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Onze passie

Deze keer miste ik de inspiratie om een mooi onderwerp te bedenken voor de 
voorpagina van onze nieuwsbrief. Aangezien ik het niet voor mezelf schrijf, maar 
voor onze klanten en andere bouwpartners, heb ik de vraag aan een willekeurige 
lezer gesteld. De deadline van de drukker kwam toch wel erg snel dichtbij. 

Lees verder op pagina 2  

Al op jonge leeftijd waren we erg nieuwsgierig naar hoe dingen werken en in elkaar steken.
Of deze laptop het overleefd, is de vraag.

In plaats van een mooi onderwerp waar ik los 
op kon gaan, kreeg ik een eenvoudige vraag te 
beantwoorden: “Wat is jullie passie? Waarom 
doen jullie wat jullie doen?” Het was een 
trainer/coach waaraan ik de vraag stelde. Zij 
kunnen wel vaker bedrieglijk simpele vragen 
stellen. Ik ben er nog niet helemaal uit, maar 
de eerste resultaten wil ik alvast met u delen. 
Wel ben ik benieuwd naar uw mening.

Van huis uit
Wij zijn techneuten en ontwerpers. Dit zijn 
wij geworden omdat we bepaalde kwaliteiten 
hebben die bij ons wat dominanter aanwezig 
zijn dan bij anderen. We zijn scherp, secuur 
en inventief, wat ertoe leidt dat wij al op jonge 
leeftijd erg nieuwsgierig zijn naar hoe dingen 
werken en in elkaar steken, de essentie ervan. 
Met enige regelmaat wisselen we onderling 
nog verhalen uit over de radio’s en ander 
speelgoed wat we uit elkaar haalden en vaak 
ook nog werkend in elkaar geschroefd kregen. 
Inclusief de verraderlijke, weggeschoten 
veertjes. Als ik er over nadenk, zijn wij dus 
altijd al erg geïnteresseerd in hoe dingen in 
elkaar steken en hoe iets gemaakt is en in 

het verlengde hiervan: in het ‘waarom’ het 
zo gemaakt is. 

Onze interesse
Als ik nu naar de huidige praktijk kijk, 
is er in de kern niets veranderd. In mijn 
gesprekken met u als relatie van Adams 
Bouwadviesbureau merk ik dat ik allereerst 
geïnteresseerd ben in uw verhaal, uw dromen 
en doelstellingen. De concrete ontwerp- of 
bouwopgave is ook belangrijk, maar die 
aanpak beheersen we. Bij lastige keuzes, 
stellen we ons de vraag: wat zou ik zelf 
doen als het pand van of voor mezelf is? Het 
antwoord hierop is vaak het juiste advies. 
Waar mogelijk anticiperen we op knelpunten. 
Dat doe je namelijk ook als je eigen belang op 
het spel zou staan. Beide gedragingen komen 
wel voort uit die interesse in u en uw behoefte. 
Niet uit onze voorliefde om complexe 
ontwerpproblemen en lastige sommen op 
te lossen. Dat is het aspect waar we onze 
creativiteit in kwijt kunnen. 
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Transformatie Nieuw Doddendaal te Nijmegen

Uitbreiding en verbouwing MFA De Doorkijk te Druten
Wonen met perspectief
Van voormalig Zorggebouw Nieuw Doddendaal 
van ZZG Zorggroep in het centrum van 
Nijmegen is door Adams Bouwadviesbureau 
een integraal ontwerp gemaakt om het pand te 
transformeren naar zelfstandige woonunits. 
Gemeente Nijmegen, Portaal, RIBW Nijmegen 
& Rivierenland en Pluryn hebben een 
convenant getekend om cliënten vanuit een 
beschermde woonsituatie te begeleiden naar 
zelfstandig wonen. Dit bijzondere project 
heet ‘Wonen met Perspectief’. Portaal heeft 
Adams Bouwadviesbureau gevraagd om de 
bouwkundige- en constructieve uitwerking en 
advies te verzorgen en het uit te werken in een 
3D-BIM-model.

