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Even voorstellen

Walter Spangenberg RO

• 27-6-1960

• Atheneum, TU Delft Civiele Techniek, afd. gebouwen

• 35 jaar bij ABT en Oosterhoff (eerste baan) 

• projectleider-constructeur – sr adviseur – directeur ABT   

• holdingdirecteur Oosterhoff – managing/ sr partner – bestuurslid

• nu: diverse onderwijsactiviteiten, kinderboeken, vrijwilligerswerk



Een oeuvrelezing? 

Projecten:

• Een paar duizend, zeer uiteenlopend van verbouwing tot grote 

terminals

• Alle bouwprijzen één of meerdere keren gewonnen

• Oeuvre prijs 2021 VN-constructeurs. 

Ik kan mooie projecten laten zien maar wat zou ik willen meegeven?



Enkele projecten vanuit helicopterview

• Een retrospectief

• Waarom heb ik hier goede herinneringen aan?

• Geplaatst in een tijdsbeeld – maakt een ontwikkeling zichtbaar 



Projecten: Mecanoo- gerelateerd 

•Met Francine Houben

• En alle afsplitsingen: Erick van Egeraat associated architects, DP6, 

Drost en van Veen, 24h Architecture, Orange architects…. 



De architectonische uitdaging



De TU Bibliotheek - Mecanoo architecten

Constructie wordt architectuur



Montevideo Rotterdam - Mecanoo architecten

10 jaar knokken om het 
uiteindelijk te realiseren



Projecten: Schiphol 

• Aanbevelingen. 

Hoe een fantastische opdrachtgever de weg kwijt raakte



Projecten: de theaters en publieksgebouwen 

• Aanbevelingen. 
Van deze projecten leren we hoe politiek werkt. Een lange adem is nodig. 



Projecten: de theaters en publieksgebouwen 

• Aanbevelingen. 



Projecten: waar we als team veel waardering kregen

• Aanbevelingen. 
Mooi als waardering ook wordt uitgesproken,
.. Maar het gaat om de voldoening!



De kleine plezier projecten – eigenlijk economisch niet verantwoord

• Aanbevelingen. Alleen gerealiseerd door liefde voor het vak van alle betrokkenen.



De rode draad: constructief integraal ontwerpen

Constructief ontwerpen

• Integraal ontwerpen

• Constructief methodisch ontwerpen

•Hybride ontwerpen

• Veilig ontwerpen

•…………………….en wat nog meer, anno 2022 ?



Mijn ontdekkingstocht 









De opgaven worden complexer

Drie voorbeelden:

• Jonas IJburg

• Terminal Schiphol

• Shell Campus Den Haag



Jonas Ijburg – prijsvraag – met Amvest/ Orange architects

•Niet alleen het gebouw: urban technology

•Wat doet het gebouw met de omgeving

• rollen ABT: integrale techniek/ bouwkundige 

ondersteuning architect

•Dit jaar gereed – het wordt fantastisch



Jonas Ijburg – prijsvraag – met Amvest/ Orange architects



Terminal Schiphol – prijsvraag – Team Kaan - ABT

•Niet alleen het gebouw

•De interfaces zijn net zo belangrijk

• rollen ABT: Integrale techniek/ bouwkundige ondersteuning architect

• gelijkwaardige partij in team van 4 partners

• Probleem: indekcultuur Schiphol met veel te veel lagen

•Heimwee naar Terminal traject uit 1990 met Benthem Crouwel



Terminal A Schiphol – prijsvraag – Team Kaan - ABT
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Campus Shell Den Haag – gewonnen tender- met Pelli Clarke Pelli

•Niet alleen het gebouw

• Social return naar omgeving

• Volledige upgrading omgeving en nieuwe energiestandaard

• Rol ABT: Architect of record (architect valt onder supervisie ABT)

• Beste opdrachtgever sinds tijden: wist engineering te waarderen

• Probleem: durft niet anti-cyclisch te werken 



Campus Shell Den Haag – gewonnen tender- met Pelli Clarke Pelli
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De goede strategische keuzes
Een les in ontwerpmethodiek

