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Robuuste gaswandketels voor iedere stookruimte

ecoTEC plus 80 - 100 – 120

Robuuste gaswandketels voor iedere stookruimte.

Systemen voor iedere stookruimte met brede range 

gaswandketels in solo-, lijn-, ruggelingse- èn hoekopstelling  
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Unica Brandbeveiliging     www.unica.nl/brandbeveiliging

Het aanleggen en beheren van uw brandbeveiligingsinstallatie kunt 

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

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

HOE BRANDVEILIG 
IS UW BEDRIJF?
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Bouwen met 1.300

‘legoblokken’

Imagewharf • Amsterdam

Opdrachtgever
Imagewharf BV, Amsterdam

Ontwikkelaar
Steengoed Holding, Amsterdam

Architecten
Allard Architecture, Amsterdam en 
 Affaire d’Architecture, Amsterdam

Landschapsarchitect
Felixx Landscape Architects and 
 Planners, Rotterdam

Bodemadviseur
NVLO Advies, Haarsteeg

Bouwbedrijf
Hercuton BV, Nieuwkuijk

Installaties (ontwerp en 
 uitvoering)
Hiensch Engineering BV, Amsterdam

Staalconstructies
Dijkstaal

Betonvloeren
Loos Betonvloeren, Obdam

Bouwperiode
januari 2017 – mei 2018

Het Ontwerpgebouw
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Tekst: Margot Visser

Imagewharf bestaat uit drie grote 
volumes: het Ontwerpgebouw 
(linksachter), Het Werkgebouw 
(linksvoor) en het Studiogebouw 
(rechtsvoor). Ze zijn elk weer 
opgedeeld in multifunctionele 
vertrekken (werkplaatsen, 
loftoffices, ateliers) 

In de trendy Amsterdamse Houthavens verrijst Imagewharf, een nieuwe hotspot 
voor creatieve ondernemers. Naast werkruimte biedt deze ‘urban community’ ook 
mogelijkheden om te netwerken, sporten en ontspannen. Hercuton, totaalaanbieder 
in turnkey bedrijfshuisvesting, realiseert Imagewharf conceptmatig in prefab beton.

Het eerste onderdeel van Imagewharf, het 
Ontwerpgebouw, wordt in november 2017 
opgeleverd. In mei 2018 volgen het Stu-
diogebouw en het Werkgebouw, alsmede 
de parkeergarage en de buitenruimte. 
In totaal omvat het project 17.500 m2 
bouwvolume op bijna 1,5 hectare grond. 
De drie gebouwen krijgen loftoffices met 
afmetingen die variëren van 90 m2 tot een 
gehele vloer van 1.600 m2 en ambachts- 
en atelierruimtes van 100 tot 500 m2. 
Huurders, members genaamd, delen een 
clubhuis met food en beverage voorzie-
ningen, expressie- en presentatieruimtes, 
glasvezel internet, e-cars en e-bikes, een 
stadspark en daktuinen. 

Loftarchitectuur
Hercuton is al vanaf de planfase bij het 
project betrokken als hoofdaannemer en 
financier. ‘Met ons betonbouwconcept 
zijn wij in staat nieuwbouwkantoren in 
loftarchitectuur te realiseren. De krach-
tige, robuuste uitstraling van beton in 
combinatie met een verfijnd interieur 
zorgt keer op keer voor een spraakma-
kend eindresultaat. Dit sluit goed aan 
op de industriële uitstraling die de twee 
architectenbureaus, Allard Architecture 
en Affaire d’Architecture, voor ogen 
hadden’, vertelt projectleider Alex van 
der Linden. Beton, hout en staal zijn de 
belangrijkste toegepaste materialen. 

Installaties, draagconstructies en kolom-
men blijven in het zicht. ‘Het voordeel 
daarvan is dat je mooie hoge en lichte 
ruimtes krijgt.’

Transparantie
De drie gebouwen vormen een een-
heid, maar zijn verschillend qua opzet. 
Kenmerkend voor het Ontwerpgebouw 
zijn de grote hoge ruimtes met veel 
lichtinval. De twee andere gebouwen zijn 
bij de begane grond en de eerste verdie-
ping opgetrokken uit een negen meter 
hoge zwarte sokkel in prefab beton met 
daarbovenop een tweede maaiveld. Hier 
begint de transparantie op het dak met 
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Dijkstaal B.V.
Zwarte Zee 15  |  3144 DE MAASSLUIS

www.dijkstaal.nl  |  + 31 (0)10 - 599 33 99

STAALCONSTRUCTIES   BRUGGENBOUW 
INDUSTRIEBOUW   STAALBEWERKING

Dijkstaal B.V.   |   Zwarte Zee 15   |   3144 DE MAASSLUIS
www.dijkstaal.nl  |  010 - 599 33 99   |   info@dijkstaal.nl     

BETONVLOEREN
Logo tbv schaatspak.indd   2 07-10-16   15:22

Tocht 8, 1713 GP Obdam
0226-456915 / 06-51531502

Dat er verontreinigingen in de grond van de Amsterdamse 
Houthavens, waar Imagewharf wordt gerealiseerd, zaten, was 
bekend. Hercuton vroeg arbo- en milieu-adviesbureau NLVO 
Advies om hen te begeleiden inzake de bodemverontreinigingen 
op locatie om de risico’s in kaart te brengen en een saneringsplan 
op te stellen. 

Een verstandige beslissing, vindt eigenaar en Hoger Veiligheids-
kundige Jan van Oosterhout. ‘Door ruim op tijd een dergelijk 
onderzoek te doen, komt de planning niet in gevaar en heb je er 
in de uitvoering profijt van. In het geval van Imagewharf kon er 
door snel schakelen met de juiste mensen van Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied en het Havenbedrijf binnen een paar 
weken worden gestart met bouwen.’

Van Oosterhout werkte ruim zestien jaar in de aannemerij. 
Hij merkt dat zijn praktijkkennis een belangrijke toegevoegde 
waarde is in zijn werk als adviseur. ‘Ik heb ook aan de andere kant 
van de tafel gezeten en weet wat er bij een project komt kijken. 
Het hoeft vaak niet zo moeilijk te zijn. ‘Deskundig zijn, eenvoudig 
doen’ is mijn motto.’ 

Deskundig zijn,  
eenvoudig doen

Voor het Ontwerpgebouw, onderdeel van het project Image-
wharf, verzorgde Loos Betonvloeren uit Obdam alle vloeren. 
Commercieel en betontechnologisch adviseur Alex van der 
Ham specificeert: ‘We hebben betonvloeren gelegd op alle vijf 
verdiepingen. Deze zijn voorzien van wapening en op de begane 
grondvloer tevens van EPS isolatie. Gekozen is voor beton in 
een speciale samenstelling, de zogenoemde ABT-mengsels, om 
scheurvorming tegen te gaan. Vervolgens hebben we de vloeren 
gevlinderd en nabehandeld met een impregneermiddel. In totaal 
gaat het om 6.730 m2.’
 
Opdrachtgever Imagewharf koos geen specifieke kleur. Dit is 
wel mogelijk bij Loos. ‘De meeste klanten willen grijs. Ze besef-
fen echter niet dat wij wel twintig tinten grijs kunnen leveren, 
van witgrijs tot bijna zwart. Een kleurtje kan ook: trendy op dit 
moment is een lichte kleur met een bruin tintje.’

Meer kwaliteit
Aannemer Hercuton koos ervoor om het volledige pakket, inclu-
sief isolatie, wapening en afwerking, bij Loos Betonvloeren onder 
te brengen. ‘Soms knipt een aannemer dat vanwege kostenvoor-
deel in delen op. De kwaliteit is echter beter gewaarborgd wan-
neer je alles bij één partij neerlegt’, meent Van der Ham.

Meedenkend vloerenbedrijf
Loos Betonvloeren is een landelijk opererend bedrijf met zeventig 
medewerkers. Naast vloeren storten en wapenen verrichten ze 
ook reparatiewerk. Van der Ham: ‘We werken met vijf ploegen be-
staande uit vijf betonstorters en vlinderaars. Ook hebben we een 
eigen beton-technisch adviseur in dienst. We denken graag met 
onze klant mee om een vloer zo kwalitatief mogelijk op te leveren.’

Twintig tinten grijs

Imagewharf • Amsterdam
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NLVO advies Meester Prinsenstraat 19  |  5254 JB  Haarsteeg
 E-mail: info@nlvo-advies.nl  |  Tel.: 06- 57978084 www.nlvo-advies.nl

Asbest- en sloopmanagement
Projectmanagement bij sloop en asbestsanering.

Bodemverontreinigingen
Onderzoek, advies en begeleiding bij bodemverontreinigingen.

Veiligheidsmanagement
Anticiperen op risico’s door risico- en ongevalsanalyses.

Arbeidshygiëne
Voorkom beroepsziekten! Aan de hand van uw bedrijfsactiviteiten bepalen 
onze arbeidshygiënisten de impact en blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

A5 Advertentie NLVO Advies.indd   1 05-10-17   14:23

Staalconstructiebedrijf Dijkstaal heeft al veel uiteenlopende 
projecten gerealiseerd en is allang geen onbekende meer in de 
prefab betonbouw. Ze weten wat erbij komt kijken om de ver-
schillende disciplines die staal en beton zijn naadloos op elkaar 
aan te laten sluiten. Door de vele disciplines die aan de orde 
komen bij de Imagewharf in Amsterdam vormt deze opdracht 
een uitdaging die Dijkstaal graag aangaat. 

De eerste twee bouwlagen worden uitgevoerd in beton. Daarbo-
venop komen zware stalen liggers om de staalconstructie van de 
overige verdiepingen te kunnen dragen. De levering en montage 
omvat 330 ton staal voor het Hoekgebouw, het Torengebouw en 
het Studiogebouw. Verder worden de gebouwen door Dijkstaal 
voorzien van architectonische windverbanden, stalen bordesvloe-
ren, kanaalplaatvloeren en twee loopbruggen. Een mooi project 
om samen met Hercuton tot een goed resultaat te brengen!

Staalbouwer met affiniteit 
voor beton

een staalconstructie op het Studio- en 
Werkgebouw en nog twee houten pavil-
joens op het Werkgebouw. 

LEGOlisering
Hercuton bouwde het Ontwerpgebouw 
casco in slechts dertien weken tijd dank-
zij haar conceptmatige werkwijze. Dit 
wordt ook wel LEGOlisering genoemd. 
Het project is vanaf ontwerp tot en met 
aansturing op de bouwplaats virtueel 
weergegeven en nauwkeurig berekend. 
‘Hier ging het om 1.300 verschillende be-
tonelementen, die elk een eigen nummer 
hebben. Alle elementen worden in een 
planning gezet. Per dag weten we precies 
welke elementen aan de beurt zijn. Zo 
hebben we vanaf het voortraject tot en 
met de oplevering alles onder controle’, 
legt Van der Linden uit. De drie gebou-
wen worden turnkey opgeleverd. 
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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

13-203 Hercuton Adv RKC magazine def_Opmaak 1  11-09-13  15:04  Pagina 1
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Folies recyclen tot
re-granulaat

Opdrachtgever, ontwerp en 
 projectbegeleiding
Attero 
 
Contructeur
Reijneveld Engineering, Scherpenzeel

Uitvoering bouwkundig en civiel
Salverda Bouw BV, ’t Harde

Stoom- en E-installatie
Spie Nederland BV, Breda

Staalconstructie, trappen en 
kooiladders
Kampstaal Staalbouw BV, Emmeloord

Bouwperiode
maart 2017– eind 2017 

Bruto vloeroppervlakte
2.600 m2

Tekst: Loek Schaap Wijster • Kunststof Opwerkingsinstallatie

Op hun locatie in Wijster realiseerde het vuilverwerkingsbedrijf 
Attero een Kunststof Opwerkingsinstallatie. Deze fabriek zorgt 
ervoor dat de teruggewonnen folies tot re-granulaat verwerkt 
worden. Ondanks een hectische voorbereiding en vele wijzigingen 
bouwde Salverda conform de wensen van de opdrachtgever.

Staalconstructie hal

https://www.attero.nl/
http://reijneveld.nl/
https://salverda.nl/
http://www.kampstaal.com/
https://salverda.nl/projecten/bouw-hal-attero-in-wijster/
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Kampstaal en Kamplacon maken deel uit van

#wemakesteelwork

Kampstaal staalbouw en Kamplacon dak- en wandconstructies 
onderscheiden zich al vele jaren lang in flexibiliteit en kwaliteit. Samen 
verzorgen we de beste staal constructies en de meest duurzame 
daken en wanden, desgewenst met zonnepanelen. We investeren 
in constante scholing van ons personeel en maken ons er sterk voor 
een van de leukste werkgevers in Emmeloord en de wijde omgeving 
te zijn en blijven. Samen werken aan uw project in dak-, wand- en 
staalconstructies? Bezoek ons via gbsteelgroup.com.

Uw one-stop-shop
in staal

Kunststof Opwerkingsinstallatie • Wijster

‘De werkzaamheden voor de nieuwbouw van de kunststof
opwerkingsinstallatie van Attero zijn in de laatste fase’, vertelt 
Vincent de Jong, projectleider bij Kampstaal Staalbouw. ‘Aan de 
buitenzijde komen nog de nodige trappen en bordessen die aan
sluiten op de silo’s. Onze bijdrage bestaat uit A tot Zbegeleiding, 
engineering van de staalconstructie en aansturing van de mon
tage. Als eerste hebben wij de ruwbouw staalconstructie van de 
hal en het aansluitende kantoorgedeelte opgezet. Daar omheen 
zitten beplatingen. We werken voor de beplatingen samen met 
 Kamplacon dak en wandconstructies, een van de zusterbedrijven 
binnen onze groep, met als voordeel dat je een extra paar ogen 
hebt en nog sneller kunt schakelen’. 

De Jong: ‘Er waren veel wijzigingen die we op korte termijn 
moesten realiseren. Tijdens onze bouw waren er voortdurend 
aanpassingen aan de installaties voor de kunststofopwerking, 
waardoor een computerruimte groter werd dan geschetst en 
trappen ineens een hele onderconstructie nodig hadden. Met 
onze flexibiliteit en snelle doorlooptijden is dit voor ons geen 
enkel probleem!’

Staalwerk met 
zusterbedrijf

Verwerkings
installatie in de hal

http://www.kampstaal.com/
http://www.kamplacon.com/
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Vertrouwen op
creativiteit en
deskundigheid

Reijneveld Engineering:
Specialist bouwconstructies logistiek vastgoed

www.reijneveld.nl   

‘Het betreft nieuwbouw van een hal voor plastic 
verwerking’, zo meldt Heinze van Enk, projectleider 
bij Salverda Bouw. ‘In de hal wordt een installatie 
geplaatst die folies (LDPE) gaat verwerken tot re-
granulaat. Deze plastic korrels van hoge kwaliteit zijn 
grondstof voor nieuwe plastic producten’. 

Van Enk: ‘De nieuwe hal met aansluitend kantoorge-
deelte is een stalen constructie bekleed met stalen 
sandwichpanelen en een betonplint aan de onderzijde. 
Het is een staalconstructie met een hoogwaardige coa-
ting zodat de kwaliteit gewaarborgd is. Rondom zit in 
de gevels een lichtstraat die zorgt voor daglichttoetre-
ding in de hal. Salverda is verantwoordelijk voor LOT 1 
van dit project: het bouwkundige en civiele gedeelte’. 

Hectische voorbereiding met vele wijzigingen
‘Nadat het ontwerp is omgezet in een definitief ont-
werp, is de werkvoorbereiding opgestart’, licht van Enk 
toe. ‘Het bouwproces is begin 2017 gestart, vervolgens 
is de hal gerealiseerd evenals het kantoorgedeelte. 
Tijdens de hectische werkvoorbereiding zijn er nog 
diverse wijzigingen doorgevoerd, doordat veel zaken 
aangaande de nieuwe installatie onduidelijk waren. 
Ondanks de vele wijzigingen in het ontwerp is het 

proces goed verlopen. Ook golden er strenge veilig-
heidseisen op het bouwterrein. Tijdens de periode 
dat Salverda toezichthouder was op de veiligheid is 
er geen enkel ongeval geweest die evenmin gezorgd 
heeft voor vertraging op de planning. Al met al was het 
een complex, maar uitdagend proces en is het gebouw 
gerealiseerd conform de wensen van Attero’.

