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Greenery in het nieuw op de oude

stek

Opdrachtgever
WDP 

Architect
Consortarchitects, Rotterdam

Adviseur
 M&R energietechniek, Maarheeze

Aannemer
Willy Neassens Industriebouw 
 Nederland, Drunen

E- en W-installaties
Den Doorn, Nieuwendijk

Koelinstallatie
Van Kempen Koudetechniek BV, Tiel

Koelcellen
Javeko BV, Breda
 
Sprinklerinstallatie
 Altebra, Ophasselt

Dak en gevel beplating
JRTD, Gilze-Rijen 

Betonvloeren
Van Berlo, Veghel

Tekst: Chantal Overgouw
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Afbouw
DAS, Waalwijk

Aluminium Puien
 JM. van Delft, Drunen

Dockequipment, overheaddeuren
Novoferm, Waardenburg

Loopdeuren
All-in, Oosterhout

Staalconstructie
Van de Water Staalbouw BV, Waalwijk 

Bouwperiode
februari 2016 – oktober 2016

Bouwprogramma
Bedrijfsruimte met kantoor

Bruto vloeroppervlakte
14.374 m2

Breda • The Greenery

Op de nieuwe locatie worden vele 
soorten zacht fruit verwerkt en klaar-
gemaakt voor distributie. Daartoe is 
het gebouw onder meer voorzien van 
koel- en rijpingscellen en LZV-transport 
 verladingsplaatsen.

Herontwikkeling
‘Het project is een herontwikkeling,’ ver-
telt Paul Zijlmans, commercieel directeur 
bij Willy Naessens. ‘Het is een bestaand 
veilingterrein, maar de oude gebouwen 
volstonden niet meer. Deze zijn gesloopt 
en daarvoor in de plaats kwam deze 
duurzame oplossing.’ Wat opvalt aan 
de logistieke indeling is dat de ruim de 
helft van het gebouw totaal is gecondi-
tioneerd. Deze geconditioneerde ruimte 
is opgedeeld in cellen met verschillende 
temperaturen, afhankelijk van het pro-
duct. Maar ook daarbuiten is de tempe-
ratuur maximaal beheersbaar.

Totale samenwerking
Wat het project verder bijzonder maakt, 
is dat alle partijen vanaf begin af aan 
samenwerkten. Zijlmans: ‘Het is een 
driehoeksproject, dat is best uniek. 
Meestal doe je als bouwbedrijf alles voor 
de opdrachtgever. In dit geval heeft de 
huurder specifi eke wensen aan ons door-
gegeven voor wat betreft koelcellen, koe-
linstallaties en de specifi eke buitenvloer. 
Wij schakelen vervolgens de onderaan-

13.500 m2 logistiek voor zacht fruit

In Breda is onlangs het nieuwe 
zachtfruit distributiecentrum van 
de The Greenery opgeleverd. Na de 
sloop van de oude loodsen is een 
hypermodern logistiek centrum 
van bijna 13.500 m2 verrezen. Willy 
Naessens Nederland verzorgde in 
opdracht van WDP de bouw, naar een 
ontwerp van ConsortArchitects. 
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koelcellen - vriescellen

 Perfect gebouwd met polyiscocyanuraat
	 (P.I.R.)	of	polystyreen	isolatiepanelen	van
 topkwaliteit

 Compleet programma schuifdeuren 
 en hefdeuren

 Gasdichte fruitcellen

	 Tevens	brandwerende	panelen

	 Renovatie	en	onderhoud

 Wanden, plafonds, sorteerruimte

Breda	 www.javeko.nl
tel:	076	-	5720586	 info@javeko.nl

	 Tevens

	 Renovatie

fruit-javeko 160902.indd   1 07-09-16   09:47

www.vkkt.nl  t 0344 - 63 48 84

Koudetechniek • 

Procestechniek • 

Cellenbouw • 

Klimaattechniek • 

Service en beheer •

KOUDETECHNIEK

Cold today. 
Cold tomorrow. 

nemers in voor de kozijnen, dakbedek-
king, de koelinstallatie en de vloer.’ Deze 
integrale aanpak is volgens Zijlmans 
bijzonder. ‘We zijn samen opgetrokken, 
terwijl je vaak ziet dat de opdrachtgever 
en architect samen een plan bedenken 
dat de aannemer vervolgens uitvoert. Bij 
dit project waren alle partijen van begin 
tot eind betrokken bij het ontwerpen én 
bouwen: de architect, gebruiker, op-
drachtgever en bouwer.’

Effi ciënt
‘Wij promoten deze werkwijze, want het 
is effi ciënter. Maar ook wij stappen soms 
in als het hele proces al is gedefi nieerd. 
Mensen denken vaak dat je de kat op het 
spek bindt als de aannemer vanaf het 
begin meedoet. Maar in dit geval zijn we 
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betrokken geweest vanaf de eerste streep 
op papier tot aan de turnkey oplevering. 
We leveren op die manier een toegevoegde 
waarde. We kunnen dingen snel definiëren 
en we leveren kwaliteit en een concurre-
rend eindresultaat. We tonen hiermee aan 
dat een integrale aanpak loont.’

‘Daarbij was het een redelijk gecom-
pliceerd bouwproces dat uiteraard op 
tijd moest worden afgerond. Maar dat 
hebben we met z’n allen op een pret-
tige manier in goede samenwerking 
doorlopen en zo moet het ook. Als het 
goed is, is het bouwproces een logistieke 
afwerking van wat je samen voor ogen 
hebt. Bij Willy Naessens zeggen we altijd 
“Bouwen moet een feestje zijn”. Je staat 
niet tegenover elkaar maar naast elkaar.’

Breda • The Greenery
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Bij het distributiecentrum van The Greenery waren alle partijen 
verenigd in een bouwteam. DAS bv was daarin verantwoordelijk 
voor de complete afbouw van het kantoor, van tegelvloeren en 
glazen wanden tot en met de plafonds. ‘Het pand is functioneel 
maar heeft ook uitstraling en kwaliteit. Het is esthetisch goed 
doordacht’, vertelt René Vissers, DGA bij DAS bv. Een aardig voor-
beeld is de betonnen trap die is bekleed met hardsteen.

‘Het pand is op maat gemaakt. Dat is altijd het streven, maar niet 
altijd het resultaat als je niet vanaf het begin betrokken bent.’ 
Ook als DAS volledig in opdracht werkt, probeert het bedrijf de 
opdrachtgever te ontzorgen door de planning en de kwaliteits-
controle op zich te nemen. Vissers: ‘We geven gedurende het hele 
proces een terugkoppeling gebaseerd op onze uitgebreide erva-
ring en kennis.’ Dat nu elke partij meteen kon meedenken ervaart 
hij als positief. ‘De opdrachtgever is in dat geval de grote winnaar. 
Die heeft uiteindelijk het pand dat hij wil.’ 

Complete afbouw in 
volledige samenwerking

De koeltechniek voor de nieuwbouw van The Greenery wordt 
geleverd door Van Kempen Koudetechniek. De koelinstallatie is 
bedoeld voor het koelen en bewaren van zachtfruit en asperges 
en wordt vanaf de ingebruikname gemonitord.

‘We volgen alle nieuwe installaties de eerste tijd standaard, ook 
al is dat niet opgenomen in het servicecontract’, vertelt Marcel 
Denecke, accountmanager bij Van Kempen Koudetechniek. ‘Je 
kunt met ons afspreken dat we na die eerste periode blijven 
volgen. Ons streven is systemen te bouwen zonder storingen. 
Dat kan natuurlijk niet helemaal, maar door onze serviceafdeling 
verantwoordelijk te stellen voor het functioneren van de syste-
men, hebben we als bedrijf een prikkel ingebouwd om kwaliteit 
te leveren. Onze medewerkers hebben er persoonlijk baat bij dat 
storingen zo min mogelijk voorkomen. En daar profi teren onze 
klanten van.’

Ammoniak
Het systeem werkt met natuurlijke koudemiddelen – ammoniak. 
Dat is minder belastend voor het milieu dan synthetische koude-
middelen. Bovendien zijn deze systemen energiezuiniger. In de 
nieuwe machinekamer staat een NH3/CO2-installatie. De instal-
latie is voorzien van warmteterugwinning; de warmte wordt her-
gebruikt voor het ontdooien van de koelers. De installatie wordt 
bestuurd door de software “VK-Dynamics”. Dat is op de klant 
afgestemd, gemakkelijk te bedienen en op afstand benaderbaar.
 

Streven naar storingsvrije 
systemen

JRTD Montage en Dakwerken verzorgde gevels en dak van The 
Greenery. Eigenaar Tjeerd van van Dongen vertelt dat ze al voor 
de aanvang van de nieuwbouw waren betrokken: ‘Een hal werd 
gesloopt en van een binnenwand hebben we tijdelijk een buiten-
wand gemaakt.’ Toen de bouwplannen concreet waren, werd JRTD 
Montage en Dakwerken gevraagd de gevel- en dakbeplating van 
de nieuwbouw te verzorgen. De eis van de opdrachtgever was om 
het pand in een hoog tempo aaneengesloten dicht te maken. Van 
Dongen: ‘Het is een groot pand. We hebben snel kunnen werken 
door een strakke planning en door het gebruik van standaardpro-
ducten. De betonconstructie stond er al, wij werkten erachteraan. 
Het dak is in drie fasen gelegd. Na ons kwamen de dakdekkers en 
konden de vloeren gestort.’

‘Dit was een echte tempoklus. Je zorgt er natuurlijk altijd voor 
dat het lukt. Onze fl exibele inzet en de platte organisatie is in dit 
geval onze kracht. We werken door totdat het af is.’

‘Flexibele inzet is 
onze kracht’

DAS Bouwsystemen is een bedrijf dat zich richt op de volledige 
afbouw van (utlitaire) bouwwerken, wij hebben als missie om 
onze klanten te ontzorgen en mooie producten te maken tegen 
concurrerende prijzen.  

Met meer dan 35 jaar ervaring in de afbouw onderscheidt DAS 
zich door het leveren van degelijk vakwerk. We hebben een 
reputatie voor een ongeëvenaarde kwaliteit en service. Zowel 
onze producten en klantenservice zijn ongeëvenaard en we zijn 
trots op de fantastische adviezen die wij geven onze aan klanten.  

DAS Bouwsystemen heeft circa 20 mensen in vaste dienst om uw 

project te begeleiden.  

Cartografenweg 24 
 5141 MT Waalwijk 

 T 0416 363 841 
 E info@dasbv.nl 
 I www.dasbv.nl 
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Voor de nieuwe zachtfruitlocatie van The 
Greenery bouwde Javeko BV diverse hoge 
koelcellen en verschillende scheidingswan-
den. ‘Hoge koelcellen toepassen voor zacht-
fruit is zeer bijzonder’, vertelt Jan van Eekelen, 
eigenaar van Javeko. ‘Pallets met frambozen 
en aardbeien stapel je meestal niet hoog op, 
omdat het fruit door het gewicht kan bescha-
digen. Hier is specifi ek voor hoge koelcellen 
gekozen en worden de pallets ondersteund 
door stalen balken.’

Ook bijzonder in dit project zijn de toege-
paste snellooproldeuren. Hiermee kunnen 
de koelcellen binnen twee seconden ge-
opend en/of gesloten worden, wat energie-
verlies tegengaat. 

Brandwerend
Er waren meer specifi eke wensen. Van Eeke-
len: ‘Omdat het een groot gebouw betreft, is 
in de koelcellen een sprinklerinstallatie aan-
gebracht. Daarvoor heeft Javeko honderden 
doorvoeringen moeten maken en uitwerken. 
Verder hebben we voor de NSA-ruimte (op-

slagruimte voor noodstroomvoorziening) een 
60 minuten brandwerende ruimte gemaakt.’ 

Super panelen
De wanden in The Greenery zijn uitgevoerd 
met IPN Quadcore technology panelen van 
Kingspan. Javeko voegde onlangs de nieuwe 
panelen toe aan het assortiment. Ze hebben 
superieur brandgedrag, isoleren 20% beter 
(100 mm PIR-isolatie) en zijn 100% recycle-
baar. Op de thermische en constructieve 
prestaties geeft het bedrijf 40 jaar garantie. 

Hoge koelcellen met snelloopdeuren en super panelen

Breda • The Greenery

UNIEKE TURN-KEY INDUSTRIEBOUW 
IN PREFAB BETON

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

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

www.willynaessens.nl 

5040283_Adv Industriebouw_190x137_01.indd   1 21-12-15   13:19Industriebouw • november 2016 • 11



gaat voor BREEAM Outstanding

Nieuwbouw Royal Agio Cigars • Duizel

Opdracht
Royal Agio Cigars, Duizel

Architect
Bo.2 architectuur en stedenbouw, 
Tilburg

Interieurarchitect
Hal2 Ruimtevormgevers, Eindhoven

Aannemer
Remmers Bouwgroep, Tilburg

Sigarenproducent

Royal Agio Cigars uit Duizel is een van ’s werelds grootste 
sigarenproducenten ter wereld. Bij zo’n status past een 
gebouw van allure. Momenteel bouwt men daarom onder 
leiding van Bouwbedrijf Remmers aan een pand dat bij de vijf 
duurzaamste gebouwen in Nederland hoort. Hiermee verdient 
de nieuwbouw uiteraard het certifi caat BREEAM Outstanding, 
bijvoorbeeld door te kiezen voor natuurlijke ventilatie, 
voldoende daglicht en een energiezuinig verlichtingssysteem.

Industriebouw • november 2016 • 12



Tekst: Merel van Berkel
Beeld: Bo.2 architectuur en stedenbouw, Hal2 Ruimtevormgevers, Eco Solutions

Sigarenproducent

Het voormalige bedrijfspand van Agio 
Cigars was duidelijk aan vervanging 
toe. Daarom besloot de internationale 
sigarenproducent een zo duurzaam 
mogelijke nieuwbouw te laten realiseren, 
waarmee het een van de vijf duurzaam-
ste gebouwen in Nederland zal zijn. 
Belangrijke eis was om een prestatie 
bevorderende werkomgeving te creëren, 
bijvoorbeeld door te kiezen voor indi-
vidueel instelbare klimaatbeheersing. 
Ook komt er relatief veel daglicht binnen 
met het actieve daglichtsysteem Ecosol 
Suntracker 1 en zijn er in het gebouw 
verschillende daglichtpatio’s aangelegd. 

Verse lucht
Het conserveren van sigaren vraagt om 
ingenieuze klimaatbeheersing. Hier-
bij had een laag energieverbruik hoge 
prioriteit. De gekozen oplossing is dan 
ook zeer duurzaam. Zo wordt volledig 
gebruik gemaakt van verse lucht en ligt 
de CO2-waarde relatief laag. Daarnaast 
vindt een voortdurende meting van de 
luchtkwaliteit plaats en wordt deze aan-
gepast op het aantal aanwezige gebrui-
kers. Ook de uitstoot van stikstofdioxi-
den is  geminimaliseerd.  

Kantoorzijde van 
de nieuwbouw

Fabriekshal, volledig verlicht 
met het Ecosol Suntracker 
daglichtsysteem (foto 
gemaakt bij bewolkt weer)
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Natuursteenspecialist Marmer W.M. uit Tilburg leverde diverse 
producten voor de nieuwbouw van Agio Cigars in Duizel. Eigenaars 
Wout en Danny van den Haspel: ‘We kozen voor Belgisch hardsteen 
in de kleur blauwgrijs. De natuurlijke uitstraling van dit materiaal 
past goed bij een bedrijf als Agio, dat zelf ook voornamelijk met 
authentieke grondstoffen werkt. Bovendien geeft het een luxe 
uitstraling: het maakt van eenvoudige dorpels echte eyecatchers.’ 

De kracht van het Tilburgse bedrijf ligt in het ‘ouderwets’ leveren 
van puur maatwerk. Ze houden het gehele vervaardigingsproces 
in eigen beheer, van ruwe steen tot eindproduct. De natuursteen 
wordt rechtstreeks vanuit de groeve geleverd. In eigen huis zagen 
en schuren medewerkers de steen en werken deze af, tot hij 
aan de exacte wensen van hun klant voldoet. Uiteraard past dit 
duurzame materiaal helemaal bij de hedendaagse vraag naar 
milieuvriendelijke producten. Het sluit dan ook helemaal aan bij 
de vereisten die BREEAM Outstanding aan het bouwproject stelt. 

Blauwgrijs Belgisch 
hardsteen

Energie neutraal
verlichten nu mogelijk met 

Ecosol Suntracker 3.0

30 jaar 
GARANTIE

De nieuwste innovatieve 
glas/glas panelen met 30 

jaar volledige garantie ook 
voor grote projecten.

ecosolutionsnederland.eu • ecosolsuntracker.nl

Nu ook Ecosol 
Suntracker 2.0: 

de Suntracker met 
innovatieve zelfsturende 

LED verlichting tot 
maximaal 80% besparing 

op huidige
verlichtingskosten. 
24/7 toepasbaar!

