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Met zo’n 50 gedreven medewerkers
ondersteunt en ontzorgt Radiair Totaalinstallatie
haar klanten al meer dan 40 jaar met
oplossingen op het gebied installatietechniek,
elektrotechniek, regeltechniek, beveiliging en
service en onderhoud. Met specialismen op
elk vakgebied, binnen onze eigen organisatie,
kunnen wij meedenken en meepraten met
technologische installaties.

De gezondheid van een gebouw is van het
hoogste belang. Dit heeft namelijk grote invloed
op het welzijn van de bezoekers en medewerkers.
Uit onderzoek blijkt dat de productiviteit van
medewerkers in een gezond gebouw met procenten
toeneemt en het ziekteverzuim afneemt. Een
gezond gebouw gaat in combinatie met duurzame
installaties. Zo breng je twee belangrijke factoren bij
elkaar en creëer je de ideale situatie.
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Kulturhus • Stompwijk

Tekst: Tjerk van Duinen

Pilot Slimscholenbouwen in de Zuid-Hollandse polder
Naast de Sint-Laurentiuskerk in Stompwijk wordt
momenteel op de plek van de voormalige Maerten van den
Veldeschool iets bijzonders gebouwd. Het polderdorp krijgt
een nieuwe multifunctionele accommodatie die niet alleen
energieneutraal is, die voldoet aan de Frisse Scholen Klasse
A en die vergezeld gaat van een 30-jarig DBFMO-contract,
maar het is tevens de allereerste nieuwbouw volgens het
Slimscholenbouwen-concept.

‘Zoals je kunt zien ligt de fundering
op zijn plaats’, zegt Kees Meijnen van
Slimscholenbouwen terwijl hij naar de
bouwput wijst. We hebben wat tegenslag
gehad door de huidige schaarste van
bouwmaterialen, maar we zijn nu echt
gestart.’ Rond de herfstvakantie moet
het Kulturhus klaar zijn. Het gaat onderdak bieden aan de basisschool, Stichting
Dorpshuis, Stichting Kinderopvang Zoeterwoude, Jeugdgezondheidszorg ZuidHolland West en een servicepunt van de
Bibliotheek aan de Vliet. Opdrachtgever
is de gemeente, het ontwerp is van Archipel Ontwerpers.

Goedkoper op termijn
Meijnen is bouwregisseur van het Kulturhus. ‘Slimscholenbouwen werkt niet
als een traditionele aannemer, ik ben
meer een coördinator die zorgt dat de
achtereenvolgende onderdelen van het
bouwproces – casco, schil, installaties
en afbouw – goed op elkaar afgestemd

worden en faalkosten zoveel mogelijk
worden vermeden. Dit is volgens het
Slimbouwen®-concept van Prof. Jos
Lichtenberg. We bouwen niet zo goedkoop mogelijk, zoals het geval is in de
meeste aanbestedingstrajecten. Op termijn is dat namelijk niet goedkoper. Wij
voegen zoveel mogelijk waarde toe voor
het beschikbare budget, zodat de kosten
per jaar uiteindelijk lager zijn. We zijn
zelf verantwoordelijk voor de exploitatie
van het gebouw voor 5, 10 of zelfs 30 jaar,
dus we hebben een heel sterk motief om
goed werk te leveren. We bereiken dat
door slim te ontwerpen en te detailleren,
energiezuinige oplossingen te kiezen,
flexibiliteit te behouden zodat herindeling eenvoudig door te voeren is en door
zoveel mogelijk het gebouw demontabel
en circulair te houden. Zo creëren we zoveel mogelijk waarde voor de gebruikers,
zowel financieel als wat betreft comfort,
gezondheid en vrije indeelbaarheid.
Het leuke is dat er lang over dit soort

projecten gepraat wordt. Nu hebben we
gewoon gezegd: we moeten het maar
eens gaan doen!’

Laten zien dat het anders kan
‘De reden waarom wij met Slimscholenbouwen dit überhaupt doen, is dat in het
onderwijs om tal van redenen veel geld
wordt verspild in de huisvesting, en onze
kinderen en hun leerkrachten veelal
nog steeds in slechte gebouwen zijn
gehuisvest. We hebben daarom gekeken
hoe we het Slim Bouwen-concept van
Jos Lichtenberg konden koppelen aan
een exploitatiemodel voor scholen. De

De fundering ligt op zijn plaats
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Met de gemeente zijn de mogelijkheden besproken en toen is de keuze gemaakt om het in één keer echt
goed te doen: een energieneutraal pand en Frisse Scholen klasse A (Illustratie: Archipel Ontwerpers)

De school als een dienst voor

dertig jaar

Bouwregie
Slimscholenbouwen, Veldhoven
Ontwerp
Archipel Ontwerpers, Den Haag
Constructeur
Bouwkundig Adviesbureau Schagen,
Schagen

Bouwmanagement
Van Vliet Bouwmanagement,
Barendrecht
Casco
Dijkstaal, Maassluis
Schil
Eco Bouwsystemen, Arnhem (gevels)
en Weka Daksystemen, Giessenburg
(daken)

Installaties
Brandsen Installatietechniek, Lunteren
Afbouw
Julo Projectrealisatie, Waddinxveen en
Saint Gobain Nederland
Grond- en sloopwerk
van der Krogt BV, Leidschendam
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Staalbouwer en
meedenker
Het bouwen van het casco van het Kulturhus in Stompwijk,
zeg maar de tweede fase van het Slimbouwen-concept, wordt
uitgevoerd door Dijkstaal B.V. uit Maassluis. Joris van Dijk, de
vijfde generatie in het familiebedrijf Dijkstaal, legt uit: ‘Wij
zetten de staalconstructie neer, waarvan de samengestelde
vloerliggers voorzien zijn van 60 minuten brandwerende
coating, we leggen de kanaalplaatvloeren voor de eerste

roosters. In totaal meer dan honderd ton staalconstructie.’