Veel ontwikkeling on the job  
dashboardtechnieken



De problemen van deze tijd

• Stijgende bouwprijzen

• Schaarste in personeel (over de hele linie)

•Onzekerheid over bouwsom

•Gebrek aan slagkracht overheid (geen visie, geen ballen)

• Regelgeving is onduidelijk

 Gevolgen: stagnatie in projecten en initiatieven



De veranderende bouw

• Andere houding ten opzichte van het werk

• Jongeren:

 willen dat duurzaamheid oprecht wordt nagestreefd 

 hebben veel minder verbinding

 stellen veel eerder hun grens tussen werk en privé

•De toegenomen complexiteit van het vakgebied



Specifieke probleem van de constructeur

Kennis noodzakelijk op het gebied van:

- materialen

- mechanica-schema’s

- krachtswerking

- normen

- uitvoeringstechnieken
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De ‘noodzakelijke’ verleidingen of 
‘kansen’ van deze tijd: 

- Parametrisch ontwerpen
- Kennis van duurzaamheid
- Urban technology

Het gevaar is duidelijk: heeft de constructeur van de 
toekomst de noodzakelijke diepgang om de opgave goed te 
kunnen overzien?



Integraal constructief ontwerpen anno 2022+ 

•De opgave is groter, het is een 

onderdeel van …..

Wat verandert? Wat betekent dit?

De opgave is groter, het is een onderdeel
van een totaal

Noodzakelijke verbreding

Kritische houding richting pve of 
opdrachtgever is noodzakelijk

pve mag kritisch benadert worden en zal 
de opgave veranderen, pve is niet 
statisch

Met de kennis van de huidige tijd en 
technieken

De gereedschapskist gericht inzetten

De opgave moet verantwoord zijn
(verantwoord = duurzaam, iets 
toevoegen..)

Ontwerpers moeten verantwoordelijkheid 
nemen 



De opgave is groter

• Wat doet de een bouwwerk met de omgeving

• Welke interactie

• Welke kansen

Gezamenlijke oplossingen op Urban niveau

• energie

• wateroverlast

• logistiek

• faciliteiten voor een locatie (bv pakketbezorging)

• …
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Kritisch over pve of opdrachtgever

• Kritischere houding noodzakelijk

•Het pve moet dynamischer als oplossingen niet passen in bv 

duurzaamheidsambitie

Bv : aanpassing bouwputten: geen onderwaterbeton in de 

binnenstad!

…
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Met de technieken en kennis van nu

Parametrisch ontwerpen

File to factory technieken

Scan en 3D print technieken

Databanken, bv Madaster

Maar ook: boerenverstand/ inzicht/ brainstormteams
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Nationaal Militair Museum Soesterberg: ‘file to factory’



Volledig parametrisch onwerp processen anno 2022



Canopy Shell Hoofdkantoor in Den Haag: file to factory/ CNC technieken



Constructief integraal ontwerpen 2022+

• Constructief ontwerpen het startpunt

• Integraal ontwerpen de constructie als onderdeel van een totaalopgave

• Constructief methodisch ontwerpen systematische aanpak

• Hybride ontwerpen de goede keuzes met kennis van de markt en montage

• Veilig ontwerpen ieder neemt haar verantwoordelijkheid

• Anno 2022: 

• Het bouwwerk (gebouw of brug) als onderdeel van … de opgave is groter

• Verantwoorde duurzame opzet en keuzes kritisch richting o.g. of pve

• Met de technieken van nu en de noodzakelijke kennis de complexe huidige setting
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Een laatste aanbeveling 

We rennen van het ene project naar het andere.

Leer te genieten van elk project want elk project is bijzonder.





Ter afsluiting wat reclame: 

BMS cursus methodisch 
constructief ontwerpen
- Voorjaar 2023
- Voor potentiële Register 

Ontwerpers



Einde