Eco Solutions Nederland uit Eindhoven kreeg van BO2 Architecten 
het verzoek mee te denken over een duurzame daglichtoplos-
sing voor de nieuwbouw van Agio Cigars in Duizel. De ecologisch 
adviseur maakte hierop verschillende berekeningen aan de hand 
van twee actieve daglichtsystemen: enerzijds Ecosol Suntracker 1 
van Ciralight Europe en anderzijds het innovatie Ecosol Suntrac-
ker 2.0. Dit laatste systeem is uitgevonden en ontwikkeld door 
Eco Solutions zelf, werkt met zelfsturende ledverlichting en heeft 
een compactere techniek. Daarnaast keek het bedrijf ook naar de 
inzet van Ecosol Light toepassingen. 

Uiteindelijk kozen directie en architect naar aanleiding van de 
verschillende lichtplanningen voor Ecosol Suntracker 1. Na plaat-
sing bleek dit systeem een succes. René Stallenberg, directeur van 
Eco Solutions Nederland B.V.: ‘Wij vroegen het personeel naar hun 
ervaring. Zij waren dusdanig positief dat de directie overweegt 
dit daglichtsysteem in de toekomst ook in nevenvestigingen te 
implementeren.’

Momenteel levert het bedrijf, dat in 2014 nog het keurmerk Bronzen 
Duurzame Ondernemer kreeg van de gemeente Eindhoven, behalve 
genoemde actieve daglichtsystemen ook de CO2 neutrale Ecosol 
Suntracker 3.0. Hierbij wordt led gevoed met stroom, opgewekt uit 
een natuurlijke bron. Ook verkoopt het bedrijf verschillende ecolo-
gische bouwmaterialen, diverse soorten ledverlichting en systemen 
om stroom en warmte op natuurlijke wijze op te wekken.
www.ecosolsuntracker.com

Ecosol Suntracker: duur-
zame daglichtoplossingen

Daglichtbronnen: Ecosol Suntracker 1
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gespe c ia l i se e rd  i n  be lg is ch  ha rds te en

Wout van den Haspel
Tel: (06) 514 945 36

Danny van den Haspel
Tel: (06) 246 063 19Vertrouwd & Verzorgd

Visite Marmer WM 2015_Opmaak 1  31-10-16  17:31  Pagina 1

Duizel • Nieuwbouw Royal Agio Cigars

Milieuvriendelijke toepassingen
In het nieuwe pand gebruikt men diverse 
natuurlijke bronnen om te zorgen dat het 
energieverbruik laag blijft. Door het pand 
heen ligt een lage temperatuur vloerver-
warming die voorziet in warmte dank-
zij een waterpomp. Er wordt daarnaast 
gebruik gemaakt van hemelwater om de 
toiletten door te spoelen en het omlig-
gende terrein te irrigeren. Verder voorziet 
zonne-energie in een deel van het stroom-
verbruik en is het gebouw zelf zeer lucht-
dicht. Daarmee staat hier een bijzonder 
gebouw met een zo laag mogelijke carbon 
footprint. Tot slot is bij de bouw ook 
rekening gehouden met de ecologische 
omgeving, door wandel- en fi etspaden op 
het eigen terrein aan te leggen.

LEAN planning en engineering
Om de bouw zo soepel mogelijk te laten 
verlopen koos Bouwbedrijf Remmers 
voor LEAN plannen en LEAN enginee-
ren. Alle partijen zaten bij elkaar en 
spraken hun eigen wensen door, om 
deze zo effi ciënt mogelijk op de anderen 
te kunnen afstemmen. Dit leidde tot 
een heel prettige manier van samen-
werken en zorgde zo voor het gewenste 
resultaat: de bouw van een zeer inno-
vatief, toekomstbestendig pand met het 
certifi caat BREEAM Outstanding. 

Receptie

Transparante voorgevel

Impressie verkeerszone kantoor
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Duurzame nieuwbouw voor 
visverwerker

Opdrachtgever
Dayseaday Fresh B.V. en Dayseaday 
Frozen BV, Urk

Ontwikkelaar
CHK Bouw bv, Urk

Architect
KC Bouwburo & Ingenieurs, Urk

Constructeur
Bouwtechniek De Boer, Urk

Bouwkundige hoofdaannemer
CHK Bouw BV, Urk

Ontwerp en bouw 
 koelinstallatie
Dijksma Koudetechniek BV,  Emmeloord

Installatie techniek
Hoekstra Installatie BV, Urk

Voedseltechnische  installaties
ToTec Installatie en Electrotechniek, Urk

Werktuigkundige installaties
VH Techniek BV, Urk

Hoogste diepvriescel van Urk

De bouwers van CHK Bouw weten om te gaan met hun omgeving. 
‘We zijn gespecialiseerd in bouwen voor de visverwerking’, vertelt 
mede-eigenaar Cees Kramer van CHK Bouw. ‘Dat is een apart vak, 
omdat er bij de visverwerking altijd rekening gehouden moet 
worden met heel veel water en natuurlijk ook met foodsafety.’ CHK 
Bouw bouwt de uitbreiding voor visverwerker Dayseaday, ook op 
Urk. ‘We zijn nauw betrokken bij dit bedrijf en zijn blij dat we ook 
dit project weer voor ze tot een goed einde mogen brengen.’
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Zonnepanelen
DTM Techniek, Urk

Droge afbouw
Wanpla Kampen BV, Kampen

Dakbedekking
Dakdekkersbedrijf DBF, Tollebeek

Stelringen staalconstructie
Wylie Tesion Disc, Urk

Isolatiesysteembouw
Kim Nederland BV, Apeldoorn

Magazijninrichting
SSI-Shafer Magazijninrichting, Arnhem

Bouwprogramma  
Diepvriescel, koelcel, expeditieruimte, 
kantoor, laaddock, technische ruimte, 
machinekamer, kantine met kleedruimte 
en sanitaire voorzieningen, opslagzolder

Bruto vloeroppervlakte
Begane grond + laadkuil: 3.040 m2, 
waarvan 1.470 m2 diepvriescel; 
 verdieping: 1.330 m2.

Urk • Uitbreiding Dayseaday

Drone-opname toont rechtsboven 
de uitbreiding van Dayseaday
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www.dtmtechniek.nl
telefoon: 0527-263726

Dakdekkersbedrijf DBF
Ganzenroer 12

8309 DA Tollebeek
 

info@dakdekkersbedrijfdbf.nl
www.dakdekkersbedrijfdbf.nl

Vlieter 5, 8321 WJ Urk
tel: 0527-686000
site: www.hoekstraurk.nl

•  Elektrotechniek
•  Woningbouw
•  Utiliteitsbouw
•  Industrie
•  Woonarken

Wanpla Kampen B.V.
systeemplafonds & systeemwanden

lichtarmaturen

Carlsonstraat 2, 8263 CA Kampen Telefoon 038-3326699
Postbus 352, 8260 AJ Kampen Telefax 038-3322389
E-mail info@wanpla.nl Web wanpla.nl

glaswanden met akoestische oplossingen

Tekst: Marije Klein
Fotografie: Hendrik de Boer

Uitbreiding Dayseaday • Urk

Kantoor boven 
laaddocks



Cees’ zoon Lubbert Kramer laat trots de 
bouwtekeningen zien en legt uit wat er 
precies gebouwd wordt bij de visverwer-
ker. ‘We maken hier een vriescel met 
4.400 palletplaatsen in dubbele verrijd-
bare stellingen. De vis wordt aangeleverd 
door middel van een automatisch trans-
portsysteem. Het wordt bij de laaddocks 
op een distributieband aangeleverd 
vanuit de vrachtwagens. Het automati-
sche systeem detecteert dat en brengt 
de vis naar een sluis met snelroldeuren. 
Daar vandaan gaat de vis twee kanten 
op de vriescel in. Op deze wijze zijn de 
deuren zo min mogelijk open en verlies 
je de minste kou.’

Restwarmte
‘Een mooi systeem, waarvan er op Urk 
maar twee zijn’, beaamt vader Cees. 
‘Tegenwoordig moet je goed rekening 
houden met energiegebruik. Terecht, 
vanwege de milieunormen. Het auto-
matische detectiesysteem helpt daarbij, 
maar zeker ook het feit dat alle warmte 
van het gebouw gewonnen wordt uit de 
restwarmte van de vriesinstallatie.’ ‘En 
vergeet de 528 zonnepanelen op het dak 
niet,’ vult Lubbert daarbij aan. 

Trillibgsluw
De hoofdentree is opgetrokken uit alumi-
nium losagnes. Het ruitvormig motief is 

Urk • Uitbreiding Dayseaday

Bij het koelen in de ruimtes wordt gebruik gemaakt van natuurlijke 
koudemiddelen. Dijksma koudetechniek uit Emmeloord tekende 
voor het ontwerp en de installatie van de koeltechniek. ‘We gebrui-
ken CO2, een milieuvriendelijk koudemiddel’, aldus Teunis Verheij, 
verkoper en ontwerper bij Dijksma. Dijksma heeft er ook voor 
gezorgd dat in het nieuwe gedeelte geen cv-ketel nodig is. Verheij: 
‘We hebben geadviseerd om warmte her te gebruiken. De complete 
vloerverwarming komt nu van de warmte van onze installatie, die 
weer werkt via de zonnepanelen. Voor het beetje warme water dat 
dan nodig is in het pand, is een elektrische boiler geïnstalleerd.’

Het geheim van zuinigheid zit volgens Verheij vooral ook in het 
inregelen van de apparatuur: ‘Als er weinig koeling nodig is, zorgen 
wij voor weinig activiteit. Maar het systeem staat nooit stil. Want 
met het opstarten gaat veel energie verloren.’

Koelruimte stuurt 
verwarming aan

Dakdekkersbedrijf DBF heeft een duurzaam dak gemaakt op de 
nieuwbouw van Dayseaday. ‘Ons credo: behoud het goede dat 
je hebt’, aldus directeur Gerco den Hartog van DBF. ‘Als je goed 
isoleert, behoud je warmte of koelte, die je niet meer hoeft op te 
wekken. Bij een groot dak is dat extra belangrijk. Daar kan je veel 
temperatuur verliezen.’

DBF gebruikt bij het pand PIR-isolatie van 140 mm dik. Den Hartog: 
‘Maar minstens zo belangrijk is het dak zelf. Tegen de trend in 
hebben wij hier een wit pvc-dak mogen installeren. De meeste 
bedrijven in deze omgeving hebben een zwart dak. Terwijl dat 
enorm warm wordt. Witte daken worden niet warmer dan de bui-
tentemperatuur. En als je bedenkt dat 1 graad koelen drie keer meer 
energie vraagt dan 1 graad verwarmen, kan je je winst uittellen.’

Dak: goed geïsoleerd 
en wit

528 Canadian Solar 
panelen op het 

15 meter hoge dak

Dayseaday beschikt 
binnenkort over 4.400 
extra palletplaatsen 
in dubbele verrijdbare 
stellingen
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KOEL- EN VRIESHUISBOUW         ISOLATIESYSTEEMBOUW

K.I.M. Nederland B.V.

Tweelingenlaan 144

7324 BP Apeldoorn

T.  +31 (0)55 368 91 91

info@kim-nederland.nl

www.kim-nederland.nl

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

vrieshuisbouw en isolatiesysteembouw. Deze is volledig afgestemd op uw 

logistieke organisatie en de actuele marktontwikkelingen in uw branche. 

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

Uitbreiding Dayseaday • Urk

Bij iedere staalconstructie ligt een uitdaging bij het strak stellen 
van de windverbanden. Zo ook bij Dayseaday. Het bedrijf Wylie 
Tension Disc, eveneens uit Urk, had de oplossing voor het visver-
werkingsbedrijf. ‘Wij leveren en monteren onze eigen gepaten-
teerde stelring. De Wylie’, vertelt Erik Gerssen, directeur van het 
Wylie Tension Disc. ‘De opdrachtgever is gesteld op kwaliteit en 
heeft dus terecht voor ons product gekozen.’ 

De Wylie is een dikke, verzonken volgring met een excentrisch 
draaipunt. Het zorgt ervoor dat stabiliteitskruizen strak getrokken 
worden en spelingsvrij zijn. ‘In deze aanbouw hebben we er 400 
gemonteerd,’ aldus Gerssen. Hij bedacht de ring ooit zelf. ‘Met de 
stelring voorkomt de opdrachtgever op zijn minst opleverpunten. 
Als de constructie op een later moment strak getrokken moet 
worden, wordt het vaak lassen. En later dus roesten. Deze volgring 
is hoogwaardig verzinkt en kan zelfs de zilte lucht op Urk aan.’

Gepatenteerde stelring 
maakt stabiliteitskruizen 
stabiel

Het dak van Dayseaday telt maar liefst 528 zonnepanelen. Deze 
zijn geïnstalleerd door DTM Techniek. Het Urker bedrijf koos voor 
Canadian Solar-panelen. ‘Die hadden de beste prijs-kwaliteit 
verhouding’, legt DTM-eigenaar Jacob Kramer uit. ‘Mede door te 
kiezen voor deze zonnepanelen, konden wij concurreren met de 
grote jongens. Wij kwamen bijvoorbeeld lager uit in prijs dan 
NUON. En Dayseaday heeft een SDE-toekenning op zak. Zij kunnen 
de komende 15 jaar subsidie krijgen op de opgewekte energie.’

Niet alleen de zonnepanelen zelf zijn van belang, ook de mon-
tagewijze is cruciaal. ‘Wij hebben gekozen voor het Nederlandse 
fabricaat Sunbeam,’ vertelt Kramer. ‘Dat bedrijf is met ons gaan 
kijken naar een constructie met een minimale dakbelasting, maar 
een maximale windbelasting. Dat laatste is gee overbodige luxe: 
de panelen staan op een 15 meter hoog dak en vangen de volle 
wind van het IJsselmeer.’ 

Zonnepanelen: minimale 
dakbelasting, maximale 
windbelasting
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Urk • Uitbreiding Dayseaday

ook terug te vinden in het oude gebouw. 
Een alucobond blauw bloemkozijn breekt 
het grijze geheel en brengt kleur aan. 
‘De kantoren en sociale ruimten hangen 
in een binnendoos constructie boven de 
werkvloer,’ wijst Cees aan. ‘We hebben 
dat deel op schoren geplaatst en op alle 
mogelijke manieren geïsoleerd. Het is 
geluidsarm, brandwerend en door de 
oplegging op rubbers trillingsluw. Geen 
overbodige luxe voor kantoren boven een 
laaddock en vriesruimte, waar op beide 
plekken hard gewerkt wordt.’

Bikkelen
Totaal is CHK Bouw straks een jaar bezig 
met de uitbreiding van Dayseaday. ‘Best 
een krappe bouwtijd, maar met een beet-
je bikkelen redden we dat’, aldus Cees 
Kramer. ‘Echt een mooie klus. Het project 
is met zijn 15 meter de hoogste vriescel 
op Urk. Al met al een fraaie uitbreiding 
van het bestaande pand.’

Begane grond in ruwbouwfase

Verdieping

Avondopname bestaande gebouwen. De aluminium losagnes 
komen terug bij de entree van de nieuwbouw

Telefoon
0527-748444
 

E-mail
info@totec.nl
www.totec.nl

Totec 
De Meern 11
8321 MT Urk
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VH Techniek kon als werktuigbouwkundig installateur veel 
expertise kwijt in de nieuwbouw van Dayseaday. Het leverde 
onder meer de sanitaire voorzieningen, met acht toiletten, vier 
natte cellen, wastafels en ook vier roestvrij stalen wastroggen 
met infrarood bediening. Daarnaast verzorgte VH Techniek de 
vloerverwarming. Eigenaar Peter van Haaften van VH Techniek: 
‘Een gewone vloerverwarming verwarmt op 80 graden. Bij Day-
seaday komt de warmte van de koelinstallatie en die levert een 
continue temperatuur van 40 graden. Dat vergt aanpassingen in 
de toevoer en het vloerverwarmingsnet, maar het is natuurlijk 
veel duurzamer.’ 

In het W-pakket zit tevens de reinigingsinstallaties en de ruimte 
van de technische dienst, waar een aparte afzuiginstallatie 
hangt. Van Haaften: ‘Er moet weleens gelast worden, en lasgeur 
bij de vis is geen optie.’

W-installaties: 
divers pakket

De droge afbouw van de uitbreiding van Dayseaday wordt ver-
zorgd door Wanpla Kampen bv.  Wanpla realiseert onder andere 
de stijlvolle glazen systeemwanden met geïntegreerde jaloezieën 
en de systeemplafonds van het kantoorgedeelte en de sociale 
ruimtes. ‘Wij maken voor Dayseaday een functionele én mooie 
werkomgeving’, aldus Klaas Klompenmaker, bedrijfsleider bij 
Wanpla uit Kampen. In het pand worden verschillende soorten 
wanden geplaatst. Klompenmaker: ‘We maken gebruik van een 
combinatie aan wandsystemen: een samenspel van aluminium, 
glas, spaanplaat en gips. Eén van de bijzondere elementen van dit 
project is dat de aluminium kaderdeuren ook zijn voorzien van 
geïntegreerde jaloezieën.’

Klompenmaker is enthousiast over de specifi eke wensen van de 
opdrachtgever. ‘We vinden het fantastisch om de juiste oplossing 
te zoeken voor moeilijke vraagstukken. In samenwerking met de 
opdrachtgever Dayseaday en bouwbedrijf CHK Bouw hebben wij 
mooie details mogen maken, waarbij gebruik is gemaakt van een 
combinatie aan stijlvolle kleuren met praktische materialen. Voor 
creatieve, duurzame en innovatieve oplossingen in de afbouw van 
projecten is Wanpla Kampen het juiste adres.’ 

