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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.
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Bouwen op

bestelling

Opdrachtgever
Bol.com

Architect
FKG Architecten, Koog aan de Zaan

Hoofdaannemer
Van Wijnen, Rosmalen

Installaties
Unica Installaties,Oosterhout
Van Delft Groep, Nieuwkuijk
Den Doorn,Nieuwendijk.   

Prefab betonskelet 
Willy Naessens, Drunen

Staalconstructie
GS Staalwerken Groep, Helmond

Grondwerk
BAM/Elshout de Bont, Heeze

Heiwerk
Vroom funderingstechnieken, 
 Oosthuizen 

Betonwerk
Van Berlo, Veghel

Brandwanden gasbeton
Xella Nederland BV, Gorinchem

Etagevloeren,
Anera BV, Klundert

Goederenliften
Lodige Benelux, Den Bosch

Bouwperiode
Februari 2016 - medio 2017 

Bruto vloeroppervlakte
135.000 m2

Om de almaar groeiende stroom 
pakketten te kunnen verwerken, 
opent Bol.com eind 2017 de deuren van 
een gloednieuw fullfi lment center in 
Waalwijk. Van Wijnen Rosmalen bouwt 
het fulfi lment centrum ter grootte van 
23 voetbalvelden binnen een jaar.  
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Tekst: Patrick Boor Waalwijk • Fullfilment center Bol.com

23 voetbalvelden 
magazijn
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De onlinegigant is de eerste onderne-
ming die zich vestigt op het Waalwijkse 
bedrijventerrein Haven Acht, dat vorig 
jaar nog bestond uit weilanden. Bol.com, 
onderdeel van Ahold, voert naar eigen 
zeggen een assortiment van 11 miljoen 
producten. De uitbreiding wordt gedre-
ven door de alsmaar toenemende vraag 
en het uitdijende assortiment.

Kant-en-klaar
Projectleider Pieter Lamme van Van 
Wijnen zet zijn bril op als hij het distri-
butiecentrum helemaal wil overzien. Het 

Fullfi lment center Bol.com • Waalwijk

pand aan de rand van Waalwijk beslaat 
een grondoppervlak van 50.000 m2, zo’n 
zeven voetbalvelden. Daarop ontstaat 
een bruto vloeroppervlak van 135.000 m2, 
met een hoogte van zeventien meter. 
‘We leveren het pand kant- en klaar op. 
Inclusief de luchtbehandeling, elektrici-
teit, sprinklerinstallatie, deuren, ramen, 
kozijnen. Tijd vormt de grootste uitda-
ging. In elf maanden zo’n groot pand 
opleveren, is een gigantische klus. Een 
krappe planning bovendien, die we da-
gelijks bewaken. We werken zo effi ciënt 
mogelijk, via de lean- methode.’ Prefab beton en staal, én 

BREEAM Outstanding
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Waalwijk • Fullfilment center Bol.com

Van Wijnen Rosmalen bouwt een tradi-
tioneel distributiecentrum bestaande uit 
een prefab betonskelet en een staalcon-
structie. Sandwich gevelpanelen vormen 
de schil van het logistieke centrum, dat 
zestig laaddocks krijgt. Voor de bedrijfs-
ruimte komt een parkeerplaats met 
ruimte voor 500 auto’s. Het kantoorge-
deelte beslaat 9.000 m2. Mezzaninevloe-
ren zorgen in het gebouw voor verschil-
lende verdiepingen, die verbonden zijn 
door liften en roltrappen. 

Windmolens en ledverlichting
Het distributiecentrum van Bol.com 
krijgt het certificaat BREEAM Outstan-
ding, het hoogst haalbare stempel van 
Dutch Green Building Council voor een 
zo duurzaam mogelijk gebruik en beheer. 

Windmolens die iets verderop staan in 
de weilanden zorgen voor een groot deel 
van de energievoorziening. Materialen 
zijn milieuvriendelijk en ISO 14001 ge-
certificeerd. Op de parkeerplaats komen 
oplaadpunten voor elektrische auto’s, 
scooters en fietsen. Door de toiletten 
stroomt geen drinkwater maar regenwa-
ter. Voor een lager energieverbruik komt 
er over een oppervlakte van 135.000 m2 
ledverlichting. Spuiventilatie ververst de 
binnenlucht op een verantwoorde manier 
en de warmtekoudeopslag in de bodem 
zorgt voor een duurzame temperatuurbe-
heersing. In de omgeving komen nestkas-
ten voor vogels en bijenkasten. Lamme: 
‘We kunnen tussen de weilanden onze 
gang gaan met bouwen. Bol.com richt het 
distributiecentrum verder zelf in.’
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ANERA B.V. - Korhoenweg 12, 4791 RM Klundert
WWW.ANERA.EU - T. 0168 745 600

BEKIJK HOE WE
TE WERK GAAN!

Anera engineert, produceert en installeert systeem vloeren bestaande uit een 
lichtgewicht staalconstructie en houten vloerdek bedoeld om de netto vloeroppervlakte 
van uw magazijn te vergrootten.

CREËERT RUIMTE OM 
TE ONDERNEMEN

Bol.com Waalwijk,
tot 60.000 m2

Ratiolab Duitsland,
van 100 m2

INMETEN VAN UW 
BESTAANDE SITUATIE MET 
3D SCANNER MOGELIJK!

PRODUCTIE 
VOLGENS EN-1090 
EXC. 2 EN
ISO-3834-3

Wat als 
u een terrein-
beveiliger
leerde kennen 
die verder
kijkt?

We zijn ongelooflijk trots 
dat bouwbedrijf Van Wijnen 
ons de complete terrein-
beveiliging heeft toevertrouwd 
voor het nieuwe distributie-
centrum van Bol.com. Samen 
zijn we gekomen tot de beste 
oplossing. Eén die functioneler 
was dan die in het bestek en 
niet kostbaarder.
B&G kijkt verder.

Wat vindt ú belangrijk als het
gaat om terreinbeveiliging?

Bel mij gerust
op nummer 0651-817635

Samen vinden we altijd
een passende oplossing. 

www.bghekwerk.nl

Ron Bakker
Account Manager
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Voor het nieuwe fulfi lment center van Bol.com in Waalwijk lever-
de B&G Hekwerk tientallen hoogwaardige schuifpoorten, slagbo-
men en kilometers hekwerk en hekdetectie. ‘Een prachtige order 
natuurlijk’, zegt B&G-accountmanager Ron Bakker. ‘Maar in een 
project als dit vind ik het product bijzaak. De meeste voldoening 
haal ik uit het feit dat we samen met bouwbedrijf Van Wijnen tot 
de beste oplossing voor de opdrachtgever zijn gekomen.’

Bakker (44) is bij B&G verantwoordelijk voor de complexe 
projecten in het zuiden des lands. Hij werkt al tien jaar in de 
terreinbeveiligingsbranche en weet maar al te goed dat hekwerk 
en poorten vaak het sluitstuk van de begroting zijn. ‘De prijs is 
meestal doorslaggevend’, zegt Bakker, ‘terwijl gebruiksgemak en 
cost of ownership zeker zo zwaar zouden moeten meewegen.’

Hiaten en overdimensionering
Om aannemers en opdrachtgevers daarvan te overtuigen, bekijkt 
hij bij elk bestek of de beschreven oplossing wel de juiste is voor 
de korte en lange termijn. Bakker: ‘In het Bol.com bestek vonden 
we enerzijds hiaten en anderzijds overdimensionering. Daar heb 
ik samen met het team bij B&G andere oplossingen voor bedacht, 
waarbij de belangen voor de eindgebruiker voorop staan’

Functioneler en niet duurder
Met dat advies onder de arm stapte Bakker vervolgens op de aan-
nemers af die meedongen naar de klus. ‘Ik stel me altijd bewust 
op als partner in het project’, zegt Bakker. ‘Ik merkte dat niet 
iedereen daarvoor openstond. Van Wijnen duidelijk wel. Uit hun 
houding bleek dat hun slogan ‘samen bouwen aan ruimte voor 
beter leven’ geen loze kreet is.
In meerdere sessies bekeken we met de mensen van Van Wijnen 
de mogelijkheden en onmogelijkheden van het project. Samen 
kwamen we tot een oplossing die functioneler was dan die in het 
bestek en niet duurder.’

‘Coöperatieve spirit’
Van Wijnen nam die oplossing uiteindelijk mee in het aanbeste-
dingstraject richting opdrachtgever. Bakker is ervan overtuigd 
dat die coöperatieve spirit van Van Wijnen er mede voor heeft ge-
zorgd dat zij het beste plan konden neerleggen. ‘Ik vind het prach-
tig dat wij op ons onderdeel daaraan hebben kunnen bijdragen.’ 

De beste terreinbeveiliging 
door goede samenwerking

Ron Bakker: 
‘Gebruiksgemak 
en cost of 
ownership 
zouden zeker zo 
zwaar moeten 
meewegen’ 3.000 m2 etagevloer per week 

Het enorme magazijnoppervlak wordt voor een belangrijk deel 
tot stand gebracht door de lichte staalconstructie waarmee de 
verdiepingsvloeren worden gemaakt. 

De constructie, van Anera B.V. uit Moerdijk, bestaat uit koudge-
vormde staalprofi elen, die met bouten eenvoudig te monteren 
en aan te passen zijn. Op de constructie liggen houten vloerpa-
nelen en legbordstellingen voor de producten. ‘Het is een soort 
meccano’, zegt projectengineer Paul van Rijen van Anera. ‘De 
staalconstructie weegt ongeveer 50 kilo per vierkante meter en 
kan een belasting aan van 500 kilo. Een op tien. Bij een construc-
tie met warmgevormde staalprofi elen is dat een op drie, terwijl 
de maximale belasting gelijk blijft. Dat maakt onze constructie 
lichter en voordeliger. Voor de montage gebruiken we bouten - 
geen lassen. Dankzij het lichte materiaal kun je de constructie 
eenvoudig monteren, uitbreiden, aanpassen of verwijderen.’ 

Elek centimeter uitgedacht
Etagevloerspecialist Anera is sinds de ontwerpfase bij de ontwik-
keling van het distributiecentrum in Waalwijk betrokken. ‘Ons 
grootste project ooit. Verdeeld over twee hallen creëren we zo’n 
60.000 m2 magazijnoppervlak. Voor montage krijgen we per 
hal negen weken de tijd. Dat is 3.000 m2 etagevloer per week. 
Extreem veel. Het bijzondere: elke centimeter in het pand is 
uitgedacht, door in de ontwerpfase zowel de gebouwconstructie, 
magazijnconstructie als het legbordenplan op elkaar af te stem-
men. Normaal komen wij pas in beeld als het gebouw staat.’ 

Geen reststaal
Anera produceert de constructie zelf, van de engineering tot en 
met montage, inclusief het walsen van profi elen, laswerk en 
staalcoating. Van Rijen: ‘Voor koudgewalste staalprofi elen is min-
der energie nodig dan bij warmgevormd staal. Daarnaast wordt 
ieder profi el op de juiste maat gewalst, uit staal coils. Dit zorgt 
ervoor dat er geen ‘reststaal’ is. Dankzij het lichte materiaal zijn 
minder transportbewegingen nodig.’

De Brabantse systeemvloerproducent verkoopt via magazijnin-
richters etagevloeren en staalconstructies in Nederland, België, 
Duitsland, Scandinavië en Polen. ‘We zijn mede gegroeid dankzij 
de opkomst van e-commerce, handel in losse producten via inter-
net. Onze constructie maakt het orderpicken eenvoudig.’

‘Meccano’ etagevloeren: 
lichter en voordeliger
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Waalwijk • Fullfi lment center Bol.com

Unica Installatietechniek, Science Park Eindhoven 5204,  T: 040 - 291 1310, www.unica.nl

Lödige Benelux  |  ´s-Hertogenbosch www.lodige.nl

NU OOK HET VERVOER 

VAN MEERDERE PERSONEN 

TOEGESTAAN!

© Masons Self Storage Ltd.

PRAKTISCH. EENVOUDIG. BETROUWBAAR.

 Eenvoudig te integreren in bestaande    
   gebouwen of magazijn stellingen
 Vrijstaande zelfdragende schacht
 Op maat gemaakte cabine
 Geringe putdiepte
 Geen afzonderlijke machinekamer      

   benodigd
 Superieure veiligheid door dubbel 

   remsysteem en vanginrichting
 Eenvoudig en snel te installeren
 Conform de Europese Machinerichtlijn 

   2006/42/EG en DIN EN 81-41

De compacte 
goederenlift 
ESCORTA® voor 
het transporteren 
van uw 
goederen.

Unica realiseert in goede samenwerking met de opdrachtgever 
en alle bouwpartners een belangrijk deel van de installaties van 
het hypermoderne fulfi lment center van BOL.com te Waalwijk. 
Met de keuze voor BREEAM Outstanding, het hoogst haalbare 
certifi caat, kiest BOL.com voor duurzaamheid; Unica levert daarin 
haar bijdrage met de realisatie van de elektrotechnische en 
 sprinklerinstallaties. 

Unica is met veertien vestigingen, tien gespecialiseerde bedrij-
ven, drie projectenbedrijven en 1846 medewerkers de grootste 
zelfstandige technisch dienstverlener van Nederland en heeft 
daarmee alle kennis en kunde in huis om deze uitdagende op-
dracht te vervullen. Het ontwerp is energiezuinig opgezet, maar 
gezien de omvang van 135.000 m2 zijn ook omvangrijke elektro-
technische en sprinklerinstallaties nodig. 

In het kader van energiebesparing zijn alle armaturen, zowel in 
de kantoren als de distributiehallen, voorzien van led-technologie 
en wordt het energieverbruik goed bewaakt. Unica Automatic 
Sprinkler realiseert de complete sprinklerinstallaties, bestaande 
uit onder meer een wateropslag van 645 m3 en twee diesel aan-
gedreven sprinklerpompen. Met behulp van deze installatie is de 
veiligheid in het pand voor medewerkers en schadebeperking in 
geval van brand maximaal gewaarborgd.
Unica – samen maken we de toekomst !

Outstanding installaties

Vier goederenliften en -heffers in het distributiecentrum van Bol.
com verbinden straks de etages in het magazijn met elkaar. Ze 
beschikken elk over een hefvermogen van 1.500 kilo. Lodige Bene-
lux BV uit Den Bosch levert en installeert de verticale transport-
middelen die geproduceerd zijn bij de moedermaatschappij van 
Lodige in Duitsland. De liften en heffers – 2 meter breed en 1,45 
meter diep – zijn geschikt voor orderpicken. 

