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alpha opent mogelijkheden

Sterk Staaltje betaalbaar technisch vernuft

Industriële deuren moeten tegen een stootje kunnen. Maar ze moeten u ook volop 

ontwerpmogelijkheden bieden. De ISO en ALU sectionaaldeuren van Alpha deuren  

Zuid-West maken het mogelijk. Een Alpha deur is namelijk altijd net even anders.  

In vorm, functie en detaillering. Daarmee openen we een wereld aan esthetische 

mogelijkheden voor iedereen die zich wil onderscheiden. 

Alpha denkt met u mee. Onze deuren zijn STABU gedocumenteerd en dankzij een slimme 

webapplicatie kunt u deuren eenvoudig configureren en calculeren. Nieuw is de tool die is 

ontwikkeld, zodat u onze deuren direct in een ontwerp kunt integreren. Benieuwd naar onze 

sterke staaltjes esthetisch technisch vernuft? Kijk dan op www.alpha-deuren.nl. 

Onze deur staat altijd open!

 

www.alpha-deuren.nl

Alpha deuren Zuid-West B.V.    Correspondentieadres: Postbus 325, 3990 GC  Houten

Houten: Zeilschip 16, 3991 CT, Houten    Zaltbommel: Valeton 25, 5301 LW,  Zaltbommel

Telefoon 030 254 81 20    Fax 030 254 81 21    Email info@alphazuidwest.nl 
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Perfectie tot in elk detail

Liften zijn belangrijke verkeersaders 

in uw gebouw. U eist terecht dat 

ze feilloos functioneren. Daarvoor 

bent u bij Mitsubishi aan het juiste 

adres. Wij zijn uw partner vanaf de 

selectie van de lift in de ontwerp-

fase, tijdens het installeren tot en 

met de serviceverlening als de lift 

in gebruik is. Geïnteresseerd? 

Bel ons voor meer informatie of 

een afspraak.

M i t s u b i s h i  e l e v a t e s  y o u

T 0318 - 586 586

www.mitsubishi-liften.nl
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Iedereen heeft vast wel eens gehoord 
van de 20/80-regel, het Pareto principe, 
vernoemd naar Vilvredo Pareto die eind 19e 
eeuw ontdekte dat 20% van de Italiaanse 
bevolking 80% van de grond bezat. In de 
jaren veertig was het Joseph Juran die de 
regel in breder perspectief toepaste. Nu zie 
je de 20/80-verhouding overal opduiken. 
20% van de verkopers die voor 80% van de 
omzet zorgen, 20% van de klanten die 80% 
van de klachten veroorzaken, de 20% van je 
tijd waarin je 80% van je resultaten boekt 
of de 80% van de software-/smartphonege-
bruikers die maar 20% van de mogelijkhe-
den gebruikt. Het gaat niet om de precieze 
verhouding maar om het idee: de meeste 
uitkomsten worden veroorzaakt door een 
fractie van de oorzaken. De boodschap die 
daarbij hoort: focus je op die 20%.

Voor organisaties (en voor veel mensen) is 
het Pareto-principe een nuttige manier om 
het eigen functioneren tegen het licht te 
houden. Het vertelt dat je je moet concen-
treren op je sterke punten en dat activitei-
ten die weinig betekenis hebben overboord 
kunnen. Ondernemers zullen dit in de regel 
als een soort automatisme toepassen, al is 
het verstandig af en toe bewust de stofkam 
door de activiteiten te halen. Personeel dat 
tijd steekt in zaken die weinig opleveren, 
kan ingezet worden op werk dat wél wat 
oplevert. Voor een sector als de bouw, met 
zijn traditioneel smalle marges, is dat heel 
verstandig, elk procentje winst is meege-
nomen. De hamvraag is natuurlijk: waar 
vind ik dat werk, die kansen die wel wat 
opleveren? Je hebt decennia lang kantoren 

neergezet, maar daar is geen droog brood 
meer te verdienen. Overstappen naar 
renovatie of transformatie, of toch maar 
nieuwbouw van woningen? Volgens de 
laatste marktverkenningen van ABN Amro 
moet de sector zich focussen op zaken waar 
behoefte aan is (dat was decennia lang niet 
de insteek) en dat kan de sector doen door 
de gebouwen waar de afgelopen decennia 
teveel van zijn neergezet te transforme-
ren naar bijvoorbeeld woningen waar de 
komende jaren veel vraag naar ontstaat. 
Een ander genoemd aandachtsgebied is het 
verouderde bestand aan scholen en zorg-
gebouwen. Duidelijk omschreven kansen. 
Laat de bedrijven die goed zijn in nieuwe 
woningen bouwen (want daar is ook weer 
vraag naar) zich daarop richten en zorgen 
dat er klantgericht kwaliteitswerk geleverd 
wordt. Wordt transformatie de hoofdactivi-
teit, ga er dan voor en zet de beste mensen 
erop, vorm coalities met partijen die er ook 
echt voor gaan. 

Pareto had nog een theorie die nog steeds 
basisstof is in economieboeken: de verde-
ling van (productie)middelen is optimaal 
als niemand in de groep (of maatschappij) 
er op vooruit kan gaan zonder dat iemand 
anders er op achteruit gaat. Anders gezegd: 
het is niet-optimaal als er nog iemand 
beter af kan zijn zonder dat een ander er 
bij verliest. Wat dat betreft zijn we nog ver 
van een optimum verwijderd. Boodschap 
wederom: bouw dingen waar mensen 
behoefte aan hebben.

Tjerk van Duinen

Industriebouw • mei 2015 • 3



Inhoud

6  Utrecht
De Life Sciences Incubator 
(LSI) op universiteitswijk 
de Uithof is een verzamel-
gebouw voor startende 
bedrijven op het gebied 
van life sciences. De for-
mule is zo succesvol dat 
er momenteel een tweede 
LSI naast wordt gebouwd.

11  Eelde
De nieuwe huisvesting 
van Verslavingszorg Noord 
Nederland past perfect in 
de bosrijke omgeving. 

14 Rotterdam
Bij de rigoureuze renovatie 
van het Van Maanenbad 
konden de in 1937 ge-
plaatste tegels van de bas-
sins behouden blijven.

22 Deventer
Nefit Industrial zet de RVS 
harmonicadeuren perma-
nent open.

25 Delft
Het gebouw van de 
 Faculteit Technische Na-
tuurwetenschappen biedt 
binnenkort ruimte aan on-
derwijs en onderzoek voor 
nanobiologie, scheikundige 
technologie en biotechno-
logie. Gevoelige onderwer-
pen die veel eisen van de 
gebouwconstructie.

30 Amersfoort
De derde vestiging van 
Loods 5 staat pal aan de 
A27 op een geluidswal-
kavel. Vanaf de snelweg zie 
je een grote witte “5” juist 
boven de wal uitsteken.

34 Aquadraat
Sterk in onder- en boven-
grondse watersystemen 

37 Breda
Het voormalige kantoor 
van de Sociale Dienst 
(‘een lelijke puist’) wordt 
getransformeerd tot 
Gasthuyspoort: de nieuwe 
entree van de oostelijke 
binnenstad, met wonin-
gen, winkels en – hoe kan 
het ook anders – horeca.   

40 Doetinchem
Innovatiecentrum 
 Hanskamp is een bedrijfs-
gebouw tussen de koeien, 
met een dak als een 
boerderij.

44 Deventer
Het bestaande monumen-
tale stadhuis wordt totaal 
gerenoveerd. De nieuw-
bouw zorgt voor de beno-
digde extra werkruimte. 
Gezamenlijk vormen ze 
het Stadskwartier Deven-
ter. Uiteraard zeer duur-
zaam gebouwd.

51 Almere
In de zelfbouwwijk 
Homerus kwartier vormt 
Sterrenschool De Ruimte 
het levendig middelpunt. 
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Doelgroep
Directies en management van 
opdrachtgevende bedrijven 
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54 Rotterdam Botlek
Kantoor, werkplaats, 
magazijn en opslag voor 
afvalbewerkingsspecialist 
Reym Groep.

58 Bilthoven
Winkelcentrum De 
Kwinkelier ontwaakt na 
(gedeeltelijke) renovatie 
uit de jaren ’70.

62 Dordrecht
Alphatron voegt vestigin-
gen Rotterdam en Waal-
wijk samen en nestelt 
zich met duurzaam 
pand op bedrijven park 
 Amstelwijck.

66 Haarlem
Renovatie verpleeghuis 
De Houttuinen weinig 
spectaculair, maar met 
veel positieve gevolgen 
voor de bewoners.

68 Heeten
Hutten en Zonen bouwt 
(waarschijnlijk) de mo-
dernste runderslachterij 
van Europa, met stempel 
BREAAM Excellent.

76 Hardinxveld Giessendam
Holland Shipyard, bou-
wer en verbouwer van 
schepen, bokken en ander 
varend materieel, onder-
gaat zelf een grondige 
opknapbeurt.
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De Life Sciences Incubator (LSI) 
op universiteitswijk de Uithof 
is een verzamelgebouw voor 
startende bedrijven op het 
gebied van life sciences. De 
formule is zo succesvol dat er 
momenteel een nieuwe LSI 
bijgebouwd wordt naast de 
bestaande incubator in het 
Alexander Numangebouw. 
Ze delen vanaf november 
dezelfde entree.
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Life Sciences
Incubator

Utrecht • Life Sciences Incubator

De tweede incubator 
komt eraan!
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Hermeta
e-mail: info@hermeta.nl
internet: www.hermeta.nl

ZICHTBARE PASSIE

Hermeta Groep is partner bij de 

inrichting van de samenleving. Onze 

producten onderscheiden zich door 

kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid 

en design. 

Een nauwe samenwerking met onze 

klanten en leveranciers combineren 

wij met het vakmanschap en de 

passie van onze medewerkers, met 

innovatieve productie-technologieën 

en een solide fi nanciële positie.

BOUW- EN
MEUBELBESLAG

SPECIAL PRODUCTS

SYSTEEMVLOEREN
VOOR STANDBOUW

GARDEROBES & 
ZITBANKEN

GARDEROBE KASTEN

SANITAIRE WANDEN

INTERIEURBOUW

GEVELBOUW

adv. Gevelbouw 95x130mm.indd   1 09-01-15   09:16

www.giesberswijchen.nl

Bouwen en ontwikkelen: het begint met je inleven. Want alleen door ons 
intensief te verdiepen in wat er achter uw vraag schuilgaat, komen we 
op oplossingen die in de praktijk ook echt het gedroomde antwoord 
blijken te zijn. Omdat ze niet alleen rekening houden met uw budget en 
planning, maar vooral ook met uw behoefte voor nu én later.

Kijk voor onze portfolio op www.giesberswijchen.nl. Of bel 024 6492811 
voor een goed gesprek tussen vier oren.

ontwikkelen en bouwen

Adv.Giesbers_Wat is uw vraag_93x137.indd   1 14-01-15   10:56

De ruwbouwfase is het domein van Budobouw. Deze Zwolse 
onderneming verzorgt de complete ruwbouw. ‘Het is een mooi 
project en er werd in hoog tempo gewerkt tijdens de ruwbouw-
fase’, zegt Jeroen van Ostaden, bedrijfsleider bij Budobouw. Het 
hoge tempo werd ingegeven door de strakke opleverdatum voor 
de ruwbouw, maar Lean bouwen komt een project met tijdsdruk 
ten goede. ‘Het is belangrijk dat, als je met zoveel partijen op één 
project zit, dat je goed op elkaar weet in te spelen, dat de commu-
nicatie goed is dat de samenwerking transparant is.’ Zodoende is 
geleverd binnen de gestelde datum. 
Budo Bouw houdt zich bezig met traditioneel betonwerk, fun-
deringsconstructies, funderingsherstel, tunnelbouw, complete 
staal- en betonskeletten en het leveren en monteren van prefab 
betonnen onderdelen. 

Strakke deadline ruwbouw

De nieuwe Life Science Incubator van de Universiteit LSI, wordt 
een bijzonder gebouw. Een Duurzaamheidsambitie BREEAM-out-
standing en de innovatieve gevel zijn twee aspecten die hieraan 
mede vormgeven. Hermeta is verantwoordelijk voor die bijzon-
dere gevel, die ongeveer 3.000 m2 groot is. 
De gevel is samengesteld uit holle delen die aan de bovenkant 
zijn uitgevoerd met zonwerend glas en onderin met het opake 
Hermetaflex, plexiglas met een steentoeslag. Tussen beide delen 
zitten 15 graden voorover gekantelde ruiten. Gestapeld levert 
deze vormgeving van architect Paul Ketelaars een zonwerende 
gevel. Wim Kok, accountmanager bij Hermeta Hermeta: ‘We 
hebben een mock-up gemaakt van de gevel om de ontwikkelde 
gevelconstructie te laten testen op wind- en waterdichtheid, in 
dit geval door IBS uit Zwijndrecht. Dit werd onder meer gedaan 
door het creëren van een onderdruk die gelijk is aan de druk 
bij extreme weersomstandig-
heden.’ De mock up wist de 
testen glansrijk te doorstaan en 
was nog te bezichtigen op de 
Week van de bouw, in Jaarbeurs 
te Utrecht. 

Zonwerend gevelontwerp

Life Sciences Incubator • Utrecht

Doorsnede met gevel



Opdrachtgever
Stichting Incubator en Universiteit 
Utrecht, Utrecht

Bouwcombinatie
GiesbersWijchen/Mecanoo architecten

Constructeur
Croes Bouwtechnisch Ingenieurs-
bureau, Nijmegen

Adviseur installaties, energie, 
bouwfysica
DWA, Bodegraven

Installaties
DKC Totaaltechniek, Wijchem

Gevelbouw
Hermeta, Asperen

Beton en Montage
Budobouw, Zwolle

Bruto vloeroppervlakte
6.128 m2

Bouwperiode
augustus 2014 – november 2015

Taakstellend budget
€ 12 miljoen

De nieuwe LSI heeft een bruto vloerop-
pervlakte van 6.200 m2, waarvan 2.480 m2 
aan laboratoria en 3.720 m2 kantoorruim-
ten. Giesbers Wijchen is samen met Me-
canoo Architecten verantwoordelijk voor 
ontwerp en realisatie. De bouwcombina-
tie heeft het streven de duurzaamheid-
sambitie van de Universiteit van Utrecht 
(BREEAM ‘Excellent’) te overstijgen en de 
kwalificatie ‘Outstanding’ te halen.

Samenwerking en ontmoeten. 
De gezamenlijke entree van bestaande 
en nieuwe incubator wijst er al op: 
samenwerking en ontmoeten staan 
centraal. In de nieuwbouw komt dat ook 
prachtig tot uitdrukking in het centrale 
atrium, dat wordt doorsneden door 
meerdere bruggen en trappen. 
Als gebouw wordt het tweede LSI een 
aantrekkelijk, in oog springend en vooral  
transparant gebouw. De gevel wordt be-
heerst door glas maar is zodanig ontwor-

Utrecht • Life Sciences Incubator

Atrium, ontworpen voor ontmoeten
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Life Sciences Incubator • Utrecht

Installatiebedrijf DKC Totaaltechniek is verantwoordelijk voor de werktuigbouwkundige 
en elektrotechnische installaties voor de Life Science Incubator in Utrecht. ‘In dit gebouw 
komen alle disciplines bij elkaar: sprinkler, brandmelding, beveiliging, toegangscontrole, 
gebouwbeheersystemen, luchtbehandeling, loodgieterswerk, verwarming, koeling en 
industriële gassen’, aldus Roland Dekkers, technisch directeur bij DKC Totaaltechniek. 
‘Wij zorgen dat alle systemen in het gebouw passen en werken. Dat doen wij samen met 
de aannemer en de architect: alles is uitgewerkt in BIM.’
Dekkers stelt dat de gestelde Breaam Outstanding certificering een behoorlijke uitdaging 
is, maar dankzij het proactieve meedenken van hun bedrijf voorziet hij geen problemen in 
het naleven van de vereiste kwaliteitseisen van de bouw. 

Totale gebouwinstallaties

pen dat sprake is van natuurlijke zon- en 
warmtewering. Dit wordt bereikt door de 
glasvlakken schuin te plaatsen en zon-
werende triple beglazing toe te passen. 

Milieu
In combinatie met de aansluiting op 
warmte-koude-opslag, zonnepanelen op 
het dak en hoogfrequente verlichting, le-
vert het gevelontwerp het gebouw fraaie 
energieprestaties: verwacht verbruik 
van duurzame energiebronnen 27 kWh/
m2 bvo en van fossiele brandstoffen 42 
kWh/m2 bvo. De milieubelasting wordt 
verder beperkt door de verdiepingen te 
bouwen met bubbledeck vloeren, grote 
overspanningen te maken waardoor 
minder ondersteuningen nodig zijn, veel 
met prefab te werken en een actief afval- 
en recyclingsbeleid te voeren.    

Best Value Procurement
‘De aanbesteding is gegund volgens het 
Best Value Procurement principe, waarbij 
de prestatie van marktpartijen en het 
creëren van de hoogste waarde centraal 
staan’, aldus Peter Nugteren, procesma-
nager bij GiesbersWijchen. Na een selec-
tieronde heeft de opdrachtgever totaal 
vijf partijen geselecteerd die mochten 
meedoen met de Europese aanbesteding. 
De beoordelingscommissie, bestaande 
uit Stichting Incubator en Universiteit 
Utrecht, beoordeelden de inschrijvingen 
voor ontwerp & bouw op drie punten: 
gebruikswaarde (integraliteit, flexibiliteit, 
innovatie, verhuurbaarheid, uitstraling 
en bevordering van interactie), belevings-
waarde voor gebruikers en omgeving 

(uitstraling, onderscheidend zijn) en 
toekomstwaarde (LCA). GiesbersWijchen/
Mecanoo wist voor het beschikbare bud-
get (€ 12 miljoen) op de drie thema’s de 
hoogste waarden te brengen. Daarbij was 
BREEAM ‘Excellent’ voor de opdrachtgever 
de ambitie, maar streeft Giesbers/Meca-
noo naar het behalen van ‘Outstanding’.

Trilling en geluid
‘De opdrachtvorm met systeemgerichte 
contractbeheersing en een nieuwbouw 
naast een bestaand laboratoriumgebouw, 
maakt de opgave uitdagend’, zo vat de 

heer Nugteren de complexiteit van het 
project samen. ‘Daarnaast blijven de 
laboratoria in het naastgelegen pand 
gedurende het bouwproces in gebruik. 
Daarom moeten we extra alert zijn op 
hinder door trillingen en geluid.’

Het project is in augustus 2014 van 
start gegaan en zal naar verwachting in 
november 2015 opgeleverd worden. De 
nieuwe LSI beloofd een waardevolle aan-
vulling te worden voor het Science Park 
in Utrecht, én voor de startende onder-
nemers die er gebruik van gaan maken. 

Mock-up gevelelement

Bovenaanzicht atrium
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Opdrachtgever
Verslavingszorg Noord Nederland 

Ontwikkelaar
Verslavingszorg Noord Nederland, Eelde
  
Architect
IAA  Architecten, Enschede 

Adviseurs
Technion, Heerenveen (installaties); 
Ingenieursbureau Bartels, Enschede 

Hoofdaannemer
Brands Bouwgroep BV, Emmen

Installateur
Lammerink Installatiegroep, 
 Ootmarsum

Bouwperiode
februari 2014- april 2015

Bouwprogramma
Nieuwbouw met behandelruimten en 
kantoren 

Bruto vloeroppervlakte
5.500 m2

één met de natuur
Noord Nederland: 
Verslavingszorg

Tekst: Sanne van der Most Eelde • Verslavingszorg Noord Nederland

Open en transparant, veel hout en 
natuurlijke kleuren. Het nieuwe gebouw 
van Verslavingszorg Noord Nederland in 
Eelde, past perfect in de bosrijke omgeving. 
Zelfs de dieren hebben er een plek. ‘Een 
prachtig project om aan te werken’, 
zegt projectleider Richard Menzen, van 
hoofdaannemer Brands Bouwgroep.

De nieuwe locatie van Verslavingszorg 
Noord Nederland moest één worden 
met de natuur. Het gebouw staat mid
den in een bosrijke omgeving waar veel 
vleermuizen, vogeltjes en andere dieren 
leven. Het gebouw mocht dus niet uit de 
toon vallen en dat is goed gelukt, vindt 
Richard Menzen. ‘Het is vrij traditio
neel opgebouwd uit een fundering op 
zand, kalkzandsteen elementen, een 
staalconstructie en breedplaatvloeren. 
De voorgevel is bijna geheel van glas, 
opgebouwd met een houten vliesgevel. 
Als bouwer vind je dat toch leuker dan 
standaard materiaal. De achtergevel is 
voorzien van aluminium gevelbeplating 
met om de kozijnen een aluminium
kader, uitgevoerd in verschillende 

De huiskamers en de 
kantoren zitten aan de 
lichte voorkant van het 

gebouw. De kamers van 
de cliënten wat meer 
beschermd en uit het 

zicht, aan de achterkant 
van het gebouw

Verbonden met de omgeving
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De toekomst

is duurzaam

HV60-C2C
Houten Vliesgevelsysteem

TGM realiseerde de hout- aluminium
gevels voor VNN Eelde

Meer over HV60-C2C  | www.tgm.nl

VVN Eelde 93 x 137.indd   1 5-12-2014   12:31:08

Verslavingszorg Noord Nederland • Eelde

Ronde weglopende vormen 
aan de linker zijgevel

Bijzonder aan het project zijn de 
ronde weglopende vormen aan de 
linker zijgevel. ‘Een hele uitdaging’, 
legt Menzen uit. ‘Want alle partijen 
moeten van exact dezelfde rondingen 
uitgaan. Dat luistert dus heel nauw. 
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TGM is geen gevelbouwer in de traditionele zin van het woord. 
‘Wij zijn geen productiebedrijf, maar wij verkopen puur kennis’, 
zegt Leon van Osch. ‘Vanuit de eerste contacten met de architect 
en de opdrachtgever, proberen wij tot een realisatie te komen. 
Het technisch ontwerpen doen wij zelf, de handjes besteden wij 
uit bij productiebedrijven. Met als voordeel dat we niet product-
afhankelijk zijn. Hout, glas, aluminium of staal; het maakt voor 
ons niet uit. Wij bieden alles op maat aan.’ Voor de nieuwbouw 
in Eelde voerde Van Osch en zijn collega’s de volledig glazen ge-
vels uit in HV 60, een zeer duurzaam hout-aluminium vliesgevel 
systeem. ‘Cradle2Cradle gecertificeerd, merkt hij op. ‘Van binnen 
heeft het gebouw de warmte van de houten gevel. Het alumi-
nium profiel aan de buitenkant zorgt dat er weinig onderhoud 
nodig is en dat de kans op verstoringen van buitenaf klein is. 
Bijzonder zijn ook de doorvoeren van de stalen consoles door 
de gevel, voor de bevestiging van tussenbordessen. Deze zijn op 
een kitloze, duurzame manier afgedicht op de gevelconstructie.’ 
Dat de ontwikkeling helemaal volgens planning verliep, is vol-
gens Van Osch de kers op de taart. ‘Bouwen gebeurt nogal eens 
in een vechtcultuur. In dit project werkten we uitstekend samen. 
Mede door de organisatorische en communicatieve kwaliteiten 
van de hoofdaannemer.’

