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Zoutloods Wegensteunpunt, Assen

Hout beschut zout
Net op tijd was de nieuwe zoutloods bij het Wegensteunpunt in Assen gevuld met zout.
Uitgerekend in het noorden van het land werd eind januari Koning Winter begroet en was het
zout hard nodig. Het had maar even opgeslagen gelegen onder de nieuwe bijzondere houtconstructie die 24H Architecture voor het steunpunt ontwierp, samen met een aantal overkappingen
eveneens met houten constructies. “Hout is voor zout een ideaal materiaal”, aldus architect
Boris Zeisser van 24H Architecture.
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Deze verschillende werkwijzen hadden ook gevolgen voor
het ruimtebeslag. Deels vindt de opslag plaats in ondergrondse
tanks, maar de hoeveelheid zout die los bovengronds moest
worden opgeslagen, verschilde dus per organisatie. Daarom
bestaat de zoutloods bijvoorbeeld uit ongelijke vakken: twee
grotere van 15 m breed voor Rijkswaterstaat en twee smallere
van circa 8 m breed voor de provincie. De overkappingen voor
stallingen van materieel zijn nagenoeg gelijk. Waar de overkappingen samenkomen, bevinden zich een werkplaats en een
kantine.

Houten overkappingen

Het nieuwe Wegensteunpunt langs de A28 bij Assen kent twee
opdrachtgevers en gebruikers, namelijk Rijkswaterstaat en de
provincie Drenthe. “En daar zit meteen al een van de lastige
zaken”, licht architect Boris Zeisser toe. “Niet qua organisatie
in het ontwerpproces; de provincie was gedelegeerd opdrachtgever, dus we hadden één aanspreekpunt. Het meest complex
was dat zij elk hun eigen manier van zoutbestrijding hebben;
dat heeft gevolgen voor de uitwerking van de gebouwen. De
ene – de provincie – maakt gebruik van een al gereed product,
dus een zoutmengsel met pekel, dat compleet in de vrachtwagen vanaf het steunpunt wordt weggereden; de ander –
Rijkswaterstaat – laadt alle ingrediënten ‘los’ in en die worden
onderweg in de vrachtwagens gemengd.”

Alle bouwdelen zijn zoveel mogelijk aan de rand van het driehoekige terrein gesitueerd om een vrij middengebied te hebben voor het komen en gaan van de verschillende voertuigen.
Zowel de zoutloods als de overkappingen kregen een dak
van hout, maar er zijn twee totaal verschillende constructies
ontworpen. “Dat heeft onder meer te maken met de compleet
andere eisen”, vertelt Zeisser. “Zo moeten de plaatsen voor
opslag van los zout aan bepaalde afmetingen voldoen om de
gewenste hoeveelheden op te slaan. Dit geldt niet alleen voor
de diepte en breedte van de vakken, maar ook voor de hoogte.
De zoutloods hoefde niet per se een geconditioneerde ruimte
te zijn, maar het zout moet wel min of meer droog liggen.
Daarbij moet er in de hoogte voldoende ruimte zijn voor de
shovels die het zout in de vrachtwagens laden.”
Voor de overkappingen van materieel geldt dat daar vooral
horizontale bewegingen zijn. Belangrijk daarbij was dat er zo
min mogelijk ondersteuningen zouden zijn om goed te kunnen manoeuvreren.
Een belangrijke overeenkomst tussen de twee bouwdelen is dat
ze beide zijn voorzien van houten overkappingen. “Hout is het
enige materiaal dat goed weerstand kan bieden tegen zout”,
is de duidelijke mening van Zeisser. “Staal kan helemaal niet
tegen zout, dat roest gewoon weg. Anderzijds konden we in