‘We doen de verkoop, montage en service van de liften zelf’, zegt 
Wim Kolsters namens Lodige Benelux BV. ‘We gaan aan de slag 
als een pand wind- en waterdicht is. Installatie van de liften duurt 
ongeveer twee weken per lift.’ Lodige Benelux werkt vooral in de 
logistieke sector. Voor KLM Cargo bouwt Lodige Benelux komend 
jaar op Schiphol een gloednieuw sorteersysteem voor post en 
express-zendingen. De luchthavenonderneming neemt het 
systeem medio 2017 in gebruik. Lodige is niet alleen in de Benelux 
actief, ook in Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en de 
Verenigde Staten.     

Verticaal transport in DC
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Staalconstructie bepalend 
bij bouw hoofdkantoor

Stibbe

Tekst: Loek Schaap

Hoofdkantoor Stibbe, met 
helemaal bovenop de ‘Oval Room’
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Opdrachtgever
Dura Vermeer Vastgoed, Houten

Architect
Jo Coenen Architects & Urbanists, 
Amsterdam 

Adviseurs
DGMR, Den Haag (bouwfysica); Royal 
Haskoning DHV, Rotterdam (construc-
ties); DWA, Bodegraven (installaties)

Hoofdaannemer
Dura Vermeer Bouw Hengelo, Hengelo 
& Dura Vermeer Bouw Midden-West, 
Cruquius

Installateur
Homij |Grote Projecten, Vianen

Staalconstructies
Buiting Machinebouw & 
 Staalconstructie, Raalte/Almelo

Afbouw
Groot Afbouw BV, Volendam

Brandpreventieve maatregelen
Brandex,  

Bouwperiode
Juli  2014 – 1 maart 2016 

Bruto vloeroppervlakte
14.943 m2

Het nieuwe hoofdkantoor 
voor Stibbe is samen met het 
AkzoNobel-kantoor onderdeel van 
een groter masterplan aan de rand 
van het Beatrixpark aan de Zuidas 
in Amsterdam. Deze nieuwbouw 
is een ontwikkeling van Dura 
Vermeer Vastgoed. Het nieuwe 
advocatenkantoor van Stibbe telt 
negen verdiepingen met als kroon 
de Oval Room, een vergaderruimte 
die rondom uit glas bestaat.

‘Het Stibbe-gebouw staat boven op een par-
keergarage en is eigenlijk een onderdeel van 
een totaalproject met de naam “Beethoven”’ 
zegt Bram Dieke, bouwplaatsmanager van 
hoofdaannemer Dura Vermeer Bouw Hengelo. 
Dat bestaat uit een ondergrondse parkeerga-
rage met daarbovenop het nieuwe hoofdkan-
toor van AkzoNobel en dat van Stibbe. 

Spine 
‘De technische problematiek die wij tegen 
kwamen met bouwen, was dat het stramien 
door de vorm van Stibbe totaal niet overeen-
stemde met het stramien van een parkeer-
garage’, vervolgt Dieke. ‘Wij hebben daarom 
een hele zware funderingsconstructie ge-
maakt, zogenoemde overdraagbalken, waar-
op de rest van het skelet rust. En dat skelet 
bestond uit een enorme staalconstructie die 
het atrium formeerde, met rondom prefab 
kolommen, prefab balken, kanaalplaten en 
uiteraard liftschachten. Die rusten rondom 
het atrium op een staalconstructie, de spine. 

Van links naar rechts aan de Beethovenstraat 
het Sint Nicolaascollege, hoofdkantoor Stibbe, 
hoofdkantoor Akzo Nobel

Amsterdam • Hoofdkantoor Stibbe
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Akzo Nobel, onderdeel van plan Beethoven

Prefab aluminium puien met verticale 
aluminium zwaarden die de zonnewarmte 
en lichttoetreding mede reguleren
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Op zich een heel futuristisch ontwerp, maar 
het eindresultaat is geweldig’.

Van revolutionair naar rationeel
‘Op een gegeven moment ga je, zonder 
afbreuk te doen aan een ontwerp en binnen 
het kader van de constructieve mogelijk-
heden, iets rationeels maken van een vrij 
revolutionair ontwerp om het te kunnen 
bouwen binnen een bepaald budget. En 
dat heeft allemaal goed uitgepakt’, poneert 
Dieke.
‘Het meest opzienbarende bouwtechnische 
aspect is dat wij eigenlijk samen met onze 
onderaannemer gekozen hebben voor het 
vooruit trekken van de staalconstructie, 
omdat die nu eenmaal bepalend was voor 
het maken van een vloer. Wij hebben niet 
de staalconstructie per verdieping ge-
bouwd, maar hebben eigenlijk vier ver-
diepingen vooruit getrokken. Dat is een 
technisch hoogstandje’.

Excentrisch zweven
Dieke: ‘Het architectonische aspect is de 
gebogen vorm van de gevels. De gevels 
bestaan uit aluminium puien die als prefab 
unit zijn aangebracht en de puivullingen 
bestaan uit glas en Colorbel panelen. In het 
kader van Breeam is er een hoge eis qua 
luchtdichting aan de gevels. Verder heb je 
op iedere pui verticale aluminium zwaar-
den in de gevels, die de zonnewarmte en 
lichttoetreding reguleren. Een ander aspect 
is dat de bovenbouw excentrisch staat van 
de onderbouw. Je krijgt enigszins het gevoel 
dat het gebouw zweeft. Ook de begane 
grond en de eerste verdieping, de plint, 
vallen terug. Daar zit eveneens een ruimte 
tussen die verdiepingen en de resterende 
verdiepingen’.

Oval Room
‘Het hele traject bestaat uit bijzonderhe-
den’, merkt Bram Dieke op, ‘vooral door de 
vorm en de constructie. Wat ook bijzonder 
is, is dat de partners dadelijk vergaderen 
in de zogenaamde Oval Room op de ne-
gende verdieping, op het dak. Daar bevindt 
zich een prachtige ovale vergaderzaal die 
rondom bestaat uit glas met daar nog een 
verdiepingsdeel boven. En dat heeft een 
geweldige uitstraling. Dat zie je niet overal´. 

Amsterdam • Hoofdkantoor Stibbe

Voorgrond: inrit 
gezamenelijke parkeergarage 
Stibbe en Akzo Nobel

Groot Afbouwbedrijf B.V.
Julianaweg 147

1131 DH Volendam
0299-365160

Info@grootafbouw.nl
www.grootafbouw.nl 
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De complete stalen hoofddraagconstructie 
van het hoofdkantoor van Stibbe is het werk 
Buiting Machinebouw & Staalconstructie. 
Adjunct directeur Johan Burger: ‘Om precies 
te zijn hebben we de complete engineering, 
productie en montage van de hoofddraag-
constructie, inclusief de twee stalen trap-
pentorens verzorgd. We zijn in de ruwbouw 
een belangrijke onderaannemer geweest en 
hebben samen met hoofdaannemer Dura 
Vermeer de ruwbouw omhooggetrokken en 
de vloeren gelegd.’

 ‘De spine, de constructieve ruggengraat 
van het gebouw, was het meest bijzon-
dere onderdeel’, vervolgt Burger. ‘Die was 
grotendeels in het zicht en is uit buizen 
samengesteld. Omdat het zichtwerk is, wil 
de architect daar geen vervelende knopen of 
verbindingen in hebben. De complete spine 
is in een aantal stappen compleet opge-
bouwd in de fabriek van Buiting in Almelo. 

Dit om de lastige knopen prefab te kunnen 
passen. Zo kon op de bouw een effi ciënt pro-
ces gewaarborgd worden en tevens voldaan 
aan de gewenste esthetica. Op de onderste 
laag zat nog een HEM-ligger als trekband 
tussen de drie hoofdkolommen van de spine 
die ingepast moest worden in de vloerwape-
ning; wat betreft planning en montage een 
pittige puzzel. Qua maatvoering moest alles 
strak zijn, ook in de planning. Met een aantal 
Leansessies is alles positief conform plan 
verlopen’, aldus Johan Burger. 

Buiting Machinebouw & Staalconstructie is 
een middelgrote staalbouwer die zich richt 
op complexe projecten en vraagstukken. 
Een stevige projectorganisatie zorgt ervoor 
dat die complexe werken ook goed te 
managen zijn. Stibbe is daar een mooi voor-
beeld van: een complexe staalconstructie 
die in een relatief kort tijdsbestek gebouwd 
moest worden.

Staalwerk: complexe ruggengraat

Een van de onderste elementen van 
de imposante staalconstructie

Trappenhuis: 
van staal
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Aan de Amsterdamse Zuidas is naast het nieuwe hoofdkantoor 
van AkzoNobel het hoofdkantoor van Stibbe verrezen. Bij de beide 
panden en de onderliggende parkeergarage is Brandex ingescha-
keld door hoofdaannemer Dura Vermeer. ‘Bij het kantoorgebouw 
van Stibbe hebben we de gehele draagconstructie voorzien van 
brandwerende coating en van brandwerende bekleding’, vertelt 
Niels Ravenhorst van Brandex. ´Het is een constructie waar het 
staal grotendeels in het zicht is. In het atrium zit de zogenoemde 
spine en die draagconstructie is een echte eyecatcher. Het moest 
er perfect uitzien’. 

‘Brandex biedt alles op het gebied van bouwkundige brandpre-
ventie: van het brandwerend maken van een draagconstructie 
door bekleding, coating en mortel tot het brandwerend afdichten 
van doorvoeren en het herstellen van complete brandscheidin-
gen. In veel gebouwen is wel brandcompartimentering aanwezig, 
maar zijn de brandscheidingen vaak niet correct uitgevoerd’, 
verklaart Ravenhorst. 

‘Het beschermen van draagconstructies doen we veelvuldig in de 
utiliteitsbouw, het afdichten en herstellen van brandscheidingen 
voeren we vaak uit in bestaande gebouwen zoals verpleeghuizen, 
scholen en kinderdagverblijven, maar ook in de nieuwbouw. Voor 
Stibbe was het in elk geval een huzarenstukje dat we hebben ge-
leverd. We zijn een bedrijf dat graag meedenkt en adviseert. We 
brengen dus niet alleen de brandwerende applicatie aan, maar 
gaan mee in het gehele proces’, aldus Ravenhorst.

Staalconstructie 
beeldbepalend én 
brandwerend

Wij zijn Brandex BV, uw partner op het gebied van bouwkundige 
brandpreventie. Naast het geven van specifiek advies op maat 
hebben wij jarenlange ervaring met het brandwerend maken 
van gebouwen. Denk hierbij aan het plaatsen van speciale, 
brandwerende beglazing en het brandwerend bekleden en het 
schilderen van staalconstructies.

Daarnaast spelen het aanbrengen van brandwerende door- 
voeringen en het compartimenteren van gebouwen een grote 
rol bij het tegengaan van brandrisico’s. Wilt u meer weten 
over de mogelijkheden op het gebied van bouwkundige 
brandpreventie? Vraag dan een geheel vrijblijvend gesprek 
aan via telefoonnummer 074 26 71 585. Per email kunt u 
contact opnemen via info@brandex.nl.
 

Groot Afbouwbedrijf BV uit Volendam is een totaalafbouwer 
die in opdracht van Dura Vermeer betrokken is geweest bij 
project Beethoven. Voor het hoofdkantoor van AkzoNobel heeft 
het  Volendamse bedrijf de gehele afbouw verzorgt, voor het 
 advocatenkantoor Stibbe de buitengevel (STO). 

Groot afbouwbedrijf bestaat nu bijna 50 jaar en is als een van 
de eerste in Nederland begonnen met totaalafbouw van diverse 
disciplines, zoals gevelisolatie, stuc-, tegel- , spuitwerk, dekvloeren 
en gipswanden. De meerwaarde van Groot Afbouw zit hem in het 
feit dat ze op meerdere grote projecten een vaste meewerkend 
voorman hebben die op hun beurt door projectleiders worden 
aangestuurd.  Door steeds meer tijdsdruk worden in het voor-
traject weleens belangrijke zaken over het hoofd gezien; met 
onze manier van werken kan dan tijdig gesignaleerd worden om 
zo de faalkosten te beperken.

Totaalafbouw voor 
Beethoven

Amsterdam • Hoofdkantoor Stibbe

De gehele draagconstructie is voorzien van 
brandwerende coating en brandwerende bekleding
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hotspot van 85 hectare
Logistieke

DC Nabuurs Supply Chain Solutions  • Oosterhout (Gld)

Opdrachtgever
Goodman Group/Giesbers Ontwikkelen 
en Bouwen

Gebruiker
Nabuurs Supply Chain Solutions, Haps

Architect
DenC Architecten, Oisterwijk

Adviseurs
Civil Management/DAGnl, Huissen 
 (civiele techniek); K&R,  Apeldoorn 

(installaties); Croes, Nijmegen 
 (constructies)

Hoofdaannemer
Giesbers Ontwikkelen en Bouwen, 
Wijchen

Sprinkler/brandmelding
Kuipers Installatietechniek Helmond

W-installaties
Denned Installatietechniek, Huissen

E-installaties
Hoppenbrouwers Techniek, Dongen

Terreininrichting
KWS Infra, Zwolle

Prefab betonpanelen
Bisoton, Harderwijk

Voorzetsluizen
Hörmann, Barneveld
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Staalwerk
Janssen Staalbouw, Horst

Bouwperiode
Maart 2016 – eind 2016

Bruto vloeroppervlakte
62.000 m2

Tekst: Hans Ouwerkerk
Langs de snelweg A15 ter hoogte van Oosterhout 
(Gelderland) ontstaat een logistieke hotspot van 
85 hectare: Park15. Specs: kavels tot 27 hectare, 
hoogwaardige architectuur, duurzaamheid en een 
stedenbouwkundig ontwerp dat geïntegreerd 
wordt in het omliggende landschap. Giesbers 
Groep ontwikkelt en realiseert hier turn key 
het Europees Distributiecentrum voor Nabuurs 
Supply Chain Solutions. Nabuurs gaat het nieuwe 
A-klasse distributiecentrum gebruiken als ‘Shared 
Service Centre’ voor meerdere klanten, waaronder 
Kraft/Heinz, Mars en SCa.

Park 15 ligt centraal tussen de havens van Rotterdam 
en het Duitse Ruhrgebied. Op slechts tien minuten 
rijden ligt de binnenvaartterminal Nijmegen (BCTN) 
en het bedrijvenpark grenst aan de Betuweroute waar 
een railterminal ontwikkeld wordt. Door deze centrale 
ligging kunnen Nabuurs en Kraft/Heinz hun klanten 
optimaal van dienst zijn en het gehele logistieke proces 
nog effi ciënter maken.