Beeldbepalende hout-
aluminium vliesgevel (C2C)

‘Geen alledaagse klus, dat nieuwe gebouw van Verslavingszorg 
Noord Nederland’, vindt Bastiaan Koerssen, projectleider bij 
Webru Staal BV. ‘Vooral de luifel was een uitdaging.’ Samen met 
zijn collega’s leverde en monteerde hij de staalconstructie en de 
kolommen in het gebouw, het vlonder op de begane grond en 
de luifels boven en beneden. ‘Het constructiewerk op zich was 
standaard. Het monteren van de luifel bracht wél bijzondere vaar-
digheden mee. Die moest namelijk helemaal strak in lijn lopen 
met gebouw. De praktijk wijst uit dat zoiets snel kan verzakken. 
Samen met de architect, de tekenaars en de technische mensen 
zijn we om de tafel gaan zitten om te kijken hoe we dat het best 
konden oplossen. Veel bedrijven richten zich tegenwoordig op 
beton. Er is in verhouding veel meer beton nodig dan staal om 
een kracht op te vangen. Staal is honderd procent recyclebaar. 
Een stalen constructie kan worden gedemonteerd en gerecycled.’ 
Koerssen is trots op het eindresultaat en op de samenwerking 
met het bouwbedrijf. ‘Normaal zetten wij helemaal alleen de 
constructie op en gaat aannemer aan echt werk. Dit keer werkten 
we echt om en om per verdieping en dat ging perfect. Brands is 
een goede en betrouwbare klant van ons. We kennen elkaar goed 
en dat werkt wel zo prettig.’

Standaard staalwerk plus 
hele strakke luifels

natuurlijke kleuren als rood, bruin en 
geel. De fietsenberging is opgebouwd uit 
betonelementen, die als geheel weg valt 
in het terrein door een mossedem dak.’ 
Ook aan de dieren is gedacht. ‘Aan het 
gebouw hebben vleermuizen en vogels 
hun eigen nestjes gekregen.’

Licht
Brands Bouwgroep heeft de afgelopen 
jaren heel wat zorg gerelateerde werken 
tot stand gebracht, maar ook woning
bouw, scholen en MFA’s. ‘Wij werken in 
dat kader behoorlijk breed’, vertelt Men
zen. ‘Van ontwerp en bouw tot sleutel
klaar afleveren. En na oplevering even
tueel het meerjarig onderhoud, waarbij 
wij de opdrachtgever volledig ontzorgen. 
In die combinatie zit onze kracht. Die 
hebben we ook ingezet in Eelde.’ Een 
gedeelte van het bestaande pand wordt 
gesloopt en vervangen door deze nieuw

bouw. Zowel de behandeling van cliënten 
als ook de kantoorfuncties worden hier 
straks gehuisvest. ‘Door de grote ramen 
is het gebouw behoorlijk transparant’, 
vervolgt Menzen. ‘Je kunt er echt diep 
inkijken en de sfeer is licht en open. Dat 
wordt versterkt door de lichtstraten in 
het dak. De huiskamers en de kantoren 
zitten aan de lichte voorkant van het 
gebouw. De kamers van de cliënten wat 
meer beschermd en uit het zicht, aan de 
achterkant van het gebouw.’

Onderhoudsvrij
Duurzaam is de nieuwe locatie van Ver
slavingszorg Noord Nederland zeker. ‘De 
opdrachtgever wilde een onderhoudsvrij 
gebouw’, licht Menzen toe. ‘Dus geen 
schilderwerk. De begane grond heeft een 
vlonder van composiet en het plafond is 
van onderhoudsvrij Cape Cod hout uit 
Canada. Verder zitten er zonnepanelen 

op het dak en zijn de installaties ener
gieneutraal.’ Bijzonder aan het project 
zijn de ronde weglopende vormen aan de 
linker zijgevel. ‘Een hele uitdaging’, legt 
Menzen uit. ‘Want alle partijen moeten 
van exact dezelfde rondingen uitgaan. 
Dat luistert dus heel nauw. Daarom heb
ben wij vanuit een BIM model gewerkt 
en alle documenten gedigitaliseerd in 
Doc Stream. Alle leveranciers namen 
dat als uitgangspunt. En dat werkte 
gelukkig perfect.’ Het gebouw in Eelde 
krijgt steeds meer vorm en Menzen is 
tot nu toe erg tevreden. ‘We zijn vrij 
snel opgestart en zitten nu volop in de 
afbouwfase.’ Over de samenwerking met 
de andere partijen is hij ook positief: ‘Er 
is een echt comakerschap ontstaan met 
de onderaannemers. De samenwerking 
is perfect, de sfeer is goed en dat werpt 
nu zijn vruchten af.’
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Rigoureuze renovatie

Van  Maanenbad

Restauratie Van Maanenbad • Rotterdam

Nadat Koninklijke Woudenberg 
in februari 2014 de renovatie van 
het Oostelijk Zwembad aan de 
Rotterdamse Gerdesiaweg had 
afgerond, was het de beurt aan een 
van de bekendste zwembaden van 
de Maasstad: het Van Maanenbad, 
gelegen aan de gelijknamige straat 
in Rotterdam Noord. 

Prachtig opgeknapt zwembad 
met de naam in goudkleurige 
smeedijzeren letters
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Van  Maanenbad

Tekst: Joachim Duijndam
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Rotterdam • Restauratie Van Maanenbad

Wibo van der Jagt, projectleider bij het 
restauratiebouwbedrijf uit Ameide, legt 
uit wat deze klus zo bijzonder maakte. 
‘Het was een behoorlijk rigoureus plan, 
omdat het complete gebouw tot op 
het casco gestript is en alles compleet 
vernieuwd moest worden. De complete 
staalconstructie van de kap van het 78 
jaar oude zwembad is opnieuw opge-
bouwd. Tot begin jaren ’90 kon de kap 
nog open, maar in het nieuwe plan is 
dat eruit gehaald’, vertelt Van der Jagt. 
‘De meerwaarde van het openschuiven 
van de kap was tijdens de bouw in 1937 
eigenlijk al verdwenen, omdat tijdens de 
werkzaamheden alsnog budget beschik-
baar kwam om een apart buitenbad te 

Opdrachtgever
Dienst Stadsontwikkeling Gemeente 
Rotterdam

Restauratieontwerp
Verlaan & Bouwstra architecten, Vianen

Installatieontwerp
EWZ Installatieadviseurs

Uitvoering
Koninklijke Woudenberg, Ameide

Wisselcabines
Hermeta, Asperen

Smeedwerk
Smederij Bosman, Winterswijk

Elektrische scheidingswand
De Graaf en Van Stijn, Nieuwkoop

Transparant Van Maanenbad met tegels en terazzo op de vloeren
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Joost Bosman
Industrieweg 11
7102 DX  Winterswijk
0543 - 745 110
info@smederij-bosman.nl
www.smederij-bosman.nl

adres

tel
e-mail

website

EXCLUSIEF FUNCTIONEEL EN DECORATIEF SMEEDWERK

Hermeta
e-mail: info@hermeta.nl
internet: www.hermeta.nl

ZICHTBARE PASSIE

Hermeta Groep is partner bij de 

inrichting van de samenleving. Onze 

producten onderscheiden zich door 

kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid 

en design. 

Een nauwe samenwerking met onze 

klanten en leveranciers combineren 

wij met het vakmanschap en de 

passie van onze medewerkers, met 

innovatieve productie-technologieën 

en een solide fi nanciële positie.

BOUW- EN
MEUBELBESLAG

SPECIAL PRODUCTS

SYSTEEMVLOEREN
VOOR STANDBOUW

GARDEROBES & 
ZITBANKEN

GARDEROBE KASTEN

SANITAIRE WANDEN

INTERIEURBOUW

GEVELBOUW

adv. Gevelbouw 95x130mm.indd   1 09-01-15   09:16

Bij de renovatie van het Van Maanenbad is voor het sloopwerk gebruik gemaakt van de specialisten van Amovatiebedrijf Aalsmeer BV. De firma, 
die verantwoord slopen hoog in het vaandel heeft staan, nam ook het verwijderen van het asbest voor zijn rekening. Er is iets meer asbest aan
getroffen dan aanvankelijk verwacht werd, maar is de verwijdering ervan verliep vlot, net als de rest van de sloopwerkzaamheden. Tien mede
werkers waren in totaal drie maanden bezig. Het was mede een tijdrovende klus daar al het materiaal door een straatje niet breder dan een 
deur afgevoerd diende te worden. Lastig was ook het uitzagen en –boren van de filterbakken. Oude installaties zijn verwijderd en het oude hout 
en staal uit het dak is eerst weggezaagd en vervolgens met een Spierings kraan met 60 meter giek over het dak weggevoerd.  Al met al ging het 
om 20 ton hout, 20 ton staal en 55 ton bouw en sloopafval. Het oude hout is volledig gerecycled. Behalve het interieur moesten ook alle oude 
lucht en waterinstallaties verwijderd worden. In de 15 meter diepe kelder is alles handmatig gesloopt en via één deur naar buiten gebracht.

Amovatiebedrijf Aalsmeer sloopt verantwoord
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ALTIJD IN BEWEGING!

TreNoMat | De Graaf en van Stijn B.V. | Postbus 32 2420 AA Nieuwkoop | +31 (0) 172 57 97 20 | www.trenomat.nl

SCHEIDINGSWANDEN THEATER TECHNIEK 

BEZOEK ONZE NIEUW
E W

EBSITE!

www.trenomat.nl

Rotterdam • Restauratie Van Maanenbad

bouwen. Nu heeft het ook te maken met 
de installaties, die in het hele gebouw 
zijn vernieuwd waardoor een openschui-
vende kap niet mogelijk is.’

Origineel 1937
Er zijn na 1937 nog wel renovaties ge-
weest, want het tegelwerk op de perrons 
en douches was ook niet meer origineel. 
Het zwembad had meer een jaren ’70-’80 
uitstraling, gezien de tegels en bijvoor-
beeld de steenwolcementplaten op de 
plafonds. Van der Jagt: ‘We hebben nu 
weer veel terrazzo teruggebracht zoals 
dat oorspronkelijk aanwezig is geweest 
en wat grotendeels was verdwenen. Met 
hier en daar wat lastige detailleringen. 
Verder hebben we nog een oude tegel-
wand aangetroffen achter een voorzet-
wand, met originele tegels uit 1937 waar 
niemand vanaf wist. Netjes opgepoetst 
zijn ze nu weer in het zicht in de centra-
le hal.’ De meest in het oog springende 
historische details die achterblijven zijn 
de twee bassins, waar de oorspronkelijke 

Entreehal
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In het onlangs gerenoveerde Rotterdamse zwembad Van 
Maanenbad plaatste de firma De Graaf en van Stijn een elek
trisch bedienbare, neerlaatbare Trenomat scheidingswand. Deze 
scheidingswanden worden vaak gebruikt als ruimtescheiding in 
sporthallen, maar zijn ook in zwembaden zeer geschikt voor het 
ontplooien van verschillende activiteiten of voor het scheiden 
van meerdere doelgroepen bij gelijktijdig gebruik van de ruimte. 
Trenomat wanden vergroten de flexibiliteit van de exploitatie en 
de algehele toepasbaarheid van de accommodatie. Het klimaat in 
het zwembad is weliswaar agressiever dan in een sporthal, maar 
de wand wordt hierop aangepast, zodat hij geschikt is voor het 
vochtige zwembadklimaat. 

Eerder werden ook andere grote zwembaden voorzien van een 
zelfde soort wand, waaronder het bekende topsportbad De 
Tongelreep in Eindhoven en zwembad De Vrolijkheid in Zwolle. 
Alle leveringen van de firma uit Nieuwkoop worden op maat 
gemaakt, aangepast aan de situatie, vraagstelling en de eisen die 
aan de ruimte verbonden zijn. Dat maakt iedere scheidingswand 
uniek. Omdat Trenomat wanden zijn samengesteld uit lichte ma
terialen, kan de wand bijna overal probleemloos worden ingezet. 
Montage aan de monumentale constructie van het Van Maan
enbad was dan ook geen enkel probleem. De op maat gemaakte 
scheidingswand, waarvan de montage ongeveer een week in 
beslag nam, is in dit geval tussen twee afzonderlijke zwembaden 
in geplaatst, waardoor de ruimte door verschillende doelgroepen 
tegelijkertijd gebruikt kan worden.

Neerlaatbare 
scheidingswand

Gasten van het Van Maanenbad verkleden zich niet langer in 
verkleedhokjes, maar in wisselcabines. De firma Hermeta uit 
Asperen fabriceerde en monteerde twintig stuks van het type 
HerboKern. Het materiaal, Trespa Virtuon, heeft een homogener 
oppervlak, wat ideaal is voor optimale hygiëne. De vlakfront
deuren hebben een vingerveilige scharnierzijde die bestaat uit 
een ronde, blank geanodiseerde aluminium buis van 20 mm 
doorsnede met aluminium oplooppaumelle. De twee meter hoge 
cabines zijn geplaatst op stelvoeten van RVS kern met aluminium 
afdekkapjes. Tevens plaatste men vier toiletcabines van hetzelfde 
materiaal. Daarnaast zijn twee groepsverkleedruimtes geïnstal
leerd van elk iets minder dan 20 m2. De banken hebben een steun 
van staalwerk met aluminium zitregels en ook de garderobes 
zijn van aluminium. De lockers zijn voorzien van veerscharnieren, 
waardoor de deuren automatisch dichtvallen. Er zit een deur
begrenzer op en een pandslot met sleutelarmband. De laatste 
inrichting van deze ruimte in de jaren ’80 was overigens van de 
hand van dezelfde firma.

Wisselcabines

Allround installatieadviseur EWZ adviseurs (voorheen Braaksma 
Wolting adviseurs) werd door de gemeente Rotterdam aange
trokken om te adviseren bij de restauratie van het Van Maanen
bad. Het bureau met vestigingen in Harderwijk en Heereneen 
is specialist op het gebied van zwembaden. Bij de keuze voor 
onder meer de verlichting, het sanitair, de pompsystemen en de 
klimaatbehandeling is ruimschoots rekening gehouden met de 
duurzame ambities. Bijzonder detail is dat de installaties voor 
verwarming, luchtbehandeling en waterzuivering te zien zijn 
voor het publiek. De eveneens voor het publiek zichtbare kolen
bunker, die in het monumentale pand is blijven staan, kan vanaf 
de openbare weg gezien worden. Hoe meer warmte er gestookt 
wordt, des te roder de kolenbunker kleurt.

Duurzaam 
installatieadvies

Smederij Bosman uit Winterswijk heeft de stalen ramen geres
taureerd, twee nieuwe buitenlantaarns gemaakt en de smeed
ijzeren letters van het zwembad hersteld. Ook de demontage 
en montage werd eigenhandig uitgevoerd. De ramen, die in een 
zeer slechte conditie verkeerden, zijn eerst schoon gestraald en 
vervolgens in de werkplaats volledig gerestaureerd. De profielen 
zijn zo veel mogelijk hergebruikt en met behulp van bruikbare 
stukken uit ramen van eerdere restauraties is het weer compleet 
gemaakt, in de authentieke samenstelling en met behoud van 
profiel. De ramen zijn nu beter dan in de oorspronkelijke nieuw
staat. Toen beschikte men nog niet over de conservering en 
lastechnieken van nu. Toch is het mooi om te zien wat voor knap 
staaltje werk er destijds geleverd is.

Smeedwerk beter dan ooit

Wisselcabines
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Rotterdam • Restauratie Van Maanenbad

tegels nog in zitten. Er zijn wel enkele 
beschadigde tegels vervangen door re-
plica’s maar de rest is origineel uit 1937, 
tegels en baden.

Kolommen vervangen
In de plafonds, die een open structuur 
hebben, is strekmetaal aangebracht met 

isolatie erin, wat zorgt voor een moderne 
toevoeging aan het gebouw. In de kelder 
is de nieuwe zwembadinstallatie onder-
gebracht, geheel volgens de normen van 
deze tijd, evenals de luchtbehandeling, 
de elektra en overige techniek. Zodoende 
heeft de renovatie geleid tot een zwem-
bad waarin moderne installaties hand in 
hand gaan met authentieke onderdelen. 
‘Een van de grotere, onvoorziene taken 
voor ons was het vervangen van de sta-
len kolommen’, vertelt Van der Jagt. ‘Die 
bleken in slechtere staat dan gedacht. 
We hebben er 21 moeten vervangen, 
eigenlijk in een stadium dat we al wilden 
starten met de afbouw. In overleg met 
het Sportfondsen, de gebruiker van het 
zwembad, zijn ook nog enkele wijzigin-
gen doorgevoerd. Zij konden ons op de-
tailniveau vertellen welke ideeën zij zelf 
hadden over bijvoorbeeld installaties of 
verlichting. Dat is allemaal in goede har-
monie gegaan. Bij het hele project zijn 
meer dan 35 partijen betrokken geweest, 
in totaal hebben meer dan 100 man aan 
de renovatie meegewerkt. 

De complete staalconstructie van de 
kap van het 78 jaar oude zwembad 
is opnieuw opgebouwd

In de twee bassins zitten nog de 
oorspronkelijke tegels. Beide bassins 
kunnen met een neerlaatbare wand 
gescheiden worden 
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Opdrachtgever
Nefit, Deventer

Hoofdaannemer
VDR Bouwgroep, Deventer

Installaties
Van Halteren Installatietechniek, 
 Zeddam

Grondwerk, bestrating
Vrielink Joppe, Joppe

Kunststof vloeren
Wolsing, Kunststofvloeren, Deventer

Maatpak met vouwen voor

Nefit

Een knipoog naar het theater: dat is het nieuwe pand van Nefit Industrial 
in Deventer. Door de harmonicadeuren die permanent open staan, wordt 
de schijn gewekt dat mensen van buitenaf naar binnen kunnen spieken. 
De voorgevel is de blikvanger van het pand.

Het zijn praktisch buren in Deventer: 
VDR Bouwgroep – actief in de indus-
triële en logistieke branche en – op-
drachtgever Nefit Industrial, fabrikant 
van gietproducten. Nefit liet een nieuw 
pand bouwen met een fabriekshal voor 
de nabewerking van de producten, met 
kantoren en opslagruimte. De bestaande 
gieterij op loopafstand blijft in gebruik. 

Dieptewerking
Ondanks de eenvoudige blokvorm heeft 
het nieuwe gebouw uitstraling gekregen 
door de voorgevel, meent Marcel Bisse-
ling, commercieel manager bij de bouw-

is dat het personeel aan de voorkant van 
de hal vrijwel de hele dag kan werken 
zonder kunstlicht.

DNA
Ten opzichte van de originele bouwte-
keningen heeft de bouwer een aantal 
alternatieven aangedragen. Bijvoorbeeld 
voor de indeling van de toiletten, de 
douches en de kantine. Aanvankelijk 
zouden er kant-en-klare units worden 
geplaatst, omdat er snel gebouwd moest 
worden. De bouwer heeft toen voor deze 
ruimten een meer permanente oplossing 
gekozen die meer uitstraling heeft dan 
de units en qua tijd ook binnen de plan-
ning paste. Bisseling: ‘Het ziet er nu toch 
fraaier uit allemaal.’ 

Dit illustreert de toegevoegde waarde 
van de bouwer. Die bracht samen met 
opdrachtgever en architect in kaart hoe 
het bedrijfsproces van Nefit verloopt 
en waar de machines staan. Vervolgens 
optimaliseerde men de totale staal- en 
betonconstructie. Volgens Bisseling is het 
bedrijfsproces dat in een gebouw gaat 
plaatsvinden – het DNA van de onder-

groep. Dat komt door de speelse manier 
waarop de gevel naar voren komt. ‘Cha-
peau voor de architect.’ De roestvrijsta-
len harmonicadeuren die de gevel deels 
bedekken zijn bijzonder, volgens Bisse-
ling. ‘Het roestvrij staal is op een zodani-
ge manier gepolijst dat bij een bepaalde 
lichtval een dieptewerking wordt gesug-
gereerd. De vouwdeuren staan perma-
nent open en wekken de indruk dat het 
pand ook open is. Door het semitranspa-
rante glas zal de bedrijvigheid in de hal 
van buitenaf te zien zijn. ‘Mensen zullen 
nieuwsgierig worden naar wat er binnen 
gebeurt.’ Het voordeel van deze lichtinval 

Roestvrij stalen vouwdeuren 
en semi-transparante gevel die 
activiteit binnen toont
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Tekst: Lindemarie Jongste

Deventer • Fabriekshal Nefit

neming – altijd het uitgangspunt. Pas als 
dat goed in kaart is gebracht, kan er een 
passende schil, een maatpak, omheen 
worden gebouwd. ‘We willen vanaf de 
eerste streep op papier meedenken. 
Door vooraf de potentiele risico’s te 
analyseren en proactief oplossingen aan 
te dragen, kunnen we een toekomstbe-
stendig gebouw op maat realiseren.’ Rob 
Nijenhuis, bedrijfsleider bij Nefit Indus-
trial, is blij met de betrokkenheid. ‘De 
samenwerking was open en construc-
tief. Dankzij de technische kennis en 
inzichten van de bouwgroep kunnen we 
werken in een pand dat perfect aansluit 
bij onze bedrijfsvoering.’ 