1A
 anzicht van de zoutloods. Duidelijk zichtbaar
zijn ook de zogenoemde
‘buiken’ aan de onderzijde van de hoofdliggers
en gordingen.
2D
 e kapconstructie steunt
op de betonwanden via
een soort omgekeerde
parapluconstructie met
vier kolommen.
3D
 e bijzondere dakconstructie is ingegeven
door de opbouw van
zoutkristallen, in zes
richtingen.
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4D
 etail van de ondersteuning van de hoofdligger, met aansluitend
de gordingen.
5D
 oorsnede over de
zoutloods. De dakconstructie heeft zes
hoofdliggers h.o.h. 6 m.
6O
 ndersteuning van de
hoofdligger door een
van de V-kolommen,
met aansluitend vier
gordingen.
7V
 anaf de buitenzijde
is de ontmoeting van
de twee daken nog
spectaculairder. Dat wil
zeggen: in de uitvoeringsfase.
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verband met aanrijdingen geen wanden van hout maken, daarvoor is het toch weer een te fijn en te kwetsbaar materiaal.”

puur voor het gezicht, deze hebben geen constructieve functie.”
De hoofdliggers zijn met houten V-kolommen
opAssen
de betonWegensteunpunt
nen wanden geplaatst. Daarvoor zijn de hoofdliggers bovendien
Detail
twee aan twee gekoppeld, zodat met de V-kolommen
een soort
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omgekeerde parapluconstructies ontstonden met vier kolommen. Deze kolommen zijn rond en hebben afmetingen die
variëren van 250 tot 270 mm doorsnede. “Als de kolommen
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Zoutkristal als inspiratie
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De zoutloods bestaat uit vier vakken: twee van 15 m breed en
twee van circa 8 m breed, alle vier 25 m diep.Voor de eind- en
tussenwanden zijn betonwanden toegepast van circa 4,2 m
hoog en 400 mm dik.
Het grote dak meet circa 51 bij 32 m, ofwel een oppervlak van
circa 1.600 m. Om nog extra manoeuvreerruimte in verticale
richting te hebben, ligt het dak hoog boven de betonwanden. Bovendien was hiervoor een architectonisch argument:
het geeft een nog mooier beeld als het dak ‘zweeft’ boven de
betonnen wanden. Belangrijk voor het hout is ook dat er zó
maximaal geventileerd kan worden.
De inspiratie voor de bijzondere dakconstructie haalde Zeisser
uit de opbouw van de zoutkristallen, namelijk in zes richtingen.
De gordingen sluiten daarom kruislings aan onder hoeken van
60 graden op de gelamineerde hoofdliggers. Deze hoofdliggers
liggen dwars op de betonwanden, hart op hart 6 m. De liggers
zijn 240 mm breed en variëren in hoogte van 800 tot
1.600 mm: de bovenzijde is vlak maar aan de onderzijde golven
de liggers uit met zogenoemde ‘buiken’.
Tussen de hoofdliggers liggen de smallere gordingen (100 mm
breed) in hetzelfde vlak. Deze variëren eveneens in hoogte.
Halverwege de overspanning ‘kruisen’ deze gordingen elkaar: de
ene gording loopt door, de andere is onderbroken.
Chris Bosveld, constructeur bij hoofdconstructeur Pieters
Bouwtechniek: “Het is inderdaad geen standaardvorm voor
een dak. In feite is het een grote schijf op V-kolommen. De
architect kwam met een eerste schets en een idee, en we hebben dit gezamenlijk uitgewerkt tot een architectonisch en
economisch verantwoorde constructie. De golvende buiken zijn
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recht onder dakconstructie zouden zijn geplaatst, waren de
overspanningen groter geworden en waren ook aanvullende
voorzieningen voor de stabiliteit nodig”, licht Bosveld toe.
In totaal zijn er twaalf V-constructies gemaakt, maar deze
verschillen allemaal. “Sommige kolommen liggen bijna plat in
het vlak, namelijk met hoeken kleiner dan 15 graden”, vertelt
Evert Laarman van Woodteq Houtconstructies, het bedrijf dat
de houtconstructies tot in detail uitwerkte. “Dat komt omdat
de dakconstructie ook nog eens onder een hoek van 3 graden
ligt en de afstand tot de betonwanden dus varieert. De verschillende onderlinge afstanden van de betonwanden, de helling van
het dak én de golvende hoogtes van de hoofdliggers zorgen
ervoor dat alle twaalf V-constructies verschillen.”