Praktische en 
stijlvolle afbouw

W W W . W Y L I . N L

Vlieter 7, 8321 WJ Urk • Tel.: +31 (0) 527 699 976 • E-mail: info@wyli.nl

Alle windverbanden met een 
handomdraai op spanning

Voordeel staalbouwer: snellere montage en 
geen faalkosten of namontage.

Voordeel constructeur: eenvoudige detaillering 
en zekerheid van direct schorende werking.

Bewust verder

Dijksma Koudetechniek b.v.

Dukaat 7

8305 BC  Emmeloord

T 0527 - 69 70 51

F 0527 - 69 70 27

info@dijksma.nl

www.dijksma.nl

• koel- en vriestechniek

• airconditioning

• elektrotechniek

• nieuwbouw

• service & onderhoud

VHTechniek BV
Bezoekadres: Waaigat 6C, 8321 MP Urk

Postadres: Postbus 1022, 8260 BA Kampen
E-mail: info@vhtechniek.com

www.vhtechniek.com
Tel: 0527-688181
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Bij voedselverwerkende bedrijven is de voedselveiligheid van emi-
nent belang. Er zijn strenge eisen verbonden aan een bedrijf als 
Dayseaday. Om daaraan tegemoet te kunnen komen is Totec uit 
Urk ingeschakeld. ‘Wij zijn gespecialiseerd in voedseltechnische 
bouw’, vertelt bedrijfsleider Jan Post van Totec. In de Dayseaday-
vriescel staat een machine van Elpress. ‘Die werkt met een schui-
munit, water en desinfectie’, aldus Post. ‘Als het werk gedaan is, 
worden op alle muren en machines zeep aangebracht. Dat trekt 
even in en wordt dan afgespoeld. Dit proces wordt met desinfec-
tiemiddel herhaald. De volgende ochtend kan de productie weer 
schoon en veilig worden hervat.’ 

Totec mag dan gespecialiseerd zijn in dit werk, de uitdaging blijft. 
Post: ‘Wij zijn gelukkig als alles perfect is ingeregeld, maar er ook 
gelikt uitziet. Het oog wil ook wat tenslotte.’

Schoon en veilig werken

‘Hoekstra Installatie uit Urk heeft de nieuwbouw van Dayseaday 
uitgerust met betrouwbare en duurzame installaties, zoals de 
opdrachtgever wilde’, vertelt Harmen Wakker, leidinggevende bij 
het project namens Hoekstra Installatie. ‘En daarnaast legden 
we een stabiel en supersnel netwerk aan.’ Hoekstra verzorgde 
de verlichting, de krachtstroom en de contactdozen. ‘We hebben 
kabels van 400 ampère neergelegd. Dat zijn zware jongens’, aldus 
Wakker. ‘Voor de led-breedstralers in de vriescel maakten we een 
schakeling door middel van een PLC-besturing, dat alleen de lege 
stellingplaatsen verlicht. Daar is het werk tenslotte te doen. In 
het hele gebouw legden we een gecertifi ceerd CAT6a-netwerk 
aan. Daarmee gaat de informatie met 10.000 megabit per se-
conde over de glasvezelkabels.’ 

Superstabiele installaties 
en een snel netwerk

Urk • Uitbreiding Dayseaday

Opslaglocaties zijn duur, elke m3 telt. Met de dynamische 
opslagsystemen van SSI SCHÄFER is het mogelijk om 
zeer compact op te slaan, terwijl alle producten toch 
efficiënt bereikbaar blijven. Meer weten? 

026 - 36 35 750
info@ssi-schaefer.nl
www.ssi-schaefer.nl

Voor een goede oplossing: www.ssi-schaefer.nl/dynamische-opslagsystemen 
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Wat als 
uw terreinbeveiliging
werd gerealiseerd 
volgens een 
waterdicht plan?

Opdrachtgever:

Drinkwaterbedrijf 
Vitens
Uitdaging:
42 locaties
3 provincies
8 kilometer hekwerk
90 poorten
5 maanden

We zijn ongelooflijk trots 
dat Gebr. Löwik Bouw- en 
Betonbedrijf ons plan van 
aanpak op waarde heeft 
geschat. Samen zijn we 
gekomen tot de beste oplossing 
voor dit project. Eén waarbij de 
opdrachtgever niet achteraf 
met onverwachte kosten 
wordt geconfronteerd.
B&G kijkt verder.

www.bghekwerk.nl

Jeffrey Luth 
Account Manager
Tel. 0653-376818



en Löwik leveren waterdicht 
plan van aanpak voor Vitens

B&G Hekwerk
B&G Hekwerk

Bij de genoemde 42 terreinen gaat het 
om pomplocaties van Vitens. Dit drink-
waterbedrijf – het grootste van Neder-
land – wil die plekken beter beveiligen. 
Na een openbare aanbesteding gunden 
ze het project aan Gebr. Löwik Bouw- en 
Betonbedrijf. Die schakelden op hun 
beurt B&G in voor de hekwerkcompo-
nent. 

Samen aanvliegen
Dat Löwik bij de specialist in terreinbe-
veiliging uit Best aanklopte, was geen 
toeval. Luth had al vroeg in het aanbe-
stedingstraject contact gezocht met het 
bouwbedrijf. Met goed onderling overleg 
vooraf kom je volgens hem uiteindelijk 
tot de beste oplossing voor de opdracht-
gever. ‘Löwik stond open voor die bena-
dering’, zegt Luth. ‘Zij begrepen maar 
al te goed dat je zo’n complex project 
meteen goed moet aanvliegen.’

B&G Hekwerk | Postbus 66 | 5680 AB Best | info@bghekwerk.nl | 0499-363666

Stel je wilt 42 verschillende locaties in 
3 provincies binnen 5 maanden beveiligen 
met ruim 8 kilometer hekwerk en meer 
dan 90 poorten. Hoe voorkom je dat zo’n 
complex project een hoofdpijndossier 
wordt? Het antwoord van accountmanager 
Jeffrey Luth van B&G Hekwerk: ‘Door 
vooraf te investeren in een waterdicht plan 
van aanpak en je niet alleen blind te staren 
op de prijs.’

Dezelfde taal spreken
B&G had voor de uitvoering van het 
project een aantal slimme oplossingen 
bedacht, bijvoorbeeld voor het beperken 
van de logistieke kosten. Die mochten ze 
bij Löwik presenteren. Om de boodschap 
optimaal over te brengen, schakelde Luth 
zijn beoogde uitvoerder Herald Kroes in. 
‘Als praktijkman weet hij als geen ander 
wat er bij zo’n project komt kijken’, ver-
telt Luth. ‘En hij spreekt dezelfde taal als 
de mensen van het bouwbedrijf.’ 

Geen onverwachte kosten
Luth is blij dat bij dit project het plan van 
aanpak de doorslag gaf bij de aanbeste-
ding en dat het werk niet, zoals zo vaak, 
puur op prijs is gegund. Dat wil volgens 
hem niet zeggen dat de opdrachtgever 
duurder uit is. ‘We waren vooraf mis-
schien niet de goedkoopste, maar zorgen 
er wel voor dat de opdrachtgever ach-
teraf niet met onverwachte kosten wordt 
opgezadeld.’

Jeffrey Luth: ‘zo’n complex project 
moet je meteen goed aanvliegen’
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Bouwmarkt Bauhaus • Hengelo

Opdrachtgever
Bauhaus

Ontwikkelaar
KondorWessels Projecten, Rijssen

Architect
N-Architecten, Maastricht

Constructeur
Aveco de Bondt, Holten

Adviseur grond- en geotechniek
Mos Grondmechanica BV, Almelo

Aannemer
Systabo, Enschede

Bouwprogramma
Bouw van bouwcentrum in Hengelo, 
met winkelruimte, een drive-in, stads-
tuin en bistro

Bruto vloeroppervlakte winkel
15.000 m2; drive-in: 3.000 m2; stadstuin: 
3.000 m2; parkeerkelder: 3.500 m2

Bouwperiode
maart 2016 – april 2017
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Bouwen voor

Bauhaus

Tekst: Patrick Boor

Bij bouw-, tuin- en decoratiespecialist 
Bauhaus kunnen zowel doe-het-zelvers 
als professionals terecht. Het assorti-
ment bestaat uit 120.000 producten en 
services, ondergebracht in het complex 
aan het Plein Westermaat in Hengelo, na 
Groningen de tweede vestiging in ons 
land. Bauhaus wil binnen vijf jaar door-
groeien naar tien vestigingen in Neder-
land. Frank Snijder, projectleider namens 
Systabo: ‘De locaties in Groningen en 

De Zwitserse bouwmarktketen 
Bauhaus slaat de vleugels uit naar 
ons land. De eerste vestiging staat 
in Groningen, de tweede opent 
medio 2017 in Hengelo. Systabo uit 
Enschede bouwt beide centra.   

Hengelo zijn vergelijkbaar. Met het ver-
schil dat we, om ruimte te besparen, in 
Hengelo een parkeergarage bouwen met 
plaats voor 105 auto’s.’ 

Grondwater 
Bauhaus Twente (15.000 m2) bestaat uit 
een parkeergarage, een winkelgedeelte 
(8.000 m2) en zogenoemde drive-in (3.000 
m2), waarin klanten met auto en aanhan-
ger naar binnen kunnen rijden voor het 

Opvallende verschijning door de rode kleur en de houten toren
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MOS GRONDMECHANICA BV 
Voor hoogstaand bouwen door diepgaand onderzoek 
 
Als 'bodem specialist' is Mos Grondmechanica een 
toonaangevend onafhankelijk adviesbureau voor alle 
vraagstukken met betrekking tot: 

 Funderingsmethoden 
 Ontgravingen en Ophogingen 
 Bemalings- en bouwputadviezen  
 Geomonitoring 
 Milieurapportages (via MOS Milieu) 

 
Mos Grondmechanica verzorgt voor u zowel nationaal als 
internationaal het benodigde terrein- en/of  
laboratoriumonderzoek en  adviesrapportages.  
 

 

 
Rhoon, Amsterdam, Almelo, 
Helmond 
tel : 088 – 5130200 
Info@mosgeo.com 
www.mosgeo.com 

 
 
 
 
 

 

 

Gedreven en boordevol ambitie staat Systabo achter haar 
opdrachtgevers. In het bouwen van projecten, maar ook in het 
voortraject: de inventarisatie van de eisen, de adviezen, de 
architectuur en het afstemmen van de verschillende disciplines 
op het eindresultaat. Wij delen graag onze kennis en ervaring 
met onze opdrachtgevers. Nieuwsgierig? 

Bel ons vrijblijvend voor een afspraak.

053-4358814  •  info@systabo.nl  •  www.systabo.nl

Onze mensen staan erachter!

Bouwmarkt Bauhaus • Hengelo
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Mos Grondmechanica BV is een onafhanke-
lijk onderzoeks- en adviesbureau en behoort 
al jaren tot een van de toonaangevende 
bureaus op het gebied van de geotechniek, 
geohydrologie en geo-monitoring. Het be-
drijf werkt in Nederland vanuit de vestigin-
gen Rhoon, Amsterdam, Helmond en Almelo. 

In opdracht van Systabo BV Turn Key Bouw 
heeft Mos Grondmechanica het grond-
onderzoek en de geotechnische en geo-

hydrologische advisering voor Bauhaus 
Hengelo verzorgd. Vanwege de gelaagde 
bodemopbouw en de voorziene kelder in het 
project was dit een interessant en uitdagend 
project. Voor de fundatie van zowel de kelder 
als het overige deel van de nieuwbouw is 
een fundering op geprefabriceerde betonpa-
len geadviseerd. In verband met de relatief 
hoge paalbelastingen zijn eveneens in de 
grond gevormde palen (Vibro) bekeken. 
Die zijn uiteindelijk afgeraden vanwege 

het aanwezige risico op uitspoelen bij 
installatie vanaf bouwputniveau (verticale 
grondwaterstromingen kunnen ontstaan 
door verschillende potentialen). De door ons 
geadviseerd bemaling is de freatische bema-
ling (horizontale drains) in combinatie met 
een spanningsbemaling (verticale fi lters). De 
spanningsbemaling was enerzijds noodzake-
lijk om opbarsten van de bouwputbodem te 
voorkomen en anderzijds ter ondersteuning 
van de freatische bemaling.

Bauhaus Hengelo gefundeerd op diepgaand onderzoek!

inladen van materiaal. ‘Grootste uitda-
ging vormde de bouw van de parkeer-
garage’, vertelt de projectleider. ‘Vooral 
door de relatief hoge grondwaterstand 
in Twente. De garage is een keldercon-
structie van beton; de bovenbouw is in 
staal uitgewerkt. Het gebouw staat op 
prefab heipalen, die we in deze grond 
beter kunnen insnoeren dan boorpalen. 
We hebben ongeveer 36.000 kuub water 
weggepompt. Dat valt mee, mede door 
het mooie voorjaar. Vele droge en warme 
dagen hebben ons geen windeieren 
gelegd. We bouwen naast de spoorlijn 
Enschede-Deventer. Dus we moeten goed 
rekening houden met de afstand van de 
kranen tot het spoor.’

Zouttoren
Bauhaus Twente springt straks in het 
oog vanwege de rode kleur, de huisstijl 
van de onderneming. En de dertig meter 
hoge ‘zuil’ van hout, die boven het dak 
uittorent. Een knipoog naar de geschie-
denis, zegt Snijder. ‘In het verleden 
werd in deze regio veel aan zoutwinning 
gedaan. Op de zogenoemde zouthuisjes 

stonden houten boortorens, die via een 
pompinstallatie het zout wonnen. We 
plaatsen een houten toren op Bauhaus 
Hengelo, waarop reclame komt.’ De 
constructie van wit staal zorgt voor veel 
lichtinval in het pand. Grote vliesgevels 
aan de voorzijde zorgen dat bezoekers 
naar binnen en buiten kunnen kijken. 
‘Zo ontstaat daglicht binnen en transpa-
rantie. Prettig voor de sfeer.’  

Geen klachten
Systabo werkt voor de bouw van de 
tweede Bauhaus-vestiging samen met 
onderaannemers die ook betrokken 
waren bij het werk in Groningen. ‘Tot de 
projectleiders en voormannen aan toe’, 
zegt Snijder. ‘Door intensieve samen-
werking weten we wat we aan elkaar 
hebben. En dat werpt vruchten af. De 
bouw ziet er opgeruimd uit, we liggen op 
schema en iedereen gaat fl uitend naar 
zijn werk. Mij hoor je niet klagen.’ Bau-
haus richt de bouwmarkt in de laatste 
weken voor oplevering - eerste kwartaal 
2017 - zelf in. 

Wit staal en grote vliesgevels aan de 
voorzijde zorgen voor daglichtinval 
en transparantie

Expeditie aan de achterzijde
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is huisstijlkleuren
Distributiecentrum

Distributiecentrum Briggs & Stratton • Wijchen

Opdrachtgever
3Stone Real Estate voor Briggs & 
 Stratton
 
Architect
InTex architecten, Arnhem

Constructeur
JVZ ingeneurs, Nijmegen

Aannemer
Heembouw, Roelofarendsveen & Breda 

Kozijnen, vliesgevels
Portalume, Kwintsheul

Gevelbouwer
Cladding Partners, Oosterhout

Profi elplaten gevels
MZ Allpro, Waalwijk

Sprinklerinstallatie
Spie Fire Protection & Security, Tilburg

Bouwperiode
26 november 2015 – 9 juni 2016

Een distributiecentrum met de kleuren van Briggs & Stratton (Foto: Newdigit Photography)
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Distributiecentrum

Bouwprogramma
Een nieuw distributiecentrum inclusief 
parkeerplaatsen en een brede laadkuil 
voor de loading docks op ca. 2 hectare

Bruto vloeroppervlakte 
Bedrijfshal: 9.500 m2; verdiepingsvloer: 
3.500 m2; kantoor: 850 m2

Tekst: Mirjam Oomen

SPIE FIRE PROTECTION & SECURITY

SPECIALIST OP HET 
GEBIED VAN BRAND- EN 
ELEKTRONISCHE BEVEILIGING

SPIE, een gezamenlijke ambitie

Kranenberg 17
NL-5047 TR Tilburg
Tel 013 - 578 43 82
www.spie-nl.com

Voor de bestrijding en beheersing van een brand en/of het be-
schermen van de omgeving heeft SPIE Fire Protection & Security 
(voorheen KIN Sprinklertechniek) als brandbeveiliging specialist 
de gehele sprinklerinstallatie geleverd voor Briggs & Stratton te 
Wijchen. Dit omvatte de natte sprinklerinstallatie voor opslaghal, 
expeditie, orderpick en kantoren en het leveren van de complete 
watervoorziening; daarnaast is de PGS-ruimte, waar sprake is 
van een verhoogd brandrisico door opslag van brandgevaarlijke 
stoffen, beveiligd met een zogenoemd total fl ooding inside-air 
blusschuimsysteem. Het goed functioneren van deze installatie 
is tijdens de opleveringsinspectie aan de hand van een live-test 
aangetoond. Dit houdt in dat de gehele PGS-ruimte (oppervlakte 
260 m2,  13,5 m hoog) binnen drie minuten na het activeren van 
de automatische brandmeldinstallatie (ASD-systeem) is volge-
schuimd. Medio september 2016 is de gehele brandbeveiligings-
installatie met succes opgeleverd en voorzien van een volgens 
het bouwbesluit vereist inspectiecertifi caat.