Fair Development en Realisation
Kenmerkend voor de bouwgroep is haar 
motto: Fair Development en Realisation. 
Fair zakendoen met klanten en bouw-
partners staat voorop. ‘We combineren 
daarbij ons vakmanschap met onze 
kennis van de laatste ontwikkelingen. 
We kennen de markt’, aldus Bisseling. 
Kennis van duurzaamheidseisen is daar 
een belangrijk onderdeel van. ‘Eerlijk 
zijn voor het milieu, door voor toepas-

LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF 

VRIELINK-JOPPE B.V.

Joppelaan 81 
7215 AD Joppe
(0575)494308  
info@vrielink-joppe.nl

Wij verzorgen voor u:

- Grondwerk

- Straatwerk

- Riolering

- Sloopwerk

-   Verkoop van hoogzand, puingranulaat,

champost, compost, grind- en split

-  Innameadres van schoon puin,

groenafval, bouw- en sloopafval

Mocht u interesse hebben in een 
vrijblijvende offerte neem dan gerust 
contact met ons op of kijk op onze 
website: www.vrielink-joppe.nl

VRIELINK-JOPPE B.V.

Stefan Wolsing startte vijf jaar geleden 
als zzp’er zijn bedrijf als eenmanszaak. 
Inmiddels is Wolsing Kunststofvloeren een 
BV die kleine en grote projecten in heel 
Nederland uitvoert.

Behalve bedrijfsvloeren is het bedrijf gespe-
cialiseerd in design gietvloeren voor bijvoor-
beeld woonhuizen, winkelpanden, kantoren, 
zorginstellingen en horecagelegenheden. 
Ook vloeren die aan een piekeis moeten vol-
doen of die antistatisch moeten vallen onder 

het werkterrein van Wolsing.
Met de klus in Deventer speelde eigenaar 
Stefan Wolsing een thuiswedstrijd. Vier da-
gen had het bedrijf nodig voor het aanbren-
gen van de epoxy rolcoating in de fabrieks-
hal van 3600 vierkante meter. ‘Terwijl het 
allemaal handwerk is’, vertelt de eigenaar. De 
opbouw van de vloer verliep als volgt. Na het 
schoonmaken van de geschuurde betonnen 
vloer werd een primer aangebracht. Vervol-
gens goten medewerkers op spikeschoenen 
blikken met lichtgrijze epoxy gelijkmatig 

leeg over de vloer en smeerden die uit met 
een grote roller. Om de vloer overal antislip 
te maken – belangrijk voor de veiligheid in 
een fabriekshal met machines – kwam daar-
overheen een laagje zand, ook met de hand 
gestrooid. ‘De kunst is om dat zo gelijkmatig 
mogelijk te doen,’ weet Wolsing. Een finale 
laag epoxy, wederom uitgerold, maakt de 
vloer af. Uit ARBO technisch oogpunt zijn er 
tenslotte antisliplagen en verkeersaandui-
dingen aangebracht in de vorm van voetgan-
gersstroken en zebrapaden.

Kunststofvloeren

Impressie
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singen te kiezen die de impact op het 
milieu minimaliseren en er tegelijkertijd 
voor zorgen dat een bedrijf optimaal kan 
functioneren.’ Om haar klanten te kun-
nen adviseren op het gebied van duur-
zaamheid, heeft de bouwer een eigen 
BREEAM-expert in huis.  

Bovendien wil VDR Bouwgroep fair 
zijn voor haar medewerkers. Dit komt 
onder andere tot uiting in de bijzondere 
eigendomsconstructie van het bedrijf. 
De aandelen zijn in handen van een 
stichting, waarvan het bestuur bestaat 
uit eigen mensen uit alle geledingen van 
de organisatie. 

Dortmundstraat 24 C
7418 BH Deventer
Tel: 0612518273
Web: www.vhti.nl

E-mail: info@vhti.nl

Het was voor de eenmansonderneming van 
Menno van Halteren een mooie opdracht: 
alle installaties voor Nefit Industrial maken 
in de kantoren, kantine en was- en kleed-
ruimtes. De grootste klus zelfs van de 
afgelopen vijf jaar, toen hij startte met zijn 
bedrijf Van Halteren Installatietechniek. En 
leerzaam, want de eigenaar heeft alles zelf 
gedaan: van het ontwerp en de calculatie tot 

overleg met de architect en mee sleutelen 
aan de installatie. Het mooie was dat er 
weinig opleverpunten waren. Logisch vindt 
hij: ‘Vanaf het moment dat de riolering werd 
gelegd tot aan het plaatsen van de water-
pompen op het dak zat ik er bovenop.’ De 
samenwerking met opdrachtgever, architect 
en bouwer vond hij prettig en verliep soepel. 
De ondernemer is trots dat hij heeft kunnen 

laten zien dat ook een klein bedrijf mooie 
installaties kan maken. Daaronder sanitair 
met legionellavrije douches, die eens in de 
72 uur automatisch spoelen om stilstaand 
water te voorkomen, en drie waterpompen 
op het dak waarmee het binnenklimaat 
geregeld wordt; tachtig procent van alle 
verlichting is Led.

Installateur Van Halteren: ‘bijna geen opleverpunten.’

Loon- en grondverzetbedrijf Vrielink Joppe 
verzorgde voor de nieuwbouw van Nefit de 
grondwerkzaamheden en de bestrating. Voor 
de bouw van het pand begon, had Vrieling 
Joppe het meeste werk er al op zitten: het 
terrein bouwrijp maken. In de loop van het 
project is gestart met de riolering en het 

infiltratiesysteem en aan het eind van de rit 
was de bestrating aan de beurt. Daarvoor 
werden grijze h-klinkers gebruikt met zwarte 
exemplaren voor de parkeerplaatsen. 
Deze klus was groter dan normaal, zegt 
directeur Dirk van Helvoort. ‘Dat vergde 
enige flexibiliteit in de planning, want we 

zijn een bedrijf met slechts achttien man.’ De 
opdrachtgever was zo tevreden met het gele-
verde werk dat Van Helvoort zijn mannen ook 
kon inzetten voor het bestraten van het ter-
rein rondom de oude gieterij aan de overkant.

Grond- en wegwerkzaamheden

Fabriekshal Nefit • Deventer

Veel meer 
dan een 
eenvoudige 
vorm
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Bouwperiode
03.06.2014 - 03.02.2016

Bruto vloeroppervlakte
ca. 30.000 m2

Bouwsom
ruim € 67 miljoen

Opdrachtgever
TU Delft

Projectmanagement
Aronsohn raadgevende ingenieurs, 
Rotterdam

Architect
Ector Hoogstad Architecten, Rotterdam

Adviseur bouwfysica & akoestiek
ABT, Delft

Adviseur installatietechniek
Valstar-Simonis, Rijswijk

Adviseur trillingstechniek
Peutz, Zoetermeer

Constructeur
Pieters Bouwtechniek, Delft

Bouwkundig aannemer
Hurks Bouw, Den Bosch

Installaties
Installatie Combinatie TNW Zuid vof 
(Kuijpers en ULC) 
Waldner, Eersel 
 (laboratoriuminrichting)

Tekst: Mirjam Oomens Delft • Faculteit Technische Natuurwetenschappen

in trillingsarme technieken
Reuzensprongen

Wie zich bezighoudt met nanotechnologie en onderzoek op het niveau van deze allerkleinste deeltjes, heeft 
niet alleen hoogwaardige onderzoeksapparatuur nodig. De locatie waar je de apparatuur plaatst is minstens zo 
belangrijk. Het kleinste stofdeeltje en de geringste trilling kunnen de onderzoeksresultaten al beïnvloeden. De 
Faculteit Technische Natuurwetenschappen hoeft zich hier geen zorgen om te maken. In Delft wordt binnenkort 
een nieuw pand opgeleverd dat voldoet aan huidige én toekomstige eisen voor het onderzoek.

Vogelvluchtimpressie toont patio’s in het complex
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Faculteit Technische Natuurwetenschappen • Delft

het pand flexibel in te richten zijn – ook 
met het oog op de toekomst, want (on-
derzoeks)technieken veranderen met de 
dag. Aan de andere kant moet het pand 
ruimte bieden aan soms zeer specifieke 
plaatselijke faciliteiten of omstandighe-
den, zoals trillingsarme vloeren, stofarme 
omgevingen en stabiele temperaturen. 
Er was dus werk aan de winkel voor de 
adviseurs, de architect en de TU Delft. Zij 
kwamen tot een DO+ op basis waarvan 
de aanbesteding werd gemaakt. De op-
dracht werd gegund aan bouwcombinatie 
Hurks-Kuijpers/ULC en Waldner (labin-
richting). Ook zij staken zeer regelmatig 
de koppen bij elkaar, ook met eindgebrui-
ker TU Delft, voor een intensief vervolg 
van het ontwerp- en bouwtraject. 

Labs
Het nieuwe pand gaat ruimte bieden aan 
onderwijs en onderzoek voor nanobiolo-
gie, scheikundige technologie en biotech-
nologie. Er komen onder meer fermenta-
tielabs, chemische labs, fysische labs en 
practicumruimten met veel zuurkasten. 
Met name nanobiologie is een relatief 
nieuwe loot aan de onderzoekstak. De 
technische instituten en universiteiten 
in Nederland behoren wereldwijd tot de 
koplopers in deze vormen van research, 
wat ook eisen met zich meebrengt voor 
de huisvesting van deze onderzoekslo-
caties. De laboratoria moeten flexibel en 
multifunctioneel zijn, en ook toekomstig 
gebruik van dan nieuwe apparatuur fa-
ciliteren. Een elektronenmicroscoop bij-

Het nieuwe gebouw wordt de thuisbasis 
voor innovatief onderzoek en onderwijs 
van de TU Delft en voor meer dan 600 
medewerkers en 800 studenten. De labo-
ratoria en andere ruimten beslaan een 
vloeroppervlak van ruim 30.000 m2 op 
vier bouwlagen. De vierde bouwlaag her-
bergt de installaties. Het gebouw bestaat 
uit twee vleugels, die elk rond een patio 
liggen. De vleugels komen bij elkaar in 
een centrale hal met een ingang aan 
zowel de noord- als de zuidzijde. De hal 
is het belangrijkste verkeersknooppunt 
én het sociale hart van het gebouw. 

Flexibel en specifiek
Door de vele laboratoria waren de gebrui-
kerseisen hoog. Aan de ene kant moet 

Een elektronenmicroscoop is zeer gevoelig voor 
trillingen. De vloeren van de laboratoria moeten 
daarom nagenoeg vrij van trillingen zijn. 
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voorbeeld is zeer gevoelig voor trillingen. 
De vloeren van de laboratoria moeten 
daarom nagenoeg vrij van trillingen zijn. 
‘In de labs met de strengste eisen, de HR-
labs, mogen trillingen uit dezelfde ruim-
te en uit de omgeving niet leiden tot een 
overschrijding van de vereiste trillingsni-
veaus op de proefopstelling’, vertelt Jan 
Versteegen, partner-directeur bij Pieters 
Bouwtechniek Delft. ‘Dit betekent onder 
andere dat de vloer onder de meetop-
stelling los gehouden moet worden van 
de omringende vloer uit dezelfde ruimte 
en van de constructie buiten de ruimte.’ 
Ook de invloed van externe trillingen 
via de grond mag maar minimaal zijn. 
Hieruit volgde een ontwerp met een diep 
gelegen betonnen vloerplaat van circa 

19 x 8 meter met een dikte van 800 mil-
limeter. Hiervan zijn er maar liefst tien 
aangebracht. Elke plaat kreeg een eigen 
paalfundering, in totaal 190 schoor-
palen, die op precies twintig centimeter 
van elkaar geheid moesten worden. 
Dit vereiste de nodige precisie van 
de bouwcombinatie. Op de vloerplaat 
kwamen ter plaatse van de meetopstel-
lingen gedilateerde betonblokken op een 
drukvaste isolatie. ‘Zo was het mogelijk 
om het strenge criterium VC-F ruim te 
halen’, aldus Versteegen. 

BIM/Revit
Hurks-Kuijpers heeft tussen juni 2013 en 
april 2014 het definitief ontwerp vertaald 
naar uitvoeringsplannen. ‘Wij hebben 

Thuisbasis voor meer dan 
zeshonderd medewerkers en 
achthonderd studenten

Op de vloerplaat kwamen ter plaatse van de 
meetopstellingen gedilateerde betonblokken 
op een drukvaste isolatie
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Gebouwen waar hightech onderzoek wordt 
verricht, moeten voldoen aan zeer hoge eisen. 
Hurks weet als geen ander wat er komt  kijken 
om deze complexe ontwikkel-, bouw- en 
 onderhoudsopgaven tot een succes te ma-
ken. Wij zijn trots op onze actuele projecten. 
Stuk voor stuk state-of-the-art gebouwen 
waar duurzaamheid, hoogwaardige techniek, 
 flexi biliteit en veiligheid een grote rol spelen.

Meer weten? Kijk op www.hurks.nl

Hightech
in het
kwadraat

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en
het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
Utrecht Science Park (geplande oplevering: 2018)

DSM Materials Sciences Center
Sittard-Geleen (2014)

Faculteit Technische Natuurwetenschappen • Delft

onze kennis ingezet voor bouwmetho-
diek, planning, bouwkosten en detail-
lering’, vertelt projectleider Ton Smolders 
van Hurks bouw. ‘Een goede samenwer-
king tussen de bouwpartijen was essenti-
eel om aan de gebruikerseisen te kunnen 
voldoen binnen de gestelde randvoor-
waarden, waaronder de economische.’ 
Om hierin optimaal te voorzien is gebruik 
gemaakt van een Bouw Informatie Model 
(BIM) met een BIM-samenwerkingsproto-
col. Bij de aparte BIM-overleggen waren 
de installateur en installatieadviseur, het 
projectmanagement en de opdrachtge-
ver betrokken. ‘Het 3D/BIM model was 
ook geschikt voor presentaties aan de 
opdrachtgever en de daarbij behorende 
besluitvorming omdat men beter kon 

zien ‘wat men krijgt’, vertelt John Kalk-
man, adviseur bij Valstar Simonis. ‘Het 
BIM model, gevuld met de inhoudelijke 
informatie uit de aanbesteding, kon door 
meerdere partijen gelijktijdig bewerkt 
worden vanuit Revit 2013. Door te werken 
met linked-file en een wekelijkse upload 
via een Revit server, konden de partijen 
‘real-time’ vanaf meerdere locaties in het 
model werken.’

Flexibele installaties
De flexibiliteit die qua inrichting van het 
pand wordt gevraagd, dient ook door de 
installaties geboden te worden. De labs 
vereisen de hoogste graad van ventilatie 
en temperaturen die tot op 0,1 graad sta-
biel te regelen zijn. Tegelijkertijd is het 
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www.valstar-simonis.nl

Advies- en 
ingenieursbureau 
op het gebied van 

duurzaamheid,  
comfort en veiligheid 

in gebouwen. 

Rijswijk
Apeldoorn
Eindhoven

Amsterdam
Groningen

Werken bij Valstar 
Simonis betekent 
bouwen aan je 
omgeving en bouwen 
aan je toekomst.

faculteitsgebouw een overheidsgebouw 
en stelt de overheid, zoals bekend, hoge 
eisen aan duurzaamheid. John Kalkman: 
‘De installaties zijn zeer modulair van 
opzet en bieden daarmee de mogelijk-
heid om veranderingen eenvoudig te fa-
ciliteren. De faculteit wordt aangesloten 
op de centrale, duurzame warmte/kou-
devoorziening die in dit gebied aanwezig 
is. Door de toepassing van slimme meet- 
en regelsystemen kunnen de installaties 
goed reageren op gebruik en gebruikers.’ 
De hoge ventilatiegraad wordt duurzaam 
gemaakt door de toepassing van een 
heel hoog niveau van energieterugwin-
ning in de ventilatiesystemen. 

In blauw de tien diep gelegen betonnen 
vloerplaten van 19 m x 8 m met elk een 
eigen paalfundering (oranje)
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Opdrachtgever
Loods 5

Ontwikkelaar
Bouwbedrijf Aan de Stegge Twello BV, 
Twello

Architect
Buro Duck, Deventer

Constructeur
JVZ, Deventer

Adviseurs
RBG Brandveilig BV, Duivev (brand
advies); Goudappel Coffeng, Deventer 
(bereikbaarheid, parkeren)

Hoofdaannemer
Aan de Stegge BV, Twello

Grondwerk, riolering, bestrating
Kollen BV, Oene

Kanaalplaatvloeren
VBI verkoopmaatschappij BV, Huissen

Staalconstructie
Van den Brink Staalbouw BV, Barneveld

Staalbetonliggers
Peikko BV, Arnhem

Aluminium kozijnen
Aluvo, Nieuwleusen

Stalen gevel
Hardeman van Harten, Lunteren

W-installaties
Lomans Groep, Amersfoort

E-installaties
Van der Leun Installatiebouw, 
 Sliedrecht

Liften en rolpaden
Kone BV Regio Oost, Veenendaal

Bouwperiode
okt. 2014  mei 2015

Bruto vloeroppervlakte
18.000 m2

Tekst: Joachim Duijndam

De derde Loods 5

Opbouw staalconstructie
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eerlijk en stoer
Loods 5:

Amersfoort • Loods 5

Op het bedrijvenpark Vathorst langs de A1 bij Amersfoort is onlangs een 
indrukwekkend gebouw in gebruik genomen: de nieuwste vestiging van 
Loods 5, 18.000 m2 groot, dat in aanvulling op de twee bestaande panden 
in Sliedrecht en Zaandam een derde filiaal liet bouwen door Aan de Stegge 
uit Twello. ‘Het belangrijkst was de wens vanuit de opdrachtgever om zich 
te vestigen op een locatie waar het bestemmingsplan ruimte bood voor een 
dergelijk omvangrijke detailhandelsactiviteit’, vertelt adviseur Maurice Smits. 
Het werd de Euroweg in de Amersfoortse wijk Vathorst. 

Aanvankelijk had men bij Loods 5 het 
oog laten vallen op een van de zoge-
naamde geluidswalkavels, die gezamen-
lijk een buffer vormen tussen snelweg 
en woonwijk, maar het bouwbedrijf 
kwam samen met de architect tot de 
conclusie dat de voor die kavels maxi-
male breedte van 34 meter onvoldoende 
was. Een lange strook met een zeer smal 
gebouw zou immers niet passen bij het 
woonwinkelconcept. ‘Een geschiktere 
locatie voor een compacter gebouw werd 
snel gevonden in de tweede ring van 
het park, bij de entree van het terrein. 
Daarvoor moesten we de gemeente wel 
meekrijgen’, aldus Smits. ‘Dat we daarin 
geslaagd zijn heeft ook te maken met de 
naam die Loods 5 inmiddels heeft in de 
markt en die ook aanspreekt in verband 
met de toekomstige werkgelegenheid. 
Het is een aantrekkelijke plek op een 

van de beste bedrijventerreinen die het 
woonwarenhuis zich kan wensen.’

Degelijk
Voor alle technische uitgangspunten is 
gekozen voor functionaliteit van de beste 
kwaliteit. Bij de afwerking van deur-
openingen tussen compartimenten is 
bijvoorbeeld steeds gekozen voor een hele 
solide oplossing. Die heeft wat hogere 
initiële kosten, maar leidt uiteindelijk tot 
lagere onderhoudskosten. Dat geldt ook 
voor de gevelplaat, die een zeer moderne 
en rustige uitstraling heeft. ‘Het is een 
heel eerlijk en stoer gebouw’, legt Smits 
uit. ‘Geen overmaat aan details die zorgen 
voor een luxe beleving, maar wel een 
hele degelijke, veilige en goede omgeving, 
waarbinnen Loods 5 zijn concept goed kan 
positioneren. De sfeer wordt uiteindelijk 
vooral door de deelnemers bepaald die er 
vloervelden huren voor showruimte.’

De elektrotechniek in het nieuwe pand 
van Loods 5 in Amersfoort is bij Van 
der Leun Electrobouw uit Sliedrecht 
in vertrouwde handen. De firma, die 
wereldwijd met 160 personeelsleden 
werkt, heeft een jarenlange relatie met 
Loods 5. Eerder verzorgde het de elektro
techniek voor Ikea Sliedrecht, het pand 
waar Loods 5 in april 2007 zijn deuren 
opende. Zo kwamen de twee bedrijven 
met elkaar in contact. En ook voor de 
vestiging in Zaandam werkten zij nauw 
samen. Voor Loods 5 Amersfoort zijn 
speciale kabelgoten gemaakt en op 
maat gemaakte armaturen ontwikkeld 
voor de winkelruimte. Uiterlijk en design 
speelt een belangrijke rol. Bovendien 
zijn voor dit project oplossingen geko
zen die weinig onderhoudskosten met 
zich meebrengen, zoals ledverlichting.

Vertrouwde 
E-techniek

Functionaliteit 
van de beste 
kwaliteit
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DELTABEAM & HPKM kolomschoen
Slanke brandwerende hoofddraagconstructies in staal-beton

Nationaal en internationaal bewezen!

Peikko Group - Concrete Connections since 1965
Peikko Benelux B.V.
Leemansweg 51, 6827 BX Arnhem
telefoon +31 (0)26 - 384 38 66
info@peikko.nl

 

 

Voordelen DELTABEAM
 » Lichtgewicht hoedligger, in het werk 

volstorten met beton

 » Brandwerendheid tot 180 minuten 

zonder extra brandwerende bekleding

 » Zeer geschikt voor hoge belastingen en 

grote overspanningen

 » Slank en strak ontwerp

 » Snelle en eenvoudige montage

 » Uitstekend te combineren met prefab 

betonkolommen

 » Verkrijgen van BREEAM innovatiepunten

www.peikko.nl

 

 

Voordelen HPKM kolomschoen
 » Geen schoren nodig tijdens montage

 » Snel en weersonafhankelijk te monteren

 » Geen reparatie van gain-gaten

 » KOMO gecertificeerd; K65974

 » Ontwerp Peikko Designer©  

(Download software met QR-code)

® 

Beton staalbouw halve A4 Deltabeam kolomschoen.indd   1 9-2-2015   12:02:08
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Hardeman | van Harten B.V. 
gaat de dak- en wandbeplating 
leveren en monteren bij Loods 5 
te Amersfoort. Het betreft 
de nieuwbouw van een groot 
winkelpand bestaande uit 
18.000 m² winkel oppervlakte. 
Het dak bestaat uit ca. 9.000 m2 
stalen dakplaten type 135/930. 
Gevel en plafond, totaal ca. 
5.800 m2 wordt uitgevoerd in 
sandwichpanelen van 80 mm 
dikte.