Mens, techniek en verbinding
Van Enk: ‘Salverda is al meer dan 60 jaar een betrouw-
bare partner op het gebied van nieuwbouw van wo-
ningen en utiliteitsprojecten, onderhoud en renovatie 
voor woningcorporaties alsook bedrijfspanden en 
hotels, betonbouw en betonrenovatiewerkzaamheden.
Binnen onze organisatie staan Mens, Techniek en Ver-
binding centraal. Onze medewerkers zijn het gezicht 
van Salverda en zijn vaak al tientallen jaren bij ons 
in dienst. We werken oplossingsgericht, waarbij wij 
anticiperen op vragen van onze relaties. Onze betrok-
ken bouwers maken het verschil’.

Bouw opwerkings installatie 
voor kunststof verliep zonder 
ongelukken, zonder vertraging

Reijneveld Engineering ontwerpt veel constructies voor de 
industrie. Het komt regelmatig voor dat het ontwerp van het 
industriële proces nog bezig is terwijl de bouw van de fabriek al 
is gestart. Het proces van de opdrachtgever staat dan altijd op 
nummer één. ‘Totdat het beton echt hard is kan er nog van alles’, 
zeggen ze dan. Wat is er nog mogelijk? Er is altijd een oplossing. 
Het vraagt altijd om een directe communicatie met de opdracht
gever en de bouwer. Dat is bij Attero met aannemer Salverda heel 
goed gelukt. 

Het proces, zowel in de tenderfase als in de uitvoeringsfase ging 
in sneltreinvaart en was soms hectisch, maar altijd in een goede 
sfeer. En na een bezoek aan de bouwplaats bleek er meestal voor 
elke uitdaging een oplossing. 

Voor elke uitdaging een 
oplossing

In gebruik

http://reijneveld.nl/


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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breidt logistiek verder 
uit aan Distriboulevard

Inter-Sprint

Opdrachtgever
Beheermaatschappij Inter-Sprint BV, 
Moerdijk

Architect  (tevens 
 bouwbegeleiding)
VDM Architecten, Schiedam

Aannemer
Hercuton bv, Nieuwkuijk

Vloeren hal en laadock
Van Berlo Bedrijfsvloeren BV, Veghel

Loading docks
Rite-Hite Benelux BV, Twello 

Lichtstraten
Dome Lichtstraten, Oosterhout

Houten spanten
Derix, Hermeskeil (D)

Industriële overheaddeuren
Doors and More, Eemnes

Bouwperiode
mei 2017 – eind 2018

Bouwprogramma
bedrijfspand opslag- en distributiehal

Bruto vloeroppervlakte
26.106 m2

Tekst: Astrid Berkhout Moerdijk • Distributiehal Inter-Sprint

Inter-Sprint is sinds 2005 gevestigd op industrieterrein Moerdijk. De 
afgelopen jaren heeft Hercuton al flink gebouwd aan het logistiek 
centrum van een van de meest toonaangevende leveranciers van 
banden in Europa. Onlangs ging wederom een uitbreiding van de 
locatie Distriboulevard van start. Deze stelt Inter-Sprint in staat om 
de interne logistiek op een nog hoger plan te brengen.

Constructie van prefab beton 
met houten dakliggers
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Rite-Hite is al ruim een halve eeuw actief in de logistieke sector. 
Het bedrijf startte in 1965 met oplossingen voor de laad- en 
losomgeving. Het ontwikkelde producten als wielblokkeringen, 
laadbruggen, trailer steunen, veiligheidsbarrières, dock shelters, 
industriële deuren, vangrails en HVLS ventilatoren. Het revolutio-
naire DOK-Lok® trailervergrendeling (1980) bracht internationale 
bekendheid. In 1991 werd het aanbod uitgebreid met industri-
ele deuren. Rite-Hite verwierf in de loop der jaren een stevige 
reputatie op het gebied van veiligheid, kwaliteit en innovatie, 
mede door unieke producten als de SAFE-T-Lip® hydraulische dock 
leveller; wielblokkeersysteem Global Wheel-Lok™; de FasTrax® 
snelloopdeur en de Eclipse™ dock shelter.
De oplossingen van Rite-Hite dragen bij aan:
• verhoogde veiligheid
• meer productiviteit
• lager energieverbruik

Momenteel ondersteunt het bedrijf met meer dan tweeduizend 
werknemers wereldwijd en dertien productielocaties zowel mul-
tinationals als kleinere ondernemingen.
Rite-Hite beperkt zich niet alleen tot productontwikkeling maar 
levert tevens  een serie diensten die bijdragen aan een veilige en 
productieve omgeving:
• Ontwerp en planning van laad- en losomgevingen
• On-site surveys
• Trainingen
• Preventief onderhoud (ook merkonafhankelijk)
• Reparaties
• Inspecties op energieverbruik
• Veiligheidsinspecties

Rite-Hite staat van 28 november tot en met 30 november 2017 
op de Logistica; de beurs voor magazijn en logistiek. Rite-Hite zal 
er een uniek product lanceren: de Safe-T-Signal; een waarschu-
wingssysteem voor magazijn- en productieruimten. Het systeem 
is een ideaal hulpmiddel om de veiligheid te verhogen bij blinde 
hoeken en drukke kruispunten en daardoor ongelukken te 
voorkomen. Uiteraard kunt u ook op de stand (Hal 2, stand C046)
van Rite-Hite terecht voor de oplossingen zoals geïnstalleerd bij 
InterSprint te Moerdijk: dock levellers en indrukbare shelter voor 
het optimaal presteren van een laadperron.

Rite-Hite staat ruim 50 jaar 
voor veiligheid in logistiek

Voor het realiseren van voldoende daglicht worden in fase 1 
en 2 in totaal negen grote lichtstraten geplaatst in de nieuwe 
opslag- en distributiehal. ‘Vanwege de omvang van de hal heeft 
de architect gekozen voor gebogen lichtstraten van vijfenhalf 
meter breed en 108 meter lang’, aldus Paul Beekhuijsen van 
Dome Lichtstraten. ‘Behoorlijk grote elementen dus. Omdat we 
alles in onze eigen loods maken, betekende dit toch wel even 
een aanslag op onze opslag en productieruimte. Aangezien alles 
uiteindelijk in kant-en-klare pakketten op de bouwplaats wordt 
geleverd en gemonteerd, was de omvang verder geen probleem.’ 
Er komt een plafond onder de lichtstraten zodat er gewerkt kan 
worden met een sprinklerinstallatie; bijkomend voordeel is dat 
de isolatiewaarde als geheel (in combinatie met de lichtstraten) 
zeer hoog is. ‘Alle gebruikte materialen zijn bovendien duurzaam 
en recyclebaar; de lichtstraten bestaan namelijk uit ons eigen 
aluminium profielensysteem met een vierwandige polycarbonaat 
beglazing’, besluit Beekhuisen.

Rijkelijk veel daglicht

De hal is uitgevoerd met negen grote lichtstraten van 5,5 bij 108 meter
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Op het terrein van Inter-Sprint aan de 
Distriboulevard en de Zeehavenweg 
heeft Hercuton reeds een opslaghal voor 
banden (33.129 m2), een garage met was-
straat (956 m2) en twee bedrijfsruimtes 
met kantoren (26.720 m2) gerealiseerd. 
Daar komt nu dus een nieuwe opslag- 
en distributiehal van 26.106 m2 bij. In 
mei 2017 zijn de eerste palen de grond 
in geslagen. ‘In totaal 8.595 heipalen, 
dat geeft een goed idee van de omvang 
van het project’, vertelt Ron Drijver van 
hoofdaannemer Hercuton. ‘We gaan deze 
uitbreiding in vier fasen realiseren. Om-
dat het om een samensmelting gaat van 
verschillende percelen, moeten we per 
fase een nieuwe vergunning aanvragen. 
Medio november ronden we de eerste 
fase af. Hierin realiseren we een corridor 
tussen het bestaande en het nieuwe ge-
bouw.’ Daarnaast komt er een laaddock 
van 9.120 m2 bij, deze maakt het moge-
lijk het pand logistiek aan te rijden aan 
twee kanten.

Doors and More
Vlierberg 26
3755 BS Eemnes

T 035-53 13 890
F 035-53 81 443
E info@doorsandmore.nl
I : www.doorsandmore.nl

 

kwaliteit, flexibel, betrouwbaar en uitstekende service

overheaddeuren

Moerdijk • Distributiehal Inter-Sprint

Tekening van de laatste 
uitbreiding van Inter-Sprint
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Een bedrijfshal als deze kan niet zonder goede deuren. Doors 
and More levert en monteert in Moerdijk 27 industriële overhead 
deuren. De deuren zijn van het eigen label, D&M40.  ‘Al onze 
overhead deuren zijn vervaardigd uit hoogwaardige verzinkte 
staalplaten, gevuld met isolatiemateriaal’, vertelt Emile Vonk. 
Dankzij deze ‘sandwich’ constructie zijn ze zowel warmte-isole-
rend, als geluiddempend. Het bedrijf voorziet het pand van Inter-
Sprint van deuren met panelen van 40 mm. Ze zijn ingesteld op 
intensief gebruik, Gezien de verwachte hoge bedrijvigheid en vele 
transportbewegingen in het gebouw een absolute ‘must’. ‘We zijn 
relatief kort van te voren bij het project betrokken. Dit kunnen wij 
realiseren door onze korte lijnen binnen de organisatie, de com-
municatie en de uitvoering met onze klanten verloopt daardoor 
vlekkeloos.’ Doors and More is tevens verantwoordelijk voor mon-
tage en onderhoud en beschikt hiervoor over VCA gecertificeerd 
personeel. Het werk stopt hier niet. In een later stadium zal Doors 
and More het project ook voorzien van brandwerende deuren. 
‘Zoals onze slogan luidt: Er gaat een wereld voor u Open.’

Goede isolerende en geluid-
dempende overhead deuren  
zijn een ‘must’
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Moerdijk • Distributiehal Inter-Sprint

Eind 2018 gereed
In fase twee breidt men het nieuwe 
gebouw verder uit, het streven is dit in 
februari 2018 op te leveren. Fase drie, 
die in maart 2018 begint, omvat de sloop 
van het dan vrijkomende gebouw van 
Gondrand Traffic en de nieuwbouw van 
het laatste gedeelte van de hal. In fase 
vier wordt dit gecompleteerd met een 
parkeerdek van 2.000 m2. Eind 2018 moet 
alles gereed zijn. Hercuton bouwt zowel 
de constructie, de wanden als het dak 
in prefab beton. ‘Het voordeel is dat dit 
duurzaam (in de zin van onderhouds-
arm), brandwerend en inbraakveilig is. 
Bij het dak van de laadruimte kiezen 
we overigens voor ander materiaal; hier 

maken we grote overspanningen van 35 
meter van houten spanten met stalen 
dakplaten.’ Tevens wordt het pand voor-
zien van een sprinklerinstallatie.

Optimalisatie interne logistiek
Hercuton bouwt in dit project weer op de 
voor het bedrijf zo kenmerkende, con-
ceptmatige manier. ‘Het was in dit geval 
vooral zaak rekening te houden met het 
feit dat in het bestaande pand gewoon 
wordt gewerkt.’ De uitbreiding zorgt er-
voor dat Inter-Sprint het logistieke proces 
nog verder kan optimaliseren. De onder-
neming kan haar brede artikelenbestand 
hierdoor zo efficiënt mogelijk uitstallen.

De heipalen van de 
laadkuil zitten in de grond. 
Links de nieuwe hal

De corridor
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Van Berlo Bedrijfsvloeren B.V. | Doornhoek 3715 | 5465 TA  Veghel
+31 (0)413 – 389 090 | info@vanberlo.com | vanberlo.com

WIJ KOMEN GRAAG 
BIJ U OVER DE VLOER

INDUSTRIAL
FLOOR
INTELLIGENCE

Ontwerp 
Uitvoering 
Garantie

 Engineering

 Mini Vibropalen

 Systeemfunderingen 

 Laaddocks

  Multifunctionele 
Voegloze Vloeren

 Supervlakke Vloeren

www.ritehite.com

Rite-Hite Benelux BV
Koppelstraat 26
7391 AK  Twello
Tel: +31-571-270 444

Rite-Hite ontwikkelt al sinds 1965  

oplossingen om de veiligheid en  

productiviteit te verbeteren en  

energie te besparen. Dit deden  

wij gisteren, dit doen wij vandaag  

en zullen wij morgen ook doen.

Rite-Hite zorgt voor een betere  

werkomgeving in magazijn- en  

productieruimte door innovatie  

en kwaliteit.

www.ritehite.com

2017_11_Ritehite_adA5.indd   1 11/1/17/w44   15:42



Inter Sprint beschikt straks met de nieuwe 
opslaghal over 26.000 m2 extra magazijn-
vloer. Hierop komt de bandenopslag in 
de vorm van hoge stellingen langs smalle 
gangpaden. De vloer waar de stellingen op 
rusten is aangelegd door Van Berlo Bedrijfs-
vloervloeren uit Veghel. ‘Vaak verzorgen wij 
ook de funderingen, maar in dit geval is de 
fundering inclusief prefab heipalen door de 
aannemer gedaan’, vertelt Michiel van Zon, 
commercieel en technisch adviseur bij Berlo 
Bedrijfsvloeren 
‘De stellingen waren in dit geval bepalend 
voor de vloeraanleg’, vervolgt Van Zon. ‘De 
betonvloeren worden met een betonpomp 
en onze superscreed, een grote egaliseerma-
chine, in brede banen aangelegd, volgens de 
DIN norm 15.185. Supervlak dus.’ Dat gebeurt 
tussen hoeklijnen die precies lopen onder de 
stellingen. Je zult dus nergens een naad van 
een hoeklijn in een gangpad zien, want daar 
rijden de transportmiddelen overheen. De 
achttien centimeter dikke vloeren worden 
vervolgens gevlinderd volgens de DIN norm 
1585. Supervlak dus.’

Slank
De aanleg gebeurt in twaalf fasen, waarbij 
in elke fase van een dag een lange baan 
compleet wordt aangelegd en afgewerkt. 
Smalle tussenstroken worden met een hand-
rol geëgaliseerd. Van Berlo Bedrijfsvloeren 
is ook verantwoordelijk voor de aanleg van 
de 9.000 m2 grote laadkuilvloer en de vloer 
van een sprinkler- en pompkamer van 700 
m2. De vloeren van Van Berlo Bedrijfsvloeren 
zijn sterk, vlak, slijtvast en onderhoudsarm. 
Én vooral niet te dik’, benadrukt Van Zon. Wij 
ontwerpen de vloer zodat deze voldoet aan 
de gestelde eisen van de opdrachtgever. Een 
slanke vloer kent minder krimp dan een dik-
kere vloer vanwege de hoeveelheid cement 
waardoor de theoretische scheurwijdte 
beperkt wordt.

Laaddocks
Wie de website van Van Berlo Bedrijfsvloe-
ren bekijkt, ontdekt dat het bedrijf veel meer 
in zijn mars heeft. Van Zon verduidelijkt: 
‘Wij hebben vier takken: Van Berlo bedrijfs-
vloeren voor het vervaardigen van monliet 
betonvloeren, Van Berlo Engineering voor 
de ontwerpfase, Van Berlo Systeemfunde-

ringen voor het vervaardigen van Prefab 
systeemfunderingen & laaddocks in onze 
eigen fabriek, en Van Berlo Vibrocom dat 
funderingen maakt met grond verdringende 
palen tot 25 meter lengte. Die laatste tak 
wordt binnenkort uitgebreid met een vierde 
stelling zodat we kunnen blijven beantwoor-
den aan de groeiende vraag. Systeemfunde-
ringen is de jongste telg van ons bedrijf. We 
hebben een fraai systeem ontwikkeld met 
prefab elementen die de klant een perfecte 
laadkuil inclusief dockconstructie al dan niet 
met de complete fundering op maat levert. 
De animatie op de website laat mooi zien 
hoe dit in zijn werk gaat.’