Groot, snel
Het distributiecentrum bestaat straks uit 60.266 m² ma-
gazijnruimte. Daarvan is 3.000 m² temperatuur gecon-
troleerd. 1.435 m² is gereserveerd voor kantoren, techni-
sche ruimtes en ontmoetingsplekken. Ignaas Pennings, 
Bouw Informatie Model (BIM) coördinator bij Giesbers 
Ontwikkelen en Bouwen: ‘De omvang van het project 
in combinatie met de korte voorbereidingstijd en een 
korte uitvoeringsperiode maken het een mooie uitda-
ging.’ Werden de stukken van de transactie eind 2015 
ondertekend, krap één maand later werd al begonnen 
met de eerste werkzaamheden. Ignaas Pennings: ‘Dat 
is mede mogelijk dankzij de nauwe samenwerking met 
co-makers zoals Van Berlo Bedrijfsvloeren uit Veghel 
en Janssen Staalbouw uit Horst. Croes Bouwtechnisch 
Ingenieursbureau uit Nijmegen controleert de samen-
hang van de constructies en modelleert de onderdelen 
van Van Berlo en de bouwkundige schil.’ 

Projectkamersessie
Vanwege de omvang van het project is het gebouw 
opgedeeld in fasen, waarbij eerst één fase wordt 
uitgewerkt zodat de knelpunten in één keer worden 
opgelost. Vooraf stemmen we de details met elkaar af 
om maar één keer te modelleren. Wekelijks komen we 
met de ontwerpende partijen bij elkaar in zogenoemde 
projectkamersessies waarbij de details en voortgang 
worden besproken. Nadat het constructieve en bouw-
kundige model gereed was zijn we op dezelfde manier 
te werk gegaan met de installateurs.’ 

Duurzaamheid leidend
Het nieuwe Europese Distributie Centrum wordt duur-
zaam gebouwd. Zo is er in het gebouw energiezuinige 
ledverlichting toegepast en worden er bewegingssenso-
ren in de ruimtes toegepast om het energieverbruik zo 
laag mogelijk te houden. In het logistieke bedrijvenpark 
buiten het gebouw zijn bufferzones met groene recrea-
tiegebieden aangelegd waar bewoners en werknemers 
zich ontspannen. Daarnaast wordt een viertal windtur-
bines geplaatst.

Strategisch gelegen pal langs de 
A15. Aan deze kant heeft het 
distributiecentrum 36 laaddocks, 
aan de andere zijde 24
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Janssen Staalbouw b.v.
Industrieterrein Hoogveld
Handelstraat 1
5961PV Horst

Tel.: 077-3985445
info@janssenstaalbouw.nl
www.janssenstaalbouw.nl

een                                                    onderneming

KWS Infra Zwolle
Postbus 609, 8000 AP Zwolle
Nieuwe Deventerweg 129
8014 AE Zwolle
Tel 038-4696123 
e mail:zwolle@kws.nl
www.kws.nl

Verbinding 
De voorwaarde voor alle vooruitgang

KWS Infra: de verbindende factor

KWS Infra is marktleider op het gebied van wegenbouw en de 
productie van asfalt. Daarnaast heeft KWS nog veel meer disci-
plines in huis. Op het nieuwe logistieke centrum Park 15 langs de 
snelweg A15 bij Oosterhout realiseert KWS Infra voor het Euro-
pese Distributie Centrum van Nabuurs en Kraft/Heinz de totale 
inrichting van het terrein. Casper Bebelaar, bedrijfsleider bij KWS 
Infra Zwolle: ‘Een mooi werk waarin we kunnen laten zien wat we 
in huis hebben.’

En dat is nogal wat. KWS verzorgt het grondwerk, de riolering 
rondom het gebouw en de elementenverhardingen, maar ook het 
hekwerk, de groeninrichting en de verlichting. Casper Bebelaar: 
‘Op een terrein als dit waar vrachtwagens af en aan rijden, kan 
het hemelwater niet zomaar op de retentievijvers geloosd wor-
den. Daarvoor zijn speciale olieafscheidingsputten geplaatst.’ Ook 
moest het maaiveld niveau onder het gebouw ruim een halve 
meter opgehoogd worden. Casper Bebelaar: ‘Dan praat je over 
60.000 m2 grond met puinfundering.’ Er mag dus zeker gespro-
ken worden van een grote opdracht voor KWS Infra. Gelukkig 
werden zij al in een vroeg stadium ingeschakeld. Casper Bebelaar: 
‘Daardoor konden we meedenken in het ontwerp en bepaalde 
keuzes qua materialen aandragen en oplossingen aanleveren. 
Dat werkt prettig en effi ciënt.’ 

Totale terreininrichting

Als de eerste werkzaamheden op een bouwterrein beginnen, ziet men 
dit vaak als de start van de bouw. Voor sommige bedrijven zit het 
werk er dan al bijna op. Zo regelt Civil Management alle openbare in-
richtingsvraagstukken, vanaf het stuk papier met de bestemming tot 
het moment waarop de asfaltmachines over het terrein rijden. Arno 
Schuring, proces- en projectbegeleider bij Civil Management: ‘Voor 
het distributiecentrum van Nabuurs en Kraft/Heinz en het gehele 
verdere terrein van Park15 voerden wij alle civieltechnische ontwerp-
werkzaamheden, onderzoeken, berekeningen en begeleiding uit.’ 

En dan gaat het niet alleen om ontwerp, tekenwerk, bestekken zowel 
boven- als ondergronds. Arno Schuring: ‘Wij regelen ook de onder-
zoeken op het gebied van bodemkwaliteit, explosieven, archeologie 
en milieu. Kortgezegd zorgen wij ervoor dat de bouwer kan gaan 
bouwen zonder verrassingen achteraf.’
Civil Management maakt deel uit van DAGnl, De Advies Groep Neder-
land bestaande uit verschillende ingenieursbedrijven zoals o.a. Xplo-
sure, en Greenhouse Advies, met elk hun eigen identiteit en specialis-
me. Arno Schuring: ‘Zo trekken wij de kar van uw project en zijn trots 
op die manier een steentje bij te kunnen dragen. Een stel techneuten 
met passie. Die doen wat ze zeggen, zodat u ziet wat u krijgt.’

Civiele technisch voorwerk 
door techneuten met passie 
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DockequipmentSnelloopdeuren

Industriële sectionaaldeuren

Europa’s grootste gamma industriedeuren

• Europa’s nr. 1 met meer dan 75 jaar ervaring in 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

* bij de industriële sectionaaldeur  
SPU 67 Thermo met ThermoFrame

Bij een groot distributiecentrum zijn de laadsluizen van cruciaal 
belang voor de effi ciëntie van de organisatie. Gaat hier iets mis 
dan loopt het hele logistieke proces vertraging op. Logisch dat 
je als bedrijf kiest voor het beste wat er te krijgen is. Marchel 
Kamphuis, Key Accountmanager bij Hörmann: ‘Voor het Europese 
Distributie Centrum van Nabuurs en Kraft/Heinz levert Hörmann 
60 complete voorzetsluizen. Deze bestaan uit een bordes met 
dockleveller, wand- en plafondbekleding en een laadopening met 
dockshelter en thermisch geïsoleerde sectionaaldeuren.’  

De voorzetsluizen zijn verdeeld over twee zijden. 36 stuks aan de 
noordzijde en 24 stuks aan de zuidzijde. Kamphuis: ‘De sluizen 
zijn EN1090 gecertifi ceerd. Daarmee voldoen zij aan de hoogst 
gestelde eisen op het gebied van wind-, dak-, druk- en sneeuwbe-
lasting. Dat is uniek in de markt.’ In de binnenschil van het EDC 
levert Hörmann de snelloopdeuren voor de gekoelde ruimten. 
Marchel Kamphuis: ‘Het totale project is een mooie referentie 
voor ons bedrijf. Daar zijn we dan ook trots op.’ 

Hörmann Nederland is vanuit Barneveld nationaal actief met 
84 verkoop- en servicemedewerkers en maakt deel uit van het 
mondiaal opererende Duitse familiebedrijf Hörmann. Kamphuis: 
‘Wereldwijd bedienen wij 40 landen verdeeld over vier conti-
nenten.’ Hörmann kenmerkt zich door een hoge producten- en 
dienstenkwaliteit.

Effi ciënt laden en lossen

Oosterhout (Gld) • DC Nabuurs Supply Chain Solutions 

Webcam en drone  
Ignaas Pennings: ‘Om geïnteresseerden op de hoogte 
te houden van de vorderingen is er een webcam op de 
bouwplaats geïnstalleerd. Beelden hiervan kunnen wor-
den gevolgd via www.beeldopdebouw.nl Daarnaast vlie-
gen we regelmatig met een drone over de bouwplaats 
om te fi lmen. Deze beelden worden op de website van 
Giesbers Ontwikkelen en Bouwen geplaatst. Park15 
heeft ook een eigen website, www.park15logistics.com.’ 
Oplevering van het EDC is eind 2016. 

Opname van uit drone geschoten 
toont de schaal van het project
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park15logistics.com

 Hoogwaardige architectuur

 Duurzaamheid leidend

 Innovatieve wijze van (samen)werken in BIM

 Built-to-suit gebouwoplossingen

 Flexibele oplevering binnen 7 tot 9 maanden

Giesbers ontwikkelt en realiseert 
uw XXL distributiecentrum op maat



Prefab betonpanelen hebben zo hun voor-
delen. Ze geven snelheid, rust en eenvoud 
op de bouwplaats van uw project. Bisoton 
is een jonge onderneming uit Ede die 
geïsoleerde en ongeïsoleerde betonpanelen 
ontwerpt en produceert in verschillende 
maten en afwerkingen. Voor de nieuwbouw 
van Nabuurs en Kraft/Heinz op Park15 levert 
Bisoton circa 3.000 m2 betonpanelen. 

Theo Kool is binnen Bisoton met een team 
eindverantwoordelijk voor verkoop, enginee-
ring, werkvoorbereiding en transport van de 
betonpanelen: ‘We werden al in een vroeg 
stadium ingeschakeld om mee te denken. 

Mede daardoor zit er tussen de eerste of-
ferte en uiteindelijke levering bijna geen ver-
schil. Dat werkt voor alle partijen erg prettig. 
Giesbers werkt niet volgens het principe 
‘opdrachtgever-leverancier’ maar zorgt door 
echt samen te werken dat beide bedrijven 
daar profi jt van hebben.’ De nieuwbouw 
aan de A15 betekent voor Bisoton de eerste 
samenwerking met Giesbers Wijchen 

PIR
Bij de nieuwbouw van Nabuurs en Kraft/
Heinz worden geïsoleerde panelen van 200 
en 250mm dik geleverd, de types BISO 200 
en BISO 250. Theo Kool: ‘Voor dit project 

hebben deze een PIR-isolatiekern met 
uitstekende eigenschappen op het gebied 
van isolatiewaarde en brandveiligheid.’ De 
panelen worden in de carrouselfabriek op 
een speciale tafel gestort in een bekisting 
die door een robot per element precies op 
maat gemaakt wordt. Na het storten van de 
onderlaag wordt de isolatielaag toegevoegd. 
Wanneer de onderlaag hard genoeg is wordt 
de tweede laag gestort waarna het paneel 
afgewerkt wordt. In dit project met een 
gerolde afwerking die het paneel een struc-
tuureffect geeft. De eerste panelen worden 
momenteel geleverd en Kool kijkt uit naar 
een nieuwe samenwerking in de toekomst.

3.000 m2 geïsoleerde betonpanelen

Oosterhout (Gld) • DC Nabuurs Supply Chain Solutions 
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voor tankwagenchauffeurs
Pleisterplaats

Kantoor en cleaning lanes Hoyer • Rotterdam Botlek

Opdrachtgever
Hoyer Nederland BV, Rotterdam

Architect
Habeon Architecten, Roelofarendsveen

Constructeur
Bartels Ingenieursbureau BV, Utrecht

Hoofdaannemer
Heembouw, Roelofarendsveen

E-Installaties
Van der Pol Elektrotechniek BV, 
 Montfoort

W-installaties
Installatiebedrijf Vink & Zn BV, 
 Roelofarendsveen

Garage en bedrijfsdeuren
Novoferm Nederland BV, Waardenburg

Stukadoorswerk
Monks Stukadoors BV, Leiderdorp

Voegwerk en Kitwerk
Probleemloos Dicht, Sommelsdijk

Hoyer concentreert twee Nederlandse vestigingen in één 
gebouw. Hoyer Global Transport uit Spijkenisse en Hoyer 
Nederland gaan samen verder aan de Oude Maasweg in 
de Rotterdamse Botlek. Hoofdaannemer Heembouw uit 
Roelofarendsveen legt hier momenteel de laatste hand aan 
het nieuwe kantoorpand en heeft inmiddels de wasstraat 
voor tankcontainers uitgebreid met twee cleaning lanes, die 
mede gebruikt worden door Cotac (Complete Tank Care). 
Hoyer is een van de wereldmarktleiders op het gebied 
van internationaal transport van vloeibare chemicaliën, 
levensmiddelen, gas en minerale oliën.

3D doorsnede kantoor Hoyer
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Tekst: Marije Klein
Illustraties: Habeon Architecten

Uw specialist in afdichtingen  
voor bouw en industrie

Jacob Catsstraat 61
3245 RH Sommelsdijk

T: 0187-846406
M: 06-16330960

40 JAAR!
MOOI 
VAN...

t 071 301 62 39

info@monks.nl

www.monks.nl

Eenvoudig, functioneel, neutraal van kleur
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Het kantoorpand van Hoyer is uitgerust met interactieve verlich-
ting. Dat betekent dat de lichtinstallatie met sensoren wordt gere-
geld door het licht buiten. René Ruitenburg, projectleider bij Van 
den Pol Elektrotechniek uit Montfoort: ‘De sensoren op de buiten-
gevel registreren de lichtsterkte. Honderd procent zongeschakeld: 
is het zonnig, dan branden er minder lampen dan wanneer het 
donker is. En natuurlijk is alleen maar ledverlichting toegepast.’

Van den Pol zorgt ook voor de veiligheidsinstallaties, de beka-
beling van de toegangscontrole en de inbraakbeveiliging. Om 
voldoende stroom en duurzaamheid te kunnen garanderen, heeft 
het bedrijf een PV-installatie op het dak geplaatst. 96 Zonnepa-
nelen verminderen het verbruik van het pand met de helft. ‘Dat 
is niet alleen maar prettig vanwege de duurzaamheid. Op deze 
wijze zorg je er ook voor dat een project subsidieerbaar is’, aldus 
Ruitenburg.  ‘Zelfs nu ze gevraagd hebben om extra vermogen, 
hebben we hier een zuinig pand neer kunnen zetten.’

Van den Pol is vanaf het technisch bestek bij dit project betrok-
ken. ‘En we sluiten het straks af met de aanbieding van een net 
onderhoudscontract.’ 

