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Constructiemodel in BIM. Beeld door IMd Raadgevende Ingenieurs
De oplossing was een betonnen schil in de vorm van een kom, die het grootste deel van de
krachten kan opvangen. Door de schil uit beton op te bouwen, maar daarbij alleen de onderste
lagen, die de meeste belasting krijgen, in het werk te storten en de bovenste lagen van prefab
beton werd het project vervolgens ook bouwkosten-technisch maakbaar. Peters: “Door alleen de
onderste lagen in het werk te storten was de benodigde bekisting over twee lagen beperkt, terwijl
voor de bovenliggende verdiepingen relatief eenvoudige prefab-element ingezet konden worden.
Bij het Depot is de vorm niet alleen een esthetische schil, het gebouw staat letterlijk en figuurlijk
met deze vorm.”
De betonnen schaalvorm wordt aangevuld met een minimum van kolommen en dragende wanden
waardoor het depotgebouw zelf van binnen zo licht en open mogelijk kan blijven, precies zoals de
architect bedacht had. Het daarmee verkregen atrium wordt ingezet voor tentoonstelling van
kunstwerken in, onder supervisie van MVRDV, door Marieke van Diemen ontworpen vitrines. Van
de bijzondere betonnen constructie zelf zie je aan de buitenkant niks meer. De buitenkant van het
Depotgebouw is met spiegelpanelen bekleed zodat het gebouw het omliggende park weerspiegelt.
Maar binnenin het gebouw is de betonnen schil op diverse plekken te zien. Peters: “MVRDV had
een industriële uitstraling voor ogen, dus zij konden zich erg vinden in de keuze voor een
betonnen schaalvorm die in het zicht bleef. Zo vielen alle puzzelstukjes heel mooi in elkaar.”
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