Van Berlo vormt de basis

Moerdijk • Distributiehal Inter-Sprint

Het storten en egaliseren van een vloerbaan

Vlinderen tot een super vlakke vloer
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Van alle (bouw)markten

thuis

Nieuwe vestiging Gamma • De Meern

Opdrachtgever
Rova Beheer bv, Maarssen 

Architect
Visser & Wijtman Architecten, 
 Waddinxveen

Constructeur
Adviesburo Bons Bouwconstructies, 
Waddinxveen

Hoofdaannemer 
Vergeer Bouw, Reeuwijk

Installaties
Flier Installatiegroep, Ochten

Grondwerk
Gebr. Olieman BV, Reeuwijk

Bouwperiode
oktober 2016 – mei 2017

Bouwprogramma
Nieuwe Gamma-winkel conform het 
Focus-concept, met   
winkelvloer, magazijn/opslag, kantoren 
en personeelsruimte

Bruto vloeroppervlakte
4.200 m2

Vraag een vastgoedkenner naar de drie 
belangrijkste eigenschappen van een gebouw 
en zij zal zeggen: locatie, locatie en locatie. 
Dat zal Intergamma, eigenaar van de formules 
Gamma en Karwei, ook gedacht hebben toen 
zij met Rova Beheer op zoek ging naar een 
nieuwe locatie voor Gamma in De Meern. 

De nieuwe Gamma-winkel ligt op een 
zichtlocatie, aan een drukke doorgaande 
weg. Een ‘eyecatcher’, volgens Hans 
Knoop. Knoop is bedrijfsleider bij Vergeer 
Bouw, de hoofdaannemer van dit project. 
‘De ronde gevel springt direct in het 
oog. De gevelbeplating is rond gezet, de 
kozijnen zijn gesegmenteerd.’ Het pand 
heeft een winkelvloer, kantoorruimte en 
een personeelsruimte. ‘Bij het bouwen 
hebben we de reguliere werkwijze iets 
aangepast’, vertelt Knoop. ‘Op de funde-
ring is de staalconstructie van binnenuit 
gemonteerd, waarna het dak en de gevel 

Gamma volgens het 
Focus-concept
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Tekst: Mirjam Oomens
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waterdicht zijn gemaakt. Toen pas heb-
ben we de betonvloer binnen gestort. 
Door de volgorde om te draaien, hebben 
we minder last van weersinvloeden en 
dus meer werkbare dagen.’ Het nieuwe 
pand is naast een eyecatcher ook duur-
zamer dan zijn voorganger omdat het in 
zijn geheel is voorzien van ledverlichting. 

Nieuw Focus-concept
Met een nieuwbouw van een kleine vier-
duizend vierkante meter levert Gamma 
meters in ten opzichte van de vorige 
locatie. De bouwmarkt is gebouwd in 
de nieuwste formulevariant, waarbij de 
twee formules van Intergamma – Gam-
ma en Karwei – zich allebei op een iets 

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

Nieuwe vestiging Gamma • De Meern

‘De ronde gevel springt direct in het oog’
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Voorafgaand aan elk nieuwbouwproject zijn grondwerkzaamhe-
den nodig: grond afgraven, rioleringsaansluitingen en tijdelijke 
verharding. Dat lijkt eenvoudig, maar in grondwerk zit meer 
vakmanschap dan vaak wordt gedacht. ‘Voor deze Gamma hebben 
wij eerst de grond afgegraven en tijdelijke verharding geplaatst’, 
vertelt Johan Smit, werkvoorbereider en uitvoerder bij Gebr. Olie-
man BV. ‘De binnenvloer was verhard met Repac. Nadat Vergeer 
Bouw de fundering, de staalconstructie en het dak had geplaatst, 
zijn wij teruggekomen om de binnenvloer aan te trillen en af te 
vlakken. Wij leggen de basis voor het beton dat erop komt, in dit 
geval 20 centimeter. Op een tekening is een lijn van 20 centimeter 
prachtig te tekenen, maar om grondwerk zo nauwkeurig af te 
vlakken ligt een stuk moeilijker. In de praktijk betekent het vaak 
dat er méér beton nodig is om overal die 20 centimeter te halen. 
Terwijl beton natuurlijk veel duurder is dan grond. Daarom werken 
wij zo nauwkeurig mogelijk en voorkómen daarmee extra kosten.’

Beton besparen door 
nauwkeurige aanpak

Tempeldijk 40 
2811 PJ  Reeuwijk

t: 0182-395399 
f: 0182-396233 
i: www.gebr-olieman.nl

Voor aanleg en 
werkzaamheden van: 
- Containervelden
- Waterbassin
- Paden van betonplaten
- Sloten dempen
- Egaliseerwerk
- Graafwerkzaamheden
- Trekker-kipper werk
- Shovel werkzaamheden

Voor levering van:
- (Bemeste) tuingrond
- Zwarte veengrond
- Compost
- Schors (gecomposteerd)
- Bomen-zand/grond
- Lava 2/16 en 1/4
- Dempingsmateriaal
- Verhardingsmateriaal

andere doelgroep richten. Bij Gamma is 
dat: méér bouwen en klussen. Daarnaast 
wordt goed gekeken naar de behoeften 
van de klanten. Die wil bijvoorbeeld 
geen hele doos schroefjes kopen als hij 
er maar één nodig heeft. Dus worden 
schroeven nu ook per stuk verkocht. Met 
de sterke opkomst van het Internet is 
het zaak dat ‘stenen’ winkels hun formu-
les blijven vernieuwen om klanten naar 
de winkels te lokken. De doe-het-zelvers 
kunnen bij Gamma winkelen zoals ze 
dat willen, online of in de winkel. Een 
andere optie zijn de bestelzuilen waar-
mee ook in de winkels online gewinkeld 
kan worden.. Minder ervaren klussers 
zijn tevens welkom voor advies over 
kluszaken en voor minder ervaren doe-
het-zelvers biedt Gamma ook verschil-
lende keuzehulpen en klusvideo’s. 

Magazijningang

Met de sterke opkomst van het Internet is het zaak dat ‘stenen’ winkels 
hun formules blijven vernieuwen om klanten naar de winkels te lokken

Industriebouw • november 2017 • 25

http://www.gebr-olieman.nl/
http://www.gebr-olieman.nl/


Samenwerken voor een veilige

industrie
Het blijft merkwaardig. Tot voor kort was er in het 
Rotterdamse havengebied, met al zijn (petro)chemische 
industrieën, geen trainingsfaciliteit waar werknemers 
in een levensechte omgeving praktijktrainingen konden 
volgen in veiligheid. Dat dachten de initiatiefnemers van 
de RDM Trainings Plant ook, alleen voegden zij de daad bij 
het woord. Nu staat er op Heijplaat, in de westhoek van 
het uitgestrekte RDM-terrein, de eerste trainingsfaciliteit 
van Europa in zijn soort, en misschien wel de beste van de 
hele wereld. Er worden niet alleen trainingen in veiligheid 
gegeven. Zij-instromers kunnen in een bootcamp in tien 
weken een opleiding voor een baan in de techniek. Ook 
in de plant een test- en demonstratieomgeving voor 
noviteiten en innovaties binnen de petrochemische sector. 

Lang gekoesterde wens: 
De RDM Trainings Plant

Industriebouw • november 2017 • 26

http://www.rdmtrainingplant.nl/homepage


Opdrachtgever
Deltalinqs, Rotterdam

Uitvoering
PRO (Project Realisatie Oefenplant)

Bouwperiode
december 2016 – september 2017

De RDM Trainings Plant is in feite een 
oude rubberfabriek van Shell die een 
tweede leven kreeg als levensgrote oe-
fenfabriek. Hier kunnen werknemers uit 
de procesindustrie, maar ook studenten 
van mbo- en hbo-opleidingen, omscho-
lers en zij-instromers in een realistische 
omgeving trainingen volgen. Dat was 
hard nodig want in een leslokaal kun je 
de veiligheidscultuur van de petrochemi-
sche industrie nooit volledig ervaren. De 
installatie omvat drie destillatietorens 
(de hoogste is 42 meter hoog), leidingen 
voor proceswater, gas, chemicaliën en 
olie, opslagtanks, pompen, appendages 
en een naastgelegen (gerenoveerd) ge-
bouw met controlekamer en lesruimtes.

Vloeren en staal
Leo Fokker, projectleider voor Mourik 
Services BV vertelt wat er bouwkundig 
nodig was om de plant op te bouwen. ‘In 
feite is het een eenvoudige constructie. 
Er lag nog een oude RDM-dokvloer die we 
hebben verwijderd. De bestaande palen 
bleken geen palen te zijn, ze waren maar 
1,5 meter lang en zijn ook verwijderd. Er 
zijn nieuwe palen geslagen, met name 
voor het dragen van de torens. Daarop is 
de onderste vloer gestort, die 65centime-
ter dik is en ter plekke van de torens 110 
centimeter. In de vloer zijn zestig ankers 

gestort voor de drie torens met een dia-
meter van 76 mm. Er is in totaal 350 m³ 
beton verwerkt en 32 ton wapeningstaal. 
Een staalconstructie dient als drager voor 
de verdiepingsvloer en de daarop geposi-
tioneerde installaties en bordes.’ 

Leren van fouten 
Leo Fokker is zeer content met het 
eindresultaat. ‘Het ziet er allemaal als 
nieuw uit en de procesindustrie heeft nu 
een fantastische plek om op het hoog-
ste niveau en volgens de meest actuele 
eisen te trainen op veiligheid met echte 
installaties. We hebben een soortgelijk 
idee lang geleden al eens geopperd, maar 
nu is het er toch van gekomen en dat is 
heel belangrijk. Hier mogen de mensen 
nog fouten maken, daar leer je het meest 
van. In de echte industrie mag dat niet, 
daar kan een fout verstrekkende gevol-
gen hebben voor mens en installatie’ 

De RDM Trainingsplant is een initiatief 
van Deltalinqs (vereniging van 700 
Rotterdamse havenbedrijven) en wordt 
ondersteund door de ministeries van 
SZW en OCW, het Havenbedrijf Rotter-
dam, de gemeente Rotterdam, de VOMI 
(branche dienstverlenende ondernemers 
in de procesindustrie), de SSVV (Stichting 
Samenwerken voor Veiligheid) en het 
regionale beroepsonderwijs Hogeschool 
Rotterdam, Scheepvaart en Transport Col-
lege, Techniek College Rotterdam). 
De trainingsfaciliteit wordt mede moge-
lijk gemaakt door de uitvoerende partijen, 
verenigd in Project Realisatie Oefenplan 
(PRO): Spie Nederland BV (engineering-
uitwerking); Mourik Services (uitvoe-
ring bouwkundig); Stork Nederland BV 
(procesinstallaties); ENGIE Services West 
Industrie BV; CroonWolter&Dros (ICT, 
automatisering); Bilfinger Industrial 
Services (schilderwerk, steigers); Mam-
moet (transport, positioneren en stellen). 
KH Engineering trad op als adviseur van 
Deltalinqs. De exploitatie van de RDM 
Trainings Plant is in handen van Delta-
linqs Training & Services. 

Rotterdam • RDM TrainingsplantTekst: Mirjam Oomens

In de vloer zijn zestig ankers (diameter 76 mm)
gestort voor de drie torens

De hoogste toren is 42 meter hoog

Kantoor met controlekamerLeidingen, afsluiters, pompen. De 
verschillende kleuren geven het 
medium aan dat door de leiding loopt
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Stork levert mono- en 
multidisciplinaire diensten voor 
een e�  ciënte en duurzame 
operatie van de assets van haar 
klanten. 

We bieden geïntegreerde 
oplossingen voor  het bouwen, 
onderhouden, herstellen en 
verbeteren van industriële 
installaties tijdens de volledige 
levenscyclus. Voortdurend streven 
we naar nieuwe werkwijzen om 
de prestaties van installaties te 
verhogen en kosten te verlagen. 
Deelt u dezelfde uitdagingen? 
Dan kan Stork u helpen.

WWW.STORK.COM

GEÏNTEGREERDE 
OPLOSSINGEN
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“Stork helpt haar klanten risico’s te verklei-
nen, veiligheid te waarborgen en prestaties 
te verbeteren.” Dit staat prominent op de 
website van Stork. Het bedrijf is groot in 
onderhoud, projecten en turnarounds van 
installaties in o.a. olie en gas, chemie, infra 
en de energiesector en heeft veiligheid 
als belangrijke kernwaarde. Ze hoefden 
daarom niet na te denken of ze wel zouden 
participeren in de RDM Trainings Plant. De 
bijdrage van Stork bestaat uit conceptont-
wikkeling, voorbereiding, uitvoering van al 
het leidingwerk, las- en fitwerk, plaatsen 
van installaties/equipment/torens  en 
projectmanagement. Aan Vincent Monfrooy, 
projectmanager voor Stork, toch nog even 
gevraagd waarom Stork mee heeft gedaan 
aan dit project.

‘Stork is in de RDM Trainings Plant gestapt 
omdat het een vooruitstrevend project is dat 
oplossing biedt voor een groot gemis: het 
gebrek aan volwaardige trainingsfaciliteiten 
in Nederland voor de procesindustrie. Het 
vreemde is dat in zo’n industriegebied als de 
Rijnmond, en misschien in de hele wereld, 
niet zoiets in deze vorm al bestaat. Er wordt 
al jaren over gepraat, maar het kwam er 
nooit van. Enerzijds omdat het aanzienlijke 
kosten met zich meebrengt, anderzijds 
omdat elke industrie zijn eigen regelgeving, 
voorwaarden en normen kent. Wat dat 
betreft verdient Deltalinqs een pluim dat 
ze alle partijen en stakeholders bij elkaar 
hebben kunnen krijgen. Als je wat afstand 
neemt, lijken de verschillende chemische en 
petrochemische industrieën ook eigenlijk 
sterk op elkaar; met name pompen, appen-
dages en leidingen zijn vrij identiek.’ 

Teamwerk
‘Het project hebben we met de zes deelne-
mers van PRO als een hecht team doorlopen. 
Zo’n toren plaatsen bijvoorbeeld: deze is 

vooraf door Bilfinger schoon gestraald en 
geschilderd, getransporteerd en op de locatie 
geplaatst door Mammoet, op een fundering 
die Mourik heeft gemaakt, waarna wij (Stork) 
de torens vervolgens hebben gesteld en alles 
hebben aangesloten. Dat aansluiten gebeurt 
deels met prefab leidingwerk en deels met 
onsite op maat gemaakt leidingwerk door 
middel van site lassen (fieldwelds; red.).’

Duurzaam resultaat
Het trainingscomplex is gemaakt op basis 
van een oude rubberfabriek van Shell. 
Monfrooy: ‘Op basis van die oude installatie 

hebben wij met de klant en met Spie de 
trainingsmogelijkheden samengesteld en 
geëngineerd voor deze trainingslocatie. Als 
Stork hebben we ons ook ingespannen voor 
de sponsoring: om bij leveranciers zo veel 
mogelijk voor elkaar te krijgen voor zo min 
mogelijk geld. Ook wat dat betreft was het 
een erg boeiend en succesvol project. Daarbij 
heeft iedereen zijn best gedaan om - zo 
effectief mogelijk en met weinig middelen -  
een duurzaam resultaat neer te zetten waar 
de hele industrie van kan profiteren. Je kunt 
dit echt een uniek project noemen.’ Bij deze.

Duurzaamheid en veiligheid voorop in een uniek 
project voor Stork

Rotterdam • RDM Trainingsplant
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Huis voor Amateurkunst en Cultuureducatie  • Eindhoven

Opdrachtgever
Centrum voor de Kunsten Eindhoven

Architect
Studio Groen+Schild BV, Deventer

Adviseur installaties
Nelissen Ingenieursbureau BV, 
 Eindhoven

Adviseur constructies
Adviesbureau Tielemans BV, Eindhoven

Directie
Som=, Oldenzaal

Bouwcoördinatie
MCO+, Maastricht

Hoofdaannemer
Hazenberg Bouw BV, Vught

Installaties
Hoppenbrouwers Techniek BV, Uden-
hout

Staalconstructie
Van Ee Staalspecialisten, Barneveld

Sloopwerken
Sloopwerken Van Lith BV, Lith

Behang-, glas- en schilderwerk
Gebr. Verhagen, Sint-Michielsgestel 

Bouwprogramma
Verbouw, renovatie en uitbreiding 
cultureel centrum met o.a. extra 
verdieping, aangepaste gevels en 
aanbouw≈zaal

Bouwperiode
juli 2016 – december 2017

Bruto vloeroppervlakte
uitbreiding van 2.789 m2 naar 5.339 m2

‘De kunst van het verbouwen’ stond er op een spandoek dat bevestigd 
was aan het bouwhek rondom het pand van het Centrum voor de Kunsten 
Eindhoven aan de Pastoor Petersstraat. Een slogan die perfect de lading 
dekt van de verbouwing en uitbreiding van dit Huis voor Amateurkunst 
en Cultuureducatie. Ga er maar aan staan: een extra verdieping bovenop 
het gebouw, de begane grondvloer verlagen, nieuwe gevels en een 
nieuwe multifunctionele zaal realiseren en daarnaast nog een grondige 
renovatie uitvoeren, allemaal terwijl het gebouw gewoon in gebruik bleef. 
Aannemer Hazenberg Bouw BV verrichtte een huzarenstukje.