Slopen en graven met
drassige bodem

Het is een nogal conventionele staalconstructie. ‘Eenvoudig

Vanaf de thuishaven van Van der Krogt BV is het ruim drie kilo-

en slim kun je zeggen’, aldus Van Dijk. ‘Je probeert samen

meter rijden naar de bouwplaats van de brede school in Stomp-

met opdrachtgever, constructeur en architect een zo eco-

wijk. “Dat kun je wel een thuiswedstrijd noemen, ja’, zegt Jan

nomisch mogelijke oplossing te vinden voor het ontwerp

van der Krogt, directeur van het verhuur- en aannemingsbedrijf

en dat doe je door goed samen te werken. Daarin ligt onze

dat het grond- en sloopwerk verzorgt. ‘Dat is met het aanrijden

toegevoegde waarde.’

van groot materieel natuurlijk wel makkelijk. En misschien doe

en tweede verdieping, monteren de stalen dakplaten, een
loopbrug en we maken de stalen luifelconstructie inclusief

je wel nog iets meer je best omdat je veel mensen kent. En dan
Meedenken, samenwerken als partners, ketenintegratie, circu-

is net of iedereen opzichter is’, lacht Van der Krogt.

lair, het zijn allemaal termen die van toepassing zijn bij dit
project. Hoe is Dijkstaal verzeild geraakt in Stompwijk? Van

‘We zijn begonnen met de sloop van het voorste schoolge-

Dijk: ‘We zijn tijdens de ontwerpfase bij het proces betrok-

bouw, tot en met met verwijderen van de oude heipalen,

ken geraakt nadat Kees Meijnen van Slimscholenbouwen ons

vervolgens hebben we de bouwkuip uitgegraven, veengrond,

heeft benaderd. Dat contact met Kees was ontstaan tijdens

puin en koolas afgevoerd en een drainage met pompen

De Circulaire Metaalketen, een community of practice van

aangelegd. Toen moesten we de put aanvullen met een meter

de Metaalunie over circulair gebruik van staal en staalcon-

zandpakket anders kon de heistelling er niet op. Het blijft zeer

structies. Daar constateer je dat je hetzelfde gedachtengoed

drassige grond in het dorp.’

deelt. We hadden ook al een honderd procent circulaire
staalconstructie ge-engineerd, geproduceerd, brandwerend

Aan materieel heeft Van der Krogt geen gebrek maar de zom-

geconserveerd en gemonteerd voor de tijdelijke rechtbank

pige bodem maakte het niet gemakkelijk. ‘Je werkt op een

in Amsterdam. Ook van onze ervaring in dat project wilde hij

soort spons en daarop wil je niet teveel heen en weer rijden.

graag gebruik maken voor het Kulturhus in Stompwijk.’

Daarom hebben we voor het uitgraven van de put een kraan
ingezet met een 18 meter lange arm. Die kon vanaf één plek
op het zijtalud de hele put leegscheppen.’
Van der Krogt BV beheerst alle facetten van het grond, sloop
en straatwerk. Daarnaast beschikt het over het VCA** veiligheidscertificaat voor werken aan het spoor en is het toegerust
om te werken met vervuilde grond. Van alle markten thuis
daar in Stompwijk.
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Stompwijk • Kulturhus

uitkomst: Een gebouw als een dienst,
waarbij Slimscholenbouwen verantwoordelijk is voor de realisatie én de exploitatie gedurende de gehele contractperiode.
Een calculatie door een onafhankelijke
kostendeskundige toonde vervolgens
aan dat het Kulturhus wordt gerealiseerd
voor beduidend minder geld dan marktconform.’ Het streven: een ruim 20%
beter gebouw voor hetzelfde budget.

De gebruiker is altijd de sigaar
‘We zijn vooral gaan kijken naar de plek
waar het mis gaat: in de overgang van de
bouw, die voor zo weinig moet gebeuren, en de beheerperiode, waar allerlei
dingen fout gaan en waarvoor niemand
aanspreekbaar is. De gebruiker, die
meestal te maken heeft met een gebrek
aan technische kennis, is in dit scenario
altijd de sigaar. In onze opzet hebben we
er als exploitant uiteraard alle belang bij
om het zo goed mogelijk te doen. En het
Kulturhus is een kans om te laten zien
dat het anders kan.

Pilot
Het Kulturhus is een pilot en vraagt
daarmee verhoudingsgewijs veel inspanning. Meijnen: ‘We hebben het er graag
voor over, want op een gegeven moment
moet je gewoon beginnen. En gelukkig
zijn ook onze bouwpartners en toeleveranciers bereid om een extra inspanning
te leveren met nieuwe toepassingen en
een innovatieve aanpak. Daar hebben we
veel aan.

Fris en energieneutraal
Met het Slimscholenbouwen-concept
zijn ook het duurzaamheidsniveau en
de kwaliteit van het binnenklimaat
opgewaardeerd. Meijnen: ‘We hebben
samen met de gemeente de mogelijkheden besproken en toen is de keuze
gemaakt om het in één keer echt goed
te doen: Een energieneutraal pand en
Frisse Scholen klasse A [CO2 lager dan
800 ppm, red.]. We rekenden hun voor
dat dit budgetneutraal kon door het ontwerp nog verder aan te scherpen en de
investering terug te verdienen middels
een teruggave van de bespaarde energiekosten uit het exploitatiebudget. Wij
betalen namelijk ook de energierekening
voor de komende dertig jaar. Zo is met
het ontwerp van het gebouw rekening
gehouden met een optimaal rendement
van zonnepanelen. We kijken verder nog
naar een nieuwe vorm van energieopslag in een redoxvloeistof. Dit Engelse
systeem heeft geen energieverlies en is
heel geschikt voor scholen. Dat wordt
een pilot in een pilot voor Nederland.’
Het gebouw krijgt uiteraard ook warmtepompen en warmteterugwinning.