Eén stijve schijf
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Boven op de dakconstructie zijn grote kruislaaghoutelementen
(Crosslam) aangebracht van circa 3 bij 14 m en18
60 mm dik.
17
Door deze platen op de constructie te verlijmen, werken deze
16
mee om de trekkrachten uit de V-kolommen op te nemen. Op
15
de dakelementen is epdm-folie aangebracht. Zeisser:
14 “Voor de
hoofdliggers, gordingen en V-kolommen hebben
13we berkenhout gekozen, de goedkoopste houtsoort. Omdat
12 al deze con11
structies letterlijk onder een dak liggen en voldoende
worden
10
geventileerd, konden we het hout bovendien onbehandeld
9
8
8 Het nog ‘open’ dak. Op de gordingen zijn grote
7 Crosslam
(kruislaaghout)platen aangebracht van 3 bij 14
6 m en 60 mm
dik.
5
4
9 Voor de randen – méér in weer en wind – is larikshout
toe3
gepast; het overige hout is berken.
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toepassen.Voor de randligger en de buitenrand, met afgeronde
hoeken, is echter larikshout gekozen omdat dit hout zich in
weer en wind bevindt.”
Nagenoeg alle verbindingen bestaan uit staal.Voor toepassing
in de ‘zoutomgeving’ is thermisch verzinkt staal toegepast.
Doordat de gevels open zijn, wordt voldoende geventileerd.
De constructie is ook berekend op opwaartse krachten.
“Veiligheid tegen opwaaien is bij zo’n enorm vlak natuurlijk
ook een vereiste”, vertelt Bosveld. “Maar het is geen heel licht
dak. De constructie heeft de eerste storm – november 2013
– overleefd.”
Om de houten dakconstructie te kunnen monteren, zijn alle
onderdelen zorgvuldig uitgewerkt, voorbereid en geprefabriceerd, met behulp van 3D in de computer en cnc-technieken
in de fabriek. Laarman: “Van de 317 houten onderdelen zijn er
287 verschillende delen. De constructie met hoofdliggers en
gordingen is eerst op een tijdelijke hulpconstructie aangebracht, mede om een vlakke onderconstructie te krijgen voor
het verlijmen van de dakplaten. Bovendien konden we op die
manier exact de lengtes van de ondersteunende kolommen
opmeten en was het mogelijk afwijkingen in de onderbouw
feilloos op te vangen.”
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Van grof naar fijn
De overkappingen voor het materieel hebben veel eenvoudigere dakconstructies, zeker vergeleken met de zoutloods. Hier
zijn het vooral de rondhoutstammen en de grote hoofdliggers
die opvallen.Vooral op de plaats waar de twee overkappingen
elkaar ontmoeten.
“De bomen moesten we kappen op het terrein en we hebben
voorgesteld deze als kolommen toe te passen”, licht architect
Zeisser toe. “Na onderzoek bleek dat deze bomen – met een
diameter van rond de 20 cm – konden voldoen.Voorwaarde
was namelijk wel dat er zo min mogelijk ondersteuningen

