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De grootste beurs van
de Benelux op het gebied
van sportaccommodaties

SportXpo 2016 is een initiatief van Lodder Events en Work4Media en wordt ondersteund door NOC*NSF, meerdere sportbonden en Ahoy. 

Van 5 tot en met 7 oktober 2016 vindt in 
Ahoy Rotterdam de eerste editie plaats van de 
 SportXpo, de grootste beurs van de Benelux en 
een van de grootste in Europa op het gebied van 
sportaccommodaties. SportXpo is het centrale 
ontmoetingsplatform voor alle partijen die direct 
of indirect te maken hebben met sportaccommo-
daties: ontwerpers, bouwers, inrichters, leveran-
ciers, beheerders, gemeenten, exploitanten en 
natuurlijk de gebruikers. SportXpo richt zich met 
een modern beursconcept op zowel binnen- als 
buitenaccommodaties.

Vindt u dat u niet mag ontbreken tijdens de drie 
SportXpo-dagen, dan adviseren wij u graag over 
alle deelnamemogelijkheden. Neem hiervoor 
contact op met de organisatie van SportXpo. 

SportXpo 2016
5 - 7 oktober2016

www.sportxpo.nl

Informatie en reserveringen:
Postbus 215
2990 AR Barendrecht 
Telefoon: 085 - 111 78 90
Fax: 085 - 111 78 91
E-mail: info@work4media.nl

Locatie:
Ahoy Rotterdam
Ahoy-weg 10
3084 BA ROTTERDAM

De grootste beurs van 
de Benelux op het gebied 
van sportaccommodaties

2016

GeÏNteReSSeeRD iN DeeLNaMe?
Deelnemen aan SportXpo 2016 kan op verschillende manieren. 

De organisatie biedt complete stands aan tegen zeer aantrekkelijke prijzen. 
 Standaard  stands zijn beschikbaar van 8 tot 40 m². Vanaf € 1.450,– heeft u al een stand 
voor drie dagen, inclusief naam op frieslijst, op de plattegrond, in beurscatalogus, op de 

website en in de beursApp. Vrije standbouw is uiteraard ook mogelijk en kan al vanaf 
€ 150,– per m2. (alle prijzen exclusief btw)

Vindt u dat u niet mag ontbreken tijdens de drie SportXpo-dagen, 
dan adviseren wij u graag over alle deelnamemogelijkheden. 
Neem hiervoor contact op met de organisatie van SportXpo. 

Telefoon: +31 (0)85 111 78 90 of +31 (0)78 677 32 02
E-mail: info@sportxpo.nl

Postbus 215
 2990 AR  barendrecht 

Fax: +31 (0)85 111 78 91

 Locatie
Ahoy Rotterdam

Ahoy-weg 10
3084 bA  Rotterdam

www.sportxpo.nl

SportXpo 2016 is een initiatief van Lodder Events & Producties en work4media 
en wordt ondersteund door NoC*NSF, meerdere sportbonden en Ahoy. 

Events & Producties

Rotterdam  5-7 oktober 2016
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgesla-
gen  in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op 
enige wijze, hetzij  elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere 
manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Hoewel dit vaktijdschrift 
zorgvuldig en naar beste weten wordt samengesteld, kan de uitgever niet instaan voor de 
juistheid of volledigheid van de informatie. uitgever en auteurs aanvaarden geen enkele 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen 
en/of beslissingen die gebaseerd zij n op de in dit vaktijdschrift gegeven informatie. 

Editie: januari 2016 Vakblad IndustrieBouw is een bouwtechnisch vakblad waarin de nadruk ligt op 
project beschrijvingen van bouwwerken voor industrie, utiliteit, logistiek en voor 
de agrarische sector. Artikelen richten zich op materialisering en  detaillering 
van gebouwen, innovatieve bouw materialen, kosten besparende oplossingen en 
 manieren om het bouw proces in te richten. 
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Staay Food Group cen-
traliseert activiteiten 
op bedrijventerrein 
 Nieuwland Parc

10 Ouddorp
Punt West Hotel: vakantie-
villa’s, een diensten 
gebouw en een restaurant 
in een volledig nieuw 
landschap

16 Delft
De nieuwe faculteit voor 
Technische Natuur-
wetenschappen voldoet 
aan de strengste eisen 
voor geavanceerd en voor-
aanstaand onderzoek
 

20 Drimmelen
De Koninggroep beschikt 
over een nieuwe boten-
loods aan de haven. Het 
kantoor is in scheepsstijl 
vormgegeven

24 Venlo
Trade Poort is een prima 
locatie voor Europese 
distributie. Vindt ook PHV, 
dat mooie namen voert 
als Tommy Hilfiger en 
Calvin Klein

30 Middelburg
Betaalbare kralen heeft 
geen omkijken naar 
nieuwbouw

34 Den Haag
Het voormalige VROM-
gebouw wordt Rijnstraat 8 
en gaat onderdak bieden 
aan vijf Rijksorganisaties

40 Nijverdal
Niverplast, producent van 
verpakkingsmachines 
voor de voedingsindus-
trie gaat met nieuwbouw 
terug naar de natuur

46 Breda
De nieuwe Greenery kan 
na vijftien jaar, met wat 
kleinere aanpassingen, 
geschikt gemaakt worden 
voor een andere gebruiker

48 Amsterdam
Het oude Dokgebouw van 
Damen Ship Repair is 
omgebouwd tot een stoer 
industrieel kantoor waar 
24 uur per dag gewerkt 
wordt. Met ruw eikenhout 
en Damen-blauwe accent.

54 Roosendaal
Primark bedient de 
 Nederlandse, Belgische 
en Noord-Franse markt 
 binnenkort vanuit een 
enorm distributiecentrum.

Industriebouw • januari 2016 • 5



Opdrachtgever
WDP Nederland, Breda

Bouwbedrijf
Heembouw, Roelofarendsveen

Architect
Habeon Architecten, Roelofarendsveen

Ontwerptoets, kosten
begeleiding, kwaliteitscontroles 
 uitvoering
BOAG BV, Rotterdam

Koelinstallaties
Huijbegts Koeltechniek, Prinsenbeek

Bouwperiode
juni 2015 – 18 december 2015 

Staay-Hispa  • Papendrecht Tekst: Margot Visser

Groenten- en fruitleverancier Staay-Hispa heeft een 
nieuw bedrijfspand op bedrijventerrein Nieuwland Parc in 
Papendrecht. Het state of the art warehouse bestaat uit circa 
7.500 m2 hal met koelcellen en 2.100 m2 kantoorruimte. Licht, 
transparantie en ruimte kenmerken het gebouwontwerp.

Het kantoorvolume heeft een 
gemetselde buitenschil van 
antraciete handvorm baksteen

Impressie restaurant

De nieuwbouw staat naast 
de bestaande huisvesting 
geplaatst van Staay-Export

centraliseert activiteiten
Staay-Hispa
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Al sinds 1946 levert Staay Food Group 
een breed en diep assortiment van 
groenten en fruit. Het bedrijf teelt 
binnen en buiten Nederland op eigen 
locaties verse groenten en fruit, onder 
andere in Zuid-Amerika, Zuid-Europa, 
Israël en Egypte. Bedrijfsonderdeel 
Staay-Hispa was gevestigd in Barend-
recht, maar verhuisde eind dit jaar naar 
Papendrecht. Het nieuwe gebouw staat 
naast het reeds bestaande Staay Export 
te staan. Centralisering van activitei-
ten is de belangrijkste reden voor deze 
nieuwbouwontwikkeling.

Strategisch
Bedrijventerrein Nieuwland Parc bleek 
een aantrekkelijke vestigingslocatie 
vanwege de strategische ligging van 
de Drechtsteden, de goede achterland-
verbindingen, de aanwezigheid van de 

Dordtse zeehaven en de ontwikkeling 
van een containertransferium in Alblas-
serdam. Staay-Hispa biedt werkgelegen-
heid aan ongeveer honderd mensen.

Ruimtelijk
Bouwbedrijf Heembouw realiseert het 
nieuwe pand. Het ontwerp is van Habeon 
Architecten, het architectenbureau van 
de Heembouw Groep. De nieuwbouw 
heeft overeenkomsten met het bestaan-
de gebouw van Staay Export, maar ziet 
er toch net even anders uit. Gekozen is 
voor een antraciete handvorm baksteen, 
dat een mooie tegenstelling vormt met 
het gladde stucwerk aan de buitenzijde. 
Binnen overheersen de kleuren zwart 
en wit, met bamboe als toevoeging om 
het wat warmer te maken. Het kan-
toorgedeelte is licht en ruimtelijk van 
opzet door een grote kantoortuin met 

vide, doorzichten naar de patio en grote 
glaspuien richting de bedrijfshal. Het 
transparante ontwerp sluit goed aan bij 
de open en platte bedrijfscultuur.

Tussenterrein
In het 7.500 m2 grote magazijn bevinden 
zich twaalf koelcellen met elk aanpasba-
re temperaturen. Het expeditiegedeelte 
met zestien loadingdocks is ook geklima-
tiseerd. Doordat de twee gebouwen van 
Staay Food Group tegenover elkaar lig-
gen, ontstaat ertussen als het ware een 
binnenterrein met docks en ruimte voor 
vrachtwagens om te laden en lossen. 

Vernieuwend voor de AGF branche is 
de CO2-koelinstallatie. Deze heeft een 
koelvermogen van 1.400 Watt. Een CO2 
installatie van deze omvang is nog niet 
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KOEL- EN VRIESHUISBOUW         ISOLATIESYSTEEMBOUW

K.I.M. Nederland B.V.

Tweelingenlaan 144

7324 BP Apeldoorn

T.  +31 (0)55 368 91 91

info@kim-nederland.nl

www.kim-nederland.nl

Bij K.I.M. Nederland pro� teert u van een unieke expertise in de koel- en 

vrieshuisbouw en isolatiesysteembouw. Deze is volledig afgestemd op uw 

logistieke organisatie en de actuele marktontwikkelingen in uw branche. 

Dat zorgt voor een eindproduct dat exact aansluit op uw eisen en wensen!

Expeditiegedeelte met loadingdocks
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Novoferm is trots maar liefst 11 stuks van dé  innovatie van 2015 
te mogen tonen in het nieuwe bedrijfspand van Staay-Hispa. Het 
betreft de NovoSpeed Thermo, een geïsoleerde sectionaaldeur 
met de snelheid van een snelroldeur. Deze twee-deuren-in-één-
oplossing garandeert door de ruimtebesparende spiraaltech-
nologie een toonaangevende functionaliteit. Bovendien is het 
systeem door zijn geavanceerde techniek zeer snel en duurzaam. 
Behalve een identiek uiterlijk aan de gewone sectionaaldeur, 
wordt deze deur met name aanbevolen voor ruimten met geringe 
inbouwdiepten. Dankzij de hoge openingssnelheid tot 1,1 meter 
per seconde zijn NovoSpeed Thermo deuren vooral geschikt voor 
drukbezochte ruimten. Daar zal bij Staay Food Group zeker sprake 
van gaan zijn, getuige de grootte van de hal en de koelcellen en 
de vele onlangs geplaatste stellingen.

Onderhoudsarm, veerloos, veilig
De NovoSpeed Thermo is goedkoop in onderhoud door een 
gegarandeerde onderhoudsarme periode van 200.000 cycli en 
aangezien het een veerloos systeem is zijn er geen extra kosten 
aan deze onderdelen noodzakelijk.

Ondanks het compacte model worden er geen compromissen aan 
de veiligheid gedaan. Telescopisch uitschuifbare sensoren of in 
het geleiderailsysteem geïntegreerde lichtschermen zorgen voor 
een contactloze bewaking van de onderlijst. De fotocelbeveiliging 
vóór de deur beweegt met het deurpaneel mee, registreert obsta-
kels direct en stopt de aandrijving in een fractie van een seconde. 
Dit gebeurt zo snel, dat er geen contact kan ontstaan.

En ook nog…
Je zou bijna vergeten te vermelden dat nog meer deuren uit ons 
productportfolio zijn geleverd. Een NovoSpeed Economic en zes 
stuks opvallend stille NovoSpeed Flex snelroldeuren zorgen voor 
een snelle openings- en sluitsnelheid. De brandwerende roldoe-
ken zijn vlak voor de NovoSpeed Thermo geplaatst voor optimale 
veiligheid in de hal. Deze NovoFire Shields – maken ons trotse 
gevoel bij dit project compleet.

Geïsoleerde sectionaaldeuren 
met de snelheid van een 
snelroldeur 

Novoferm Nederland BV
Industrieweg 9,  4181 CA  Waardenburg
Tel. 0418-654700
www.novoferm.nl
industrie@novoferm.nl

NovoSpeed Thermo

Supersnel en Ruimtebesparend

NIEUW

vaak toegepast. De milieubelasting nu en 
in de toekomst is bovendien minimaal.

WDP
Het nieuwe distributiecentrum wordt 
gebouwd in opdracht van het Belgische 
logistiek vastgoedbedrijf WDP. Staay-
Hispa heeft een 15-jarige huurovereen-
komst gesloten met WDP. Het vastgoed-
bedrijf neemt ook het bestaande pand 
van Staay Export in portefeuille. WDP 
heeft het afgelopen jaar fors geïnves-
teerd in Nederlandse distributiecentra. 
Het bedrijf kocht logistiek vastgoed aan 
in onder meer Tilburg, Hasselt, Meppel, 
Bodegraven, Drunen en het Rotterdamse 
Rijnmondgebied.

Het nieuwe bedrijfspand van Staay is in 
december 2015 opgeleverd.