Zongeschakelde verlichting 
en zonne-energieDe vloeren in de wasstraat en tankcleaning van HOYER moeten 

dus aan hele hoge eisen voldoen. Die worden dan ook geleverd 
door het gespecialiseerd bedrijf DRT Vloeren uit Oss. ‘We moes-
ten vloeren toepassen die de combinatie van temperatuurshock 
en chemicaliën aankunnen, maar ook een hoge vallast kunnen 
verwerken’, aldus technisch directeur Pietjan Dobbelsteen van 
DRT Vloeren. ‘Tanks worden schoongemaakt met heet water en 
dat wordt in één beweging op de vloer gestort. Dit zorgt voor een 
forse temperatuurshock. De Ucrete UD200 BASF vloer is een pol-
yurethaan cementgebonden vloersysteem en kan dat zeker aan.’

Ideaal dat het kunsthars van de vloeren veel kan hebben, maar het 
is ook nog eens gemakkelijk in onderhoud volgens Dobbelsteen. 
‘Deze alleskunner gaat tot wel 30 jaar mee en is de sterkste vloer 
die ik ken. Met verankeringssleuven op de juiste plekken zit de 
vloer muurvast. Dus zelfs als er iets dwars door de vloer heen zou 
gaan, hoef je het werkproces nog niet stil te leggen. De vloer komt 
nooit los. Bovendien kan de vloer de bouwtijd verkorten, omdat hij 
zelfs aan te brengen is op beton met een hoog restvochtpercen-
tage. Je hoeft dus niet te wachten tot het beton droog is.’

Een beresterke alleskunner

Het kantoor en de cleaning lanes vormen 
fase 1 van de totale aanpak van het Hoyer-
complex. Fase 2 omvat de sloop van het 
bestaande kantoorpand en het verplaat-
sen van de werkplaatsen. Het ontwerp is 
gemaakt door Habeon Architecten. 

Neutraal
Het kantoorvolume is parallel neergezet 
aan de Oude Maasweg. Het heeft een 
eenvoudige vorm gekregen: rechthoekig 
als de containers die het landschap rond 
het gebouw beheersen. De kleuren zijn 
neutraal gehouden: veel grijs en zilver 
en wat wit. De begane grond van het drie 
lagen tellende pand kreeg een lichtgrijze 
buitenplaat met puntprofi el, daarboven 
zijn de gevels afgewerkt met metallic 
grijze sandwichpanelen met microrib 
waarin doorlopende raamstroken met 
lichtgrijze aluminium kozijnen voor de 
daglichttoetreding zorgen. De entrees 
worden gemarkeerd door aluminium 
vliesgevels met veel glas. Constructief is 
het kantoor opgetrokken uit een staal-
constructie met kanaalplaatvloeren. 

Warm
De werkplekken voor de (maximaal) 
290 personeelsleden bestaan uit grote 
kantoortuinen. ‘Een moderne manier 
van werken’, vertelt Robert Dolieslager, 

vinkinstallatiegroep.nl

• klimaatinstallaties; 
• sanitaire installaties; 
• elektrotechniek; 
• service & onderhoud;
• duurzame technieken.

Veenderveld 13, 2371 TS  
Roelofarendsveen

T (071) 332 01 10

Totaal Installateur 

Kantoor en cleaning lanes Hoyer • Rotterdam Botlek
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Vink Installatie Groep heeft voor de nieuwbouw van Hoyer een prefab installatieruimte op 
het dak geplaatst. Simon Brandt projectleider bij Vink Installatie Groep: ‘Het luchtbehande-
lingssysteem is in onze werkplaats in elkaar gezet. Het is een compacte ruimte met daarin 
de verdelers, de verzamelaars en de koelinstallatie. Dat is in zijn geheel op het dak van het 
pand gehesen. Op de vloer bespaar je zo de nodige vierkante meters. En het ook nog eens 
gemakkelijk te verplaatsen. Komt er ooit nog een verdieping op het pand, verplaatsen wij 
de technische ruimte zonder moeite naar een verdieping hoger.’ 

Het luchtbehandelingssysteem koelt en verwarmt vanzelfsprekend, maar levert ook 
 schonere lucht af. Brandt: ‘Eventuele stank wordt door een roetfi lter verwijderd. Geen 
overbodige luxe in de Botlek.’

Prefab technische ruimte

Prefab luchtbehandelingsinstallatie op het dak

projectleider bij Heembouw. ‘Het ge-
beurt steeds vaker dat er veel mensen 
in dezelfde ruimte werken. Het mooie 
centrale atrium en de fraaie balieruimte 
geven het pand een warme uitstraling. 
Zo is hetzelfde type hout gebruikt voor 
de balie als voor de traptreden.’ 

H
Bovenop het nieuwe pand heeft even één 
letter gestaan. De H van Hoyer. ‘Het pand 
is vanaf de Botlekbrug bij de A15 zicht-
baar’, legt Dolieslager uit.  ‘We wilden 
daarom de mogelijkheid onderzoeken 
voor reclameborden op het dak. De letter 
van 1,70 meter hoog diende als proef-
opstelling. De test is geslaagd, de letters 
komen er.’ 

Cleaning lanes
Verder achterin het terrein liggen de 
wasstraten. De twee nieuwe cleaning 
lanes voldoen aan strenge eisen. Dolie-
slager: ‘Waar gewerkt wordt met eten, 
wordt niks aan het toeval overgelaten en 
gelden strenge eisen. Alle beplating is 
bijvoorbeeld strak en afgewerkt met een 
poedercoating. De tankwagens worden 
schoongemaakt met stoom, dus het 

De twee nieuwe cleaning lanes

Industriebouw • juli 2016 • 29



Technische vloeren

Specialist in 
Industriele 
vloertoepassingen

Landweerstraat Zuid 140,Oss
Postbus 653,5340 AR Oss
T. 0031 (0)412 642588 
www.drtvloeren.nl

Lean&Duurzaam

vandenpol.com

Kantoor en cleaning lanes Hoyer • Rotterdam Botlek

geheel moet stoombestendig zijn. We 
hebben gebruik daarom gemaakt van ro-
buuste materialen. Vloeistofdicht en met 
goede afvoerkanalen. In dit geval Ucrete 
UD200-vloeren van BASF.’  Ook de wer-
kende mens krijgt de aandacht. Doliesla-
ger: ‘Er komen douches, lockers en een 
professionele keuken bij het pand. Het 
wordt een prettige pleisterplaats voor 
tankwagenchauffeurs.’

Veel saneren
De voorbereiding van de bouw was de 
grootste uitdaging volgens Dolieslager: 
‘Er moest veel gesaneerd worden, onder 
meer de bodem. Bovendien ging tijdens 
de uitvoering het werk van Hoyer en 
cotac gewoon door. Dat vereiste een hele 
goede communicatie en afstemming met 
de opdrachtgever.’Fasering
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organiseert eerste materieelveiling
FLEETlink.eu

Wat biedt FLEETLink? 
FLEETLink biedt fleetowners het beste restwaarderende-
ment én het beste restwaardevolume. Met andere worden, 
FLEETLink verkoopt  totaal materieeluitstroom tegen de 
beste prijzen. Het kosteneffectieve FLEETLink verkoopka-
naal is hét instrument om het totale vlootrendement te 
verbeteren. Het FLEETLink platform is gericht op de 100 
grootste materieeleigenaren van Nederland en op een on-
gelimiteerd aantal internationale bieders. FLEETLink biedt 
materieeleigenaren vlootoptimalisatie diensten, waarmee 
het restwaardevolume en restwaarderendement kunnen 
worden vergroot en de inkoopkosten en onderhoud- en 
reparatiekosten kunnen worden gereduceerd. 
 
Waarom bieden op het FLEETLink platform?
Allereerst stelt het kosteneffectieve veilingplatform FLEET-
Link in staat tegen zeer concurrerende transactiekosten de 
verkopen te faciliteren, waardoor er  een optimale over-
dacht kan worden bewerkstelligd van de huidige eigenaar 
naar de toekomstige. FLEETLink werkt samen met de meest 
vooraanstaande Nederlandse materieeleigenaren en biedt 
daardoor alleen goed onderhouden materieel van A-mer-
ken, hierdoor is de complete historie van het materieel 
bekend. Tot slot faciliteert FLEETLink het totale proces van 
A tot Z en biedt ze haar kopers additionele diensten in de 
vorm van service, transport en financiering. 
 
Wanneer?
De online veiling start op 22 juli en is te raadplegen op de 
veilingsites van de OVM-Group, FLEETLink.eu, Agribieden.
nl en Onlineveilingmeester.nl. Belangstellenden kunnen de 
goederen op vrijdag 25 juli van 10:00 – 16:00 komen bekij-
ken op locatie Venus 27, 8448 CE Te Heerenveen. De veiling 
sluit online op maandag 29 juli. De goederen zijn inge-
bracht door bouwbedrijven, materieeldiensten en verhuur-
bedrijven. 
 
Tot slot
FLEETLink is begin 2016 opgericht en werkt samen met 
de OVM-Group. De OVM-Group biedt de meest optimale 
economische oplossingen voor ondernemers, overheden, 
zakelijke en juridische dienstverleners die in aanraking 
komen met de handelsmarkt en daaraan verwante activi-
teiten. FLEETLink richt zich specifiek op materieeleigenaren 
en biedt een positieve impact op de totale materieelkosten 
van klanten. 

Vanaf donderdag 22 juli organiseert FLEETlink haar 
eerste online veiling met materieel afkomstig 
van bouwbedrijven, materieeldiensten en 
verhuurbedrijven. FLEETLink werkt hierbij samen 
met de OVM-Group, de overkoepelende organisatie 
waaronder ook Onlineveilingmeester.nl, Agribieden.nl, 
en het taxatiebedrijf Waardemeesters.nl vallen.

FLEETLink
heavy duty solutions

Vlootmaterieel te Heerenveen
Online veiling in opdracht van FLEETLink. 

Goederen ingebracht door bouwbedrijven, 

materieeldiensten en verhuurbedrijven.

Venus 27 te Heerenveen

vrijdag 1 juli | 10:00 - 16:00 uur

KIJKDAG

info@agribieden.nl 
+31 (0)50 211 1842

FLEETlink
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Logistieke groeispurt naast 

Schiphol

Opdrachtgever
Prologis, Amsterdam

BREEAM-Expert
Adamasgroep, Arnhem

BREEAM-Assessor
W4Y, Harderwijk

Hoofdaannemer
Sprangers Bouwbedrijf, Amsterdam

Systeembekleding en Daklichten
Hardeman van Harten BV, Lunteren

Prefab Beton
BisoTON BV, Ede

Betonwerk
Bouwbedrijf R.G. Zonneveld BV, 
 Heemskerk

E-Installatie
TES Installatietechniek, Tilburg

S-Installatie
Altebra Sprinklertechniek BV, Deventer

W-Installatie
KIN Installatietechniek, Rijen

Dockequipment en 
 Overheaddeuren
Hormann Nederland BV, Barneveld

Langs de Fokkerweg, aan de zuidoostzijde van Schiphol, ligt Fokker Logistics Park.  Onder 
leiding van Sprangers Bouwbedrijf wordt daar hard gewerkt aan de bouw van Prologis’ 
nieuwste distributiecentrum dat 32.000 m2 aan kwaliteitsopslagruimte bevat. Dit bouwproject 
wordt gekenmerkt door een korte bouwtijd, BREEAM certifi cering en supervlakke vloeren.  

Het eindresultaat 
met karakteristieke 

cockpit

DC 11 + 12: 32.000 m2 kwalitatief hoogstaande opslagruimte
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Tekst: Merel van Berkel

Schiphol-Oost • Fokker Logistics Park

Meest uitgesproken element aan de buitenzijde is de 
zogenaamde cockpit boven de hoofdentree Arnold 
Bauw, werkvoorbereider bij Sprangers: ‘Het gebouw 
bestaat uit drie lagen: begane grond, eerste en tweede 
verdieping. Aan de verdiepingen boven de entree 
bevinden zich vliesgevels die schuin voorover hangen. 
Rondom is met aluminium zetwerk een soort cock-
pit gemaakt.’ Verder vormen de aluminium kozijnen 
rondom een doorlopende strook. De verdieping erbo-
ven heeft losse kozijnen. 

Metaal
Het nieuwe distributiecentrum is een staalconstructie 
met aluminium sandwichpanelen. Binnen is het ge-
bouw opgedeeld in vier verschillende compartimenten. 
In het midden daarvan staat een scheidingswand van 
beton, die na tweeënhalve meter overgaat in cellenbe-
ton. Ieder compartiment binnen het distributiecentrum 
is een op zichzelf staand brandcompartiment. Bauw: 
‘Offi cieel hoeft dit niet, alleen de voor- en achterzijde 
zouden volstaan, maar wij kozen ervoor dit wel te 
doen. Voordeel is dat de gebruikte materialen vanuit 
zichzelf al een brandwerende kwaliteit hebben van zes-
tig minuten.’ Daarnaast komt door het gehele gebouw 
brandbeveiliging middels een sprinklerinstallatie.

Grijzen
De kantoorruimtes worden van elkaar gescheiden 
door metal studwanden. Kleuren in het hele gebouw 
zijn antraciet en diverse grijstinten. Zoals gebruike-
lijk in opslagcentra zijn de betonvloeren in de opslag 
supervlak. In de kantoorruimten en toiletgroepen 

06-16 B

DockequipmentSnelloopdeuren

Industriële sectionaaldeuren

Europa’s grootste gamma industriedeuren

• Europa’s nr. 1 met meer dan 75 jaar ervaring in 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

* bij de industriële sectionaaldeur  
SPU 67 Thermo met ThermoFrame

Gebouwen die
waardering oogsten...
SPRANGERS Bouwbedrijf is gespecialiseerd in nieuwbouw,

verbouw en renovatie. Realiseert zowel reguliere als innovatieve, 

utilitaire projecten en woningbouw-projecten. Onze gekwalificeerde 

medewerkers leveren topprestaties in heel Nederland.  

Resulterend in kwalitatief hoogwaardige, duurzame gebouwen die 

alom waardering oogsten. Zelf blijven we nuchter, met beide benen 

op de steiger, gestaag doorbouwen aan onze reputatie.

Breda   Delft   Terneuzen   Amsterdam   www.sprangers.nl

Fokker Logistics 
Park: de indeling

Een staalconstructie 
met aluminium 
sandwichpanelen
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De hevige regenval en daardoor ontstane overvloed aan op-
pervlaktewater veroorzaakten afgelopen maanden vertraging 
voor Bouwbedrijf Zonneveld uit Heemskerk. Uiteindelijk konden 
ze vrijwel volledig opnieuw beginnen aan hun betonwerken 
voor het nieuwe distributiecentrum. Dit sloeg de onderneming 
allerminst uit het veld. In tegendeel, vertelt eigenaar Richard 
Zonneveld: ‘We zetten de schouders eronder met zijn allen en 
zorgden dat alles zo snel mogelijk weer op de rit was. Ondertus-
sen moesten we ook rekening houden met heiwerkzaamheden, 
waardoor we tijdelijk elders aan de slag gingen. Maar ondanks 
alles konden we, dankzij goede samenwerking en hard doorwer-
ken, toch nog inlopen op de CAD-planning.’ Het bedrijf fundeerde 
het pand met een randbalk rondom en verzorgde het complete 
bekisten van de fundering onder de dockshelters, bestaande uit 
traditionele-, paneel- en op maat gemaakte bekisting. Deze laat-
ste werd na levering zelf geëngineerd. In het kader van Breeam 
is gekozen voor materialen die voldoen aan de normering; waar 
mogelijk zijn leveranciers uit de regio ingeschakeld. 