Impressie van het nieuwe cultuurhuis: open

Oude situatie: gesloten
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Tekst: Ton van de Laar

CKE
wordt Huis voor Amateurkunst  

en Cultuureducatie
Eind jaren ’80 van de vorige eeuw werd 
het Sportfondsenbad aan de Stratumse-
dijk grondig verbouwd tot het onderko-
men van het Centrum voor de Kunsten 
Eindhoven, kortweg CKE. Al snel bleek 
het oude zwembad te klein voor het 
grote aantal cursisten en kwam er een 
dependance aan de Pastoor Petersstraat. 
Hoewel het pand aan de Stratumsedijk 
tien jaar geleden nog een facelift kreeg, 
besloot men om alle activiteiten on-
der één dak te brengen aan de Pastoor 
Petersstraat en tegelijk het oude pand te 
verkopen. Om dat mogelijk te maken was 
wel een flinke uitbreiding nodig.

Van gesloten naar open
Het bestaande gebouw aan de Pastoor 
Petersstraat had een gesloten karakter. 
Het was opgetrokken in metselwerk 
met betrekkelijk kleine raampartijen en 
een verhoogde entree. Architect Studio 
Groen+Schild BV uit Deventer gaf het 
pand een open en modern karakter. De 
begane grond daalde naar straatniveau 
en kreeg een transparante entree. De 

kantoren die er zaten verhuisden naar 
boven om plaats te maken voor een foyer 
met een open podium, dat van buitenaf 
zichtbaar is. De architect realiseerde de 
noodzakelijke uitbreiding door een multi-
functionele zaal op de tweede verdieping 
te plaatsen, terwijl er bovenop het dak 
een complete extra verdieping bijkwam 
met onder meer atelierruimtes voor 
beeldende kunst en twee multizalen.  De 
gevel tenslotte kreeg een facelift met een 
bekleding van verticale stalen lamellen 
en strekgaas. 

Huzarenstukje
Aannemer Hazenberg Bouw zorgde voor 
het realiseren van de plannen en dat was 
geen sinecure. Met name de aanpassing 
van de fundering, de begane grondvloer 
en de draagconstructie voor de extra 
verdieping vereiste veel precisie. Alleen 
al het slopen van de bestaande fundering 
en een deel van de begane grondvloer, 
uitgevoerd door Sloopwerken Van Lith, 
was een complex werk dat met veel over-
leg uitgevoerd moest worden. Uitvoerder 

Christian Kattevilder van Hazenberg 
Bouw vergelijkt het met het Strategospel: 
‘alles moest stap voor stap gebeuren en 
iedere stap moest gewoon de goede zijn. 
Eén foute zet zou grote schade aan het 
gebouw kunnen veroorzaken’.

Weinig ruimte, veel hindernissen
Er waren meer aspecten die het project 
bijzonder maakten. Omdat het pand 
pal tegen het centrum van de stad 
aanligt moest er gewerkt worden met 
heel weinig ruimte. Met slechts weinig 
opslagruimte ter beschikking moest de 
aannemer werken met een strakke plan-
ning. Kattevilder: ‘We hebben materiaal 
laten leveren op de dag dat we het nodig 
hadden. Van de hsb-elementen bijvoor-
beeld berekenden we precies hoeveel 
we er konden plaatsten op een dag. Elke 
middag lieten we er dan zoveel leveren, 
zodat we meteen ’s morgens vroeg kon-
den beginnen met monteren en als we 
het laatste element gezet hadden stond 
de vrachtwagen weer op de stoep met de 
volgende lading, voor de dag erna’.

Impressie van het nieuwe cultuurhuis: open Stalen gevelbekleding

Nieuwe entree in aanbouw
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STAAL TOTAAL
DAT IS ONS VERHAAL

Van Ee Staalspecialisten zijn toonaangevend in staal. Staal totaal, dat is ons 

verhaal. Onze specialisaties in staalconstructies, trappen, balustrades, bruggen, 

artwork en specials maken ons veelzijdig. Als leverancier of als meedenkende 

partner in co-creatie met ontwerpers en bouwers. Aangenaam, wij zijn Van Ee 

Staalspecialisten.

Deventerweg 5, 3771 NP Barneveld Tel. (0342) 493 555 www.vaneestaal.nl 
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Van Ee Staalspecialisten BV uit Barneveld verzorgde zowel de 
engineering, de levering als de montage van alle stalen construc-
ties voor de verbouwing en uitbreiding van het CKE in Eindhoven. 
Niet voor niets is ‘Staal Totaal’ de slogan van Van Ee Staalspeci-
alisten. Projectleider Bas van Ee somt op wat dat voor het CKE 
inhield: ‘Het begon met de bestaande constructie. Betonwanden 
moesten vervangen worden door staalconstructies. Er kwamen 
daarnaast twee dakopbouwen, op de tweede verdieping een 
multizaal en bovenop het gebouw een complete derde verdie-
ping. Beide moesten trillingvrij geplaatst worden, op pootjes met 
speciale rubberen trillingsdempers. We hebben ook alle trappen 
geleverd, waaronder de nieuwe hoofdtrap van de begane grond 
naar de eerste verdieping. Tenslotte natuurlijk de nieuwe gevel, 
die voor de bestaande werd gemonteerd. Die nieuwe gevel be-
staat uit witte kokerprofielen, roostervloeren en blauwe strekme-
talen panelen’.

Perfecte coördinatie noodzakelijk
De verbouwing en uitbreiding was geen alledaagse klus voor Van 
Ee Staalspecialisten. Zo was het stofhappen als tijdens de mon-
tage drie meter verderop nog gesloopt werd. De beperkte ruimte 
en het feit dat het CKE tijdens het werk gewoon in gebruik bleef 
maakten een perfecte coördinatie noodzakelijk. Van Ee roemt 
hierbij aannemer Hazenberg Bouw. ‘We hadden een perfecte 
samenwerking met de aannemer, die was buitengewoon en echt 
heel prettig. In de bouw is dat weleens minder, maar hier verdient 
de aannemer alle lof. Eenzelfde project zou ik zo weer willen doen.’

‘Staal Totaal’

bv Schildersbedrijf Gebr. Verhagen uit Sint-Michielsgestel heeft in 
opdracht van bouwbedrijf Hazenberg het behang-, glas- en schil-
derwerk mogen verzorgen van renovatie Centrum voor Kunsten 
te Eindhoven. Sinds 1858 is bv Schildersbedrijf Gebr. Verhagen 
een familiebedrijf dat een goede naam heeft opgebouwd op het 
gebied van vakmanschap, kwaliteit en betrouwbaarheid in de 
schilders-, afwerkings- en beglazingswerk branche. Tot onze op-
drachten behoren onderhouds-, renovatie- en nieuwbouwprojec-
ten; van particuliere woonhuizen tot grootschalige utiliteitsbouw. 

Garantie
Het schildersbedrijf is deelnemer van OnderhoudNL Garantie. 
Ook zijn wij opgenomen in het Erkend Register Van Opleidingsbe-
drijven. Vakbekwaamheid was al de basis voor de onderneming, 
deze twee opnames betekenen echter een extra kwaliteitsgaran-
tie. Bovendien is het bedrijf VCA gecertificeerd. Het schildersbe-
drijf huldigt vanaf 1858 het motto ‘een man een man, een woord 
een woord’. In die traditie zou dit motto ook een leidraad moeten 
kunnen zijn voor een kennismaking met u.

Een man een man, een 
woord een woord

Tegelijk inregelen en verhuizen
Het meest bijzondere aspect was het feit 
dat tijdens de verbouwing het gebouw 
gewoon in gebruik bleef. Werd een deel 
van het gebouw aangepakt, dan verhuis-
den de cursisten naar een ander deel, om 
daar weer te vertrekken als dat deel aan 
de beurt was. Tenslotte heeft de aan-
nemer alles op alles moeten zetten om 
de geplande verhuizing in de herfstva-
kantie door te kunnen laten gaan. Een 
van de redenen daarvan was de vondst 
van asbest tijdens sloopwerken, wat een 
vertraging van drie maanden opleverde. 
Het inregelen van de installaties van di-
verse ruimten moest daarom nog tijdens 
die verhuizing plaatsvinden. Maar als die 
laatste puntjes op de i gezet zijn heeft het 
CKE een onderkomen waar heel Eindho-
ven van kan genieten. En heeft aannemer 
Hazenberg Bouw een staaltje ten beste ge-
geven van ‘de Kunst van het verbouwen’.

Eindhoven • Huis voor Amateurkunst en Cultuureducatie 

Slopen 
begane 
grondvloer

Schildersbedrijf Gebr. Verhagen B.V.
Victoriastraat 15, 5271 CK  Sint-Michielsgestel 
Email: info@verhagenschilderwerken.nl
Tel:  073-5512768
Fax:  073-5513190
Web:  www.verhagenschilderwerken.nl
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oplossen en kosten besparen 
met tijdelijke installaties

Calamiteiten
All Liquids Piping: 

De chemie en de petrochemie zijn zeer kritische sectoren. Is hier een probleem 
met de installaties, dan moet dat acuut en goed aangepakt worden. Veiligheid 
staat boven alles en tijd is voor deze industrieën geld, veel geld. Daarom werkt 
men graag met bedrijven die bij calamiteiten en reparaties snel met de beste 
oplossingen komen. In deze categorie valt ook All Liquids Piping. 

In ruim twee jaar tijd heeft All Liquids 
Piping een uitstekende naam opgebouwd 
als betrouwbare leverancier/probleem-
oplosser voor bedrijven in de chemie 
en de petrochemie. De onderneming uit 
Zevenbergen – halverwege de havens 
van Rotterdam en Antwerpen – verhuurt, 
certificeert en verkoopt industriële 
slangen, leidingsystemen en appendages 
voor alle vloeistoffen (behalve drinkwa-

ter). All Liquids Piping verhuurt ook losse 
slangen. Bij calamiteiten, maar evengoed 
bij renovaties en reparaties van grote 
installaties is All Liquids Piping in no time 
ter plaatse met een tijdelijke oplossing 
en zorgt op locatie voor de installatie. 
Het bedrijf werkt waar nodig nauw 
samen met Rental Pumps, Spill Control 
Rental en Rain for Rent. Samen bieden 
ze een totaalpakket van leidingen, ap-

Strategisch 
gevestigd in 
Zevenbergen, 
halverwege 
de havens van 
Antwerpen en 
Rotterdam
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All Liquids Piping

voor werkzaamheden aan stads- of 
blokverwarming, gasinstallaties, cv-
installaties van grotere gebouwen, instal-
laties van ziekenhuizen en scholen en 
systemen van warmtekoudeopslag. De 
voordelen die de industrie al kent van 
onze inzet gaan namelijk evengoed op 
voor gebouwinstallaties.’ 

Continuïteit
‘Wat die voordelen zijn? Belangrijkst is 
dat we zorgen dat processen door kun-
nen lopen of zo kort mogelijk worden 
onderbroken. Dat geldt uiteraard voor 
een raffinaderij, waar elke seconde telt, 
maar ook voor een ziekenhuis of een 
school. Als een cv-ketel van een verzor-
gingstehuis noodgedwongen vervangen 
moet worden in de winter, dan kun je de 
bewoners niet in de kou zetten. Dat moet 
je tijdelijk aanpakken. Laatst moesten 
voor een universiteit twee gasafsluiters 
vervangen worden van een verwarmings-
installatie. In de gebouwen die het betrof 
worden experimenten gedaan waarbij 
de temperatuur constant moet blijven. 
Voor deze operatie hebben we 450 meter 
leidingen geleverd. Daarmee heeft onze 
opdrachtgever een bypass gemaakt met 
een mobiele cv-ketel. Zonder een graad 
tempartuurverschil is de klus geklaard.’

Tijd winnen
Maar er is meer. Accountmanager 
Carline van Herk: ‘Een ander belangrijk 
aspect is dat je met een goede tijdelijke 
oplossing bedenktijd wint om voor een 
probleem de beste definitieve oplossing 
te kiezen. Je neemt bij een calamiteit in 
de haast snel een verkeerde beslissing en 
dat kan flink in de papieren lopen. Daar-

naast zijn we 24/7 bereikbaar en kunnen 
we razendsnel de beste oplossing voor 
de meeste problemen leveren. Je kunt 
ons echt dag en nacht bellen. Iedereen 
binnen onze compacte organisatie die de 
telefoon opneemt heeft de capaciteiten 
en het mandaat om direct te schakelen. 
Binnen een uur rijden we met het mate-
riaal weg uit Zevenbergen.’

Toekomst
All Liquids Piping heeft een naam hoog 
te houden. Van der Pol: ‘We zijn bijzon-
der klantgericht in onze aanpak en wer-
ken zo altijd aan een langetermijnrelatie. 
Dat betekent meedenken tot op detail-
niveau, de beste service bieden, snel 
problemen oplossen en kosten besparen 
voor de klant. Daarom worden we ook 
buiten de industrie steeds beter gevon-
den. All Liquids Piping is ISO 9001:2015, 
VCA*, SIR en ILT gecertificeerd en biedt 
dus ook zekerheid in de dienstverlening.‘

pendages, pompen, opslagtanks, lekbak-
ken, bodem beschermende middelen en 
filtratie uitrusting. 

Ook voor gebouwinstallaties
All Liquids Piping zet de hoogwaardige 
dienstverlening steeds meer in buiten de 
chemische industrie. Directeur en mede-
eigenaar Hans van der Pol: ‘Bedrijven die 
sprinklerinstallaties bouwen en onder-
houden hebben ons inmiddels gevonden. 
En steeds vaker leveren we materieel 

All Liquids Piping biedt tijdelijke 
leidingen voor perslucht, demiwater, 
koelwater, verwarming, stoom, aardgas, 
afvalwater, proceswater en chemicaliën. 
Beschikbare diameter lopen van 25 tot 
300 mm. De leidingen zijn geschikt 
voor druk tussen 0,1 tot 30 bar en 
temperaturen tussen -200˚C tot +550˚C.

Al het materieel is 
gecertificeerd. Zodoende 
wordt met de tijdelijke 
installatie de kwaliteit van 
de vaste installatie zo veel 
mogelijk benaderd.

Conservator Zuid BV werkt 
regelmatig en graag samen 
met All Liquids Piping. 
Waarom? Ron Kersten, 
manager operations: 
‘Vanwege het meedenken aan 
oplossingen zowel praktisch 
als financieel, omdat ze dag en 
nacht klaar staan om ons te 
faciliteren, vanwege de ruime 
verhuurvloot en omdat ze 
kundig personeel hebben met 
kennis van zaken.’
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Design, Build, Maintenance 
& Energy
Pellikaan Bouw, Tilburg 

Architect
Hooper Architects, Oosterhout 

Installaties
Hellebrekers technieken, Nunspeet 

Staalconstructie
Bodu Staalbouw, Bunschoten- 
Spakenburg

Houten kozijnen en deuren
Dudok Timmerfabriek, Terheijden

Bouwprogramma
Zwembad  

Bouwperiode
maart 2017 - medio 2018 

Bruto vloeroppervlakte
4.282 m2

Tekst: Mats Fortuin Etten-Leur • Zwembad De Banakkers

Zwembad De Banakkers wordt groter en

duurzamer
Etten-Leur krijgt een nieuw zwembad. Het oude complex is gedateerd, onvoldoende 
energiezuinig en toe aan uitbreiding. Op de oude locatie van de ligweide aan de 
Frederik van Eedenstraat zijn in maart van dit jaar de werkzaamheden begonnen aan 
het nieuwe zwembad De Banakkers. Het ontwerp (uitwerking) en de bouw worden 
volledig uitgevoerd door Pellikaan Bouw, evenals het onderhoud van het bad – zowel 
bouwkundig als installatietechnisch – voor de aankomende 25 jaar. Dat geldt ook voor 
de kwaliteit van het zwemwater en het energieverbruik. 