Sprinkler + 
total fl ooding inside-air 
blusschuimsysteem

Een van de twee productlijnen van Briggs & Stratton 
is de groep ‘power products’, waaronder (nood)
generatoren, sneeuwmachines en apparatuur voor 
de tuin zoals verschillende varianten grasmaaiers. 
Het Europees distributiecentrum voor deze 
productlijn is gevestigd in Nederland. Het bestaande 
pand sloot niet meer aan bij de ambities van het 
bedrijf. Briggs & Stratton besloot tot nieuwbouw 
van het distributiecentrum in Nijmegen-Wijchen.



Novoferm - voor logistieke oplossingen

Novoferm Nederland BV
www.novoferm.nl  |  industrie@novoferm.nl

De aannemer voor de engineering en 
uitvoering was Heembouw. ‘Wij hebben 
het ontwerp van architect InTex en de 
constructeur in detail verder uitgewerkt 
en gerealiseerd’, vertelt Stefan Rekers die 
als senior werkvoorbereider het project 
begeleidde. ‘In november 2015 werd het 
contract gesloten met een deadline voor 
het project op 1 september 2016. Dit 
betekende dat we midden in de winter 
het grondwerk en de fundering moes-
ten realiseren. Door het toepassen van 
onze lean methode en de uiteindelijk 
‘zachte’ winter hebben we samen met 
alle partijen het project vóór de bouwvak 
kunnen opleveren.’ 

Distributiecentrum Briggs & Stratton • Wijchen

Kopgevel kantoor

De verschillende materialen 
en kleuren geven het 
kantoor uitstraling
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Diverse materialen
Bijzonder aan het pand is de verschei-
denheid aan materialen. ‘Er zit zo’n 
beetje alles in wat je kunt bedenken’, 
aldus Rekers. ‘De vormgeving heeft in 
het oog springende elementen, zoals het 
rode element aan de achtergevel en de 
sierelementen op de hoeken van de hal. 
De verschillende materialen en kleuren 
geven het kantoor uitstraling.’ Ook de 
installaties behoorden tot de opdracht, 
waaronder brandpreventie, W- en 
E-installaties. In het kader van ener-
gievoorziening werden er PV-panelen 
geplaatst. Het hele pand is voorzien van 
LED-verlichting. 

Achterzijde met rood 
hoekdetail en daarnaast 

de sprinklertank

Berekende brand
Tijdens de bouw was er een niet-alle-
daags moment toen de brandblusinstal-
latie in de PGS-15 ruimte getest moest 
worden. In de 13 meter hoge ruimte van 
300 vierkante meter, waarin bouwkundig 
gezien uitsluitend gecertifi ceerde, brand-
werende materialen zijn toegepast die 
bovendien bestand zijn tegen blusschuim, 
worden gevaarlijke stoffen opgeslagen.  
Stefan Rekers: ‘Het testen van een brand-
blusinstallatie in een PGS-ruimte is een 
wettelijke vereiste in verband met certi-
fi cering van de installatie. Simpel gezegd 
wordt er brand gemaakt en dan wacht je 
tot de installatie haar werk doet. 

Een pand vol schuim
Maar zo simpel is het natuurlijk niet. De 
pallet met grote aanmaakblokken in de 
ruimte was zo berekend dat de rookont-
wikkeling en de trek van de rook door 
gelijk was aan die bij een daadwerkelijke 
praktijksituatie met volle stellingen. De 
melders detecteren de rook, het zwaai-
licht gaat aan, de sirene gaat af, de deuren 
sluiten zich en dan komt het schuim uit 
een paar grote generatoren. Deze worden 
gevoed vanuit de schuimtank die water 
ontvangt uit de sprinklertank. Wij konden 
het zien door de ruit van de nooddeur en 
via de camera die we daar gemonteerd 
hadden, omdat we moesten registreren 
of het schuim hoog genoeg kwam binnen 
een gestelde volschuimtijd van drie minu-
ten. Dat maak je niet elke dag mee.’
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met veertig 
tanks en een 
leidingbrug

‘Park’
Tankenpark Royal Smilde • Heerenveen

Opdrachtgever 
Royal Smilde, Heerenveen

Adviseurs
EconStruct, Leeuwarden

Aannemer
Jorritsma Bouw, Bolsward

Steigerbouwer
Sijperda Verhuur, Sneek

Vloer en wandcoating
Sijtsma Noord BV, Dronrijp

Bouwprogramma
Uitbreiding productieplant met tanken 
park en leidingbrug naar bestaande 
fabriek

Bouwperiode
Maart 2016 – oktober 2016

Voor Smilde Foods, een onderdeel van Royal 
Smilde, realiseert Jorritsma Bouw de uitbreiding 
van de productieplant in Heerenveen. De 
uitbreiding betreft een tankenpark dat bestaat 
uit veertig tanks die via een leidingbrug met 
de fabriek zijn verbonden. Het productieproces 
van margarines, oliën en vetten liep tijdens de 
werkzaamheden gewoon door. 

De uitbreiding van Rotal Smilde in Heerenveen
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Tekst: Hans Ouwerkerk

Diederik Damkat, projectleider bij Jorrits-
ma Bouw: ‘Het project ligt vlak langs een 
spoorlijn. Daardoor mocht het grond-
waterpeil niet worden verstoord.’ Ook 
moest er trillingsvrij worden gewerkt. 
Omdat Jorritsma Bouw mee mocht 
denken in de risico-inventarisatie na 
de aanbesteding, konden zij eventuele 
problemen voortijdig benoemen en zelf 
de oplossingen aandragen. Daarom is ge-
kozen om de grondkerende laag van de 
kelder te storten met onderwaterbeton. 
Geen alledaags fenomeen, maar voor 
Jorritsma geen enkel probleem. Damkat: 

duikbedrijf ingeschakeld die de dam-
wanden heeft schoongespoten totdat er 
geen slibresten meer aanwezig waren.’ 
Vervolgens kon het onderwaterbeton in 
een laag van 80 centimeter worden ge-
stort. Na uitharding van het beton werd 
de kuip leeggepompt en kon het men 
beginnen aan de constructieve vorm: de 
constructieve vloer, de betonwanden en 
de breedplaatvloer met afstortlaag. De 
laag tussen het onderwaterbeton en de 
vloer is vervolgens met zand opgevuld. 
De binnenwanden zijn uitgevoerd in 
kalkzandsteenelementen. De buitenschil 

‘Het is een andere manier van werken, 
maar hiermee voldoen we aan alle eisen 
die door de nabijheid van de spoorlijn 
waren gesteld.’ 

Bouwkuip
Na het heien van de groutinjectiepalen 
werd de bouwkuip voor de fundering 
onder water uitgegraven. Daarna blijven 
er altijd vuil- en slibresten achter. Dam-
kat: ‘Om dit te reinigen is een speciaal 

is van prefab beton. De eerste verdieping 
is met een dakvloer met afstortlaag af-
gewerkt. Het geheel binnen is afgewerkt 
en voldoet aan de hygiëneregels voor de 
voedingsindustrie.

Leidingbrug
Het tankenpark is met de fabriek ver-
bonden door middel van een leiding-
brug. Deze loopt gedeeltelijk over de 
productieruimtes van de fabriek heen. 

Waar deze fase allemaal 
om gaat: tanks voor 
voedingsmiddelenopslag
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EconStruct is thuis in het uitwerken van vele soorten constructies. 
Zowel voor industrie, utiliteit als woningbouw bent u bij ons aan 
het juiste adres. EconStruct staat voor economische constructies, 
waarbij wij van mening zijn dat door een volledige uitwerking 
met voldoende aandacht voor de bouw voorbereiding,  
gezamenlijk met de aannemer en opdracht gever het  
beste resultaat wordt behaald. 

Leeuwarden | www.econstruct.nl | 058 213 56 15

0900 7474747 sijperdaverhuur.nl0900 74747470900 7474747 sijperdaverhuur.nlsijperdaverhuur.nl0900 7474747 sijperdaverhuur.nl

• Bouwmachines

• Steigerbouw

• Opleidingscentrum

• Toiletservice

• Evenementen

• Valbeveiliging

Dé Verhuurspecialist van het Noorden

Ingenieursbureau EconStruct opereert al zo’n 90 jaar vanuit 
Leeuwarden en is inmiddels uitgegroeid tot een onafhankelijk 
ingenieursbureau. Directeuren Wim Meilink en Rob van Drogen 
houden het bureau EconStruct dan ook continue in beweging.

Bij het project Royal Smilde Foods werd EconStruct ingezet als 
constructieadviseur. Rob van Drogen: ‘Wij hebben het voorontwerp 
gemaakt en zorgden voor de bestektekeningen en de funderings-
tekeningen.’ Een mooi project met een interessant gegeven: ‘De 
kelder ligt vlakbij een spoorbaan. Daardoor hebben we te maken 
met trillingen. Het grondwaterpeil mocht niet verstoord wor-
den maar ook de harde zandlaag was een uitdaging.’ Dankzij de 
kennis en ervaring die EconStruct in huis heeft kan men in zulke 
situaties toch een goede input geven, waardoor de verschillende 
constructies goed op elkaar aansluiten. ‘Voor ons ligt de kern in de 
voorbereidende fase. Als er tijdens de uitvoering geen reacties zijn 
dan hebben we ons werk goed gedaan’, aldus Rob van Drogen.  

Constructief werken 
naast een spoorbaan

Sijperda Verhuur uit Sneek verhuurt vanuit diverse locaties alles 
wat de bouwprofessional nodig heeft. Van accommodatie tot 
verlichting: Sijperda heeft het. Voor het project Royal Smilde 
Foods leverde Sijperda de complete steigers. Eize de Jong, rayon-
manager bij Sijperda: ‘We hebben een ketensamenwerking met 
Jorritsma Bouw. Doordat we elkaar goed kennen en veel samen-
werken, weten we dat we op elkaar kunnen rekenen.’ Veiligheid 
en duurzaamheid staat bij Sijperda hoog in het vaandel. Niet 
alleen is er veel ervaring in huis en kunnen de steigers compleet 
berekend worden. De sterkteberekeningen en tekeningen in 
3D worden vanuit de vestiging Steigerbouw uit Leeuwarden 
verzorgd. ‘Alles draait bij ons om de veiligheid van de mensen die 
hier werken’, aldus De Jong. ‘Zo zijn bijvoorbeeld onze steiger-
bouwers ook in het bezit van een VCA-diploma en een steigerpas. 
Op deze manier kunnen wij het snel en vakkundig monteren en 
demonteren van ons steigermateriaal garanderen.’

Steigerbouw draait 
om veiligheid

Sijtsma Noord verricht al 35 jaar diverse 
werkzaamheden binnen de zuivel- en voe-
dingsindustrie en heeft deze deskundigheid 
in huis. Bij de uitbreiding van de productie-
plant van Royal Smilde Foods in Heerenveen 
zorgt het bedrijf voor perfect gecoate en 
afgekitte wanden en vloeren.

Hendrik Sijtsma, directeur bij Sijtsma Noord 
BV: ‘Op dit moment zijn we bezig om de 
gestorte muren te schuren en uit te vlakken. 

Als dat is gebeurd wordt er een speciale 
primer aangebracht waarna de muur een 
coating krijgt volgens de HACCP-normering. 
Dit houdt in dat de wanden en plafonds 
vloeistofdicht en naadloos zijn. Daarmee 
voldoet het aan de hoogst gestelde eisen in 
de voedingsmiddelenindustrie.’ 

De kelderwand is iets ingewikkelder. Die 
wordt na de coating afgekit waarna de vloer 
erin kan. Hendrik Sijtsma: ‘Als alles is afge-

werkt is de vloer bestand tegen de invloeden 
van heet water in combinatie met chemi-
caliën.’ Sijtsma Noord heeft overigens maar 
een beperkte tijd om de werkzaamheden uit 
te voeren. Alles moet binnen enkele weken 
gereed zijn. Hendrik Sijtsma: ‘Door effi ciënt 
te werken kunnen we alle werkzaamheden 
naadloos, vlak en zonder poriën opleveren. 
Sijtsma Noord BV is niet voor niets al meer 
dan 35 jaar actief in binnen- en buitenland.’  

Sijtsma Noord maakt vloeren en wanden naadloos 
en vloeistofdicht



E: info@sijtsma-noord.nl  T: + 31 (0)517 23 22 00 Alle vakmanschap is onder één dak te vinden!

Sinds 1978 is Sijtsma Noord actief binnen de zuivel- en 
voedingsindustrie in zowel binnen- als buitenland. 
Wij zijn dé specialist in nieuwbouw en renovatie van pekelbaden. 
Sijtsma Noord is VCA** en HACCP gecertificeerd en is de enige 
in Europa die pekelbaden kan inspecteren en renoveren 
tijdens het productieproces! 

 S I J T S M A 
N O O R D  B V 
Specialisten in betonrenovatie,
  stralen, vloer- & wandcoating

www.sijtsma-noord.nl

Damkat: ‘Bij het monteren van deze 
leidingbrug breek je in op een bestaand 
bedrijfsproces. Dit wil je natuurlijk niet 
onderbreken maar sommige zaken moet 
je nu eenmaal uitvoeren. De poten die de 
leidingbrug ondersteunen moesten bij-
voorbeeld dwars door het dak en ook zijn 
er op meerdere plekken aansluitingen 
die gekoppeld moeten worden. Omdat 
alle werkzaamheden ten dienste zijn van 

het productieproces, zijn die werkzaam-
heden op zaterdag, in de avond of in de 
nacht uitgevoerd. Damkat: ‘Omdat we 
veel voor de voedingsindustrie werken 
zijn we dit wel gewend. Het vraagt soms 
veel afstemmingen met derden, en te-
gelijkertijd grote fl exibiliteit en vakman-
schap. Dat hebben we allemaal in huis. 
Dankzij goede afspraken is alles goed 
verlopen.’

Heerenveen • Tankenpark Royal Smilde

De leidingbrug loopt 
van het tankenpark…

…naar de bestaande fabriek
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Opdrachtgever
Alternate, Ridderkerk

Ontwikkelaar
Prohuis, Hendrik-Ido-Ambacht

Architect
BIAS Architecten, Rotterdam

Bouwmanagement
Prohuis, Hendrik-Ido-Ambacht

Constructeur
Markslag, Tilburg

Hoofdaannemer
Remmers Bouwgroep, Tilburg

E- en W-Installateur
Delta Techniek, Sint Philipsland 

GWW
Hak, Alblasserdam

Dakbedekking
Bollen, Tilburg

Rolluiken
Wessels Rolluiken, Den Hoorn

Bouwperiode
Begin juli 2016 – 1 december 2016

Bruto vloeroppervlakte
 magazijn 11.500 m2; kantoor: 1.100 m2
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Vlot nieuw bouwen om de 
groeiende e-commerce

bij te benen

Tholen • DC Alternate

Bias Architecten uit Rotterdam deed 
in eerste instantie onderzoek naar 
de mogelijkheid het bestaande 
hoofdkantoor van E-commerce bedrijf 
Alternate in Ridderkerk uit te breiden. 

Distributie verhuist naar 
Zeeland, hoofdkantoor 
blijft nog in Ridderkerk
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www.bollen.nl
013 590 09 50

De bouw van het nieuwe distributiecentrum van Alternate 
wordt begeleid en voor een groot deel uitgevoerd door Rem-
mers bouwgroep. Bijzondere uitdaging bij dit project was de zeer 
korte bouwtijd. De hoofdaannemer liet zijn vermogen om snel te 
kunnen schakelen al direct na de gunning van de opdracht zien. 
Op heel kort termijn konden zij met de bouw beginnen. Goede 
afspraken met voor de bouwgroep bekende onderaannemers 
en het feit dat Remmers veel verschillende disciplines (zoals 
een tekenafdeling) zelf in eigen huis heeft, maakte het mogelijk 
positief te kunnen reageren op de gevraagde snelheid. De eerste 
fase van vijf is inmiddels opgeleverd. Daar wordt nu gewerkt aan 
de afwerking en inrichting. 

Alternate is grotendeels gemaakt met prefab beton. Remmers 
engineert dit zelf, laat het storten van de elementen over aan 
een vaste partner, en monteert de elementen vervolgens in het 
werk. Ondanks de snelheid van dit nieuwbouwproject werd niet 
voorbijgegaan aan duurzaamheid. Het gebouw is uitgerust met 
een warmtepompinstallatie, led-verlichting en PV-panelen. 

In Tholen zal voorlopig vooral de opslag plaatsvinden. In de toe-
komst denkt de online computer-  en elektronica-specialist het 
distributiecentrum voor meer doeleinden te gaan gebruiken.  