Slim dak
Constructief is het Kulturhus opgezet
als een staalconstructie (droge montage,
demontabel) op een betonnen fundering.
De schil – de tweede fase van het Slim
Bouwen-concept – bestaat uit prefab
HSB-elementen met aluminium kozijnen. De buitenafwerking van hout-

STAALCONSTRUCTIES BRUGGENBOUW
INDUSTRIEBOUW STAALBEWERKING

Dijkstaal B.V.
Zwarte Zee 15 | 3144 DE MAASSLUIS
www.dijkstaal.nl | + 31 (0)10 - 599 33 99

composiet, een nieuw Frans product, is
weer wat duurder, maar minstens dertig
jaar onderhoudsvrij. Dus in de exploitatie weer goedkoper. Op het stalen dak
komt naast de isolatie een witte, gifvrije,
zeer duurzame ecologische dakbedekking. De reflectiewaarde is 92% en dat
beperkt de koellast van het pand in de
zomer.. Daarbij worden in de dakbedekking meteen voorzieningen aangebracht
voor de zonnepanelen, waardoor geen
extra ballast nodig is. Daardoor kan de
hele constructie lichter worden en is de
montage van de zonnepanelen eenvoudiger. Op de luifel komt een -wederom
nieuwe- PV-film.
De indeling van het Kulturhus is zeer
flexibel. Wanden zijn relatief eenvoudig
verplaatsbaar, o.a. door toepassing van
een plug-and-play bekabelingssysteem
dat data- en elektrakabels eenvoudig
verplaatsbaar maakt. Intern veranderen
is daardoor tot 20% goedkoper dan een
nu te doen gebruikelijk systeem.

Check
Bij zo’n pilot kun je je afvragen of het
verhaal van Slimscholenbouwen wel
klopt. Meijnen: ‘Na tegenvallers waar

Case: vloeren. Duurder
maar goedkoper
‘In het Kulturhus komt geen standaard
vloerafwerking met linoleum of iets
dergelijks. Daar zitten na een beperkt
aantal jaren al aardige onderhoudskosten aan. Wij hebben in het ontwerpproces al een schoonmaakbedrijf betrokken
en gekeken hoe je de schoonmaakkosten
kunt beperken in de beheerfase. We zijn
voor het hele gebouw uitgekomen op
een nieuw gespoten vloersysteem van
Sika, dat we in de toiletten zelfs tegen
de wanden aanbrengen. Dat kost in
aanleg meer, maar het vervangt tegels
en bespaart op de lange duur meer aan
schoonmaak- en onderhoudskosten. Ook
in de detaillering van de overgangen
tussen lokalen en speelleerpleinen is
een vloerdetail aangepast omdat zodat
vervuiling zich niet ophoopt. Het hele
gebouw is straks heel makkelijk te reinigen. De vloer heeft ook prima akoestische eigenschappen en is valdempend,
ideaal voor scholen dus.’
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Kulturhus • Stompwijk

Het Kulturhus is een
kans om te laten zien
dat het anders kan

we tegenaan liepen vonden we het
belangrijk naar de gemeente toe een
onafhankelijk bureau te laten uitrekenen
of ons model wel klopt. Alphaplan heeft
toen alles doorgelicht en daar kwam uit
dat onze aanpak onder aan de streep,
inclusief het extra budget, nog ruim 25%
goedkoper was dan een marktconforme
werkwijze. En dan heb ik het alleen over
de realisatie. Bij de conventionele aanpak moet de bouwer zijn marge maken

met alleen de bouw, maar heeft daarbij
in deze sector te maken met gemiddeld
15% faalkosten. Dat komt doordat iedere
partij zijn eigen onderdeel optimaliseert
en de afstemming met andere bouwactiviteiten vaak niet klopt. Wij leggen juist
de nadruk op de aansluitingen tussen de
fasen. En natuurlijk is ons verdienmodel
veel langzamer, gedurende de gehele
gebruiksfase. Daarmee leveren wij dus
een school als dienst!

Langsdoorsnede

Stompwijkseweg 29
2266 GC Leidschendam
Tel : +31 (0)70-3278835
www.vanderkrogtbv.nl
www.vanderkrogtbv.nl

Certificaten:
ISO 9001 - VCA** - BRL 7000

De ideale partner!

• Grondwerk

• Transport

• Grondbank

• Sloopwerk

• Grond zuigen

• Verhuur

• Rioolwerk

• Straat en asfaltwerk

• Sanering

• Cultuur technisch werk

• Zeefwerk
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Zwijndrecht • Louis Ruys

Tekst: Margot Visser

Het kantoorblok met kantoren en werkplaats
is traditioneel uitgevoerd in matte baksteen
en een vliesgevel

Maatpak

in contrasterende materialen
De combinatie van verschillende materialen in het gevelbeeld geeft het nieuwe
bedrijfspand van Louis Ruys in Zwijndrecht zijn karakteristieke uitstraling. Elke
bedrijfsfunctie is ondergebracht in een eigen volume, verbonden door een
opvallende centrale as. Staton Bouw BV uit Werkendam leverde in december 2017
dit maatwerkproject op.