Papendrecht • Staay-Hispa
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Opdrachtgever/ontwikkelaar
EcoIIProjects (Zeelenberg Architectuur 
en DPP vastgoed Zierikzee)

Architect
Zeelenberg Architectuur, Ouddorp

Bouwbegeleiding 
jb bouwkundig advies, Etten-Leur

Civiele engineering
ZEC Civiel, Heinkenszand

Aannemer 
Aannemingsbedrijf van den 
 Nieuwendijk BV, Stellendam

Houtskeletbouw
Topcasco, Heinkenszand 

Grondwerk
Jaro grondwerken, Ouddorp

Interieur
Interior Consult, Haarlem

E-installatie
Barendrecht elektra, Hellevoetsluis

W-installateur
Delta Techniek, Sint Philipsland

Buitendouches
Prins Lifestyle, Heerhugowaard

Houtafwerking gevels
Leegwater Houtbereiding, 
 Heerhugowaard

Bouwperiode
3e kwartaal 2014 - 1e kwartaal 2016

Bouwprogramma
72 villa’s, 5 blokken met elk 4 hotel-
suites, restaurant, technische dienst 
met 13 garageboxen

Iedere villa is uniek

Punt West Hotel Beach resort • Ouddorp

Vakantievilla 
aan het water
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Tekst: Marije Klein

Projectleider Gerwin van den Nieuwen-
dijk is buitengewoon tevreden over het 
verloop van het complex: ‘Het is natuur-
lijk prachtig om te zien dat we iets com-
pleet nieuws creëren. En daar komt de 
variatie in het werk nog bij.’ Kopers van 
de villa’s konden kiezen voor verschil-
lende opties in en buiten de woningen. 

Van bedden tot kandelaars
‘Er is niet één woning hetzelfde’, vertelt 
Van den Nieuwendijk. ‘En we hebben het 
turn key opgeleverd. Mensen konden er 
bij wijze van spreken gaan wonen op 
het moment dat ze de sleutel in handen 
kregen. Van bedden tot aan bestek en 
kandelaars; werkelijk alles was geregeld 

Het Punt-West Hotel en Beach Resort ligt in Ouddorp aan 
het Grevelingenmeer. In een nieuw aangelegd landschap 
staan 72 vakantievilla’s, een dienstgebouw, een restaurant 
en vijf blokken met vier appartementen elk. De villa’s zijn in 
particulier bezit en zijn alle verschillend. Aannemersbedrijf 
Van den Nieuwendijk was hoofdaannemer van het project.

als de koper dat wilde. We hebben dat 
mooi bekrachtigd met een unieke foto 
van ieder huisje, als schilderij gedrukt op 
houten panelen.’ 

Maar niet alleen het complete karakter 
maakte het voor Van den Nieuwendijk 
een mooi project. ‘Je ziet niet vaak dat 
er op deze schaal gebouwd wordt met 
houtskeletbouw. Deze huizen zijn al-
lemaal opgetrokken uit FSC gekeurd 
hout. Daarboven op ligt een groen dak 
met sedum. Ook een zeldzaamheid. Op-
drachtgever Eco2 Projects heeft gevraagd 
om een milieu-vriendelijk complex en 
dat hebben we afgeleverd.’

Villa’s kunnen volledig ingericht 
worden opgeleverd

Met steigerplaats!
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ZEC is een onafhankelijk ingenieursbureau met kennis op 
het gebied van grond-, weg-, water- en betonbouw. Bij 
het verzorgen van onze diensten en producten staan de 
kernwaarden; integraliteit, pro-actief en perfectie centraal.

De combinatie van ZEC Civiel en ZEC Construct maakt een 
integrale projectaanpak mogelijk. Op deze manier kunnen 
raakvlakken op elkaar worden afgestemd, waardoor er 
efficiënter kan worden gewerkt en faalkosten tot een minimum 
worden beperkt.

Uw partner op het gebied van civiele 
en constructieve vraagstukken. 

Wij denken graag met u mee over duurzame en innovatieve 
oplossingen!  

ZEC Civiel
Tel: (0113) 56 71 00
Email: info@zecciviel.nl
www.zecciviel.nl

ZEC Construct
Tel: (0113) 56 71 00
Email: info@zecconstruct.nl
www.zecconstruct.nl

Meer weten?

Prins Lifestyle
Lien Gisolfland 51
1705 LJ
Heerhugowaard  
The Netherlands

Tel. : +31 (0)6 19 19 0121
Fax : +31 (0)72 850 26 58

E-mail: p.prins@prinslifestyle.nl
website: www.prinslifestyle.nl
twitter: @prinslifestyle.nl

Bezoekadres
Daniëlsweg 1 - 4451 HP Heinkenszand

T +31 (0)113 70 02 50

Elektrotechnische Installaties

Beveiligingsinstallaties

Communicatiesystemen

Mechanische Ventilatiesystemen

Systeemplafonds

DISTELSTRAAT 19A - TEL (0181) 31 34 88 - HELLEVOETSLUIS
E-MAIL:    INFO@BARENDRECHTELEKTRA.NL
WEBSITE: WWW.BARENDRECHTELEKTRA.NL

JARO
Grondwerken & Kraanverhuur bv



De houtskeletbouw werd geleverd door Topcasco uit Heinkens-
zand. ‘Het was een fantastisch project’, vertelt Douwe Leerstra, di-
recteur/eigenaar van Topcasco. ‘ Je merkt dat midden in de natuur 
werken de sfeer direct ten goede komt.’ Topcasco leverde in bijna 
een jaar tijd de houtskeletbouw voor 76 woningen. ‘We kunnen 
razendsnel bouwen’, aldus Leerstra. ‘Uit onze fabrieken komen 
complete wanden, inclusief kozijn en beglazing en de daken. Die 
bouwen we op locatie in een dag in elkaar. Dan worden ze afge-
zeild, zodat de dakdekker op een droog dak verder kan.’

Twee houtskeletten  
per week

Ouddorp • Punt West Hotel Beach resort

Achtpersoons 
torenvilla

Houtskeletbouw. 
Egaal grijs 

verkleurend, 
kleuronderhoud 

niet nodig
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Natuurlijke Duurzame Gevelbekleding

Ontwikkelaars, architecten en vanzelfsprekend ook huizenbezitters 

kiezen zeer bewust voor hout. De natuurlijke uitstraling en de 

warmte die houtafwerking een pand meegeeft, is doorslaggevend in 

de keuze. De beslissing om met hout te werken loopt parallel met de 

hang naar ecologisch verantwoord bouwen.

 

Leegwater staat al zo’n 70 jaar aan top in houtverduurzaming en 

houten gevelbekleding.

Leegwater voldoet aan keur- en kwaliteitsmerken zoals ISO 9001, 

KOMO, FSC® en PEFC met betrekking tot kwaliteit, brandveiligheid 

en duurzaam bouwen.

Het gemak van alles onder een dak

• Impregneren

• Drogen

• Bewerken

• Coaten

• Brandwerend behandelen

• Proefmonsters

Leegwater garandeert u samenwerking en service van idee tot 

realisatie. Vanaf uw eerste schets tot aan het transport op de bouw-

plaats. Of nog verder. Want ook totale begeleiding van het project 

tot aan het plaatsen van de laatste schroef of spijker is mogelijk.

Leegwater Houtbereiding is 

uitgeroepen tot Houtwereld 

Topleverancier 2015 - 2016

'Beste (loon)bewerker'

www.leegwater.nl/gevelbekleding



Leegwater Houtbereiding uit Heerhugowaard behandelde de 
houten gevelbekleding van de woningen in het Beach Resort. 
‘We hebben het hout zodanig behandeld, dat het egaal grijs gaat 
verkleuren en geen kleuronderhoud meer nodig heeft’, vertelt 
directeur Dennis Leegwater van het bedrijf. ‘Er zit nu een lichte 
grijze kleur op en de zon, of eigenlijk het UV-licht, doet de rest.’
De behandeling van het hout voorkomt dat het hout zwart wordt 
of watervlekken gaat krijgen. ‘Wij gebruiken Sansin woodsealer, 
wat bestaat uit natuureigen oliën met een lichte grijze kleurstof’, 
aldus Leegwater. ‘Dat brengen we in twee lagen aan. De lagen 
moeten binnen anderhalf uur aangebracht worden, bijna nat op 
nat. Op die manier sealen we het hout met een vettige opperlaag 
die ervoor zorgt dat water er afdruppelt en de UV-stralen verder 
hun werk kunnen doen.’

Communicatie
Ook Leegwater roemt de communicatie binnen het project: 
‘Iedere partij heeft zich zeer flexibel opgesteld. En door de open 
en snelle communicatie bleven mogelijke problemen of obstakels 
niet liggen, maar werden ze direct uit de wereld geholpen. Dat 
heeft er onder andere voor gezorgd dat er nagenoeg geen vertra-
ging is ontstaan. En iedereen werkt gewoon prettiger natuurlijk.

Egale vergrijzing van 
het hout door olie

Voor Jaro Grondwerken& Kraanverhuur uit Ouddorp was dit 
Beach Resort de eerste klus met zo’n grote aanneemsom: 
€ 3,2 miljoen. ‘We hebben eerst gesloopt wat er stond en vervol-
gens een heel nieuw landschap gecreëerd’, aldus Rinus Brug-
geman, projectleider bij Jaro. ‘We groeven 120duizend kuub zand 
af om de nieuwe haven te laten ontstaan. En met datzelfde zand 
hebben we een duinlandschap laten ontstaan langs de baai van 
het Grevelingenmeer.’ 

Jaro deed naast de grondwerken, ook de aansluitingen van de 
woningen op stroom, water, riool en afvoer, maakte de zandce-
ment paden in de duinen en verzorgde de ondergrondse infra-
structuur. Uiteindelijk plaatsten het bedrijf houten steigers met 
paviljoens en bouwde het een verkeersbrug van 40 meter van de 
vaste wal naar het eiland. ‘Prettig voor ons en voor de opdracht-
gever dat één aannemer alles uitvoert. Korte lijnen voor beide 
partijen’, vertelt Rinus Bruggeman. 

Secuur met GPS
Toch was het volgens de projectleider niet alleen gemakkelijk. ‘We 
werken natuurlijk altijd met GPS om een landmeetkundig plan te 
kunnen volgen. Maar dit keer was het landschap zó grillig dat we 
geen seconde zonder die tekening konden werken. We werkten 
heel precies. En wat een fantastisch resultaat!’

120.000 kuub zand voor 
een nieuw landschap

De kopers van de woningen konden voor allerlei opties kiezen. 
Niet alleen opties in of aan de woningen zelf, maar net zo goed 
opties voor in de tuin. Een aantal van de kopers kozen voor het 
plaatsen van een buitendouche. Die zijn geleverd door Prins Life-
style uit Heerhugowaard.

‘Wij richten huizen en tuinen in met binnen- en buitenmeubelen’, 
vertelt Paul Prins, eigenaar van Prins Lifestyle. ‘Voor dit project 
hebben we drie buitendouches mogen leveren. Allemaal volledig 
uitgerust met warm- en koudwater. Steeds meer mensen kiezen 
voor een douche in hun tuin. Het geeft een ultieme tuinbeleving. 
En dat is voor een project zo midden in de duinen natuurlijk hele-
maal fantastisch. Niets weerhoudt je zo meer van buiten leven.’

De ultieme tuinbeleving 
met een buitendouche

Het creëren van een compleet nieuw landschap was voor alle 
betrokken partijen een mooie uitdaging. Maar zeker ook voor ZEC 
Civiel uit Heinkenszand: ‘Doordat wij te maken hadden met heel 
veel hoogteverschillen over het complete terrein, moesten we 
creatieve oplossingen vinden voor de aansluitingen op het riool’, 
vertelt projectleider Jasper Net van ZEC Civiel. ‘De riolering onder 
vrijverval laten lozen was door de grote hoogteverschillen en de 
aanwezigheid van particuliere kavels niet gewenst.’

Telemetriegestuurde drukriolering
‘Binnen het project is er daarom door ons gekozen voor een 
telemetriegestuurde drukriolering’, legt Net uit. ‘Dit systeem 
zorgt ervoor dat minigemalen met elkaar kunnen communiceren 
en er een maximale gelijktijdigheid van verpompen kan worden 
ingesteld. Simpel gezegd houdt dit in dat tijdens de piekmomen-
ten de minigemalen elkaar niet kunnen gaan tegenwerken en dat 
er daardoor een aanzienlijke besparing kan worden gerealiseerd 
op stroomverbruik en slijtage van de pompen.’

Systemen afstemmen 
betekent stroom 
besparen

Ouddorp • Punt West Hotel Beach resort
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Opdrachtgever
TU Delft

Architect
Ector Hoogstad Architecten, Rotterdam

Constructeur
Pieters Bouwtechniek, Delft

Adviseur trillingstechniek
Peutz, Zoetermeer

Projectmanagement
Aronsohn Management raadgevende 
ingenieurs, Rotterdam

Adviseur installaties
Valstar Simonis

Hoofdaannemer
Installatie Combinatie TNW Zuid vof 
(Kuijpers/ULC)

Labinrichting
Waldner B.V., Eersel

Bruto vloeroppervlakte
30.000 m2

Bouwperiode
juni 2014 - februari 2016

State  of the art
Faculteit Technische Natuurwetenschappen TU Delft • Delft

De nieuwe faculteit voor Technische 
Natuurwetenschappen van de TU Delft voldoet 
straks aan de strengste eisen voor geavanceerd en 
vooraanstaand onderzoek. Trillingenbeperking, 
temperatuurstabiliteit en ventilatiehoeveelheden 
zijn belangrijke aandachtspunten bij het ontwerp 
van het gebouw. Zowel het ontwerp als beheer en 
onderhoud zijn op hoog niveau in BIM uitgewerkt.

In twintig maanden tijd het nieuwe state 
of the art onderwijs- en onderzoeksge-
bouw van de faculteit technische Natuur-
wetenschappen uit de grond verrezen. Nu 
is deze faculteit nog gevestigd in diverse 
gebouwen, verspreid over de Delftse 
campus. Vanaf februari 2016 nemen de 
afdelingen biotechnologie, bionanosci-
ence en chemical engineering hun intrek 
in het gebouw, dat kantoren, vergader-
ruimten, onderwijsruimten en laboratoria 
bevat. Het totale vloeroppervlak bedraagt 
30.000 m2 verspreid over vier bouwlagen. 
De nieuwbouw biedt ruimte aan 800 me-
dewerkers en 1.000 studenten.