Prefab bouwen

Kunststofdaken specialist Bollen Daksystemen uit Tilburg heeft 
het distributiecentrum van Aternate voorzien van een duurzaam 
kunststof pvc dakbedekking (leverancier Protan). Het daksysteem 
is aangebracht op voorgespannen TTT betonnen dakelementen. 
Bollen is al 38 jaar actief op het gebied van kunststof dakbedek-
kingen en heeft veel ervaring in soortgelijke projecten. De ruime 
ervaring komt de snelheid van werken ten goede. Gezien de 
strakke planning binnen het nieuwbouwproject geen overbodige 
luxe. Bollen werkt uitsluitend met daksystemen die op windbe-
lasting en levensduur getest zijn door toonaangevende instanties 
als BDA en FM Global. 

Duurzame daken 
van kunststof

Het distributiecentrum van Alternate moet aan de hoogste 
beveiligingsnormen voldoen. Mede daarom is Wessels Rolluiken 
uit De Goorn aangetrokken, om rolluiken te plaatsen. ‘We zijn 
gespecialiseerd in zware beveilingsluiken,’ aldus eigenaar Arie 
Kastelein van Wessels. ‘Hier leveren we luiken met een BZ bevei-
liging. Bouwkundig Zwaar. Alternate krijgt na de installatie een 
certifi caat van ons.’

In totaal levert Wessels 18 rolluiken. ‘Deze worden achter de over-
head deuren geplaatst en sluiten razendsnel op het moment dat 
het alarm af gaat. Het pantser van een deur heeft een gewicht 
van ron de 250 kilo. Ze zitten buiten het zicht, maar ze zijn toch 
fraai afgewerkt met gegalvaniseerd staal van Aluzink. Dat roest 
nooit.’ Een mooie klus voor Wessels. ‘Wij luisteren graag naar de 
wens van de klant. En dat hebben we hier kunnen leveren. Omdat 
we niet alles op bestaande kolommen konden monteren, hebben 
we bevestigingspunten gelast. Flexibel maatwerk.’

Beveiligd met 
zware rolluiken

DC Alternate • Tholen

Industriebouw • november 2016 • 40



Al snel bleek een geheel nieuw distri-
butiecentrum een veel betere keus. Het 
Zeeuwse Tholen werd de nieuwe vesti-
gingsplaats. Het gebouw moest alleen 
wel in recordtempo gerealiseerd worden. 
Bias ontwierp het gebouw in februari 
2016. Vergunningen waren snel verleend 
waardoor de bouw slechts 3 maanden 
hierna kon beginnen

Alternate verkoopt computers, elektroni-
ca en witgoed via webshops en groeit als 
kool en had een grote behoefte aan meer 
ruimte. En snel ook. In een razend tempo 
verrees daartoe in Tholen ruim 12.600 m2 
aan nieuwbouw. 11.500 m2 doet dienst 
als magazijn, 1.100 m2 heeft een kantoor-
functie. Het gunstige vestigingsklimaat 
in Tholen bewoog Alternate ertoe het 

nieuwe distributiecentrum naar Zeeland 
te verplaatsen. Het hoofdkantoor blijft in 
Ridderkerk.

Witte luifel
Het nieuwe distributiecentrum is uiter-
aard functioneel, maar aan de vormge-
ving is ook gedacht. Aan de voorgevel 
zijn enkele architectonische elementen 
toegevoegd. Zo is het trappenhuis ge-
kleurd in de huiskleur van Alternate. Het 
kantoorgedeelte ligt 6 meter boven maai-
veld, boven een van de laadkuilen. Het 
hoogteverschil tussen entree en kantoor 
is speels opgevangen door de witte luifel 
die schuin oploopt, terwijl de luifel van 
de andere laadkuil via een knik bij het 
trappenhuis overgaat in het bovenkader 
van het kantoorgedeelte. 

Vergunningen 
waren snel verleend 
waardoor de bouw 
slechts 3 maanden 
hierna kon beginnen

Architectonisch lijnenspel

Prefab bouwen aan de Marconiweg in Tholen
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kwartiermaker 
op Bedrijvenpark 

Hoekse Waard

Numafa

Bedrijfsgebouw Numafa • Heinenoord

Gebruiker
Numafa Cleaning & Automation, 
Heinenoord

Ontwikkeling, ontwerp 
en realisatie
Hercuton B.V., Nieuwkuijk

Binnenafbouw
PvvT,  ’s-Hertogenbosch

Hekwerken en buitenbeveiliging
Ruigrok Nederland, Almere

Bouwprogramma
Bedrijfshal met kantoor en 
65 parkeerplaatsen 

Bouwperiode
mei 2016 – december 2016

Bruto vloeroppervlakte
kantoor: 1.050 m2; bedrijfshal: 2.650 m; 
mezzanine: 300 m2

Bedrijvenpark Hoeksche Waard 
in Heinenoord heeft een eerste 
bewoner: het is Numafa Cleaning 
& Automation, producent van 
industriële machines. Hercuton 
heeft de bedrijfshal met kantoor 
volledig turnkey opgeleverd. 

Numafa Cleaning & Automation, we-
reldwijd marktleider in het bouwen van 
industriële reinigings- en handlings-
systemen van meermalige verpakkin-
gen, groeit onstuimig. Daarom heeft de 
internationale onderneming zich op een 
perceel van 5.500 m2 op bedrijvenpark 
Hoeksche Waard een ruimere jas laten 
aanmeten. Het bedrijvenpark ligt op 
een strategische plek - in de driehoek 

Rotterdam, Moerdijk en Antwerpen en 
Numefa heeft op hun terrein ruimte voor 
toekomstige uitbreiding.  

Hercuton neemt de klus van begin tot 
eind voor zijn rekening. Van grasspriet 
tot sleutel, in de woorden van Ron Drij-
ver, commercieel adviseur bouwprojec-
ten. ‘Wij verzorgen de ontwikkeling, het 
ontwerp, de realisatie en de fi nanciering’, 
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Tekst: Patrick Boor
Hagelwit kantoorgedeelte 
aan de voorzijde

Impressie van Numefa’s 
nieuwe huisvesting, in een 
maagdelijk landschap
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Hercuton is een totaalaanbieder gespecialiseerd in het integraal ontwerpen

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

innovatieve full service organisatie die de verantwoording neemt voor het 

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

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

Hercuton b.v.

Touwslager 2

5253 RK  Nieuwkuijk

T 073 511 26 60

E info@hercuton.jajo.com

BOUWPLANNEN?  

HERCUTON HELPT U OP VOORSPRONG

WWW.HERCUTON.NL

J.M. van Delft + zn., Drunen Kivits Logistiek, Waalwijk Swalubus Vastgoed, Waalwijk Martens en Van Oord, Oosterhout
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aldus Drijver. ‘Voor de productie van 
Nufama is het van essentieel belang dat 
er een kraanbaan in de bedrijfshal komt. 
Werkplekken staan straks met elkaar in 
verbinding, zodat medewerkers van de 
afdeling Research & Development opti-
maal kunnen samenwerken.’  

LEGOlisering 
Het pand, met een betonconstructie 
als skelet, bestaat uit een bedrijfshal 
(2.650 m2) met mezzanine (300 m2) en 
een tweelaags kantoor van 1.050 m2. Het 
kantoor met drie verdiepingen springt in 
het oog. De gevels bestaan uit prefab be-
tonnen gevelelementen met als toeslag-
materiaal wit natuursteengranulaat. ‘Het 
pand heeft een antracietkleurig plint. De 
bedrijfshal is zo gelijk inbraak- en huf-
terproof.’ Hercuton gelooft in concept-
matig bouwen. LEGOlisering, zegt Drijver: 

Heinenoord • Bedrijfsgebouw Numafa

Vakkundigheid, productkennis en maatwerk; 
Voor elke oplossing uw partner. 
Advies op maat voor elk plan, vertaald van 
concept naar realisatie en nazorg

pvvT geeft inhoud aan uw gebouw!

Kasteleinenkampweg 9K, 5222 AX ‘s-Hertogenbosch

info@pvvT.nl
www.pvvT.nl

073 51 85 552

Wanden Plafonds

Inbouwpakketten Turn-key

www.pvvT.nl

voor meer inspiratie 
kijk op onze site ‹

De hal is als eerste opgeleverd
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PvvT uit ‘s-Hertogenbosch voorzag het nieuwe onderkomen van 
Numafa van het complete inbouwpakket, waaronder een prefab 
houten skelet. ‘Vaak trekt een aannemer een project uit elkaar’, 
zegt directeur Pieter van Vught.  ‘Wanden leveren en monteren, 
plafonds aanbrengen, tegelwerk, schilderwerk – voor iedere dis-
cipline een andere bouwpartij. Wij houden alles in eigen beheer. 
Van de eerste wand tot en met de laatste plint. Met korte lijnen, 
zodat je snel kunt schakelen en bijsturen. Kortom, het moderne 
afbouwen. Bij Numafa begonnen we in de ruwbouw en eindigen 
met de oplevering van het pand. Van wanden en plafonds plaat-
sen tot het schilderwerk, tegelwerk en het laatste kitwerk.’ 

Een ander specialisme van PvvT: kantoren en industrie- en be-
drijfsgebouwen voorzien van een nieuwe buitenschil. Met prefab 
achterconstructies (HSB-spouwbladen) en gevelbekleding bij-
voorbeeld. De Brabantse onderneming plaatste bijvoorbeeld voor 
het PLUS ULTRA gebouw (incubator) op het universiteitsterrein 
in Wageningen 2.150 m2 prefab HSB-wanden, inclusief 22.500 m1 
Douglas houten gevelbekleding. Van Vught: ‘We schuiven vaak in 
de calculatiefase al aan voor de ramingen. Past het fi nancieel niet, 
dan bedenken we voor opdrachtgevers voordeligere alternatieven 
die kwalitatief gelijkwaardig zijn.’ 

Van eerste wand tot 
laatste plint

Hekwerk- en buitenbeveiligingsspecialist Ruigrok plaatst rond 
het nieuwe pand van Numafa in Heinenoord 260 meter hek-
werk. Als toegang tot het terrein komt een dubbele draaipoort 
en schuifpoort. 

Volgens marketingmanager Mahelia Hulsebosch van Ruigrok 
onderscheidt het bedrijf, opgericht in 1846, zich met elektroni-
sche buitenbeveiliging bij industrie- en bedrijfsterreinen. Door 
het plaatsen van eigen slagbomen, aangepaste stoplichten en 
toegangscontrole bijvoorbeeld. Of met tourniquets en zogeheten 
bollards, inzinkbare palen die toegangscontrole vormen en onge-
wenst doorrijden voorkomen. ‘Gemeenten en bouwpartijen vin-
den ons steeds vaker’, aldus Hulsebosch. ‘Bij nieuwbouwprojecten 
schuiven we vaak in de ontwerpfase al aan. Met onze kennis van 
hekwerken, elektronische toegangscontrole en onze 24/7-service-
dienst bieden we dienstverlening en detectie op maat.’ 

Snelle poorten
Hulsebosch over de laatste trends: ‘In het verleden zette je een 
hek neer die de erfgrens bepaalde met een schuifpoort voor 
toegang. Elektrische poorten worden steeds sneller. Nu halen 
we met onze poorten al een opensnelheid van 76 centimeter 
per seconde. Zonder af te doen aan degelijkheid. Binnen een jaar 
verwachten we schuifpoorten aan te bieden met een snelheid 
van een meter per seconde. Ook zijn we bezig met het waarne-
men van bezoekers op en binnen het hek. Met paslezers, camera’s 
en kentekenregistratiesystemen bijvoorbeeld. We maken deel uit 
van het bedrijfsproces, want we zorgen dat alleen de gewenste 
mensen vlot en effi ciënt toegang krijgen tot het terrein.’

Meer dan alleen 
hekwerk

Ruigrok Nederland:

Televisieweg 58 | 1322 AM | Almere | (036) 540 72 19 | www.ruigrok-nederland.nl

Hekwerk - toegangscontrole & beveiliging

EEN NIEUWE VISIE OP TOEGANGSBEHEER

Hekwerk BeveiligingToegangscontrole

‘Wij vinden het onlogisch om per project 
steeds opnieuw het wiel uit te vinden. 
Door toepassing van ons bouwconcept 
kunnen wij snel en effi ciënt werken.’

Zonnepanelen 
Het gebouw heeft een betonnen dak. 
Voordeel: zonnepanelen kunnen eenvou-
dig geïnstalleerd worden. De betonnen 
dakplaten zorgen ook voor een betere 
klimaatbeheersing. Drijver: ‘Daarnaast 
kunnen we het pand in de toekomst 
eenvoudig uitbreiden.’ 
 
Meedenken 
Hercuton stelt de bedrijfshal als eerste 
ter beschikking. Drijver: ‘Terwijl wij aan 
de voorzijde verder gaan met de bouw 
van het kantoor, treft Numafa in de tus-
sentijd alle voorbereidende werkzaam-
heden in de bedrijfshal. Dit is mogelijk 
dankzij onze nauwe samenwerking, 
goede afspraken en coördinatie. Opleve-
ring van de volledige nieuwbouw: voor 
de kerstvakantie, zodat Numafa op 1 
januari 2017 volledig vanuit haar nieuwe 
onderkomen kan werken.’

Bedrijfsgebouw Numafa • Heinenoord
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Een gebouw met een koud

hart

Opdrachtgever
G&B Vishandel BV, Yerseke

Ontwerp
Bouwraadhuis, Kruiningen

Bouwkundige hoofdaannemer
Hanse Staalbouw, Nieuwerkerk

Installatietechniek
Van De Velde Installatiegroep, Yerseke

Tekst: Mirjam Oomen
Beeld: Sumplus Fotografi e

Vishandel G&B Yerseke levert een breed assortiment van verse vis, schelp- en 
schaaldieren en vlees. Door de bijzondere combinatie vis-vlees is G&B een graag geziene 
leverancier voor horeca in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg. Versheid 
staat voorop en daarom werd het nieuwe pand om de vriescel heen ingericht.

Aan de voorzijde is de expeditieruimte voor de inkomende goederen. Aan deze zijde bevinden zich ook de kantoren.

Yerseke • Vishandel G&B Yerseke
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hanse + staal een sterk verhaal
De Weel 13  •  Nieuwerkerk  •  0111 641 333  •  info@hansestaalbouw.nl  •  www.hansestaalbouw.nl

Vishandel G&B
te Yerseke

Meer sterke verhalen? www.hansestaalbouw.nl

Hanse Staalbouw is een vaste bouwpart-
ner voor G&B. ‘Wij waren in 2008 en 2012 
al betrokken bij de bouw respectievelijk 
uitbreiding van het bestaande pand’ , 
vertelt projectleider Hans Slingerland. 
‘Voor deze nieuwbouw waren wij de 
aannemer van de staalconstructie, de 
dak- en wandbekleding, de buiten- en 
binnendeuren en de complete vriescel.’ 

Agressief klimaat
Staal en water zijn ‘van nature’ geen gro-
te vrienden. De nieuwbouw van G&B is 
alleen voor vishandel, met bij uitstek een 
zout en vochtig milieu. ‘Voor ons heet 
dat in vaktermen een agressief klimaat’, 
zegt Slingerland. ‘We moesten dus met 
materialen werken die hiertegen bestand 
zijn. Speciale sandwichpanelen en veel 

Kantoorgedeelte uit strak staal en glas

Vishandel G&B Yerseke • Yerseke
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Van de Velde Installatiegroep ziet G&B Yerseke al vele jaren 
van dichtbij groeien. De vaste leverancier van installatietech-
niek denkt met elke stap mee over de rol van de technische 
 installaties daarin. 

Directeur Marijn Meijboom: ‘In de nieuwe hal hebben wij alle W- 
en E-installaties en data-infrastructuur gerealiseerd. G&B is voor 
ons een prettige en trouwe opdrachtgever. Het is mooi om de 
snelle groei van dichtbij mee te maken. Die groei heeft gevolgen 
voor de installaties: niet alleen het opschalen ervan, maar ook de 
uitbreiding met bijvoorbeeld beveiliging en het creëren van een 
comfortabele en aangename werkomgeving voor de medewer-
kers. Elke keer zijn we net weer klaar met een verbouwing en dan 
staat de volgende in de planning.’ 

Flexibiliteit
Het meest opvallende kenmerk van de nieuwe hal zijn de beno-
digde wattages en daarmee de omvang van de E-installatie. ‘Voor 
het koelen, invriezen en de overige machinerie zijn grote vermo-
gens nodig’, zegt Meijboom. ‘De werk- en productieprocessen 
liepen tijdens de aanbouw gewoon door. Dat vroeg om inventieve 
planning met de andere bouwpartners en fl exibiliteit van onze 
medewerkers, die geregeld lang hebben doorgewerkt. Daardoor 
hebben we in een relatief korte periode veel werk verzet, zonder 
de kwaliteit uit het oog te verliezen.’

Samen groei mogelijk maken

Postbus 52 4400 AB   |   Kreeft 5 4401 NZ Yerseke
T: 0113-572120   |   W: www.van-de-velde.nl

Kwaliteit. Duurzaamheid. Flexibiliteit

RVS, bijvoorbeeld. Daarnaast was veel en 
goed afkitten heel belangrijk.’