Het nieuwe  
zwembad De 
Banakkers met 
ligweide en 
waterspeelplaats

Industriebouw • november 2017 • 37

http://www.pellikaan.com
http://www.hooper.nl/home.aspx
http://www.hellebrekers.nl/home
http://www.bodustaalbouw.nl/
http://www.dudok-timmerfabriek.nl/
http://www.pellikaan.com/projects/zwembad-de-banakkers-etten-leur


Bodu Staalbouw, Metaalweg 15, 3751 LS Bunschoten-Spakenburg
T.: 033 – 298 56 06

Internet: www.bodustaalbouw.nl, E-mail: info@bodustaalbouw.nl

IJZERSTERK  IN
METAALWERK

De volledige stalen constructie van het nieuwe zwembad is in 
een periode van vier weken geleverd en gemonteerd door Bodu 
Staalbouw. De constructie heeft een vrije overspanning van 27 
meter en het gebouw kenmerkt zich door ronde contouren en 
ronde dakframes die gemaakt zijn uit gewalst staal.
‘Het was een aardige klus om deze constructie te plaatsen aan-
gezien onze kranen niet volledig rondom het gebouw geplaatst 
konden worden. Uiteindelijk hebben wij op een maximale 
afstand van 50 meter de werkzaamheden alsnog goed kunnen 
uitvoeren’, legt projectleider Wim de Rhee uit. De kolommen die 
in de zwembadatmosfeer komen te staan, zijn voorzien van een 
C4-coating bestaande uit een thermische zinklaag en twee lak-
lagen. Dit biedt weerstand tegen de hoge luchtvochtigheid en de 
chloorgassen in het zwembad. Verder zijn de kolommen opgevuld 
met beton voor een optimale integriteit. Bodu installeerde ook de 
vloerplaten van het gebouw.

27 meter vrije 
overspanning 

R A M E N ,  D E U R E N ,  K O Z I J N E N  
E N  A N D E R E  

H O U T C O N S T R U C T I E S

Bredaseweg 22, Terheijden
T. 076 593 17 96

www.dudok-timmerfabriek.nl

Dudok Timmerfabriek uit Terheijden vervaardigd en levert 103 
houten kozijnen en enkele deuren voor het zwembad De Banak-
kers. De keuze voor houten binnenkozijnen ligt voor de hand. 
‘Kunststof verkleurd na een aantal jaren en moet compleet ver-
vangen worden voor een kleine reparatie of aanpassing. Hout is 
duurzaam en op de lange termijn ook vanuit financieel oogpunt 
een betere keuze’, aldus eigenaar Roy de Been. 

Vocht, akoestiek en veiligheid 
Constructies in omgevingen met een hoge luchtvochtigheids-
graad kunnen op den duur worden aangetast door schimmelvor-
ming. Ook moet er rekening worden gehouden met de blootstel-
ling aan schoonmaakmiddelen. Dudok Timmerfabriek levert 
daarom alle kozijnen en deuren gegrond aan met een aparte 
detaillering voor een optimale afvoer van vocht. Tevens worden 
er DTS® neuten toegepast om vochtindringing met als gevolg 
rotting te voorkomen.

Een ander aspect is de akoestiek. In grote publieke ruimtes met de 
aanwezigheid van veel glas en tegelwerk speelt dit een belang-
rijke rol. Door geluidsisolerende kozijnen en glas toe te passen 
worden de ruimtes in het nieuwe zwembad perfect afgesloten. 
Tot slot gaat er speciale aandacht uit naar de veiligheid van de 
deuren in de natte cellen. Door de gladde vloeren in deze ruimtes 
is hier is namelijk een verhoogd risico op ongelukken. Uit het oog-
punt van letselbeperking zijn daarom al deze kozijnen voorzien 
van afgestompte hoeken. 

Hout dient meerdere doelen
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Etten-Leur • Zwembad De Banakkers

Bij binnenkomst in het nieuwe zwembad 
treft de bezoeker eerst het horecagedeel-
te. Vanuit deze ruimte zijn het wedstrijd-
bad en het instructiebad direct zichtbaar 
door de grote transparante puien. De 
kleedruimtes bevinden zich achter de 
baden. Bart Koenen, projectleider Pel-
likaan Bouw: ‘De terugkerende door-
kijklijnen en transparante elementen 
kenmerken het ontwerp van het com-
plex en maken het een licht en ruimte-
lijk geheel.’ De toepassing van schuifbare 
wanden draagt hier ook aan bij. Buiten 
kan letterlijk bij binnen worden betrok-
ken door de pui van het binnenbad naar 
de waterspeeltuin en de ligweide open te 
zetten. Op deze wijze is het ook mogelijk 
om het binnen horecagedeelte samen te 
voegen met het buitenterras. 

Interactieve glijbaan
Voor de recreant is er in het nieuwe bad 
ook genoeg te doen. Het verhogen van 
het speelplezier en de interactiviteit van 
de gasten vormde bij de ontwikkeling 
een belangrijk uitgangspunt. Zo zal er 
een 45 meter lange glijbaan komen met 
innovatieve touche point technologie. 
Dit houdt in dat er verschillende inter-
actieve aanrakingspunten zijn door de 
glijbaan heen die de snelheden van de 
gasten registreren. Gasten kunnen elkaar 
dan op een sportieve manier uitdagen 
om een steeds betere tijd neer te zetten. 
Verder krijgt het nieuwe bad een peu-
terbadje voorzien van speelelementen, 
duikplank en beweegbare bodems voor 
onder andere het watervrij maken en het 
aqua sporten. In de buitenruimte zal er 
ook een spraypark komen.  

Gereduceerd warmteverlies en 
waterverbruik
Het nieuwe zwembad heeft ook een 
groen tintje; diverse geavanceerde tech-
nieken worden toegepast om de ener-
giestromen en luchtkwaliteit efficiënt 
te waarborgen. De ingebruikname van 
een trommelfilter naast het traditionele 
zandfilter zal ervoor zorgen dat de kwa-
liteit van het water hoog blijft. Het voor-
deel hiervan is dat er dan minder energie 
en water verbruikt wordt. De restwarmte 
van het water zal worden opgevangen 
met de aanleg van een warmte terug-
win installatie. Verder zal De Banakkers 
maar liefst 624 m2 aan zonnepanelen 
krijgen om elektriciteit een milieuvrien-
delijke en kostenbesparende manier op 
te wekken. Pellikaan Bouw heeft voor de 
diverse installaties Hellebrekers Technie-
ken aangesteld als installateur. 

Entree Instructiebad

Gevel aan de Parklaan

Wedstrijdbad 
gezien vanuit 
restaurant. De 
terugkerende 
doorkijklijnen 
en transparante 
elementen 
kenmerken het 
ontwerp van het 
complex
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Bedrijfsverzamelgebouw De Diamant • Dordrecht

Opdrachtgever
Herkon, Hardinxveld-Giessendam

Architect
Bias Architecten, Rotterdam 

Adviseurs
RTA Advies, ‘s-Hertogenbosch (installa-
ties); Jecon Engineering BV, Zwijndrecht 
(constructies)

Aannemer
Bouwonderneming Stout, Hardinxveld-
Giessendam

GWW, bestrating en 
 buiten inrichting
Graphorn, Ridderkerk

W-installaties
Werkendamse Verwarmings Industrie 
/ Werkendamse Verwamings Centrale, 
Werkendam

Bouwprogramma
Verzamelgebouw met 14 compacte units 
(fase 1) en 8 grotere units (fase 2)

Bouwperiode
augustus 2017 tot 1e kwartaal 2018 
(fase 1)
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Inspelen op de vraag naar

Flexibiliteit

Tekst: Merel van den Berkel

Op bedrijventerrein Dordtse Kil III bouwt Bouwonderneming Stout uit Hardinxveld-
Giessendam aan de eerste fase van bedrijfsverzamelgebouw De Diamant: veertien 
compacte units waarbij de koper de uiteindelijke invulling bepaalt. In 2018 start de 
bouw van acht grotere units – al kan dat aantal worden aangepast wanneer een 
vroege koper anders wenst. 

De belangrijkste reden om De Diamant te 
bouwen in deze opzet, is dat de huidige 
markt vraagt om meer fl exibiliteit. Waar 
de één een groot pand verkiest, heeft de 
andere ondernemer juist behoefte aan 
een wat kleinere unit. Projectontwik-
kelaar Herkon en Bouwonderneming 
Stout spelen slim in op die behoefte door 
ondernemers de keuze te bieden. 

Gefaseerd
Momenteel is de buitenstort van fase 1 
net afgewerkt en is men bezig met de 
staalconstructie voor de units. In 2018, 

na oplevering, zal fase 2 starten met gro-
te units. De planning is vooralsnog om 
er acht te bouwen, maar dat kan zomaar 
veranderen wanneer een vroege koper 
andere wensen heeft. Dat gebeurde voor 
de huidige opstelling namelijk ook. 

Drie units in één
Het verhaal van één van de eerste 
kopers illustreert de fl exibiliteit waar-
mee De Diamant is ontwikkeld: deze 
ondernemer viel meteen voor de locatie 
en uitstraling van het pand en besloot 
zelfs drie verschillende units samen te 

voegen tot één geheel. In overleg met 
de projectontwikkelaar Herkon konden 
de bouwkundige aanpassingen aan het 
ontwerp nog worden doorgevoerd voor 
de bouw van start ging. 

Koper krijgt vrije invulling
De units zijn zodanig opgezet dat de 
koper grotendeels de vrije hand krijgt 
voor de inrichting. De kleinere units uit 
fase 1 bestaan in elk geval uit een hal 
en optioneel een kantoorruimte. Boven-
dien kregen de kopers de ruimte om 
eventueel meer- en minderwerk te laten 

De Diamant wordt in 
2 fases gebouwd
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Graphorn verricht voor Bouwonderneming Stout alle civieltech-
nische werkzaamheden van De Diamant en zodoende zijn de 
medewerkers van het bedrijf uit Ridderkerk van het begin tot 
het eind van de bouw actief op de Dordtse Kil. Dat begint met de 
puinverhardingen voor aanleg van de bouwwegen; deze verhar-
ding vormt tevens de toekomstige fundatie voor de uiteindelijke 
verharding. De vervolgwerkzaamheden bestaan uit: het leveren 
en aanbrengen van zand ten behoeve van het heiwerk; rioolaan-
sluitingen maken op het hoofdriool; grondwerk voor de beton-
fundaties van het gebouw; aanleg van alle rioolleidingen (HWA 
en VWA) inclusief terreinrioleringen; een straatlaag aanbrengen 
van zand en elementenverhardingen, inclusief inritaansluitingen 
op de hoofdrijbaan. Ten slotte verzorgt Graphorn de terreininrich-
ting, compleet met groenvoorzieningen en straatmeubilair.

Civiele werken van A tot Z

 088 - 440 10 00

 INFO@STOUT.NL

BOUWONDERNEMING STOUT B.V.

KADE 34

3371 EP HARDINXVELD-G’DAM

WWW.STOUT.NL

MENSEN VOOR GEBOUWEN

> WONINGBOUW

> ZORG EN
 ONDERWIJS

> UTILITEITSBOUW

>   BEHEER EN
 ONDERHOUD

Klimaatbeheersing

Kwaliteit

Betrouwbaar

Duurzaam

De Werkendamse Verwarmings 
Industrie en Werkendamse Verwar-
mings Centrale (in de volksmond ‘de 
Werkendamse’) staan voor een totale 
beheersing van uw binnenklimaat. 
Sinds 50 jaar is de Werkendamse een 
begrip. Wij zijn een familiebedrijf dat 
zich onderscheidt door kennis, inzet en 
ervaring. Dit zijn niet enkel woorden, 
maar worden ondersteund door de 
verscheidenheid aan behaalde certifi-
caten, zoals o.a. SCIOS, ISO 9001 en 
BRL6000.Groene energie

Ir. Blankenstraat 6 - 4251 NR Werkendam
WVC Tel. 0183 502755 WVI Tel. 0183 502744

WVC.NL      |     WVI.NL

Warmte zonder zorgen...

 
50DE
SKUNDIGE

E R V A R I N G
jaar

Bedrijfsverzamelgebouw De Diamant • Dordrecht
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GWW
Tuinaanleg

Tuinontwerp
Groenvoorzieningen
Digitaal groenbeheer

Rioleringen
GrondwerkGrondwerk
Straatwerk

Graphorn Groen- en Infraprojekten BV
Mandenmakerstraat 20
2984 AS Ridderkerk
078-6772522
www.graphorn.nl

meenemen door Bouwonderneming Stout. 
Verder zijn alle bedrijfshallen voorzien van 
standaardvoorzieningen als een toiletgroep, 
meterkast en elektrische overheaddeur. 

Afzonderlijke units in een overkoepelend 
pand
Op de betonnen fundering komt een staal-
constructie, bekleed met sandwichpanelen, 
stalen dakplaten en dakbedekking. Verder 
plaatst Stout de benodigde overheaddeuren, 
toegangspuien en aluminium cassettes in 

vijf verschillende kleuren. Deze komen op 
een vaste volgorde rondom het pand, waar-
door de afzonderlijke units goed herkenbaar 
zijn voor bezoekers. Eric Maton, projectlei-
der bij Bouwonderneming Stout: ‘We geven 
de wanden een hoogwaardige afwerking. 
De halzijde is voorzien van sauswerk in RAL 
9010 en de kantoren van metal stud wanden 
met scanbehang en sauswerk.’ 

Kijk voor meer informatie over dit project 
op: www.bedrijfsunitdordrecht.nl

Compacte units 
in verschillende 
kleuren 
waardoor ze 
goed herkenbaar 
zijn
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Nieuwbouw Van Ee Staalspecialisten • Barneveld

Opdrachtgever
Van Ee Staalspecialisten BV, Barneveld

Architect
Architectenbureau DBL Lunteren BV, 
Lunteren

Installatieadvies
Mosterd Installatieadvies, Barneveld

Bouwbegeleiding
E.L.B.D, Baak

Bouwkundige hoofdaannemer
Burgland Bouw BV, Dodewaard

Hijstechniek
ASAV Hef- en hijstechniek BV, Ede

W- Installatie
Loodgietersbedrijf A. Dekker, 
Kootwijkerbroek

E- Installatie
Elektrotechniek van Ee, 
Kootwijkerbroek

Grond- en straatwerk
Van Geresteijn Loonbedrijf BV, 
Kootwijkerbroek

Luchtbehandeling
Ruttenberg Koeltechniek, Voorthuizen

Prefab Beton
Haprekon Bouwsystemen BV, Barneveld

Dakbedekking
De Boer Dakbedekking BV, Putten

Effi ciënte bedrijfs-
huisvesting, en ook 
een representatief 
kantoor
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samen modern, groter en efficiënter
Staalbedrijven

Tekst: Merel van Berkel

De economische crisis leidde voor Van 
Ee Staalspecialisten juist tot een flinke 
groei van het bedrijf. Eigenaar Henk van 
Ee nam een aantal jaar geleden Hiensch 
Constructie en Metaluniek uit Veenen-
daal over en voegde beide samen tot 
Metaluniek Staalspecialisten. Eind 2016 
was het tijd voor een volgende stap: de 
samenvoeging van beide bedrijven onder 
één dak. Met de nieuwbouw in Barne-
veld zet Van Ee een modern, groter en 
efficiënter ingericht pand neer om zijn 
klanten nog beter te kunnen bedienen. 

Logistieke vooruitgang
De grootste vooruitgang van de verhui-
zing is de efficiëntere logistiek. Van Ee: 
‘We proberen het proces zoveel mogelijk 
in te richten volgens werkplekoptimalisa-
tie 5S. In de productiehal is bijvoorbeeld 
aanzienlijk meer ruimte beschikbaar om 
producten te transporteren van het ene 
naar de andere deel, met rails, wand- en 
bovenloopkranen en heftrucks.’  