Betonwerk op de rit 
ondanks regenovervloed 

ALTEBRA is in België en Nederland actief in:

SPRINKLERINSTALLATIES
SCHUIMBLUSINSTALLATIES (HI-EX FOAM)

BRANDMELDINSTALLATIES
SERVICE EN ONDERHOUD

Altebra Sprinklertechniek B.V.
Dortmundstraat 30, 7418 BH  Deventer

T  +31 (0) 570 - 69 09 49  -  E  info@altebra.nl  -  www.altebra.nl

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

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

Volg ons 
ook via:   
�        �      

Project: DC 11 en 12
Fokkerpark te Oude Meer

Hardeman | van Harten monteert de dakplaten en gevelbeplating 
bij DC 11 en 12 op het Fokkerpark te Oude Meer. Ook voorzien wij 
de ‘cockpits’ van ronde sandwichpanelen en de kaders van alumini-
um composiet beplating. Het dak bestaat uit ca. 28.500m2 stalen
dakplaten type 137R/930. Ca. 6500m2 gevels zijn uitgevoerd in 
een 100mm RW driekroon paneel en ca. 1450m2 gevel is voorzien 
van een 100mm micro paneel.

METALEN OPBOUWSYSTEEM | PREFAB SYSTEEM

 monteert de dakplaten en gevelbeplating 

|

DUURZAAM | RECYCLEBAAR

De Trompet 1570, 1967 DB Heemskerk

Telefoon 0251 232390

E: info@bouwbedrijfzonneveld.nl

I: www.bouwbedrijfzonneveld.nl

komen normale betonvloeren, afgewerkt met tapijtte-
gels, marmoleum en vloer- en wandtegels. 

‘Very good’
Prologis wil graag een zeer duurzaam gebouw neer-
zetten, passend in het concept van Fokker Logistics 
Park. Om de BREEAM certifi cering “very good” te 
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behalen werd enkel FSC-hout gebruikt en bestaat 
de bekisting uit duurzaam hout. Daarnaast ligt de 
halvloer verhoogd ten opzichte van het omliggende 
terrein. Om dit te verhogen, maakte men gebruik van 
het puin dat vrijkwam tijdens de sloop van de panden 
die voorheen op dit terrein stonden. Ook krijgt het ge-
bouw een uitstekende isolatie, mede dankzij de licht-

grijze pvc dakbedekking, die door zijn kleur minder 
warmte opneemt. En uiteraard is alle verlichting led, 
waarbij het warehouse bovendien voorzien wordt van 
daglicht via één van de tachtig lichtstraten. Tot slot is 
ook aan elektrische auto’s en fietsen gedacht: buiten 
het gebouw kunnen bezoekers hun voertuig opladen 
aan één van de vele oplaadpunten. 

Schiphol-Oost • Fokker Logistics Park

De gebouwen langs de Fokkerweg hebben elk de karakteristieke cockpits
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Bostik  Paneltack HM
Bostick Paneltack HM

Opdrachtgever
Bouwontwikkeling Jongen / Compaan

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Jongen, Landgraaf

Architect
AMA Group, Maastricht

Toegepaste materialen
Bostik Paneltack HM
Bostik Prep M
Bostik SX Black 
Bostik foamtape

Een in glimmend bruin en groen uitgevoerde 
aluminium entree vormt de bijzondere 
blikvanger van het nieuwe Zorggebouw MIJN 
in het Limburgse Brunssum. De verlijming 
met Bostik Paneltack HM maakt dat de ronde 
aluminium composiet vormen hun bijzondere 
allure jarenlang duurzaam uitdragen. 

De ronde vorm en de platte bovenkant 
gaf de aluminium entree al snel de 
bijnaam: ‘De Kookpot’ en vormt het 
centrale deel van zorgproject MIJN, dat 
als het meest duurzame zorggebouw van 
Nederland wordt gezien. Opdrachtgever 
Bouwontwikkeling Jongen en Compaan 
kozen voor aluminium composiet omdat 
die zich eenvoudig laat vormen. De toe-
gepaste metallic variant laat de kleuren 
groen en bruin als een kameleon in 
elkaar overlopen. 

4 delen, 18 segmenten
De entree is opgebouwd uit vier delen. 
Het onderste deel hangt aan het pla-
fond van de eerste verdieping en het 
bovenste deel steekt uit boven het dak. 
Elk deel bestaat qua vorm uit achttien 
unieke HSB-segmenten. Het geheel is 
aan de buitenkant met horizontale lat-
ten bekleed om vervolgens een isola-
tielaag van minerale wol toe te passen, 
waarna een dampdoorlatende folie werd 

aangebracht. Hierop zijn verticale latten 
bevestigd die dienen als basis voor het 
monteren van de gevelbekleding. De 
panelen zijn bijna allemaal verschillend, 
zowel verticaal als horizontaal. Dit deel 
van de gevel heeft een oppervlakte van 
650 m2 en heeft in twee richtingen een 
ronde vorm. Dubbel gekromd dus.

Bijzonder aandeel Bostik
Bostik had een belangrijk aandeel in 
deze aluminium gevel. De composiet 
panelen zijn verlijmd met Bostik Panel-
tack HM en voorbehandeld met Prep M,  
terwijl het hout waarop de panelen zijn 
bevestigd werd voorbehandeld met SX 
Black. De toepassing van dubbelzijdige 
Bostik Foamtape zorgt voor de eerste 
hechting aan de gevelplaat en garan-
deert voldoende dikte van de lijmril. 
De toepaste materialen in combinatie 
met de Bostik verlijming is een perfect 
staaltje vakmanschap en staat garant 
voor een duurzame entree, waarin het 

MIJN Brunssum: meest duurzame zorggebouw van Nederland

Impressie

De Kookpot



laat aluminium ‘kookpot’ 
duurzaam glimmen

Bostik  Paneltack HM

trappenhuis, de liften en de invalidentoi-
letten zijn ondergebracht. Dit onderdeel 
van het project is deels uitgevoerd door 
Jongeneel Projecten.

BIM en BREEAM-NL
Samen met de gemeente Brunssum 
heeft de ontwikkelingstak van Jongen 
Bouwbedrijven een knappe implemen-
tatie gegeven van de LEAN-fi losofi e, 
maar eveneens van het toepassen van 
Bouw Informatie Management (BIM) en 
het werken volgens de strenge normen 
van BREEAM-NL. hét keurmerk om 
nieuwbouwprojecten in Nederland op 
hun duurzaamheidprestaties te beoor-
delen. Het project is dan ook BREEAM 
“Very Good” (3 sterren) gecertifi ceerd, 
wat een uitdrukkelijke wens was van de 
opdrachtgever. Dit betekent dat op alle 
fronten aandacht is voor duurzaamheid. 
Niet alleen werden milieuvriendelijke 
en energiebesparende materialen en 
installaties toegepast, maar werd reke-

ning gehouden met de milieubelasting 
en de geluidsoverlast van het transport 
tijdens de bouw. Dit is het eerste project 
in Nederland waar de elektriciteit voor 
de bouw, werd opgewekt door zon-
nepanelen. Bijzonder is ook dat twee 
spouwmuren geschikt zijn gemaakt als 
verblijfplaats voor vleermuizen, dat gier-
zwaluwkasten zijn ingemetseld en een 
huismussenhoek is gecreëerd.

Driedimensionaal
Het gebouw heeft een uniek dak dat 
water buffert en energie opwekt. Re-
tentieboxen op het dak zorgen dat het 
omliggende terrein bij piekbuien geen 
overtollig water te verwerken krijgt. Via 
zogenaamde ‘drossels’ wordt het water 
vertraagd in de hemelwaterafvoeren 
verwerkt. Bovenop de retentieboxen zijn 
in totaal 245 zonnepanelen geplaatst, 
waarmee het gebouw een groot deel van 
zijn eigen energie opwekt. 

Twee bouwfasen
Het Zorgplein Brunssum omvat 9.500 m² 
vloeroppervlakte en wordt gerealiseerd 
in twee fasen. Het eerste deel brengt 
eerste en tweedelijnspatiëntenzorg 
bijeen in een gebouw met een royale en 
centraal gelegen ontmoetingsruimte, het 
atrium. In fase twee worden 32 wonin-
gen gebouwd.

Paneltack HM 
De aluminium gevelbeplating is ver-
lijmd met Bostik Paneltack HM, een 
vochtuithardende, elastische lijm op 
basis van SMP. PanelTack HM is vrij van 

oplosmiddel- en isocyanaat. Bijzondere 
eigenschappen van PanelTack zijn de 
duurzaam elastische en hoge mechani-
sche sterkte. Verder kent hij een opti-
male spanningsverdeling en voldoet aan 
de BRL 4101 deel 7. De PanelTack is goed 
vocht- en weersbestendig en is eenvou-
dig en snel te verwerken. De aluminium 
gevelbekleding werd voorbehandeld met 
Prep M, éénstaps voorbehandeling van 
gesloten ondergronden.

Primer SX Black
De achterliggende houtconstructie werd 
voorbehandeld met Primer SX Black, een 
zwart ingekleurd, vloeibaar voorstrijk-
middel waardoor de hechting wordt 
geoptimaliseerd. Een ideaal product voor 
het voorbehandelen van gladgeschaafde 
houten draagconstructies bij gevelplaat-
verlijming. Door de kleur zwart ontstaat 
tussen de platen een zwarte schaduw-
voeg. SX Black is UV- en waterbestendig, 
goed dekkend en laat zich eenvoudig 
verwerken. Het product is getest door 
SHR volgens de BRL 4101 deel 7 en 
opgenomen in de KOMO-certifi caten 
SKG’0808.056.01 en SKG’08.08.056.02. 

Bostik Foamtape
Bostik FoamTape is een tweezijdig kle-
vende schuimband met aan één zijde 
een schutfolie, speciaal ontwikkeld als 
onderdeel van het lijmsysteem van 
gevelplaten. Deze tape zorgt voor een de 
eerste hechting aan de gevelplaat en ga-
randeert voldoende dikte van de lijmril. 
Hij heeft, ook onder wisselende (weers)
omstandigheden, een hoge kleefkracht.

De producten van Bostik
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Scheepvaart- en transportcollege 
aan de Waalhaven

Tweede
STC2 • Rotterdam

Opdrachtgever
Stichting STC-Group, Rotterdam

Architect
DP6 Architectuurstudio bv, Delft

Adviseur constructies
Pieters Bouwtechniek

Hoofdaannemer
Built2Learn (Züblin Nederland en 
 Heerkens van Bavel)

W-installaties
A. de Jong Techniek BV

E-installaties 
Croon Elektrotechniek BV

Gevelonderhoudsinstallatie 
KGOI BV, Montfoort

Staalconstructies
Oostingh Staalbouw, Katwijk

Liften en roltrappen
Kone BV, Den Haag

Betimmering
Frank van Roij Timmerfabriek, Goirle

In de Rotterdamse Waalhaven verrijst STC2, vlak naast 
het in 2012 gebouwde Scheepvaart- en Transportcollege 
(STC1). Begin dit jaar werd aan de Anthony Fokkerweg 
de eerste paal geslagen, in mei 2017 moet de 
oplevering plaatsvinden. Dat betekent 15.500 m2 extra 
onderwijsfaciliteiten voor studenten die – ¬mogelijk – 
middenin hun toekomstige werkgebied leren.

STC1 en STC2 aan de 
Anthony Fokkerweg

Industriebouw • juli 2016 • 38



Tekst: Chantal Overgauw
Impressies: DP6 Architectuurstudio

Rotterdam • STC2

STC2 is ingegeven door ruimtegebrek. 
Door een toegenomen leerlingenaantal 
zijn de bestaande schoollocaties van de 
vakinstelling voor scheepvaart, transport 
en het havenindustrieel complex te krap 
geworden. Stichting STC-Group is zowel 
opdrachtgever als ontwikkelaar. VOF 
Built2Learn, een samenwerkingsverband 
tussen de bouwbedrijven Züblin Neder-
land en het Tilburgse Heerkens van Bavel, 
is hoofdaannemer van de nieuwbouw. 

Bedrijvigheid in beeld
Het ontwerp is afkomstig van DP6 Archi-
tectuurstudio, dat ook tekende voor STC1. 
De nieuwbouw vormt een eenheid met 
het bestaande gebouw. Beide worden met 
elkaar verbonden door een brede trap 
en een gezamenlijke buitenruimte. De 
onderwijsruimten komen te liggen aan 
de oost- en westgevels. Daartussen komt 
de ruimtelijke centrale zone met roltrap-
pen en pleinen. Deze centrale zone wordt 
transparant naar de Waalhaven, waardoor 

veel daglicht binnen kan komen. Ook 
ontstaat zo zicht van binnenuit op de ha-
ven, en andersom toont de bedrijvigheid 
binnen de school zich aan voorbijgangers. 
De keuze voor roltrappen in het gebouw 
is praktisch en symbolisch tegelijk. Het 
grote aantal leerlingen moet soepel door 
het gebouw heen kunnen bewegen. Zeker 
in een transportcollege.  

Faciliteiten
STC2 biedt vanaf september 2017 plaats 
aan ruim tweeduizend MBO-leerlingen. 
Die volgen lessen in de ruim zestig lo-
kalen, studeren op diverse leerpleinen, 
lunchen in het studentenrestaurant of 
ontspannen zich in sportzaal. Ook zijn 
diverse praktijkfaciliteiten gepland, zo-
als de Railsimulator, de luchtvaartcabi-
ne en een transportketensimulator. Dat 
alles is verdeeld over acht bouwlagen. 
Een fraaie lesomgeving in een inspire-
rende omgeving.

Vogelvlucht toont havencontext

Transparant aan de havenkant
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Onze projectgestuurde  organisatie  streeft  naar  het  overtreffen  van 
verwachtingen,  waarbij een nauwe  samenwerking de sleutel vormt

 tot succes. Zo ook bij project ‘STC Waalhaven’ in Rotterdam. 
Een project waar we trots op mogen zijn.

 www.oostinghstaalbouwkatwijk.nl

Innovatief meedenken  |  Vakmanschap  |  Planning  |  Controleren

@Oostinghstaal
Volg ons via Twier!

