
tief één geheel vormt, wat dus hoge eisen stelde aan de verbin
dingen in het prefab beton. Behalve vertandingen in het beton 
en gains zijn dan ook op een aantal zwaar belaste plaatsen extra 
lasplaten toegevoegd. Tevens zijn de Vkolommen aan de bo
ven zijde gekoppeld om meer oplegvlak en inleiding van krach
ten te krijgen voor de betonwanden. In het oorspronkelijke 
stalen ontwerp waren hoedliggers voorzien.

Lange elementen
MBS heeft de prefab betonbouw mogelijk gemaakt door te wer
ken met extra lange elementen. De kopgevels zijn uitgevoerd 
als gebouwbrede elementen, wat concreet betekent dat er pre
fab betonelementen geproduceerd werden van 24 meter lang 
en bijna 4 meter hoog. “Maar dat doen we ook voor de MBS 
afzinkkelders. Daarin wil je zo min mogelijk aansluitnaden heb
ben en produceren we dus ook zo groot mogelijke elementen. 
We kunnen tot ongeveer 30 meter.”
Terwijl MBS nog werkte aan de engineering van het betoncasco 
voor de sportbox, was de fundering hiervoor inmiddels aange

De brede school aan de Duurstedelaan in Utrecht is ontworpen 
door VVKH architecten. Het complex bestaat uit vier gebouwen, 
met centraal daartussen een opgetilde ‘sportbox’ boven een 
transparante onderbouw. Oorspronkelijk was het hele complex 
ontworpen in staalbouw en dragende kalkzandsteenwanden. 
Maar hoofdaannemer Slingerland Bouw benaderde MBS Casco
bouw met de vraag of het niet slimmer en goedkoper kon. MBS 
zette daarop het ontwerp van de gebouwen om in een structuur 
met prefab betonnen kolommen en balken en dragende beton
wanden met kanaalplaatvloeren. Ook voor de opgetilde sport
box zag MBS mogelijkheden voor prefab beton.
De sportbox is een redelijk complex gebouw met een dubbele 
verdiepingshoogte, dat op een beperkt aantal stalen kolommen 
rust en aan beide kopgevels uitkraagt. De kopgevel wordt extra 
zwaar belast doordat deze ook de vloer draagt. De zijgevels 
moeten daarvoor in beton wandliggers van twee verdiepingen 
hoog vormen. De stabiliteit van het geheel wordt verzorgd door 
een aantal schuin geplaatste kolommen in de onderbouw. Zowel 
de uitkraging als de stabiliteit vereisten een casco dat construc

De ‘sportbox’ van een brede school staat op stalen kolommen. MBS 

Cascobouw zette het oorspronkelijke stalen casco om naar pre fab be

ton, waarbij wand liggers van twee verdiepingen hoog de uitkragingen 

dragen. De uitdaging was groot door het bouwen op hoogte.

Prefab beton op 
stalen poten

De kopgevels zijn uitgevoerd als 

gebouwbrede elementen, die 

on der meer met een vertanding 

opgelegd zijn in de zijwanden.
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1 // Er mochten geen stempels worden ge-

plaatst op de onderliggende betonvloer. Alle 

krachten moesten dus naar de stalen kolom-

men worden geleid. 2-3 // Onder de kopgevels 

van het overstek konden wel stempeltorens 

worden geplaatst, waardoor de uitkragende 

zij gevels niet direct werden belast. 4 // De 

sportbox vormt het centrale deel tussen vier 

schoolgebouwen. 5 // De sportbox is met een 

glasdeel visueel vrijgehouden van de aangren-

zende schoolgebouwen.
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legd. Aanpassingen daarin waren dus niet meer mogelijk, vertelt 
directeur Kees van de Merwe. Die bleken uiteindelijk ook niet 
nodig. De gewichtstoename was slechts heel beperkt ten op
zich te van het oorspronkelijke ontwerp. Daarin zaten namelijk 
ook al zware kalkzandsteenwanden. Voor de gevelvulling was 
gedacht aan houtskeletbouw, maar het buitenspouwblad was 
wel metselwerk.