Open verbinding tussen directie en 
werknemers
In de lichtgrijze productiehal is in prin-
cipe weinig lichtinval vanuit de gevels of 
het dak. Dat betekent echter allerminst 
dat het binnen donker is. Met led-ver-
lichting krijgen de werknemers de juiste 

Sinds augustus werken alle 
dochterondernemingen van Van Ee 
Staalspecialisten BV onder één dak in 
Barneveld. Hiermee boekt het bedrijf 
logistiek gezien grote vooruitgang. Ze 
leverden uiteraard eigen producten 
voor de nieuwbouw en eigenaar 
Henk van Ee bleef zeer nauw 
betrokken tijdens het bouwproject.  

Essenerweg 50 | Kootwijkerbroek
Tel: 0342 - 442382 | info@loodgietersbedrijfadekker.nl

 • sanitair  
• kachels  • c.v. - gas - water 
• pompinstallaties  • dakbedekking  
• lood- zinkwerken  • duurzame energie

www.loodgietersbedrijfadekker.nl
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Kootwijkerbroek T 0342 442890

www.elektrotechniekvanee.nl

- ELECTROTECHNISCHE INSTALLATIES

- DATACOMMUNICATIE

- CAMERASYSTEMEN

- ONDERHOUD

- DOMOTICA

Ruttenberg Koeltechniek B.V.
Hoofdstraat 21
3781 AA  Voorthuizen

T.: 0342-434924
W.: www.ruttenbergkoeltechniek.nl
E.: info@ruttenbergkoeltechniek.nl

MEEDENKEN is onze PassieMEEDENKEN is onze Passie

ASAV Hef- en Hijstechniek B.V. 

Hertzstraat 13a 

6716 BS Ede 

tel. 0318-655675 

www.asav.nl  

info@asav.nl  

Uw partner voor

Kranen en takels

Hijsgereedschap

Maatwerk

Keuringen

Inspecties

Onderhoud

NEN3140

ASAV Hef- en Hijstechniek B.V. 

WWW.ASAV.NL

Industriebouw • november 2017 • 46



belichting voor hun werkzaamheden. 
Bovendien zitten in beide kopgevels twee 
grotendeels glazen deuren waar daglicht 
door stroomt. Dit creëert een open sfeer. 
Ook het grote raam van 2,5 bij 3 meter 
tussen de directiekamer van Van Ee en 
de productiehal draagt bij aan het gevoel 
van openheid en transparantie. 
Expertise toepassen in eigen bedrijf
Het bedrijf uit Barneveld verzorgde 
uiteraard zelf de staalconstructie voor 
het nieuwe pand, evenals de trappen, 
bordessen en aanverwante zaken. Daar-
naast bleven ze nauw betrokken bij het 
bouwproject – zoals ze ook regelmatig 

Barneveld • Nieuwbouw Van Ee Staalspecialisten

voor hun eigen klanten doen. Van Ee: 
‘We werken het liefst vanaf het begin 
van een project mee, omdat we met 
onze expertise veel voor klanten kun-
nen betekenen. Ons productenpakket is 
zeer breed: uiteraard vervaardigen we 
staalconstructies, maar ook maatwerk 
zoals balustrades, trappen en bruggen. 
Daarmee verzorgen we een totaalpakket 
van standaard en gespecialiseerd werk 
– iets dat we in ons eigen pand mooi 
konden toepassen.’ 

ASAV Hef- en Hijstechniek BV uit Ede monteerde acht bovenloopkranen (werklast 10 ton) 
en zes wandloopkranen (werklast 2 ton) in de werkplaats bij Van Ee Staalspecialisten. De 
kranen zijn in eigen huis geproduceerd. Daardoor kan ASAV maatwerk leveren volgens 
de wensen van de klant. De takels zijn van het merk Verlinde, een merk met een robuust 
kwaliteitsimago en een wereldwijde afzet. Frequentie gestuurde kat- en kraanrijmotoren 
voorkomen schommelingen van de last. De bovenloopkranen zijn voorzien van tandembe-
sturing waardoor twee kranen tegelijk bediend kunnen worden. Hierdoor zijn grote objec-
ten gemakkelijk te verplaatsen. De kranen beschikken over zonebeveiliging, waardoor de 
bovenloopkranen langzaam gaan rijden als deze in het werkgebied van de wandloopkranen 
komen. Van Ee bestelde radiografi sche afstandsbediening met gewichtuitlezing, waarmee 
de last in de haak afgelezen kan worden op de afstandsbediening.  
ASAV is totaalleverancier op het gebied van hef- en hijsmateriaal. Naast het leveren van 
kranen en hijsgereedschappen verzorgt ASAV keuring en onderhoud van kranen en hijs-
middelen met EKH gecertifi ceerde medewerkers. Projecten met kranen in deze uitvoering 
komen veelvuldig voor bij ASAV, dat graag meedenkt met bijzondere projecten. Waar 
anderen opgeven, zet ASAV toch dat stapje extra om te zien of er écht geen oplossing is. En 
vaak lukt het dan alsnog.

Bovenloopkranen en wandloopkranen, 
inclusief keuring en onderhoud

Impressie van 
de nieuwbouw

Hoofdentree

Vogelvluchtoverzicht van 
de nieuwbouw: kantoor 
en een lange bedrijfshal
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STAAL TOTAAL
DAT IS ONS VERHAAL

Van Ee Staalspecialisten zijn toonaangevend in staal. Staal totaal, dat is ons 

verhaal. Onze specialisaties in staalconstructies, trappen, balustrades, bruggen, 

artwork en specials maken ons veelzijdig. Als leverancier of als meedenkende 

partner in co-creatie met ontwerpers en bouwers. Aangenaam, wij zijn Van Ee 

Staalspecialisten.

Deventerweg 5, 3771 NP Barneveld Tel. (0342) 493 555 www.vaneestaal.nl 
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Hanzeweg 12 • 3771 NG Barneveld • Telefoon (0342) 44 17 90 • WWW.HAPREKON.NL

Poeren & borstwering

Mestkelders

Kelders

Transport

Voor al uw 
casco woningen, prefab wanden, 

poeren & borstwering, 

mestkelders & dekvloeren, 

kelders en waterbassins.

Casco woningen

Prefab wanden

Elektrotechniek Van Ee uit Kootwijkerbroek mocht vanaf het begin-
stadium aanschuiven bij de aannemer om te kunnen meebeslissen 
over hun aandeel in de nieuwbouw voor Van Ee Staalspecialisten in 
Barneveld. Eigenaar Chris van Ee: ‘We werden er echt van het begin 
tot het eind bij betrokken. Zo konden we zelf diverse oplossingen 
aandragen en onze vakkennis in praktijk brengen. Een belangrijk ad-
vies ging bijvoorbeeld over de verlichting. De lichtinval van buiten af 
is namelijk zeer beperkt. Daarom was de juiste verlichting noodzaak.’ 
Elektrotechniek Van Ee monteerde daarom ledverlichting die 
schijnt met een totale lichtsterkte van 550 Lux, om de hoeveelheid 
schaduw op de werkplek te minimaliseren. Het energieverbruik 
blijft daarbij beperkt door bewegingsmelders in te zetten in de 
productiehal. Het bedrijf zal van de verlichtingsinstallatie verder 
ook het onderhoud verzorgen. Andere bijzonderheden binnen 
het project zijn de hoofdverdeelkast van 1600A, montage van het 
domotica-systeem en het korte tijdsbestek waarbinnen het pro-
ject moest  worden afgerond. Van Ee: ‘Dankzij een strakke planning 
en prettig contact met leveranciers uit ons eigen netwerk, konden 
we tijdig en succesvol opleveren.’

Uitstekend verlichte 
werkplaats

De nieuwbouw van Van Ee Staalspecialisten is uitgerust met 
een zeer ingenieus verwarmings- en koelsysteem: het City Multi 
VRF R2 systeem van Mitsubishi. Deze wordt momenteel gezien 
als de meest energiezuinige in zijn soort, onder meer omdat 
het all electric is en er dus geen gasaansluiting nodig is. Ook op 
andere vlakken is het systeem beter voor het milieu. Gerard Rut-
tenberg, eigenaar van installateur Ruttenberg Koeltechniek BV: 
‘Het systeem bevat aanwezigheidssensoren, die detecteren of en 
hoeveel werknemers aanwezig zijn in het pand, waarop hij zijn 
regeling aanpast. Verder is het mogelijk om verschillende ruimtes 
individueel te koelen of verwarmen, zodat iedereen het systeem 
kan instellen naar wens. En dat gaat heel snel. Binnen enkele mi-
nuten past hij de temperatuur aan.’ Met de warmte, die in de ene 
ruimte wordt onttrokken, kan het pand bovendien elders weer 
worden verwarmd. Hierdoor ligt het behaalde rendement zeer 
hoog. Het bedrijf uit Voorthuizen verzorgt ook het onderhoud van 
dit systeem. Ruttenberg: ‘Dankzij de centrale regeling kunnen we 
op afstand meekijken voor storingen en eventueel instellingen 
wijzigen, effi ciënt voor beide partijen.’ 

Slimme, snelle  
klimaatinstallatie

Barneveld • Nieuwbouw Van Ee Staalspecialisten
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Roosendaalseweg 162-D
3882 MP PUTTEN

Tel.: 0341 - 36 17 59
Fax: 0341 - 36 11 94

info@deboer-dakbedekkingen.nl

Haprekon Bouwsystemen uit Barneveld leverde bijna 1.100 m2 aan 
geïsoleerde buitenpanelen met toeslag antraciet en 500 m2 mas-
sieve binnenwanden voor onder meer het kantoor, en de schei-
dingswanden. Een routineklus voor het bedrijf dat zich sinds de 
jaren negentig specialiseert in de productie van prefab betonele-
menten. Evert Mulder, commercieel directeur bij Haprekon: ‘Ons 
grootste aandeel zit in ons prefab keldersysteem, waar we natio-
naal om bekend staan. Hierbij storten we de vloer in het werk en 
monteren prefab wanden en kelderdek. Maar we doen veel meer. 
Denk bijvoorbeeld aan prefab casco’s voor woningbouw, maar ook 
prefab funderingen als poeren voor de hallenbouw. In het geval 
van dit nieuwbouwproject leverden we het materiaal prefab aan, 
en we kunnen dit uiteraard ook zelf monteren.’

De nieuwbouw in Barneveld is voorzien van een plat dak dat, 
net als het pand zelf, bestaat uit twee delen: een betonnen dak 
bovenop het kantoorgedeelte van circa 345 m2 groot en stalen 
dak op de productiehal van circa 7800 m2. De Boer Dakbedek-
kingen BV uit Putten monteerde de bedekking. Eigenaar Peter de 
Boer: ‘Boven de hal kozen we voor PIR-isolatie. Het betreft 2400 
bij 1200 millimeter grote Bauder platen, 140 millimeter dik en 
voorzien van een sponning in de dikte. Dit materiaal is vochto-
ngevoelig en gemakkelijk te verwerken. Daarop ligt lichtgrijs 
Rhenofol pvc kunststoffolie van 1,5 mm dikte. Het kantoordak 
kreeg EPS afschotisolatie met ook een pvc dakbedekking plus een 
ballastlaag van grind. Het gehele dak heeft een isolatiewaarde 
van 6.0 en is voorzien van permanente  valbeveiliging door middel 
van ankerpunten op het staal.’ 

Prefab beton  voor 
staalbouwer

PIR en pvc op de daken

Loodgietersbedrijf A. Dekker uit Kootwijkerbroek heeft inmiddels 
bijna veertig jaar ervaring in de loodgietersbranche. Daardoor 
weten ze als geen ander oplossingen te bedenken voor minder 
alledaagse situaties, zoals bij Van Ee Staalspecialisten. Eigenaar 
Arian Dekker: ‘Omdat de machines hier in de vloer vaststaan, 
was vloerverwarming geen optie. We installeerden daarom in de 
productiehal stralingsplafonds van de fi rma Mark uit Veendam.’ 
De Infra Aqua ECO watergevoede stralingspanelen hebben stan-
daard een glaswollen isolatiedeken, die warmte-uitstraling naar 
boven voorkomt. De panelen verwarmen zonder verplaatsing van 
lucht en alleen daar waar nodig. De korte opwarmtijd en lagere 
ruimtetemperatuur zorgen voor een lager energieverbruik. Hier-
naast werd voor het sanitair gekozen voor de milieuvriendelijke 
infraroodkranen met voorgemengd water, om te besparen op het 
waterverbruik. Tot slot installeerde het loodgietersbedrijf een 
Geberit Pluvia-systeem voor de hemelwaterafvoer. 

Op de plek waar inmiddels een operationeel staalbedrijf staat, lag 
voorheen een weiland. Afgelopen januari startte Van Geresteijn 
Loonbedrijf BV uit Kootwijkerzand met het bouwrijp maken van 
de grond. Eigenaar Barry van Geresteijn: ‘Na het ontgraven van de 
bouwlagen stortten we 20 duizend kuub zand. Verder zorgden we 
voor het funderingsmateriaal waarop een maand later kon wor-
den gefundeerd; in februari en maart hebben we het omliggende 
perceel ontgraven. In de zomermaanden voor de oplevering heb-
ben we hier zo’n drieduizend vierkante meter aan betonklinkers 
gelegd. Dankzij de prettige samenwerking met de opdrachtgever 
verliepen onze werkzaamheden, ondanks de hoge tijdsdruk, erg 
soepel.’ Naast het huidige terrein kocht Van Ee een tweede stuk 
grond. Om deze grond alvast bouwklaar te maken, stortte Van 
Gerestijn alvast menggranulaat van gebroken puin.

Bouwrijp maken en 
bestraten

Stralingsplafonds in de hal

LOONWERK – GRONDWERK – SLOOPWERK

Van Geresteijn BV

Vinkekampweg 6 Kootwijkerbroek                                                  Mob:06-52858702
Email: info@loonbedrijfgeresteijn.nl                                               www.geresteijn.nl
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Vanuit een open 
en transparant 
atrium worden de 
vier bouwlagen 
ontsloten

MBO College Poort krijgt open
karakter

Almere Poort  •  ROC van Flevoland

Opdrachtgever
Stichting ROC van Flevoland, Almere

Ontwikkelaar/bouwer
Lithos bouw & ontwikkeling, Amers-
foort/Zenzo maatschappelijk vastgoed

Architect
Burton Hamfelt Urban Architecture,  
OZ Architecten, beide Amsterdam

Adviseur(s)
ICS Adviseurs, Amsterdam (huisves-
ting); Quinta, Bergen installaties); 
Nieman Raadgevende Ingenieurs, 
Utrecht (brandveiligheid); JVZ Ingeni-
eurs, Deventer (constructies); SPA WNP 
ingenieurs, Ede (akoestiek)

Installaties
ITR Projecten, Raalte

Warmte- en koudeopslag-
installatie
Bron|Technologie, IJsselmuiden

Bruto vloeroppervlakte
Onderwijs: 7.000 m2; parkeren: 1.650 m2

Bouwperiode
mei 2017 – mei 2018

Tekst: Margot Visser

Ontmoeting tussen studenten en uitwisseling met de buitenwereld 
staan centraal in het ontwerp van MBO College Poort in Almere Poort. 
Vanuit een open en transparant atrium worden de vier bouwlagen 
ontsloten. Lithos bouw en ontwikkeling ontwikkelt en realiseert het 
project in samenwerking met Zenzo maatschappelijk vastgoed.

https://www.rocvanflevoland.nl/
http://www.lithos.nl/
https://www.burtonhamfelt.nl/
http://www.brontechnologie.nl/
https://www.rocvanflevoland.nl/Actueel/2017/Eerste-paal-MBO-College-Poort
http://www.lithos.nl/roc-almere-poort-almere/
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Bron-Technologie
Spoordwarsstraat 41

8271 RD IJSSELMUIDEN
T (088) 33 45 600

E info@brontechnologie.nl

Boeierstraat 7, 8102 HS Raalte
Tel: 0572 - 35 32 25
Fax: 0572 - 36 00 69
E-mail: info@installatietechniek.nl
Internet: www@installatietechniek.nl

GROEP

De overtreffende trap van WKO, dat is het EnergyHUB systeem 
van Bron|Technologie dat het MBO College Poort van duurzame 
warmte en koude gaat voorzien. ‘Het verschil met traditionele 
WKO is dat wij eerst kijken wat er boven de grond nodig is voor 
we het gaan opslaan’, vertelt directeur Hessel Kok. ‘We maken 
naast bodemenergie gebruik van energiestromen die rondom het 
gebouw aanwezig zijn, zoals de zon, restafval, oppervlaktewa-
ter, energie uit riolering of van een naastgelegen gebouw. Door 
slimme inzet van deze restenergie zijn veel hogere rendementen 
te behalen.’ 