Vriescel centraal
Het hart van het ontwerp is de grote 
vriescel. In de constructie is eerst de 
vriescel opgebouwd, inclusief staal-
constructie en dak, en pas daarna de 
rest van het pand. De inkomende en 
uitgaande goederen zijn om de cel 
heen gebouwd. ‘Aan de voorzijde is 
een expeditieruimte met dockshelter 
voor de inkomende goederen. Aan deze 
zijde bevinden zich ook de kantoren. De 
zijkant is voor de uitgaande goederen. 
De logistiek van de vriescel was eigenlijk 
bepalend voor de indeling van het pand. 
De versheid van de producten is leidend 
geweest’, aldus Hans Slingerland.

De zijkant is voor de uitgaande goederen
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ASK Romein
ASK Romein
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Wie competitief wil blijven, moet snel in-
noveren en durven investeren in nieuwe 
technologieën. Dankzij moderne produc-
tietechnieken en een uiterst geavanceerd 
machinepark in de locaties in Roosen-
daal (Nederland) en Malle (België) kan 
ASK Romein een duidelijke meerwaarde 
bieden aan haar klanten. In 2012 namen 
zij een samenstel- en lasrobot in gebruik 
in hun vestiging in Roosendaal, meteen 
één van de eerste in West-Europa. Daar-
mee tillen zij de laskwaliteit naar een 
hoger niveau, garanderen zij de klant 
een oplevergarantie binnen de afge-
sproken termijn en versterken ze op die 
manier de concurrentiepositie van het 
bedrijf. Het spreekt voor zich dat deze 
technologie de klant een groot econo-
misch voordeel oplevert.

Dé specialist in totaalbouw

ASK Romein is dé specialist in totaalbouw van België en Nederland. Zij hebben een hoogstaande eigen 
verkoop-, design- en engineeringsafdeling en werken voor hun klanten projecten uit van A tot Z, waarbij ze 
enorm veel belang hechten aan een nauwe samenwerking. Het bedrijf biedt technische expertise in staal-, 
beton- of houtconstructies. Kwaliteit en duurzaamheid staan voor hen centraal.

In hun vestiging in Vlissingen (Neder-
land) produceert ASK Romein hoog-
waardige staalconstructies, die door 
de ligging aan open water zeer grote 
afmetingen kunnen hebben. Ze zijn al 
tientallen jaren toeleverancier voor de 
offshore olie- en gassector en ook voor 
de windindustrie. Sinds het najaar van 
2014 is het bedrijf een nieuw marktseg-
ment ingestapt: de bouw van datacen-
ters. Het eerste datacenter bouwden zij 
in het Groningse Eemshaven. Daarna 
volgden er nog projecten in Middenmeer 
(Noord-Holland), in Frankfurt am Main 
(Duitsland) en een omvangrijk datacen-
ter in de Ierse hoofdstad Dublin. 

ASK Romein is een ervaren staalbouwer, 
die bij voorkeur vanuit hun eigen design- 

en engineeringsafdeling werken en zeer 
omvangrijke en complexe staalconstruc-
ties realiseren in binnen- en buitenland. 
Tot de kring van vaste opdrachtgevers 
behoren onder meer Katoen Natie, Pro-
logis, Coca-Cola Enterprises en Mepavex. 
De voorbije decennia is ASK Romein 
uitgegroeid tot de absolute top van de 
staalbouwers in de Benelux, met een 
jaarlijkse productiecapaciteit van circa 
50.000 ton staal. 

Kortom, ASK Romein neemt risico’s weg 
bij de klant door een professioneel en 
deskundig projectmanagement. Het 
bedrijf staat gekend als betrouwbare 
partner, met een innovatieve, efficiënte 
en kostenbesparende uitwerking voor 
ieder (turn-key) project.
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Uitbreiding en broodnodige facelift voor goedlopend

winkelcentrum

Opdrachtgever
Dela Vastgoed, Eindhoven

Ontwikkelaar
AM Real Estate Development, 
 Amsterdam

Architect
Architectenbureau Van der Goes, 
 Hilversum 

Constructeur
Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, 
Amsterdam

Adviseur installaties
 Ilex installatiemanagement, 
 Nieuwegein

Adviseur Akoestiek & brand
LBP Sites, Nieuwegein 

Aannemer
Bouwbedrijf Pennings, Rosmalen

Installateur
Breeman, Zwolle

Sprinklerinstallateur
Spie Building Systems, Amsterdam

Bouwprogramma
Herontwikkeling en uitbreiding 
van Winkelcentrum Kerkelanden in 
 Hilversum

Bouwperiode
Januari 2016 – 1e kwartaal 2017

Bruto vloeroppervlakte
8.833 m2 (was 6.624m2)

Tekst: Mirjam Oomens
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Uitbreiding en broodnodige facelift voor goedlopend

winkelcentrum

Hilversum • Winkelcentrum Kerkelande

‘Het lelijkste gebouw van 
Hilversum’. Deze dubieuze 
eretitel was voor winkelcentrum 
Kerkelanden, maar daar is 
verandering in gekomen. Dela 
Vastgoed investeert in een 
complete herontwikkeling van 
het winkelcentrum, waarbij 
de winkeliers vrijwel allemaal 
verhuizen naar een grotere unit.

Het voortraject nam enkele jaren in be-
slag, omdat er veel stakeholders betrok-
ken waren bij de herontwikkeling, zoals 
omwonenden, ondernemers en winke-
liers. Overleg met de gemeente was nodig 
om een plaats voor uitbreiding te vinden. 
Men koos ervoor het Haakplein bij het 
winkelcentrum te betrekken. Aan dit 
plein kreeg Albert Heijn een (veel) grotere 
winkel. ‘We hebben ongeveer driedui-
zend meter bijgebouwd’, vertelt Cees van 
Drunen. Hij was projectleider namens de 
aannemer, Bouwbedrijf Pennings. 

Bovendaks bouwen
Omdat Kerkelanden een goedlopend 
winkelcentrum is, diende het gedurende 
de herontwikkeling open te blijven voor 
publiek. ‘Een van de eisen was dat alle 
drie de ingangen gedurende de gehele 
bouw open moesten zijn’, vertelt Van 
Drunen. ‘Daarbij moesten we soms een  
bypass maken net langs de entree om zo 
nieuwe portalen te kunnen maken.’ Want 
de herontwikkeling betreft zowel de bin-
nen- als de buitenkant. Compleet nieuwe 
gevels geven het gebouw een totaal ander 
gezicht, net als de nieuwe passage die 
werd gebouwd. ‘De nieuwe passage heb-

De verhuizende winkeliers verbouwen hun units 
ook weer, waardoor alles een upgrade krijgt

De Albert Heijn en Lidl zijn verhuisd

Ingang aan het 
Haakplein. Compleet 
nieuwe gevels geven 
het gebouw een totaal 
ander gezicht.



Een veilig winkelcentrum is brandveilig. Daarom werd Spie 
Buiding Systems ingeschakeld voor de sprinklerinstallatie in 
Winkelcentrum Kerkelanden. ‘Onze opdracht was het leveren van 
de casco sprinklerinstallatie’, vertelt Barry Rooke, projectleider en 
engineer bij dit project. ‘De afbouw vindt per unit plaats, indien 
de huurder dat wenst, door ons of door een andere gecertifi ceer-
de sprinklerinstallateur. In verband met de certifi cering loopt dat 
via de aannemer.’

Goed faseringsschema
De fasering van het project – nieuwbouw of renovatie van een 
deel, verhuizing van de betrokken winkeliers, leegmaken en re-
novatie van het volgende deel – is een lastig uitgangspunt, maar 
de prima samenwerking en een goed faseringsschema maakt de 
planning toch haalbaar. Een ander aandachtspunt is de afbouw: 
‘In retail geldt dat elke huurder zijn of haar eigen inrichting heeft, 
zodat we voor elke unit aparte tekeningen moeten maken. Dat 
maakt dit project ook heel leuk’, besluit Barry Rooke. 

Brandveilig winkelen

Damm deuren bv is dé 
bouwkundige totaaloplosser 
op het gebied van Safety & 
Security (brand en inbraak) in 
diverse sectoren.

o.a. bedrijfsdeuren ook XXL, 
transformatordeuren, koeldeuren, 
snelroldeuren, overheaddeuren 
(ook brandwerend), een grote range 
aan rolluiken ( van geheel gesloten 
tot volledig transparant) ook voor 
industrieel gebruik en diverse 
branddeuren /schermen  ( E -W 
en EI: 30, 60, 90, 120 en 150 min. 
producten)

Waarom de keuze voor Damm, 
omdat er veel expertise in huis 
is op het gebied van projecten 
in de U-bouw, Retail- en 
grootwinkelbedrijven en industrie in 
combinatie met andere disciplines.

Onze dienstverlening en expertise 
gaat verder dan het vlekkeloos 
uitvoeren van een project, ook 
de 24/7 service, reparatie en 
onderhoudsdienst staat voor u klaar.

DEUREN & GEVEL TECHNIEK

VOOR MEER INFORMATIE GA NAAR WWW.DAMMDEUREN.NL

SPIE FIRE PROTECTION & SECURITY

SPECIALIST OP HET 
GEBIED VAN BRAND- EN 
ELEKTRONISCHE BEVEILIGING

SPIE, een gezamenlijke ambitie

Kranenberg 17
NL-5047 TR Tilburg
Tel 013 - 578 43 82
www.spie-nl.com

Winkelcentrum Kerkelande • Hilversum
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ben we bovendaks gerealiseerd, boven de 
oude passage, zonder dat de winkels daar 
last van hebben gehad’, aldus Cees van 
Drunen. ‘Pas toen het nieuwe deel geheel 
gereed was, hebben we het onderliggen-
de dak verwijderd en kreeg de passage in 
één keer een nieuw dak.’ 

Grote verhuizing
Niet alleen de supermarkten Albert Heijn 
en LIDL verhuizen, vrijwel alle winke-
liers gaan naar een andere unit. Slechts 
enkelen blijven zitten. Van Drunen: 
‘De verhuizende winkeliers verbouwen 
hun units ook weer, waardoor alles een 
upgrade krijgt. Voor de bouw was dit wel 
een aandachtspunt. Wij moesten wach-
ten totdat de verhuizende winkelier zijn 
winkelinrichting klaar had en over kon, 
voordat wij weer verder konden. Daarom 
was de herontwikkeling gepland voor 
2,5 jaar. Onder andere door bovendaks 

te werken, hebben wij die tijd kunnen 
inkorten. De oplevering staat nu gepland 
voor het eerste kwartaal van 2017.’ Tege-
lijk met de herontwikkeling vernieuwde 
de gemeente de parkeerterreinen, even-
eens in een gefaseerde aanpak zodat 
parkeren voor bezoekers mogelijk bleef. 

Afstemming
Verbouwen met de winkel open: dat 
vraagt extra aanpassingen. ‘Vereiste 
nummer 1 is natuurlijk de veiligheid’, 
zegt Cees van Drunen. ‘Daarna komt 
het afstemmen van de bouwtijden. 
Boven het winkelcentrum bevinden zich 
twee appartementengebouwen, dus de 
nachturen waren ook geen optie. Het was 
elke keer een zoekplaatje om in goede 
harmonie te werken. Een duidelijk fase-
ringsplan en goede communicatie met de 
betrokkenen hebben hun waarde gehad.’
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Theater Het Kruispunt 
wordt knooppunt van

activiteiten

Renovatie Theater Het Kruispunt • Barendrecht

Het Kruispunt in Barendrecht is ingrijpend verbouwd. Het nogal donkere, in zichzelf 
gekeerde theatergebouw is getransformeerd tot een open, transparant en eigentijds 
cultureel centrum. Blikvanger is het markante eikenhouten trappodium.
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Opdrachtgever
Gemeente Barendrecht

Architect
hanratharchitect, Rotterdam

Adviseurs
Vintis Installatieadviseurs BV, Zoeter-
meer (installaties); Schokker Adviseur 
Bouw, Soest (constructies)

Aannemer
Groenendijk PGN Bouw, Dordrecht 

Installateur
BRI Groep,Wateringen

Interieurbouw
Visker Interieurbouw, Terheijden 

Renovatie buitengevels
Rook Groep, Vlaardingen

Bouwperiode
juni 2016 – oktober 2016

Aanneemsom
€ 3.500.000

Tekst: Margot Visser

Middelpunt in de foyer is 
de eikenhouten cascade
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Bezoekadres:
4e Industriestraat 33
3133 EK Vlaardingen

Postadres:
Postbus 577
3130 AN Vlaardingen

T : +31(0)10 4341515
M : info@rookgroep.nl 
W : www.rookgroep.nl

Renovatie Theater Het Kruispunt • Barendrecht

De entreehal is 
veel uitnodigender 
geworden door de 

toepassing van 
grote glaspartijen 

en een aantal 
lichtkoepels

Door de stroken van verschillende breedten oogt 
de nieuwe gevel als een golvend theatergordijn

VISKERVISKERVISKER INTERIEURBOUWINTERIEURBOUWINTERIEURBOUW
 voor een  Bijzonder interieur op maat

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

www.viskerinterieurbouw.nl
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Een belangrijk onderdeel van de renovatie van theater Het Kruis-
punt was de bouw van de multifunctionele cascade, een werk van 
Visker Interieurbouw. In deze cascade zijn folderkasten, een elek-
trische tribune, de receptie, een bar, de garderobe en een leeshoek 
geïntegreerd. ‘De bouwkundige verdiepingsvloer was een gesloten 
vloer’, vertelt Stan Snoek, bedrijfsleider van Visker Interieurbouw. 
‘Groenendijk PGN Bouw heeft een grote sparing in de vloer gemaakt 
en de ruimte constructief voorbereid.’ De cascade zelf bestaat uit 
een houten skelet dat is bekleed met platen eikenfi neer en massief 
eiken. De verschillende niveaus van de cascade zijn afgescheiden 
door balustrades van glas die onzichtbaar zijn gemonteerd. Rondom 
de patio op de eerste verdieping heeft Visker Interieurbouw vlonders 
en borstweringen van eikenhout gerealiseerd.

Piece de resistence: 
de cascade

De reiniging en het schilderwerk van de buitengevel van theater 
Het Kruispunt was toebedeeld aan de ROOK Groep. Omdat het 
gebouw in de binnenstad ligt, was fl exibiliteit een vereiste.

Bij de opdracht kwamen meerdere disciplines aan bod. Eigenaar 
Hewi Hoogendijk van de ROOK Groep: ‘Onze werkzaamheden 
bestonden uit kitten, metselen en schilderen en uit het reinigen 
en conserveren van de gevelkozijnen en de gevelbeplating aan de 
buitenkant. Voor de schilder uit reinigden we al het pleisterwerk 
met behulp van lagedruk heet water in combinatie met een al-
gendoder. De ispo-gevels sausden we van oranje naar donkergrijs.’

Optimale fl exibiliteit vereist
Omdat het pand hartje binnenstad van Barendrecht staat, 
was het logistiek een vrij ingewikkelde opdracht. ‘We hadden 
beperkte werkruimte en moesten ook rekening houden met de 
logistieke bewegingen van Albert Heijn, andere aannemers die 
aan de gevel werkten, winkelend publiek en belendende histori-
sche panden. We hebben ervoor gekozen te werken met hoog-
werkers en losse steigers. Zo waren we optimaal fl exibel.’ Niet 
zozeer de werkzaamheden, maar vooral het fl exibel meegaan in 
de logistiek vormde volgens Hoogendijk de uitdaging. ‘Het was 
hollen of stilstaan. Een goede communicatie met hoofdaannemer 
Groenendijk PGN Bouw was in dit geval essentieel.’

Gevelrenovatie een kwestie 
van fl exibel werken

Ontmoeting en levendigheid staan 
centraal in het ontwerp van het nieuwe 
Kruispunt. Doel van de grondige renova-
tie is het omvormen van het gebouw tot 
bruisend cultureel hart van Barendrecht. 
Hoofdgebruikers van het gebouw zijn 
de bibliotheek, de lokale omroep, een 
nieuwe horecagelegenheid en natuurlijk 
het theater. Ook wordt tachtig vierkante 
meter verhuurd aan ZZP’ers. 

Zestien weken
De theaterzaal is ongemoeid gelaten 
maar de rest van het gebouw, zowel bin-
nen als buiten, heeft een complete me-
tamorfose ondergaan. ‘We zijn begonnen 
met een totale leegsloop waarbij alleen 
de kolommen zijn blijven staan’, ver-
telt Jan Lakerveld van Groenendijk PGN 
Bouw uit Dordrecht. Het in renovaties en 
verbouwingen gespecialiseerde bouw-
bedrijf had slechts zestien weken de tijd 
om het project te realiseren. 

Entreehal
Architect Jan David Hanrath legde in zijn 
ontwerp de nadruk op licht en transpa-
rantie. De entreehal is veel toegankelij-
ker geworden door de toepassing van 
grote glaspartijen en een aantal lichtkoe-
pels. Opvallend middelpunt in de foyer is 
de eikenhouten cascade. Dit bijzondere 
trappodium fungeert als opgang naar de 
eerste verdieping maar bevat ook een 
aantal zit- en speelhoekjes en een garde-
robe. Zo draagt het bij aan de levendig-
heid in het gebouw. 

Op de eerste verdieping bevinden zich 
de bibliotheek, de radiostudio van de 
lokale omroep, een aantal vergader- en 
kantoorruimtes en werkplekken voor 
ZZP’ers. In de ruimte van de bibliotheek 
is een binnentuin gerealiseerd. ‘Hiervoor 
was een fl inke bouwkundige ingreep 
nodig’, vertelt Lakerveld. ‘We hebben een 
opening in het dak gemaakt. Ook zijn 
alle installaties compleet vernieuwd.’ 