DP6

Nobelstraat 17
5051 DV Goirle

Tel: 013 – 5345801

info@frankvanroij.nl
www.frankvanroij.nl

Machinaal Timmerwerk - Houtconstructies

De Frank van Roij Timmerfabriek werkte in de eerste fase én 
tweede fase als toeleverancier in het Scheepvaart en Transport-
college aan de Waalhaven. ‘Zowel de school, de aannemer als 
wijzelf hadden een goed gevoel over die eerste fase’, vertelt Frank 
van Roij. 

Hij leverde het houtskelet voor de buitengevel en de binnenko-
zijnen en deurposten van bamboe. ‘Dat was een bewuste keuze 
van de opdrachtgever en architect. Bamboe is een hoogwaardig 
materiaal, zowel esthetisch als vaktechnisch en wat betreft duur-
zaamheid’, vertelt Van Roij. ‘Wij werken daarbij altijd met bamboe 
die op brandwerendheid is getest.’ De timmerfabriek is behalve 
KOM-gecertifi ceerd ook voor bamboe gecertifi ceerd. ‘Het aantrek-
kelijke is bovendien dat je als toeleverancier je creativiteit en 
inventiviteit kwijt kunt. Dat je zoiets mag doen met alle betrok-
ken bouwpartners is hartstikke mooi’, besluit Van Roij.

Bamboe gecertifi ceerd

Oostingh Staalbouw is verantwoordelijk voor de staalconstructie 
van het STC2. Dit betreft het engineeren, produceren, leveren en 
monteren van de constructie van de hoogbouw, de gymzaal en de 
terrassen/ombouw. Onderdeel van de opdracht was tevens het 
plaatsen van de kanaalplaatvloeren. Dirk van der Plas, projectlei-
der voor Oostingh Staalbouw: ‘We zitten nu in de eindfase van 
ons product, het monteren. Bijzonder is dat de hoofddraagcon-
structie wordt gevormd door een verticale staalcontructie met 
daarin een horizontale betonnen vloerconstructie. Op zich is dit 
niet uniek. Het komt vaker voor, afhankelijk van het bouwont-
werp. Maar je moet het wel gecombineerd monteren, want het 
een kan niet zonder het ander. Wij hebben de expertise in huis 
om dit op een vakkundige manier te doen.’

De gehele constructie is zoals gebruikelijk na de productie 
geconserveerd. Van der Plas: ‘Omdat het een constructie aan de 
binnenkant betreft, koos de opdrachtgever voor één laag coating. 
Een uitzondering hierop is de onderste bouwlaag die een parkeer-
functie krijgt.  Deze is behalve gecoat ook thermisch verzinkt. De 
begane grond is een open constructie, de auto’s moeten immers 
in en uit kunnen rijden en dan spelen de weersomstandigheden 
spelen een grotere rol.’

Gecombineerde expertise 
in staal en beton

STC2 • Rotterdam

STC2: een constructie van staal en kanaalplaatvloeren
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er het beste van maken
Samen

Opdrachtgever
Gemeente Oude IJsselstreek, 
 Wageningen

Architect
Jorissen Simonetti Architecten, Rijssen

Hoofdaannemer
WAM & Van Duren, Winterswijk

Installatietechniek
WSI Techniek, Groenlo

Liftinstallatie
Aesy Liften, Zevenaar

Vliesgevel 
Staalbouw ter Huurne, Haaksbergen

Metselwerk
Metselbedrijf Hollink BV, Haaksbergen

Binneninrichting
KUPAN BV, Varsseveld

Tekst: Mirjam Oomen Ulft • Sportpark IJsselweide

Om de in groten getale gamende 
jongeren aan het sporten te 
krijgen, is meer nodig dan een 
naar natte handdoeken ruikende, 
oude sportzaal. Dat heeft de 
gemeenten Oude IJsselstreek 
uitstekend begrepen. Daarom 
gaat zij de komende jaren het 
bestaande Sportpark De IJsselweide 
revitaliseren. Een nieuwe sporthal is 
onderdeel van deze revitalisatie.

Sporthal krijgt een vliesgevel met 
schuifdeuren bij de hoofdentree

De eindoplevering is door 
faillissement van architect 
en constructeur vertraagd, 
gezorgd wordt echter dat het 
eindresultaat voldoet aan alle 
kwaliteitseisen, waaronder 
de sporttechnische normen 
van NOC*NSF
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A.G.M. (Alfons) Hollink
Heetpasweg 13
7482 CD Haaksbergen
Tel: 074-3575501
Mob: 06-53961832
E-mail: info@metselbedrijfhollink.nl
Website: www@metselbedrijfhollink.nl

METSELBEDRIJF
HOLLINK B.V.

Metselbedrijf Hollink B.V.
Heetpasweg 13

7482 CD Haaksbergen
Tel: 074-3575501
Fax: 074-3575422
Mob: 06-53961832

E-mail: info@metselbedrijfhollink.nl

Staalbouw Ter Huurne tekende voor de aluminium kozijnen en 
de vliesgevel entree van sporthal IJsselweide.  ‘Voor de entree 
waren oorspronkelijk automatische draaideuren gepland’, vertelt 
projectmanager Harold Wolters. ‘De deuren zouden naar buiten 
toe draaien en dat was in onze ogen niet gebruiksvriendelijk. 
Daarom hebben wij geadviseerd te kiezen voor schuifdeuren. Ook 
esthetisch maakt dat verschil: bij en mooie glasgevel werk je met 
schuifdeuren slanker dan met draaideuren, waarvan het profi el 
meer in zicht komt.’ 

Hoewel in sommige gevallen naar buiten toe gaande ramen 
vereist zijn, geeft de gevelbouwer de voorkeur aan naar binnen 
draaiende ramen. ‘Dat heeft te maken met inbraakwerendheid’, 
legt Wolters uit. ‘Er is dan meer keuze in hang- en sluitwerk en 
bovendien is bij een naar buiten draaiend element de schar-
nierzijde altijd een kwetsbaar punt, want zichtbaar. Dit soort 
gegevens nemen wij in onze adviezen mee.’

Een bijzonder aspect van de sporthal is dat de twaalf ramen in 
de sportzaal zijn voorzien van zonwering in het glas. ‘Zonwering 
aan de binnenzijde is kwetsbaar voor bijvoorbeeld contact met 
ballen. Door te kiezen voor lamellenzonwering tussen het glas 
is dat probleem niet aanwezig en is er geen noodzaak voor zicht 
wegnemende screens aan de buitenzijde’, besluit Harold Wolters. 

Lamellenzonwering 
in de ramen Het adres voor:

* Aluminium gevelconstructies
* Stalen gevelconstructies
* Staalconstructies

S T A A L B O U W
T E R  H U U R N E

Nijverheidsstraat 3 
Haaksbergen 

Tel. 053-5727475
www.staalbouw-ter-huurne.nl

De sporthal zal gebruikt gaan worden 
door onderwijsinstellingen en sport-
verenigingen en wordt tevens de cen-
trale plaats voor sportevenementen. 
Het ambitieniveau is hoog. De hal moet 
voldoen aan de NOC*NSF sporttechni-
sche normen, zodat er ook wedstrijden 
op hoger niveau kunnen plaatsvinden. 
De opdrachtgever, gemeente Oude IJs-
selstreek, heeft als uitgangspunt dat ‘het 
hele terrein als één sportpark moet wor-
den beleefd’, aldus een woordvoerder.

Gezamenlijke ontwikkeling
De bouw van de sporthal is begonnen 
in oktober 2015, maar de gezamenlijke 
ontwikkeling van het toekomstplan van 

De sportzaal
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Sportpark De IJsselweide krijgt een open karakter om de 
samenwerking tussen de sportverenigingen te benadrukken

Ulft • Sportpark IJsselweide

de gemeente met de sportverenigingen 
begon al in 2012. Volgens de woordvoer-
der is de revitalisering gericht op een 
intensievere samenwerking tussen de 
verenigingen. Hiervoor is de slechte staat 
van de bestaande sporthal als aanleiding 
genomen. De sportverengingen mochten 
een eigen ruimtelijk plan en situatieschet-
sen indienen, waarna er werd gestemd 
voor een van de varianten. Dit leidde in 
november 2013 tot een aangepast plan. De 
investering in het hele sportpark bedraagt 
7,1 miljoen euro en heeft tot doel de ver-
ouderde voorzieningen aan te passen aan 
de huidige maatstaven. Het park krijgt een 
open karakter om de samenwerking tus-
sen de sportverenigingen te benadrukken.  

Uitstel planning
De geselecteerde aannemer voor de 
sporthal is WvD & WSi voor bouwkundig 
gecombineerd met installatietechniek. 
De opdracht is verworven op basis van 
Engineer & Build, waarbij de aannemers-
combinatie vanaf VO+ verantwoordelijk 
is voor de ontwerpen, de uitvoerings-
gerede stukken en de realisatie van de 
bouw. Daarbij is veel aandacht voor 
comfort en gebruiksgemak, zoals in de 
ramen ingebouwde zonwering in de 
sporthal. In de planning kwam echter 
een grote kink in de kabel door faillis-
sementen van de architect en de con-
structeur. Ondanks inspanningen van de 
aannemer, met toezeggingen om tijdens 

de bouwvak 2016 door te werken, moest 
de oplevering worden verschoven naar 
november. Tegen De Gelderlander zei 
verantwoordelijk wethouder Bert Kuster: 
‘Omdat de nieuwe sporthal IJsselweide 
gebouwd en ingericht wordt met het oog 
op een lange exploitatie, willen wij geen 
enkele concessie doen op het gebied van 
kwaliteit. Wij achten het niet realistisch 
om vast te houden aan de geplande ge-
bruiksklare opleverdatum. Hiermee voor-
komen wij aannemelijke risico’s op het 
gebied van kwaliteit van de sportvloer 
en andere inrichtingselementen die juist 
voor een sporter van groot belang zijn.’

Zijaanzicht
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Ongeval vrije bouw is het doel van acta Safety 
Professionals. Het bedrijf helpt de bouwsector 
hiermee door de inzet van projectveiligheids-
kundigen en -medewerkers, door het geven 
van specifi eke veiligheidsopleidingen (zoals 
de Deskundig Leidinggevende projecten) en 
door het geven van veiligheidsadviezen op 
ARBO-gebied. 

Plan van aanpak C-Smart
Voor het project C-Smart Campus leverde acta 
Safety Professionals een veiligheidskundige 
die zich bezig heeft gehouden met de beoor-
deling van werkpakketten, een risico-inven-
tarisatie en -evaluatie (RI&E) en het plannen 
van de werkzaamheden van de onderaan-
nemers. Gestart werd met de RI&E, waaruit 
het plan van aanpak werd opgesteld en het 
veiligheidsniveau voor het project bepaald. 

Vervolgens werden de deelplannen van de 
onderaannemers beoordeeld. De werklocatie 
werd zodanig ingericht dat er een onderscheid 
was tussen een ‘persoonlijke middelen zone’ 
en een ‘persoonlijke middelen vrije zone’. De 
werknemers konden via poorttoegang het 
werkterrein betreden en kregen bij de eerste 
keer op de locatie een veiligheidsinstructie in 
de daarvoor ingerichte voorlichtingsruimte.

Resultaat
De opdrachtgever had duidelijk gemaakt dat 
zij geen ongevallen accepteerde. ‘Dan zie je 
dat zowel het management als de werkne-
mers intrinsiek gemotiveerd zijn om met 
veiligheid aan de slag te gaan, dat ze het als 
onderdeel van hun professionaliteit gaan zien 
en ook als zodanig invullen’, vertelt Willem 
Schunselaar, oprichter en eigenaar van acta 

Safety Professionals. Met resultaat, want dit 
heeft geleid tot een ongeval vrij project. ‘Met 
name in het begin van een project kun je 
sturing geven aan de houding en het gedrag 
ten aanzien van veiligheid en daardoor invloed 
uitoefenen op het resultaat, namelijk: geen 
ongevallen.’ 

Ontzorgen
acta Safety Professionals is al 23 jaar actief in 
het vakgebied veiligheid, zowel in de bouw als 
in de industrie. Het in Zeewolde gevestigde 
bedrijf heeft een kleine twintig medewer-
kers in dienst. ‘Onze praktijkgerichte aanpak 
en no-risk garantie hebben ons een redelijk 
unieke marktpositie opgeleverd. We laten 
onze relaties nooit in de steek als het gaat om 
veiligheid. Vandaar onze slogan: “wij ontzor-
gen als het om uw veiligheid gaat.”’ 

Hoe krijg je de bouw vrij van ongevallen?

C-Smart Campus  • Almere  Tekst: Margot Visser

Wij ontzorgen als het om uw veiligheid gaat!

info@actasp.nl | www.actasp.nl

    Project Veiligheidskundigen

    Veiligheidsadviezen

    Veiligheidsopleidingen

    Project Medewerkers
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Nieuwe school voor
cruisepersoneel

Een nieuw aangelegd duinlandschap 
vormt de bijzondere ambiance van 
het pas gerealiseerde Arison Maritime 
Centre. Het nieuwe opleidingsinsti-
tuut van de Amerikaanse cruisegigant 
Carnival Corporation is de eerste ont-
wikkeling aan de nieuwe boulevard 
van de wijk Duin en ligt direct aan het 
Almeerderstrand met uitzicht op het 
IJmeer. Met meer dan 10.000 m2 is het 
gebouw meer dan twee maal zo groot als 
het huidige trainingscentrum dat sinds 
2009 in Almere is gevestigd. Ook komt er 
een modern medisch centrum en een ho-
tel met elf verdiepingen en 176 kamers.

Zand, veel zand
Bouwbedrijf Dura Vermeer realiseerde 
het project en was tevens verantwoor-
delijk voor het creëren van de kunst-
matige duinen. Rond het complex is 
circa 90.000 m3 zand aangebracht. Het 
gebouw is aan drie zijden omgeven door 
de duinen. Doordat het complex op een 
grondkerende constructie van acht me-
ter hoog staat, lijkt het alsof het echt in 
het zand staat.

s Werelds grootste cruisevaartbedrijf
Carnival Corporation betrekt in 
Almere Poort een spiksplinternieuw 
state-of-the-art trainingscentrum. 
Hier volgen jaarlijks zo’n 6.500 
maritieme en technische offi cieren 
hun opleidingen. Het complex 
omvat een aantal zeer geavanceerde 
brug- en machinekamersimulatoren, 
leslokalen, kantoren alsmede 
een hotel voor de instructeurs en 
bezoekende offi cieren.

Simulatietechnieken
De kern van de nieuwe campus bestaat uit 
C-Smart, het Centre for Simulator Mari-
time Training. Dit centrum bevat de meest 
geavanceerde brug- en machinekamer si-
mulatietechnieken. De simulatoren zijn in 
de kelder van het complex ondergebracht. 
Aan de hand van een gebogen scherm 
met een doorsnede van twintig meter is 
een complete brug van een cruiseschip 
nagebouwd waarop levensechte beelden 
kunnen worden geprojecteerd. 