Transformatie
Nieuw Doddendaal is een bestaand 
woongebouw van drie verdiepingen met een 
kap met een zorgfunctie. Het bijzondere aan 
het gebouw is het oplopende maaiveld aan de 
Regulierstraat en hofje aan de hoofdentree. 
Uitwerking en visualisatie in BIM draagt bij aan 
een juiste aansluiting aan dit forse verloop.
De oude zorgunits worden verbouwd naar 
zelfstandige woonunits met een eigen 
meterkast. De keuken en badkamers worden 
vernieuwd of opgeknapt. Constructief was het 
een uitdaging om niet te grote sparingen voor 
het leidingwerk en meterkast te maken, omdat 
er Isolietvloeren zijn toegepast (lichtbeton door 
toevoeging van holle kleibolletjes). Tijdens de 
engineering zijn wij erachter gekomen dat te 
grote sparingen in de vloeren grote gevolgen zou 
hebben voor de dragende wanden tot en met 
in de kruipruimte. Dit is uitvoeringstechnisch 
niet wenselijk en past daarnaast niet in het 
bouwbudget. Samen met de installateur is 
gekeken welke sparingen wel mogelijk zijn om 
geen nieuwe draagconstructie te hoeven maken.

Voortraject
In het voortraject is al vroeg overleg 
geweest bij Gemeente Nijmegen en zijn 
mogelijke knelpunten voor de verdere 
uitwerking besproken. Al snel kwamen 
we tot de conclusie dat brandveiligheid en 
parkeren grote gevolgen hebben voor de 
omgevingsvergunningprocedure.

Opdrachtgever:  Gemeente Druten
Architect:  Croonen Architecten te Nijmegen
Aannemer:  Aannemersbedrijf Hoes te Horssen

Wijkcentrum De Doorkijk in Druten-
Zuid wordt op dit moment opgeknapt 
en uitgebreid. Na 15 jaar plannen 
maken, ging de gemeenteraad van 
Druten hiervoor unaniem akkoord.

Verbouw en nieuwbouw
MFA De Doorkijk te Druten is een 
uitvalsbasis voor diverse activiteiten 
in en voor de wijk Druten-Zuid. 
Het wijkcentrum wordt bij de tijd 
gebracht en krijgt een verbinding 
met de naastgelegen sportzaal. 
Die wordt uitgebreid waardoor 
het een echte sporthal wordt, ook 
geschikt voor wedstrijden en grotere 
evenementen. Het aanbod van het 

centrum is volledig afgestemd op de 
bewoners van Druten-Zuid. De eerste 
steenlegging is op 8 juli uitgevoerd 
door middel van een mooie plaquette 
bij de nieuwe ingang.

Constructie
De draagconstructie van de nieuwe 
sporthal bestaat uit een staalskelet 
met kolommen, ruimtelijke vakwerken 
en de nodige windverbanden. Het 
casco van de nieuwe zaal tussen de 
sporthal en het bestaande gebouw 
is van kalkzandsteen lijmwerk met 
kanaalplaatvloeren. Een betonnen 
balkenrooster met in de grond 
gevormde palen vormt de fundatie 

van de gehele nieuwbouw. Op de 
grens tussen de bestaande bouw 
en de nieuwbouw is een stalen 
stabiliteitsportaal nodig om de 
windbelastingen af te dragen naar de 
fundering.

Duurzaam
Het gebouw wordt bovendien ook 
duurzaam gemaakt. Dat levert 
op termijn besparingen op. Het 
opgeknapte gebouw en de sporthal 
maken het straks mogelijk om 
ook activiteiten te organiseren die 
bezoekers van buiten de wijk en van 
buiten de gemeente te trekken. Dat 
moet extra inkomsten opleveren. 