Metalen 
opbouwsysteeM

prefab systeeM

DuurzaaM

recyclebaar

Lage Veldweg 10,
6741 JL  Lunteren
T 0318 46 1551
F 0318 46 2116
E info@hardeman-vanharten.nl
S www.hardeman-vanharten.nl

Specialisten in dak 
         en gevelbeplating

nieuwBouwPRoJeCT 
in AMeRSFooRT

loods 5

Amersfoort • Loods 5

5
Markant is de enorme ‘5’ die op het dak 
wordt geplaatst, een driedimensionaal 
ontwerp dat het gebouw ook vindbaar 
moet maken. Het is een bijzonder, me-
tershoog object geworden. Al heeft het 
bij de gemeente wat stof doen opwaaien, 
het is uiteindelijk goedgekeurd. Smits: 
‘Wat het voor ons als bouwbedrijf ook 
bijzonder maakt, is de spin-off die dit 
project heeft in sociale media. Zo is er in 
samenwerking met de klant een Face-
book-pagina opgericht waarop je ook het 
bouwproces kunt volgen. Het zorgt bij 
ons voor bekendheid. Veel consumen-
ten in de regio zien er naar uit en zijn 
enthousiast. Dat merk je ook bij gesprek-
ken met ondernemersverenigingen.’

Voor de hoofddraagconstructie van Loods 5 in Amersfoort is 
gekozen voor Deltabeam staalbetonliggers. Deze liggers worden 
geconstrueerd en geleverd door Peikko Benelux uit Arnhem en zijn 
in Nederland al veelvoudig toegepast. Enkele Deltabeams op de 
eerste verdieping bij de eerste as hebben een overspanning van 
10 meter, waardoor er in de parkeergarage vrije ruimte overblijft 
voor de rijstroken. Door de combinatie staalbeton is deze grotere 
overspanning realiseerbaar. De Deltabeam kan toegepast worden 
met zowel kanaalplaatvloeren als breedplaatvloeren en wordt 
geïntegreerd in de vloer; dit resulteert in een berperking van de 
verdiepingshoogte. 

Vanwege de vorm en het ontwerp in staal en beton is de Delta
beam zelf al brandwerend en behoeft deze geen bekleding. Bij 
Loods 5 geldt overigens een brandwerendheidseis van 90 minuten. 
De montagemethode is snel en gemakkelijk. Koppelwapening kan 
eenvoudig aangebracht worden door de grote gaten in de lijfplaten 
van de Deltabeam. Deze gaten kunnen tevens als doorvoer funge
ren voor leidingen en kanalen. De standaard balkhoogte varieert 
van 200 tot 600 millimeter, afhankelijk van de overspanning en 
dikte van de kanaalplaatvloer. In Loods 5 zijn hoofd zakelijk D40 en 
DR40 Deltabeams met een hoogte van 40 cm toegepast, waardoor 
er een vlakke en slanke vloerconstructie is ontstaan. In totaal zijn 
circa 190 Deltabeams voor de hoofddraagconstructie geleverd, met 
een totale lengte van 1600 strekkende meters.

Deltabeam staalbetonliggers

De Deltabeam kan toegepast worden 
met zowel kanaalplaatvloeren als 
breedplaatvloeren. 
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Aquadraat • Waterafvoersystemen

Aquadraat ontwerpt, levert en monteert sinds 2008 onder- en bovengrondse waterafvoersystemen voor gebouwen. 
In Nederland en België. Het groeiende bedrijf treedt graag op als co-designer en co-maker bij bouwprojecten. Het 
zelfontwikkelde HUV® noodafvoersysteem is een van de grote sterren uit het productenportfolio van Aquadraat. 
Hemelwater stroomt sneller van daken met dit gepatenteerde en geteste hevelvolvullingsysteem. Dit terwijl 
er minder leidingwerk nodig is dat gebouwhoogte inneemt, vergeleken met traditionele volvullingsystemen. 
Aannemers, installateurs en ontwikkelaars besparen tijd en geld met de producten en integratie van activiteiten. 

Foto onder: het zelfontwikkelde 
noodafvoersysteem is een 
van de grote sterren uit het 
productenportfolio van Aquadraat

Sinds 2011 realiseert 
Aquadraat ook buffering- 
en infiltratiesystemen en 

pompinstallaties naast 
hemelwaterafvoeren, 

noodafvoeren en 
ondergrondse rioleringen
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sterk in onder- en 
 bovengrondse watersystemen

Aquadraat: 

Onze klanten besparen tijd en geld met innovatieve producten

Aquadraat ontwerpt, levert en monteert 
boven- en ondergrondse watersystemen 
die de continuïteit van de bedrijfspro-
cessen garanderen zowel bij renovatie 
als nieuwbouw. Toepassing vindt vooral 
plaats in utilitaire bouwprojecten: van 
distributiecentra en parkeergarages 
tot productiehallen en bouwmarkten. 
Onderdruk hemelwaterafvoersystemen, 
ook wel uv-systemen genoemd, behoren 
tot de bestsellers van Aquadraat. In 2014 
is een recordhoeveelheid aan vierkante 
meter daken voorzien van dit vliegens-
vlugge afvoer- en noodafvoersysteem. 
Sinds 2011 realiseert Aquadraat naast 
hemelwaterafvoeren, noodafvoeren en 
rioleringen ook buffering- en infiltra-
tiesystemen en pompinstallaties,. Ook 
de buffering- en infiltratiesystemen en 
rioleringen waren zelden zo populair in 
2014. Veel maatwerk producten worden 
in de eigen werkplaats geprefabriceerd 
om een snelle uitvoering op bouwlocatie 
mogelijk te maken. Wadi’s, KWS afschei-
ders en IBA’s worden moeiteloos geïn-
tegreerd in het totaal geoptimaliseerde 
rioleringsontwerp. 

Design & built
‘We bieden een totaalpakket van bo-
ven- en ondergrondse watersystemen 
en treden graag op als co-designer en 
co-maker’, zegt bedrijfsleider Jeroen van 
Klinkenberg namens Aquadraat: ‘Wij 
werken graag samen met bouwers. Als 
opdrachtgevers voor een totaalpakket 

kiezen voor waterafvoer inclusief riole-
ring, buffering en infiltratie hebben ze 
één aanspreekpunt in plaats van meer-
dere en worden systemen optimaal op 
elkaar afgestemd. Wij nemen een deel of 
de volledige verantwoordelijkheid over 
van zowel de installateur, de toeleveran-
cier, en de infrastructurele aannemer. 
De verantwoordelijkheden en garanties 
voor de eindgebruiker zijn bovendien 
helder. Het design & built principe van 
Aquadraat wordt ondersteund door onze 
eigen engineering afdeling. Door onze 
uv-systemen na montage te testen door 
middel van formeergaslekdetectie kun-
nen wij een verzekerde garantie geven 
van tien jaar. Klanten die een langere 
garantie willen, kunnen gebruik maken 
van ons onderhoudspakket.’

Noodafvoerdrempel in dakkolk
Het zelfontwikkelde en innovatieve nood-
afvoersysteem is een ster uit het produc-
tenportfolio van Aquadraat. Klassieke 
noodafvoer-volvullingsystemen hebben 
een aantal nadelen: Ten eerste zijn ze 
prijzig omdat elke kolk apart moet wor-
den afgevoerd, wat resulteert in veel lei-
dingwerk. Ze veroorzaken hiernaast een 
risico op verhoogde waterbelasting door 
de vertraagde opstart. En ten derde gaan 
deze systemen gepaard met verlies van 
vrije of nuttige hoogte van een gebouw. 
Aquadraat ontwikkelde een noodafvoer-
systeem dat deze nadelen niet heeft en 
voldoet aan de wensen van bouwers en 

constructeurs: door de versnelde afvoer 
minder waterbelasting op het dak en 
minder eigen gewicht op de draagstruc-
tuur. Zo min mogelijk verlies van vrije of 
nuttige hoogte door minder leidingwerk. 
Hierdoor kan ook de draagconstructie van 
het dak lichter worden uitgevoerd.
Van Klinkenberg: ‘Ons innovatieve 
volvullingsysteem voor waterafvoer is 
gebaseerd op sifonwerking tussen de 
aanwezige dakkolken, en biedt een op-
lossing voor de verschillen in hoogtepeil 
van dakkolken. Deze hoogteverschill en 

Ook de integraal gelaste HDPE 
rioleringstechnieken van Aquadraat 
waren zelden zo gewild als in 2014
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zijn het gevolg van bouwtoleranties en 
van differentiële doorbuiging van daken 
bij wateraccumulatie. In plaats van de 
noodafvoer dakkolken op een drempel 
te plaatsen, verwerken we ze in het dak-
vlak. De noodafvoerdrempel is verwerkt 
in de dakkolk, onder de luchtafsluiter die 
zich als een hoed, over de drempel heen 
strekt. Hierdoor blijven de hoger gelegen 
kolken lucht afsluiten op een lager wa-
terpeil en blijft de werking van de HUV®-
dakkolken in één systeem gegarandeerd.  
Hierdoor kunnen meerdere verzamellei-
dingen vervangen worden door één grote 
verzamelleiding. De werking van een 
HUV®-systeem kan gerealiseerd worden 
door gebruik van 2 of meerdere van deze 
kolken in 1 systeem.’ 

Tijd en geld besparen
Nederlandse industriebouwers passen 
intussen steeds vaker de producten en 
systemen van Aquadraat toe. Marcel Bleij 
was als directeur één van de eerste die 
in samenwerking met Aquadraat enkele 
mooie projecten heeft gerealiseerd. Hij 
kijkt met genoegen terug op de kennis-
making met Aquadraat en de samen-
werking. Bleij: ‘Ik sta altijd open voor 
innovatieve producten. In 2010 maakte 
ik kennis met Aquadraat. Hun presen-
tatie overtuigde mij om te kiezen voor 
de innovatieve volvullingsystemen en 
niet voor een andere producent met een 
klassiek systeem. Het volvulling nood-
afvoersysteem pasten we voor het eerst 

toe bij de bouw van een logistieke ruimte 
voor Nederlands grootste bierbrouwer 
in Den Bosch. Hierna gebruikten we de 
producten van Aquadraat bij diverse 
grote bouwprojecten in de utiliteit. Voor-
beelden zijn distributiecentra in Venlo en 
Oosterhout of een parkeergarage met een 
kunstgrasveld op het dak.’
Bleij is erg enthousiast over de producten 
van Aquadraat: ‘Het noodafvoersysteem 
heeft zich bewezen in de praktijk en is 
hiernaast eenvoudiger te monteren en 
goedkoper dan klassieke volvullingsyste-
men. Er zijn minder afvoerleidingen nodig 
en de leidingen nemen minder gebouw-
hoogte in. De inbouw ervan gaat soepel 
mee in de bouwflow evenals de inbouw 
van overige systemen van Aquadraat.’

Aquadraat • Waterafvoersystemen

Het noodafvoersysteem 
heeft zich bewezen 
in de praktijk en is 
hiernaast eenvoudiger 
te monteren en 
goedkoper dan klassieke 
volvullingsystemen.

De producten van Aquadraat bij 
diverse grote bouwprojecten, zoals 
Prologis in Oosterhout en Sligro in 
Berkel en Rodenrijs
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Opdrachtgever
Gemeente Breda

Architect
Bedaux De Brouwer Architecten, Goirle

Constructeur
H4D Raadgevend Ingenieurs B.V., 
Dongen

Aannemer
Maas-Jacobs Bouwbedrijf, Zundert

W-installaties
vdBuijs Install, Wernhout (Zundert)

E-installaties
Bink Installatie Groep BV, Zundert
Reijns Staalconstructies, Alphen

Bouwperiode
fase 1: jan 2015 – 2016
Fase 2: nog in ontwikkeling

naar de Bredase binnenstad
Nieuwe poort

Tekst: Margot Visser Breda • Gasthuyspoort

Gasthuyspoort liggen tussen de drukke 
Vlaszak en de Veemarktstraat (kromme 
straat die naar linksboven afbuigt)
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Gasthuyspoort • Breda

Het was al lange tijd een doorn in het 
oog van de gemeente Breda, de voorma-
lige kantoren van de Sociale Dienst aan 
de Gasthuyspoort. De jaren zeventig-
gebouwen stonden al enige tijd leeg en 
vormden een ‘lelijke puist’  in het stads-
centrum. Daar moest iets aan gedaan 
worden, zeker aangezien het gebied dé 
oostelijke toegang tot de historische bin-
nenstad vormt. 

Transformatie
De gemeente schreef een marktselectie 
uit voor het gehele plan Gasthuyspoort, 
bestaande uit de genoemde kantoren en 
het Hendriksgebouw (een voormalige 
meubelzaak). Bouwbedrijf Maas-Jacobs 
bleek het beste plan te hebben. ‘Ons 
plan kenmerkt zich door transformatie’,  
vertelt projectleider Vastgoed Ronald van 
Hooijdonk. ‘De gebouwen van de Sociale 
Dienst worden getransformeerd tot 33 
appartementen met een loftachtige uit-
straling en zes grondgebonden wonin-
gen. De tweede fase bestaat uit de bouw 
van vijf hofwoningen en negentien luxe 
nieuwbouwappartementen op de locatie 
van het huidige Hendrikspand. In de 
plint willen we bovendien specialistische 
retail en horeca toevoegen. We denken 
daarbij aan biologische food en horeca.’ 

Poort
Hoogwaardige architectuur en een 
knipoog naar het verleden kenmerken 

De ontwikkeling van de 
Gasthuys poort moet een impuls 
gaan geven aan het oostelijk deel 
van het Bredase stadscentrum. 
Luxe appartementen, grond
gebonden woningen, een binnen
tuin en specialistische retail en 
horeca verrijzen op de plek van 
de voormalige kantoren van de 
Sociale Dienst.

het ontwerp. ‘Het gebouw van de Sociale 
Dienst wordt opgeknipt in drie stijlen,’  
vertelt Van Hooijdonk. ‘Het lijkt daar-
door of het meerdere panden zijn, wat 
een levendige uitstraling geeft. De link 
naar het verleden, toen op deze op plek 
de oude Gasthuyspoort stond, wordt 
gemaakt door twee hoge gebouwen aan 
weerszijden van de straat. Die geven de 
indruk van een poort.’ 

Uitverkocht
De eerste fase, 33 appartementen en zes 
herenhuizen, is volledig verkocht. Van 
Hooidonk verklaart de enorme belangstel-

ling door de gunstige locatie aan de rand 
van de binnenstad en de bijzondere uit-
straling van de woningen. ‘Juist door trans-
formatie kunnen we een look ontwikkelen 
die je met nieuwbouw niet kunt realiseren. 
Het gebouw heeft aan de binnenzijde een 
stoere, loftachtige uitstraling. Die blijkt 
veel mensen aan te spreken.’ 

Buslocatie
Maas-Jacobs Bouwbedrijf is al klaar met 
de gedeeltelijke sloop van het gebouw 
van de Sociale Dienst. De grootste uitda-
ging voor het bouwbedrijf ligt op logis-
tiek vlak. ‘We bouwen hier vlak naast het 

Appartementen aan de Vlaszak met in de plint specialistische retail en horeca

De ‘lelijke puist’  

Voormalige 
Sociale Dienst 
gestript en wel
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Zo’n 100.000 kg staal is nodig om de betonconstructie van het 
gebouw van de Sociale Dienst te verstevigen en te voorzien 
van een nieuwe derde verdieping. Jac Reijns Staalconstructies 
Alphen bv produceert en levert deze staalconstructie en is tevens 
verantwoordelijk voor het digitaal inmeten en uitzetten. Deze 
combinatie is volgens directeur Jos Reijns een belangrijke reden 
voor het verwerven van deze opdracht geweest. ‘Wij meten de 
bestaande bouw in, zetten de stramienen uit en hebben ook 
de productie in eigen hand. Het inmeten gebeurt in 3D, waarna 
de gegevens door Reijns in een BIM-model worden uitgewerkt. 
Andere disciplines kunnen vervolgens verder werken in dit model. 
Dit bespaart veel tijd en zorgt voor minder faalkosten.’ 
Sinds 1 juli 2014 mogen alleen gecertificeerde bedrijven staal-
constructies op de markt brengen. Jac Reijns Staalconstructies 
Alphen bv is gecertificeerd tot en met uitvoeringsklasse 3 (EXC3) 
en voldoet hiermee ruim aan de eis op dit project, namelijk uit-
voeringsklasse 2.

Meer dan alleen de 
staalconstructie

drukste busknooppunt van Breda,’  legt 
projectleider Ron van Elzakker uit. ‘Elke 
vijf minuten komt er een bus langs. De 
kunst is om iedere dag precies voldoende 
materialen op locatie te krijgen. Een 
uitgekiende planning zorgt voor conti-
nue, gedoseerde aanvoer van materialen 
vanaf een hub in Roosendaal.’ 

Veemarktstraat

Hoek Vlaszak-Veemarktstraat

Industriebouw • mei 2015 • 39



Opdrachtgever
Hanskamp, Zelhem

Architect
vbk architecten, Beekbergen

Adviseurs
Bosman Installatietechniek, Halle 
(installaties); Econsultancy, Doetinchem 
(bodemonderzoek), Fugro  GeoServices 

B.V., Leidschendam (fundering); 
 Ingenieursbureau Kraaijenveld, 
 Barneveld (constructeur)

Aannemer
Rots Bouw, Aalten

Installaties
Bosman Installatietechniek, Halle

Bouwperiode
november 2014 - juni 2015 (verwacht)

Bouwprogramma
Kantoor, productiehal en technische 
installaties

Aantal m2

600m2 (kantoor) +  
1.000 m2 (productiehal)

Innovatiecentrum

Hanskamp
Je kunt het een buitenkansje noemen: een bedrijfsgebouw 
ontwikkelen midden tussen de koeien. Als je als bedrijf 
juist aan melkveebedrijven levert, is het een kans die je 
niet kan laten liggen.

Met een zadeldak, refererend aan de agrarische bebouwing
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Tekst: Vincent Wevers Doetinchem • Innovatiecentrum Hanskamp

En zo verrijst tussen Zelhem en Doetinchem, in de 
Achterhoek, een gloednieuw bedrijfsgebouw van 
Hanskamp. Een innovatiecentrum, zoals ze het zelf 
noemen. Want vooruitstrevend zijn ze: de eigenaar, 
boerenzoon Henk Hanskamp, begon ooit in zijn 
schuurtje te knutselen aan praktische toepassingen 
voor melkvee. Het groeide uit tot een bedrijf met 18 
medewerkers dat bouwt aan systemen die bijvoor-
beeld heel exact additieven over koeienbrokken do-
seren; belangrijk voor een uitgebalanceerd rantsoen. 
Maar ook krachtvoerboxen, waarbij koeien gewoon 
rechtdoor kunnen lopen, in plaats van zich weer ach-
teruit te moeten wurmen als ze klaar zijn met eten.

Andere uitstraling
‘Het bestemmingsplan lag al op deze manier bij de ge-
meente’, legt projectleider Maarten van Asselt van vbk 
architecten uit. Op de kavel midden tussen de wei-
landen bleek namelijk ruimte voor een innovatie- of 
reparatiebedrijf. Van de oorspronkelijke nieuwbouw-
kavel, op een bedrijventerrein, werd direct afscheid 
genomen. Dat had wel invloed op de plannen, want 
een gebouw in het buitengebied vereist toch een wat 
andere uitstraling dan één die op het bedrijventerrein 
staat. Van Asselt: ‘De oude kavel had een bijzondere 
vorm en had beperkingen. Dat had invloed op het 
ontwerp en daar hadden we onder meer een ronde 
buitenschil voor ontworpen.’ Maar dat hele ontwerp 
kon de prullenbak in.

Voor uw:

 Zinkwerk

 Dakbedekkingen

 Loodgieterswerkzaamheden

 Sanitair

 Verwarming

 Ventilatie

 Elektrotechnische installaties

 Zonneboilers

 Zonnepanelen

 Warmtepompen

 Airco-installatie

 Enz.

Ook kunnen wij het onderhoud verrichten aan uw cv-ketel en overige instal-
laties. Onze 24-uurs servicedienst staat voor u klaar.

Heeft u (ver-)bouwplannen of andere installatietechnische wensen? Bel ons 
voor een afspraak en wij maken, geheel vrijblijvend, een prijsopgave voor 
het installatiewerk.

BOSMAN installatietechniek | Fortstraat 5 | 7025 CD Halle
0314 - 63 12 67 | info@bosmanhalle.nl

De staalconstructie van Innovatiecentrum Hanskamp is vervaar-
digd door Klein Poelhuis Konstruktie bv uit Winterswijk, in op-
dracht van hoofdaannemer Rots Bouw. Klein Poelhuis Konstruktie 
is al 110 jaar actief op het gebied van staalconstructies, stalen 
trappen en hekwerken. Het bedrijf heeft daarvoor alle disciplines 
in huis: ontwerp, engineering, productie
én montage. Als één van de eerste Nederlandse bedrijven werkt 
Klein Poelhuis Konstruktie volgens de nieuwe Europese norm EN 
1090.1 en mag daarmee het CE-certificaat voeren, waarmee de 
kwaliteit continue gewaarborgd is. Klein Poelhuis Konstruktie is 
actief in heel Nederland en het aansluitende Duitse grensgebied. 
De omvang van de projecten varieert van een enkel stalen balkje 
tot constructies van 1000 ton staal!
www.kleinpoelhuiskonstruktie.com
www.facebook.com/kleinpoelhuiskonstruktie 

Staal met gewaarborgde 
kwaliteit
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Epe
T. 0578 - 612291
F. 0578 - 621739
E. info@herms.nl

Doetinchem
T. 0314 - 326490
F. 0314 - 330001
E. info@herms.nl

Kootwijkerbroek
T. 0342 - 442544
F. 0342 - 441247
E. info@herms.nl

www.herms.nl

Epe T. 0578 - 612291 • Doetinchem T. 0314 - 326490 • Amersfoort T. 033 - 7200950

Bosman Installatietechniek is een veelzijdig installatiebedrijf. 
Voor alle disciplines heeft dit bedrijf de vakmensen in huis; die 
staan voor ruim 60 jaar ervaring in de bestaande technieken, 
maar zijn ook thuis in de nieuwste installatietechnische ontwik-
kelingen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het innovatiecentrum van 
Hanskamp. Voor dit pand ontwierp en realiseerde Bosman Instal-
latietechniek alle installaties. De verwarming en passieve koeling 
geschiedt door middel van een warmtepomp.  Voor de ventilatie 
zijn verschillende WTW-systemen geïnstalleerd. 
Het gehele pand is uitgerust met Led-verlichting. De elektrische 
energie wordt opgewekt door zonnepanelen op het dak van de 
bedrijfshal. Dit alles draagt bij aan een laag energie verbruikend 
gebouw, zonder gasaansluiting, zonder lelijke dakdoorvoeren. 
Kortom, zoals het hoort in 2015.