Glas
Paul de Ruiter Achitects uit Amsterdam 
is verantwoordelijk voor het ontwerp van 
het gebouw. Kenmerkend is het gebruik 
van grote glasoppervlakten gecombi-
neerd met horizontale lijnen. In het 
midden van het gebouw is een 22 meter 
hoog atrium gerealiseerd. De omvangrij-
ke technische installaties konden niet op 
het dak worden geplaatst en zijn daarom 
in de kelder ondergebracht.

De offi ciële opening op 14 juli werd 
bijgewoond door de wereldwijde directie/
management van Carnival Corporation 
en andere internationale hoogwaardig-
heidsbekleders.

Opleidingsinstituut (links) en 
een hotel met 176 kamers
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Binnenklimaat en 
 exploitatiekosten prioriteit bij 

brede school 

Opdrachtgever
gemeente Utrecht

Architect
SVP Architectuur en Stedenbouw, 
Amersfoort

Adviseurs
Ingenieursburo Meijer & Joustra, 
 Heerenveen (constructies); 

Sijperda-Hardy adviesbureau, IJlst 
(installaties)
BBN Adviseurs, Houten (bouwkosten-
management, bouwmanagement); 
Landstra Bureau voor Bouwfysica, 
 Oosterwolde (akoestiek)

Aannemer
Bouwgroep Dijksma Draisma, 
 Bolsward/Dokkum 

Installateur
Breman, Zwolle 

Lichtstraten
Velux Nederalnd BV, De Meern

Liften
Aesy Liften BV, Zevenaar

Bouwperiode
April 2016 – december 2016

In de Utrechtse wijk Overvecht 
wordt gebouwd aan 
Kindercluster Ibisdreef. Deze 
brede school gaat onderdak 
bieden aan twee basisscholen 
en is zodanig opgezet dat de 
voorzieningen ook door de 
wijk gebruikt kunnen worden. 

Aan de van het 
schoolplein liggen de 
afzonderlijke entrees 
van de scholen

Elke school een eigen vleugel
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Binnenklimaat en 
 exploitatiekosten prioriteit bij 

Tekst: Margot Visser Utrecht • Kindercluster Ibisdreef

Oog voor techniek

Installatietechnisch 
adviesbureau

T   (0515) 429 777
E info@sijperda-hardy.nl
W   www.sijperda-hardy.nl

Elektrotechniek • Werktuigbouwkunde • Geluid en Akoestiek • Bouwfysica 
Duurzame Technieken • Bouwbesluitberekeningen • Brandveiligheid

Kindercluster Ibisdreef wordt de thuis-
basis voor twee basisscholen met elk 
twaalf klassen voor- en vroegschoolse 
educatie en omvat straks tevens een 
ontmoetingsruimte, een ouderlokaal en 
een gymzaal. De Kindercluster Ibisdreef 
maakt deel uit van het Masterplan 
Primair Onderwijs en Speciaal Onder-
wijs van de gemeente Utrecht. Dit plan 
voorziet in de aanpak van achterstallig 
onderhoud, renovatie en nieuwbouw 
voor onderwijsvoorzieningen in de stad.

E&B
Bouwgroep Dijkstra Draisma realiseert 
het project. Het project is aanbesteed 
als Engineer & Build opdracht, waarbij 
realisatie van lage exploitatiekosten en 
een goed binnenklimaat kern van de op-
gave zijn. Het Friese bouwbedrijf schreef 
met een compleet bouwteam, inclusief 
constructeur (Meijer en Joustra uit Heer-
enveen) en installateur (Breman Zwolle) 
in op de aanbesteding. ‘Het ontwerp van 
SVP Architectuur en Stedenbouw stond 
vast’, vertelt projectleider Richard Meijer 
van Dijkstra Draisma. Aan ons werd 
gevraagd om een voorstel te doen hoe dit 
bouwkundig en kostentechnisch opti-
maal kon worden uitgevoerd’. 

Gezamenlijke uitstraling
In het ontwerp zijn de twee scholen over-
hoeks geplaatst, waardoor ze beiden goed 
in het zicht liggen. Gekozen is voor een 
gezamenlijke uitstraling aan de buitenzij-
de, maar binnen hebben de twee scholen 
een eigen herkenbare identiteit die tot 
uiting komt in verschillende accentkleu-
ren en materiaalgebruik. De hoofdentree 
geeft toegang tot het gemeenschappelijk 
deel met ouderlokaal, ontmoetingsruimte 
en gymzaal. Deze voorzieningen zijn 
in de avonduren separaat te gebruiken 
door de buurt. Aan de andere zijde, aan 
het schoolplein, liggen de afzonderlijke 
entrees van de scholen.

Overkraging en geluid
De grootste uitdaging zat in de sport-
hal op de eerste verdieping. Enerzijds 
doordat deze een overkraging heeft bij 
de hoofdentree van ruim zes meter, 
anderzijds omdat er rekening gehouden 
dient te worden met geluidsoverlast voor 
de onderliggende speellokalen. Door de 

toepassing van een zwevende dekvloer 
met daaronder een niet trillende vloer 
wordt de geluidsoverlast sterk beperkt. 
Bovendien wordt er een akoestische 
wand aangebracht tot drie meter hoogte.

Extra aandacht is verder besteed aan het 
binnenklimaat. Het gebouw voldoet aan 

de eisen van frisse scholen en daar-
naast zijn extra hoge isolatiewaarden 
aangeboden (RC waarde vloer 5,0; gevels 
6,2 en daken > 8,0) en geldt een lucht-
dichtheid met een qv10-waarde van 0,2. 
Ge combineerd met de diverse installatie-
technische voorzieningen bezorgt dit het 
gebouw prima energieprestaties.

De twee scholen 
overhoeks geplaatst
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Bezoekadres: Trambaan 4 - 8441 BH Heerenveen  
Postadres: Postbus 283 - 8440 AG - Heerenveen

T 0513-43.43.63  |  F 0513-43.43.94  |  E info@imj.nl  |  www.imj.nl

De constructeur voor
Utiliteitsbouw, Woning(ver)bouw, Industriebouw, Agrarische 

sector Beton-, Staal- en Houtconstructies Funderingconstructies en 
geprefabriceerde constructies

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Een maximale kwaliteit in gebruik en onderhoud realiseren 
voor de eindgebruiker binnen de kaders van het Engineer & 
Build traject, dat is de doelstelling voor Focus Advies en Teken-
bureau. Het bureau verzorgt de bouwkundige uitwerking en 
tekeningen, gebaseerd op opgedane ervaring in gerealiseerde 
projecten. Voor het project Kindercluster Ibisdreef is dit gedaan 
voor de fasen defi nitief ontwerp en uitvoeringsgereed ont-
werp. Voor de technische uitwerking met een 3D-model wordt 
gebruik gemaakt van de 3D-software van Revit op LOD 300 en 
LOD 400 niveau. ‘Wij vertalen, in samenspraak met en onder-
steund door de bouwteampartners, het voorlopig ontwerp 
van de architect naar een fi nancieel en technisch realiseerbaar 
project’, vertelt directeur Pieter-Willem Seffi nga. Focus Advies 
en Tekenbureau maakt onderdeel uit van het landelijk opere-
rende onafhankelijke bouw managementbureau Focus Bouw-
managers uit Heerenveen.

Van VO naar 
technisch en fi nancieel 
realiseerbaar

Design & build-opdrachten komen steeds vaker voor en vragen 
een andere benadering van de constructeur. ‘Het draait om slim 
bouwen, ofwel zoeken naar een goed evenwicht tussen kosten 
en faalkans’, vertelt Harry Meijer, directeur van ingenieursburo 
Meijer & Joustra. Het in Heerenveen gevestigde bureau is verant-
woordelijk voor het ontwerp en de uitwerking van de bouw-
kundige constructie van Kindercluster Ibisdreef. 

De speelruimte voor Meijer en Joustra was niet heel groot, 
aan gezien het ontwerp van de architect een gegeven was. ‘De 
grootste uitdaging was de constructie van de op de zes meter 
uitkragende eerste verdieping gelegen gymzaal. Om deze betaal-
baar en uitvoerbaar te houden, hebben we ervoor gekozen om 
deze niet middels de vloer maar middels de gevel te construeren.’
Meijer & Joustra werkte in samenwerking met Focus Bouw-
managers het ontwerp vooraf volledig in 3D uit. 

Slim construeren

De technische installaties bepalen een belangrijk deel van het 
leer- en werkcomfort in een school. Deze zijn als het ware het 
hart van het gebouw. En dat moet kloppen! De mensen van 
Sijperda-Hardy realiseren zich dat. Installatietechnisch advies-
bureau Sijperda-Hardy heeft altijd als doelstelling het creëren van 
een comfortabele school waarin het goed toeven is. Daarbij stre-
ven wij naar een optimale integratie tussen bouw- en installa-
tietechniek. Dat doen we door een technisch doordacht ontwerp 
te maken gebaseerd op onze ruime ervaring in de scholenbouw. 
Gebruikerseisen en een optimaal leefcomfort gaan hierin harmo-
nieus samen met zo laag mogelijke investerings- en exploitatie-
kosten. Uiteraard kunnen we de opdrachtgever volledig adviseren 
over toepassen van duurzame technieken, inclusief de (economi-
sche) terugverdientijd, onderhoudskosten, CO2-besparing e.d. 

Installatietechnisch adviesbureau Sijperda-Hardy is een volledig 
zelfstandig en onafhankelijk adviesbureau. De hoofdactiviteiten 
bestaan uit de advisering van elektrotechnische en werktuigkun-
dige installaties, bouwfysica en brandveiligheid. Sijperda-Hardy 
heeft ruime ervaring in de scholenbouw.

Installaties voor een 
optimale leeromgeving

Kindercluster Ibisdreef • Utrecht
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15% betere prestaties
Wetenschappers concludeerden dat scholieren 
in klaslokalen met grotere ramen, bij zowel 
wiskundige als analytische toetsen tot wel 
15% beter presteren, waarschijnlijk door de 
overvloedige hoeveel daglicht en een minder 
‘opgesloten’ gevoel. De 38 elementen VELUX 
modulaire lichtstraten worden in verschillende 
opstellingen variërend van 2 tot 4 gekoppelde 
modules over het gehele dak van De Matt-
heusschool gepositioneerd en zorgen door hun 
karakteristieke opstaande Sheddak opstelling 
wel voor voldoende, maar niet voor direct licht 
door het dak. 

Beter dan Bouwbesluit
Tony van Zon, Sales Manager Projecten van 
VELUX Nederland vertelt over de totstand-
koming van dit project: ‘Ons specialistische 
team voor VELUX modulaire lichtstraten 
heeft ruim een jaar intensief samengewerkt 
met de medewerkers van Dijkstra Draisma 
en SVP architecten. Gedurende het ontwerp-
proces hebben we meegedacht over de meest 
optimale toepassingen van onze producten. 
Wij adviseren de branche wat betreft daglicht 
verder te gaan dan het Bouwbesluit aangeeft. 
Naast de positieve gevolgen voor de mens is 
de aanwezigheid van veel daglicht ook esthe-
tisch en praktisch van toegevoegde waarde.’

Foster+Partners
Het modulaire systeem van de VELUX modulai-
re lichtstraten is ontwikkeld in samenwerking 
met Foster + Partners en biedt architecten en 
aannemers een enorm potentieel aan mogelijk-
heden. Naast de sheddaktoepassing behoren 
ook lessenaarsopstellingen, zadeldak toepas-
singen en een atrium tot de mogelijkheden. 

Uniform en energie-efficiënt design
De profielen van de VELUX modulaire lichtstra-
ten zijn vervaardigd van een speciaal compo-
sietmateriaal dat bestaat uit 80% polyester 

VELUX modulaire lichtstraten zorgen voor
gezond binnenklimaat

en 20% polyurethaan en is vier keer sterker 
dan hout en heeft isolerende eigenschappen 
die 700 keer hoger zijn dan aluminium. Bij 
ventilerende elementen zit de motor van de 
elektrische aandrijving verborgen in de profie-
len. Hierdoor hebben alle elementen hetzelfde 
aanzicht of ze nou wel of niet te openen zijn. 
De modulariteit biedt daarnaast het voordeel 

van gestandaardiseerde productie, wat kwa-
litatief hoogwaardige producten garandeert. 
Alle VELUX modulaire lichtstraten worden in 
de fabriek getest als een compleet systeem. 
Daarmee is het niet alleen bijzonder snel te 
monteren, maar ook in volledige overeenstem-
ming met uit te voeren specificaties, veiligheid 
en uniformiteit.

Samenwerken en meedenken
‘Onze team begeleidt elk project van begin tot 
oplevering. We ontwerpen mee en komen dus 
ook op de bouwplaats. Voor het berekenen van 
de daglichttoetreding en het toetsen daarvan 
aan het Bouwbesluit hebben wij een speciale 
daglichtcalculator ontwikkeld. Ook kunnen 
wij al tijdens de ontwerpfase visualiseren hoe 
het daglicht de ruimtes binnen zal komen en 
hoe het binnenklimaat zal zijn. En we geven 
desgewenst trainingen aan geïnteresseerde 
aannemers. Waarom? Omdat we uitvoerders 
graag ontlasten én omdat we gaan voor on-
overtroffen kwaliteit,’ aldus Van Zon.