Plint en recreatie
Met het toepassen van een nieuwe 
en afwijkende baksteen worden de 
uitbreidingen en de nieuwe entree 
met elkaar verbonden en ontstaat 
een eenduidige uitstraling. Het 
bestaande metselwerk wordt gekeimd 
en voorzien van een nieuwe zinken 
gevelkap als beëindiging en overgang 
naar het bestaande dak.

Nieuwe entreeplein
Aan het nieuwe entreeplein wordt 
veel glas toegepast om de activiteiten 
zichtbaar te maken en ontmoediging 
te stimuleren. Om de nieuwe hal 
op deze prominente plek in de wijk 
aan te laten sluiten op de maat en 
sfeer van het Wijkcentrum wordt 
de gevel voorzien van houten delen 
die doorlopen tot in de plint van de 
aansluitende laagbouw.
 
Oplevering
De verbouw van De Doorkijk en de 
bouw van de nieuwe sportzaal is naar 
verwachting op 1 januari 2017 gereed. 

Onze passie
Het antwoord op die simpele vraag 
luidt dus als volgt: Bij Adams 
Bouwadviesbureau zijn we oprecht 
geïnteresseerd in u, uw verhaal en uw 
doelstellingen en zijn ervan overtuigd 
dat deze eigenschap werkelijk waarde 
toevoegt. Hierin willen wij het verschil 
maken. Dat is onze passie.

Rode draad
En eigenlijk wisten we dit 
antwoord onbewust al. Want 
in alles wat we doen, van het 
klanttevredenheidsonderzoek, 
het gesprek naar aanleiding 
van een offerteverzoek, tot 
de adviesgesprekken in het 
ontwerptraject aan toe, is dit al lang 
terug te vinden als rode draad. 

Nu hebben we eindelijk die rode 
draad benoemd. Het lijkt mij een 
mooi antwoord op de vraag, ik 
hoor graag van u of u dit aan de 
ontvangende kant zo voelt. En als we 
elkaar nog niet hebben gesproken, 
weet u alvast wat mijn vragen zijn. 
Ik zal mijn uiterste best doen om dan 
goed te luisteren en u te begrijpen. 
Erwin van Toor, algemeen directeur. 
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Transformatie Nieuw Doddendaal te Nijmegen

Midden in het stadcentrum van Nijmegen wordt druk gewerkt aan een 
transformatie van een bestaand zorgcomplex naar zelfstandige woonunits. 
Adams Bouwadviesbureau verzorgt de integrale advisering rondom de 
transformatie en legt het vast in een 3D-BIM-model.

Wonen met perspectief
Van voormalig Zorggebouw Nieuw Doddendaal 
van ZZG Zorggroep in het centrum van 
Nijmegen is door Adams Bouwadviesbureau 
een integraal ontwerp gemaakt om het pand te 
transformeren naar zelfstandige woonunits. 
Gemeente Nijmegen, Portaal, RIBW Nijmegen 
& Rivierenland en Pluryn hebben een 
convenant getekend om cliënten vanuit een 
beschermde woonsituatie te begeleiden naar 
zelfstandig wonen. Dit bijzondere project 
heet ‘Wonen met Perspectief’. Portaal heeft 
Adams Bouwadviesbureau gevraagd om de 
bouwkundige- en constructieve uitwerking en 
advies te verzorgen en het uit te werken in een 
3D-BIM-model.

Transformatie
Nieuw Doddendaal is een bestaand 
woongebouw van drie verdiepingen met een 
kap met een zorgfunctie. Het bijzondere aan 
het gebouw is het oplopende maaiveld aan de 
Regulierstraat en hofje aan de hoofdentree. 
Uitwerking en visualisatie in BIM draagt bij aan 
een juiste aansluiting aan dit forse verloop.
De oude zorgunits worden verbouwd naar 
zelfstandige woonunits met een eigen 
meterkast. De keuken en badkamers worden 
vernieuwd of opgeknapt. Constructief was het 
een uitdaging om niet te grote sparingen voor 
het leidingwerk en meterkast te maken, omdat 
er Isolietvloeren zijn toegepast (lichtbeton door 
toevoeging van holle kleibolletjes). Tijdens de 
engineering zijn wij erachter gekomen dat te 
grote sparingen in de vloeren grote gevolgen zou 
hebben voor de dragende wanden tot en met 
in de kruipruimte. Dit is uitvoeringstechnisch 
niet wenselijk en past daarnaast niet in het 
bouwbudget. Samen met de installateur is 
gekeken welke sparingen wel mogelijk zijn om 
geen nieuwe draagconstructie te hoeven maken.

