
Adams in verband

p2
Studenten-

woningen te 
Amsterdam

p3
Een enthousiaste 
opdrachtgever

p4
Kennismaking 

met Jeroen 
van der Worp

p4
Adams Civiel

april - 2017 Nieuwsbrief Adams Bouwadviesbureau - jaargang 7 - nummer 23

Partnerschap is een verbintenis op basis van vertrouwen en persoonlijke klik. 

De overtreffende trap
van adviseur is partnerschap
In de rol kruipen van de opdrachtgever
Proactief zijn is één, maar in de rol kruipen 
van de opdrachtgever gaat veel verder. Hierbij 
kan de parallel getrokken worden naar privé 
relaties. In een relatie maken we soms keuzes 
die niet voor onszelf zijn, maar om je partner 
te plezieren. Belangen van je partner boven je 
eigen belangen stellen en vice versa is de basis 
van een langdurig partnerschap. Bij een part-
nerschap is het persoonlijke aspect natuurlijk 
ook een belangrijke voorwaarde. 

In voor- en tegenspoed
Evenals in een relatie geldt bij partnerschap 
ook in voor- en tegenspoed. Enkele belangrijke 
partners hebben ons door een lastige crisis 
heen geholpen. Sommige partijen zijn ook 
afgevallen, de liefde moet immers van twee 
kanten komen. Er moet een bepaalde klik zijn 
om uiteindelijk tot de stap te komen waar-
bij het vertrouwen in elkaar erg groot is. Het 
gevoel moet er zijn dat de partner handelt, 
zoals je het zelf ook zou doen; de beslissing 
neemt, die je zelf ook zou nemen.

Match tussen medewerker en onze klant
De zachte competenties van onze medewer-
kers matchen met de behoeften van onze 
klanten, is iets wat wij bij Adams Bouwad-
viesbureau al jaren uitvoeren. Door kennis 
en verdieping in onze klanten weten we 
welke medewerker het beste resultaat bij een 
bepaalde opdracht kan behalen. Het persoon-
lijk aspect van onze samenwerking is mooi, 
waardevol en wordt ook door onze klant 
erkent. Het patroon van zeer tevreden klanten 
laat zien dat de match vaak goed is. 

“De klant is koning”
Een mooi gezegde, maar wanneer voelt de 
klant zich ook echt koning? Dit weten we 
alleen door de klant te vragen naar de tevre-
denheid. Prestatie-indicatoren die er op 
gericht zijn om de klant daadwerkelijk cen-
traal te stellen, kunnen hierbij een hulpmiddel 
zijn. Bij Adams Bouwadviesbureau maken wij 
hier gebruik van. 

Lees verder op pagina 2  

Bij een adviseur denken we aan iemand die diensten voor een klant verricht en zich daarbij 
proactief opstelt en meedenkt. Partners richten zich niet op wat de markt als geheel wil, 
maar op wat individuele klanten willen. Zij focussen op het realiseren van een optimale 
oplossing voor elke unieke klant, waarbij maatwerkoplossingen vanzelfsprekend zijn. 
Er wordt geïnvesteerd in klantenbinding en lange termijn klantwaarde. Dit is alleen zinvol 
als de relatie op lange termijn winstgevend is. Dat is veelal bij klanten die behoefte hebben 
aan expertise en advies.
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Een enthousiaste opdrachtgever: 
“Weer een succesvol integraal BIM project”

Studentenwoningen aan de 
Eerste Boerhaavestraat te Amsterdam

Ontwerp
De twee appartementencomplexen heb-
ben beide vier woonlagen en zijn ruim op 
de kavel gesitueerd. Hierdoor blijft er veel 
ruimte voor groen en parkeren over. De 
complexen bevatten samen 47 tweekamer-
appartementen van circa 50 m2 oppervlakte 
en twaalf driekamerappartementen van 
circa 70 m2 oppervlakte. Alle appartemen-
ten zijn voor de sociale huurmarkt. 