Bronsmessingkleur
Ook de buitenzijde heeft een nieuw 
uiterlijk gekregen. Renoveren van de 
gevel was noodzakelijk in verband met 
scheurvorming van de oude beplating. 
De nieuwe gevelbeplating bestaat uit 
geanodiseerd aluminium in brons-mes-
singachtige kleuren. Gelijktijdig is ook 
meer hoogwaardige isolatie aangebracht. 
Door de stroken van verschillende breed-
ten oogt de nieuwe gevel als een golvend 
theatergordijn.

Het Kruispunt is 5 oktober j.l. in gebruik 
genomen. Voor Groenendijk PGN Bouw 
was het project een veelomvattende 
klus. ‘Alle disciplines zijn hier aan de 
orde geweest: sloopwerk, straat-, beton-, 
staalconstructie-, installatie- en schilder-
werk. De korte bouwtijd was pittig, maar 
mede dankzij de prettige samenwerking 
met zowel architect als opdrachtgever 
hebben we dit project tot een goed einde 
weten te brengen’, besluit Lakerveld. 

Ook binnen zijn de 
golvende panelen 

terug te vinden, dan 
in een akoestische 

versie (geperforeerd)
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Kasteel met moderne

voorzieningen

Restaurantie Kasteel Broekhuizen • Leersum

Opdrachtgever
Nellesteyn bv

Architect
Braaksma & Roos Architecten BV, 
Den Haag

Interieurarchitect
Judith van Mourik

Constructeur
De Vries Konstructieburo BV, Gouda

Directievoering
R.A.B. Restauratie Advies en 
 Begeleidingsbureau BV, Den Haag

Aannemer
Koninklijke Woudenberg B.V., Ameide

E-Installaties
Verweij Elektrotechniek BV, Nieuwegein

W-installaties
Spijker Klimaatservice

Smeed en metaalconstructie-
werk
Smeed- en Constructiebedrijf Van der 
Vegt BV, Bleskensgraaf

Bouwperiode
september 2015 – oktober 2016

Bruto vloeroppervlakte
1.000 m2 

Kasteel Broekhuizen in Leersum is bekend van het 
populaire tv-programma ‘Heel Holland bakt’. Na tien 
jaar leegstand is het kasteel grondig gerestaureerd en 
getransformeerd tot hoogwaardig hotel en restaurant. 
Aannemer Koninklijke Woudenberg rondt het project 
af na er ruim een jaar aan te hebben gewerkt.

Het kasteel werd voor een deel gestript, 
sommige monumentale ornamenten wer-
den zorgvuldig ingepakt of tijdelijk ver-
wijderd om later weer te worden terugge-
bracht. Authentieke elementen als houten 
trappen, wandbespanning en ornamenten 
blijven zo behouden. Ook de indeling van 
het pand blijft grotendeels gelijk.

Veelzijdig 
Met name op de eerste verdieping heeft 
Koninklijke Woudenberg veel gerestau-
reerd. Projectleider Johan den Hartog: ‘De 
uitstraling van vroeger is er behouden 
door de vele monumentale elementen. 
De tweede verdieping heeft een luxe 
karakter met onder meer de toepassing 
van marmer en eikenhouten parket en 

sierwerk stucplafonds met mooie terug 
gerestaureerde elementen.’

De vier verdiepingen van het kasteel 
kregen elk een specifi eke bestemming. 
Op de tweede en derde verdieping liggen 
luxe hotelkamers, op de eerste spreek- 
en conferentiekamers en op de begane 
grond bevindt zich de entree en een 
restaurant met lounge hoek en de keu-
ken. Den Hartog: ‘Het is een veelzijdig 
project waarbij we kunnen laten zien dat 
we diverse disciplines beheersen – er is 
zowel sprake van herbouw, verbouw en 
restauratie.’

Installaties uit het zicht
Meest interessant was het aanbrengen 
van de installaties. ‘Het is in een be-
staande omgeving altijd een behoorlijk 
puzzelwerk om alles uit het zicht te 
krijgen. We hebben kanalen tot wel 80 
centimeter doorsnede in de wanden 
weggewerkt en ook in de vloeren hebben 
we leidingen en dergelijke verwerkt. 
Daarnaast hebben we bijvoorbeeld voor 
drie grote luchtbehandelingskasten een 

Industriebouw • november 2016 • 60



Tekst: Chantal Overgouw

De uitstraling van vroeger 
is er behouden door de vele 
monumentale elementen

Een fraai gerestaureerd decor
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Behoud gaat voor vervanging

In Kasteel Broekhuizen is Smeed- en constructiebedrijf Van 
der Vegt verantwoordelijk voor inpandige staalconstructies en 
smeedwerk. Het bedrijf plaatste de staalconstructies in het koets-
huis, in het bijgebouw en in de serre bij de boerderij. Maar ook 
de slanke stalen puien in het kasteel zelf. De dagkanten werden 
in Corten staal uitgevoerd. Verder verzorgde Van der Vegt veel 
smeedwerk zoals duimen en gehengen.

‘Het is voor ons geen werk, maar passie’, zegt Wesco Wijnen, 
directeur van Van der Vegt. ‘Wat we doen is heel divers. Van 
fundering tot schoorsteenkap.’ Van der Vegt maakte en plaatste 
in Kasteel Broekhuizen ook een liftconstructie van 13 meter hoog, 
inclusief het glas. Dat bleek nog een hele uitdaging. ‘Normaal 
gesproken gaat zo’n lift door het dak. Maar het dak van het 
kasteel was al een keer gerestaureerd, dus daar wilden we 
afblijven. Behoud gaat voor vervanging.’ De oplossing was de lift 
in segmenten te produceren en vervolgens door middel van een 
takel naar binnen te brengen. Daar werden de deursparingen, 
de lift en het glas op elkaar geplaatst. Wijnen: ‘Zo werken vergt 
andersom denken en veel creativiteit en kennis. Kan niet, bestaat 
niet voor ons!’

Smeed- en constructie-
bedrijf Van der Vegt

Veldwade 8
3439 LE  NIEUWEGEIN

Tel: 030- 288 65 13
www.veu.nl

Manmakerweg 2 | 2971 VP Bleskensgraaf | www.vandervegt.nl 

Van der Vegt al meer den 110 jaar een begrip op het ge-
bied van: 
 Smeedwerk 
 Restauratie 
 Stalen ramen en deuren 
 Trappen, balustraden en hekwerken 
 Constructie werk 
Wij leveren geen massa productie maar unieke producten. 
Aan ieder project word persoonlijke aandacht besteed. Dit 
gebeurt bij ons in de werkplaats (Bleskensgraaf) op tradi-
tionele wijze. Niet machinaal, maar door een vakman die 
oog heeft voor detail en zijn vak werkelijk verstaat. De 
garantie op levensduur kunnen wij hierdoor met een 
glimlach garanderen. 

plek moeten vinden zodat ze niet te 
zien zijn. Een van die kasten hebben we 
in het dak, in een verdiepte bak aange-
bracht, een in ruimte op de bovenste 
verdieping en een in de kelder onder de 
keuken.’

Cascorestauratie
Behalve het kasteel worden ook enkele 
bijgebouwen opgeknapt. Zo wordt het 
koetshuis – met daarin een feestzaal 
en hotelkamers – opgeknapt en onder-
gaat de boerderij een volledige casco-
restauratie. ‘De boerderij was enigszins 
vervallen. Daar hebben we onder meer 
de complete dakkap inclusief houten 
spantenconstructie en de begane grond 
vloer vervangen. Dat gebouw ronden we 
als laatste af.’

‘We zijn op allerlei onverwachte zaken 
gestuit – zoals altijd bij een monument – 
maar over het uiteindelijke resultaat zal 
iedereen te spreken zijn: een bijzondere 
omgeving met de grandeur van vroeger 
en de luxe van nu.’

Restaurantie Kasteel Broekhuizen • Leersum
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EDE
Enka

Afwerken van het parket
Het Koetshuis wordt nu ook aangepakt 
(Foto: Peter van der Wielen) Nieuw sanitair voor hotelkamers

Beschilderde wandbespanning, 
hagelwitte stucplafonds

Industriebouw • november 2016 • 63



Zadkine College haalt de buurt

naar binnen

Renovatie Zadkine College • Rotterdam

Opdrachtgever
Gemeente Rotterdam/Zadkine, 
 Rotterdam

Architect
RoosRos Architecten, Oud-Beijerland

Adviseurs 
Rhynleve Vastgoed bv, Bodegraven 
(projectcoördinatie); De Blaay – Van den 
Bogaard RI, Rotterdam (installaties)

E & W Installatie
Unica Installatietechniek BV, 
 Bodegraven

Brandwerende voorzieningen
Flamma Brandwerende Applicaties BV, 
Wormerveer

Geïsoleerde glaswanden
Vega projects BV, Amsterdam

Bouwperiode
Eind 2015 – maart 2017

Te renoveren vloeroppervlak
29.000m2

Bouwsom
16 miljoen Euro (excl. btw)

Het nieuwe restaurant
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Tekst: Mirella Schaperkotter

Na ruim 45 jaar vond het Zadkine College in Rotterdam de 
tijd rijp voor een stevige renovatie. Het complex moet voor 
leerlingen, personeel en bezoekers niet alleen vriendelijker  
worden in gebruik, maar het College wil met haar moderne kijk 
op praktijkonderwijs ook de buurt naar binnen halen. 

Dat komt er concreet op neer dat 
bezoekers binnen komen, in een klein 
winkelcentrum hun dagelijkse bood-
schappen doen, een bezoekje brengen 
aan de kapsalon of lunchen in een van 
de restaurants. Deze praktijkruimtes be-
vinden zich allemaal op de begane grond 
van het gebouw. De renovatie geeft een 
compleet nieuwe indeling aan het ge-
bouw. Bovendien zullen alle installaties 
en gevelbeglazing worden vervangen 
zodat het gebouw qua duurzaamheid 
en comfort  op het gewenste niveau van 
deze tijd komt. 

Linoleum
Dura Vermeer sleepte als hoofdaanne-
mer het engineer & build-project in de 
wacht, dat in totaal 29.000 m2 vloerop-
pervlakte betreft. Dura Vermeer haalde 
de opdracht onder meer binnen door 
slimme bezuinigingsopties in te plan-
nen en door hun ervaring tijdens een 
eerdere verbouwing van het, in hetzelfde 
complex gevestigde Grafi sch Lyceum. Ze 
kenden dus de mogelijkheden van het 
gebouw. Zo werd de linoleumvloer niet 
eerst verwijderd – kostbaar – maar over-
legd met de nieuwe vloer. 

Oude 
situatie 

gang

Gang na renovatie

De monumentale entree 
van het Zadkine-complex
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info@flammabv.nl
www.flammabv.nl

Tel: +31 (0) 75 640 76 79

LBK
Renoveren gebeurt onder schooltijd, 
de leerlingen moeten in staat zijn hun 
lessen te blijven volgen. Dura heeft hier 
goed rekening mee gehouden en kwam 
met een aantal maatregelen om gefa-
seerd te kunnen opleveren. Bijvoorbeeld 
door de luchtbehandelingskasten per 
verdieping te installeren, in plaats van 
een centrale luchtbehandelingskasten op 
de achtste verdieping. 

Tijdens het schooljaar 2015-2016 is hard 
gewerkt aan de eerste fase van de reno-
vatie, die onlangs opgeleverd kon worden. 
Een deel van de begane grond en de derde 
tot en met de achtste verdieping zijn 
hierdoor al in gebruik genomen. Archi-
tect Roos&Ros Design ziet met de eerste 
deeloplevering van de begane grond haar 
ontwerp vorm krijgen. Rond de kerst 
zullen meer ruimten in gebruik genomen 
kunnen worden. Maart 2017 verwacht 
Dura Vermeer compleet op te leveren.  

De binnenafbouw krijgt ook de nodige aandacht. Leerlingen 
en personeel moeten per slot van rekening een groot deel van 
de schooldagen in de verschillende ruimten doorbrengen. De 
kwaliteit van de ruimten is dan ook van groot belang, zowel qua 
uitstraling, geluidsniveau en klimaat. Vega Projects uit Amster-
dam verzorgt de plaatsing van geluidsisolerende glazen wanden. 
‘Allemaal maatwerk met afwisselend repetitie effect en specifi ek 
in te vullen ruimtes. Daarbij gevoegd het feit dat we gefaseerd 
werken, maakt dit tot een mooi project voor ons’, vertelt Thijs van 
Haaster, directeur Uitvoering van Vega Projects.  

Logistieke uitdagingen
De glazen systeemwanden en -deuren worden op maat geleverd en 
gemonteerd op alle acht bouwlagen. Het aanleveren en lossen van 
de grote glaselementen aan de straatzijde is binnen een stad als 
Rotterdam een spannende klus. Intern konden de elementen met 
de lift slechts tot de 7e verdieping worden vervoerd, de lift ging niet 
verder. Dus werd met een externe grote kraan het glas vervolgens 
buitenom via de gevel naar de achtste verdieping gehesen. 

De glazen wanden vormen, in ranke aan elkaar geklikte alumi-
nium kozijnen, de lokalen. Valdorpels onder de deuren helpen de 
geluidsisolerend eis van de glazen wanden te halen. De begane 
grond komt gefaseerd in opdracht en oplevering. Hier is iedere 
ruimte anders. Iedere praktijkruimte heeft haar eigen behoefte 
door de verschillende functies van de ruimten. 

Geluidsisolerende glas-
wanden maken de lokalen

Het Zadkine college is praktijkgericht en werkt samen met werk-
gevers en instellingen om de studenten zo goed mogelijk voor 
te bereiden. Niet alleen studenten en personeel maken gebruik 
van het gebouw, ook bezoekers van de praktijkruimten zoals de 
bakkerij. Dat naakt van het Zadkine College een grote publieke 
accommodatie en daarbij horen stringente eisen omtrent de 
brandveiligheid.  Dura Vermeer en Unica besloten Flamma BV in 
de arm te nemen voor de brandwerende voorzieningen. 

Flamma BV werkt uitsluitend met de beste materialen om de 
brandwerendheid te garanderen, gecertifi ceerde monteurs hanteren 
daarbij de juiste methodieken. Nadat de voorzieningen zijn aange-
bracht worden deze in kaart gebracht in een logboek. Een primeur is 
dat alle brandwerende voorzieningen een QR-code krijgen. Dit geeft 
gebouwbeheerders, installateurs en de technische dienst direct in-
zage in welk soort afdichting is geplaatst alsmede de gehele onder-
houdshistorie. Het Zadkine gebouw is een van de eerste gebouwen 
in Europa die met dit vooruitstrevend systeem is uitgerust.    

Brandwerende 
voorzieningen met QR-code
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VEGA Projects
Keienbergweg 56
1101GC Amsterdam
[T] +31 (0)85-833 66 66
[E] info@vegaprojects.nl

Rotterdam • Renovatie Zadkine College

Bakkerij…

…en bakkerswinkel

Fris lokaal
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Bont metselwerk en een dak van kunstriet
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is een zorgcentrum 
met  wijkfunctie

Emmaus

Opdrachtgever
WIJdezorg, Zoeterwoude

Architect
Ir. A.H. Zinkweg Architecten, Wassenaar

Bouwkundige hoofdaannemer
Bouwonderneming Stout BV, 
 Hardinxveld-Giessendam

W & S Installatie
Klimaatservice Holland BV, Hardinx-
veld-Giessendam

E-installatie & Domotica
A & B Electrotechniek, Zuid-Beijerland

Systeemwanden en- plafonds
De Vier Systeemafbouw BV, Ter Aar

Kunstrietendakbedekking
H. van Ginkel Rietdekkersbedrijf, 
 Lunteren

Bouwprogramma
Zorglocatie met 40 huurwoningen, 4 
woongroepen, restaurant, wasserette 
en andere algemene ruimten

Bruto vloeroppervlakte
6.800 m2

Tekst: Merel van Berkel

De nieuwbouw van Zorglocatie 
Emmaus in Zoeterwoude is 
voorbereid op de toekomst: 
duurzaam en energiezuinig, met 
een indeling die nu al inspeelt op 
potentiële veranderingen in de zorg. 

Zwarte rabatdelen in een kopgevel

Vier woonlagen, met 
een dakterras op de 
tweede verdieping

Zoeterwoude • Zorgcentrum Emmaus
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MENSEN VOOR 
GEBOUWEN

WWW.STOUT.NL

• WONINGBOUW

• UTILITEITSBOUW

• ZORG EN ONDERWIJS

•   BEHEER EN  

ONDERHOUD

T. 088 - 440 10 00

E. INFO@STOUT.NL

KADE 34

3371 EP HARDINXVELD-G’DAM

Hoofdentree met 
aangrenzend algemene 

(wijk)voorzieningen
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Architectenbureau Anna Zinkweg uit Wassenaar verzorgde het ontwerp van het nieuwe 
zorgcentrum Emmaus. Bont metselwerk, rabatdelen en een imposant kunstrieten maken 
dat het gebouw prachtig past in zijn landelijke omgeving. Anna Zinkweg: ‘We wilden een 
woonzorggebouw maken dat goed in de omgeving zou passen, ondanks zijn prominente 
volume. Dat is gelukt.’ Naast het dak zijn ook de kozijnen echte eyecatchers. In de ven-
sterbank liggen op maat gemaakte kussens, zodat bewoners en/of familieleden hier van 
het uitzicht kunnen genieten.’ De woongroepen hebben toegang tot een groot dakterras, 
aangekleed met planten en bloemen.