Intensief voortraject
Een huzarenstukje noemt Ton Smolders 
van bouwbedrijf Hurks BV, partner in de 
bouwcombinatie Hurks/Kuijpers Vof, de 
realisatie van de nieuwe faculteit. In een 
intensief voortraject van een jaar werd 
het project tot op werktekeningniveau 
voorbereid. ‘Het meest complexe onder-
deel was de installatietechnische uitwer-
king’, vertelt Smolders. ‘De installatie-
combinatie Kuijpers/ULC en labinrichter 
Waldner waren op de piekmomenten 
met ruim dertig man hieraan bezig. Al 
tijdens het voortraject zijn we gestart 
met de voorbereidingen voor het maken 

De nieuwe onderzoeks-, 
werk- en leerplek voor 
aan 800 medewerkers en 
1.000 studenten
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State  of the art
Tekst: Margot Visser

laboratoriumcomplex

De laboratoria zijn 
onafhankelijk gefundeerd 
op 80 cm dikke betonplaten. 
Ze zweven als het ware 
boven het maaiveld.
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Meer dan 250 laboratoria met een totale netto vloeroppervlakte 
van 8.754 m2 telt de nieuwe Faculteit voor Natuurwetenschappen 
van de TU Delft. Het is een enorm project voor Waldner Benelux 
B.V. De laboratoriuminrichter ging al in een vroeg stadium met de 
eindgebruiker rond de tafel om alle wensen en eisen in kaart te 
brengen. In zogenaamde beamersessies werden alle laboratoria 
ter plekke ingetekend. ‘Dat is een enorm intensief traject ge-
weest’, vertelt verkoopleider Gerjan Trommelen. ‘Iedereen mocht 
zijn eigen lab samenstellen, volgens zijn eigen specifieke wensen. 
Daar zijn we een paar maanden mee bezig geweest. Voordeel 
van deze werkwijze is dat de gebruiker vertrouwen krijgt in het 
eindresultaat. En uiteindelijk spaart het ook geld uit.’ 

De intensieve samenwerking met de aannemer en de installateur 
heeft Trommelen als zeer prettig en constructief ervaren. ‘Meestal 
komen wij als laatste partij aan tafel. Alles ligt dan al vast. Zijn 
er dan nog installatietechnische aanpassingen nodig, dan is dat 
moeilijk of niet meer te realiseren. Hier hebben we dat al in het 
voortraject goed kunnen tackelen.’ 

Het Duitse Waldner produceert en levert laboratoriummeubels 
(o.a. tafels, opbergruimten en zuurkasten). Het verkoopkantoor 
voor de Benelux is gevestigd in Eersel. 

Megaproject voor 
labinrichter

De temperatuurstabiliteit in de laboratoria 
is ongekend voor Nederlandse begrippen

Faculteit Technische Natuurwetenschappen TU Delft • Delft

Impressie in vogelvlucht
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Rien Sterks hoveniersbedrijf v.o.f.
Heikant 9a

5296 KS Esch

van de grote prefab bouwcomponenten. 
De benodigde kennis hiervoor konden 
we uit het BIM-model halen. Onder meer 
de roostervloeren en alle schachten voor 
lucht, elektriciteit en gas hebben we op 
die manier voorgefabriceerd. Daar heb-
ben we enorm veel tijd mee gewonnen.’ 

Proefopstelling
Een grote ontwerptechnische uitdaging 
was de hoge eis ten aanzien van de tem-
peratuurstabiliteit in de laboratoria. Deze 
mag niet meer dan 0,1 graad Celsius 
schommelen. ‘In Nederland was dat nog 
nooit gehaald’, vertelt Smolders. ‘Om 
deze eis bouwkundig en installatietech-
nisch te kunnen verifiëren hebben we in 
de ontwerpfase een proefopstelling van 
een high resolution lab gemaakt op ware 
grootte. Samen met de installatiecombi-
natie hebben we het ontwerp proefon-
dervindelijk geoptimaliseerd.’ 

Trillingsarm
Een volgende belangrijke ontwerpeis was 
het beperken van trillingen die de gevoe-
lige proefopstellingen kunnen verstoren, 
bijvoorbeeld door passerend verkeer. ‘We 

hebben de labs onafhankelijk gefundeerd 
op heel zware betonplaten van 0,80 me-
ter dik. Ze zweven als het ware boven het 
maaiveld. Cruciaal is om te voorkomen 
dat de vrije ruimte volloopt met grond-
water. Uit een tussentijdse proef is geble-
ken dat de gerealiseerde trilling boven de 
eis uitgaat, wat zeer positief is. In januari 
zullen we nogmaals een proef doen voor 
het complete gebouw,’ aldus Smolders.

Ontwerp, beheer en 
onderhoud zijn op hoog 
niveau in BIM uitgewerkt
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Opdrachtgever
De Koning Groep, Oosterhout

Architect
Bureau Dhondt, Breda 

Engineering en adviseur 
 constructies
Van Boxsel Engineering, Oosterhout

Hoofdaannemer
Concrex Bedrijfsbouw, Geldermalsen

E- en W-installaties
Luijben Totaal, Elshout

Bedrijfsvloeren
Twintec, Culemborg 

Aluminium kozijnen
V.P.G. Aluminium Ramen & 
 Geveltechniek, Nieuwkuijk

Dakbedekking
Bollen Daksystemen, Tilburg

Bouwperiode
Januari 2015 – oktober 2015

Bruto vloeroppervlakte
4.850 m2

Botenloodsen en kantoor De Koninggroep • Drimmelen Tekst: Loek Schaap
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Botenloods met kantoor in
scheepsstijl

De Koninggroep in Drimmelen verzorgt 
het stralen en spuiten van schepen en 
luxe jachten. De noodzaak om de jachten 
overdekt te kunnen behandelen was 
de aanleiding nieuwe bedrijfshallen en 
tegelijk een nieuw kantoor te bouwen. 
Ook is er een kade aangelegd. Een blik 
door de patrijspoort…

‘Het typerende aan het pand is het 
viertal grote schuifdeuren, waarvan het 
grootste exemplaar veertien meter breed 
en dertienenhalf meter hoog is’, vertelt 
William Holvoet, directeur van Concrex 
Bedrijfsbouw. ‘De Koninggroep zit pal 
langs het water aan de Biesbosch, alwaar 
zij de boten op de kade kunnen trekken, 
om ze daarna binnen te kunnen stralen, 
schuren en behandelen. Het allereerste 
plan is door de architect, Bureau Dhondt 
bedacht en wij hebben in nauwe samen-
werking met de constructeur Van Boxsel 
Engineering en met de opdrachtgever 
zelf gezocht naar fine-tuning van het 
programma van eisen.’

Op het dek van een schip
‘Het gebouw bestaat uit twee aaneenge-
schakelde grote botenloodsen’, legt Hol-
voet uit. ‘Dhondt heeft ook het gekoppelde 
kantoor vormgegeven. De architectuur 
daarvan is gerelateerd aan de scheepvaart. 
Het is een hybride kantoor: een staalcon-
structie gecombineerd met betonnen ele-
menten en veel glas. Er zit een balustrade 
rondom het kantoor, een overstek waarbij 
je rondom het kantoor kan lopen, net als 
op het dek van een schip. Ook de patrijs-
poorten ontbreken niet.´

Hufterproof
De botenloodsen zijn opgetrokken uit 
een betonconstructie. Holvoet: ‘Zowel de 
kolommen, de balken, de spanten en het 
dak zijn van beton gemaakt. De wanden 
zijn deels uit beton en deels uit staal 
opgetrokken. Dat sluit aan op de archi-
tectuur. Alles wat met de scheepvaart te 
maken heeft is ook in staal. Vandaar dat 
we de plinten in beton hebben gemaakt 
en de rest met een stalen sandwichbe-
plating. De hal moet hufterproof zijn, 
dan heb je er baat bij dat je een plint 
hebt die sterk en stabiel is. Het is een 
prachtige hal, er zit ook een kraanbaan 
in en het dak is wit gespoten, zodat het 
licht is in de hallen. De vloer is hybride, 
opgebouwd uit wapening gecombineerd 
met staalvezels op palen’. 

‘Betonbouw is onze core business, maar 
50% van de gebouwen die we bouwen 
zijn hybride. We bouwen heel divers, 
waarbij we letten op interne en externe 
logistiek, functionaliteit, onderhoud, 
flexibiliteit, restwaarde en uitstraling. 
Hierbij bieden wij de klant een concept 
aan die brandwerend, inbraakwerend, 
onderhoudsarm en snel gebouwd is, een 
hoge thermische inertie bezit en mi-
nimaal voldoet aan de huidige wet- en 
regelgeving’, aldus Holvoet.

Kantoor Koningsgroep

Lichte hal met achterin de grootste deur (14 x 13,5 m)
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‘De architect, Bureau Dhondt, heeft ons erbij gehaald om naar het 
ontwerp te kijken voor een nieuw kantoor en bedrijfshallen voor 
de Koninggroep’, zegt Willem van Boxsel. ‘We stelden ons daarbij 
de vraag: bouwen we die hallen in staal of in beton? Al snel kwam 
de voorkeur voor beton. Er worden daar luxe jachten geschilderd 
en dan is van belang dat je in een schone ruimte werkt. Als je 
een stalen hal maakt met kolommen met stalen dakliggers kan 
er stof afwaaien op de pas gespoten boten. Met een betonnen 
structuur heb je dat niet’. 

Wij hebben de stabiliteitsberekening van de hallen nauwkeurig 
bepaald. De kolommen zijn ingeklemd in de fundering en wij 
hebben per individuele kolom, met een 3D berekening, de exacte 
krachten bepaald. Daardoor hebben we nauwkeurig de wapening 
in die kolommen berekend en kosten kunnen besparen. 
‘Concrex heeft vervolgens de bovenbouw in prefab uitgetekend. 
Alle berekeningen en de onderbouw zijn door ons uitgevoerd. Van 
constructieadvies vanaf ontwerp tot en met detailengineering 
met behulp van Tekla/BIM, daar ligt onze kracht. En dus de winst 
voor opdrachtgevers omdat je daarmee faalkosten voorkomt´, 
benadrukt Van Boxsel. 

Van Boxsel Engineering 
berekent nauwkeurig en 
kostenbesparend

‘Wij zijn bij het project Koninggroep betrokken geraakt via Con-
crex Bedrijfsbouw’, vertelt Wilbert Luijben van Luijben Totaal. ‘In 
vier maanden tijd hebben wij de gehele elektro-, verlichtings- en 
verwarmingsinstallatie gemaakt –  inclusief de heaters voor de 
bedrijfshallen, de inbraak- en ontruimingsinstallatie, de WTW-in-
stallatie en het loodgieterswerk. Kortgezegd: alle E- en W-installa-
ties, zowel van het kantoor als van de bedrijfshallen. Het kantoor 
is helemaal in ledverlichting uitgevoerd. In de botenloods hebben 
we tevens de elektrische aansluiting voor de kraanbaan gemaakt’.

‘We zijn een totaalinstallateur. Wij maken alle installaties die je 
kunt bedenken. Wij werken voor diverse klanten, zoals Mc-
Donalds, Kiosk, ING, Brainwash en YES kapsalons. En het mag 
gezegd: dit project waarbij wij van het begin tot het eind hebben 
gezorgd voor advies, installeren en monteren, staat nu ook mooi 
op ons cv’, aldus Luijben. 

Mooi installatiewerk  
voor het cv

LUIJBEN TOTAAL B.V.
Postbus 138
5250 AC VLIJMEN

Tel. (0416) 66 65 71

E-mail: info@luijbentotaal.nl
Website: www.luijbentotaal.nl

 
Verbouwingsplannen? Geen probleem,

VAN BOXSEL ENGINEERING
helpt u graag verder!

Engineering van:
• Verbouwingen       • Prefab beton
• Nieuwbouw       • Expertise bij schadegevallen
• Renovaties       • BIM/3D

Beneluxweg 13, 4904 SJ Oosterhout 
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Nieuwbouwplannen? Geen probleem,

Botenloodsen en kantoor De Koninggroep • Drimmelen
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Glas van vloer tot plafond brengt 
het daglicht ook binnen 
in de kantoren

Alsof je op een 
scheepsbrug 
loopt

Patrijspoorten 
ontbreken niet

Kraanbaan
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Opdrachtgever/ontwikkelaar
Groep Heylen, Herentals (B)

Architect 
Wastiau & Co, Westerlo (B)

Aannemer
VDR Bouwgroep, Deventer

Bouwperiode
juni 2015 – februari 2016

Bouwprogramma
Distributiecentrum met 4 afzonderlijk 
verhuurbare compartimenten van 
15.000 m2

Bruto vloeroppervlakte
60.000 m2
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Size does matter

Tekst: Mirjam Oomens Venlo • Logistiek centrum PHV op Trade Park Noord

Voor Nederlandse begrippen ligt Venlo misschien niet 
centraal, maar Europees bezien ligt dat anders. Dat blijkt 
uit de grote interesse voor Trade Port Noord in Venlo. 
Hier is een logistiek centrum verrezen van 60.000 m2 
voor een marktleider in de logistiek. De eigenaar van 
het nieuwe pand, Groep Heylen, verhuurt het gebouw 
aan PHV, de moedermaatschappij van de bekende 
kledingmerken Tommy Hilfiger en Calvin Klein. 

‘De uitvraag was een open vraag’, vertelt 
directeur Luc Baltus van VDR Bouwgroep. 
‘Er was nog geen keuze gemaakt voor 
beton of staal. Daarom hebben wij het 
beste van die twee werelden gecombi-
neerd. Wij hebben gekozen voor beton-
nen kolommen, vanwege het robuuste 
materiaal en de toekomstbestendigheid. 
De spanten en de dakconstructie zijn 

van staal om drie redenen. Ten eerste het 
financiële aspect, ten tweede omdat het 
leidingwerk gemakkelijker te verwerken 
is en ten slotte omdat een stalen dak 
beter aansluit op spanten van staal dan 
van beton.’ De Deventer bedrijfshuisves-
ter is verantwoordelijk voor de enginee-
ring en realisatie van de constructie, 
inclusief fundatie en draagstructuur.