Warmtepomp, WTW, 
zonne-energie, Led

Het doorvoeren van de derde D - duurzaam - houdt niet op bij 
het ontwerpen van het gebouw. Ook in het pand zelf wordt eraan 
gedacht. Met zoiets vanzelfsprekends als verlichting bijvoorbeeld 
kan een flinke besparing worden gerealiseerd. 
‘Nagenoeg het gehele pand van Hanskamp zal in energiezuinige 
led worden uitgevoerd’, leggen Ivo Meeuwissen en Gerard Obbink 
van Eppink Elektro uit. Zij tekenden voor het lichtplan voor Hans-
kamp. De verlichting is via Bosman Installatietechniek geleverd 
en geïnstalleerd. 
In de karakteristieke vide komt een aantal led-pendelarmaturen 
te hangen. Meeuwissen: ‘Ze zorgen voor een mooie directe en 
indirecte lichtverdeling en maken de industriële look mooi af.’ In 
de kantoren is gekozen voor een combinatie van led en aanwe-
zigheidsmelders. Zo lang er iemand aanwezig is, blijft de lamp 
aan, maar is de kamer leeg, dan gaat hij automatisch uit. ‘Deze 
combinatie levert een enorme besparing ten opzichte van con-
ventionele verlichting.’
Conventionele armaturen verdwijnen volgens Meeuwissen lang-
zaam uit de markt. Innovatieve lichtoplossingen komen hiervoor 
in de plaats. Ze geven – figuurlijk – groen licht aan duurzaam-
heid en energiebesparingen. Meeuwissen: ‘Het nieuwe pand 
van Hanskamp maakt een duidelijk statement over innovatie, 
vormgeving en duurzaamheid.’

Innovatieve lichtoplossingen 
vervangen de conventionele 
armaturen

Zadeldak met overstek
In plaats daarvan ontwierp het architectenbureau een 
gebouw met een zadeldak, ‘net als de agrarische be-
bouwing in de omgeving’. Een vrij fors overstek, de be-
lijning, materialisering en twee grote kolommen geven 
het gebouw een moderne uitstraling. ‘De opdrachtge-
ver had ook best wel eigen ideeën, hij kwam met veel 
referentiemateriaal van wat hij mooi vond. Dat was 
voor ons een prima uitgangspunt’, aldus van Asselt.

Glas, geborsteld aluminium
Ook de drie pijlers van het bedrijf van de opdracht-
gever boden de nodige houvast. ‘Doordacht, degelijk, 
duurzaam. Dat is allemaal verwerkt’, zegt van As-
selt, ‘Doordacht zie je in hoe we het kantoorgebouw 
van binnen hebben uitgewerkt: veel glazen wanden, 
waardoor je alle werkplekken ziet. De ontwikkel-
ruimte moest juist weer een stille plek zijn, zodat 
de ingenieurs daar hun ideeën kunnen uitwerken. 
Degelijk is terug te vinden in de materialisering en het 
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Wijnbergseweg 23
7006 AH Doetinchem
Tel.: 0314 33 51 46
Fax: 0314 84 31 05

info@eppinkelektro.nl

Elektrogroothandel Eppink bv is uw betrouwbare partner als 
het gaat om het berekenen, adviseren en uitleveren van  elektro- 
technische projecten. Onze expertise: Project  verlichting, Huis 
en gebouwen automatisering, Elektrotechnische installaties en 
Energie zuinige installaties in al zijn vormen.
Sinds 1927 een begrip in Doetinchem en omstreken!

afwerkingsniveau. We gebruiken materialen met een 
luxe uitstraling, zo is de gevel van een bronsachtig 
geborsteld aluminium. En duurzaam was ook logisch, 
want het bedrijf zelf is tenslotte innovatief. Er is geen 
gasaansluiting, maar in plaats hiervan een warmte-
pomp, en het hele dak ligt vol met zonnepanelen. Het 
gebouw heeft een EPC van minder dan 0,5.’

Techniek mag gezien worden
Het hart is de ruimte met alle technische installaties. 
Je kunt er niet omheen, letterlijk en figuurlijk, want 
de ruimte staat pontificaal in het midden - tussen 
het moderne kantoor en de vrij eenvoudig gehouden 
productiehal - en is helemaal van glas. ‘Het was een 
uitdaging om alles toch zo goed mogelijk weg te wer-
ken, maar dat is gelukt. We hebben bijvoorbeeld de 
leidingen in een goot onder de loopbrug van het kan-
toor naar de productiehal weggewerkt. We hebben het 
credo van de opdrachtgever hierin gevolgd: Techniek 
mag gezien worden.’

Doordacht, degelijk, duurzaam

Doetinchem • Innovatiecentrum Hanskamp
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Een logistieke uitdaging van

formaat

Maquette van het 
Stadskwartier
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Tekst: Mirjam Oomens Deventer • Stadhuiskwartier

De gemeente Deventer beschikt over een mooi, monumentaal stadhuis in het historische stadshart. 
Deze locatie biedt echter niet genoeg ruimte voor alle medewerkers van de gemeente die daardoor 
ook op verschillende locaties werkten. Daarom besloot het gemeentelijk bestuur voor renovatie 
van het monument met daaraan gekoppelde nieuwbouw: het Stadhuiskwartier Deventer. 
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Opdrachtgever
Gemeente Deventer

Directievoering
ABT, Velp

Architect
Neutelings Rietdijk Architects

Constructeur
Aronsohn raadgevende ingenieurs: Rot-
terdam/Eindhoven

Adviseur bouwfysica
DGMR, Arnhem

Adviseur installaties
DWA, Bodegraven

Aannemer
BAM Utiliteitsbouw, Bunnik

Onderaannemer restauratie
Paul Hardonk Bouw, deventer

Installateur E&W
BAM Techniek, Bunnik

Staalconstructies
Buiting Staalbouw, Almelo

Zinken felsdaken
Ridder Skins for Buildings, Zwaag/Uden

Metselwerk
Erbo Metselwerken, Borculo

Ventilatieroosters
Pluijmen BV, Weert

Bouwperiode
november 2013 – november 2015

Bouwprogramma
Renovatie/restauratie monumentaal 
Stadhuis & nieuwbouw Stadhuis 

Bruto vloeroppervlak
19.000 m2 (nieuwbouw: 15.500 m2; 
renovatie: 3.500 m2)

Bouwkosten
€ 65,4 miljoen

Het Stadhuiskwartier verenigt het oude 
stadhuis met een nieuw stadskantoor 
aan het Grote Kerkhof en het Burseplein. 
Het complex zal plaats bieden aan het 
bestuur van de stad en alle gemeentelij-
ke diensten voor inwoners en bedrijven. 
Het wordt een van de meest duurzame 
overheidsgebouwen van Nederland. 

Koelen en verwarmen met rivierwater
‘De nieuwbouw wordt gebouwd conform 
BREEAM Excellent’, vertelt projectdirec-
teur Lucas Mulder van BAM Utiliteits-
bouw, aannemer van het gehele project. 
Niet alleen de nieuwbouw, ook het te 
restaureren deel krijgt te maken met 
duurzame maatregelen. Mulder noemt 
als unicum de koel- en verwarmingsme-
thode die je eigenlijk alleen bij de indus-
trie ziet: ‘Wij gaan koelen en verwarmen 
met water uit de rivier de IJssel’, vertelt 
hij. ‘De rivier de IJssel levert energie. Hier-
voor wordt een WKO-installatie onder de 
grond gebouwd en deze wordt aangeslo-
ten op het stadhuis. Daardoor wordt ook 
het historische deel duurzamer.’

Zonnepanelen in het glas
Een ander opvallend kenmerk van het 
Stadhuiskwartier is de totale afwezigheid 
van radiatoren. Fossiele brandstoffen als 
gas en olie worden vermeden. Mulder: 
‘De schil van het gebouw wordt uiteraard 
goed geïsoleerd en we passen betonkern-

activering toe om temperatuurschom-
melingen te verminderen. Door deze 
toepassingen is het mogelijk deels in de 
elektriciteitsbehoefte te voorzien door 
zonnepanelen. Niet zoals je ze op vele 
daken in Nederland ziet. De centrale hal 
heeft een hele grote atriumkap waarin 
zonnecellen zijn verwerkten de zonne-
cellen (circa 400 vierkante meter) zitten 
in het glas gemonteerd.’ Qua architectuur 
sluit het nieuwe pand aan op de bouw-
stijl van het gekoppelde monumentale 
Stadhuis. Dat betekent dat er een ‘nieuw 

monument’ gemaakt wordt. Het is te 
merken aan de materialen die gebruikt 
worden. ‘Voor de buitengevel worden 
kloostermoppen toegepast. Ook maken 
we zware eikenhouten kozijnen. Dat zie 
je niet vaak in nieuwbouw’, aldus Mulder.

Atriumdak: staalconstructie 
reeds op zijn plaats

Stadhuiskwartier • Deventer
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Maagdenburgstraat 20 a
7421 ZC DEVENTER
Postbus 2038
7420 AA DEVENTER
tel.  0570-63 44 55
fax 0570-62 51 28
info@paulhardonk.nl
www.paulhardonk.nl

Uw partner
  in renovatie
   en restauratie.

Just in time
De grootste uitdaging van het project 
ligt in de logistiek. Het vergt een enorme 
organisatie in de binnenstad om alle 
materialen op tijd op de juiste plaats 
te krijgen. Bouwen in hartje Deventer 
betekent just-in-time aanleveren. Er is 
een terrein gehuurd van een groothan-
del waar beperkt opslag plaatsvindt. 
Alle materialen worden op afroep 
aangeleverd. ‘Transporten kunnen soms 
maar net door de straten’, vertelt Lucas 
Mulder. ‘BAM ondersteunt dit met ver-
keersregelaars die via een social return 
programma werken.’ Voor bouwketen 
is geen plaats: het volledige bouwteam 
houdt kantoor in twee tijdelijk gehuurde 
panden die toevallig leegstonden, vlakbij 
de bouwlocatie. Via een webcam zijn de 
vorderingen voor iedereen live te volgen. 
Leuk detail: kraanmachinist Marcel Pe-
ters is een niet onverdienstelijk amateur-

Materiaalgebruik
Baksteen: 160.000 stuks
Beton: 5.100 m3

Wapeningsstaal: 1.100 ton
Ramen: 2510, waarvan 2300 met 
een raamwerk
Zonnepanelen: 800 m²

fotograaf, die zijn foto’s vanaf 65 meter 
hoogte boven de bouwplaats de wereld 
in twittert (@dobbelbas). Hij won er zelfs 
een prijs mee! 

Logistieke uitdaging: 
takelen in de smalle 
Polstraat

Metselklus van formaat
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Van den Berg Beton Elementen b.v.
Kanaaldijk Oostzijde 1

8102HL  Raalte
Postbus 81

8100AB  Raalte
0572-346777

www.vandenbergbeton.nl
info@vandenbergbeton.nl

MAKING
BUILDINGS
BEAUTIFUL
www.skinsforbuildings.com

Grote Kerkhof

Gevelaanzicht Polstraat
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Deventer • Stadhuiskwartier

Een monumentaal pand met een trafodeur: hoe laat je dat 
‘huwelijk’ enigszins slagen? Veiligheid, brandwering en inbraak-
wering zijn keiharde eisen en aan technische ruimten ontkom je 
niet. Pluijmen BV biedt architecten een mooie oplossing: (schijn)
ventilatieroosters over de breedte van het geveldeel met de deur. 
‘Door deze aanpassing hoeven de deuren niet langer verstopt 
te worden, maar krijgt het geveldeel het uiterlijk van een fijn 
ventilatierooster’, vertelt directeur Wil Pluijmen. In Deventer 
zijn aluminium (schijn)roostergevels toegepast. Het materiaal 
wordt voorzien van tweelaagse poedercoating conform het Quali 
Steel keurmerk. Conform het SKG Komo attest krijgt het totale 
gevelelement de maximale weerstandsklasse drie (inbraakwe-
ring) en is het geheel 60 minuten brandwerend, mede door de 
metalen brandcassette achter de aluminium roosters. Volgens 
Wil Pluijmen ‘een zeer veilige en moderne oplossing die zelfs in 
monumentale architectuur niet misstaat.’

Trafodeur in het zicht,  
uit het zicht

De levering en montage van de staalconstructie, inclusief de 
detailengineering, was in handen van Buiting Staalbouw. Dit 
middelgrote machinebouw- en staalconstructiebedrijf heeft zich 
toegelegd op ‘specialistische staalbouw’. Dat komt naar voren 
in diverse projecten, zoals de stationsoverkappingen in Alkmaar 
en Arnhem. ‘Kenmerkend voor ons is dat wij graag in een vroeg 
stadium actief meedenken over efficiënte oplossingen’, vertelt 
projectleider Arthur Heesen. ‘We hebben goed opgeleide mensen 
met de kennis om op detailniveau verbeteringen voor te stellen 
en deze vervolgens zodanig te verwerken, dat we volgens plan-
ning kunnen leveren.’ In Deventer is gewerkt aan de dakopbou-
wen en de opbouw van het atrium. 

Vakwerkspanten
Heesen: ‘Het atrium heeft forse afmetingen waarbij de oor-
spronkelijk bedachte hoofdliggers zijn gewijzigd in compacte 
vakwerkspanten. Dit hebben wij volledig geëngineerd.’ Tussen 
de dakspanten liggen gordingen. Deze combinatie vormt de 
staalconstructie van het atrium waar uiteindelijk de glasplaten 
met zonnepanelen op komen. Rondom dit atrium zijn de stalen 
dakkappen geplaatst. Arthur Heesen: ‘Het project vroeg om de 
nodige afstemming, met name voor de planning en de engi-
neering. We waren voor onze kraanactiviteiten afhankelijk van 
de aanwezige kranen, want we konden gezien de locatie niet 
zomaar onze eigen kraan neerzetten. Dat maakte de planning 
van onze werkzaamheden lastiger. Maar als de nieuwbouw straks 
klaar is, is het absoluut een project om trots op te zijn.’

In de bouw is het niet ongebruikelijk dat hele geveldelen prefab 
worden aangeleverd. Daar komt geen metselaar meer aan te pas. 
Maar voor de gebouwen van het Stadhuiskwartier is vakkundig 
metselwerk onmisbaar. ‘Een metselaar is flexibeler. In elk pand 
dat je bouwt zit tolerantie die de ambachtsman kan verwerken.’ 
Aan het woord is Arie Roesink, een van de drie eigenaren van Erbo 
Metselwerken. Dit bedrijf is aangetrokken voor het metselwerk 
van de nieuwbouw en het handzaam lijmwerk van de kelder en 
de liftschachten. ‘Het is een bewerkelijk project dat veel vraagt 
van ons vakmanschap en onze flexibiliteit’, vertelt Roesink. ‘De 
kozijnen steken zeven centimeter buiten de gevellijn uit. Onder 
de kozijnen komen gemetselde lekdorpels. Per kozijn maken 
we eerst de borstwering, daarna de lekdorpel, dan doen we de 
penanten en daarna komt er een prefab latei op. En dan begint 
de cyclus opnieuw, waarbij de stellen er dan tussendoor ook tus-
sen gezet worden.’ Ook Arie Roesink is afhankelijk van de andere 
partijen, met name voor de aanvoer van materialen. ‘De trailer 
met stenen komt op afroep en moet er steeds precies op tijd zijn. 
Anders is er geen plaats voor. Samenwerking is in dit project nog 
veel belangrijker dan normaal al het geval is.’

Vakmanschap en 
flexibiliteit vereist

Sterk staaltje in de 
binnenstad

Aannemer BAM Utiliteitsbouw zocht voor het omvangrijke 
renovatieproject van het monumentale stadhuis een partner met 
die specialisatie: Paul Hardonk Bouw. Dit gecertificeerde restau-
ratiebedrijf is ook voor de opdrachtgever geen onbekende. ‘Het 
stadhuis is een prachtig monumentaal pand, met versieringen, 
schilderingen, lijstwerken en vloeren’, vertelt projectleider Hennie 
Schrijver. ‘Daar moet je met liefde mee omgaan.’ In het monu-
mentale stadhuis worden onder andere doorgangen van het 
oude naar het nieuwe gedeelte gemaakt, nieuwe plafonds aan-
gelegd en de toiletgroepen worden gemoderniseerd. ‘BAM heeft 
de juiste partijen betrokken bij het werk. Schildersbedrijf Wolters 
is net als wij gespecialiseerd in restauratie. Dit vergemakkelijkt 
de samenwerking. Ook met de opdrachtgever en hoofdaannemer 
zijn de contacten goed. Dat komt naar voren bij zaken waar we 
tijdens de renovatie tegenaan lopen. Dan is het: oplossing beden-
ken, voorleggen en verder gaan’, besluit Hennie Schrijver.

Monument heeft liefde 
nodig

Deventer • Stadhuiskwartier
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Bij het Stadskwartier in Deventer monte-
ren de zinkwerkers van Ridder Skins for 
Buildings zinken felsdaken op een prefab 
HSB kap. Felsen is een ambacht waarbij het 
zinken dak waterdicht wordt gemaakt door 
het zink in elkaar te vouwen. Het ambacht 
wordt overgedragen van meester op leerling 
en daar het bedrijf trots op. De slogan is niet 
voor niets: making beautiful buildings with 
beautiful people. 

Ridder Skins for Buildings is een One Stop 
aannemer gespecialiseerd in de verwerking  
en montage van hoogwaardige metalen 

voor daken en gevels zoals zink, koper, tita-
nium, aluminium, RVS, lood, cortenstaal  en 
messing. Al meer dan 35 jaar werkt Ridder 
aan restauratie-, renovatie- en nieuwbouw-
projecten,  vaak toonaangevende architecto-
nische ontwerpen zoals het bekende groen 
koperen NEMO museum in Amsterdam. 
Ridder projecten kennen een enorme vari-
atie in materialen, technieken en afmeting. 
We restaureren twee bijzondere dakorna-
menten maar brengen evenzogoed, even-
eens in opdracht van BAM, het dak aan van 
het hoofdkwartier van de NATO in Brussel 
(36.000 m2 zink). Voor het Stadkwartier in 

Deventer monteren onze zinkwerkers onge-
veer 2.700 m2 zinken felsdak. 

Centraal bij elk Ridder project staan vakman-
schap,  innovatie, creativiteit en flexibiliteit. 
Opdrachtgever BAM zocht een partner die 
snel op kan schalen met een strakke organi-
satie en flexibele uitvoering.  Met onze eigen 
engineering, eigen zetterij en transport en 
voldoende capaciteit om in het bouwtempo 
mee te gaan kunnen we bij het Stads-
kwartier onze krachten bundelen!

www.skinsforbuildings.com

Making beautiful buildings with beautiful people

Erbo Metselwerken
Erbo metselwerken BV • Kooweide 10 7271 RB  

Borculo • www.erbometselwerken.nl

Stadhuiskwartier • Deventer
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Multifunctionele

sterrenhemel

Tekst: Martine Laene Almere • Sterrenschool De Ruimte

Enkele jaren geleden was er nog weinig leven te bespeuren in het Homerus kwartier in  stadsdeel Almere Poort. Nu is de 
wijk een toon kamer van particulier opdrachtgeversschap. Het Homeruskwartier is namelijk de grootste woonwijk van ons 
land die door eigen bewoners wordt gerealiseerd. Een belangrijk onderdeel van de wijk is de pas geopende Sterrenschool 
De Ruimte, waarin een basisschool, een peuterspeelzaal, een sportzaal, een buurtontmoetingscentrum, een buitenschoolse 
opvang en een kinderdagverblijf samengaan. Het hele jaar door zal het gebouw zeven dagen per week van 7.00 tot 19.00 
uur gebruikt worden en is daarmee een levendig centrum voor de zelfbouwwijk.

Centrale hal

Kinderdagverblijf
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Hollandertechniek heeft als ervaren partner van de gemeente 
Almere de elektrotechnische installatie van Sterrenschool De 
Ruimte verzorgd. ‘Door het multifunctionele karakter van het 
pand moet het aan de eisen van zeer uiteenlopende gebruikers-
groepen voldoen. De Sterrenschool is een project waarin veilig-
heid, duurzaamheid en toegankelijkheid hoog op de wensenlijst 
van de gemeente stonden. Een voorbeeld hiervan is dat in de 
ruimte waar het kinderdagverblijf gevestigd is alle schakelaars en 
stopcontacten op minimaal anderhalve meter hoogte zijn beves-
tigd’, verteld projectleider Roland van den Heuvel. Ook is het pand 
voorzien van een hoogwaardige brandmeldinstallatie en is een 
elektronisch beveiligings- en toegangssysteem geïnstalleerd dat 
het mogelijk maakt het pand in verschillende zones op verschil-
lende tijden en door de juiste gebruikers te kunnen betreden.  

Sunflower
Een van de belangrijke aandachtspunten van de gemeente 
Almere in dit project is duurzaamheid. Hollandertechniek heeft 
hierom op het dak van het gebouw een zogenaamde ‘sunflower’ 
geplaatst, een aantal zonnepanelen in de vorm van een bloem. 
‘Dit draagt niet alleen bij aan de duurzaamheid van het pand 
maar zorgt er ook voor dat het duurzaamheid uitstraalt’, aldus 
Van den Heuvel.

