien 
maal hoger is dan de te verwach-
ten capaciteit van een identieke 
ongesteunde stalen kolom. Om 
het gedrag van de proefstukken 
te begrijpen en te analyseren is 
met het eindige-elementenpro-
gramma DIANA een 3D-computer-
model ontwikkeld waarmee de 
tests zijn gesimuleerd. De resul-
taten van het gekalibreerde  
model vertonen goede overeen-
komsten met de experimentele 
resultaten. De conclusie van het 
onderzoek is dat een systeem  
van in-het-vlak belaste glasplaten 
waarschijnlijk in staat is om een 
slanke stalen kolom te steunen  
en vroegtijdig bezwijken door 
knik te voorkomen. Hiermee is 
een nieuwe wereld geopend:  
de constructieve samenwerking 
van glas en staal.

Ontwerpers willen vaak zeer  
slanke of zelfs transparante  
constructies. Zeer slanke staal-
kolommen zijn gevoelig voor knik, 
terwijl geheel transparante glazen 
kolommen als onveilig worden  
beschouwd in dragende construc-
ties. Toch heeft glas met zijn hoge 
theoretische druksterkte poten-
tiële dragende eigenschappen. 
Het onderzoek is gebaseerd op de 
aanname dat transparante glazen 
of zeer slanke stalen kolommen  
alleen haalbaar zijn als je staal  
en glas combineert. Een axiaal be-
laste, extreem slanke stalen kolom 
wordt in dat geval gesteund door 
in-het-vlak belaste glasplaten.  
Bij zo’n combinatie is het boven-
dien mogelijk om de stalen kolom 
tot het uiterste te belasten. Kort-
om, optimaal slim staal. 
Als uitgangspunt is gekozen voor 
een kolom die de belasting draagt 
van een standaard kantoorver-
dieping met een stramien van 
7,20x7,20 m. Aan een massieve 
staalkolom met een diameter  
van 50x50 mm zijn aan alle zijden  
van de doorsnede telkens op een 
regelmatig afstand vier stalen 
strips gelast. Tussen de strips  
zijn platen enkellaags floatglas 

UNIvErsITAIr NIvEAU, ONDErZOEK: EErsTE prIjs + INvENTIvITEITsprIjs

‘Design of a transparent column in glass and steel’, ir. Frederik roebroek,

Technische Universiteit Eindhoven, Department of Architecture, Building and planning, Unit structural Design and Construction Technology

De jury is geïmponeerd door  
het gedurfde onderzoek dat  
nieuwe, nog nauwelijks betreden 
paden verkent. Onderzoek naar 
de synthese van staal en glas  
om elkaar’s eigenschappen te 
versterken, is baanbrekend en  
ontsluit een nieuwe wereld  
voor architect en constructeur.
De resultaten van het experimen
teel onderzoek met proefstukken 
op ware grootte, zijn gecontro
leerd door de tests te herhalen 
met een intelligente computer
simulatie. 

De combinatie van glas en staal 
is een nieuwe toepassing van 
‘slim staal’. Unaniem lof voor dit 
baanbrekend onderzoek dat de 
architectuur van de toekomst zal 
veranderen, zo voorspelt de jury. 
De intelligente aanpak van de  
opgave en het vernieuwende ka
rakter van het onderzoek waarbij 
de constructieve samenwerking 
van glas en staal zijn verkend, 
zijn voor de jury aanleiding om 
aan dit project behalve de eerste 
prijs in de categorie Onderzoek, 
ook de Inventiviteitsprijs toe te 
kennen. 
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