Logistieke uitdaging
Het meest bijzondere aan het gebouw is 
het formaat. ‘Wij realiseren vaker grote 
gebouwen, maar dit is voor ons ook be-
hoorlijk, vertelt projectleider Peter Groot 
Koerkamp. ‘De uitdaging in een derge-
lijk project is het rekening houden met 
afstanden, hoeveelheden en de planning. 
Heeft de leverancier voldoende capaci-

Bij een project van deze schaal liggen bijzondere uitdagingen 
door de afstanden, de hoeveelheden en de planning
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Voor een distributie- of opslagbedrijf zoals het pand van Groep 
Heylen op het Trade Port Venlo gelden hoge eisen aan brandvei-
ligheid. Dat is geen overbodige luxe, zeker wanneer de eindge-
bruiker de locatie gebruikt voor op- en overslag van kleding in het 
hoge segment (Tommy Hilfiger en Calvin Klein). 

Voor brandveiligheid gelden de eisen uit het Bouwbesluit waar 
het gaat om brandwerendheid van het gebouw en de indeling 
in compartimenten. Bij dit project is gebruik gemaakt van grote 
aantallen brandwerende kolommen die voldoen aan de hoogste 
eis: 240 minuten brandvertraging. Omdat vuur zich via stof-
fen razendsnel kan verspreiden, is gekozen voor een sprinkler-
systeem in het gehele pand. Het is van belang bij een sprinkler-
installatie de normen te volgen (NEN- EN 12259, NEN-EN 12845 
en NEN 1073) . Maatregelen tegen brand zijn niet alleen vanuit 
het Bouwbesluit vereist, ook de verzekeraars vragen om dit soort 
maatregelen voordat zij een polis verstrekken. 

Geïntegreerd systeem verhoogt gebruiksgemak
Het sprinklersysteem is aangelegd door het Belgische Altebra, 
specialist in ontwerp, installatie en onderhoud van sprinkler-
systemen. ‘Ons sterke punt is dat we de verschillende technie-
ken zoveel mogelijk integreren in een uniform systeem, wat 
het gebruiksgemak voor de kant verhoogt’, vertelt projectlei-
der Karel de Kock. ‘Ook in dienstverlening gaan we zo ver als 
de klant wil: we doen de engineering, maar kunnen ook het 
nodige papierwerk, certificeringen en bouwaanvragen voor 
onze rekening nemen. Wij stemmen dan ook onze hydrauli-
sche berekeningen en plannen met de keuringsinstanties af, 
vooraleer wij aan de montage beginnen. Wij hanteren daarbij 
een strikte planning en doen zoveel mogelijk prefabricage, 
zodat de installatietijd bij het project zelf tot een minimum 
wordt  teruggebracht. Dat is onze kracht, die wij ook voor 
Groep  Heylen en PHV hebben ingezet.’ 

Vuur wordt kansloos

Het leveren van de 480 kolommen voor het pand van Groep 
Heylen was een opdracht van categorie 1 voor Holcon: levering op 
basis van kant-en-klare productietekeningen. Gezien de grootte 
van het project en de hybride constructie waarbij er een staalcon-
structie werd gebouwd op de betonnen kolommen, wilde men 
toch met de partijen om tafel gaan zitten. 

Projectmanager Martijn Benard vertelt waarom: ‘480 kolommen 
van 13 – 13,5 meter lang, waarvan een flink deel brandwerend 
tot 240 minuten en betonbalken met een lengte van 22,5 meter, 
dat vraagt toch wel om de nodige afstemming met de andere 
partijen. Op onze kolommen sluiten een stalen dakconstructie, 
windverbanden en gevelbekleding aan. Wij hebben onze ervaring 
met en kennis van de koppeling van beton met staal ingebracht 
in besprekingen met de andere partijen, waaronder de hoofdcon-
structeur.’ Om het werk in goede banen te laten lopen, is er vooraf 
een ‘lean’ sessie geweest . ‘Wij hebben samen met de aannemer, 
staalleverancier en de montagepartijen het pand vooraf helemaal 
doorgenomen: wie is op welke dag waar aanwezig en welke ele-
menten worden er op welke dag gevraagd? Hierdoor konden wij 
onze productie en transport optimaal inplannen.’

Gespreide productie
De kolommen werden in Duitsland geproduceerd: de brandweren-
de op één productielocatie, de gewone kolommen en de betonbal-
ken op de andere locatie. Martijn Benard: ‘Het is een groot pand en 
de bouwtijd is beperkt. Dat maakte goede afstemming essentieel. 
Naast de verdeling over twee productielocaties, zijn we een aantal 
weken van tevoren begonnen met produceren zodat de elemen-
ten op tijd gereed waren. Het transport hebben we in eigen hand, 
waardoor we ook over de levering controle hadden. De hybride 
constructie vroeg om doordachte oplossingen en goede samen-
werking. Van beide was sprake in dit project. Daardoor werd een 
oorspronkelijk categorie 1-project voor ons een prettige uitdaging.’

Kolommen: veel 
en snel, graag



Uw regenwater is nog nooit zo snel van 
uw daken afgestroomd als met het HUV®-
noodafvoersysteem van Aquadraat. Een 
systeem dat voldoet aan alle normen en 
richtlijnen en zelfs verder gaat. 

De versnelde afvoer van het regenwater 
heeft veel voordelen. Er ontstaat minder 
waterbelasting op het dak en minder eigen 
gewicht op de draagstructuur. Weinig lei-
dingwerk geeft als resultaat minder obstruc-
ties of conflicten met andere installaties in 
vergelijking met enkelvoudige hemelwater-
volvullingssystemen.

Jeroen van Klinkenberg van Aquadraat: ‘De 
geïntegreerde noodafvoerdrempel en de 
vorm van de afsluiter van de HUV®-dakkolk 
zorgen ervoor dat bij een toepassing van 
meerdere dakkolken op één verzamelleiding 
geen lucht meer aangezogen wordt. Doorbui-
gingen van daken bij wateraccumulatie en 
bouwtoleranties worden één keer ondervan-
gen. De werking is hierdoor gegarandeerd.’

Werkwijze  
en garanties
Opdrachtgevers 
vragen garanties 
op waterdichtheid 
van dakbedekking 
van minimaal 10 
jaar. In de visie van 
Aquadraat dienen 
deze garanties in 
verhouding te staan 
met de garanties van 
hemelwatervolvul-
lingssystemen. ‘Met 
onze werkwijze garanderen wij u al onze 
hemelwatervolvullingssystemen voor een 
periode van 10 jaar.’

Bij Aquadraat loopt de klant geen enkel 
risico en wordt volledig ontzorgd. Aquadraat 
werkt op basis van design&built en neemt 
de volledig ontwerp-, leverings- en uitvoe-
ringsverantwoordelijkheid op zich. Een gega-
randeerde product- en leveranciersonafhan-

kelijkheid levert vele nieuwe mogelijkheden 
en voordelen op voor de klant. De 10 jarige 
systeemgarantie is gewaarborgd doordat 
Aquadraat standaard bij alle haar systeem 
een unieke kwaliteitscontrole uitvoert. Een 
belangrijk onderdeel hiervan is de formeer-
gaslekdetectie waarbij wij garanderen dat 
alle spiegellasverbindingen en elektrolas-
moffen goed verwerkt zijn.

Het HUV®-systeem van Aquadraat

Venlo • Logistiek centrum PHV op Trade Park Noord

komens voor pauzes en administratieve 
werkzaamheden. In mijn optiek werkt 
dit alleen wanneer de opdrachtgever de 
processen goed onder controle heeft en 
de nevenaannemers het concept ook 
accepteren. Bij Groep Heylen is dit zeker 
het geval zodat pilootaanneming goed bij 
dit project paste.’

Uitbreiding
Eind 2015 was de ruwbouw gereed. Met 
verschillende organisatorische en tech-
nische maatregelen komt het gebouw in 
aanmerking voor de BREEAM ‘Very Good’ 
duurzaamheidscertificering (drie ster-
ren). ‘Wij begeleiden het gehele BREEAM-
traject; hiervoor hebben wij een expert 
in huis’, aldus Luc Baltus.  Het gebouw is 
zo ontworpen dat er nog ruimte is voor 
uitbreiding die al tijdens de bouw van 
het eerste deel serieus werd overwogen. 
‘Wanneer er wordt uitgebreid naar 140 
duizend vierkante meter, doen wij graag 
weer mee’, besluit Peter Groot Koerkamp.

60.000 m logistiek

teit voor een staalconstructie met een 
dergelijke oppervlakte? Zijn er wand-
panelen beschikbaar in de benodigde 
hoeveelheid? Het is vooral het logistieke 
proces dat onze aandacht vraagt.’ ‘En de 
controle op kwaliteit en procesvoering’, 
vult Luc Baltus aan.

In de cockpit?
Een andere bijzonderheid is volgens 
Baltus en Groot Koerkamp de ‘pilootaan-
neming’. Dit is een Vlaamse term die in-
houdt dat de verantwoordelijkheid voor 
en coördinatie van veiligheid en facilitei-
ten op de bouwplaats in handen liggen 
van één partij. Luc Baltus: ‘Ik kende de 
term ook niet eerder, maar het is een 
manier om de gedeelde verantwoorde-
lijkheid van de partijen op de bouw bij 
één partij onder te brengen. Concreet 
betekende dit vooral: coördinatie van 
de projectpartners. De controle op VCA 
bijvoorbeeld, maar ook het regelen van 
sanitaire faciliteiten en tijdelijke onder-

Eindeloze rijen docks
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Bent u ook op zoek naar nieuwe bedrijfshuisvesting?

VDR Bouwgroep is een full-service bouwonderneming, gespecialiseerd in de ontwikkeling en 
realisatie van (logistieke) bedrijfshuisvesting. Vanuit onze jarenlange kennis en ervaring realiseren we 
projecten waarbij het bedrijfsproces van u als klant centraal staat. We geloven in een open 
samenwerking en combineren vakmanschap met een visie op de toekomst. Onze eigen BREEAM-
expert adviseert u over de laatste duurzaamheidseisen.

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Bel of mail ons. We zijn u graag van dienst!

VDR Bouwgroep B.V., Postbus 2135, 7420 AC Deventer, Dortmundstraat 30, 7418 BH Deventer,

telefoon 0570 - 690919 - email: info@vdrbouwgroep.nl
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HOLCON BV is de juiste partner voor de realisatie van uw project in Utiliteitsbouw, GWW en 
Woningbouw. We leveren niet alleen duurzame producten met een uitstekende kwaliteit, ook 

de engineering en montage van uw ruwbouwproject is bij HOLCON in vertrouwde handen. 

Industriezone II, Hasseltkouter 53
9500 Ophasselt (BE)

Tel: +32 (0)54 50 06 07
Fax: +32 (0)54 50 33 49
Email: info@altebra.be
Website: www.altebra.be

Dortmundstraat 30, 7418 BH Deventer
Postbus 2135, 7420 AC Deventer (NL)

Tel: +31 (0)570 69 09 49
Fax: +31 (0)570 69 09 50

Email: info@altebra.nl
Website: www.altebra.nl

FIRE PROTECTION  SPRINKLERS
Industriezone II, Hasseltkouter 53, B-9500 Ophasselt
T +32 (0)54 50 06 07 - F +32 (0)54 50 33 49
info@altebra.be - www.altebra.be

SPRINKLERSYSTEMS

FOAM INSTALLATIONS

FIRE DETECTION SYSTEMS

ENGINEERING

PREFABRICATION SPRINKLERPIPES

MAINTENANCE AND INTERVENTIONS

Erkende installateur van sprinkler-, deluge-, en schuimsystemen
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Opdrachtgever
Betaalbare Kralen, Middelburg

Ontwikkelaar
Hanse Staalbouw, Nieuwerkerk

Architect
Hanse Staalbouw, Nieuwerkerk

Adviseurs
Bouwraadhuis, Kruiningen

Neven Aannemer
Delta Techniek, St. Philipsland

Kunststof gevelpuien
Goemaat Glas, Goedereede

Metselwerk
R&B Lijm- en Metselwerken,  
St. Annaland

Binnenafbouw
Verwijs Timmerwerken, Nieuwerkerk

Bouwperiode
September - december (2015)

Bouwprogramma
Bedrijfshal met kantoor

Betaalbare   Kralen
Tekst: Hans Ouwerkerk

Een turnkeyproject

Ruwbouw toont staalconstructie en kanaalplaatvloeren
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Betaalbare   Kralen
heeft geen omkijken naar nieuwbouw

Middelburg • Betaalbare Kralen

Hanse + staal is een sterk verhaal. Maar dan wel in de goede zin 
van het woord. Al meer dan 100 jaar bouwt Hanse Staalbouw 
uit Nieuwerkerk, nu met 130 medewerkers, complete 
bedrijfspanden in de agrarische en industriële sector. Daarnaast 
zijn zij actief in verschillende renovatieprojecten. Gestart in 
1907 als wagenmakerij ontwikkelde het bedrijf zich tot de 
huidige omvang en dienstenpakket.

Omdat zij in binnen- en buitenland een 
goede naam hebben opgebouwd werden 
zij dan ook vanzelfsprekend gevraagd 
voor de nieuwbouw van Betaalbare Kra-
len in Middelburg. Inderdaad een bedrijf 
dat betaalbare kralen verkoopt. Project-
leider Hans Slingerland namens Hanse: 
‘Dit is zo’n project waarbij we de op-
drachtgever echt van A tot Z ontlasten.’ 
Betaalbare Kralen had zelf al bepaalde 
ideeën over het pand. Samen met Hanse 
werd een plan uitgewerkt wat leidde 
tot de uiteindelijke nieuwbouw. Daarbij 
werd installateur Delta al in een vroeg 
stadium gevraagd mee te denken over de 
elektrotechnische installatie.

Turn-key
Hans Slingerland: ‘In het gehele proces 
kunnen wij de opdrachtgever veel werk 
uit handen nemen. Van het ontwerp, 
de omgevingsvergunningen tot alle 
berekeningen aan toe. Zo is het pand 
uiteindelijk turn-key opgeleverd.’ Naast 
Slingerland als projectleider was er een 
werkvoorbereider en een uitvoerder op 
de bouw. Dit zorgde ervoor dat de lijnen 
erg kort bleven en er met de opdracht-

gever altijd snel geschakeld kon worden. 
Hans Slingerland: ‘Spijkers met koppen 
kunnen slaan op het moment dat dat 
nodig is.’ De samenwerking was dan ook 
er prettig. 