Het interieur is ‘prikkelarm’ (neutraal). Contrasten tonen verschillen tussen wanden, vloe-
ren en hoeken. Kleur komt vooral terug bij de huurwoningen. De voordeuren zijn omlijst 
met een eikenhouten kader dat iets uitsteekt. De hierdoor ontstane verdiepte vlakken 
krijgen een eigen kleur, zodat de ouderen gemakkelijk hun eigen woning herkennen. 

De nieuwbouw bevat naast veertig levensloopbestendige huurwoningen en vier groeps-
woningen een restaurant voor bewoners en de buurt. Hopelijk zal dit restaurant een rol 
gaan spelen voor het hele dorp.

Zinkweg is erg trots op de Groenfonds fi nanciering. ‘WIJdezorg verdient een pluim voor de 
visie waarmee ze investeren met een lange scope. Daardoor is Emmaus een zeer energie-
zuinig, toekomstbestendig gebouw.’

Toekomstbestendig en gemaakt voor 
landelijke omgeving 

Opdrachtgever WIJdezorg ambieerde 
huisvesting met grote indelingsvrijheid. 
Daarmee kan de zorgverlener, die zeven 
locaties heeft in het Groene hart, beter 
inspelen op veranderingen in de zorg-
markt. De nieuwbouw in het centrum 
van Zoeterwoude is daarom opgebouwd 
uit een skelet van prefab kolommen en 
wanden en Airdeckvloeren waarmee 
gewicht wordt bespaard en grote over-
spanningen mogelijk zijn.  De indeling is 
gemaakt met lichte separatiewanden. 

Groenfonds 
Dankzij het energiezuinige en duurzame 
ontwerp (Anna Zinkweg Architecten) 
heeft het project een fi nanciering kun-
nen krijgen uit het Groenfonds. Duur-
zame toepassingen zijn de kunststof 
kozijnen en het kunstrieten dak met 
HSB-kapconstructie. Ook is er een eigen 
warmtebron aangelegd, hebben gevels 
en daken een hoge Rc-waarde en is de 
EPC lager dan vergelijkbare zorglocaties. 
De oksel van het dak ligt vol met zon-
nepanelen. Verder is een gedeelte van 
de HSB gevels gevuld Isofl oc cellulose, 
gemaakt van gerecycled krantenpapier. 

Zoeterwoude • Zorgcentrum Emmaus

Dakterras
Op de begane grond, eerste en derde 
verdieping komen appartementen voor 
ouderen, die daar geheel zelfstandig 
kunnen wonen. Zij kunnen naar wens 
gebruik maken van de faciliteiten die 
Wijdezorg biedt. Op de tweede verdie-
ping liggen kamers voor de bewoners die 
dagelijkse verzorging behoeven. Vanuit 
de gezamenlijke woonkamers krijgen 
bewoners toegang tot het gezamen-
lijke dakterras. Verder wordt het pand 
voorzien van een restaurant, wasserette 
en andere algemene ruimten, waar ook 
bewoners uit de wijk welkom zijn.

Vertrouwen opdrachtgever
Emmaus is het vierde zorgcentrum dat 
Bouwonderneming Stout BV plaatst in 
opdracht van WIJdezorg. ‘Door de jaren-
lange nauwe samenwerking is Emmaus 
in minder dan drie jaar gerealiseerd 
van schets tot realisatie’, vertelt be-

drijfsleider Ronald Kort. ‘De manier van 
samenwerking en Het vertrouwen van 
de opdrachtgever zetten we door naar 
onze partners, waardoor er een vaste 
kern ontstaat die allen hetzelfde doel en 
kwaliteitsniveau nastreven.’

Keukenunit van appartement
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woonzorgvoorziening

Eemhorst • Soest
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Van boerenbedrijf tot
woonzorgvoorziening

Tekst: Margot Visser

Blik op de Eemhorst vanaf het terras

In het groene buitengebied tussen Soest, Baarn en 
Amersfoort wordt gebouwd aan De Eemhorst, een 
kleinschalige woonvoorziening voor mensen met 
geheugenproblemen zoals dementie. Initiatiefnemer 
René Hilhorst groeide op in de op het terrein gelegen 
boerderij. Met het realiseren van een zorgcomplex geeft 
hij invulling aan zijn wens om het boerenbedrijf een 
nieuwe toekomst te geven.
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In het ontwerp van Ter Braak Architecten staat het buitenleven 
centraal. Dit komt zowel in het exterieur als in het interieur tot 
uiting. De woongebouwen hebben een schuurachtige uitstraling. 
Een kolommenstructuur van douglashout geeft maat en schaal aan 
dit schuurgevoel en ook het dakmateriaal refereert eraan. Flinke 
overstekken beperken de zoninstraling en geven een vriendelijke uit-
straling.  De nokken lopen, naar een eis van de gemeente, evenwijdig 
aan het omringende slagenlandschap.

De drie gebouwen zijn in een open carré geformeerd rondom 
een centraal binnenterrein. Hier wordt een tuin aangelegd waar 
bewoners kunnen wandelen of even rustig kunnen zitten. Ook komt 
er een kleine speeltuin voor bezoekende kleinkinderen. De apparte-

menten kijken deels uit op dit levendige middenterrein en deels op 
de omringende landerijen. 

Verlengde van de gezamenlijke woonkamer
Binnen is speels omgegaan met de ruimte. Gangen zijn er niet. ‘Gan-
gen doen denken aan instellingen en dat wilden we hier niet. Door 
de binnenruimte te variëren in breedtemaat creëren we plekken 
om bijvoorbeeld een zitje te maken of een aquarium neer te zetten. 
Zo wordt deze ruimte meer een verlengde van de gezamenlijke 
woonkamer’, vertelt architect Michel ter Braak. Ter Braak Architecten 
verkreeg de opdracht na een architecten selectie georganiseerd door 
de, particuliere, opdrachtgever. 

Geen ‘ganggevoel’ in De Eemhorst

Juffer’s tegels en sanitair verzorgt het complete tegelwerk in de 
nieuwe woonzorgvoorziening De Eemhorst. Er worden Mosa tegels 
toegepast in drie hoofdkleuren. Eigenaar Dries Juffer: ‘Deze tegels heb-
ben een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. De tegels zijn maat-
vast, vlak en alle verschillende kleuren hebben exact dezelfde afmeting 
zodat deze zonder problemen onderling verwerkt kunnen worden.’ De 
tegels zijn gelijmd, afgevoegd en gekit met producten van Mapei.

Jarenlange expertise
Juffer’s tegels en sanitair verzorgt al jaren complete douche- en 
toiletverbouwingen voor woningcorporaties en hotelketens. Bij de 
particulier verzorgt het bedrijf tegelwerken, maar ook complete 
badkamer- of toiletverbouwing en woonkamervloeren. ‘Ik nodig 
iedereen uit een kijkje te nemen in onze showroom te Elspeet.’

Tegels: maatvast, vlak en in drie kleuren

Eemhorst • Soest

De drie gebouwen 
zijn in een open carré 
geformeerd rondom een 
centraal binnenterrein
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Het complex bestaat uit drie 
boerderijhuizen van elk 15 bij 
45 meter, waar totaal 27 ap-
partementen komen. Met een 
oppervlakte van 40 m2 zijn deze 
ruim opgezet. Elk appartement 
heeft een woonkamer, een aparte 
slaapkamer en een badkamer. 
Een eigen tuindeur geeft toegang 
tot de (privé)buitenruimte. Ieder 
woongebouw heeft een geza-
menlijke huiskamer en keuken.

Uitbreidbaar
Bouwbedrijf De Witte B realiseert 
De Eemhorst en verwacht begin 

2017 op te leveren. De construc-
tie bestaat uit betonvloeren op 
zand en kalkzandsteen binnen-
wanden. Het dak is bekleed met 
geïsoleerde sandwichpanelen. 
Metalstudwanden vormen de 
afscheiding tussen ruimtes in 
de appartementen. Uitbreiding 
is in de toekomst mogelijk op de 
reeds gerealiseerde, maar nog 
niet afgewerkte, eerste verdie-
ping. Het gehele complex is 
voorzien van vloerverwarming 
en –koeling door middel van 
warmteterugwinning.

Juffer’s tegels & sanitair  Veenweg 30 8075 PS Elspeet
tel: 0577-491423 fax: 0577-492342

 www.jufferstegelsensanitair.nl

    Juffer’s tegels en sanitair: Uw adres voor de complete installatie
 van badkamers,toiletruimtes en overig  tegelwerk in uw woning. 

 

Opdrachtgever
E. van Dooren / R. Hilhorst, 
 Driebergen-Rijsenburg

Architect
Ter Braak Architecten BV, Utrecht

Advies Installatie
Innax Installatieadvies, Veenendaal

Constructeur
Contructiebureau de Prouw BV, Bunnik

Bouwkundige hoofdaannemer
Bouwbedrijf de Witte BV, Vollenhove

Installatietechniek
Lok Installatietechniek BV, Vollehoven

Dakplaten
Hardeman van Harten, Lunteren

Tegelwerk
Juffer’s Tegels en Sanitair, Elspeet

“Schuren met fl inke overstekken”
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Van gesloten bankgebouw naar transparant

Opdrachtgever
Gemeentebestuur van de Gemeente 
Wijchen

Architect,  interieurarchitect
De Twee Snoeken, ’s-Hertogenbosch

Adviseur installaties
Huisman & van Muijen, 
’s Hertogenbosch 

Aannemer
Van Grootheest bouwbedrijf, Ede

Staalconstructies
Viets Staalconstructie, Harskamp

Aannemer vast meubilair
Akkermans Interieurbouw, 
Sint Willibrord

Bouwprogramma
Ombouw van een bestaand bank-
gebouw naar stadskantoor

Bruto vloeroppervlakte
4.500 m2

Tekst: Martine Laene

Aan de Kasteellaan in het Gelderse Wijchen vestigde zich in de jaren 80 het 
gemeentekantoor. Met het moderne werken en een veranderende samenleving is er 
behoefte aan meer transparantie en een fl exibele indeling. Intern drastisch verbouwen leek 
de meest logische oplossing.  ‘Een moderner, fl exibeler kantoorruimte waar transparantie 
letterlijk en fi guurlijk centraal staat’, zo luidde de opdracht die architect Maarten Willems 
in 2013 kreeg van de gemeente Wijchen. 

Maquette nieuwe stadskantoor. ‘De keus voor het 
voormalig bankkantoor leidt tot een vele malen 
effi ciënter, duurzamer en bereikbaarder gemeentehuis’
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Viets Staalconstructie uit Harskamp is 
ingeschakeld om de dragende construc-
ties voor de nieuwe indeling van het 
nieuwe gemeentekantoor te ontwerpen, 
te produceren en te monteren. Naast het 
openwerken van het nieuwe transparante 
hart van het pand worden de bijgebouwen 
uitgebreid om extra vierkante meters kan-
tooroppervlak te creëren. Bovendien wordt 
in het pand een extra verdiepingsvloer 
aangebracht. Vanuit het centrale, transpa-
rante middendeel van het pand met de vide 
worden beide vleugels toegankelijk. 

Viets ontwerpt en produceert de dragende 
stalen constructies die de betonnen en 
houten vloerdelen zullen gaan dragen. ‘Een 
effi ciënte verbouwing vraagt een fl exi-

bele en oplossingsgerichte houding. Een 
bestaand pand is in de praktijk nooit he-
lemaal wat er op papier staat’, aldus Adrie 
van der Velden, directeur van Viets. 

Op de millimeter nauwkeurig
Het 3D tekenwerk helpt de exacte con-
structie op de millimeter nauwkeurig in 
kaart te brengen. In eigen werkplaats pro-
duceert Viets met de nieuwste technieken, 
machines en materiaalbehandeling de 
staalconstructie die naadloos aansluit op 
de bestaande bouw. 
De montageploegen verzorgen een naad-
loze afwerking op locatie. ‘Staal is sterk. 
Viets combineert deze eigenschap met 
fl exibiliteit en een breed scala aan toepas-
singen’, besluit Van der Velden.

Staal is sterk, fl exibiliteit is een vereiste 

Van gesloten bankgebouw naar transparant
stadskantoor

Wijchen • Herbestemming stadsbank 

In eerste instantie leek een verbouwing 
van het huidige gemeentekantoor aan 
de Kasteellaan in Wijchen voor de hand 
liggend. De plannen werden gemaakt. 
Samen met de gemeentelijk opdrachtge-
ver en interieurarchitecte Marieke Korver 
verzamelde Willems zich rond om de ta-
fel. Het uitwerken van de schetsen en de 
verhuizing van het gemeentelijk werkap-
paraat naar het nabijgelegen voormalig 
bankkantoor werd op poten gezet.

Stadsbank
Zo gezegd, zo gedaan? Niet bepaald. 
Aan de teken- en rekentafel kwam Wil-
lems samen met zijn team tot een zeer 
verrassend inzicht: het ogenschijnlijk 
zeer gesloten pand van de voormalige 
stadsbank (tot voor kort in gebruik door 
de Rabobank) leende zich zeer goed, zo 
niet beter dan de oorspronkelijke locatie 
als toekomstbestendig gemeentekantoor. 
Onder het pand zit al een grote parkeer-
garage en met de nodige aanpassingen 
zou de gemeente de komende 10-15 jaar 
zelfs fl ink kunnen besparen op de exploi-
tatie van het gebouw. ‘De keus voor het 
voormalig bankkantoor leidt tot een vele 
malen effi ciënter, duurzamer en bereik-
baarder gemeentehuis’, aldus Willems.

Keuzes in kaart brengen
Is dat niet adviseren tegen de wens van de 
opdrachtgever in? ‘Wij zijn een professio-
neel bureau dat niet schroomt om eerlijke, 
duurzame adviezen te geven die afwij-
ken van de oorspronkelijke opdracht. Als 
expert zien we dat zelfs als onze profes-
sionele verantwoordelijkheid. Uiteindelijk 
bepaalt de opdrachtgever, maar is het aan 
ons de keuzemogelijkheden in kaart te 
brengen en inzichtelijk te maken.’

Bankgebouw wordt stadskantoor
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1000-21-5000-1315 BNA Handboek 15-16 Kleur: fc

Viets voor een sterk staaltje

Molenstraat 8 , 6732 BP - Harskamp
tel. 0318 - 456252

www.vietsconstructie.nl
info@vietsconstructie.nl

1_2_liA4_fc_B.indd   1 03-09-15   17:08

Vide
Samen met het gemeentebestuur van 
Wijchen is het plan verder uitgewerkt. 
Het hart van het voormalig bankkantoor 
wordt volledig opengebroken zodat in het 
midden onder het nieuwe glazen plafond 
een centrale hal met vide ontstaat. Aan 
beide zijden komt een kantoorvleugel 
met verschillende, fl exibel indeelbare, 
verdiepingen, schuine glazen dakkap-
pelen en glazen wanden grenzend aan de 
vide in de centrale hal. Interieur architec-
te Korver, eveneens van De Twee snoeken 

zorgt voor ervoor dat ook de inrichting 
van de kantoor verdiepingen de beoogde 
fl exibiliteit en transparantie ondersteu-
nen en uitstralen. Het personeel van de 
gemeente werkt tijdens de verbouwing in 
het bestaande gemeentehuis.

Vanaf 2017 is het nieuwe gemeentehuis 
van Wijchen volledig operationeel en 
zal vol trots, als transparant hart van 
het Gelderse plaatsje haar inwoners 
verwelkomen.

Herbestemming stadsbank  • Wijchen

Het oude 
gemeentekantoor, 

met duidelijke jaren 
80 signatuur
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EINDELOOS VEEL 
MOGELIJKHEDEN 

MET GLAS

FLUISTER-GLASWANDEN 

Rustig werken in een open ruimte met veel 
licht. Een droom, een werkelijkheid.

Glass Inside levert en plaatst geluidsisoleren-
de glaswanden met testrapport. 

Een advies op maat?
Loop binnen bij een van onze vestigingen.

Of kijk voor een duidelijk zicht op 
www.glassinside.nl/wanden/  

Netwerk voor interieurglas 
over heel Nederland.  



ASK ROMEIN  
GAAT ALS GERENOMMEERDE STAAL- EN 
TOTAALBOUWER GEEN UITDAGING UIT DE WEG.

 §  Vestigingen in Roosendaal (NL), Malle (B) en Vlissingen (NL) 

 §  Autonome ontwerper én hoofdaannemer

 §  Uitstekende eigen design- en engineeringsafdeling

 §  Technische expertise in staal-, beton- en houtconstructies

 §  Innovatieve en creatieve uitwerking voor ieder (turn-key) project

 §  Jaarlijkse productiecapaciteit van circa 50.000 ton staal

ASK ROMEIN BV
Belder 80, 4704 RK Roosendaal, Nederland ❘ info@ask-romein.com ❘ www.ask-romein.nl
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