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Woodteq houtconstructies heeft oplossingen voor:
Loodsen, zwembaden, industriehallen, kerken, kantoren, 
zoutloodsen, scholen, zorgcentra, aula’s, woningbouw, etc.

GELAMINEERDE
HOUTCONSTRUCTIES

e- en w-insTallaTies
het wegensteunpunt in assen is een locatie die voor een groot gedeelte kan 
voorzien in haar eigen energie, door het toepassen van duurzame technieken. 
op de overkappingen van de nieuwbouw is een pv-installatie van 38 kwp ge-
monteerd waardoor aanzienlijk wordt bespaard op de energiekosten en wordt 
bijgedragen aan een beter milieu.

bijzonder voor dit project is volgens aalbers installatietechniek de grote mate 
van betrokkenheid van de installatie-adviseur en architect. “over bijna elk detail 
werd met ons meegedacht met betrekking tot de door ons gerealiseerde e- en 
w-installaties. deze betrokkenheid kwam weer ten goede aan de algehele uit-
voering en planning van onze werkzaamheden. ook de samenwerking met onze 
opdrachtgever geveke bouw ging zoals wij van geveke gewend zijn. geveke had 
de algehele coördinatieverplichting en was verantwoordelijk voor het in goede 
banen leiden van alle partijen in het bouwteam. ik durf te stellen dat het gehele 
bouwteam hierin ruimschoots is geslaagd.”

complexe houten constructie 
voor wegensteunpunt assen
In januari 2014 wordt de architectonische hoogwaardige nieuwbouw van Wegensteun-
punt Assen opgeleverd. Door de organische houten constructie in fijne en grove houttoe-
passingen wordt het een opvallend gebouw, aan de A28.

Architectenbureau 24H Architecture ontwierp 
in opdracht van de Provincie Drenthe en Rijks-
waterstaat het Wegensteunpunt Assen. Het ge-
bouw is een zoutopslag voor strooizout en een 
ondersteuningspunt voor Rijkswaterstaat en 
Provincie Drenthe. Het kantoor van Rijkswater-
staat staat naast het Wegensteunpunt. 

ZouTloods en sTallingen
Het ontwerp bestaat uit twee bouwdelen: de 
zoutloods en de overkappingen met stalling 
en kantine. In nauwe samenwerking met con-
structieadviesbureau Pieters Bouwtechniek 
Delft werd het ontwerp constructief uitgewerkt. 
Constructeur Chris Bosveld: “We hebben onder-
zocht of de functies en de vorm die de archi-
tect voor ogen had, ook constructief haalbaar 
zou zijn. Wij hebben het constructief ontwerp 
voor de zoutopslag en de stallingen gemaakt.  

Daarnaast hebben we voor beide bouwdelen 
de hoofdberekeningen en tekeningen gemaakt. 
Tenslotte controleren we de detailberekeningen 
van de hoofdaannemer Geveke en van de hout-
leverancier.”

houTen overKapping 
De zoutopslag van 50x35 meter heeft een gro-
te houten overkapping. Bosveld: “We moesten 
alles uit de kast halen om de door de architect 
bedachte vorm constructief haalbaar te maken. 
Het dakvlak, gevormd door hoofdliggers en se-
cundaire liggers in één vlak, vormt een schijf. 
Deze wordt ondersteund door vlakliggende V-
kolommen. Hierdoor ontstaat in het dakvlak 
een complexe krachtwerking. Aan de details 
zoals de ronde hoeken, de in hoogte verlopende 
liggers en de verbindingen tussen de verschil-
lende onderdelen is veel aandacht besteed.

Bouwinfo
OPDrACHT Provincie Drenthe en Rijkswaterstaat 
ONTWErP 24H Architecture
ADViEs Pieters Bouwtechniek, Delft (constructies); 
 AMIC Installation Consultancy, Zaandam (installaties) 
uiTVOEriNg Geveke Bouw, Groningen                                  
iNsTAllATiEs Aalbers Installatietechniek, Nieuw-Buinen (E en W)
bOuWPEriODE april 2013 - januari 2014 

ruwe booMsTaMMen
In de overkappingen van de stallingen, bestaan-
de uit twee poten van ongeveer negentig meter 
lang, zie je duidelijk de visie van de architect. 
De constructie wordt naar boven toe steeds 
fijner. Ruwe boomstammen, afkomstig van het 
terrein, zijn de kolommen van de stallingen. 
Daarboven liggen de gelamineerde liggers die 
een grove en ruwe structuur hebben. Vervolgens 
wordt de constructies steeds fijner: van gladde 
liggers naar fijn verdeelde balken.

visiTeKaarTje
Bosveld: “We zijn ontzettend trots op het ge-
bouw. Dit project is voor ons echt een visite-
kaartje. Pieters Bouwtechniek laat zien wat ze 
kan met hout. De complexe constructie is heel 
goed zichtbaar in dit project.”     ❚

Ruwe boomstammen in combinatie met fijne afwerking

Het Wegensteunpunt biedt onder meer opslagruimte voor strooizout