Drassig
De bouwlocatie ligt op een behoorlijk 
laag punt in de omgeving. Daardoor was 
de grond erg drassig en dat maakte het 
werk niet altijd even gemakkelijk. Slin-
gerland: ‘Onze eigen betonploeg heeft de 
fundering aangebracht en met de inzet 
van het juiste materiaal lukte dat prima.’ 

Staal en stenen
De bedrijfshal met het kantoor is 
inmiddels zo goed als klaar. In de 
casco staalconstructie is ca 37 ton staal 
verwerkt. De dak en wandpanelen zijn 
uitgevoerd in sandwichpanelen. Vanuit 
de welstandscommissie was de wens dat 
het kantoorgedeelte in metselwerk look 
uitgevoerd werd. Uiteindelijk is dit tradi-
tioneel uitgevoerd. Mooi detail is dat het 
stootvoegvrij is gerealiseerd. De vloeren 
in het kantoorgedeelte zijn kanaalplaat-
vloeren met een zandcement dekvloe-
ren, afgewerkt met een PU-gietvloer. De 
verdiepingsvloeren in de bedrijfshal zijn 
prefab kanaalplaatvloeren. Bij de entree 
springt de grote raampartij met kunst-
stof profiel direct in het oog. Die profie-
len zijn ook elders in het pand doorge-
voerd. De binnenwanden zijn uitgevoerd 
als Metal stud. Hans Slingerland: ‘We 
zijn trots op het eindresultaat en Betaal-
bare Kralen is weer helemaal klaar voor 
de toekomst.’

Op verzoek van de 
Welstand: metselwerk 
voor het kantoorgedeelte, 
en ook nog eens zonder 
stootvoeg
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Provincialeweg 14
3252 LR Goedereede
t 0187 - 49 26 48
f 0187 - 49 26 53
e info@goemaatglas.nl

goemaatglas.nl Lid van
Glas Branche Organisatie

kozijnen  |  serres  |  zonwering  |  deuren  |  schuifpuien  |  vouwwanden
vliesgevels  |  lichtstraten  |  glas  |  kunststof  |  aluminium  |  montage

W E R K  I N  U I T V O E R I N G

hanse + staal een sterk verhaal
De Weel 13  •  4306 NV Nieuwerkerk  •  0111 641 333  •  info@hansestaalbouw.nl  •  www.hansestaalbouw.nl

Staal is ook de basis van dit sterke verhaal!
Wij wensen betaalbarekralen.nl veel (online) succes in het nieuwe pand!

Bezoek onze website 
voor meer referenties :
www.hansestaalbouw.nl

• INDUSTRIE

• UTILITEIT

• AGRARISCH

• RENOVATIE 
   (ook asbestsanering)

R & B Lijm- en metselwerken BV

www.lijmenmetselwerken.nl • info@lijmenmetselwerken.nl

Bierensstraat 14 • 4697 GE Sint-Annaland
Tel.: 06 - 511 043 00
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Middelburg • Betaalbare Kralen

Goemaat Glas BV uit Goedereede is als partner betrokken bij 
projecten die door Hanse Staalbouw worden uitgevoerd. Het be-
drijf produceert de gevels en kozijnen zelf zodat het hele proces 
in eigen hand is. Op deze manier kan er altijd maatwerk worden 
geleverd, hoe specifiek de wensen van de klant ook zijn. Martijn 
Goemaat: ‘Dankzij de samenwerking met Hanse worden wij vaak 
al in een vroeg stadium bij het proces betrokken. Zo werken wij 
vanaf de eerste pentekening tot de daadwerkelijke oplevering 
volledig mee. Van ontwerp en engineering, tot uitvoering en 
nazorg.’ In het project Betaalbare Kralen in Middelburg leverde 
Goemaat hoogwaardige kunststof gevelpuien in een metallic 
kleurstelling. Martijn Goemaat: ‘Dat heeft een chique uitstraling.’ 
Het is zomaar een van de specialiteiten die het bedrijf in huis 
heeft. Martijn Goemaat is trots op de bijdrage die zijn bedrijf aan 
het project Betaalbare Kralen heeft mogen leveren.  

Een ronde vorm in blokken verlijmen, of stootvoegloos metsel-
werk, Ruud van Bemmel en Bram de Haan van R&B Lijm- en Met-
selwerken draaien hun hand er niet voor om. Met veel plezier in 
hun werk gaan zij wat geen uitdaging uit de weg. Sinds de start 
in 2000 zijn Ruud en Bram uit St. Annaland dagelijks betrokken 
bij particuliere maar ook grotere (ver)bouwprojecten. 
Voor de nieuwbouw van Betaalbare Kralen in Middelburg 
verzorgden zij het binnenspouwblad (zo’n 78 m2), uitgevoerd in 
kalkzandsteen blokken en het metselwerk van de buitengevel. 
Ruud van Bemmel: ‘In totaal hebben we zo’n 7.500 stenen stoot-
voegloos verwerkt. Daarnaast hebben we de profielen gesteld en 
stelkozijnen aangebracht. Van Bemmel werkt regelmatig samen 
met metselbedrijf Gert-Jan uit St. Philipsland. Een gewaardeerde 
collega met ruimte om nog snel even een hardstenen dorpeltje te 
metselen. Want bij R&B staan kwaliteit en service altijd centraal.  

Glashelder resultaat 
van Goemaat Glas 

R&B Lijm- en Metselwerken: 
kwaliteit en service centraal

Verwijs Timmerwerken in Nieuwerkerk beschikt over alle beno-
digde apparatuur en alle houtsoorten om elk gewenst timmer-
werk voor de klant te verzorgen. Projectleider Joeri Klem: ‘Omdat 
wij zelf produceren kunnen we een hoogstaande kwaliteit 
garanderen.’ Maar het houdt niet op bij een houten kozijn of deur. 
In het project Betaalbare Kralen in Middelburg verzorgde Verwijs 
de complete afbouw. Metalstud wanden, systeemplafonds, stalen 
en houten kozijnen inclusief deuren. Op een aantal plaatsen 
zijn deze, met het oog op de veiligheid, in een brandwerende 
uitvoering toegepast. Klem: ‘Dankzij de eigen productie weten 
we precies waar we over praten en kunnen we de producten op 
verschillende manieren afwerken, inclusief spuitwerk. De mensen 
van Verwijs Timmerwerken hebben stuk voor stuk liefde voor het 
vak en zijn trots op het werk wat zij doen.’

Totale afbouw door 
Verwijs Timmerwerken

In de casco staal
constructie is ca 37 ton 
staal verwerkt. 



Opdrachtgever
Staat der Nederlanden, namens deze 
het Rijksvastgoedbedrijf

Ontwikkelaar
Niet als zodanig, PoortCentraal B.V. is 
het contract aangegaan voor ontwerp, 
realisatie, exploitatie voor 25 jaar en 
financiering

Architect
Office for Metropolitan Architecture 
(O.M.A.), Rotterdam

Constructie
Bam Advies & Engineering, Bunnik

Installatie
Valstar Simonis B.V. Raadgevende Inge-
nieurs, Rijswijk

Bouwfysica en (brand)veiligheid
DGMR Bouw B.V. , Arnhem

Akoestiek
Level Acoustics B.V., Eindhoven

Uitvoeringsveiligheid
Aboma, Ede

Second Opinions en uitvoerings-
controle
Seconed B.V. (Breda)

Aannemer
Bouwcombinatie Rijnstraat 8 (BAM 
Bouw en Techniek Grote Projecten) 

Bouwperiode
Najaar 2014 – winter 2016/2017

Bouwprogramma
Herbestemming rijkskantoor

Bruto vloeroppervlakte
Ca. 85.000 m2

VROM-gebouw
Rijnstraat 8 • Den Haag

Rijnstraat8: de vleugel aan de Schedeldoekshaven is op de stijgkern na gesloopt
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van Hoogstad krijgt nieuw 
leven naar ontwerp OMA

Tekst: Merel van Berkel
Fotografie: Rob Glastra fotografie
Illustraties: OMA

Het rijkskantoor aan Rijnstraat 8 in Den Haag, 
eind vorige eeuw ontworpen door de Rotterdamse 
architect Jan Hoogstad, krijgt volgend jaar een 
nieuwe bestemming. Het gebouw wordt dan 
betrokken door het ministerie van Buitenlandse 
Zaken, INM, COA, IND en de Dienst Terugkeer en 
Vertrek. Met vijf rijksorganisaties in één gebouw 
staat dit pand model voor toekomstige andere 
flexibele rijkskantoren. Bouwcombinatie Rijnstraat 8 
(BAM Bouw en Techniek) coördineert dit duurzame 
project, waarbij ze nagenoeg alle sloopmateriaal 
hergebruiken en een compleet nieuwe beuk 
toevoegen aan het gebouw. 

Bijna volledig hergebruik 
Hoewel met vier beuken het grootste deel van dit 
neorationalistische gebouw zal blijven staan, wordt 
de vleugel aan de Schedeldoekshaven compleet 
gesloopt. Het sloopmateriaal, zoals aluminium, be-
ton, wapening en glas, wordt voor maar liefst 99,7% 
gerecycled. Op de plaats van de oude vijfde vleugel 
komen nieuwe kantoorvloeren met centraal gelegen 
vide, omsloten door een volledig glazen gevel. Jasper 
van den Dikkenberg, voorbereidingsmanager bouw 
bij BAM: ‘Daarnaast komt een nieuw gedeelte dat we-
zenlijk anders is. Deze zogeheten city lobby wordt een 
commerciële ruimte van ruim twaalf meter hoog, met 
onder meer een lunchroom en terrassen buiten.’ 

Het gebouw krijgt een ‘zwarte band’ 
met inspringing ter hoogte van de vierde 
en vijfde verdieping. Hier komt een 
vergadercentrum
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A L H R A    S E R V I C E S
v o o r   s l i m   r e n o v e r e n   e n   o n d e r h o u d e n 

MONTAGE DIENSTEN• Montage diensten
Utiliteit- Renovatie &
Woningbouw

• Ruime ervaring met vlies- en spidergevels, aluminium
gevelbeplatingen en schoepenzonwering systemen

KIES VOOR 
KWALITEIT
KIES VOOR

ALHRA
Thurledeweg 121
3044 ER  Rotterdam
Bedrijventerrein
Spaanse Polder
Tel. 010 – 477 75 96
E-mail: Services1@alhra.nl

Uw wens is onze zorg.
maak een afspraak met 

onze gevel experts.

• Expertise in alle soorten 
gevelelementen, aluminium
kunststof etc.

Calamiteiten & Spoed 
leveringen

• In combinatie met
ALHRA glas 24 uur
service en 
noodvoorzieningen

• ALHRA kozijnen binnen
20 dagen nieuwe
kunststof kozijnen*

• Nood- en spoed 
reparaties aan ramen 
en deuren



Kandt BV ■ Hoogeveenenweg 21 ■ 2913 LV Nieuwerkerk a/d IJssel ■ T. (0180) 63 30 48 ■ kandtbv@kandtbv.nl

WWW.KANDTBV.NL

ALLE 
BENODIGDE 
ENGINEERING 
OP MAAT.

■ Alle types grout / schroef en klapankers 
■ Alle hulp- en stempelconstructies 
■  Geluidschermen, compleet met onder 

en bovenbouw 
■  Boren gaten van 600 - 2000mm in 

gewapende beton tot 20m diep 
■  Stalen, betonnen en houten damwanden 

en palen, trillingsarm en trillingsvrij 
aanbrengen en verwijderen 

■  LeKa grout injectie palen 
■  Boren, heien en HF/VM trillen van 

stalen buispalen 
■ Inwendig heien 
■ Realiseren van complete bouwkuipen

Den Haag • Rijnstraat 8
De aanleg van BubbleDeck® vloeren
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Heien, trillen, boren of drukken, Kandt BV aannemings- en funde-
ringsbedrijf is volgens Marco Kandt van alle markten thuis. ‘We 
zijn een allround funderingsbedrijf en gaan geen funderingsklus 
uit de weg. Mocht een project niet met regulier materieel uit te 
voeren zijn, dan bouwen of verbouwen we een machine die vol-
doet aan de specifieke wensen, zodat we de werkzaamheden zo 
optimaal mogelijk kunnen uitvoeren. Kandt BV beschikt dan ook 
over een zeer divers machinepark welke geschikt is voor elke fun-
deringsklus. Zo hebben we materieel ontwikkeld om in beperkte 
en moeilijk bereikbare ruimtes zware grout-injectie palen te kun-
nen aanbrengen, de zogeheten LeKa palen. Kandt heeft hiervoor 
haar eigen boorpunten beschikbaar in diverse diameters. We zijn 
daarbij flexibel ingesteld aangezien we nagenoeg alle werk-
zaamheden in eigen beheer uitvoeren: van reken- en tekenwerk, 
transport tot uitvoering en nazorg. 

Kandt BV heeft meegewerkt aan het versterken van de bestaande 
fundatie van de Rijnstraat 8. Onze werkzaamheden omvatten o.a. 
het aanbrengen van ruim 100 stuks LeKa grout injectiepalen met 
lengtes tot circa 30 meter. Deze palen zijn vanuit de bestaande 
parkeergarage in segmenten aangebracht en op locatie deel voor 
deel opgelengd. 

Kijk voor meer informatie ook op www.kandtbv.nl.

