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Vorm van klimaatverandering
Een ‘golvende’ overkapping in staal dient als klimaatkas en nieuwe ordening 
van vijf herontwikkelde kantoorgebouwen in Duiven. Samen met de introduc-
tie van een nieuwe gevel verandert de oude buitenruimte in nieuwe binnen-
ruimte. Extra fundering is niet nodig. De nieuwe toegevoegde belasting van 
het dak wordt gedragen door de gevelstijlen en palen die ooit bedoeld waren 
voor het opnemen van windbelasting dan wel windmomenten.

ir. A.G. van der Sluis RO

Anne van der Sluis is constructief ontwerper en directeur bij Van Rossum Raadgevende Ingenieurs in Amsterdam.
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Met hoge ambities op het gebied van duur-
zaamheid worden op bedrijventerrein 
Nieuwgraaf in Duiven 1.550 medewerkers 
van netwerkbedrijf Liander geherhuisvest. 
De herontwikkeling komt tot stand in een 
proces van co-creatie, geleid door (ontwik-
kelaar) VolkerWessels Vastgoed en RAU 
Architects. Vijf bestaande gebouwen worden 
gerenoveerd, uitgebreid en overkapt door 
een ‘klimaatkas’ met een golfdak. Het 
gebouwencomplex voorziet in eigen energie-
behoefte en levert bovendien energie aan de 
omgeving (lantaarnpalen). Bij de bouw, 
waarbij de BREAAM-certificering ‘outstan-
ding’ wordt nagestreefd, worden grondstof-
fen en materialen, tot en met de toiletpotten, 
zoveel mogelijk hergebruikt. Doel is mini-
maal 80% circulariteit van grondstoffen te 
behalen. 

Lowtech-innovatie
Het dak van 8700 m2 dat over de vijf 
bestaande gebouwen wordt geplaatst weegt 
ruim één miljoen kilo. Doordat het dak 
functioneert als atrium wordt de onderlinge 
relatie tussen de losse gebouwen benadrukt, 
maar komt ook nieuwe ruimte vrij. Het dak 
is een innovatie, maar op lowtech-wijze. Het 
dak is schuin geplaatst om tevens rol te ver-

vullen als zonnescherm. De vormgeving 
(golfslag) is bovendien gekozen om klimaat-
technische redenen (luchtcirculatie), waarbij 
later in het ontwerpproces is gekozen voor 
een ander, minder traditioneel (ventilatie-
puls)systeem (BaOpt), voor meer grip op de 
temperatuur en het temperatuursverloop. 

Circulair optoppen
Het bestaande complex bestond uit geda-
teerde kantoorgebouwen en enkele werk-
plaatsen. Delen van het complex zijn 
gesloopt en het bestaande gebouw A is uitge-
breid en er is een nieuw gebouw toegevoegd 
(gebouw X). Beide gebouwen zijn in geprefa-
briceerd beton opgetrokken. Drie gebouwen 
zijn opgetopt. In het begin van het project is 
uitgebreid archiefonderzoek gedaan naar 
alle bestaande gebouwen. Niet alleen het 
gemeentelijk archief maar ook het archief 
van de opdrachtgever en archieven van de 
oorspronkelijke constructeurs zijn geraad-
pleegd om tot in detail te weten te komen 
hoe het bestaande gebouw ooit is gereali-
seerd. Door tot in detail te weten wat er 
staat, kan veel beter de consequenties van de 
nieuwe plannen economisch worden beoor-
delen. Het bestaande dak (van gebouw A) 
bestond uit een lichte staalconstructies met 

stalen dakplaten. Hier is niet gekozen voor 
het verstevigen van het bestaande dak maar 
is het dak gedemonteerd, waarna een nieuwe 
verdiepingvloer is toegevoegd. Vervolgens is 
het oude dak weer op het opgehoogde 
gebouw gemonteerd. Doordat alle oude 
staal-detailtekeningen van het gebouw 
beschikbaar waren, kon dit ontwerp proces 
grotendeels met archieftekeningen worden 
volbracht. Het hergebruiken van het oude 
dak was niet alleen duurzaam, maar bleek 
ook veel goedkoper dan een nieuwe staal-
constructie. Het hergebruik van de staalcon-
structie bleek 60% goedkoper dan nieuw-
bouw. Ook werd ander ‘sloopafval’ op een 
milieuplein voor hergebruik bewaard.

Atriumdak
Het dak bestaat uit een frame van spanten in 
twee richtingen. De hoofdrichtingen lopen 
diagonaal over het dak. Hierdoor zijn in een 
richting alle spanten recht en hebben de 
spanten in de andere richting allemaal 
dezelfde buigstralen en ontslaat er een 
bepaalde eenvoud. De gordingen uit IPE-lig-
gers volgen de gekromde richting. Dit bete-
kent wel dat deze moeten worden gebogen, 
maar het vereenvoudigt de plaatsing van de 
stalen dakplaten, die dan weer in de vlakke 
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