Architectonisch moesten de gebouwen 
aansluiten bij de nog te bouwen grond-
gebonden woningen. Omni Architecten uit 
Schijndel heeft ervoor gekozen om dezelfde 
fi jne detaillering en materiaalgebruik toe 
te passen als voor die woningen bedacht is. 
Het bouwsysteem voor de appartementen 
is dragend kalkzandsteen met breedplaat-
vloeren. De balkons zijn vrijdragend door 
middel van isokorf-aansluitingen en heb-
ben een uitkraging van maar liefs 2,6 meter. 
De volledige constructie staat op een paal-
fundering. 

Samenwerken met vaste partners
Van Grunsven Groep heeft een Toonbeeld-
Wonen appartementenconcept ontwikkeld. 
Het concept is gericht op een korte voor-
bereidings-, en bouwtijd. Prijszekerheid 
is er vanaf het eerste moment en door de 
bouwmethodiek met kalkzandsteen en 
breedplaatvloeren is er een grote mate van 
fl exibiliteit. Voor deze locatie is voor een 
variant met tweekamer- en een driekamer-
appartementen gekozen. 

Omni Architecten heeft aan de hand 
van het programma van eisen twee 
ap partementencomplexen ontworpen en 
verzorgd dat het Voorlopig Ontwerp een 
positief preadvies van welstand heeft 
gekregen. Adams Bouwadviesbureau pakt 
vanaf dit punt de verdere bouwkundige en 
constructieve uitwerking op. Onze werk-
wijze is om het Voorlopig Ontwerp te laten 
toetsen door onze vaste bouwbesluit- en 

Opdrachtgever:  De Key te Amsterdam
Architect:  Studio V Architecten te Bussum
Aannemer:  Ouwehand Bouw Gorinchem B.V. 

Opdracht
In opdracht van De Key wordt op de 
Eerste Boerhaavestraat te Amsterdam 
een betrekkelijk klein complex van 69 
studentenwoningen gebouwd. Het 
complex ligt tegen een deel van de 
Hogeschool van Amsterdam. 
Het bouwkundig ontwerp is van 
Studio V Architecten te Bussum.

De opgave vanuit De Key was zelfstan-
dige wooneenheden te realiseren. Dit 
houdt concreet in dat iedere woning op 
zich moet kunnen functioneren en dat 
alle voorschriften en eisen vanuit het 
bouwbesluit voor zelfstandige wooneen-
heden gelden. Iedere woning beschikt 
over een eigen verwarmingsketel en 
ventilatie. Ook de eisen met betrekking 
tot geluidscheiding zijn hier van toepas-
sing.

Keuzes
Om aan het bouwbesluit te voldoen, 
zijn er gecombineerde en weloverwogen 
keuzes gemaakt. Uit kosteneffi ciëntie is 
gekozen voor een breedplaatvloer met 
een dikte van 220 mm gecombineerd 
met een zwevende dekvloer. 
Voor de wanden is op basis van kosten 

en gewenste robuustheid gekozen voor 
traditionele dragende kalkzandsteen-
wanden. Ook de gangwanden zijn ont-
worpen in kalkzandsteen, welke tevens 
dienst doen als stabiliteitswanden.

Op de begane grond kunnen in verband 
met de gewenste bouwkundige indeling 
een aantal dragende wanden niet door-
gestapeld worden. Om de dragende wand 
op de verdieping boven de 
gangen op de begane grond op te vangen, 
is een dikkere vloer ontworpen om de 
buiging en dwarskracht ter plaatse van 
de sprong te kunnen opnemen. Aan de 
achterzijde kunnen enkele dragende 
wanden op de verdiepingen op de bega-
ne grond ook niet doorgezet worden. 
Om zware hoge balken te voorkomen 
zijn betonwanden van één bouwlaag 
ontworpen. Deze wanden worden met 
een zogenaamde holle wand uitgevoerd, 
zodat de dure aanvoer van wandbekis-
ting niet nodig is.