Versterkte fundering voor 
Rijnstraat 8 

De renovatie van Rijnstraat 8 is beslist geen standaard bouw-
project. De herbestemming van het gebouw bracht behoorlijke 
akoestische uitdagingen met zich mee. Specialist op dit gebied is 
Level Acoustics & Vibration. Als zelfstandige B.V. in de bedrijven-
schil van de TU Eindhoven doet het bedrijf onderzoek, consultancy, 
productontwikkeling en kennisoverdracht op de gebieden akoes-
tiek en voelbare trillingen in de gebouwde omgeving. In nauwe 
samenwerking met architect OMA en BAM Bouw en Techniek 
adviseert Level Acoustics & Vibration oplossingen die per ruimte 
de gewenste akoestiek leveren. Het akoestisch ontwerp van iedere 
ruimte en gebouwzone is in lijn met de ruimtefuncties en uiter-
aard het architectonisch ontwerp. Directeur Susanne Bron-van 
der Jagt: ‘Drie thema’s die eruit springen binnen dit project zijn 
privacygevoeligheid van informatie en daarmee een verhoogde 
geluidisolatie in diverse zones met werk- en overlegruimten, de 
ruimteakoestiek in hoge open werk- en ontmoetingsgebieden, en 
de inbedding in een stedelijk verdichte omgeving. Dat laatste is 
heel letterlijk doordat een trambaan door het gebouw heen loopt, 
precies onder een akoestisch heel relevant deel van het gebouw: 
het vergadercentrum. We onderzochten hoe door de trambaan 
veroorzaakt geluid en ook voelbare trillingen worden overgedra-
gen naar het gebouw. Op basis daarvan ontwierpen we bouwkun-
dige oplossingen met als doel een hoge geluid- en trillingsisolatie 
tussen trambaan en gebouw.’ In vergaderruimten moet de spraak-
verstaanbaarheid optimaal zijn. In grote open werk- en overleg-
gebieden is juist het tegenovergestelde aan de orde: daar moet 
de speech privacy optimaal, dus de overdracht van spraak beperkt 
zijn. In lijn hiermee en het transparante, open karakter van het 
gebouw zijn de ruimtescheidende constructies, de afwerking en 
inrichting ontworpen.

Ruimtespecifieke 
akoestische oplossingen 

 
Innovatieve bouwconcepten, transformaties 
van kantoorgebouwen naar woningen, 
musea, trillings- en geluidgevoelige 
laboratoria, theaters en concertgebouwen. 
Het ontwerpen van de akoestiek in 
toonaangevende gebouwen is ons werk, 
wereldwijd. Wij zijn expert op de gebieden 
voelbare trillingen en laagfrequent geluid, in 
gebouwen en van infrastructuur. Wij doen 
onderzoek en productontwikkeling, o.a. in 
samenwerking met de TU/e, TNO en 
internationale (bouw)partners. Wij delen 
onze kennis in masterclasses. Level Acoustics 
& Vibration is een spin-off bedrijf van de 
Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en 
bezit een akoestisch laboratorium. 

040 2472700 info@levelacoustics.nl    www.levelacoustics.nl 

Rijnstraat 8 • Den Haag
De nieuwe vleugel aan de Scheldedoekshaven 
verrijst langzaam weer op
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- Utiliteitsbouw
- Procesindustrie
- Turnkey projecten
- Woningbouw
                                          

Den Haag • Rijnstraat 8

Duurzaam BubbleDeck® 
De draagvloeren van het nieuwe gedeelte worden voor-
namelijk voorzien van het BubbleDeck® vloersysteem. 
Van den Dikkenberg: ‘Deze draagvloeren zijn dankzij de 
kunststof bollen erg duurzaam en milieuvriendelijk. Er 
zijn namelijk aanzienlijk minder grondstoffen nodig en 
doordat ze relatief licht zijn besparen ze veel gewicht 
op het totaal.’ Maar er is meer: het gebouw krijgt WKO, 
zonnepanelen en overal LED-verlichting. Door daar-
naast slim gebruik te maken van de warmte die ont-
staat in het atrium, kunnen deze kantoren elders in het 
gebouw verwarmen. De isolatiewaarden van gevels en 
dak liggen vanzelfsprekend hoog, met dubbel en waar 
mogelijk driedubbel glas. Het gebruikte materiaal heeft 
bovendien een zo hoog mogelijke milieuprestatie. 

Architectuur
Door de architectonische waarde van het gebouw, 
hield de nieuwe architect O.M.A. nauw contact met 
de oorspronkelijke architect. De strakke uitstraling 
en kleuren blijven grotendeels behouden en ook de 
gevels die gesloopt zijn, worden straks weer op vrijwel 
dezelfde wijze nagebouwd. Nieuw is de ‘zwarte band’ 
op de vierde en vijfde verdieping: een twee verdie-
pingen hoge terugsprong in de vloeren. Hier bevindt 
zich een vergadercentrum. Ook de doorgang onder 
het atrium krijgt een wezenlijke make-over door een 
verbreding van twintig naar vijftig meter. Hier rijdt 
ook de tram, precies onder een belangrijk deel van 
het vergadercentrum. Deze veranderingen springen, 
samen met de nieuwe aanbouw, het meest in het oog. 
De tram blijft door het gebouw rijden.

De doorgang onder het atrium wordt 
verbreed van twintig naar vijftig meter
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Opdrachtgever 
Niverplast, Rijssen

Ontwikkelaar
Nieuwenhuis Bouwbedrijf, Rijssen

Architect
Nieuwenhuis Bouwbedrijf, Rijssen 

Adviseurs
Alcedo, Holten (bouwfysica)
Nieman Groep, Utrecht/Zwolle 
(Breeam)
IBZ bv, Nijverdal (constructies)
SOM (Breeam-expert)

Hoofdaannemer
Nieuwenhuis Bouwbedrijf, Rijssen

Installateur
Kooiker Installatietechniek, Staphorst

Bouwperiode 
medio 2015 tot medio 2016

Bruto vloeroppervlakte
13.033 m2

Breeam-score
Excellent ****

Sterke binding met de

natuur

Niverplast • Nijverdal

Het nieuwe bedrijfspand van Niverplast 
in Nijverdal biedt zijn werknemers niet 
alleen een zeer duurzaam pand met 
hoge Breeam certificering, maar ook 
een tweede thuis. In zowel ontwerp als 
interieur stimuleert het pand een sterke 
verbondenheid tussen de personeelsle-
den. 

Flexibel ontwerpen
De keus voor Nieuwenhuis Bouwbedrijf 
uit Rijssen was een bewuste. Als expert 
op het gebied van Design and Build, 
regelen zij vaak het gehele bouwtraject: 
‘van tekening tot sleutel’. Niverplast 

Niverplast is een producent van 
verpakkingsmachines voor de voedingsindustrie. 
Niverplast groeit door, daarom had het bedrijf 
nieuwe huisvesting nodig. Het verhuist dit 
jaar van Rijssen naar Nijverdal waar een 
prachtig,rond gebouw wordt neergezet door 
Nieuwenhuis Bouwbedrijf.

Rond met veel hout en groen
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Tekst: Merel van Berkel Nijverdal • Niverplast

omgeving. Dit komt tot uiting in de 
ronde vorm en de afwerking van het 
pand met diverse houtsoorten. Jacob 
Kolk, algemeen directeur bij Nieuwen-
huis Bouwbedrijf: ‘Het skelet is een 
geculmineerde staalconstructie met ge-
lamineerd hout en liggers met daarom-
heen een waterdichte, isolerende jas van 
sandwichpanelen. Deze is afgewerkt met 
Syberisch larikshout, dat door Foreco nog 

op het kantoordak, goede isolatie, een 
sedum daktuin, overal LED-verlichting 
en lage temperatuurverwarming in alle 
vloeren. Daarnaast komen er diverse 
lichtstraten en koepels, om het pand van 
daglicht te voorzien.

Sterke binding met de natuur
Een van de belangrijkste inspiratiebron-
nen voor het ontwerp is de natuur, niet 
in de laatste plaats vanwege de groene 

wil een persoonlijk pand, passend bij 
de bedrijfsfilosofie. En dat komt er. Mits 
haalbaar, werden alle wensen verwerkt 
in het ontwerp.  

Breeam Excellent
Het bedrijfspand in Nijverdal krijgt een 
Breeam certificering van vier sterren en 
mag zichzelf daarmee excellent noemen. 
Er zijn daardoor veel energiebesparende 
maatregelen getroffen: zonnepanelen 

Het is duidelijk waar 
de hoofdentree ligt

Luchtopname van de bouw van de fundering

eens extra is behandeld met het water-
werende Waxedwood.’ De imposante 
entrée bestaat verder uit kolommen 
van cloezianahout, die handmatig aan 
elkaar gemaakt zijn. Groot voordeel is de 
onzichtbare bevestiging. 

Het dak op
De uitstekende verdieping op het dak 
is op zijn minst verrassend te noemen. 
Deze kantoorruimten kijken via de 
glazen gevel uit op een sedum kijktuin, 
waar naast sedum ook hogere beplan-
ting groeit. In het centrum van het pand 
bevindt zich een binnentuin met een 
diameter van twaalf meter.

Samen één
Niverplast bouwt onder meer verpak-
kingsmachines voor de voedselindustrie. 
Samenwerking tussen IT-ers, ontwer-
pers en uitvoerend personeel is daarom 
onontbeerlijk. Het ontwerp speelt hierop 
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WaxedWood® Siberisch Lariks  |      

Duurzame basis door Siberisch Lariks
Het Siberisch Lariks is een harde en zware houtsoort met een hoge natuurlijke 
duurzaamheid. Door de relatief langzame groei in koude gebieden krijgt het 
een stevige structuur en heeft het een hoger soortelijk gewicht. Naast de veel 
voorkomende toepassing als gevelbekleding wordt het vaak toegepast voor vloeren, 
kozijnen en trappen. Onbehandeld vergrijst het Siberisch Lariks in de loop van de 
tijd, waarbij liggende jaarringen een duidelijke vlamtekening bieden.

Een levendige gevel met bijzondere verkleuring
WaxedWood Siberisch Lariks maakt zonder verfsysteem een prachtige 
kleurtransformatie door. In eerste instantie krijgt het een donker groene tot 
bruine kleur, die overgaat naar een warme brons kleur die uiteindelijk vergrijst. De 
onderstaande beelden zijn gemaakt door de bouwcamera bij Brink Climate Systems 
in Staphorst. De timelapse laat de verkleuring van het hout goed zien. 

Maart       Mei            Juli                September

Een nieuwe dimensie in hout
Traditioneel behandeld hout neemt vocht op en werkt. 
WaxedWood is hiertegen uitstekend gewapend. Het 
wordt onder vacuüm en druk geïmpregneerd tegen 
houtaantasting. Tegelijkertijd wordt in de houtporiën 
een wasemulsie aangebracht. Deze voorkomt dat 
water het hout kan binnendringen. Hierdoor is de 
werking van het hout circa tachtig procent lager 
dan bij hout zonder waterwerende bescherming. 

Duurzaam op alle fronten

WaxedWood Siberisch Lariks past in 
de gedachte van duurzaam bouwen. Zo 
zijn de gebruikte houtsoorten afkomstig 
uit duurzaam beheerde bossen (FSC of 
PEFC). Daarnaast wordt WaxedWood 
Siberisch Lariks schoon geproduceerd 
onder KOMO-certificaat, zonder 
afvalstoffen of bijproducten. Maar ook 
na het bouwproces staat het hout voor 
een grote duurzaamheid. Vandaar dat 
een minimale levensduur van 15 jaar 
gegarandeerd kan worden. WaxedWood 
is in het bezit van een DUBOkeur 
certificaat.

WAXEDWOOD® SibEriSch lArikS Levendige gevelbekleding

Dalmsholterweg 5       7722 KJ Dalfsen       Postbus 73       7720 AB Dalfsen       Telefoon +31 529 43 15 48       Fax +31 529 43 21 98       info@foreco.nl       www.foreco.nl



Contactgegevens 

Galileïstraat 5

7701 SK DEDEMSVAART 

T: +31 (0)523 61 69 65

E:  info@hakvoortdaglicht.nl

I:  www.hakvoortdaglicht.nl

Hakvoort 
daglicht

maakt deel uit van 
www.hak4t.com

brightest light 
solutions

www.hakvoortdaglicht.nl

Benieuwd naar de positieve invloed van licht? Hakvoort daglicht is voor 
u de specialist in het ontwikkelen, produceren en monteren van licht-
straten, lichtkoepels en daglichtconstructies in gebouwen via dak en 
gevel. We leveren vrijwel elke vorm (gebogen of vlak), afmeting en 
gewenst materiaal (aluminium, staal, kunststof of glas). Wij brengen 
daglicht, voor uw optimale welzijn!

in, doordat de verschillende teams als 
het ware om elkaar heen liggen, met de 
IT-afdeling in het hart van het bedrijf. 
De teams zijn hierdoor nauw met elkaar 
verbonden. De veertig meter lange 
loopbrug, boven de werkvloer, biedt goed 
zicht op het productieproces. 

Een tweede thuis
Het bedrijf biedt graag een tweede thuis 
aan zijn werknemers en maakt het 
pand daarom graag persoonlijk. Kolk: 
‘Kenmerkend is bijvoorbeeld de sterke 
binding met Afrika, die vooral tot uiting 
komt in het interieur. Binnenhuisar-
chitect All Living gaat aan de slag met 
allerlei natuurlijke materialen en kleu-
ren en kiest decoratie in de stijl van dit 
continent. Ook bijzonder is de loopbrug: 
personeelsleden mogen straks over het 
verse beton lopen, waarmee ze een spoor 
van voetstappen creëren.’

Nijverdal • Niverplast

Jacob Kolk, algemeen directeur 
Nieuwenhuis Bouwbedrijf

Staalconstructie met 
gelamineerd houten liggers
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Waar reguliere beglazing geen optie of wens is, biedt Hakvoort 
daglicht uit Dedemsvaart de oplossing. Zo ook bij Niverplast. 
‘We leveren voor dit nieuwbouwproject een aantal lichtdoorla-
tende constructies die vernieuwend en duurzaam zijn aldus Paul 
Hakvoort, mede-eigenaar van Hakvoort daglicht. De gekozen dag-
lichtvoorzieningen hebben een betere isolatiewaarde en dragen 
hierdoor bij aan het voldoen aan de eisen van de Breeam-norme-
ring.’ Een voorbeeld hiervan is het zadeldak tussen hoofdingang 
en kantoorruimten, dat met de Stopray Vision 50 HR++ beglazing 
een echte eyecatcher wordt. De medewerkers in de productie-
ruimten ontvangen hun zonlicht straks via de dertig 1/6 gebogen 
lichtstraten. Deze hebben een polycarbonaat spouwplaat com-
binatie van 16 mm zeswandige IQ relax warmtewerende- en 10 
mm vierwandige opaalplaat, inclusief tien elektrisch bedienbare 
ventilatieluiken. Verder komen in het sedumdak vierentwintig 
solatubes: voorgevormde lichtkoepels met geïsoleerde alumini-
um opstanden. En tot slot levert het bedrijf uit Dedemsvaart nog 
zes vierwandige heatstop polycarbonaat koepels inclusief pvc 
opstanden voor in het dak boven de expeditieruimte.