Het EnergyHUB systeem van MBO College Poort maakt gebruik 
van twee bronnen. Het gebouw wordt grotendeels verwarmd 
door een monobron op 145 meter diepte. Op piekmomenten 
wordt gebruik gemaakt van de reststroom van de stadsverwar-
ming. ‘We zetten de bronnen selectief in op momenten dat dat 
slim is’, legt Kok uit.

Kenmerkend voor Bron|Technologie is hun integrale aanpak. Ze 
realiseren het complete systeem van ontwerp tot en met uit-
voering én verzorgen het beheer en onderhoud. ‘We werken niet 
vanuit een bestek maar willen ontwerpvrijheid hebben. Alleen 
dan kunnen we een optimale werking van het systeem garande-
ren’, besluit Kok.

Slimme inzet van 
energiereststromen

ROC van Flevoland  • Almere Poort

In mei 2017 ging de eerste paal van het 
nieuwe schoolgebouw van ROC van Fle-
voland de grond in. De nieuwbouw komt 
in het Olympiakwartier Oost te staan. 
Deze locatie kenmerkt zich door een 
groot aanbod aan sportfaciliteiten, waar-
onder het nieuwe Indoorsportcomplex 
Olympiakwartier. Het gebouw, 7.000 m2 
onderwijs en circa 1.650 m2 overdekt 
parkeren onder het gebouw, gaat drie 
opleidingen huisvesten: Business, Sports 
en Leisure & Hospitality. De oplevering 
staat gepland in mei 2018. De ruim 1.300 
studenten kunnen bij de start van het 
nieuwe schooljaar 2018/2019 het nieuwe 
onderkomen betrekken.

Tribunetrap 
Bepalend voor het huisvestingsconcept 
zijn de uitnodigende entree en ontmoe-
tingshal. Hier zijn diverse voorzieningen 

http://www.brontechnologie.nl/
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voor zowel studenten als bezoekers: de 
Studenten Servicedesk, de receptie, een 
restaurant, een open ‘speakers corner’ en 
toegang tot het auditorium/theater. ‘Van-
uit het atrium is in één oogopslag duide-
lijk waar je je bevindt en waar je naar toe 
kunt, vertelt projectleider Irmo Jansen 
van Lithos. ‘Door een aantal lichtstraten 
in het dak is het een aangename plek 
om te verblijven. Blikvanger is de brede 
houten tribunetrap. De bedoeling is dat 
dit een prettige verblijfs- én studieplek 
wordt voor studenten.’  

Duurzaam
Om de toekomstbestendigheid van het 
gebouw te garanderen, is gekozen voor 
een flexibele indeelbaarheid. De draag-
structuur is in de gevel verankerd en de 
kolommen zijn aan de rand van de vide 
geplaatst. Doordat er geen dragende 
wanden zijn in gebieden met verblijfs-
ruimten, zijn ruimten vrij in te delen. 
Het duurzame karakter van het gebouw 

komt verder tot uiting in het instal-
latieconcept. De toepassing van een 
sprinklerinstallatie biedt volledige inde-
lingsvrijheid. WKO opslag in combinatie 
met een warmtepomp zorgt voor de 
verwarming en koeling van het gebouw, 
PV-panelen op het dak leveren een deel 
van de benodigde energie en de verlich-
ting is volledig in led uitgevoerd. ‘Door 
deze maatregelen zitten we circa dertig 
procent onder de huidige energiepresta-
tienorm, aldus Jansen.

Zelf ontwikkelen
Lithos heeft een ruime ervaring op-
gebouwd in het bouwen van scholen. 
Jansen: “’We werken altijd vanuit de 
gedachte dat we zelf kunnen ontwik-
kelen. Door onze eigen ideeën vorm te 
geven kunnen we efficiënter bouwen. De 
interactie met de opdrachtgever is heel 
belangrijk, zeker wat betreft maatschap-
pelijk vastgoed. Dat heeft ook hier tot 
een mooi resultaat geleid.’

Uitnodigende entree

Doordat er geen dragende 
wanden zijn in gebieden 
met verblijfsruimten, zijn 
ruimten vrij in te delen



Distributie met aandacht voor de

omgeving

Logistic Excellence Tilburg • Tilburg

Opdrachtgever
Standard Life Investments

Ontwikkelaar
Ontwikkel Combinatie de Scheg

Architect
DesignLogic, Nuenen

Adviseurs
Adviesbureau Markslag Beljaars, Tilburg 
(constructies); K+ Groep, Echt (installa-
ties, akoestiek)

Aannemer
Remmers Bouwgroep, Tilburg

W-installatie
H. de Bont Klimaattechniek bv, Tilburg

Sprinkler-, sprinklermeld-, 
brandmeld- en ontruiming-
salarminstallaties
Spie Fire Protection & Security, Tilburg 

Dak
Bollen Daksystemen, Tilburg

Bouwprogramma
Distributiecentrum voor bulkslag met 
kantoorruimte

Bruto voeroppervlakte
Warehouse: 32.300 m2; kantoor: 
1.280 m2 

Bouwperiode
mei 2017 - maart 2018

Het gebied in vogelvlucht
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http://www.markslag-beljaars.nl/9-beheer/1-welkom
http://remmersbouwgroep.nl/
http://www.hdebont.nl/
http://www.spie-nl.com/
http://www.bollen.nl/


Tekst: Marije Klein

BREEAM maakt dat je 
als bedrijf nadenkt over 
slimme detaillering en 
terreinindeling

In Tilburg verrijst een nieuw 
distributiecentrum onder de naam 
Logistic Excellence Tilburg. Het 
heeft een totaal vloeroppervlak 
van 36.000 m2 en bestaat uit twee 
separate warehouses met kantoren. 
Remmers Bouwgroep uit Tilburg 
bouwt het nieuwe pand. ‘Ons bedrijf 
was als ontwikkelaar en bouwer vanaf 
het begin betrokken bij de plannen’, 
aldus Johan De Raad, projectleider 
voor Remmers. ‘Bovendien is het een 
thuiswedstrijd voor ons. Dat zorgt voor 
meer betrokkenheid en maakt het een 
fantastisch project.’

In beide warehouses komt een verdie-
pingsvloer voor kleinere opslag. Daarach-
ter een bulkopslag met vrije ruimte voor 
stellingen met een vrije hoogte van 12.20 
meter. Dit deel is voorzien een super 
vlakke vloer. Het pand is flexibel in te de-
len en bijzonder geschikt voor bedrijven 
die zich richten op de E-commerce.  

Helder en wit
De hoofdconstructie is opgebouwd uit 
staal. Binnen zijn de dakplaten en sand-
wichpanelen wit. ‘Dat maakt een heldere 

loods en daarmee een prettige werkom-
geving’, vertelt De Raad. ‘Ook de detail-
lering in het gebouw is mooi. Het kraagt 
mooi uit aan de voorkant en er loopt 
straks een glazen overkapping van ca 80 
meter lang boven de laaddoks. Er is veel 
aandacht besteed aan architectuur.’

BREEAM Certificaat
De bouw wordt opgeleverd met het 
BREEAM-certificaat ‘Very Good’. Volgens 
De Raad niet alleen uit noodzaak gebo-
ren: ‘Natuurlijk is het goed voor onze 

omgeving om duurzaam te werken, 
maar het werkt ook fijn. We zamelen 
alle materialen gescheiden in en heb-
ben een aparte parkeerplaats. Dat zorgt 
voor een overzichtelijke bouwplaats. 
Het maakt dat je als bedrijf nadenkt 
over een slimme detaillering en ter-
reinindeling. Zo hadden wij al vroeg de 
riolering meegenomen in de bouw en 
gebruiken we de puinverharding nu om 
op te bouwen, maar straks als onderlaag 
voor de bestrating.’

Het gebouw kraagt mooi uit aan de voorkant

Laaddocks met een glazen overkapping van 80 meter lang 

Twee separate warehouses
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http://remmersbouwgroep.nl/


H. de Bont Klimaattechniek bv realiseert de complete werktuig-
bouwkundige installatie voor Logistic Exellence. De werkzaam-
heden bestaan uit de sanitaire installatie, de riolering, een Pluvia 
hemelwaterafvoersysteem, de waterleiding en een brandblus-
installatie. Voor de klimaathuishouding installeert het bedrijf 
uit Tilburg de verwarming, de luchtbehandeling, koeling en de 
regeltechnische installatie. 

Een goed binnenklimaat is belangrijk voor de gezondheid en 
werkprestaties van mensen. H. de Bont Klimaattechniek verzorgt 
als leverancier van de klimaatinstallatie een compleet luchtbe-
handelingssysteem in de kantoren voor de ventilatie, verwarming 
en koeling per ruimte. De installatie is door de gebruiker eenvou-
dig per ruimte te bedienen, maar ook door middel van een ge-
avanceerd gebouwbeheersysteem (GBS) op afstand te besturen. 

H. de Bont denkt mee in het ontwerpen en realiseren van duur-
zame installaties zodat het BREAAM certificaat ‘Very good’ voor 
Logistic Excellence behaald gaat worden. Daartoe worden de 
verwarmingsinstallatie en koeling voor de kantoren voorzien van 
VRF-systemen. Verwarming van de bedrijfshal gebeurt door mid-
del van stadsverwarming. Er wordt bij de installaties gestreefd 
naar lage NOx emissies. Luchtbehandelingskasten hebben een 
hoog rendement warmteterugwinning, de waterinstallatie is 
voorzien van lekdetectie. De regeltechnische installatie is voor-
zien van gebouwbeheersysteem en energiemanagement. 
H. de Bont BV heeft vele jaren ervaring op het gebied van 
werktuigbouwkundige installaties in woningbouw, utiliteit en 
industriële bouw, in deelprojecten of als compleet uitgewerkte 
totaaloplossingen. Gebruikersgemak, waar leveren voor geld, 
bedieningsgemak en energiezuinigheid zijn vaste criteria waarop 
het contact met klanten is gebaseerd. 

Duurzame installaties

De sprinkler-, sprinklermeld-, brandmeld- en ontruimingsalarmin-
stallatie worden geleverd en gemonteerd door Spie Fire Protec-
tion & Security te Tilburg. In twintig weken tijd koppelt de dienst-
verlener alle installaties aan elkaar. Projectleider Barry Rooke: ‘We 
leggen ruim acht kilometer leiding aan zodat hier straks gewerkt 
kan worden in een brandveilig gebouw.’

Geen obstructies
‘De brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie zijn uitgerust met 
rookmelders, automatische melders en de handbrandmelders 
bij de brandslanghaspels’, aldus Rooke. ‘Voor de sprinklerinstal-
latie ligt dat net anders. We maken een projectietekening waarin 
alle leidingen, sprinklers en overige installatieonderdelen zoals 
armaturen, Pluvia-systemen, heaters ingetekend zijn. Omdat het 
blussende sprinklers zijn, mag er geen obstructie in de buurt zit-
ten. Dat is ook de reden dat wij dit soort processen coördineren.’

9000 liter water per minuut
Spie installeert in het distributiecentrum de krachtige sprinkler-
installatie ESFR (K25). In geval van nood moeten maximaal 12 
sprinklers een brand kunnen blussen. Dat betekent dat er 9.000 
liter water per minuut wordt afgegeven. Het geheel is aangeslo-
ten op een watervoorziening die bestaat uit een reinwatertank 
met een netto inhoud van 610 m3 water. Rooke is tevreden: ‘Deze 
installatie kan echt iedere opdracht aan’.

VIJFTIEN kilometer leiding 
voor brandveiligheid

Adviesbureau Markslag Beljaars is de hoofdconstructeur van het 
project. ‘Wij zoeken altijd naar een goed evenwicht tussen het 
wensen- en eisenpakket van de opdrachtgever en de normen voor 
veiligheid’, aldus Marc Beljaars, eigenaar van het adviesbureau. ‘Bij 
dit pand was dat niet ingewikkeld, maar we konden er toch ons ei-
gen stempel op drukken. Er was een duidelijke wens voor een flexi-
bel in te richten hal en uitkragingen aan de voorkant. Daar hebben 
we bij het plaatsen van kolommen rekening mee gehouden.’

Minimale hoeveelheid staal
Ook voor de duurzaamheid van het gebouw kon Markslag 
Beljaars een bijdrage leveren. ‘We hebben het zo berekend dat 
er een minimale hoeveelheid staal gebruikt hoeft te worden. 
Bovendien hebben we de zonnepanelen verplaatst van het mid-
den van het dak naar de zijkant van het pand. Daar zitten kortere 
stramienen en is de overspanning gunstiger. Dat scheelt toch 
verzwaring van het dak!’

Evenwicht tussen wensen 
en veiligheid

In nagenoeg tweeenhalve maand tijd bouwt Bollen Daksystemen 
het dak van het distributiecentrum. Er is door de opdrachtgevers 
gekozen voor een bovengemiddelde kwaliteit pvc kunststof dak-
bedekking, om precies te zijn Protan type Se, dikte 1,5 mm.
Door de BREEAM- en Lean-certificering wordt er sterk bijgedra-
gen aan de kwaliteit van het project en het milieu. ‘Het is een 
mooie en goede zaak dat we hieraan ons steentje bij mogen dra-
gen, aldus Ramon van Hoof, directeur van Bollen Daksystemen.

Een kunststof dak met 
uitstekende isolatie
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http://www.hdebont.nl/
http://www.spie-nl.com/
http://www.spie-nl.com/
http://www.markslag-beljaars.nl/9-beheer/1-welkom
http://www.bollen.nl/


Adviesbureau Markslag Beljaars
Ringbaan Noord 193 20

5046 AB Tilburg
Nederland

+31 (0) 13 – 5439490

Maidestone 44
5026 SK TILBURG
Telefoon:  013-5356135
Fax : 013-5369069
e-mail:  Info@HdeBont.nl
Website: WWW.HdeBont.nl

 
 

 
SANITAIRTECHNIEK - CENTRALE VERWARMING – LUCHTBEHANDELING – 
AIRCONDITIONING - MEET EN REGELTECHNIEK 
 
Maidestone 44 5026 SK  TILBURG 
Telefoon  013-5356135 
Fax  013-5369069 
e-mail:  Info@HdeBont.nl 
Website: WWW.HdeBont.nl 
  
 

CENTRALE VERWARMING
LUCHTBEHANDELING
AIRCONDITIONING
MEET EN REGELTECHNIEK
SANITAIRTECHNIEK

www.bollen.nl
013 590 09 50

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

Ecologie
Wat wel wennen was voor De Raad, was 
het samenwerken met een ecoloog. ‘We 
hebben nagedacht over de manier waar-
op we de omgeving mee konden nemen 
bij het gebouw. We liggen tegenover een 
natuurgebied en wilden de dieren een 
plek bieden. We hebben bijvoorbeeld re-
kening gehouden met de konijnenholen 
op het terrein en konijnen de kans gege-
ven ergens anders een thuis te zoeken. 
Maar we krijgen ook een grote groen-
wand, waar voorzieningen in komen 
voor vogels, insecten en hagedissen. Het 
wordt een mooi en goed bruikbaar pand 
met ruime aandacht voor de omgeving.’