Fundering
De randvoorwaarde die de keuze voor de 
fundering bepaald heeft, is de aanwezig-
heid van belendingen. In verband met 
de relatief hoge funderings belasting 

zijn palen noodzakelijk naar de tweede 
zandlaag op circa 21 meter. Aan de lin-
kerzijde is een belending aanwezig met 
een paalfundering. 
Hiervoor is het noodzakelijk om een 
overdompplaat te maken. In ver-
band met voorkomen van schade aan 
be lending door heitrillingen zijn tril-
lingsarme DPA-palen toegepast.

Aan de rechterzijde is een Lange Termijn 
Opslag bron van de HVA dicht naast het 
gebouw aanwezig. Dit vereist ook de toe-
passing van trillingsarme DPA-palen in 
een gebied rondom de bron, die tevens 
op een minimale afstand moeten staan, 
waardoor aan de rechterzijde ook een 
overdompplaat toegepast moet worden.

Foutloze afstemming
De bewust en effi ciënt gekozen con-
structieonderdelen hebben geleid tot 
een goede en duidelijke aan besteding. 
Doordat zowel bouwkundig als con-
structief in een 3D Revit model is 
gewerkt, is de afstemming volledig 
en foutloos geweest. Tevens heeft het 
geleid tot een snelle realisatie. Naar 
verwachting zijn de woningen in de 
zomer van 2017 klaar. 

Wij meten voortdurend klant-
tevredenheid en krijgen hierdoor 
waardevolle informatie van onze 
klanten. Uit onze klanttevreden-
heids onderzoeken blijkt dat onze 
toe gevoegde waarde wordt gereali-

seerd.  Een aantal voorbeelden van 
quotes van onze klanten over onze 
mede werkers zijn: “Hij is zeer kundig, 
betrouwbaar, toegankelijk, een goede 
meedenker met een goede reactie-
snelheid”, en “Adequaat gehandeld 

onder forse tijdsdruk”.  
Klantpartnerschap is iets wat wij 
zullen blijven nastreven met onze 
klanten. Nog meer enthousiaste, ofte-
wel “zeer tevreden” klanten aan ons 
binden is en blijft onze doelstelling. 
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Een enthousiaste opdrachtgever: 
“Weer een succesvol integraal BIM project”

Aan de rand van Zaltbommel ligt het gebied De Waluwe. Een levendig gebied dat zich 
de afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot een woon-, werk- en leefgebied voor jong en oud. 
Op dit moment worden door bouwbedrijf Van Grunsven twee appartementencomplexen 
aan De Fiep Westendorplaan gebouwd.

Ontwerp
De twee appartementencomplexen heb-
ben beide vier woonlagen en zijn ruim op 
de kavel gesitueerd. Hierdoor blijft er veel 
ruimte voor groen en parkeren over. De 
complexen bevatten samen 47 tweekamer-
appartementen van circa 50 m2 oppervlakte 
en twaalf driekamerappartementen van 
circa 70 m2 oppervlakte. Alle appartemen-
ten zijn voor de sociale huurmarkt. 

Architectonisch moesten de gebouwen 
aansluiten bij de nog te bouwen grond-
gebonden woningen. Omni Architecten uit 
Schijndel heeft ervoor gekozen om dezelfde 
fi jne detaillering en materiaalgebruik toe 
te passen als voor die woningen bedacht is. 
Het bouwsysteem voor de appartementen 
is dragend kalkzandsteen met breedplaat-
vloeren. De balkons zijn vrijdragend door 
middel van isokorf-aansluitingen en heb-
ben een uitkraging van maar liefs 2,6 meter. 
De volledige constructie staat op een paal-
fundering. 