Opdrachtgever
Louis Ruys, Zwijndrecht
Architect
A3 Architecten, Rotterdam
Bouwbedrijf
Staton Bouw BV, Werkendam

Adviseurs
IMd Raadgevende Ingenieurs, Rotter
dam (constructies); J. Van Toorenburg,
Den Haag (installaties); BBC Bouw
management, Etten-Leur (project
management)

Bouwperiode
Maart - december 2017
Aanneemsom
€ 3.550.000

Installaties
EHW, Dordrecht; Barth Installatietech
niek, ‘s Gravendeel
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Expeditie met translucente panelen

De centrale as

De opslaghal
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Zwijndrecht • Louis Ruys

Louis Ruys, importeur van staalkabels,
kettingen en accessoires, groeide uit
zijn jasje op de bestaande locatie en
besloot daarom een nieuw bedrijfspand
te laten neerzetten op bedrijventerrein
Bakesteijn in Zwijndrecht. De nieuwbouw heeft een totale oppervlakte van
circa 3.700 m2, onderverdeeld in een
kantoorgedeelte (begane grond en eerste
verdieping), opslaghal en expeditieruimte. Voor het ontwerp werd A3 architecten
uit Rotterdam ingeschakeld.

Maatpakken
‘Wij bouwen bij voorkeur de maatpakken’, vertelt projectleider Wouter-Jan
van den Dool van het bouwbedrijf. ‘Geen
standaard bedrijfshallen maar panden
die zijn afgestemd op de eindgebruiker.
We zitten het liefst vanaf de ontwerpfase
aan tafel zodat we kunnen meedenken
met de klant en zijn bedrijfsproces kunnen vertalen in een optimaal ontwerp.
Door meteen mee te ramen wordt de

opdrachtgever in een latere fase niet
verrast door hoge kosten, wat vaak leidt
tot bezuinigingsronden en concessies
aan het ontwerp. Alhoewel zo’n bouwteamconstructie hier niet het geval was,
gaven onze aanpak en referenties wel
de doorslag dat we dit project hebben
mogen maken.’

Translucente panelen
Dat Louis Ruys maatwerk heeft gekregen, staat buiten kijf. In het ontwerp
is de bedrijfsstructuur duidelijk terug
te zien. Iedere bedrijfsfunctie is ondergebracht in een eigen blok met een
karakteristieke vormgeving. Spil van het
gebouw is het centrale transportgedeelte. Hier worden producten van en naar
hun bestemming gebracht. Door de gevel
van dit blok uit te voeren in translucente
panelen (polycarbonaat lichtbouwelementen) wordt ’s avonds de achterliggende vakwerkconstructie zichtbaar.
Het kantoorblok, waarin de kantoren en

werkplaats zijn gesitueerd, is traditioneel
uitgevoerd in baksteen, gecombineerd
met een opvallende vliesgevel. Het expeditieblok is uitgevoerd in licht geanodiseerd aluminium, een referentie naar het
materiaal dat binnen ligt opgeslagen.

537 zonnepanelen
Koeling en verwarming van het gebouw
vindt plaats door middel van een collectief systeem van bodemwisselaars en
een elektrische warmtepomp, ingezet als
actieve koelmachine. Dit, in combinatie
met 537 zonnepanelen, zorgt voor een
duurzame energievoorziening.
Van den Dool kijkt terug op een heel
prettig verlopen bouwtraject. ‘Iedereen
had zijn inbreng in het verhaal. Alle
partijen zijn met open vizier het traject
ingegaan en stonden open voor elkaars
input en kennis. We zijn trots op hoe dit
project is verlopen, het is een win-win
situatie gebleken voor alle partijen’

Bouwplannen?

Wij bieden onze opdrachtgevers totaaloplossingen
binnen de woningbouw en utiliteitsbouw. Met een
unieke combinatie van bouwexpertise, ervaring,
kennis van bouwregelgeving en onze tegelijkertijd
nuchtere, betrouwbare en gepassioneerde aanpak
realiseren we prachtige projecten.

Hulsenboschstraat 7 | 4251 LR Werkendam
T +31 (0) 183 678 194 E info@staton.nl

WWW.STATON.NL
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5.000 m2 in 115
werkbare dagen

Nieuwbouw Hoogenboezem Meubelen • Schelluinen

Meubeldistributie met

vloerverwar
In Schelluinen verrijst een nieuw pand voor Hoogenboezem Meubelen.
Hoogenboezem is een familiebedrijf dat van oudsher gevestigd was in
Hardinxveld-Giessendam. De woonwinkelier groeide uit zijn jas en bouwt nu
een nieuw opslag- en distributiecentrum op het industrieterrein SchelluinenWest. De bouw is in oktober 2017 ingezet en zal het tweede kwartaal van 2018
zijn beslag krijgen. Bouwonderneming Stout, ook uit Hardinxveld-Giessendam,
is hoofdaannemer: ‘Een mooi project, met straks als resultaat een strak pand met
allure’, aldus Eric Maton, projectleider bij Stout.

Opdrachtgever
Hoogeboezen Meubelen, Schelluinen
Architect
Van Es Architecten, Sliedrecht
Constructeur
Adviesbureau Van Ooi VOF uit Gouda
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Hoofdaannemer
Bouwonderneming Stout, HardinxveldGiessendam
Verwarmingsinstallatie
WKZ Installatietechniek, Apeldoorn/
Amsterdam
Betonwapening
Blokland Vlechtwerken BV, Hardinxveld-Giessendam

Systeemwanden en -plafonds
Welts Totaal Afbouw, Dordrecht
Bruto vloeroppervlakte
5.128 m2
Oplevering
2e Kwartaal 2018

Tekst: Marije Klein
Statig, met een gele band
in Hoogenboezem-kleur

rming

Opslag en distributie, met
kantoren aan de straatzijde

Hoogenboezem Meubelen heeft negen
woonwinkels in Zuid-Holland en NoordBrabant. In de nieuwe hal worden de
meubelen opgeslagen en vandaaruit gedistribueerd naar de winkels op de woonboulevards. Omdat het meubelopslag
betreft, is een goede luchtvochtigheid en
verwarming belangrijk. Daarom is gekozen voor vloerverwarming. Maton: ‘De
complete bedrijfsvloer van 4.000m2 krijgt
vloerverwarming. Dat zie je niet vaak bij
bedrijfshallen. Het kostte ook wel wat tijd
om dat voor elkaar te krijgen, maar het
is voor de meubels natuurlijk erg belangrijk. Hout mag niet gaan werken en de
stoffering moet fris blijven.’