Tilburg • Logistic Excellence Tilburg
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 ‘Zien, proeven en beleven’
Appél:

Nieuwbouw Appél • ’s-Hertogenbosch

Opdrachtgever
De Berenbijt BV, ’s-Hertogenbosch

Ontwikkelaar
Bouwgroep Moonen, ‘s-Hertogenbosch

Architect
De Twee Snoeken, ’s-Hertogenbosch

Adviseurs
Klictet Advies BV, Waalwijk (installa-
ties); Peutz Adviesbureau, Eindhoven 
(bouwfysica); Qwinq, ’s-Hertogenbosch 
(huisvesting)

Aannemer
Bouwgroep Moonen, ’s-Hertogenbosch

Houtskeletbouw
Van Houte Systeembouw,  
Sint-Maartensdijk

Aluminium puien
VPG Aluminium ramen & 
 Geveltechniek, Nieuwkuijk

Staalwerk
Hektracon Steel Solutions, 
 Vorstenbosch

Programma   
Belevingscentrum voor cateraar

Bruto vloeroppervlakte
3.200 m2 
 

Het belevingscentrum 
van Appél
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http://www.bouwgroepmoonen.nl/
http://www.tweesnoeken.nl/
https://www.klictet.nl/
http://www.bouwgroepmoonen.nl/
http://www.vanhoutebouw.nl/
http://www.vpgalu.nl/index.php?pagina=contact
http://www.vpgalu.nl/index.php?pagina=contact
http://www.hektracon.nl/


Tekst: Robbert Roos

Eierschalen in de vloer, 
spijkerbroeken in de wanden

Familiebedrijf Appèl uit ’s-Hertogenbosch bouwt een nieuw 
belevingscentrum op bedrijventerrein Empel, een zichtlocatie 
direct aan de A2 naast de Rosmalense Plas. De nieuwbouw is 
nodig omdat de bedrijfscateraar de laatste jaren een sterke 
groei doormaakte waardoor de bestaande huisvesting niet 
meer toereikend was. In het nieuwe belevingscentrum staan 
‘zien’, ‘proeven’ en ‘beleven’ centraal. 

Het bijzondere, ronde gebouw betekent 
voor Bouwgroep Moonen een flinke 
uitdaging. Kees Bressers, projectleider 
namens Moonen; ‘Op zich is de basis 
van het gebouw gestapelde betonbouw 
wat voor ons standaard is. Juist de ronde 
vormen die het gebouw heeft vragen 
om een exacte maatvoering van begin 
tot eind. Daarvoor wordt er veel gebruik 
gemaakt van prefab onderdelen. Je hebt 
eenvoudig weg geen millimeter speling.’ 

Duurzaamheid
In het nieuwe gebouw staan mens en 
duurzaamheid centraal. Zo is er geen 
gasaansluiting en worden gebouw en 
overdekte parkeergelegenheid voorzien 
van honderden zonnepanelen. Ook 
wordt er gebruik gemaakt van houtmate-
rialen met uitsluitend FSC-keurmerk. ‘In 
combinatie met de warmtepompinstal-
latie, de ledverlichting en klimaatkasten, 
allemaal aanwezigheid gestuurd, is het 
gebouw zo goed als energieneutraal.’ 

Ongewone materialen
Het belevingscentrum biedt plaats aan 
zo’n honderd medewerkers. De begane 
grond bestaat uit het belevingsgedeelte 
dat is ingericht als een horecagelegen-
heid waar Appèl precies kan laten zien 
waar het bedrijf voor staat. Dat gebeurt 
door middel van kookworkshops en 
demonstraties van topkoks. De overige 
ruimten van het gebouw bevatten kan-
toorruimte. Bressers; ‘De indeling van 
het gebouw is flexibel en toekomstbe-
stendig. Zo hebben de medewerkers geen 
vaste werkplek en werken ze in open 

kantoortuinen.’ Ook qua inrichting is Ap-
pèl met de nieuwbouw zijn tijd vooruit. 
Bressers: ‘De vloeren zijn voorzien van 
een speciale coating waarin de schalen 
van eieren zijn verwerkt. Dit zorgt voor 
een goede antislip en heeft tegelijk een 
decoratief effect. De wandbekleding be-
staat uit fijngemalen spijkerbroeken die 
tot wandbekleding verwerkt zijn.’ 

Samenwerking
Bouwgroep Moonen is erg tevreden over 
de samenwerking tussen partijen. ‘Naar 
elkaar luisteren en elkaar de ruimte 
bieden. De gevel krijgt een metalen 
beplating. Om de exacte kleur te bepalen 
brachten de mensen van Appèl met de 
architect een bezoek aan de leverancier 
in Duitsland. Zo zie je wat je krijgt.’

Achter de steigers wordt hard gewerkt 
aan de ronde, gesegmenteerde gevel

Avondimpressie
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Hektracon Montage uit Vorstenbosch levert onder andere de 
staalconstructie, de stalen hoofdtrap, en de balustrades voor het 
noodtrappenhuis voor de nieuwbouw van bedrijfscateraar Appèl. 
De speciale hoofdtrap springt er echt uit en wordt een eyecatcher 
van het nieuwe onderkomen. Martijn Kouwenberg, directeur 
en oprichter van Hektracon, is bijzonder trots op deze speciale 
opdracht. ‘De trap van de begane grond naar de eerste en tweede 
verdieping is een spiraaltrap zonder stalen spil. Met een diame-
ter van 3,6 meter en met tussenbordessen aan de verdiepingen 
gemonteerd, is het een prachtig element voor het het gebouw.’ 
Eigenlijk is de vorm van de trap een ronde spiraal, te vergelij-
ken met de schil van een appel die tussen de drie verdiepingen 
omlaag krult. Kouwenberg: ‘Vooral de constructie zelf is een 
uitdaging. De berekeningen, enginering en productie van deze 
trap moeten met uiterste zorg uitgevoerd worden. Een opdracht 
die niet voor iedereen is weggelegd. We zijn er dan ook trots op 
dat wij dit mogen maken.’

Hekraton Montage is specialist op het gebied van stalen trappen, 
balustrades en constructiewerk. Deze worden in eigen beheer 
ontworpen in een 3D model, geproduceerd en gemonteerd.

Uitdagend staalwerk
Het belangrijkste kenmerk van de Appèl-nieuwbouw in ’s-Herto-
genbosch is de ronde vorm. Toch is niet alles wat het lijkt. Richard 
van Zanten, directeur/eigenaar van VPG Aluminium ramen & 
geveltechniek: ‘De gevel loopt rond, maar het glaswerk wordt, 
gesegmenteerd, recht in de houtskeletbouwpanelen geplaatst 
en voorzien van aluminium afdeklijsten. Zo lijkt het net alsof het 
glas rondloopt.’ 
VPG uit Nieuwkuijk is gespecialiseerd in aluminium ramen, deu-
ren en vliesgevels. Door al in een vroeg stadium met de opdracht-
gever mee te denken en dit in eigen beheer verder uit te werken 
is VPG uitgegroeid tot een betrouwbare en flexibele partner die 
zich in vele uiteenlopende projecten bewezen heeft. Voor de 
nieuwbouw van bedrijfscateraar Appèl leveren zij de beglazing en 
de profielen voor de buitenschil inclusief de aluminium vliesgevel 
entree met automatische schuifdeuren.

Geen speling
Vooral de afstemming tussen alle partijen in het voortraject 
was erg belangrijk. ‘Doordat bij dit project veel gebruik gemaakt 
wordt van prefab panelen is met name de maatvoering erg be-
langrijk. We hadden eenvoudigweg geen millimeter speling.’ Alle 
verticale glasnaden zijn structureel verlijmd. Glas-op-glas met 
een kitnaad in het midden, zonder aluminium profielen. ‘Zo vor-
men zij bij elkaar de grote transparante ringen van het gebouw.’ 

Glashelder

V.P.G. Aluminium Ramen & 
Geveltechniek B.V. 
Touwslager 38
5253 RK  Nieuwkuijk

T. 073 - 511 94 72
F. 073 - 511 95 92
I.  info@vpgalu.nl

VPG aluminium ramen & geveltechniek 
 realiseert aluminium ramen, deuren en gevels.

Van aanvraag tot oplevering zorgen wij voor een 
perfecte gevel van uitstekende kwaliteit.

Door de jarenlange ervaring zijn wij in staat om 
een stijlvolle en perfecte gevel te leveren.

Voor zeer uiteenlopende opdrachtgevers hebben 
wij projecten naar volle tevredenheid uigevoerd 
en daar zijn wij buitengewoon trots op.

Als lid van de VMRG is VPG een betrouwbare en 
flexibele partner die zich bewezen heeft in zeer 
uiteenlopende projecten
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In het belevingscentrum van bedrijfscateraar Appèl staan de 
mens en duurzaamheid centraal en kan de bezoeker zien, proeven 
en beleven waar Appèl voor staat. Klicket adviseerde Appél op 
gebied van installaties.
‘Het besparen van energie begint bij het beperken van de vraag,’ 
vertelt Willem-Jan van den Berk, adviseur en aanspreekpunt na-
mens Klictet.  ‘De basis van waaruit wij werken is Trias energetica. 
Je kunt het dak wel vol leggen met zonnepanelen, maar als je 
niet begint met een zo energiezuinig mogelijke installaties is het 
meer een vorm van cosmetische duurzaamheid.’ 

Bewustwording
Ledverlichting, verwarming, koeling en ventilatie, de gehele 
installatie is op aanwezigheid gestuurd. Van den Berk: ‘Op die 
manier kunnen we het energie minimaliseren. Dat begint overi-
gens al bij een stuk bewustwording. Een goede “house-keeping” 
zogezegd. Als er op een bepaald moment maar weinig mensen 
aan het werk zijn, dan kunnen zij het beste bij elkaar gaan zitten 
en niet verspreidt door het hele gebouw.’
Het gebouw wordt gasloos opgeleverd en is all electric. Van den 
Berk: ‘In combinatie met 160 zonnepanelen op het dak en nog 
eens 300 op de overdekte parkeergarage is het gebouw zo goed 
als energieneutraal.’

‘Energie besparen begint bij 
het beperken van de vraag’

Van Houte Systeembouw uit Sint-Maartensdijk houdt van 
complexe en uitzonderlijke opdrachten. Zoals de nieuwbouw van 
bedrijfscateraar Appèl in ’s Hertogenbosch. Van Houte Systeem-
bouw leverde hiervoor de ronde houtskeletbouwwanden voor de 
borstwering. In die ronde vorm lag voor Van Houte de eerste uit-
daging. Johan Suijkerbuijk, projectleider namens Van Houte: ‘De 
engineering van alle HSB-onderdelen in BIM doen wij allemaal 
in eigen beheer. Ons softwareprogramma kon echter geen ronde 
vormen verwerken. Deze aanvulling hebben wij toen meteen 
voor dit project aangeschaft; zijn we ook klaar zijn voor soortge-
lijke projecten in de toekomst.’

Na de update van het programma werden de verschillende 
onderdelen uitgewerkt. Suijkerbuijk: ‘De bovenregel is gebogen. 
Na invoering konden ze vanuit het tekenprogramma direct CNC 
gefreesd worden uit PEFC-hout waarna ze in eigen beheer gepro-
duceerd zijn voor montage. De korte uitvoeringstijd was daarbij 
een extra uitdaging, maar die gaan wij nooit uit de weg.’ 

HSB borstwering

 

Brengt 
techniek 
tot leven. 

 

www.klictet.nl | Sprangseweg 13D 
5144 NV Waalwijk | T: 0416-669999 | E: info@klictet.nl 

Het innovatieve installatie 
adviesbureau dat altijd een stap 

verder gaat 
 

 

’s-Hertogenbosch • Nieuwbouw Appél
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Van weiland tot logistiek

centrum

Green Mountains Logistics Park • Schiphol

Opdrachtgever
Borghese Logistics, Nijkerk

Architect
Mies Architectuur, Ede

Constructeur
Peters van Leeuwen BV, Gouda

Aannemer
Pleijsier Bouw, Genemuiden

Beveiligingsinstallatie
Tyco Intergrated Fire en Security, Ca-
pelle a/d IJssel

Sprenkelinstallatie
Spie Fire Protection en Security, Breda

E-Installaties
Hoppenbrouwers Techniek, Udenhout

W- Installaties 
Van Bon Installatietechniek, Heesch

Aluminium kozijnen
Aluvo Nieuwleusen BV, Nieuwleusen

Fase 1: 30.000 m2 

hal met kantoren
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Tekst: Mirjam Oomens

Het nieuwe Schiphol Green Mountains Logistics Park is een 
duurzaam logistiek bedrijvenpark met eigen infrastructuur 
en beveiliging op een steenworp afstand van Schiphol. 
Letterlijk, want de vliegtuigen komen recht over het pand bij 
het stijgen en dalen. Dat is gunstig voor de huurders die veel 
zakendoen op het internationale vliegveld, maar het had ook 
de nodige consequenties voor de bouw. 

In opdracht van ontwikkelaar Borg-
hese Logistics en eigenaar AEW, leverde 
Pleijsier Bouw de eerste fase van het pro-
ject op in oktober 2017. Tijdens deze eer-
ste fase werd een bedrijfshal gebouwd 
van 30.000 m2. In totaal worden dat er 
100.000 m2, verdeeld over vier gebouwen. 
Ook werd in deze eerste fase de volledige 
infrastructuur van het terrein aangelegd, 
inclusief alle nodige afstemmingen met 
de nutspartijen. 

Creatieve invulling
Overleg met betrokken partijen speelde 
sowieso een grote rol bij dit project, ver-
telt projectcoördinator Alex Oosterhof. 
‘We hadden te maken met de regelge-
ving van de gemeente, van Schiphol Air-
port en van de regionale waterbeheer-
der’, zegt Oosterhof. ‘Daarbij is het pand 
gebouwd conform BREEAM Very Good.’ 
Dit leidde nog wel eens tot conflicte-
rende eisen die op een creatieve manier 
ingevuld moesten worden. Oosterhof 
geeft een voorbeeld: ‘Met de beplan-

ting moesten we rekening houden met 
welke dieren, met name vogels, deze 
zal aantrekken.’ 

Ook tijdens de bouw waren er aan-
dachtpunten in verband met veilig 
vliegverkeer. Normaal gesproken kun je 
op leeg kavel zonder veel problemen je 
heikranen en –stellingen plaatsen. Maar 
normaal gesproken brengen die dan ook 

Green Mountains Logistics 
Park telt straks vier gebouwen

BREEAM Very Good
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Voor de vijf hallen met aan beide zijden kantoorgedeeltes van lo-
gistiek centrum Green Mountains Logistics leverde en monteerde 
Aluvo Nieuwleusen BV alle aluminium deur- en raamkozijnen. 
Gekozen is voor gevelelementen van Schüco, vooruitstrevend ont-
wikkelaar van op elkaar afgestemde systemen voor de productie 
van aluminium ramen, deuren en vliesgevels.

‘Wat ons onderscheidt van andere aanbieders van geveltechniek 
is onze flexibiliteit’, vertelt Herman Schuurman. ‘We zijn groot ge-
noeg om grote projecten aan te kunnen, maar nog niet zo groot 
dat we star worden. Is de routing op de bouwplaats anders dan 
gepland, dan kunnen we daar goed op inspelen.’ 

Gevelbouwer Aluvo levert al ruim veertig jaar hoogwaardige alu-
minium gevelelementen voor zowel de woning- als utiliteitsbouw. 
Opdrachtgevers worden ondersteund van ontwerp tot eindge-
bruik. Aluvo is aangesloten bij de Vereniging Metalen Ramen en 
Gevelbranche (VMRG), waardoor de klant de garantie heeft dat de 
constructie en afwerking aan de hoogste eisen voldoet.

Innovatie staat hoog in het vaandel. Schuurman noemt de 
toepassing van elektronica in kozijnen als actuele trend. ‘Het is 
mogelijk om ramen te openen via een app op je smartphone en 
er zijn sloten die werken met een vingerafdruk. Die ontwikkeling 
zal verder doorzetten’, voorspelt hij. 

De flexibele specialist in 
geveltechniek

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

geen verstoringen van de radarbeelden 
te weeg. Zodoende waren de ’onderaan-
nemers gehouden aan een maximale 
hoogte voor de kranen en stellingen.  

Pand met extra faciliteiten
Het pand betreft een bedrijfshal voor op- 
en overslag plus kantoren. Het heeft een 
flexibele indeling; er kunnen tussen twee 
en vijf units gecreëerd worden. Verder 
is het pand voorzien van energiezuinige 
installaties, waaronder ledverlichting 
en overtreft het de eisen voor isolatie 
van het Bouwbesluit. Op het terrein met 
toegangscontrole zijn vrachtwagenpar-
keerplaatsen aangelegd en verder is het 
voorzien van beveiliging conform de 
TAPA-normering. ‘Met deze faciliteiten 
bieden we de huurders een hele brede 
basis aan waar een huurder met zijn 
eigen installatie op kan uitbreiden.’, 
besluit Oosterhof. 

Green Mountains Logistics Park • Schiphol

Industriebouw • november 2017 • 64

https://aluvo.nl/


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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