Samenwerken met vaste partners
Van Grunsven Groep heeft een Toonbeeld-
Wonen appartementenconcept ontwikkeld. 
Het concept is gericht op een korte voor-
bereidings-, en bouwtijd. Prijszekerheid 
is er vanaf het eerste moment en door de 
bouwmethodiek met kalkzandsteen en 
breedplaatvloeren is er een grote mate van 
fl exibiliteit. Voor deze locatie is voor een 
variant met tweekamer- en een driekamer-
appartementen gekozen. 

Omni Architecten heeft aan de hand 
van het programma van eisen twee 
ap partementencomplexen ontworpen en 
verzorgd dat het Voorlopig Ontwerp een 
positief preadvies van welstand heeft 
gekregen. Adams Bouwadviesbureau pakt 
vanaf dit punt de verdere bouwkundige en 
constructieve uitwerking op. Onze werk-
wijze is om het Voorlopig Ontwerp te laten 
toetsen door onze vaste bouwbesluit- en 

brandtoetser. Wij verwerken het pre advies 
bouwbesluit en brandtoetsing in ons 
integrale 3D (BIM) model, zodat tijdens de 
verdere uitwerking duidelijk is aan welke 
eisen een bouwonderdeel moet voldoen. 
Denk hierbij aan brandwerendheid, 
thermische schil en geluidbelaste gevels. 
Van Grunsven groep heeft voorafgaand aan 
de start van de integrale uitwerking een 
technische omschrijving gemaakt en kan bij 
een overschrijding van het bouwbudget dan 
al bijsturen. 

Enthousiaste opdrachtgever
Voor een goed BIM project is een archi-
tectonisch, fi nancieel, technisch, bouw-
besluit en brandveilig vastgesteld kader 
cruciaal voor een succesvol project voor de 
opdrachtgever en adviseurs. Van Grunsven 
Groep en Adams Bouwadviesbureau hebben 
nu twee keer een ToonbeeldWonen 
appartementencomplex samen in BIM 
uitgewerkt. Door onze integrale aanpak is 
er nu één aanspreekpunt voor onze 
opdracht gever. Door deze ervaringen 
kunnen we beter inhoud geven aan het 
kostenaspect en daardoor voor onze 
opdrachtgever economischer ontwerpen.

Volgens de planning kunnen de nieuwe 
bewoners in december 2017 de sleutels 
van de nieuwe huurwoning in ontvangst 
nemen. 
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Opdrachtgever:  Van Grunsven Groep
Architect:  Omni Architecten te Schijndel
Aannemer:  Bouwbedrijf Van Grunsven te Erp
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Mijn naam is Jeroen van der Worp. Ik ben in 2016 getrouwd en ben vader van twee kinderen. In oktober 2016 
ben ik enthousiast begonnen bij Adams Bouwadviesbureau voor een nieuwe stap in mijn loopbaan.

sterk in verbinden

postbus 75
6650 AB Druten
telefoon 0487 588 280
info@adamsbouwadvies.nl
www.adamsbouwadvies.nl

Adams Bouwadviesbureau steunt:

Na het afronden van de HTS heb ik bij 
twee grote constructie adviesbureaus in 
Utrecht gewerkt. In die periode heb ik 
mijn opleiding aan de HTI afgerond. Na 
circa tien  jaar werkervaring als con-
structeur c.q. projectleider vroeg ik me af 
of deze rol nog goed bij mij past en of ik 
die in de toekomst wil blijven uitvoeren. 
Om deze reden heb ik mezelf een periode 
gegund om dit goed uit te zoeken. De 
conclusie was dat ik meer afwisseling en 
diversiteit in mijn werk zoek. 

Wat ga ik doen?
Juist op dat moment neemt Erwin van 
Toor contact met mij op met de vraag 
of ik interesse heb om binnen Adams 
Bouwadviesbureau een andere rol dan al-
leen projectleider wil vervullen. Die vraag 
kwam voor mij op het juiste moment. Na 
het eerste half jaar blijkt dat de omvang 
van het bureau, de werkzaamheden en 
de mensen goed bij mij passen. Ik houd 
me binnen Adams Bouwadviesbureau 

bezig met onder andere planning, talent-
begeleiding en prestatiemanagement.

