
Ga er maar aan staan: een staalconstructie funderen op een bestaande kelder waarvan het gros van de 

constructiegegevens ontbreekt. JVZ Ingenieurs werd ermee geconfronteerd bij de nieuwbouw van de 

bibliotheek bij de Stromarkt in Deventer dat volgend jaar wordt opgeleverd. Dankzij een uitgekiende 

engineering slaagde het ingenieursbureau in haar missie. Een ‘reconstructie’ van een lastige klus.

 JVZ Ingenieurs klaart lastige klus met verve

Complexe constructie op bestaande kelder

De engineering van het stalen 
skelet van de bibliotheek en 
het hergebruik van de kelder 
bleek een forse uitdaging 
voor projectleider ing. Marco 
Moerman en constructeur ing. 
Emiel Gorkink. Eerstgenoemde 
is vanaf het allereerste uur bij 
het project betrokken geweest, 
ook toen er nog sprake was van 
behoud van de bovenbouw van 

de voormalige SNS Bank. Maar 
uiteindelijk bleek de indeling van 
de bibliotheek niet te passen in 
de fijnmazige kolomstructuur 
van het bankgebouw. Dus werd 
de bovenbouw gesloopt, maar 
de kelder moest grotendeels 
behouden blijven voor de opslag 
van het boekenarchief, een 
fietsenstalling, een auditorium en 
tv -en radiostations van de lokale 

omroep. 

Geen constructiegegevens 
van de kelder
JVZ Ingenieurs is al jarenlang 
betrokken bij de transformatie 
van het voormalige bankgebouw 
aan de Stromarkt. Het was 
daarom niet zo vreemd 
dat opdrachtgever NV 
Maatschappelijk Vastgoed 
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het lokaal gevestigde 
ingenieursbureau selecteerde 
voor het ontwerp en engineering 
van de draagconstructie en 
behoud van de kelder. De 
speurtocht naar constructieve 
gegevens van de kelder leverde 
helaas niks op. “We wisten 
niet hoeveel wapening er in de 
fundering en draagconstructie 
van de kelder zat en van 
welke sterkteberekeningen 
de toenmalige constructeur is 
uitgegaan. Om te controleren 
of het gebouw niet op palen 
was gefundeerd, hebben we 
een magnometer-sondering 
uitgevoerd. “We gingen ervan 
uit dat de kelder op staal was 
gefundeerd en dat klopte met 
de meting. Toen hadden we in 
elk geval een aanknopingspunt”, 
aldus Marco Moerman. 

De oorspronkelijke 
kelderfundering kon niet 
zwaarder worden belast 
dus besloot JVZ ingenieurs 
de fundering van de stalen 
bovenbouw tussen de bestaande 
kolommenstructuur in te 
passen.  Gezien de uitwisseling 
van 3D modellen tussen de 
project-architect Bierman 
Henket architecten en JVZ 
ingenieurs konden Moerman 
en Gorkink tamelijk snel een 
logisch kolomgrid bepalen. “De 
architect had al een gedetailleerd 
beeld van de indeling in zijn 
3D model neergezet. Daar 
hebben wij ons funderingsplan 
en draagconstructie van de 
bovenbouw op aangepast. De 
nieuwe kolommen zijn zodanig 
gepositioneerd dat het geenszins 
de indeling van de bibliotheek 
belemmert. De schroefpalen 
gingen dwars door de keldervloer 

heen. Hierop zijn de nieuwe 
poeren gestort”, leggen Gorkink 
en Moerman uit. 

“We moesten goed nadenken 
dat we niets over het hoofd 
zagen”
Maar daarmee was het met de 
complexiteit nog niet gedaan. Het 
staalskelet kent geen repetitie, 
maar behelst wel verschillende 
vloerniveau’s en vides, dus er 
moesten veel hulpconstructies en 
versterkingen worden toegepast. 
Een deel van het kelderdek werd 
gesloopt om het auditorium 
in de kelder onder te brengen. 
Een meter hoger werd een 
begane grondvloer gerealiseerd. 
Hiervoor was het noodzakelijk 
om de kelderwanden met 
een staalconstructie te 
ondersteunen. Zo konden 
de horizontale gronddruk 
worden opgevangen. Boven 
de entree zijn verdiepingshoge 
vakwerkconstructies aangebracht 
om overstekken mogelijk te 
maken.