Veiligheid en duurzaamheid

De sunflower

Met onze kennis op het gebied van o.a. 
elektrotechniek, werktuigbouwkundige 
installaties, beveiliging en IT helpen wij u 
verder in (her)ontwikkeling van nieuw- en 
bestaande bouw. Onze flexibele constructies 
met geïntegreerde en intelligente 
systemen staan ten diensten van comfort, 
communicatie, veiligheid en duurzaamheid.

Grenzen verleggen
door ontwikkeling van 
levendige oplossingen in 
het onderwijs

| verlegt grenzen

VISKER INTERIEURBOUW
 voor een  Bijzonder interieur op maat

Bredaseweg 53
4844 CK Terheijden
Postbus 51
T: (076) 571 82 36

www.viskerinterieurbouw.nl

Almere • Sterrenschool De Ruimte

Vrijdag 17 april werd Sterrenschool De 
Ruimte officieel geopend door René Pee-
ters, wethouder jeugd, maatschappelijke 
ontwikkeling, onderwijs en sport van de 
gemeente Almere. Bij het ontwikkelen 
van het project is veel aandacht besteed 
aan de multifunctionaliteit, de toegan-
kelijkheid en de duurzaamheid van 
het gebouw. Gemeente Almere heeft er 
nadrukkelijk voor gekozen hierin te in-
vesteren. De gemeente stelde SMT Bouw 
en Vastgoed indertijd aan als hoofdaan-
nemer. ‘Bijzonder aan dit project is de 
multifunctionaliteit van het gebouw. Hoe 
meer mensen, hoe meer wensen’, vertelt 
Stijn de Wolf, directeur van SMT. 
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Metselwerk met stenen in zes kleuren, 
van licht naar donker, met sterren

Opdrachtgever
Gemeente Almere

Ontwerp
Leijh, Kappelhoff, Seckel, Van den Dob-
belssteen Architecten - Hengelo

Constructeur
Pieters Bouwtechniek, Almere

Adviseur installaties
TDS Engineering, Almere

Uitvoering
SMT Bouw en Vastgoed, Rosmalen

E-installaties
Hollander Techniek, Almere

W-installaties
MIT, Almere

Toegangscontrolesysteem
Gunters & Meuser, Amsterdam

Inrichting Sportzalen
Janssen Fritsen, Helmond

Brandwerende Bekleding
FireCareBrandwerende technieken, 
Cothen

Bouwprogramma
Basisschool, peuterspeelzaal, sportzaal, 
buurtontmoetingscentrum, buiten-
schoolse opvang, kinderdagverblijf

Bruto vloeroppervlakte
4.550 m2

Bouwperiode
december 2013 - januari 2015

Zwevende vloer
SMT heeft een portfolio waarin meerdere 
multifunctionele scholen en sportge-
bouwen staan, maar Sterrenschool De 
Ruimte heeft iets bijzonders. ‘Dit gebouw 
heeft op de tweede en tevens bovenste 
verdieping twee sporthallen die gebouwd 
zijn op een zogenaamde ‘zwevende 
vloer’. Een sporthal boven klaslokalen is 
iets waar je qua akoestiek niet direct aan 
denkt. Omdat er steeds meer functio-
naliteiten op eenzelfde vloeroppervlak 
moeten worden gerealiseerd ontkom je 
niet aan het ontwikkelen van inventieve 
oplossingen. ‘Bouwtechnisch is het een 
uitdaging om ervoor te zorgen dat gelui-
den uit de sporthal niet  doorklinken in 
de onderliggende ruimtes. De vloercon-
structie is opgebouwd uit rubberen nok-
ken waar een houten frame op rust. Op 

dit houten frame is beton op gestort. Dit 
kon uiteraard pas toen het gebouw wind 
en waterdicht was. ‘Maar dit zijn niet de 
meest ideale omstandigheden om beton 
te storten’, aldus De Wolf. ‘Hierna moest 
de geluiddempende topvloer worden 
aangebracht. Al met al was de vloer een 
project in een project dat, ook gezien 
de droogtijd, de nodige planningsvaar-
digheden en flexibiliteit van de andere 
specialisten in dit bouwproject met zich 
meebracht. Het resultaat mag er zijn en 
in toekomstige projecten zullen we deze 
constructie zeker als een serieuze optie 
en mogelijkheid inbrengen’.  

Sterrenhemel
Naast de bijzondere vloerconstructie is 
ook veel aandacht besteed aan de uitstra-
ling van het multifunctionele gebouw. 

Het doet de naam ‘Sterrenschool’ met 
recht eer aan: de gevel van het pand is 
opgetrokken uit metselwerk met stenen 
in zes kleuren, van licht naar donker. 
Hiermee symboliseert het een sterrenhe-
mel. Aan de bovenkant van de gevel stra-
len iedere avond lichtgevende sterren. 

Transparantie
‘Tijdens dit project hebben we mogen 
samenwerken met een aantal verschil-
lende partijen. Als hoofdaannemer van 
dit project was het onze taak de plan-
ning en de veiligheid op de bouwplaats 
te bewaken. Professionaliteit, goed over-
leg en een transparante samenwerking 
zijn de sleutelwoorden geweest tot het 
slagen van dit multifunctionele project’, 
aldus De Wolf.
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Opdrachtgever
Focus Invest, Eindhoven

Architect
TK Architectuur & Bouwmanagement, 
Schalkhaar

Bouwbedrijf
Aan de Stegge Twello, Twello

Advies Installaties
Adviesbureau W-inst, Eindhoven

Inspectie en certificering vloei-
stofdichtheid
ABV Haukes Bodemsanering,  
Millingen a/d Rijn

W-Installaties
Heesmans Installatie Techniek B.V., 
Helmond

E-Installaties
Van Mackelenbergh Electro B.V.,  
Den Bosch

Bouwperiode
juli 2014 – maart 2015

Aanneemsom
€ 4,6 miljoen

Nieuwbouw  Reym
Bedrijfsgebouw en afvalbewerkingsinstallatie Reym • Rotterdam

Ingang en kantoor van Reym aan de Theemsweg
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Nieuwbouw  Reym
Tekst: Margot Visser

De kortere bouwtijd was voor Aan de Stegge B.V. de belangrijkste 
reden om voor het kantoorgedeelte van het nieuwe bedrijfspand 
van de Reymgroep te kiezen voor de toepassing van HSB-wanden. 
‘Zodoende was het mogelijk om de gevraagde opleverdatum te 
realiseren’, vertelt Henrie Eppink van Hendriksen Prefab. ‘Oor-
spronkelijk waren kalk-zandsteenwanden bedacht, maar die 
kennen een langere bouwtijd en men is meer afhankelijk van 
het weer. Wij hebben in één week tijd drie verdiepingen en een 
dakrand opgetrokken. Het dak kon meteen wind- en waterdicht 
worden gemaakt, waardoor de aannemer direct verder kon met 
het binnenwerk. Een bijkomend voordeel van onze wanden is dat 
de stelkozijnen en isolatie er al in zijn verwerkt.’ 
Door de werkvoorbereiding in de bouwvak te doen, wist Hendrik-
sen Prefab de zeer krappe planning te halen. ‘We hebben onze 
componenten volledig in BIM ingetekend. Na de vakantie lag er 
een compleet uitgewerkt pakket klaar’, aldus Eppink.

Drie verdiepingen in  
één week met HSB

is complexe puzzel
Er viel nog een hoop te engineeren voordat de 
bouw van het nieuwe bedrijfspand van Reym in 
het Rotterdamse havengebied van start kon gaan. 
De ingewikkelde processen en strenge eisen ten 
aanzien van veiligheidsvoorzieningen maakten de 
nieuwbouw van het industriële reinigingsbedrijf 
tot een flinke puzzel voor alle betrokken partijen.

De Reym Groep houdt zich bezig met industriële reini-
ging, transport en afvalstoffenmanagement. Installa-
ties, systemen, leidingen, (opslag)tanks en productie-
hallen worden door hen grondig schoongemaakt. Het 
bedrijf zorgt ook voor het vervoer en de gecontroleer-
de inzameling en verwerking van het afval dat hierbij 
vrijkomt. Dat vindt plaats in zogeheten afvalbewer-
kingsinstallaties (ABI’s).

Tanks
In de Rotterdamse Botlek hebben Reym en zuster-
bedrijf ATM een nieuw bedrijfspand in gebruikm 
genomen dat bestaat uit 1.950 m2 kantoor, 500 m2 
werkplaats en 900 m2 magazijn en opslag. Achter het 
kantoorgebouw is een ABI gebouwd. Dit bestaat uit 
een tankenpark van twaalf bewerkingstanks en zes-
tien opslagtanks. Rondom de tanks bevindt zich een 
calamiteitenopslag, met uitkragende beton wanden 
van vier meter hoog. Verder bestaat de ABI onder 
 andere uit diverse putten, een portaalkraan, een 
 laboratorium en een voorzieningengoot.

3D
Bouwbedrijf Aan de Stegge Twello werd al in een vroeg 
stadium bij het project betrokken. ‘Het ontwerp was 
nog maar voor zo’n 80% op orde’,  vertelt projectleider 
Ben Mulder. ‘De directie vond het echter belangrijk om 
al in het voortraject bouwkundige kennis toe te voe-
gen . Wij hebben het tekenwerk van de architect over-
genomen en alles in 3D geëngineerd. Knooppunten 

Het complex van Reym 
aan de Theemweg. Achter 
de gebouwen staan de 
afvalbewerkinginstallatie 
(ABI) met tanks waarin 
vloeibare afvalstoffen 
worden opgeslagen, 
behandeld en gescheiden 
afgevoerd.
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HENDRIKSEN
PREFAB b.v.
Voor maatwerk in Hout-Skelet-Bouw.

Tel.: 0315 - 64 25 49
Fax: 0315 - 63 01 60

info@hendriksen-prefab.nl
de Stenenmaat 2 - 7071 ED Ulft - Postbus 119 - 7070 AC Ulft

DAKEN
WANDEN
DAKKAPELLEN

TK Architectuur & Bouwmanagement
Mensinksdijkje 6a

7433 AN Schalkhaar
Telnr. 0570-630302

Mobiel: 06-55194540
Website: www.tkarchitect.nl

Berendsen.cc 
Bouwadvies Ontwerp & Realisatie

Deventerstraat 122
7321  CD  Apeldoorn
Telnr. 055-3667889

Mobiel: 06-53920406
Website: www.berendsen.cc

 
  
     

 
                                ’s-Hertogenbosch  073 621 08 91 

 
Heeft bij Reym o.a verzorgd: 

 Energiedistributie 
 Energiezuinige verlichtingsinstallatie 
 Data installatie 
 Bekabeling beveiligingsinstallaties 

 

Een intensief traject met de nadruk op ontwikkeling en samen-
werking, zo karakteriseert Louis Berendsen van TK Architectuur 
en Bouwmanagement het ontwerp van de nieuwbouw van 
Reym. ‘Reym zocht een bureau dat de vertaalslag kon maken van 
processen en techniek naar een ontwerp. Om dat goed te kunnen 
doen, moesten we hun complexe werkplaatsstructuur goed in 
de vingers krijgen. Neem alleen al een aspect als routing van de 
achttien meter lange vrachtwagens over het terrein. Daar heb-
ben we behoorlijk mee gestoeid. Het was een langdurig traject, 
waarin nauwe samenwerking met de aannemer en opdracht-
gever centraal stond.’ 
Duurzaamheid was een belangrijk uitgangspunt in het, qua 
uitstraling basic en gedegen, gebouwontwerp. ‘Reym heeft een 
duurzame visie die ze zo goed mogelijk in het gebouw naar voren 
willen laten komen,’ vertelt directeur Ton Keijmel. ‘Een uitdaging 
was hoe om te gaan met koeling, verwarming en ventilatie. Geko-
zen is voor een lucht-waterwarmtepomp. De nieuwste versie van 
deze unit levert een C.O.P. van 4. Voordeel is dat er geen gasaan-
sluiting nodig is. Duurzaamheid komt ook terug in de toegepaste 
materialen. Zo is gekozen voor onderhoudsarme materialen zoals 
metselwerk, gewassen grindbetonplint, naturel beton, aluminium 
kozijnen en kunststof dakbedekking in een lichte kleur, waardoor 
opwarming wordt tegengegaan.’  

Complexe vertaalslag 
voor architect

Het grote aantal partijen dat betrokken was bij de bouw van 
het nieuwe bedrijfspand van Reym, maakte het ontwerp van 
de elektrotechnische installatie tot een flinke uitdaging. ‘De 
W-installateur, de beveiligingsinstallateur, de procesinstalla-
teur, ze hebben allemaal een relatie met de elektrotechnische 
installaties’,  vertelt Antoni Hellemons van van mackelenbergh 
electro bv. ‘Om dat in goede banen te leiden was veel overleg en 
een nauwe samenwerking vereist. Door de extra wensen van de 
opdrachtgever werd de installatie veel uitgebreider en complexer. 
Dat betekende voor van mackelenbergh een dubbele hoeveelheid 
werk binnen dezelfde tijd. Enorm hectisch, maar we hebben het 
door onze flexibiliteit en door met extra ploegen te werken tijdig 
weten te realiseren.’ 
Naast het ontwerp en de aanleg van de elektrotechnische instal-
latie, realiseerde Van Mackelenbergh ook de data- en verlichtings-
installatie. ‘Alle verlichting is uitgevoerd met energiezuinige ar-
maturen welke bovendien op aanwezigheid geschakeld worden. 
Dit geeft nog een extra energiebesparing,’ aldus Hellemons.

Extra werk vereist 
flexibiliteit voor 
E-installateur
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www.adst.nlAan de Stegge bouwt aan uw business

Rotterdam • Bedrijfsgebouw en afvalbewerkingsinstallatie Reym

hebben we rechtstreeks met het architectenbureau 
opgelost. Reym hebben we hierin volledig ontzorgd.’ 

Op heel veel vlakken viel er nog flink wat engineering 
te doen. Vooral de constructie van de ABI heeft het 
bouwbedrijf flink wat hoofdbrekens opgeleverd. ‘Daar 
speelden veel vragen: hoe gaan we de opvang van (ge-
vaarlijke) vloeistoffen veiligstellen, hoe dik moeten de 
wanden van de opvang worden, hoe gaan we voldoen 
aan de milieueisen et cetera. Het gaat om een enorme 
betonnen bak waarin de tanks geplaatst zijn, waarbij 
van cruciaal belang is dat er geen vloeistof ontsnapt. 
Ook het draagvermogen van de vloer was een punt 
waarover lang is gediscussieerd. De locatie heeft een 
heel harde bodemstructuur. Heipalen moesten wor-
den voorgeboord. De techneuten hebben flink gesteg-
geld over het juist verdelen van de puntlasten.’ 

Het resultaat mag er zijn, vindt Mulder. Hij prijst hier-
bij de betrokkenheid van Reym. ‘Hun actieve meeden-
ken is een compliment waard. Mede hierdoor krijgen 
ze datgene wat ze gedroomd hadden.’

Naast het kantoor staan achtereenvolgens de gedeelten 
voor de technische dienst, een magazijn en een loods



Opdrachtgever/ontwikkelaar
Real Estate Invest II, Aalsmeer

Architect
RPHS+, Voorburg

Adviseurs
VKZ, Bilthoven (bouwdirectie), Bar-
tels Ingenieurs, Utrecht (constructie), 
Ingenieursbureau Linssen, Amsterdam 
(installaties)

Uitvoering
Burgland Bouw, Dodewaard

Bouwperiode
augustus 2014 - eind december 2014

Bruto vloeroppervlakte fase 1
2.100 m2

Winkelcentrum
ontwaakt uit de jaren ’70

Het werd onlangs nog genomineerd voor lelijkste plek van de provincie Utrecht, maar 
daar is nu verandering in aan het komen. De eerste fase van de grondige renovatie van 
winkelcentrum De Kwinkelier in Bilthoven is afgerond en het resultaat is een verademing.

Gevarieerd gevelbeeld, 
kleinschalige architectuur
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Tekst: Vincent Wevers

Bilthoven • Renovatie De Kwinkelier

De Kwinkelier is een opgetild winkel-
centrum dat geheel over een parkeer-
garage ligt en dat stamt uit de jaren 70. 
Decennia lang is hier weinig veranderd. 
Aan de buitenkant rondom nodigt het 
winkelcentrum niet uit door alle blinde 
muren en laad- en losplekken. Aan de 
binnenkant sloot het geheel weinig aan 
op het aanliggende centrum en waren de 
gevels met veel donkerbruin hout zacht 
gezegd gedateerd te noemen. Warmte en 
welkom ontbraken.

Kronkelstraatje eerst
Toen de huidige eigenaar, Real Estate 
Invest II, De Kwinkelier overnam, was al 

snel duidelijk dat er wat moest gebeuren. 
Een volledige make-over van het win-
kelcentrum moet klanten en winkeliers 
weer terug lokken. Burgland Bouw uit 
Dodewaard tekende voor de eerste fase, 
waarbij het centrale kronkelstraatje onder 
handen werd genomen. 
‘We begonnen al met stagnatie’, legt pro-
jectleider Dennis Mentink uit, ‘want de 
luifels boven het straatje bleken tjokvol 
asbest te zitten.’ Dat betekende dus eerst 
een goede inventarisatie maken en par-
tijen zoeken die de asbestverwijdering ter 
hand konden nemen voor er goed en wel 
met de klus begonnen kon worden. ‘Ge-
lukkig hebben we snel kunnen schakelen 

en kon de sanering gefaseerd plaatsvin-
den, waardoor we de vertraging hebben 
kunnen beperken tot maar twee weken.’ 

Veiligheidsmaatregelen
Want er zat druk op de ketel. De renova-
tie, die begon net na de bouwvak, moest 
afgerond zijn voor de voor de winkeliers 
zo belangrijke en de drukke weken in 
aanloop naar de feestdagen. En ook niet 
onbelangrijk: het werk moest gedaan 
worden zonder dat winkels wekenlang 
hun deuren moesten sluiten.
Een geluk bij een ongeluk was dat door 
het achterstallige uiterlijk De Kwinke-

lier te kampen heeft met behoorlijk wat 
leegstand. Van de dertien winkels die een 
compleet nieuwe gevel kregen, stonden 
er acht leeg. De winkels die er nog wel 
zaten, moesten gewoon aanloop blijven 
houden en ook het straatje moest toe-
gankelijk blijven. Mentink: ‘We moesten 
dus extra veiligheidsmaatregelen nemen 
en bezoekers goed over het pad geleiden. 
Dat zorgde nog wel eens voor wat ver-
rassingen, want mensen lopen veel op 
automatisme. Dan stond er opeens een 
shopper voor je neus.’ 

Een wereld van verschil met wat 
er stond (zoals de oudbouw van 
Kruidvat toont). Waar de nieuwe 
bestrating begint, geeft precies de 
grens aan van fase 1.

Industriebouw • mei 2015 • 59



T 0346-21 34 26  
F 0346-21 34 38
E info@floorrolluiken.nl  
I www.floorrolluiken.nl

Bezoekadres en showroom
Groenekanseweg 24
3737 AG Groenekan

Professionals 
in rolluiken

• eigen fabriek in midden NL

• totaalleverancier van ontwerp tot

   productie, montage & onderhoud

• gecertificeerde rolluiken

• erkend door verzekeringen

• 24/7 servicedienst

f l o o r  r o l l u i k e n

Enkele voorbeelden van 
uitgevoerde sloopwerkzaam-
heden t.b.v. Winkelcentrum 
‘De Kwinkelier’ te Bilthoven in 
opdracht van Burgland Bouw 
B.V. te  Dodewaard:

>  Casco slopen 7 stuks 
 winkelunits. 

>  Sloopwerk gevels en puien. 
>  Sloop- en zaagwerk 

 trappenhuis en liftput.
>  Sloopwerk/Demonteren 

staalconstructie met gebruik 
van een hoogwerker. 

>  Asbestsaneringswerk-
zaamheden.

>  Slopen van luifels. 
>  Afhijsen van houten punt-

daken incl. staalconstructie. 
>  Tegelvloeren incl. dekvloer 

hakken.

Onze specialiteiten zijn 
het casco slopen van 
winkelpanden, zieken-
huizen, fabrieken, 
bedrijfspanden, woon-
huizen, het ontgraven van 
kelders, grondsanering en 
asbestsanering. Ook zijn 
wij gespecialiseerd in elke 
vorm van totaalsloop zoals 
het slopen van gebouwen, 
betonconstructies en 
staalconstructies.

Heeft u vragen of wilt u 
een offerte aanvragen?  
Dan kunt u ons bellen of 
e-mailen naar volgend 
adres:
Schoterhoek 31
2441 LC Nieuwveen
Postbus 3010
2440 AA Nieuwveen
Tel: 0172 - 438 325
Fax: 0172 - 419 920
info@rjc-sloopwerken.nl
www.rjc-sloopwerken.nl

Het onmogelijke 
doen wij  onmiddellijk. 
 Wonderen duren iets 
langer.

Voor er goed en wel met de bouw kon worden begonnen, moest 
eerst de oude laag verwijderd worden. En dat is best een precisie-
werkje als de winkels open moeten blijven en het publiek moet 
blijven doorlopen. Helemaal als je bedenkt dat je als sloper een 
betonnen deklaag van 15 centimeter moet weghalen en als klap 
op de vuurpijl een oude liftschacht die helemaal vol was gestort 
met beton toen die in onbruik geraakt was. ‘We moesten het alle-
maal weghalen zonder schade en zo min mogelijk overlast’, zegt 
Cornelis de Bruijn van RJC Sloop- en Grondwerken BV.
‘We hebben veel in de avonduren en in de vakantie gedaan’, legt 
De Bruijn uit, ‘Een rode draad door het hele verhaal was asbest. 
Overal kwamen we asbest tegen. Dat betekent dus constant alert 
zijn. Tegen je jongens zeggen: “Kijk uit, pas op!”’ Doordat er veel 
meer asbest bleek te zitten dan het vooronderzoek had uitgewe-
zen, was het vaak een kwestie van achter-de-asbestsaneerder-
aanhobbelen. Het materiaal zat als brandwerend materiaal in de 
luifels bij de aansluitingen op de gevels.