10 V
 oor de overkappingen voor
onder andere het materieel
dienen gekapte boomstammen van het terrein als
ondersteuning.
11 W
 aar de twee overkappingen
in de hoek samenkomen, is
de kantine gesitueerd. Daar
‘duikt’ het ene dak onder het
andere.
12 Om exact de lengtes van
de ondersteunende ronde
kolommen te kunnen
bepalen, is de dakconstructies eerst op een hulpconstructie geplaatst.
13 O
 ntworpen van grof naar fijn:
een betonnen voet, de boomstam, de grove onregelmatige
hoofdligger, de gladde
gordingen en de nog fijnere
balklagen.
14 D
 oorsnede overkapping. Met
deels op het dak een bekleding met sedum, doorlopend
over het talud.
15 D
 etaillering van de schuingeplaatste hoofdligger met
daarop de gordingen.
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zouden komen. De bomen staan dan ook h.o.h. 16 m. Maar er
staat geen heel gebouw bovenop, dus met de belastingen valt
het wel mee.”
24H Architecture ontwierp de constructie van ‘grof naar fijn’.
Het begint met dikke betonnen voeten onder de houten
kolommen, om bij aanrijding van de kolommen te voorkomen
dat de constructie instort. Deze betonnen voeten zijn voorzien
van een boomstamstructuur. Daarbovenop staan de stammen
als kolommen en daarover een gelamineerde houten ligger van
1.100 mm hoog en circa 240 mm breed. Deze ligger is samengesteld uit plankjes van verschillende breedtes en diktes, wél
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aan de achterzijde glad, maar aan de voorzijde verspringend.
kunnen, maar helaas is de markt in Nederland te klein om nog
5
Zeisser: “Hier wordt het hout al wat fijner. Aanvankelijk hadgrootschalig gelamineerde houtconstructies te produceren.Voor
6
den we het idee hiervoor ook7nog verschillende houtsoorten te
het produceren van gelamineerd hout zijn grote investeringen
gebruiken, wat nog meer kleur8 zou opleveren. Maar uiteindenodig. Bovendien komt het meeste hout uit het buitenland.
lijk vergrijst het hout toch allemaal,
dus hebben we weer voor
Het is dan logisch dat de productie plaatsvindt zo dicht moge9
berken gekozen mede omdat10
de ligger onder het dak ligt.”
lijk bij de bron.”
11
Van de hoofdligger naar de betonnen achterwand overspannen
“Wij hebben al het detailteken- en rekenwerk gedaan en in
12
gordingen (180 x 680 mm), met
daaroverheen een balklaag en
3D-tekeningen verwerkt. Alle onderdelen zijn vervolgens in
13
dakelementen van 4 x 11 m van 18 mm dik Fins vuren plaatOostenrijk exact op maat gemaakt. De grote elementen, zoals
14
materiaal. Deze houtconstructie
is
afgewerkt
met
epdm-folie
de kruislaagplaten van 3 x 14 m, en de gelijmde liggers, waar15
en een sedumdak.
onder een randligger van 26 m lang, zijn allemaal via speciaal
16
“De bomen staan onder een 17
hoek en het dak kraagt wat uit.
transport naar de bouwplaats vervoerd.” Een mooie klus voor
Hiervoor zijn de bomen wel 18
onder en boven scharnierend aan
Rijkswaterstaat, één van de opdrachtgevers, dat niet alleen
19
de constructie bevestigd. De scheefstand
leidt tot horizontale
zorgt voor de gladheidbestrijding, maar ook dergelijke speciale
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transporten begeleidt.
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195

constructeur Bosveld. “Om kantelen van de hoge liggers te
voorkomen, zijn in de verbindingen voldoende stijve platen
aangebracht.”
Bijzonder is hier vooral de ontmoeting in de hoek van het terrein, waar de twee overkappingen bij elkaar komen. Hier ‘duikt’
de ene gelamineerde hoofdligger onder de andere, die met een
golvende beweging hoog oploopt.Vooral in de uitvoeringsfase
leverde dit een spectaculair beeld op. Nu is ‘de golf ’ nog binnen
in de kantine zichtbaar.
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Opdrachtgevers: Rijkswaterstaat en provincie
Drenthe
Architect: 24H Architecture, Rotterdam
Hoofdconstructeur: Pieters Bouwtechniek, Delft
Aannemer: Geveke Bouw, Groningen
Uitwerking houtconstructies en engineering: Woodteq Houtconstructies, Rijssen, in samenwerking met Constructie

Hightech houtconstructie

Adviesbureau Geuijen, Dinxperlo

Alle houten onderdelen van beide dakconstructies – behalve
de gekapte boomstammen van het terrein – zijn geëngineerd,
geleverd en gemonteerd door Woodteq Houtconstructies. De
productie gebeurde in Oostenrijk. Dat roept de vraag op of wij
zoiets in Nederland dan niet kunnen. Laarman: “Het zou wel

Bruto vloeroppervlak: 3.300 m2
Start bouw: april 2013
Oplevering: januari 2014
Bouwkosten: € 3.200.000 (exclusief btw)
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