Bovendien kwam de aannemer 
tijdens de sloop van het 
voormalige bankgebouw veel 
onvoorziene zaken tegen, 
zoals oude vloersparingen, 
bestaande trapgaten of 
verloren funderingsresten 
van de kelder. Dus moest de 
nieuwe stalen draagconstructie 
weer op de gewijzigde situatie 
worden aangepast. “Door die 
voortdurende wijzigingen”, vertelt 
Moerman, “moesten we goed 
nadenken of we niets over het 
hoofd zagen. Het was passen 
en meten om de krachten op de 
constructie op een verantwoorde 
manier naar beneden te leiden”. 



Uitwisseling 3D modellen 
filteren ontwerpfouten er 
snel uit
Vanaf het prille begin heeft 
JVZ Ingenieurs de architect 
en opdrachtgever nauw 
betrokken bij het ontwerp -en 
engineeringproces. Doordat 
constructeur en architect beide 
in een 3D-model werken konden 
ontwerpfouten er al gelijk worden 
uitgefilterd. Gorkink: “We hebben 
wekelijks modellen uitgewisseld. 
Zo kregen we al in vroeg 
stadium een staalconstructie 
dat als gegoten zat. Het bestek 
week nauwelijks af van ons 
ontwerp. De aannemer kon de 
staalleverancier heel nauwkeurig 
aansturen, zodat deze met de 
exact goede leveringen op de 
bouwplaats aankwam.”
De just-in-time leveringen van 
de aanzienlijke hoeveelheid 
stalen bouwelementen moesten 
wel tot in detail kloppen, want 
een torenkraan verwerkte de 
elementen gelijk vanaf transport 
in de constructie. Er was op 
de Stromarkt geen ruimte 
om materialen op of over te 
slaan. ”Voor de aannemer is 
het ook een bijzondere klus”, 
aldus Moerman. “Hij heeft 

lange elementen moeten 
verwerken, ook vanwege de grote 
kanaalplaatoverspanningen. 
We hebben PHB gelijk van 
meet af aan meegenomen in 
het constructief ontwerp en 
engineering, zodat hij een beeld 
kreeg van hoe de constructie op 
de bouwplaats moest worden 
opgebouwd en welke tijdelijke 
ondersteuningsconstructies 
noodzakelijk waren. Er moesten 
nogal wat stempels worden 
geplaatst om de constructie 
stabiel te houden tijdens de 
sloop van het bankgebouw en 
de opbouwfase. We zijn diverse 
keren op de bouwplaats geweest 

en we zagen dat de aannemer 
het proces goed heeft opgepakt”. 

Al met al is het een intensief 
proces geweest voor Gorkink en 
Moerman. “We zijn wel eerder 
geconfronteerd met dergelijke 
complexe constructies, maar 
dat neemt niet weg dat dit 
project ons veel voldoening 
heeft geschonken. Ons ontwerp 
klopte met het bestek en komt 
helemaal tot uitdrukking in 
het eindresultaat. Ja, dan zijn 
we wel trots”, besluiten beide 
constructeurs. 

JVZ Ingenieurs draait haar hand niet om voor complexe constructies

JVZ Ingenieurs is sinds 1984 actief als ingenieursbureau met vestigingen in Deventer 
en Nijmegen. De kernactiviteit van het bureau is het ontwerp en de engineering van 
draagconstructies voor gebouwen. Alle projecten, van kleine verbouwingen tot grote 
winkelcentra en binnenstedelijke projecten, worden uitgewerkt door zelfstandige teams 
met ingenieurs, constructeurs, projectleiders en Revit-modelleurs. JVZ Ingenieurs werkt met 3D 
modellen. Voor constructieve tekeningen en berekeningen maakt het bureau gebruik van BIM. 
JVZ Ingenieurs heeft een rijk portfolio in Deventer, zoals onder meer de Scheg, De Pothoofd-
appartementen, De Boreel, stadsvilla’s aan Pikeursbaan/Houtmarkt, Cultureel Centrum en 
Deventer ziekenhuis. 
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