Voortraject
In het voortraject is al vroeg overleg 
geweest bij Gemeente Nijmegen en zijn 
mogelijke knelpunten voor de verdere 
uitwerking besproken. Al snel kwamen 
we tot de conclusie dat brandveiligheid en 
parkeren grote gevolgen hebben voor de 
omgevingsvergunningprocedure.

Meerwaarde
In een vroeg stadium is al een brandtoetsing 
en een parkeerrapportage gemaakt en 
meegenomen samen met het voorlopig 
ontwerp als een conceptaanvraag bij de 
Gemeente ingediend. Niet vaak wordt door 
een opdrachtgever al toestemming gegeven 
om rapportages in een vroeg stadium te laten 
maken, maar Portaal begreep de meerwaarde 
van deze voorkennis. De Gemeente was nu 
in staat om in een vroeg stadium het plan 
door de verschillende afdelingen te laten 
toetsen. Dit heeft tot positief gevolg dat de 
werkelijke omgevingsvergunning soepeler 
verloopt. De knelpunten zijn namelijk al van 
te voren in kaart gebracht en door middel 
van rapportages onderbouwd en uiteindelijk 
opgelost.

Samenwerkende partijen
Voor brand-, bouwbesluit en bouwfysisch 
advies werkt Adams Bouwadviesbureau 
samen met Landstra Noord. Zij voeren 
specialistische onderzoeken uit, zowel 
theoretisch als in de praktijk. Voor 
stedenbouwkundige advies zoals parkeren 
hebben we  HSRO Stedenbouw en Ruimtelijke 
Ontwikkeling ingeschakeld.

Door het samenwerken met vaste partners 
kan Adams Bouwadviesbureau al in een vroeg 
stadium de moeilijkheden en mogelijkheden 
van een project in kaart brengen. Dit bespaart 
procedure tijd en verhoogd het kwaliteit en 
snelheid van uw project.

Heeft u een pand (op het oog) en wilt u 
de mogelijkheden tot herbestemming of 
transformatie bespreken? Maak dan een 
afspraak met Erwin van Toor, directeur 
Adams Bouwadviesbureau. 
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Ik zal mijn uiterste best doen om dan 

Erwin van Toor, algemeen directeur. 

Opdrachtgever:   Portaal Vastgoed Ontwikkeling te Utrecht
Bouwfysica:   Landstra Noord te Oosterwolde 
Stedenbouwkundigadvies:   HSRO te Afferden
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Mijn naam is Amir, Ik kom oorspronkelijk uit Iran. 
Ik ben in 2003 naar Nederland gekomen en sindsdien woon ik in de oudste stad van Nederland; Nijmegen. 

sterk in verbinden

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

Adams Bouwadviesbureau steunt:

Bouwkunde
Waarom bouwkunde? Tijdens de 
middelbare school was ik goed in 
wiskunde en natuurkunde, vandaar 
mijn keuze. Mijn doel was om door 
te studeren. Ik heb uiteindelijk een 
lange weg afgelegd. In 2004 ben ik 
begonnen met MTS, vervolgens in 2007 
HBO bouwkunde opleiding bij Avans 
Hogeschool en uiteindelijk een Master 
tot constructief ontwerper aan de TU 
Eindhoven.