Korte lijnen
‘Mensen voor gebouwen’ is de slogan
van Bouwonderneming Stout. Maton:
‘Dat klinkt misschien vreemd, maar je
moet met mensen kunnen werken en
elkaar begrijpen om gebouwen te kunnen bouwen. Wij hebben ook nu korte
lijnen gelegd met Hoogenboezem en Van
Es Architecten. Als je goed van de ander
weet wat er verwacht wordt, kan je daar-

WKZ Installatietechniek
Gladsaxe 25 | 7327 JZ APELDOORN | T 055-5431428
WKZ Installatietechniek
Westhavenweg 58F | 1042 AL AMSTERDAM | T 020-6922661
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Nieuwbouw Hoogenboezem Meubelen • Schelluinen

De balustrade over de hoek van het
kantoor is een echte blikvanger

Blok

n BV

d Vlechtwerke
n
la

Willem Droststraat 11
3372 XT Hardinxveld-Giessendam
06 – 23 26 53 29

‘Dit soort werken
heb ik het liefst
elke dag’
Albert Blokland van Blokland Vlechtwerken uit Hardinxveld is
blij met het project. Zijn bedrijf was verantwoordelijk voor de
levering en het aanbrengen van het betonijzer. ‘Een binnenstort
op een groot vloeroppervlak is in dit seizoen natuurlijk prettig
werken. Bovendien was het bijna een thuiswedstrijd, met een
aannemer waarmee ik al bijna 18 jaar bijzonder prettig werk.’
Het grote oppervlak aan vloerverwarming maakte het niet
het gemakkelijkste werk: ‘Natuurlijk draaien we onze hand er
niet voor om, maar we moeten om de vloerverwarming heen
werken. De slangen van de vloerverwarming gaan alle kanten
op. Dat betekent dat onze constructie ook alle kanten op
moet mee bewegen. Mooi was dat al onze medewerkers op
een gegeven moment bij Hoogenboezem stonden, in plaats
van ieder op een andere bouw. Dan zie je elkaar nog eens. Dit
soort klussen heb ik het liefst elke dag.’
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systeemplafonds & systeemwanden
Rijksstraatweg 42A, 3316 EH, Dordrecht, tel. 0625020894
info@weltstotaalafbouw.nl, www.weltstotaalafbouw.nl

Rustiek-chique
plafonds
Welts Totaal Afbouw uit Dordrecht verzorgt de wanden en de
plafonds in het nieuwe pand van Hoogeboezem. In zes weken
tijd levert Welts ruim 500 m2 metal stud wanden en 600 m2
systeemplafond. ‘Deze opdracht valt uitstekend binnen onze
mogelijkheden’, aldus Danny Welts, eigenaar van Welts Totaal
Afbouw. ‘We lopen wat vertraging op door de strenge vorstperiode, maar verder is dit voor ons een prima werk. Het is
natuurlijk ook fijn dat niet alles standaard wordt afgeleverd.
Het wordt een mooi resultaat.’
De afbouw is redelijk recht-toe-recht-aan te noemen, voor
de plafonds vraagt Hoogeboezem het nodige maatwerk.
‘Normaal werken we met systeemplafondplaten van 60 bij
60 cm’, vertelt Welts. ‘Hoogeboezem wil in de personeelsruimte echter platen van 120 bij 120 cm. Door die aangepaste
grootte zal de ruimte rustiger ogen. Ook de kleur wordt
anders, om precies te zijn Concrete 06, hetgeen een rustiekchique uitstraling zal geven.’

aan voldoen. In dit geval was het een
duidelijke wens om snel te starten met
de bouw. Dat hebben we kunnen realiseren. De bouwtijd die volgde is strak,
maar goed werkbaar.’

Balustrade als blikvanger

Plattegrond: twee
compartimenten en
een kantoorgedeelte

Stout bouwt een bedrijfshal en kantoor van in totaal ruim 5.000 m2 in 115
werkbare dagen. De gehele bouwperiode
wordt wel wat opgerekt doordat het weer
niet meezat de afgelopen maanden. ‘We
hebben met onwerkbare dagen te maken
gehad in het natte najaar van 2017 en de
recente vorstperiode. Maar daar hebben we mee te dealen’, aldus Maton. Hij
roemt vooral de uitstraling van het pand.
‘Het is een statig pand op een mooie
plek. De balustrade over de hoek van het
kantoor is een echte blikvanger en geeft
het grijs van de rest van het gebouw
allure. De balustrade springt eruit in de
gele kleur van Hoogenboezem.’

