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HOUT IN DETAIL

VO O R Z I C H T I G  B O RG E N 
A A N  H E T 
T U R E B E RG S H U S E T

Het nieuwe entreegebouw zal de kantoorkolos toegankelijker en transparanter maken. De trap hangt met stalen stangen aan het houten dak.

Dankzij de sleuven in de verbindingsdelen kan het entree-

gebouw  onafhankelijk bewegen van het kantoorgebouw.

48-49_indetail.indd   4848-49_indetail.indd   48 28-02-2022   17:1528-02-2022   17:15



h
et

 h
o

u
t

b
la

d

49

m
a

a
r

t
 2

0
22

 

VO O R Z I C H T I G  B O RG E N 
A A N  H E T 
T U R E B E RG S H U S E T

Net boven Stockholm ligt de gemeente Sollentuna. Daar staat al sinds  een 

gemeentehuis, het Turebergshuset, een betonnen kantoorkolos van  verdie-

pingen. Na  jaar was het gebouw aan een grondige renovatie toe, een verbou-

wing die werd aangegrepen om de entree aantrekkelijker en toegankelijker te 

maken. Dat werd een houten entreegebouw, dat absoluut niet constructief met 

het beton verbonden mocht worden.

‘Ik kan twee redenen bedenken waarom het nieuwe gebouw niet aan het oude bevestigd 

mocht worden’, zegt Radovan Bogojevic. Hij is constructeur in dienst van Ace Arheget Con-

sult Engineering, een betrekkelijk klein bureau in Belgrado, Servië, dat berekeningen uit-

voert voor houtbouwprojecten in CLT over de hele wereld. ‘Ten eerste de dimensionering 

van het beton. Het gebouw is er destijds uiteraard niet op berekend om een entreegebouw 

van  meter hoog,  meter lang en  meter breed te ondersteunen. De andere reden lijkt me 

cultuurhistorisch: dat ze het oude gebouw zo veel mogelijk in originele staat willen houden.’

Bogojevic ontving de opdracht van architectenbureau Murman Arkitekter uit Stockholm, de 

houtconstructie wordt gebouwd door Ligna Timber Systems uit Vilnius, Litouwen, een 

houtbouwbedrijf dat gespecialiseerd is in glulam en CLT en die houtproducten ook zelf 

maakt. Bogojevic: ‘Sinds een jaar of zes leggen we ons helemaal toe op het uitrekenen van 

complexe CLT-projecten. We werken voor architecten, bouwbedrijven en houtproducen-

ten. Met name uit Scandinavië krijgen we veel opdrachten.’ 

Het entreegebouw ziet er eenvoudig uit: een langgerekt volume met veel glas en aan beide 

zijden een overstek. In het midden komt een glazen draaideur en in de hal voert een houten 

trap naar de eerste verdieping. De plaatselijke bibliotheek wordt namelijk in het gebouw on-

dergebracht, verdeeld over de begane grond en de verdieping. Constructief vormt het ont-

werp nogal een uitdaging. Zo moest het gebouw dus geheel zelfstandig zowel horizontale 

als verticale krachten (waaronder een sneeuwlast) kunnen weerstaan. Een grid van glulam 

kolommen van , bij  meter draagt daar zorg voor, geholpen door twee forse stalen wind-

verbanden die kruislings gespannen staan, aan beide lange kanten één. De overstekken ken-

den een eigen uitdaging. Bogojevic: ‘Het dak bestaat uit CLT-platen van  mm dik, zes keer 

met een lengte van , meter, maar aan de beide zijkanten van , meter, om die overstek te 

realiseren. Daar hebben we enkele stalen T- en U-balken moeten aanbrengen om voldoen-

de stijfheid te realiseren.’

De trap was ook een uitdaging. Hoe makkelijk zou het niet zijn om die gewoon stevig vast te 

maken aan de verdieping waar hij op uitkomt. Maar omdat het hele gebouw constructief los 

van het beton staat, kon dat niet. De oplossing werd gevonden in het ophangen van de trap 

aan het houten dak van het entreegebouw zelf: twee stalen trekstangen houden de overloop 

van de trap op zijn plaats. De trekstangen zijn weer bevestigd aan een stalen balk op het hou-

ten dak.

Uiteraard zijn het oude en het nieuwe gebouw wel met elkaar verbonden, met stalen hoekij-

zers. Die zijn speciaal voor dit project gemaakt: ze hebben in plaats van gaten waar de bou-

ten of ankers strak ingedraaid kunnen worden een soort sleuven, waar de schroeven met 

enige tolerantie in bevestigd worden. Wanneer het entreegebouw door wind of sneeuw of 

andere invloeden verticaal of horizontaal beweegt, schuiven de schroeven in de gaten en 

worden geen krachten op het oude gebouw overgedragen.

Was het business as usual voor Bogojevic? ‘Nee, het was een bijzondere opdracht. Er is veel 

communicatie geweest met de architect. Tenslotte is het onze taak om mogelijk te maken 

wat de architect wil realiseren. Met de nodige toepassing van stalen hulpstukken zijn we erin 

geslaagd een houten gebouw te engineeren conform het ontwerp.’ •

J A N  M A U R I T S  S C H O U T E N

Fotobijschrift

Dankzij de sleuven in de verbindingsdelen kan het entree-

gebouw  onafhankelijk bewegen van het kantoorgebouw.
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