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'Stadskantoor Utrecht bevat
meer staal dan de Eiffeltoren'
Je kunt er niet (meer) omheen: de blokkentorens die aan de westzijde van Utrecht Centraal Station zijn verrezen. Het
nieuwe Stadskantoor, dat medio 2014 zijn deuren zal openen, maakt deel uit van een grootschalige herontwikkeling va n
het Utrechtse station gebied, dat het etiket CU2030 heeh gekregen. Met een oppervlakte van 65.000 m' is het kantoor één
va n de grootste en hoogste stadskantoren va n Nederland.

Het Stadskantoor wordt gerealisee rd met inacht·
ne ming van de modernste eisen op het gebied
van duurzaamheid en mil ieu. Naast een geavan·

ceerd warmte-/ koude·systee m zorgen ook andere
maatregelen, zoals zonnecellen tegen de gevel
en op het dak. en ene rgiezu inige en daglicht-

afhanke lijke ve rlichting voor veel energiewinst.
Daarnaast wordt er wa rm te teruggewonnen uit
de ventilatie lucht. HOM IJ Technische Installaties
is verantwoordelijk voor de levering en montage
van de we rktuigbouwkund ige installaties. p(}jectmanager Ewoud Campma n: -HOM IJ is verant·

woo rdelijk voor alle klimaatin stallaties, dus voor
de luchtbehandeling, de koeling , de verwarming,
het sanitair en de blusinstallaties in het pand .
Bijzonder aan dit project is dat ge kozen is voor
een wa rm te-ko udeopslag. Zowel het stadskantoor
als de OV·terminal worden hiermee gevoed .~ Ge·
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Fair Luchtbehande ling, een onderdeel van de Nijburg Industrie Groep, is sinds ei nd vorig jaar actief in het Stadskantoor
als leverancier van de luchtbehandeli ngskasten. Businessun itmanager Peet van den Berg h: "De luchtbehandelingsinstallatie, bestaande uit ee n zeventienta l venti latiesystemen,
uitgerust met warmteterugwinn ing, verwarming, koeling en
hogedrukbevochtig ing, verzo rgt de gehele ventilatiebehoefte
en primai re klimaatbehee rsing."

bouwlagen, die op een postzegel gebouwd moeten wo rden . Het bouwterrein is klein, waa rdoor
de aanvoer va n materiaa l wordt bemoeilijkt.- Om
alle insta llaties op tijd te kunnen aanbrengen,
heeft HOMIJ Technische Insta llaties in de kelder
va n het Stadskan toor een prefab werkplaats ingericht. ~Wij ma ken geb ruik van een zogenaa md
DlS-systee m. De leidingen voor de (Ve n de gekoelde waterleidingen worden in kunststof uitgevoerd en op de bouwlocatie geprefab riceerd: legt
Campma n uit. -Het gebouw is maa r liefst 65.000
m1 groot. Om alle installaties in de re latief korte
bouwtijd te kunnen aanb rengen, is voor dit systeem gekozen _Zo kunnen we sne ller schakelen:
Maa r de grootste uitdag ing is vo lgens Campma n
dat er veel staal in het pand is verwerkt. "In de
constructie is achtd uizend ton staal gebruikt. Dit
is meer staal da n in de Eiffeltore n zit. Op een aa nta l verdiepingen be moei lijkt dit staa l de montage
en inpa ssing van bepaalde insta llaties."

LAATSTE LOOOJ ES

bruikers kunnen , door de toepassing van inductieunits en naregelingen deels zelf de temperatuu r in
de verschillende ruimtes instellen. wat zorgt voor
een optimaal comfort.

Als alle we rkzaamhede n vo lgens planning blijven lopen. wordt het Stadskantoor in mei 2014
opge leverd. "Alle leidi ngen en kanalen boven de
systeemplafonds, zijn nu bijna geïnsta lleerd: ve r·
telt Campman. "Binnenkort starten we met de 21 e
verdiepi ng. Daarnaast zijn we nu nog volop aa n
het installeren en monte ren in de techniekruimte_
Op de twaalfde verdieping , maar ook in de kelder
wordt nog een technische ruimte voorzien: Het

PREFAB WERKPLAATS

komende iaar richt HOM IJ Techn isc he Installaties

De uitd agingen in het project zijn volgens Campman voo ral va n logistieke aa rd. -Het pand is
enorm hoog. met 21 verdiepingen, een begane
grond en drie kelderlagen. Bij elkaa r zijn dat 25

zich op alle zichtinstallaties. ~Zo dra die zijn geinsta llee rd. kunnen we alle in stallaties stap voor
stap in gebruik nemen. Daa rmee zijn we de komende maa nden wel zoet." I

Op dit moment heeft Fair luchtbehande ling al drie technische
ru imten ingericht, op de vijfde en twaalfde verd iep ing van het
pan d. "Hiern aast wordt nog een insta llatie in een liftschacht
gemonteerd , plus één op het dak van één va n de torens. Die
laatste installatie staat gepland voor ein d april, begin mei."
Van den Bergh verte lt dat de installaties verspreid over twee
weekenden het Stadskantoor in zijn getakeld. Maar liefst
twi ntig vrachtwage ns en ee n tea m va n zo'n vijftien inhuis
specia liste n en monteurs wa ren nodig om alle onderdelen
te bezorge n. In de weken die volgden, vond de afmontag e
plaats. "Op dit moment zijn we nog bezig met de planning
voor de afmontage van de regeltechn iek en de bevochtigingsinstallaties. Dat zij n allemaa l werkzaamheden die pas in een
later stadium van het proces kunnen worden uitgevoerd, om
beschadig ingen aan de apparatuur tijdens verdere werkzaamheden in de technische ruimtes te voorko men."
Van den Berg h vertelt dat an no vandaag steeds hogere eisen
worden gesteld aa n het bi nnen klimaat. "Men we nst een betere beheersing van de luchtkwaliteit en het binnenkl imaat,
kortom: hogere comforteisen. Dat heeft tot resultaat dat bijvoorbeeld de lu chtbehandelingskasten steeds groter worden.
En dat gaat ten koste van de ruimte die toch al zo schaars
is. Want behalve de luchtbehandelingskasten moeten onder andere oo k al het kanalenwerk, het leidi ngwerk voor de
verwa rming en de koelinsta llaties en de kabelgoten voor de
elektrische insta llaties in deze ruimte worden aangebracht;
dat maakt het noodzakel ij k dat je creatief omgaat met de besch ikbare ruimte. Vo lgens mij zijn we hier goed in geslaagd."
Ter versterki ng va n de natio na le en intern atio na le productstrategie van de Nijbu rg Industrie Groep za l Fai r in de loop
van dit kwartaa l verdergaan onder de naam Solid Ai ,.. Airhand ling.
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