Vloerverwarming
levert indrukwekkende
cijfers op
4.000 m2 aan vloerverwarming is een behoorlijk oppervlak. In
het geval van Hoogeboezem is gekozen voor deze manier van
verwarmen vanwege het duurzame karakter. ‘Er wordt twee
keer 110 kilowatt aan warmte opgewekt met een luchtwater
warmtepomp’, vertelt projectleider Ralph Vierwind van WKZ

MENSEN VOOR GEBOUWEN

Installatietechniek, verantwoordelijk voor het klimaatsysteem. ‘De temperatuur in de hal wordt op een constante
temperatuur gebracht, de kantoren krijgen een naregeling op

> WONINGBOUW

> UTILITEITSBOUW

> ZORG EN
ONDERWIJS

> BEHEER EN
ONDERHOUD

de verdelers en een VRV-installatie van Daikin, om te koelen
en te verwarmen.
Een aangenaam binnenklimaat
‘Dit is wat anders dan de meer traditionele luchtheaters in
een opslag. We leggen 21.500 meter slang, alleen in de hal.
Er staan twaalf verdelers in de hal, die worden gevoed vanuit
een 3.000 liter buffervat. Dat zijn toch indrukwekkende
cijfers,’ aldus Vierwind. ‘In ruim zes weken tijd zorgen wij
hiermee voor een aangenaam binnenklimaat.’
WKZ Installatietechniek heeft vestigingen in Apeldoorn en

WWW.STOUT.NL

Amsterdam en verzorgt advies, realisatie en onderhoud van
klimaatbeheersing, cv-installaties, warmtepompen, luchtbe-

BOUWONDERNEMING STOUT B.V.
KADE 34

088 - 440 10 00

3371 EP HARDINXVELD-G’DAM

INFO@STOUT.NL

handeling, ventilatie, elektrotechniek, gebouwbeheersystemen, verlichting, zonnepanelen en koeltechniek.
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Brandweerkazerne • Maarn

Zwartgeblakerd hout siert

brandkazerne
De kazerne staat als het ware op een eiland (beeld: Mies Architectuur)

Opdrachtgever
Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Architect
Mies Architectuur, Scherpenzeel
Adviseur(s)
Traject Adviseurs & Managers b.v. ,
Zevenaar
Aannemer
Bouwbedrijf Osnabrugge BV,
Scherpenzeel
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Installaties
DTI Installatiebedrijf, Scherpenzeel (W);
Elektro 16, Scherpenzeel (E)
Grondwerk, terreininrichting
Berkhof BV, Scherpenzeel
Afbouw
H.W. van Duinkerken BV, Renswoude
Glazen binnenwanden
Interior Glassolutions, Veenendaal

Bouwprogramma
Nieuwe brandweerkazerne plus buitenterrein voor de kernen Maarn en
Maarsbergen, onderdeel van gemeente
Utrechtse Heuvelrug
Bruto vloeroppervlakte
574 m2
Bouwperiode
Oktober 2017 - mei 2018

Tekst: Mirjam Oomens

De verzinkte pergola krijgt
nog groene aankleding

De kernen Maarn en Maarsbergen (Utrechtse Heuvelrug)
hadden elk een eigen brandweercorps. Hiervoor waren
ze eigenlijk te klein. Daarom gaan ze fuseren op een
terrein langs de hoofdweg tussen de twee kernen.
Brandweerkazerne ‘MaMa’ zul je niet snel over het hoofd
zien wanneer je deze passeert. ‘De basis is een reguliere
bedrijfshal, maar daar zie je straks niets meer van.’

De hal zelf bestaat uit een fundering met
een vloer op zand gestort, een staalconstructie, dak- en wandbeplating en
aluminium vliesgevels. Dat klinkt niet
heel bijzonder. Toch krijgt het pand een
geheel eigen uitstraling. Dat is te danken
aan een aantal speciale toepassingen en
materialen die Mies Architectuur in het
ontwerp verwerkte. Als eerste de zonwering: de kazerne krijgt een zonwerende
luifel in de vorm van een begroeide
stalen thermisch verzinkte pergola,
voorzien van PV-panelen voor energieopwekking. Voor koeling en verwarming
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Brandweerkazerne • Maarn

Praktisch en
oplossings
gericht
afbouwen

zijn WKO-bronnen geboord, waaruit de
koude en warmte met warmtepompen
naar binnen wordt gebracht. Energiezuinig, dus. Ook is er extra aandacht voor
de verlichting en zit er veel domotica in
het pand. Dit alles omdat het pand de
‘duurzaamste brandweerkazerne van de
provincie’ wordt, in de woorden van de
burgemeester.

Japanse techniek
Het meest in het oog springende onderdeel echter is het hout op de gevel. ‘Het
hoofdmateriaal op de gevel is zwarthout’, vertelt projectleider Henk ten

Wanden- en plafondexpert H.W. van Duinkerken BV heeft
met aannemer Osnabrugge een jarenlange zakelijke relatie.
Het bedrijf uit Renswoude levert en monteert de metal stud
voorzet- en scheidingswanden, inclusief de afmessing ervan.
‘Dat betekent dat wij de schroefgaten en naden afsmeren op

Shou-sugi-ban heet de techniek waarbij
vuur wordt gebruikt om het hout de
levensduur te geven van hardhout

niveau B; na afwerking door bijvoorbeeld schilderwerk monteren wij aansluitend Rockfon en Knauf Danovinyl systeemplafonds in een T-15 ophangsysteem’, zegt projectleider René
Berkulo. ‘Dit geeft een wat ranker profiel dan de gebruikelijke
24 mm T-profielen.’
Het bedrijf is volgens hem sterk in combiprojecten, waarin
metal stud wanden worden gecombineerd met hoogwaardige systeemplafonds en/of systeemvolglaswanden. ‘De kracht
van onze organisatie is dat we praktisch en oplossingsgericht
denken’, aldus Berkulo. ‘Ook zijn we op de werkvloer nadrukkelijk aanwezig, waarmee ik bedoel dat we mensen niet laten
zwemmen. Onze projectbegeleiding is redelijk strak. Verder
hebben wij goede samenwerking hoog in het vaandel.’ Bij de
keuze van leveranciers is duurzaamheid en het gebruik van
duurzame materialen de standaard. ‘Zo doen wij het al jaren’,
besluit Berkulo.
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Broek van Bouwbedrijf Osnabrugge. ‘Dit
is Douglashout, in basis een goedkope
houtsoort is, dat wordt verduurzaamd
met een speciale Japanse techniek.’
Shou-sugi-ban heet de techniek waarbij vuur wordt gebruikt om het hout
de levensduur te geven van hardhout
zonder dat er tropisch hardhout nodig is.
‘Het verkoolde hout wordt geborsteld en
gebeitst’, aldus Ten Broek.