In het gerenoveerde straatje in De Kwinkelier zitten een opticien 
en een juwelier. Dat zijn winkels die tegen een stootje moeten 
kunnen, vooral na sluitingstijd. ‘80% van de inbraken gebeurt bin-
nen vier minuten’, zegt Hans Floor van Floor Rolluiken, ‘Als je die 
vier minuten kan overbruggen, ben je al heel ver.’
Als een inbreker minutenlang bezig is met het openbreken van 
een rolluik of -hek, moet hij nog aan het grijpen van de buit be-
ginnen. ‘Voor je het weet is hij dan tien minuten verder. De kans 
op een heterdaadje wordt dan wel erg groot.’ 
Maar ook zonder buit kan de schade flink zijn, dus is voorkomen is 
beter dan genezen. Dat begint al met de visuele uitstraling. ‘Een 
inbreker is calculerend, net als jij en ik’, aldus Floor. Dat betekent 
dat een hek al duidelijk aanwezig moet zijn. ‘Dat schrikt al af. Als 
hij dan ook nog eens een stel goede sloten ziet en dik glas, is de 
kans groot dat hij het van tevoren al uit zijn hoofd zet.’

Alert bij sloopwerk Inbraak ontmoedigende 
rolluiken

Renovatie De Kwinkelier • Bilthoven
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BURGLAND BOUW Dodewaard

U W  V O O R T V A R E N D E  P A R T N E R  B I J  H U I S V E S T I N G

44 appartementen met commerciele ruimten, Nijmegen Distributiecentrum, Tiel

Talita Koemischool, Nijmegen S.G. Cambium College, Zaltbommel

Revitalisering Sport- en aquacentrum De Sypel, HarderwijkGebouw 55 KWIII kazerne, Apeldoorn

Woning met bedrijfshal, Opheusden Woonvoorziening t.b.v. St. Adullam, Barneveld

Verstopt werk
Ondanks deze uitdagingen slaagden 
de bouwers erin om het hart van De 
Kwinkelier weer opnieuw te laten klop-
pen. De verandering is enorm, hoewel 
de constructie vrijwel niet is gewijzigd. 
‘Alleen hier en daar moest er een staal-
constructie aangepast worden om een 
extra bouwlaag aan te brengen’, aldus 
Mentink. De bestrating, die in de laatste 
weken van 2014 werd vervangen, maakt 
het geheel af. Dat leidt nu tot de grap-
pige situatie dat er een perfect gere-
noveerd straatje omsloten wordt door 
een nog te renoveren winkelcentrum. 
Mentink: ‘Op dit moment is ons werk 
nog een beetje verstopt’.

De beginnende metamorfose is hopelijk 
een opmaat naar een hoopvolle toekomst 
van De Kwinkelier. Voor het vernieuwde 
deel is al links en recht interesse getoond 
door ondernemers. De volgende fases, 
waarbij de rest van het winkelcentrum 
ook onder handen wordt genomen, is op 
dit moment in aanbesteding. 

Gedateerde oudbouw wacht 
op het begin van fase 2

Kronkelstraatje nieuwe stijl
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Opdrachtgever
Alphatron Property Investments BV, 
Rotterdam

Architect
Roggeveen & Piso Architecten, Wad-
dinxveen

Constructeur
Goudstikker De Vries, Almere

Adviseur installaties
4E-Advies, Krimpen a/d IJssel

Bouwdirectie
Bouwkundig Advies Ton van de Berg, 
Laren

Uitvoering
De Vries en Verburg, Stolwijk

Metselwerk
Metselbedrijf Nieuwkoop,  
Bergambacht

Stucwerk
Britsemmer Stucadoorsbedrijf, Gouda 

Bouwperiode
maart-december 2014

Bruto vloeroppervlakte
2.500 m2

Alphatron nestelt zich op

Amstelwijck
Alphatron BV zocht naar een nieuw bedrijfspand om de vestigingen Rotterdam en 
Waalwijk van het bedrijfsonderdeel Security Systems te kunnen samenvoegen. Logische 
vestigingslocatie was Businesspark Amstelwijck, direct aan de A16. Een en ander moest snel 
gebeuren: in maart 2014 werd de eerste paal geslagen en al in december van datzelfde jaar 
werd het pand opgeleverd. Dankzij het ontwerp van Roggeveen & Piso Architecten staan 
monteurs, kantoormedewerkers en verkopers in direct contact met elkaar.

Bedrijfsgebouw 
met de uitstraling 
van een kantoor
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Tekst: Merel van Berkel Dordrecht • Alphatron

‘De opdrachtgever wilde een zo duurzaam mogelijk gebouw 
tegen acceptabele kosten en met die wens ben ik aan de slag 
gegaan’, vertelt Ronald Van Rijn, eigenaar van 4E-Advies. ‘Van 
de twaalf varianten die ik voor het nieuwe pand van Alphatron 
heb berekend, is het meest energiezuinige ontwerp gekozen.’ 
Van Rijn heeft inmiddels al ruim vijfentwintig jaar ervaring als 
installatieadviseur, vanaf 2011 als zelfstandige. Sindsdien heeft 
hij al vaker een dergelijk groot project gedaan. ‘Uiteindelijk is er 
gekozen voor een systeem met een centrale warmtepomp, een 
energie buffer en decentrale warmtepompunits in de vertrekken. 
Deze techniek is erg duurzaam en energiezuinig: de energie kan 
via een watergedragen systeem worden uitgewisseld tussen de 
verschillende vertrekken. Daarnaast zijn er op het dak honderd-
dertig zonnepanelen geplaatst op één groot schuin vlak dat 
tevens het dak van de techniekruimte vormt. De EPC-waarde van 
het gebouw is bijna 60% beter dan de eis in het bouwbesluit.’

EPC 60% beter dan 
Bouwbesluit

Metselbedrijf Nieuwkoop had nog niet eerder gewerkt aan een 
project van het formaat Alphatron. Normaalgesproken werken ze 
namelijk vooral in de vrijstaande woningbouw. Eigenaar Corné 
van Nieuwkoop had echter persoonlijk wel veel werkervaring bin-
nen de utiliteitsbouw opgedaan bij zijn vorige werkgever. Inmid-
dels werkt hij vijf jaar als zelfstandige met één man personeel 
en is bovendien erkend als leerbedrijf. In Dordrecht nam hij het 
metselwerk van de buitengevels voor zijn rekening. ‘De stenen 
zijn stootvoegloos geplaatst, ‘koud’ tegen elkaar dus’, legt hij uit. 
Dit wordt vaak gedaan om de belijning beter zichtbaar te maken. 
Verder is er besloten om het gevelwerk te pointeren. Hierbij 
wordt een speciale doorstrijkmortel gebruikt, op basis van fijnere 
zandkorrels. Het grote voordeel van deze vrij nieuwe techniek is 
dat het voegwerk bespaart. Bovendien krijgt de muur een langere 
levensduur. Het is dus ook een zeer duurzame oplossing. 

Duurzaam metselwerk 
zonder stootvoeg

Ogenschijnlijk staat hier een kantoorgebouw, maar de 
bezoeker zal binnen verrast zijn door wat hij er aan-
treft. Alphatron ontwerpt en stelt de eigen producten 
zelf samen. De gekozen constructie past hier uitste-
kend bij: de hoge centrale ruimte verbindt de diverse 
bedrijfsonderdelen, zodat zij elkaar kunnen stimule-
ren en op die manier innovatie genereren. Opmerke-
lijk is dat de uitstraling van het magazijn nauwelijks 
verschilt van het directievertrek. Momenteel huisvest 
het pand circa vijftig werknemers, maar het is voor-
bereid op een eventuele personeelsuitbreiding in de 
toekomst: extra ruimten die alvast gecreëerd zijn. 

31.000kWh, geen CO2-uitstoot
Het uitgangspunt bij de bouw was een BREAAM-
certificering. Deze duurzaamheid is terug te vinden op 
alle fronten, maar het meest zichtbaar zijn de zon-
necollectoren op het dak. Deze zijn een eigen product, 
afkomstig uit de vestiging in Nieuw-Zeeland. Zij 
genereren voldoende energie voor de gebouwgebon-
den installaties. ‘Daarnaast bevatte het ontwerp een 
warmtepompinstallatie voor koeling en verwarming 
van het gebouw’, zo vertelt Kees Verdoorn van Bouw-
bedrijf De Vries en Verburg uit Stolwijk. ‘Het voor-
deel van de gekozen oplossingen, is dat het gebouw 

hiermee voor een groot deel verantwoordelijk is voor 
zijn eigen stroomopwekking. Per jaar wordt er maar 
liefst ruim 31.000 kWh gegenereerd.’ Bovendien heeft 
het gebouw dankzij de warmtepompinstallatie geen 
gasaansluiting en daardoor ook geen CO2-uitstoot.

De verlichting van het gebouw is uitgevoerd met 
hoog rendement armaturen die zijn voorzien van een 
daglichtafhankelijke regeling. Bij voldoende binnen-
komend zonlicht worden de armaturen gedimd of 
zelfs helemaal uitgeschakeld. De verlichting wordt 
geschakeld met ruimtesensoren, zodat deze alleen 
aangaat als mensen zich in de ruimte bevinden. Het 
energieverbruik is per saldo zeer beperkt dankzij deze 
duurzame oplossing. Ook de vloerbedekking heeft een 
‘cradle to cradle’-certificaat en sluit daarmee aan bij 
de wens van de opdrachtgever. 

Motiverende werkplek
Door de open structuur, het daglicht en een inspire-
rende ruimtelijkheid zijn de afdelingen naadloos met 
elkaar verbonden. De centrale werkplaats is geïn-
tegreerd in het kantoorgedeelte. De boodschap dat 
iedereen afhankelijk is van elkaar, komt op die manier 
mooi tot uiting. Alleen door samen te werken kunnen 



Gouda
Tel. 0646 011 582
info@britsemmer-stucadoor.nl

Stucadoors- en spuitwerk

Wand- en plafondafwerking

Stucadoren

Spuiten

Latex spuiten

Spachtelputz

Buitengevels

Ornamenten

O N D E R D E E L V A N D E B U R G L A N D G R O E P

Bouwbedrijf DE VRIES EN VERBURG S t o l w i j k

‘t Vaartland 8
2821 LH Stolwijk
Postbus 59
2820 AB Stolwijk
Telefoon 0182 - 34 17 41
Telefax 0182 - 34 24 75
info@devriesverburg.nl
www.devriesverburg.nl

Kennis en daadkracht
Bouwbedrijf De Vries en Verburg bouwt kantoren, zorginstellingen,
scholen, bedrijfsobjecten en woningen. Al meer dan 25 jaar maakt
Bouwbedrijf De Vries en Verburg het verschil door betrouwbaarheid,
degelijkheid en vakmanschap.

U W V O O R T V A R E N D E P A R T N E R B I J B O U W E N

dekvloeren
kunstharsvloeren
(project)stoffering

Transportstraat 51
Bergambacht
Tel. 0182 - 34 16 94

www.magnavloeren.nl

Uw vloer, onze business

Wij bieden al 65 jaar 
totaal oplossingen voor vloeren. 
Van dekvloer tot vloer afwerking 
in de vorm van kunst harsvloeren 
en stoffering. Het leggen wordt 
voorafgegaan door deskundig advies 
op maat, om optimaal en jarenlang 
intensief gebruik van de vloer te 
kunnen garanderen. Onze totaal-
aanpak zorgt voor de perfecte vloer, 
voor elke toepassing. 
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www.vandevelde.nl  
0182-351369

Adviesbureau voor installatietechniek 
en installatiemanagement 

 
- Sanitair technische installaties 
- Werktuigkundige installaties 
- Elektro technische installaties 
- Lift technische installaties 
- Energie Prestatie berekeningen 
- Ventilatie berekeningen 
- Montage controle 
   

4E-Advies www.4E-Advies.nl 
info@4E-Advies.nl 

Het Goudse stukadoorsbedrijf Britsemmer neemt normaliter 
vooral de wat kleinere projecten aan. ‘We doen eigenlijk voor-
namelijk veel opdrachten voor particulieren, we stuken soms 
bungalows en hier en daar worden we ingehuurd bij een grote 
verbouwing’, zo vertelt de gelijknamige eigenaar van de een-
manszaak. Dit was één van de eerste keren dat hij werd gevraagd 
om mee te werken aan een dergelijk groot project.  Toch twijfelde 
hij geen moment, toen de uitvoerder aan hem vroeg om mee te 
werken aan de bouw van het nieuwe bedrijfspand van Alphatron 
in Dordrecht. ‘Hoewel ik mijn werkzaamheden natuurlijk verricht 
als zelfstandige, huur ik voor klussen van dit formaat gewoon 
personeel in. Op die manier konden we zonder probleem binnen 
de afgesproken tijd het gevraagde werk leveren.’ Het stucwerk 
was dan ook moeiteloos binnen vijf weken afgerond. 

Groot stucwerk

Dordrecht • Alphatron

producten tot stand komen. Bezoekers komen direct 
binnen in het hart van het bedrijf en kunnen zo een 
goede eerste indruk krijgen van de organisatie.

Dakterras
De houten vlonders van de omloop op de tweede 
verdieping lopen door in het dakterras, met aangren-
zend een mos-sedumdak. Dit verlengt niet alleen de 
levensduur van het dak, maar houdt ook het regenwa-
ter tijdens een stortbui langer vast. Daarnaast isoleert 
het beter. Op het dak zijn de zonnepanelen geplaatst 
in een optimale hoek, waardoor de gebouwinstallaties 
droog kunnen staan en aan het zicht zijn onttrokken.  

Westgevel met links 
bedrijfsruimte met 
dakterras

130 zonnepanelen op één groot schuin vlak dat 
tevens het dak van de techniekruimte vormt



Opdrachtgever
Zorgbalans, Haarlem

Architect
Wiegerinck Architecten, Arnhem

Adviseur
Ingenieursburo Linssen BV, Amsterdam

Bouwbegeleiding
BOB Projectmanagement, Zeist

Installaties
Klaver Klimaattechniek, Obdam

Aannemer
Hegeman Bouw, Almelo

Bouwperiode
nov. 2013 – jan 2015

Aanneemsom
4,5 miljoen incl. BTW

Opfrisbeurt voor

Houttuinen
Verpleeghuis Houttuinen • Haarlem

Tekst: Margot Visser

Spectaculair kun je de renovatie misschien niet noe-
men, maar bijzonder is wel hoe Wiegerinck Archi-
tecten met vrij eenvoudige ingrepen toch een nieuw 
en eigentijds gevoel aan het ruim twintig jaar oude 
gebouw heeft weten te geven. ‘Door de herindeling en 
herinrichting van de wooneenheden hebben we meer 
rust en een prettiger woonomgeving gecreëerd voor 
de bewoners, mensen met dementie’,  vertelt architect 
Bert Muijres. ‘Er zijn negen woongroepen met ieder 
tien bewoners. Elke groep heeft nu zijn eigen voor-
deur, woonkamer  met keuken en buitenruimte. Een 
groot verschil met de oude situatie, waar de groepen 
veel groter waren en de woonkamers feitelijk open-
baar gebied waren.’ 

Kleine woongroepen, meer sfeer en 
meer beleving. Dat is in een notendop de 

verandering die het Haarlemse verpleeghuis 
Houttuinen heeft ondergaan. Met relatief 

beperkte middelen heeft architectenbureau 
Wiegerinck een mooi resultaat neergezet.

Twintig jaar oud en toch weer eigentijds 
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De vloeren van de algemene ruimten (entree en gangen naar de 
verblijven) van verpleeghuis Houttuinen zijn volledig vernieuwd en 
hebben een luxere uitstraling gekregen. Marmoleum is vervangen 
door keramische tegels met een dikte van slechts drie millimeter. 
‘Deze is specifiek bedoeld voor renovatie’,  vertelt Marco Smits van 
Tegels.com. ‘De gemiddelde tegel is zo’n twaalf millimeter dik, 
inclusief lijmlaag kom je dan al snel op vijftien à zestien millimeter. 
Met deze dunne tegel blijven we daar ruim onder.’ 

In totaal werd 700 m2 vloer vervangen, verdeeld over twee ver-
diepingen. Ook leverde Tegels.com de wandtegels voor de nieuwe 
sanitaire ruimten. De zakelijke tak van het bedrijf, met de familie 
Smits als grondleggers, heeft ruim vijftig jaar ervaring in de tegel-
branche en is specialist op het gebied van keramische tegels en 
natuursteen. Tegels.com werkt door heel Nederland en heeft een 
zeer divers klantenbestand: ‘Wij leveren en verwerken van één tot 
15.000 m2’,  aldus Marco Smits.

Vloeren met meer 
uitstraling: van 
marmoleum naar keramiek

Hout
Natuurlijke materialen en kleuren zijn toegepast om 
het gebouw een nieuwe, frisse sfeer te geven. ‘Een pvc-
vloer is in dit type instellingen onontkoombaar, maar 
gelukkig hebben we een mooie gevonden met een 
matte, natuurlijke houtuitstraling. De voordeuren van 
de woongroepen zijn in eikenhout gematerialiseerd, 
evenals de deuren van de sanitairruimtes. De deuren 
van de bewonerskamers zijn in zachte kleuren uitge-
voerd, waarbij elke bewoner een eigen kleur heeft’ .

Gaan de bewoners hun voordeur uit, dan komen ze op 
de in steen gematerialiseerde, interne binnenstraat 
terecht. Aan deze route liggen onder andere het grand 
café, een bioscoop, een winkeltje, de kapsalon en snoe-
zelruimte. ‘Zo bieden we bewoners meer plekjes waar 
ze zich kunnen ophouden dan vroeger. Ook hebben ze 
toegang tot de besloten binnentuinen’, aldus Muijres.

De reacties van de bewoners op hun nieuwe woonom-
geving zijn positief. Bovendien is er nu een wachtlijst, 
waar bewoners voorheen direct terecht konden. Het 
grootste compliment kreeg Muijres van een meneer 
die er al jaren woonde: ‘Hij verzuchtte dat hij nog 
nooit zo mooi had gewoond.’ 

Extra ruimte
De opdracht voor Wiegerinck Architecten was om het 
bestaande gebouw zonder al teveel ingrepen om te 
vormen. ‘De structuur van ons gebouw uit de jaren ’90 
leende zich gelukkig goed voor de transformatie naar 
negen woongroepen. De benodigde extra ruimte voor 
de beperkte uitbreiding hebben we gevonden in drie 
overkragingen onder het gebouw en de centrale tuin’,  
vertelt Muijres.
Het nieuwe woongedeelte onder de overkragingen is 
onderheid met stalen buispalen; op de fundering zijn 
betonvloeren gelegd en tussen de bestaande kolom-
men zijn binnenwanden opgetrokken. De gevels zijn 
recht naar beneden doorgetrokken.’ Alle bestaande 
kamers zijn gerenoveerd. Bouwbedrijf Hegeman was 
verantwoordelijk voor de realisatie, BOB projectma-
nagement heeft de bouw begeleid.

‘Grand café’ Besloten binnentuin
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in de vleeswereld
Trendsetter

Opdrachtgever
Hutten & Zonen

Architect
Bessels Architecten en Ingenieurs, 
Twello

Adviseurs
KWA Bedrijfsadviseurs, Amersfoort

BREEAM adviseur
Adamas Groep, Arnhem

Aannemer
Aan de Stegge, Twello

Hogedrukreiniging
Lets BV, Dronten

Pantry’s
Hoogslag Totaalinterieur, Heeten  

Maatwerk RVS
Bemei RVS Industrie, Holten

Isolatiepanelen, deuren  
klinische ruimten
Roma Nederland BV, Raamsdonksveer

Bouwperiode
januari 2014 – februari 2015

Bruto vloeroppervlakte
4.000 m2

Hutten en Zn • Heeten

De modernste en duurzaamste runderslachterij van Europa, zo mag Hutten Traditional Beef zich 
wel noemen. Het familiebedrijf uit Heeten is de eerste in de vleesverwerkingsbranche met een 
BREAAM Excellent certificering. Bijzonder, in de conservatieve vleeswereld waarin duurzaamheid 
over het algemeen nog niet heel hoog op de agenda staat. Hutten is een voorloper.
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‘De vier pantry’s in het bedrijfspand van Hutten en Zn moe-
ten tegen een stootje kunnen’, vertelt Mark Hoogeslag van 
Hoogeslag Totaal Interieur. ‘Hutten heeft daarom gekozen voor 
kwalitatief hoogwaardige materialen. Geen spaanplaat maar 
multiplex met een extra HPL-laag. En we hebben hier de betere 
merken toegepast,  bijvoorbeeld Hettich scharnieren. De keukens 
blijft zo langer mooi.’ Anderhalf jaar geleden begon Hoogeslag 
voor zichzelf. Luxe maatwerkkeukens vormen de hoofdmoot van 
zijn werk, maar het bedrijf kan ook worden ingeschakeld voor 
interieur op maat. Zo leverde Hoogeslag voor Hutten ook de 
receptiebalie en de garderobe. ‘Kwaliteit  en service staat bij mij 
altijd voorop’, zegt hij. Daar doe ik geen concessies aan’.’ 

Kwaliteit die tegen een 
stootje kan

Wekelijks wordt straks een groot aantal 
runderen geslacht bij runderslachterij 
Hutten en Zonen. Uitbreiding in het 
dorpscentrum van Nieuw Heeten was 
niet mogelijk en daarom verhuisde Hut-
ten en Zonen naar een bedrijventerrein 
De Telgen in Heeten. Daar verrijst het 
nieuwe tweelaagse bedrijfspand be-
staande uit een stal, uitbeen- en ver-
werkingsruimten, krattenwas en washal 

Veertig aftappunten en 580 meter leiding-
werk zijn nodig om de complete slachterij 
van Hutten en Zonen manueel en onder 
hoge druk te kunnen reinigen. Lets BV 
leverde de hogedrukmachine (met toeren-
regeling) en legde het volledige leidingwerk 
aan. Het bedrijf uit Dronten is specialist in 

het leveren van reinigings- en persluchtin-
stallaties in onder meer de voedselsector. 
Lets BV wist een aardige besparing in tijd en 
geld te realiseren voor Hutten. ‘Ze zijn van 
een heel hoge druk naar een veel lagere druk 
gegaan’, vertelt sales engineer Guustaaf 
Hoekstra. ‘Gebleken is dat je dan veel snel-

ler kunt schoonmaken. Met een hoge druk 
verplaats je het vuil namelijk veel meer. 
Bijkomend voordeel van een lagere druk 
is dat er minder vermogen nodig is. En dat 
betekent lagere energiekosten.’

