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In 2010 heeft ABT aan JHK Architecten gevraagd het bestaande kantoor in Velp aan te 
passen aan de huidige wensen en eisen. De kracht van het ontwerp van ir. Jaap Schrieke uit 
1985 is de verbinding met de historie van de plek; een buitenplaatsmet voor die tijd moderne 
en innovatieve architectuur. De structuur van het gebouw refereert aan de historie van de 
plek: met het ‘landhuis’ als hoofdgebouw, de ‘orangerie’ als de ontmoetingsruimte en de 
‘koetshuizen’ als kantoorvleugels. In de loop der jaren was het gebouw een afspiegeling van 
een tijdsbeeld geworden. Veranderingen in de organisatie en daarbij behorende eisen hebben 
in het verleden geleid tot diverse uitbreidingen en aanpassingen. Door al deze aanpassingen 
is de oorspronkelijke structuur van het gebouw langzaam vervaagd. 

Door het toevoegen van een nieuwe laag wordt het verleden, heden en de toekomst met 
elkaar verbonden. In lijn met het oorspronkelijke ontwerp is de structuur in ere hersteld. Terug 
naar de basis. Bestaande kwaliteiten, zoals licht, lucht, ruimte en uitzicht op de prachtige 
groene omgeving zijn optimaal ingezet. De nieuwe ingrepen versterken de structuur en 
sluiten aan op het gedachtegoed van de buitenplaats, maar zijn tevens herkenbaar door een 
innovatief en modern karakter. Hierdoor ontstaat een nieuwe laag die samen met de eerdere 
fundamenten het gebouw weer geschikt maakt voor de toekomst. 

Het verplaatsen van de hoofdentree is één van de nieuwe ingrepen. In analogie met de 
buitenplaats is de hoofdentree verplaatst van de orangerie naar de villa. De uitnodigende 
loper markeert de entree en verbindt het landschap met het gebouw en komt uit bij de nieuwe 
glazen entree. Deze beweging wordt doorgezet in de entreehal waar een nieuwe trap de 
begane grond en de 1e verdieping optisch en ruimtelijk met elkaar verbindt. 

De trap, als ultieme blikvanger, vormt het hart van het ontvangstgebied en toont de kracht van 
het ingenieursbureau. De trap is ontworpen als een ‘gevouwen’ lijn, een archetype. De 
slankheid, het ontbreken van trapbomen en andere constructieve elementen waren essentieel 
om dit beeld te kunnen realiseren. De trap weerspiegelt daarmee niet alleen de innovatieve 
kracht van ABT als ingenieursbureau, maar ook de mogelijkheden van een bijzondere 
integrale aanpak tussen de betrokken partijen.

Traditionele bouwmaterialen als glas en beton vormen een innovatieve constructieve 
symbiose. De trap bestaat uit één geheel en is vier keer slanker dan gangbaar. Met een dikte 
van vijf centimeter overspant de trap een afstand van bijna zes meter, zonder ondersteuning 
of verstijvingsribben! Om de trap zo slank te krijgen, werken beton en glas constructief 
samen: het glas wordt met het beton verbonden en verstijft en versterkt de trap. Zonder het 
glas zou de trap werken als een verende plank. Stapsgewijs tillen glas en beton elkaar naar 
het hoogste niveau.
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De sierlijke trap gaat zowel productietechnisch als rekentechnisch ver voorbij de grens van 
het gangbare. Het revolutionaire ontwerp is een demonstratie van de mogelijkheden van 
Ultra Hoge Sterkte Beton (UHSB) en glas. UHSB toont zich hierbij als een materiaal dat 
veelzijdig toepasbaar is, zelfs in dunne platen, en nagenoeg onderhoudsvrij is. Het glas 
inspireert als constructief draagkrachtig materiaal dat nu zelfs op de kopse zijde verbonden 
kan worden aan allerlei materialen, zoals UHSB. 

Vernieuwend stortproces
Vanwege de extreem hoge spanningen in de trap kozen de ingenieurs van ABT voor 
zelfverdichtende ultra hoge sterkte vezelbeton en een speciale mortel. Het vezelpercentage is 
erg hoog. Dat de trap zo slank is, maakte het storten extra lastig: het stroperige beton moest 
door een mal van slechts vijf centimeter zakken. Dit vereiste een innovatief stortproces. 
Met name het verdrijven van de lucht onderuit de mal vroeg om onconventionele oplossingen. 
Samen met Romein Beton zijn verschillende proeven gedaan om te komen tot het gewenste 
resultaat. 

Onzichtbare glasverbinding
De glazen balustrade reflecteert de innovatieve aard van ABT. De specialisten zochten de 
absolute grenzen van het materiaal op. Een drielaagse ruit loopt met de hoeken van de treden 
mee. Dit betekent een glasconstructie met een zaagtand én hoge toleranties, iets wat zelden 
of nooit vertoond is. In nauwe samenwerking met Si-X, makers in glasarchitectuur, is gezocht 
naar de juiste productiemethoden. Ook koos de architect voor onzichtbare verbindingen, een 
droomvraag voor ABT’s glasspecialisten. Een lange speurtocht resulteerde in een intelligente 
onzichtbare verbinding, die alle verwachtingen wist te overtreffen.

Door de inspirerende samenwerking tussen alle betrokken partijen zijn twee belangrijke 
constructieve barrières overwonnen waardoor de trap ook daadwerkelijk gerealiseerd is. 
JHK en ABT voorzien dan ook een mooie toekomst voor de krachtige samenwerking tussen 
Ultra Hoge Sterkte Beton en glas.
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