Op een ‘eiland’
De kazerne stelt de remise van twee
verdiepingen hoog centraal, met daaromheen de overige ruimtes. Kantoren,
uitrukruimtes, de kantine/keuken en de
opslagruimte bijvoorbeeld. Er is ook een
grote instructieruimte die grenst aan
de kantine die kan worden afgescheiden. Door gebruik van glas binnen is de
remise vanuit de kantoren te zien; daarnaast is het mogelijk om van buitenaf
de wagens te zien tegen de achtergrond
van een vlammenzee die op de muur is
aangebracht. Het terrein ligt verhoogd
ten opzichte van de omliggende terreinen; de brandweerkazerne staat als het
ware op een eiland. ‘Door de bekleding
van de gevel en het vele glas springt het
gebouw in het oog. De basis voor het
gebouw is niet bijzonder, een reguliere
bedrijfshal eigenlijk, maar door de uitwerking, het interieur en de bijzondere
materialen zie je daar straks niets meer
van’, besluit Ten Broek.

Zwarthout:
verduurzaamd
door branden

Zeer energiezuinig
betaalbaar gemaakt

‘Alles is doordacht’

DTI BV realiseert de W-installaties in de kazerne. Eigenaar Piet

brandmeld-, alarm- en data-installaties en het PV-systeem.

Duinkerke: ‘De oorspronkelijk geplande duurzame installatie

‘Elektro 16 is een volle dochter van Kromwijk Elektrotechniek’,

kon budget-technisch niet worden gemaakt, dus kregen wij

aldus Adriaan van der Neut, eigenaar van beide bedrijven.

de mogelijkheid om zelf een duurzame oplossing te verzin-

‘Door de beperkte omvang zijn de lijnen heel kort.’

De E-installaties in het gebouw worden gerealiseerd door een
relatief jong bedrijf: Elektro 16. Het gaat om de verlichting,

nen. Die bestaat nu uit warmte-koude-opslag in ondergrondse bronnen, gecombineerd met een water-waterwarmtepomp

Gemak van techniek

in het pand. Dit is een van onze specialismen. De laagtempe-

Duurzaamheid is een speerpunt voor de brandweerkazerne

ratuur verwarming loopt via de vloer en voor de koeling zijn

en dat komt ook naar voren in de elektrotechnische instal-

fancoilunits tussen de systeemplafonds geplaatst. Daarbij zit

laties. De ledverlichting is waar mogelijk sensorgestuurd en

er ook een WTW-installatie in voor een goede balans.

wordt per zone geregeld door bewegingsmelders. Verder is

Ook de rookgasafvoer van de brandweerauto’s valt onder

er een KNX-systeem om de domotica te sturen. ‘Als er een

onze verantwoordelijkheid. Vanwege de douches voor de

brandmelding is, gaan overal de lichten branden in verband

brandweerlieden zit er relatief veel sanitair in het pand.

met de uitruk. De verlichting is optimaal gelijkmatig gemaakt

Kenmerkend voor dit project is dat er veel techniek wordt

door het type armaturen en de positionering ervan. Met de

gebruikt in een relatief kleine ruimte. Wij hebben de op-

zonnepanelen op de pergola wordt energie opgewekt. Alles is

drachtgever gewezen op de mogelijkheden voor subsidies en

doordacht, zodat het gemak dat techniek kan geven volledig

hier is ook gebruik van gemaakt, zodat deze kazerne nu bijna

wordt benut.’

budgetneutraal een zeer energiezuinig gebouw is.’
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Brandweerkazerne • Maarn

Van graven tot
vlaggenmast

Elkaar zien,
maar niet horen

Berkhof BV is het GWW bedrijf dat verantwoordelijk is voor

‘Transparantie’ is een (te) veelgebruikte term als het om

de ontwikkeling van het terrein voor de brandweerkazerne in

gebouwen gaat, maar bij de brandweerkazerne kun je niet

de breedste zin van het woord. ‘Het begon met een aanvraag

om dat woord heen. Niet alleen kun je vanaf buiten naar de

voor het grondwerk en de bestrating van de nieuwbouw’,

achterkant van het gebouw kijken, ook aan de binnenkant

vertelt uitvoerder Paul Wagener. ‘Daar kwam later de vraag bij

speelt glas een hoofdrol.

of wij de inrichting van het terrein ook op ons wilden nemen.
Dus nu doen we het hele terrein, van het bouwrijp maken

Interior Glassolutions levert en monteerde de glazen bin-

tot het plaatsen van automatische attentieportalen langs de

nenwanden voor het interieur. ‘De wanden zijn geluidwerend

openbare weg en een vlaggenmast. Ook de plaatsing van het

tot 38 dB’, vertelt projectleider Geurt Roelofsen. ‘Dit was een

hekwerk van dubbelstaafmatten met bijbehorende auto-

specifieke eis. Beneden staan de brandweerauto’s die vanuit

matische schuifpoort valt onder onze verantwoordelijkheid.

de vide boven de kantoren door het glas zichtbaar zijn. Maar

Daaromheen wordt groenvoorziening aangebracht om het

die wil je liever niet horen als je probeert te rusten of gecon-

terrein te laten opgaan in de omgeving.’

centreerd zit te werken. Dat is overigens ook onze specialiteit:
brand- en geluidwerend glaswerk, waarbij wij systemen

Keerwand

bieden die tot en met 60 dB weren.’ De glazen wanden zijn

Op het terrein komt een BKK betonklinker. ‘Normaal ge-

volledig demontabel omdat er geen lijm of kit wordt toege-

sproken adviseren wij een klinker met H-profiel voor zwaar

past. ‘Wij frezen een groefje in het glas en klikken de delen

verkeer, maar de wens van de opdrachtgever is een BKK, aldus

aan elkaar, aldus Roelofsen.