De lichtdoorlatende 
constructies van 
Hakvoort daglicht

Rudde Dakbedekking Nijverdal
Fuutweg 7 
7442 CL Nijverdal

T.   +31 (0) 548 61 89 55 /  
+31 (0) 6 29 58 14 58 

I. www.rudde.nl
E. Elroy@rudde.nl

www.nieuwenhuisbouwbedrijf.nl

Van tekening 
tot turnkey 
Het enige dat wij van u vragen is de sleutel in ontvangst te 
nemen. Bij Bouwbedrijf Nieuwenhuis regelen wij namelijk alles 
voor u. Dankzij onze aanpak van conceptmatig denken en 
turnkey opleveren, hebt u nergens omkijken naar. Wij bouwen 
precies wat u bedoelt. Uiteraard duurzaam en volgens de 
scherpste milieueisen en normeringen. Onze aanpak biedt 
elke opdrachtgever, belegger en huurder zowel zekerheid als 
financiële voordelen. Bel 0548 - 537 900.

In Breeam-projecten kiest men steeds vaker voor kunststof daken. 
Een echte specialist op dit gebied is familiebedrijf Dakdekkersbe-
drijf Rudde B.V. uit Nijverdal. Niverplast krijgt, zoals besloten in 
goed overleg met de aannemer, een innovatieve EPS-isolatie.

Patrick Bruggeman, commercieel technisch adviseur bij Rudde Dak-
bedekking: ‘Wij passen een PE-folie toe als dampwerende laag en 
daarop isoleren we met platen Kingspan Unidek Walker Kameleon, 
dat een extra hoge isolatiewaarde heeft. We leggen deze in twee 
lagen en dus naadloos, wat thermisch verlies voorkomt.’ 
De verschillende functies van het dak vragen ook om verschillende 
soorten bedekking. Zo komt er op het kantoordak een witte pvc-
soort, waardoor de panelen aan de achterzijde minder verhitten en 
er dus minder energie verloren gaat. De pvc onder de daktuin zal 
geschikt zijn voor zware ballast en is bewerkt met chemicaliën die 
bestand zijn tegen wortels en micro-organismen. En in de buitenste 
ring komt tot slot een uv-bestendige pvc laag. Omdat het stalen dak 
binnen in het gebouw zichtwerk blijft, is er gekozen voor een “blinde 
bevestiging”. Er is door Rudde een banen- en strippenplan gemaakt 
waar de schroeven, nodig voor bevestiging, van de pvc-dakbanen 
onzichtbaar blijven. Leuk detail: de leverancier van de vernieuwende 
isolatieplaten komt tijdens de bouw een promotiefilm schieten met 
Rudde en het unieke gebouw van Niverplast in de hoofdrol.

Breeam gaat goed samen 
met kunststof daken



Langs de A28, ter hoogte van Staphorst, is 
het nieuwe kantoorpand van Brink Climate 
Systems opvallend zichtbaar. Het gebouw 
heeft een bijzondere vormgeving en structuur. 
De nieuwbouw bestaat uit 7.500 m2 productie-
ruimte, 3.500 m2 magazijn en expeditie ruimte 
en 4.500 m2 kantoorruimte. Het kantoor is pro-
minent aanwezig door de houten gevelbekle-
ding en een vrijdragend overstek. Foreco was 
verantwoordelijk voor de levering en montage 
van het hout voor de gevel en het plafond. Met 
een goede werkvoorbereiding, expertise en 
hoogwaardige houtproducten kan Foreco een 
volledig concept bieden. Het hout is op eigen 
locatie geproduceerd waarna het zusterbe-
drijf Foreco Houtconstructies het hout heeft 
gemonteerd. Door een goede voorbereiding 
waarbij veel aandacht is besteed aan het 
optimaliseren van de keuze hout, maatvoering, 
kwaliteit en montagedetails is de uitvoering 
uitermate goed verlopen.

Kleurtransrormatie
Het lijkt een eenvoudig gebouw, maar het 
hout maakt dat het gedurende komende 
decennia een veranderlijk gezicht heeft. Er 
zit 1.700 m2 WaxedWood Siberisch Lariks op 
de gevel en 500 m2 op het plafond. Het hout 
wordt onder vacuum en druk geïmpregneerd 
tegen houtaantasting. Tegelijkertijd wordt in 
de hout poriën een was emulsie aangebracht. 
Dit verbetert het krimp- en zwelgedrag ten 
behoeve van de levensduur van het materiaal. 
Het bijzondere van het WaxedWood Siberisch 
Lariks is de prachtige kleurtransformatie die 
het doormaakt. Zonder verfsysteem ver-
kleurt het hout van groenbruin naar warme 
bronsbruine tinten waarna het uiteindelijk zal 
vergrijzen. Het hout met DUBOkeur zorgt voor 
een warme en exclusieve uitstraling van het 
gebouw terwijl het duurzaamheidsaspect niet 
uit het oog verloren is.

Voor de ontwikkeling van het kantoor van Niverplast kan Nieuwenhuis Bouwbedrijf putten uit ervaring met een bijzondere 
reeks van gebouwen. Samen met de opdrachtgever zijn aansprekende projecten bezocht die recent zijn gerealiseerd. Zo 
bezochten ze Brink Climate Systems om een beeld te vormen van de mogelijkheden voor houten gevelbekleding.

Duurzaam WaxedWood Siberisch 
Lariks bepaalt gevelbeeld

4 en 7 jaar oud
Samen met Foreco heeft Nieuwenhuis ter 
voorbereiding twee eerdere projecten met 
eenzelfde soort gevel bezocht. Zo bezochten ze 
de brede school in Bilthoven en een auto-
bedrijf in Beilen (ook langs de A28), waar in 
beide gevallen WaxedWood Siberisch Lariks is 
toegepast. De school is inmiddels ruim 7 jaar 
geleden gebouwd, het autobedrijf is ruim 4 
jaar oud. Zo konden de aannemer en opdracht-
gever zien hoe dat hout zich in de loop van 
de jaren gedraagt en welke kleurverandering 
het ondergaat door weersinvloeden. In beide 
gevallen zagen de gevels er uitstekend uit en 
was het oorspronkelijk groenbruine hout mooi 
verkleurd. Ook zijn de details van de verschil-
lende werken doorgenomen en is er een keuze 
gemaakt voor de verdere detaillering.

Fijnbezaagd
De toepassing van het hout gebeurde in 
overleg met de specialisten van Foreco 

Houtconstructies in Noordeloos. Adjunct-
directeur Ferdi Joosse heeft advies gegeven 
voor diverse houtdetails die binnen het 
project zijn uitgewerkt. Voor de gevel is een 
fijnbezaagde zichtzijde geadviseerd. Daardoor 
wordt de oppervlaktespanning van het hout 
verlaagd en ontstaan er minder defecten. Ook 
wordt er hout geselecteerd dat minimaal aan 
kwaliteitsklasse B voldoet en dus vrijwel geen 
noesten en andere gebreken bevat. Om over-
matige scheurvorming te voorkomen, worden 
sideboards toegepast en geen hout uit het 
hart. Groot voordeel van Siberisch Lariks is dat 
het een hoge natuurlijke duurzaamheid heeft, 
doordat de bomen relatief langzaam groeien in 
de koudere gebieden van herkomst. Daardoor 
is het minder kwetsbaar voor schimmels en 
insecten. Door de hoge montage kwaliteit, 
waarbij een vast nagelpatroon werd toegepast, 
kon het bedrijf een onderhoudsvrije garantie 
bieden van 15 jaar op de houten gevel delen.

Brink Climate Systems te Staphorst

Autobedrijf Betag in Beilen

Brede school Bilthoven
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Opdrachtgever
WDP Nederland, Breda

Architect
ConsortArchitects, Rotterdam

Aannemer
Willy Naessens Industriebouw, Drunen

Bouwperiode
februari 2016 – oktober 2016

Bouwprogramma 
Distributiecentrum, inpandig kantoor, 
laad- en loskuil

Bruto vloeroppervlakte
Bedrijfsruimte: 13.550 m2; kantoor-
ruimte: 1.000 m2; laad- en loskuilen: 
2.650 m2

Fruitige doos
Niet schreeuwerig, wel levendig door 
de activiteiten aan de voorzijde

Groente- en fruitbedrijf The Greenery betrekt najaar 2016 in Breda 
een hagelnieuw distributiecentrum, voor een betere verspreiding 
van gezond eten in ons land. Willy Naessens Industriebouw 
bouwt het pand op het voormalig veilingterrein, in opdracht 
van het Belgisch-Nederlandse vastgoedbedrijf WDP. 

Handelshuis The Greenery, de grootste 
leverancier van groente- en fruit in ons 
land, verruilt het gedateerde onderkomen 
in Breda voor een modern distributiecen-
trum. Dit wordt gebouwd op het voorma-
lig veilingsterrein in Breda, langs de A16 
en de HSL. In de regio zitten veel fruitte-
lers. De Greenery zorgt voor de versprei-
ding van hun producten: snel en vers. 

Gezamenlijk optrekken
WDP ontwikkelt en bouwt het pand 
samen met ConsortArchitects (Rotter-
dam) en Willy Naessens Industriebouw, 
vernoemd naar de Belgische oprichter 
annex ondernemer. ‘We trekken met zijn 
drieën op en ontwikkelen het pand sa-
men’, vertelt Paul Zijlmans, commercieel 
directeur van de aannemer. ‘Efficiënter 

dan wanneer een partij alles bedenkt 
en andere disciplines moet inschakelen 
voor de uitvoering. We zetten door de 
krachtenbundeling in korte tijd een con-
currerend, kwalitatief goed en multifunc-
tioneel distributiecentrum neer. Vertrekt 
de huurder eventueel na vijftien jaar, 
dan kan met kleine aanpassingen een 
nieuwe gebruiker er eenvoudig in. Kort 
gezegd: The Greenery bepaalt samen 
met WDP de omvang, afmetingen en 
eigenschappen waaraan het pand moet 
voldoen. Wij zorgen voor de volledige 
technische invulling.’   

Beton 
Bij Nederlandse distributiecentra bestaat 
de constructie vaak uit een staalcon-
structie. Willy Naessens Industriebouw 

bouwt voor het pand in Breda de draag-
constructie volledig van beton. Specifieke 
wens van WDP, zegt Zijlmans. ‘Vanwege 
duurzaamheid en brandwerendheid. 
Duurzaamheid is niet alleen milieu, ook 
dat een pand langer gebruikt kan wor-
den. In vergelijking met staal heeft beton 
een hogere brandwerendheid. Beton is 
een accumulerend materiaal. Dus ener-
giezuiniger en minder condensvorming.’ 

Niet schreeuwerig 
Zijlmans bestempelt het distributiecen-
trum als efficiënt. ‘Maar modern vorm-
gegeven. Weinig opsmuk, geen schreeu-
werige doos. Isolatiewaarden voldoen 
uiteraard aan hoge eisen. De laad- en 
loskuil plaatsen we aan de voorzijde 

Industriebouw • januari 2016 • 46



Tekst: Patrick Boor Breda • The Greenery

UNIEKE TURN-KEY INDUSTRIEBOUW 
IN PREFAB BETON

Christiaan Huygensweg 21, 5151 DM Drunen, Nederland, 085 273 72 30

■  TURN-KEY
■  BEDRIJFSPANDEN / BEDRIJFSHALLEN
■  DISTRIBUTIECENTRA
■  OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN
■  KANTOORRUIMTES

www.willynaessens.nl 

5040283_Adv Industriebouw_190x137_01.indd   1 21-12-15   13:19

Vertrekt de huurder 
eventueel na vijftien 
jaar, dan kan met kleine 
aanpassingen een nieuwe 
gebruiker er eenvoudig in

van het distributiecentrum. Zo krijg je 
een levendig geheel waar de hele dag 
wat gebeurt.’  

WDP, beursgenoteerd in Brussel en Am-
sterdam, is al jaren actief op de Neder-
landse markt en heeft ontwikkelingen 
logistieke centra staan in Tilburg, Mep-
pel, Bodegraven, Barendrecht en Papend-
recht (zie elders in deze editie).
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Opdrachtgever
Damen Shiprepair Amsterdam 

Architect
Droogburo, Amsterdam

Adviseurs 
Bureau Bouwkunde, Rotterdam
Pieters bouwtechniek, Amsterdam
Bloem installatieadvies,  Rotterdam

Aannemer
Koninklijke Aannemingmaatschappij 
van Waning BV, Capelle a/d IJssel

Installaties
Barth installatietechniek, ‘s-Gravendeel

Interieurbouw
Interieur Partners, Roosendaal

Bouwperiode begane grond
April - eind juli 2015

Bouwprogramma 
96 werkplekken, 50 overlegplek-
ken, 3 sanitaire groepen, garderobe, 
printfaciliteit, 2 pantries, receptie & 
 ontvangstruimte

Bruto vloeroppervlaktes
Gebouw 3.400 m2

Begane grond: 1.800 m2 (kantoren: 
1175 m2; Magazijn, installatieruimte: 
625 m2

Verdieping (2016): kantine: 525 m2; 
vergaderruimtes: 200 m2; kleed- en 
wasruimtes: 875 m2

Werkplaats   Damen Ship Repair

Renovatie Damen Ship Repair • Amsterdam

Ruw eikenhout en koninklijk Damen-blauwe
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Werkplaats   Damen Ship Repair
wordt kantoor met karakter

Tekst: Martine Laene

Architect Marijn Droog van Droogburo  
is verantwoordelijk voor de renovatie 
en transformatie van het kantoor van 
Damen Shiprepair Amsterdam. Net als 
het in 2014 opgeleverde kantoor van 
Damen Shiprepair Rotterdam was ook 
dit kantoor in het Dokgebouw toe aan 
een grondige renovatie. Droog begeleidt 
samen met collega Frank Nederveen het 
traject van ontwerp tot bestek, technisch 
advies, financiële ramingen en uitvoer.