Interesse
Mijn interesse voor constructies begon 
al heel vroeg. In het tweede jaar van 
mijn HBO opleiding koos ik met volle 
overtuiging voor de specialisatie 
Constructies. Het ontwerpen en 
rekenen aan bouwkundige constructies 
tijdens mijn projecten, stages en 
afstudeeropdracht, ging gepaard met 

interesse naar de achtergrond van de 
rekenregels en constructiemechanica in 
het algemeen. Dit bracht mij ertoe om 
door te studeren aan de TU.
Tijdens mijn studie bouwkunde heb 
ik een passie ontwikkeld voor alles 
dat met bouwtechniek en constructie 
te maken heeft. Het analyseren van 
risico’s en bedenken van nieuwe 
constructies zijn dingen, waar ik niet 
alleen in uitblink, maar ook erg veel 
plezier aan beleef.

Master
Tijdens mijn master heb ik een 
hoogbouw project gedaan waarin 
architectonische, constructieve, 
bouwtechnische en bouwfysisch 
aspecten aan de orde werden gesteld. 
Het ging om een flexibel woon- en 
werkgebouw op locatie ’t Schimmelt 
in Eindhoven. Voor dit ontwerp werd 
de vorm, draagstructuur, richting van 
de overspanning en materialisering 
bepaald. 

Werk
Sinds een aantal maanden 
ben ik afgestudeerd en werk ik 

ondertussen een paar weken bij 
Adams Bouwadviesbureau. Het 
bedrijf spreekt mij aan omdat het een 
ingenieursbureau is met een diversiteit 
aan werkgebieden. Als beginnend 
constructeur wil ik mijn constructieve 
kennis verbreden door te werken aan 
bouwkundige constructieprojecten. 
Daarnaast spreekt Adams mij aan, 
omdat het staat voor het investeren 
van nieuwe kennis en kunde in zijn 
personeel. Dit spreekt mij persoonlijk 
aan, aangezien ik wil investeren 
in het uitbouwen van mijn kennis, 
ook op niet-constructief vlak, zoals 
management. Mijn ambitie is ook om te 
groeien binnen het bedrijf. 

Medewerker aan het woord

Amir 
Shahrajabian

Podium én 
Schip te Petten

Heringericht Plein 1945
Afgelopen 20 juni werd het 
heringerichte Plein 1945 in Petten in 
gebruik genomen. De blikvanger op dit 
plein is het nieuwe gekantelde schip. 
Het kunstwerk verwijst naar de kotter 
die in 2013 strandde voor de Pettense 
kust. Ipv Delft maakte het ontwerp van 
dit bijzondere stalen kunstwerk.

Schip
Het schip bestaat uit tien gekromde 
stalen spanten plus kiel. Het bijna 
vijf meter hoge bouwwerk is zodanig 
gekanteld dat het half in de grond 
‘verdwijnt’. In eerste instantie werd 
hout als basismateriaal onderzocht 
maar dit bleek niet haalbaar. Vanwege 
de slankheid én duurzaamheid bleek 
staal een geschikter materiaal. Het 

kunstwerk wordt tevens gebruikt 
als podium voor diverse activiteiten. 
Hiervoor is het geplaatst op een ovale 
betonplaat van twintig bij acht meter. 
Deze fundering is afgewerkt met houten 
planken zodat het refereert naar een 
scheepsdek. In dit dek zitten twee 
luiken, gedetailleerd als scheepsluiken, 
die leiden naar ondergrondse putten 
die de waterhuishouding verzorgen van 
het plein.  De stalen spanten betreffen 

kokerprofielen K270x120 die een rode 
kleur bezitten die verwijst naar de in de 
scheepsbouw veel gebruikte menie.

Publicatie Bouwen met Staal
In Bouwen met Staal nummer 252 
is een artikel opgenomen over deze 
bijzondere constructie. De constructie 
van de stalen bovenbouw én de 
betonnen onderbouw is verzorgd door 
Adams Civiel Advies. 

Ontwerp:  ipv Delft 
Aannemer Plein +  fundering podium: Rots Maatwerk 
Aannemer staal :  Jan Kuipers Nunspeet
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