
 
 

Projectgegevens 
Naam:    Nieuwezijds Voorburgwal 
Type / soort project: Renovatie en modernisering van rijksmonument 
Plaatsnaam:   Amsterdam 
Adres:    Nieuwezijds Voorburgwal 225 
 
Categorie:   Commerciele projecten 
 
  
Opdrachtgever email   info@kroonenberg.nl 
Opdrachtgever naam en plaats  Kroonenberg Groep - Schiphol 
 
Constructief email   imd@imdbv.nl 
Constructief ontwerp naam & plaats IMD Raadgevende Ingenieurs - Rotterdam 
 
Staalconstructie email   info@vicobdam.nl 
Staalconstructie naam & plaats  Vic Obdam Staalbouw B.V. - Obdam 
 
Architectuur email   info@rijnboutt.com 
Architectuur naam & plaats  Rijnboutt - Amsterdam 
 
Hoofdaannemer email   info@bam.nl 
Hoofdaannemer naam & plaats  BAM Bouw en Techniek – Bunnik 
 
Aanvullende informatie (over projectpartners) (wordt niet getoond op website)  
 

 
  

Figuur 1 - Wenteltrap opgeleverd 



 
 

Algemene Projectomschrijving: 
Aan de Nieuwezijds Voorburgwal 225 waren ooit de voormalige drukkerij en de redactiekantoren van 
de Telegraaf gevestigd. Vanaf de straat is de markante en spectaculaire pershal nog zichtbaar. Het 
rijksmonument, in 1930 ontworpen door architect J.F. Staal en toonbeeld van het functionalistische 
bouwen, wordt nu herontwikkeld tot een nieuwe landmark in de historische binnenstad van 
Amsterdam. 
 
Binnen dit werk heeft Vic Obdam de wenteltrap mogen maken die om een ronde glazen lift omhoog 
leidt. De aanblik van de stalen trap die zo vloeiend om de glazen lift heen wentelt biedt een 
spectaculaire aanblik. Om dit te bereiken zijn een hoop obstakels overwonnen. 
 

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal: 
Dit deel van het project bestaat uit een wenteltrap met gezette stalen tredebakken. Hiervoor 
is ook een tijdelijke kraanbaan op de verdieping gemonteerd om het staal in het werk te 
kunnen transporteren 
 

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp: 
De wenteltrap is uit meerdere onderdelen samengesteld tot één geheel van 9 meter hoog. 
De constructie komt extra mooi  tot zijn recht vanwege de hoogte van de entree waar de 
trap begint.  
 

  



 
 

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen: 
De uitdaging was groot om de trap constructief vorm te geven in combinatie met de eisen en 
omvang van de trap. Hierbij moesten we er rekening mee houden dat de liftconstructie niet gebruikt 
kon worden om stabiliteit uit te verkrijgen. Er zijn meerdere ideeën doorgerekend waarbij 
uiteindelijk gekozen is voor een constructie die opgehangen is aan de verdiepingsvloer. Vanaf dat 
punt is het een iteratief proces geweest waarbij modelleren, doorrekenen en aanpassen elkaar 
opvolgden tot uiteindelijk een ontwerp ontstond welke voldeed aan de constructieve eisen. Hierbij is 
ook de doorbuiging van de verdiepingsvloer en het effect van die doorbuiging op de krachten in de 
andere aansluitingen van de wenteltrap beschouwd.  
 

  



 
 

 
Bijzondere aspecten uitvoering: 
Om de trap te kunnen monteren is op de verdieping een tijdelijke kraanbaan ontworpen en 
gerealiseerd door Vic Obdam. Hiermee zijn eerst alle elementen naar de verdieping 
geplaatst en klaargelegd voor het opbouwen. Vervolgens is de kraan om de elementen van 
de trap van beneden naar boven, één voor één te assembleren. De elementen zijn 
vervolgens in het werk aan elkaar gelast om er een geheel van te maken. De trapbomen 
vormen nu een naadloos geheel van begane grond naar verdieping.  
 

 

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk: 
Bij de berekening van de wenteltrap is er rekening mee gehouden dat de trap gebruikt kan 
worden om groepsfoto’s op te maken. Hiervoor is een heel scala aan belastingssituaties 
doorgerekend. De trap is er bijvoorbeeld voor geschikt om met een grote groep mensen aan 
één zijde van de trap te gaan staan. 
 