Wat is mijn “drive”?
We hebben een prachtig vak. Het mooie 
aan het vak constructies is dat we onder-
scheidend kunnen zijn. Dit kunnen we 
door goed te luisteren naar de vraag van 
de klant. Daarbij draait het niet om het 
maken van de “sommetjes”. Goed advies 
richting de klant en aanleveren van 
alternatieven om tot een goed construc-
tief ontwerp te komen, vind ik daarin 
erg leuk en dit stel ik mezelf als doel. 
Daarnaast heb ik altijd al de drang gehad 
om mensen te helpen. Dat zie ik terug 
in de samenwerking met alle partijen in 
een project, maar zeker ook richting mijn 
collega’s. Het verhogen van de kennis en 
het werkplezier van collega’s zie ik als 
een persoonlijk resultaat. 

Wat klanten over mij zeggen
“Jeroen is een bijzonder fijn mens. Hij 
is integer en gaat serieus om met de 
ontwikkeling van zichzelf en met de 
mensen in zijn omgeving. Hij werkt 
hard, is niet te beroerd om een stapje 
extra te zetten voor anderen en blijft 

Medewerker aan het woord

Jeroen van der Worp

50 meter lange 
Fietsbrug – 
Alphen aan den Rijn
Voor de gemeente Alphen aan den Rijn 
heeft Bureau Stoep in samenwerking 
met Adams Civiel een 50 meter lange 
stalen fietsbrug ontworpen. De brug 
verbindt groen en industrie met 
elkaar. De groenstrook scheidt het 
industrieterrein met de achterliggende 
woonwijk. De gevorkte takkenstructuur 
van de ondersteuningen komt voort 
uit de natuurlijke omgeving. De brug is 
voorzien van een veerooster. Door het 
aanleggen van een dergelijk rooster, 
kan er een vrije doorgang worden 
behouden voor het verkeer. Wild of vee 
kan tegelijkertijd hierdoor veilig in het 
natuurgebied blijven. Het geheel zorgt 
voor een elegante, verzorgde uitstraling 
die goed past in deze omgeving.

De constructieve uitdaging ligt in het 
behalen van de gewenste slankheid van 
het brugdek. Hiervoor zijn drie gevorkte 
tussensteunpunten ontworpen die het 
dek dragen. Ook deze steunpunten 
worden gekenmerkt door hun slankheid. 
Om het dek van voldoende stijfheid te 
voorzien, zijn deze tussensteunpunten 
ingeklemd op de betonnen poeren. 
Door de aanwezigheid van een enorme 
hoeveelheid aan kabels en leidingen 

bleek dit een ingewikkelde opgave. 
De locatie is zelfs in het voortraject 
nog hierdoor gewijzigd. Met het boren 
van de palen dient voldoende afstand 
aangehouden te worden met de 
aanwezige oude gasleiding. Daarbij 
dienen de steunpunten op een logische 
afstand van elkaar komen te staan. Voor 
de aannemer, Haasnoot Bruggen, hebben 
wij de berekening verzorgd van de 
betonnen onderbouw. 

Architect:  Bureau Stoep
Aannemer:  Haasnoot Bruggen

daarbij kwaliteit leveren. Hij bewaakt 
zijn grenzen en is daar ook duidelijk in. 
Daardoor weet iedereen waar hij aan toe 
is. Erg prettig. En afspraak is bij Jeroen 
ook afspraak.” 

“Jeroen heeft zichzelf enorm ontwik-
keld de afgelopen jaren, zowel zake-
lijk, als persoonlijk. Kortom, een man 
waarmee het prettig samenwerken is, 
die veel in zijn mars heeft en veel voor 
zijn klanten betekent." 

A08_012062_23.indd   4 05-04-17   09:31