Slimme kostenbesparing op hogedrukreiniging
Lets BV -1523-4

op de begane grond en een slachthal, 
koelcellen en kantoor- en kleedruimten 
op de verdieping.

Is het al bijzonder dat zo’n forse nieuwe 
slachterij wordt gebouwd in Nederland, 
de Breeam Excellent certificering maakt 
het project uniek. Breeam wordt in de 
vleesindustrie nog nauwelijks toegepast. 
Al was er bij aanvang van het project 

nog geen sprake van certificering, vertelt 
projectleider Jan van Limburg van bouw-
bedrijf Aan de Stegge Twello B.V. “Tijdens 
de voorbereiding bleek echter dat de 
visie van Hutten en Zonen dusdanig 
duurzaam was, dat al veel punten voor 
het Breeam certificaat gehaald zouden 
worden. Waarom zouden we er dan niet 
voor gaan, was de gedachte.” Hutten 
denkt aan de lange termijn.
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Vooral wat betreft installaties is Hutten 
vernieuwend bezig. Daar valt voor een 
slachterij, toch een grootverbruiker van 
stroom en water, veel winst te behalen. 
Zowel energie als water worden opti-
maal benut en hergebruikt. De slachterij 
heeft een eigen zuivering, waar water uit 
de washal wordt gereinigd. Uniek is dat 
het slachthuis geen gasaansluiting heeft 
om water te verwarmen. “De warmte 
haalt Hutten uit de koeien,” legt Van 
Limburg uit. 

Een sterk punt van het project is boven-
dien dat de fabriek een verdieping heeft. 
Hier vindt het daadwerkelijke slachten 
plaats. “Restproducten vallen onder vrij 
verval door stortkokers van boven naar 
beneden,” vertelt Van Limburg. “Daar 
vallen ze in containers. Dit natuurlijk 

Bedrijfsweg 33
8251 KK Dronten
0321 – 38 66 00
info@letsbv.nl

Tevens aanrijd
beveiligingen in 
RVS of schok
absorberend 
kunststof

Specialist in  reinigingssystemen 
en RVS slanghaspels

verval heeft als voordeel dat er geen 
energie nodig is om afvalproducten 
omhoog te transporteren. Wel moesten 
we extra maatregelen treffen om de 
verdiepingsvloer waterdicht te maken. 
Met ruim honderd gaten in de vloer voor 
alle stortkokers en afvalwatergoten is de 
kans op lekkage aanzienlijk. We hebben 
daarom een tweede waterafdichtingslaag 
aangebracht onder de afgewerkte vloer.”

Het hele project is door middel van een 
BIM-systeem geëngineerd. Door alle 
partijen vanaf het begin in een 3D-model 
te laten werken, zijn veel probleempun-
ten voorkomen volgens Van Limburg. 
“Dit is een enorm intensief proces. We 
hebben met zeker vijftien partijen in het 
BIM-model gewerkt. Daardoor kunnen 
we redelijk gestructureerd werken. Dat 

Een project met de hoogste moeilijkheids-
graad, noemt Harm van Vemde van Roma 
Nederland BV de nieuwbouw van Hutten en 
Zonen. Het bedrijf levert de isolatiepanelen 
voor dak, gevel en plafonds alsmede de deu-
ren voor de slacht- en snijruimtes. ‘Wat het 
complex maakt is dat er heel veel gebeurt op 
een kleine oppervlakte’, legt hij uit. ‘De slacht-
lijn bestaat uit een groot aantal kleine klini-

sche ruimten die goed afsluitbaar moeten 
zijn. Voor ons houdt dat in dat we plafonds en 
wanden zodanig moeten laten aansluiten dat 
nergens vuil achterblijft en dat ze eenvou-
dig te reinigen zijn. Alle schroefjes worden 
bijvoorbeeld achter kappen verwerkt zodat 
de oppervlakten zo glad mogelijk zijn.’
Om een zo ‘clean’ mogelijk ontwerp te 
krijgen, was veel research en voorbereiding 

nodig. ‘We hebben er een compleet project-
team opgezet. Zij hebben het tekenwerk in 
3D gemaakt. Dat maakt onze bijdrage als 
panelenbouwer aan dit project uniek: dank-
zij de mogelijkheden om knelpunten in 3D te 
visualiseren kunnen we beter inspelen op de 
probleempunten in het bouwproces en deze 
helpen voorkomen’, aldus Van Vemde.

‘Clean’ ontwerp vereist veel voorbereiding
Roma Nederland B.V. 1523-7

Heeten • Hutten en Zn
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B o u w e n  m e t  K e n n i s  v a n  c o n d i t i e s

www.romaned.nl, Ramgatseweg 19,  Raamsdonksveer,  tel: 0162 512012  

Roma Isolatiesystemen bouwt de 
geconditioneerde ruimten waarin  
ze zich thuisvoelen.

De condities van  
Slachterij  
Hutten & Zonen...

De condities van  
Slachterij  
Hutten & Zonen...

Advert-Slachterij-Hutten-Heeten-sept2014-183x133.indd   1 9/18/2014   5:15:27 PM
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BEMEI RVS Industrie opereert in diverse takken van sport. Daarin 
wordt het materiaal Roestvaststaal in al haar kwaliteiten en af-
werkingen toegepast.  Zo worden producten en diensten geleverd 
voor de waterwinning en zuivering, halffabricaten voor machine-
bouwers en producten van roestvaststaal voor de utiliteitsbouw 
en de voedingsmiddelenindustrie. In de toelevering aan laatstge-
noemde industrie ligt ook de oorsprong van het bedrijf. Al ruim 25 
jaar weet BEMEI haar klanten op uitstekende wijze te bedienen. 
Veelal komen in de bouw en renovatie van bedrijven problemen 
naar voren waar geen pasklare oplossing voor bestaan. Door 
de ruime ervaring in, en kennis van de voedingsmiddelensector 
wordt BEMEI vaak geraadpleegd voor het leveren van op maat 
gemaakte oplossingen.  BEMEI heeft een breed assortiment aan 
relaties, waaronder slachterijen van kippen, varkens en koeien 
maar ook snackfabrikanten, groenteverwerkers en bakkerijen. 

Transporttoepassingen ontwikkelen en bouwen we in eigen huis 
op klantspecificaties, ruimten worden hygiënisch met roestvast-
staal afgewerkt, en er wordt zorggedragen voor een goede afvoer 
van afvalwater. Ook voorzien we werkplekken van Arbovriende-
lijke hulpmiddelen om medewerkers optimaal te kunnen laten 
functioneren in de werkomgeving. 

BEMEI staat garant voor het leveren duurzame oplossingen waar-
bij de mens, het milieu en de eindgebruiker centraal staan. 

Maatwerk in RVSSPECIALIST IN
RVS MAATWERK

Transportweg 4
7451 PL Holten
T +31 548 36 45 31
I  www.bemei.nl

moet ook wel, omdat er met ongeveer 
tachtig man tegelijk op een heel com-
pacte bouwplaats wordt gewerkt. Om 
alle werkzaamheden zoveel mogelijk 
te stroomlijnen, is lean planning een 
noodzaak. Voor ons als aannemer is 
dat één van de grootste uitdagingen op 
dit project.”

Voor Hutten en Zonen is het BREEAM 
certificaat een mooi middel om zich ex-
tra te onderscheiden in de vleesverwer-
kingsindustrie. Het maakt duidelijk aan 
klanten en leveranciers hoe zij naden-
ken over duurzaamheid. Het vergt hoge 
investeringen, maar die zullen zichzelf 
uiteindelijk terugverdienen, is de over-
tuiging van Van Limburg.

Heeten • Hutten en Zn
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Kingspan streeft er dan ook altijd naar 
producten te leveren die optimaal aan-
sluiten op de eisen die gesteld worden, 
daarom zijn de diktes van het assor-
timent Therma™ TW50 spouwisolatie 
aangepast.

Nieuwe isolatiediktes
Om er voor te zorgen dat slank bouwen, 
zelfs bij hoge isolatie-eisen, mogelijk 
blijft, is de lambdawaarde van Therma™ 
TW50 verbeterd naar 0,022 W/m·K.  Deze 
lambdawijziging en de nieuwe isolatie-
eisen hebben er toe geleid dat per 1 april 
de diktes van het Therma™ TW50 as-
sortiment zijn aangepast. De spouwplaat 
is leverbaar voor RC-waardes van 2,5 
m²·K/W tot 6,2 m²·K/W, er is dus voor ie-
dere isolatie-eis een product dat voldoet. 

Meer informatie
Wilt u meer weten over het huidige 
assortiment Kingspan Therma™ TW50 
Spouwplaat of andere isolatie toepas-
singen zoals gevels, vloeren of daken? 
Kijk dan op  www.kingspaninsulation.nl 
voor meer informatie over hoogwaardige 
isolatie waarmee u slanker, duurzamer 
en kosteneffectiever kunt isoleren. 

Over Kingspan Insulation
Kingspan Insulation produceert en ver-
koopt PIR en Resol hardschuim isolatie-
platen voor de woning- en utiliteitsbouw 
en overige industriële toepassingen. 
Deze vinden afname in heel Europa 
onder de merknamen Kooltherm®, 
Therma™, iSoEasy™ en Selthaan®. Ook 

levert Kingspan OPTIM-R™ vacuüm 
isolatie, met een buitengewoon hoge 
isolerende werking bij extreem dunne 
isolatiedikte, met een λ-waarde van 
0,007 W/m•K. Door te kiezen voor isola-
tiemateriaal van Kingspan Insulation is 
de hele bouwkolom verzekerd van duur-
zame hoogwaardige isolatie. Kingspan 
Insulation is onderdeel van de Kingspan 
Group plc, die haar basis heeft in Ierland. 

www.kingspaninsulation.nl
info@kingspaninsulation.nl

Kingspan Insulation B.V.
Lorentzstraat 1
7102 JH Winterswijk
Tel.: +31 (0)543 54 32 10 
Fax: +31 (0)543 53 08 44

Kingspan Therma™ TW50 Spouwplaat 
nu nóg beter afgestemd op de markt.
Sinds 1 januari zijn  minimale RC-waarden voor nieuwbouw aangepast. Zo is de 
isolatie-eis voor de gevel verhoogd van 3,5 naar 4,5 m2·K/W. Dit resulteert in een 
grotere noodzaak tot het toepassen van hoogwaardig isolatiemateriaal, om te 
kunnen blijven bouwen zonder daarvoor de details aan te hoeven passen. 
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Youtube op de bouwplaats: ideaal 
hulpmiddel voor juiste toepassing 
betontriplex

11 februari 2015 werd, in het kader van 
Week van de Bouw, de nieuwe instructie-
film ‘Triplex voor betonbekistingen’ van 
de Koninklijke Vereniging Van Neder-
landse Houtondernemingen (VVNH) 
gelanceerd. ‘Het juiste gebruik van 
betontriplex levert een betere kwaliteit, 
minder faalkosten en tevreden klanten 
op’ aldus Dave Zonneveld, voorzitter 
van het sectiebestuur Plaatmateriaal, 
initiatiefnemer van dit digitale hulpmid-
del. ‘Doel van deze nieuwe Youtube film 
is dan ook het geven van tips en richtlij-
nen voor gebruik en verwerking van dit 
specifieke plaatmateriaal. De film kun je 
gewoon op je mobiele telefoon raadple-
gen, ook op de bouw’. 

Het komt nog te vaak voor dat betontri-
plex op onjuiste wijze wordt toegepast 
waardoor de levensduur en de kwali-

Instructiefilm
Triplex voor betonbekistingen
teit van het geleverde betonwerk verre 
van optimaal is. Zo zorgt bijvoorbeeld 
onzorgvuldige opslag op de bouw-
plaats vaak voor onnodige schade aan 
het plaatmateriaal, welke, als zij niet 
wordt gerepareerd voor oneffenheden 
in het betonoppervlak zorgt. Ook het op 
onjuiste wijze doorboren van de plaat, 
het niet toepassen van compriband of 
het onvoldoende verzinken van bevesti-
gingsmiddelen heeft ongewenste effec-
ten. Door zich te houden aan een aantal 
eenvoudige richtlijnen voor gebruik en 
verwerking van betontriplex krijgt men 
snel een mooi  betonoppervlak en kan 
het betontriplex na ontkisting nog vele 
malen worden hergebruikt. De nieuwe 
instructie film helpt hierbij. Een win-
win-win situatie.

De instructiefilm ‘Triplex voor beton-
bekistingen’ laat stapsgewijs de opbouw 
en montage van een betonbekisting zien 
en geeft tips voor de juiste toepassing 
van betontriplex.  Leerlingtimmerlieden 
van opleidingscentrum voor de bouw 
van Bouwmensen Kennemerland bren-
gen dit prachtig in beeld. De film is dan 
ook uitstekend geschikt voor opleidings-
doeleinden. U kunt de nieuwe instructie-
film bekijken via: https://goo.gl/P9l2UF

Ter ondersteuning van de instructiefilm 
besteedt de brochure Houtwijzer ‘Hout-
achtige plaatmaterialen – richtlijnen 
voor gebruik en verwerking’ aandacht 
aan dit onderwerp. De eisen en richtlij-
nen voor de juiste toepassing van triplex 
voor betonbekistingen is samengevat in 
een handzame flyer op A5 formaat. Beide 
documenten kunnen worden aange-
vraagd bij plaatmaterialen leveranciers 
aangesloten bij de Kon. VVNH aan-
gesloten houthandel.
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Opdrachtgever
Holland Shipyards BV, 
 Hardinxveld-Giessendam

Architect
Trovis architectuur, 
 Hardinxveld-Giessendam

Hoofdaannemer
Staton Bouw, Werkendam

Bouwperiode
vanaf september 2014 – februari 2015

Bruto vloeroppervlakte
1.200 m2

Scheeps(ver)bouwer zelf
verbouwd

Holland Shipyards bouwt en verbouwt schepen, 
bokken, eigenlijk alles wat drijft. Daarvoor beschikt 
het bedrijf in Hardinxveld-Giessendam over een 
sleephelling, een dok, 245 meter kade en een 
uitgebreid arsenaal aan zwaar materieel. Het 
afgelopen jaar was het kantoor van Holland Shipyard 
zelf onderwerp van verbouw. Staton Bouw heeft het 
pand van 1.200 m2  grondig gerenoveerd en uitgebreid. 

Glas
‘Een project vol uitdagingen’, zo stelt Kees Hoogen-
doorn, één van de directieleden van Staton. Samen 
met Johan Alblas heeft hij het bouwbedrijf in 2008 
opgericht. ‘Tijdens de bouwoperatie zijn binnenwan-
den en plafonds vervangen en is een nieuwe indeling 
gemaakt. Nieuw bij Holland Shipyard zijn de entree, 
de receptie, de directiekamer en de huisvesting voor 
de administratie en boven de entree twee spreekka-
mers op de verdiepingen met uitzicht op de Rivierdijk. 
Op de begane grond verbindt een doorgaande wand 
het kantoor met de naastgelegen bedrijfshal, die zo 
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De schilderwerkzaamheden tijdens de verbouwing van Holland 
Shipyard waren zowel binnen als buiten het domein van Roza 
vastgoedonderhoud BV. ‘Wij hebben al vaker gewerkt voor deze 
opdrachtgever, zowel in combinatie met de hoofdaannemer 
Staton, als rechtstreeks’, verteld Egbert Roza, directeur en eigenaar 
van het bedrijf. ‘’ Een aparte factor aan het project was dat de bui-
tengevels gekeimd werden. Keim is een minerale verf, is gemaakt 
van natuurlijke materialen en doordat het als het ware versmelt 
met de stenen ondergrond, zal deze verf niet snel loslaten of 
afbladderen. Bovendien is keim milieuvriendelijk, niet schadelijk 
voor de schilders. KEIM heeft water als oplosmiddel. Roza vast-
goedonderhoud BV is een familiebedrijf en is opgericht in 1937. 

GDS Bouwsystemen bv houdt zich bezig met de droge bin-
nenafbouw en als applicateur van passieve bouwkundige 
brandpreventie. Voor Holland Shipyard leverde en plaatste GDS 
de systeemplafonds. ‘Er wordt gebruik gemaakt van een hoog-
waardig plafondpaneel met hoge geluidsabsorptie. Hierdoor is 
een optimale communicatie mogelijk in de vertrekken’, aldus 
Eugene Lens van GDS. ‘Tevens draagt het bij aan de beperking 
van geluidsoverdracht tussen ruimten.’ De goede communicatie 
was de sleutel tot een vlekkeloos verloop van het bouwproces. 
‘Over technische knelpunten bijvoorbeeld, maar ook over krappe 
doorlooptijden. Alles werd vroegtijdig getackeld.’ 

Keim op de gevel Geluidsabsorberende 
panelen

Hardinxveld Giessendam • Renovatie Holland Shipyards

Het geupgrade pand van Holland Shipyard aan de Rivierdijk
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ROZA vastgoedonderhoud B.V.

Postbus 133

4100 AC Culemborg

Tel.: 0345 53 44 96

Internet: www.rozavgo.nl

Uw onderhoudsbedrijf
met ruim 75 jaar ervaring!

Renovatie Holland Shipyards • Hardinxveld Giessendam

een minder prominente rol speelt in het gevelbeeld. 
De installaties zijn vernieuwd en dat geldt ook voor 
de (glazen) lift.’ 

Communiceren 
‘De uitdagingen zitten in de strakke planning en het 
switchen van afdeling naar afdeling’, aldus Hoog-
endoorn. ‘Tijdens de verbouwing is gewoon door-
gewerkt door de mensen van Holland Shipyards. 
Wij werken met een groep betrokken mensen die 
aanvoelen wat de klant wenst. Natuurlijk heb je dan 
ook een opdrachtgever nodig die bereid is door mid-
del van onderling overleg tot oplossingen te komen, 
en die hadden we hier zeker. Wij zijn als Staton erg 
goed in staat om alles te organiseren wat nodig is 
voor zo’n project. Het belangrijkste daarbij zijn de 
samenstelling van het bouwteam en de onderlinge 
communicatie. Die moeten ervoor zorgen dat de 
juiste inkoop wordt gedaan en dat het bouwproces 
soepel verloopt terwijl de opdrachtgever gewoon 
door functioneert in het gebouw.’

Postadres: Rozenstraat  30, 5241 BT  Rosmalen
Bezoekadres: Huisbergenweg 4, 5249 JR  Rosmalen
Tel: 073-5220088
Fax: 073-5218111
Email: info@gdsbouwsystemen.nl

Met onze kennis op het gebied van o.a. 
elektrotechniek, werktuigbouwkundige 
installaties, beveiliging en IT helpen wij u 
verder in (her)ontwikkeling van nieuw- en 
bestaande bouw. Onze flexibele constructies 
met geïntegreerde en intelligente 
systemen staan ten diensten van comfort, 
communicatie, veiligheid en duurzaamheid.

Grenzen verleggen
door ontwikkeling van 
levendige oplossingen in 
het onderwijs

| verlegt grenzen
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alpha opent mogelijkheden

Sterk Staaltje betaalbaar technisch vernuft

Industriële deuren moeten tegen een stootje kunnen. Maar ze moeten u ook volop 

ontwerpmogelijkheden bieden. De ISO en ALU sectionaaldeuren van Alpha deuren  

Zuid-West maken het mogelijk. Een Alpha deur is namelijk altijd net even anders.  

In vorm, functie en detaillering. Daarmee openen we een wereld aan esthetische 

mogelijkheden voor iedereen die zich wil onderscheiden. 

Alpha denkt met u mee. Onze deuren zijn STABU gedocumenteerd en dankzij een slimme 

webapplicatie kunt u deuren eenvoudig configureren en calculeren. Nieuw is de tool die is 

ontwikkeld, zodat u onze deuren direct in een ontwerp kunt integreren. Benieuwd naar onze 

sterke staaltjes esthetisch technisch vernuft? Kijk dan op www.alpha-deuren.nl. 

Onze deur staat altijd open!

 

www.alpha-deuren.nl

Alpha deuren Zuid-West B.V.    Correspondentieadres: Postbus 325, 3990 GC  Houten

Houten: Zeilschip 16, 3991 CT, Houten    Zaltbommel: Valeton 25, 5301 LW,  Zaltbommel

Telefoon 030 254 81 20    Fax 030 254 81 21    Email info@alphazuidwest.nl 
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Perfectie tot in elk detail

Liften zijn belangrijke verkeersaders 

in uw gebouw. U eist terecht dat 

ze feilloos functioneren. Daarvoor 

bent u bij Mitsubishi aan het juiste 

adres. Wij zijn uw partner vanaf de 

selectie van de lift in de ontwerp-

fase, tijdens het installeren tot en 

met de serviceverlening als de lift 

in gebruik is. Geïnteresseerd? 

Bel ons voor meer informatie of 

een afspraak.

M i t s u b i s h i  e l e v a t e s  y o u

T 0318 - 586 586

www.mitsubishi-liften.nl
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Hercuton is een totaalaanbieder gespecialiseerd in het integraal ontwerpen

en bouwen van duurzame bedrijfshuisvesting in prefab beton. Wij zijn een 

innovatieve full service organisatie die de verantwoording neemt voor het 

hele bouwtraject. Van locatiekeuze en eerste schets tot en met sleutelklare

oplevering en nazorg. Met onze panden helpen wij u blijvend op voorsprong.

Hercuton b.v.

Touwslager 2

5253 RK  Nieuwkuijk

T 073 511 26 60

E info@hercuton.jajo.com

BOUWPLANNEN?  

HERCUTON HELPT U OP VOORSPRONG

WWW.HERCUTON.NL

J.M. van Delft + zn., Drunen Kivits Logistiek, Waalwijk Swalubus Vastgoed, Waalwijk Martens en Van Oord, Oosterhout
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