Industrieel stoer
Robuust, met ruw eikenhout betimmerd 
interieur voorzien van Damen-blauwe 
accenten versterkt de industriële, stoere 
karakter van de scheepswerf. Onder het 
vijf meter hoge, antraciet geverfde pla-
fond verraden de nog zichtbare kraan-
banen, kranen en installaties dat dit de 
voormalige werkplaats van de werf is.  
‘Karakteristieke elementen zijn zo veel 
mogelijk behouden. Zo kom je de cen-
trale hal binnen via het originele houten 
tourniquet. De centrale hal, die tevens als 
ontmoetingsruimte dient, loopt over in 
het open kantoor waar transparantie het 
kernbegrip is.’, vertelt Marijn Droog. ‘Op 
verschillende wanden zijn grote foto’s 
van de vroegere werf en het uitzicht over 
het IJ als fotobehang aangebracht.’ 

In het laatste actieve deel van de scheepswerf aan het 
Amsterdamse IJ wordt vol trots gewerkt door Damen 
Shiprepair Amsterdam. In het karakteristieke, gerenoveerde 
Dokgebouw zaten van oudsher de dokdienst, tuigerij, 
schilders, het bazenkantoor en het magazijn. Ook was er een 
ruimte voor het splitsen van staaldraad.

Dynamiek
Binnen het 3.400m2 gebouwoppervlak 
van het oude Dokgebouw realiseerden 
de heren 96 werkplekken op de begane 
grond (1.175 m2). Een centrale vergader-
ruimte voor 20 personen en een extra 
overlegruimte geschikt voor 15 a 16 
personen. Ook op de open werkvloer 
staan verschillende vergadertafels voor 
maximaal 10 personen. Hier kan infor-

Dokgebouw

Tussen verschillende afdelingen staan 
volglazen scheidingswanden in antraciet 
grijzen aluminium profielen
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Inter ieur Partners B.V. 

Gewenten 47 

4704 RE Roosendaal

Tel . :  0165 533 172 

Fax: 0165 533 991 

Mob.:  06 2336 4928

jacco@inter ieur-partners.nl 

www.inter ieur-partners.nl 

J.C. (Jacco) van der Heiden

Vaartveld 2

4704 SE Roosendaal

Tel.: 0165 533 172

info@interieur-partners.nl

www.interieur-partners.nl

Balie’s
Kasten

Keuken/Pantry
Barmeubilair

Lockers
Speelzolder/Schoolmeubilair

Tafels
Betimmeringen

Wanden
Halffabrikaten

CNC werk
...en nog veel meer!
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Interieur Partners fabriceerde 
voor dit project 12 inbouwkasten 
(met geperforeerd logo), pantry’s, 
hoekbanken, een entree meubel 
en een ontvangst balie

Industrieweg 161, 3044 AS Rotterdam
010-30 40 346, www.bloeminstallatieadvies.nl

Integer BetrouwbaarProfessioneel

Comfort en een gezond binnenklimaat zijn belangrijk voor 
opdrachtgever Damen. ‘Ook in een prachtig, karakteristiek en oud 
industrieel pand kun je het juiste binnenklimaat creëren’, vertelt 
Ed Bloem van Bloem Installatieadvies uit Rotterdam.  

Na inventarisatie van de bestaande installaties in het werf-
gebouw bracht hij advies uit voor de nieuwe ventilatie- en 
klimaatinstallatie.  Opdrachtgever Damen heeft gekozen voor 
een functioneel, goed georganiseerd en per ruimte regelbaar 
ventilatie, verwarmings- en koelsysteem. Via Climarad ventilatie 
units, die zuurstofrijke buitenlucht aanvoeren in de kantoren 
in combinatie met het multi-vrf systeem, , worden de ruimtes 
geventileerd, gekoeld en verwarmd. In de natte groepen, spreek-
kamers en kantoren is extra afzuiging geïnstalleerd. ‘Bij projecten 
binnen bestaande bouw ben je vaak beperkt door bouwkundige 
randvoorwaarden. Toch kun je met enige creativiteit vaak een aan 
de eisen voldoend systeem adviseren’, besluit Bloem.

Creatief installeren in 
industrieel gebouw

Drijfhout, meerpalen en schroothout. Dé ingrediënten voor het 
maatwerk interieur dat Interieur Partners uit Roosendaal bouwt 
voor Damen Schiprepair. Na de vestiging in Schiedam is de 
interieurbouwer ook gevraagd het interieur voor de vestiging in 
Amsterdam te verzorgen. 

Glas tot aan het plafond
Tussen de volglazen systeemwanden staan grote, op maat 
gemaakte kastwanden. Bovenop de 2,4 meter hoge kastwanden 
staan glaspanelen die de ruimtes afsluiten tot aan het ca. 4,6 
meter hoge plafond van het kantoor op de scheepswerf.
 
Noesten en scheuren
Ruw geborstelde eikenhouten planken met veel noesten en 
scheuren geven karakter en uitstraling aan het interieur. De 
“look” van Meerpalen, sloophout en driftwood zijn verwerkt in 
wanden, het meubilair van de ontvangstruimte en de receptieba-
lie. ‘Zelfs de pantry’s zijn in de stijl doorgetrokken. In de informele 
overlegruimte op de werkvloer staat een grote ‘peptalkbank’, 
opgebouwd uit eikenhouten planken. In het entree-meubel 
zitten geïntegreerde maatwerkbanken gestoffeerd in Damen-
blauw, geheel volgens de huisstijl van Damen Schiprepair’, vertelt 
Jacco van der Heiden, co-owner van Interieur Partners. ‘Leuk 
detail is het Damen-logo dat we in sommige kastdeuren hebben 
geperforeerd. Dit is niet alleen onderscheidend, het heeft ook een 
akoestische functie.’, aldus Van der Heiden. 

Interieurbouw met karakter

Renovatie Damen Ship Repair • Amsterdam
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meel overlegd worden met collega’s of 
gasten. Tussen de verschillende afdelin-
gen staan volglazen scheidingswanden 
in antracietgrijze aluminium profielen. 
’Bij het plaatsen hiervan is expliciet 
rekening gehouden met de routing van 
de bedrijfsprocessen en de dynamiek 
binnen de verschillende afdelingen.’, 
aldus Droog.

De eerste verdieping, die dit jaar gere-
noveerd wordt, bestaat uit een kantine, 
vergaderruimtes en kleedruimtes voor 
het personeel. 

‘Hufter-proof’
‘Bijzonder aan deze plek is dat hier 24 
uur per dag gewerkt wordt. Het hele 
proces en iedereen die daarbij betrokken 
is werkt op de werf en heeft baat bij de 
korte lijnen. Van de productie, planning, 
tot aan de administratie en sales.
‘Omdat dit pand non-stop intensief  
gebruikt wordt hebben we stevige en 
praktische materialen gebruikt. Van de 
vloertegels tot het sanitair is het hufter-
proof’, lacht Droog.

De ‘peptalkbank’

Open transparante werk- 
en vergaderplekken

Pantry
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Distributiecentrum Primark • Roosendaal Tekst: Patrick Boor

pakt flink uit met distributiecentrum 
Kledinggigant

Winkelketen Primark neemt een 
omvangrijk distributiecentra 
in gebruik. Het ligt aan de 
noordrand van Roosendaal en 
zal worden gebruikt voor het 
bedienen van de Nederlandse, 
Belgische en Noord-Franse markt. 
Sprangers Bouwbedrijf uit Breda 
bouwt het hallencomplex bruto 
dat een vloeroppervlakte heeft 
van 54.000 m2. 

Het gebouw verrijst op bedrijventerrein 
Borchwerf II op een perceel van ongeveer 
zestien hectare tussen snelweg A17 en 
de spoorverbinding Roosendaal - Rotter-
dam. Logistics Capital Partners (LCP) ont-
wikkelt de opslag- en doorvoerplaats die 
winkelketen Primark uit Ierland medio 
2016 betrekt. Het pand wordt gebouwd 
met het streven BREEAM certificaat ‘Very 
Good’. Op het terrein (85.000 m2) komen 
tevens 180 parkeerplaatsen voor vracht-
wagens en 350 voor personenwagens. 

Secuur werken
Volgens projectleider Jacco van den 
Bergh van Sprangers Bouwbedrijf is het 
complex een van de grootste distributie-
centra van Europa. En ook geen alledaag-
se klus: ‘We gaan twintig in plaats van 
vijftien meter de hoogte in. Materieel 
moet je dan anders inzetten, want alles 
is dertig procent hoger. Rijd je beneden 
over een steen heen, dan schommel je 
boven nog meer heen en weer. Extra 
opletten dus en secuur en veilig werken. 

Kantoor van het 
distributiecentrum

Opdrachtgever
Logistics Capital Partners,  
Oud-Heverlee (B)

Bouwdirectie
Felix Tillie Construction Management

Architect
Stripes architects, Eindhoven

Aannemer
Sprangers Bouwbedrijf, Breda
 
Bouwperiode
Augustus 2015 - juni 2016

Bouwprogramma
Distributiecentrum, kantoor en 
 inrichting buitenterrein

Bruto vloeroppervlakte
Warehouse: 54.000 m2;  
kantoor: 2.000 m2

Bouwsom
€ 26 miljoen
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Europa’s grootste  
gamma industriedeuren

• Europa’s nr. 1 met meer dan 75 jaar  
ervaring bij de productie van deuren

• Uitstekende warmte-isolatie:  
U-waarde van max. 0,51 W/(m²•K)*

• 24-uurs service: dag en nacht voor  
u bereikbaar

08-15 A (2. Bild Schnelllauftor)

* bij de industriële sectionaaldeur  
SPU 67 Thermo met ThermoFrame

Dockequipment

Roldeuren

Industriële sectionaaldeuren

Omdat we bouwen naast een spoorlijn 
moeten alle kranen en ander materieel 
moet extra stevig vast staan op stabiele 
ondergrond. We willen absoluut voorko-
men dat er iets omvalt en op het spoor 
terecht komt.’ 

Horizontaal en verticaal
Het complex omvat twee opslaghallen, 
een hal met transportsysteem en een 
kantoor van 2.000 m2 over drie lagen. Het 
kantoor ligt buiten het hoofdvolume om 
(de indeling van) het productieproces zo 
min mogelijk te verstoren. 

Vanwege ruimtegebrek in het ontwerp 
plaatst Sprangers als draagconstructie 
voor het scheiden van de compartimen-
ten honderd betonnen kolommen – elk 
twintig meter lang. Van den Bergh: ‘De 
betonkolommen hebben een H-vorm. 
In de openingen zitten betonwanden 
die bestaan uit zeven elementen boven 
elkaar, elk twee tot drie meter hoog. Het 
is best een uitdaging zo’n element van 
twintig meter hoogte in de kolommen te 
laten zakken.’ De betonvloer is gebouwd 
op circa 18.000 highspeed paaltjes. De 
vloer wordt, waar mogelijk, voorzien 
van betongranulaat. De gevels van het 
distributiecentrum krijgen donker- tot 
lichtblauw gekleurde horizontale en ver-
ticale banen van geïsoleerde sandwich-
panelen en een meter brede translucente 
stroken die samen met 220 lichtkoepels 
in het dak voor een natuurlijke lichtinval 
zorgen. Waar de panelen verticaal zijn 
aangebracht gaat het om het ware-
housecompartiment waar de kleding op 
hangers (verticaal) wordt bewaard en 
verwerkt, het zogenoemde garments on 
hangers, GOH -gedeelte.  

Garment on hangers-gedeelte: verticale panelen



www.hardeman-vanharten.nl
T 0318 46 15 51 | E info@hardeman-vanharten.nl

Volg ons 
ook via:   
� �

Nieuwbouw distributiecentrum
Primark te Roosendaal

Hardeman | van Harten B.V. gaat de dak- en wandbeplating leveren en 
monteren bij de Primark te Roosendaal. Het betreft de nieuwbouw van een 
groot distributiecentrum bestaande uit ca. 55.000m2 dakoppervlakte! 
Dit dak wordt uitgevoerd in stalen dakplaten type 135/930. In dit dak 
zitten maar liefst 223 lichtstraten die inbraak werend en doorvalveilig 
worden uitgevoerd. De ca. 17.000m2 gevel wordt uitgevoerd in panelen 
type KS1000, KS900 en KS600 in zes verschillende kleuren.

METALEN OPBOUWSYSTEEM | PREFAB SYSTEEM

DUURZAAM | RECYCLEBAAR

Distributiecentrum Primark • Roosendaal

Primark pakt 
het groot aan

Bouwen vlak naast 
een spoorlijn betekent 
secuur werken

20 meter de hoogte in
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NIEUW!

BOSTIK STONE SOLUTIONS: DE DOORBRAAK IN ELASTISCHE STEENSTRIPSVERLIJMING 
Voor een goede en duurzame verlijming van steenstrips heeft Bostik een compleet en 
nieuw pakket ontwikkeld. Het lijmsysteem is uitvoerig getest door het onafhankelijke 
onderzoeksinstituut TCKI en kan daarmee met zekerheid worden gebruikt op vrijwel 
iedere ondergrond zoals beton, Rockpanel Natural gevelplaten, Eternit Eter-Backer HD 
en Metaal. Bijkomende voordelen: het elastisch lijmsysteem is zeer goed bestand tegen 
trillingen, geen elektrisch gereedschap nodig, stofvrije verwerking, schoon, geurloos, 
weersbestendig en zeer duurzaam.
www.bostik.nl

PROFESSIONEEL LIJMSYSTEEM VOOR STEENSTRIPS

Stone 
solutions



Unica Brandbeveiliging     www.unica.nl/brandbeveiliging

Het aanleggen en beheren van uw brandbeveiligingsinstallatie kunt 

u met een gerust hart aan Unica overlaten. Onze specialisten helpen u

graag en zorgen ervoor dat uw gebouw brandveilig is en blijft.

HOE BRANDVEILIG 
IS UW BEDRIJF?
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