Geringe aanpassingen
De omzetting naar een betoncasco leidde uiteindelijk slechts tot 
twee geringe aanpassingen. Het bleek nodig om de gebouw
hoogte 150 mm te vergroten om onder de vloer meer ruimte te 
creëren voor leidingen boven het plafond. De betonwanden – 
die fungeren als wandliggers – steken namelijk door onder de 
vloeren. Hier bevindt zich de trekzone van de wandliggers. Dit 
met name omdat vooral de dwarswanden ook nog eens diverse 
sparingen voor deuren en dergelijke hebben. Waar mogelijk zijn 
in deze zone leidingsparingen gemaakt. Kees van de Merwe 
vermoedt overigens dat deze extra gebouwhoogte in het stalen 
casco uiteindelijk ook nodig zou zijn geweest. Voor de verho
ging was wel een aanpassing van de bouwvergunning nodig.
De tweede aanpassing betrof de binnenafmetingen. De beton
nen dwarswanden van 200 mm dik zijn 50 mm dikker dan in 
kalkzandsteen was gepland. Daardoor moest de architect iets 
schuiven in de plattegrond om de vereiste maten voor kleed
accommodatie te realiseren.

Beperkt stempelen
Behalve de constructieve uitdaging, stond MBS Cascobouw ook 
voor een uitvoeringstechnische uitdaging, onder meer omdat 
het vanwege de onderliggende vloer niet mogelijk was om alle 
wanden op stempels te plaatsen. Alle gewicht moest direct naar 
de stalen kolommen worden geleid. Waar dat niet mogelijk was, 
heeft MBS gewerkt met hulpstaal tussen de kolommen. Onder 
de uitkragingen konden wel stempeltorens worden gebouwd.
Ook het schoren van de betonwanden vereiste veel aandacht. 
Bij bouwen op het maaiveld wordt eerst de vloer gelegd en 
kunnen de wanden vervolgens op de vloer worden afgeschoord. 
In dit project werden echter eerst de wanden geplaatst en werd 
de vloer pas later tussen de wanden gelegd, afsteunend op 
aangestorte nokken. Daarom is zoveel mogelijk gewerkt met 
schoren aan de buitenzijde, met een afsteuning op het maaiveld 
of het belendende schoolgebouw. Voor binnenwanden was dat 
uiteraard niet mogelijk. Bij deze wanden zijn de stempels daar
om tijdens de montage omgesteld naar de gelegde vloer. Waar 
ze vervolgens wel weer in de weg zaten en opnieuw omgesteld 
moesten worden voor het aanbrengen van de noodzakelijke 
druklaag op de kanaalplaatvloeren. De tweede bouwlaag kon 
wel vrijwel geheel naar binnen worden afgeschoord. Aan deze 
operatie lag een uitgebreid montageplan ten grondslag.

Drie weken
De gehele montage van het betonnen casco van de sportbox 
heeft vier weken geduurd, inclusief het aanbrengen van de 
stalen liggers voor het dak. Daaraan was circa negen maanden 
met voorbereidingen voorafgegaan. Die was niet alleen nodig 
voor de engineering van het casco en het bijbehorende mon
tageplan, maar vooral ook voor afstemming met de installateur. 
Direct na de cascobouw is Slingerland Bouw begonnen met het 
aanbrengen van isolatie, geveldragers en metselwerk.

1 // In de elementen zijn diverse sparingen aangebracht, onder meer 

voor deuren maar ook voor leidingen. 2 // De kolommenstructuur van 

de oorspronkelijke staalbouw is onveranderd gebleven. 3 // Voor het 

leggen van de vloeren tussen de wanden was een uitgebreid schoor- en 

montageplan nodig.

44 // BouwwerelD

// Methoden & technieken

1

2

3

42-45_Methoden en technieken casco.indd   44 09-01-13   16:14



Projectgegevens // Sportbox brede school // Locatie: Duurstedelaan, utrecht // Opdrachtgever:
Gemeente utrecht // Ontwerp: vvkH architecten, leiden, vvkh.nl // Constructieadviseur: iMd 
raadgevende ingenieurs, rotterdam, imdbv.nl // Installatieadviseur: adviesbureau Becks, Den 
Bosch, becks.nl // Uitvoering: Slingerland Bouw, nijkerk, slingerlandbouw.nl // Engineering, leve-
ring en montage betoncasco: MBS Cascobouw, Soest, mbscascobouw.nl // Montage betoncasco 
sportbox: september 2012
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