Kijk voor meer informatie op:  
www.modulairelichtstraten.velux.nl

Uit recent Europees onderzoek over 
de invloed van de schoolomgeving op 
kinderen bleek dat de kwaliteit van 
daglichtomstandigheden in klaslokalen 
een significant effect heeft op de leerpres-
taties van de leerlingen. In het nieuwe 
schoolgebouw in  Utrecht wordt daarom 
een goed leerklimaat gerealiseerd met 
voldoende daglicht door het toepassen 
van VELUX modulaire lichtstraten. 
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Twee woon- en zorgtorens met
64 woonunits

Opdrachtgever
Rivas Zorggroep, Gorinchem en Ge-
meente Papendrecht

Ontwikkelaar
Vorm Ontwikkeling BV, Papendrecht

Adviseur
VIAC Installatie adviseurs, Houten

Architect
Groosman Partners, Rotterdam 

Aannemer
BM van Houwelingen BV, Hardinxveld-
Giessendam

Kozijnen, timmerwerk
Timmerfabriek K. Dieleman, Zaamslag

Bouwprogramma
Twee woonzorgtorens, parkeerruimte 
voor 107 auto’s, commerciële ruimten 

Bouwtijd
Februari 2016 - medio 2017

Bruto vloeroppervlakte
7.500 m2

In hartje Papendrecht verrijzen twee woon- en zorgtorens die vanaf 2017 plaats bieden 
aan meer dan zestig mensen met dementie. De gebouwen zijn met elkaar verbonden 
door een plint waar bedrijven en maatschappelijke organisaties zich vestigen.
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Tekst: Patrick Boor Papendrecht • Woon- en zorgtorens

Timmerfabriek K. Dieleman is een KOMO  gecertifi ceerd bedrijf 
dat hoogwaardige houten gevelelementen maakt en levert voor 
woningbouw, utiliteitsbouw en renovatie. Naast buitenkozijnen, 
ramen en deuren zitten ook binnenkozijnen, stelkozijnen en 
houtskeletelementen in het leveringsprogramma. Duurzaamheid 
staat voorop; dan gaat het zowel om de hoge kwaliteit van de 
producten als om maatschappelijk verantwoord produceren. Peri-
odieke toetsing van het productieproces door SKH staat er garant 
voor dat de kozijnen voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en 
aan alle relevante regelgeving en voorschriften. Dieleman levert 
kozijnen onder het Chain of Custody FSC-certifi caat, waarmee op-
drachtgevers verzekerd zijn dat het toegepaste hout uit duurzaam 
beheerde bospercelen komt. Daarbij geeft Dieleman tien jaar 
SGT-garantie (Stichting Garantie Timmerwerk) op hun producten. 
Voor deuren, ramen en schuifpuien wordt hoogwaardig beslag 
toegepast dat onderhoudsarm en functioneel is en voldoet aan 
Inbraakwerendheidsklasse II en Politiekeurmerk Veilig Wonen. 

Topkwaliteit timmerwerk

Project Den Briel maakt deel uit van stedelijke vernieuwing 
in Papendrecht. In opdracht van VORM Ontwikkeling bouwt 
aannemer BM van Houwelingen op de locatie aan de Veerweg 
en P.C. Hooftlaan twee woontorens met in totaal 64 woon-
ruimten voor mensen met dementie. De torens zijn aan elkaar 
gekoppeld door commerciële plint met ruimten voor bedrijven 
en maatschappelijke organisaties. Rivas Zorggroep neemt de 
twee woontorens in gebruik. De 64 woonunits bestaan uit een 
slaapkamer (20 m2) en badkamer inclusief toilet (7 m2). Een 
verdieping bestaat uit acht units en een gezamenlijke woon-
kamer, met een balkon van 9 meter breed en 4,5 meter diep. 
De plint met bedrijfsruimten is eigendom van de gemeente 
Papendrecht. Voor medewerkers en bezoekers komt er rond 
het complex parkeerruimte. Per woontoren zijn twee liften 
aanwezig. ‘Belangrijke eis van de opdrachtgever: zorgen voor 
een vluchtroute en ontruimingsplan bij een calamiteit’, vertelt 
Joost de Korte, projectleider namens aannemer BM van Hou-
welingen. ‘Cliënten zijn niet allemaal zelfredzaam. Bij calami-
teiten moeten ze onder begeleiding het pand verlaten. Deuren, 
die normaal gesloten zijn, dienen dan ontsloten te worden. De 
torens, met vloerverwarming, zijn van een hoog afwerkingsni-
veau. De vloer- en wandafwerkingen zijn onderhoudsarm. In 
iedere gezamenlijke woonkamer plaatsen we een keuken.’ 

Mos-sedum 
De twee woon- en zorgtorens bestaan uit betonnen wanden met 
breedplaatvloeren, vervolgt De Korte. ‘De commerciële plint is 
een staalconstructie met kanaalplaatvloeren.’ Bovenop het pand 
komt een mos-sedumdak. Neerslag wordt opgevangen in het 
mos-sedum en verdampt later. Op het dak groeien planten die 
regenwater opnemen. Met een minder zware belasting van het 
openbaar rioolstelsel als gevolg. De ongeveer 170 zonnepanelen, 
de meeste op het dak van de woontorens, maken deel uit van de 
energievoorziening van het pand. Cliënten kunnen straks achter 
het pand terecht in een geurtuin met zitbanken.’  

Lean 
De bouw van Den Briel startte februari 2016. Ruim een jaar 
later staat de oplevering gepland. De locatie, tussen hoogbouw 
op een binnenstedelijke locatie, maakt het werk complex, zegt 
de projectleider. ‘We proberen de overlast voor omwonenden 
tot een minimum te beperken. Door geregeld met ze te com-
municeren.’ BM van Houwelingen werkt volgens de Lean-
methode. ‘Door intensieve samenwerking met onze partners 
verloopt het bouwproces voorspoediger en beperken we de 
overlast. We maken met partijen, waarmee we ook andere 
projecten uitvoeren, samen de bouwplanning. Met een beter 
inzicht, minder faalkosten, een betere kwaliteit en een goede 
samenwerking als resultaat.’’    
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De kracht van een goed

concept

Opdrachtgever
Sligro Food Group Nederland BV, Veghel

Architect
Omni Architecten BV, Schijndel

Adviseur
Sligro Food Group Nederland BV, Veghel

Aannemer 
Aannemingsbedrijf Fraanje, 
‘s-Heer Arendskerke

Nevenaannemer 
 staalconstructie 
Staalbouw Hendriks, Veghel 

Nevenaannemer gevelpanelen 
Mucon, Etten-Leur 
Sprinkler ABBS,  Lubbeek, België

E-installaties
Gedo Elektro, Veghel 

W-installaties
Roycon Installaties BV, Maarheeze 

Koelinstallaties
Carrier, Utrecht 

Bouwprogramma
zelfbedieningsgroothandel (Fase 1, b.v.o. 
9.500 m2) en distributiecentrum (fase 2, 
b.v.o. 10.500 m2)

Bouwperioden
Fase 1: september 2015 - april 2016
Fase 2: maart 2016 - oktober 2016.

Een goed bouwconcept is veel waard. Het is dan ook niet meer dan logisch 
dat Sligro haar nieuwe zelfbedieningswinkels en ook de distributiecentra 
haast een op een kopieert. De bouw verloopt hierdoor soepel en nagenoeg 
zonder verassingen. De samenwerking tussen verschillende aannemers 
sluit prima op elkaar aan omdat iedereen weet waar hij aan toe is. 

Het Sligro-complex te Veghel: op 
de voorgrond het hoofdkantoor, 
links daarachter de nieuwe 
zelfbedieningswinkel en geheel 
achter het distributiecentrum
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De kracht van een goed
Tekst: Mirella Schaperkotter Veghel • Sligro

Natuurlijk zal het plan hier en daar 
in de loop van de projecten worden 
bijgeschaafd en zullen de afmetin-
gen per bouwlocatie verschillen, maar 
is ieder nieuwbouwproject bijna een 
kopie van de andere. Zo ook de nieuwe 
zelfbedieningslocatie in Veghel, waar 
Aannemingsbedrijf Fraanje opnieuw de 
verantwoordelijkheid kreeg voor een 
gestroomlijnd project. 

Eind april opende Sligro de deuren van 
alweer een nieuwe winkel. Voor Berry 
van Heeren is dit de achtste keer dat hij 
als projectleider voor de hoofdaanne-
mers een nieuwbouw- of verbouwings-
project van Sligro op zich mag nemen, 
terwijl de samenwerking tussen Fraanje 
en Sligro 20 jaar terug gaat. De taakver-
deling is overzichtelijk: Fraanje voert het 
bouwkundige deel uit en een deel instal-

latietechnisch (riolering, waterleiding en 
sanitair) en coördineert de werkzaam-
heden van de door Sligro ingeschakelde 
derden.  Van Heeren legt uit: ‘Sligro 
heeft zelf een bouwafdeling die de bouw 
begeleidt en controleert. In principe is de 
manier van werken altijd identiek, zowel 
bij nieuwbouw als verbouw.’

Belangstelling
‘Dat we in Veghel naast het hoofdkan-
toor van Sligro bouwen is wel bijzonder. 
Vanuit Sligro merk je dan toch dat er 
een bredere belangstelling is.’ Doordat 
de bestaande zelfbedieningswinkel 
gewoon in bedrijf bleef, was er beperkte 
ruimte op en rondom de bouwplaats zelf 
voor bouw en opslag. Logistiek gezien 
had deze afl evering daardoor iets meer 
uitdaging.

Fase 2
Naast de 9.500 m2 grote zelfbedienings-
winkel wordt ook een nieuw distribu-
tiecentrum van 10.500 m2 neergezet. De 
verwachting is dat deze eind september 
2016 wordt opgeleverd. Ten behoeve van 
deze tweede bouwstroom is een stuk zij-
tak van de Zuid-Willemsvaart gedempt. 
In afwachting van het afgraven van de 
voorbelasting is ongeveer één derde deel 
van het distributiecentrum al gebouwd. 

Intussen heeft Fraanje de handen al 
weer vol aan twee nieuwe Sligro-bouw-
werken: de verbouwing van een zelfbe-
dieningswinkels in Bergen op Zoom en 
in Sittard. Voor een aannemer een klant 
om jaloers op te zijn. 

 

GEDO is opgericht in 1990 in Heeswijk Dinther. Gestart 
vanuit een bescheiden werkplaats, zijn we uitgegroeid tot 
een allround installateur met een team van dertig 
enthousiaste medewerkers. Ons bedrijf is gevestigd op de 
Amert 134 te Veghel.  
 

Sinds 2012 zijn wij werkzaam voor de firma Sligro. Al direct was er een bepaalde wederzijdse 
chemie, wat een bijzonder prettige samenwerking mogelijk maakte. We zaten zo gezegd 
meteen met z’n allen op één lijn. 
 

Op dit moment zijn wij volop bezig met het aanbrengen van de elektrotechnische installaties 
in een splinternieuw bedrijfspand in Veghel. Dit bestaat uit een zelfbedieningsgroothandel 
van circa 9.700 m2 en aansluitend een distributiecentrum van circa 10.500 m2. De korte tijd 
om dit project te realiseren, zien wij als een mooie uitdaging!  
 

Onze kracht ligt in het snel en vakkundig realiseren van grote complexe installaties in een 
kort tijdsbestek. Onze vakmensen werken in een hecht team met korte lijnen richting onze 
opdrachtgevers. Gedegen technische kennis en gebruikmaken van de nieuwste technieken 
zorgen voor een winnende combinatie. 
 

Wij danken de Sligro voor het in ons gestelde vertrouwen en hopen dat we onze 
samenwerking nog lang mogen voortzetten. 
 

Voor meer informatie over onze diensten verwijzen wij u naar: www.gedo-elektro.nl   

 KWALITEIT IS onzE  BASIS

www.fraanje.com
info@fraanje.com

u t i l i t e i t s b o u w

i n d u s t r i ë l e  b o u w

w o n i n g b o u w

r e s t a u r a t i e

Postbus 1, 4456 ZG Lewedorp

Nieuwe Kraayertsedijk 37, Lewedorp

Tel. (0113) 61 55 00

Fax. (0113) 61 27 64

Lid van
bouwend
Nederland

Herkenbare 
entree van de 

zelfbedieningswinkel
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Sligro opende in maart 2014 de deuren van haar eerste “3.0” 
vestiging in Maastricht. Het nieuwe winkelconcept wordt in 
sneltrein vaart ook in de rest van Nederland doorgetrokken. 
Sinds 1999 werkt Mucon BV al samen met Sligro. De jarenlange 
samenwerking staat voor wederzijds vertrouwen en goed op 
elkaar afgestemde werkwijze. Sligro is trouw aan haar onderaan-
nemers. Een kenmerkende eigenschap van Sligro waarvan Mucon 
het vertrouwen zeker niet zal beschamen.  

Deuren- en panelenspecialist Mucon heeft voor de nieuwbouw 
in Veghel 2.100 m2 aan sandwich buitenpanelen, 3. 400 m2 
brandwerende panelen, 34 glasdeuren en 2 vriesschuifdeuren 
in een diepvriescel geplaatst. Loop je het nieuwe Sligro pand in 
Veghel tegemoet dan kun je dus niet om het werk van Mucon 
heen. Binnen zijn de koel- en vriescellen bekleed met isolerende 
sandwichpanelen van Mucon. 

Sligro bouwt snel en doelgericht aan haar volgende 3.0 vestigin-
gen. Regelmatig draagt Mucon hier hun steentje aan bij. 

Binnen- en buitenpanelen 
voor de 3.0 vestigingen

Ruim twee kilometer aan kabelgoot hebben de monteurs van 
Gedo Elektro gebruikt voor de aanleg van de bekabeling voor de 
nieuwbouw van Sligro in Veghel. Van januari tot aan de opening 
op 25 april 2016 hebben twee ploegen monteurs, met op het 
hoogtepunt twaalf elektromonteurs, hard gewerkt aan de aanleg 
van alle denkbare bekabeling in het splinternieuwe pand. Deze 
bekabeling wordt momenteel gebruikt voor onder andere com-
puters, geluid en beveiliging. Een KNX-besturingssysteem is toe-
gepast om de nodige intelligentie aan de verlichtingsinstallatie 
toe te voegen. De verlichting in de zelfbedieningswinkel is door 
Gedo volledig geautomatiseerd en afgesteld op het werkritme 
in de winkel. Bijvoorbeeld door het automatisch schakelen van 
werkverlichting naar winkelverlichting en vice versa.
Gedo werkte volgens plan en ontwerp van de elektrotechnisch 
adviseurs van Sligro. De zelfbedieningswinkel van in Veghel is 
het vijfde grote project dat Gedo voor Sligro mocht uitvoeren. 
De voorlopige planning is dat Gedo rond augustus weer in actie 
komt in Veghel. Tijdens de tweede fase van dit project wordt dan 
nog eens bijna 1 kilometer kabelgoot in het distributiecentrum 
van bekabeling voorzien.

Slimme verlichtings-
installatie

Mogen we even? Wij zijn net zo trots op de projecten van onze 

klanten als op onze opdrachtgevers zelf. Groot of klein, op elk 

project kun je ons afrekenen. We houden van duidelijke afspraken 

en zetten alles op alles om doelstellingen te halen. Ook als de 

werkelijkheid weerbarstig is en de deadlines kort zijn. Kijk maar 

eens op mucon.nl. Condities. Gewoon zeker.

trotsc o n d i t i e s ,  g e w o o n  z e k e r ˚
c o n d i t i e s ,  g e w o o n  z e k e r ˚

mucon.nl

Sligro • Veghel
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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



EINDELOOS VEEL 
MOGELIJKHEDEN 

MET GLAS

FLUISTER GLASWANDEN 

Onze geluidsisolerende glaswanden worden 
geleverd en geplaatst met Glass Inside 
testrapport. De perfecte toepassing wanneer 

licht, ruimte en rust samen gaan. 

Wij vertellen u er graag alles over. 
Kijk op www.glassinside.nl/wanden/  

GLASS INSIDE

Uw gepassioneerd en professioneel 
partner voor al het interieurglas. 

Be inspired by
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