Wagener. Verder diende er een olieafscheider te komen op het

Geluidwerend glas past niet alleen in de ‘transparant’-trend,

oefenterrein, zodat hemelwater dat vrijkomt uit de lekgoten

het sluit ook aan bij de well-being-wens. Roelofsen: ‘Comfort

in de kazerne en het oefenterrein via de afscheider in het vuil-

in gebouwen is belangrijk voor het welzijn van de mens. Bij

waterriool komt. Redelijk bijzonder is dat het terrein omringd

het tegengaan van ziekteverzuim spelen klimaat, licht en

is door een keerwand van 130 meter lengte. Hierdoor ligt het

geluid daarom een rol. Aan licht werkt glas uiteraard mee

hoger dan de omliggende terreinen. ‘Dat draagt bij aan de

en ook aan geluid kun je van alles doen. Het resultaat is een

uitstraling’, besluit Wagener.

lager ziekteverzuim en hogere productiviteit.’

Glashorst 106
3925 BV Scherpenzeel
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T 033 277 1111
F 033 277 2422
W www.dti-bv.nl

Oosteinde 96a
3925 LG Scherpenzeel

info@elektro16.nl
www.elektro16.nl

Een “gewone”
bedijfshal
die bijzonder
gemaakt is

INTERIOR GLASSOLUTIONS

MAAK KENNIS MET
ONZE INNOVATIES.

Sloopwerken
Grondwerken
Straatwerken
Rioolwerken
Beschoeiing

• SYSTEMS CLIP-IN (SILENCE)
• SYSTEMS STRUCTURE
• SYSTEMS PROTECT
• SYSTEMS SPECIALS

MEER INFORMATIE
Wilt u meer informatie over ons, kijk op
www.interiorglassolutions.com of bel 0318-246 000
voor een afspraak met een van onze adviseurs.
BERKHOF BV | STATIONSWEG 454 | 3925 CH SCHERPENZEEL
TELEFOON: 033 277 1480 | FAX: 033 277 4705
E-MAIL: INFO@BERKHOFBV.NL |
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Onderwijs- en zelstudiecentrum The Cube • Tilburg

De nieuwste aanwinst voor
de campus in Tilburg

Licht en ruimte hebben voorrang in

The Cube

Opdrachtgever
Tilburg University

Hoofdaannemer
Vorm Bouw BV, Papendrecht

Dak
Oranje Dak, Zwijndrecht

Ontwikkeling
Vorm Ontwikkeling BV, Papendrecht

E-installateur
Steegman Electrotechniek, Den Haag

Architect
Kaan Architecten, Rotterdam

W-installateur
A. de Jong Installatietechniek, 
Schiedam

Onderwijsmeubilair
Inofec BV Kantoormeubelen,
Roosendaal

Adviseurs
Pieters Bouwtechniek, Delft (constructies); Buro Bouwfysica, Capelle a/d IJssel
(bouwfysica); J. van Toorenburg BV, Den
Haag (installaties); ABT, Delft (BREEAM);
Bosch Slabbers, Den Haag (landschap);
OPPS, Utrecht (huisvesting)
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Gevels
De Groot & Visser, Gorinchem
Prefab beton
Hoco Beton, Weert

Bouwprogramma
Bruto vloeroppervlakte
11.000 m2
Bouwperiode
Januari 2017 – medio 2018

Zuidgevel van The Cube. Transparantie
en veel binnen-buiten interactie
(Illustratie: Kaan Architecten)

Tekst: Tjerk van Duinen

Januari werd de naam van het nieuwe onderwijscentrum van de Tilburg
University bekend gemaakt: The Cube. Vanaf september 2018 beschikken de
studenten en medewerkers in dit hypermoderne onderwijsgebouw over 350
studieplekken, een verdiept aangelegd auditorium, twee grote collegezalen,
twintig reguliere collegezalen en tal van onderwijsvoorzieningen.

Sprekend kolommenritme

The Cube, of het Onderwijs & ZelfstudieCentrum zoals het tot voor kort nog
werd genoemd, maakt deel uit van de
uitgestrekte campus van Tilburg University aan de bosrijke westkant van
Tilburg. Veel gebouwen, met name de
bibliotheek, waren niet meer berekend
op de groeiende aantallen studenten, en
daarom werd besloten tot de nieuwbouw
van 11.000 m2. VORM is ontwikkelaar en
hoofdaannemer in een uitgebreid team
dat verantwoordelijk is voor de realisatie
van The Cube. Kaan Architecten verzorgde het ontwerp, dat qua volume en
bouwhoogte goed past naast de bestaande gebouwen en de vele bomen.
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•
•
•
•
•

BIM Engineering
Leanplannen
CE gecertificeerd
EXC klasse 3
Eigen montage ploegen
met kranen en hoogwerkers
• Flexibel
• Betrouwbaar
Open, hoog, met lange zichtlijnen
(Illustratie: Kaan Architecten)

Uw bouwpartner voor: theaters, bedrijfspanden, koel- en vrieshuizen, magazijnen,
distributiecentra,kantoren, scholen, sportzalen, garagebedrijven.

Verrassend betrokken
Bijzonder snel
Ons uitgebreide assortiment van design,
eigentijds en traditioneel kantoormeubilair
biedt alles wat u nodig heeft voor een
functionele en stijlvolle werkplek.
Wij stellen onze klanten centraal en zijn
er trots op onze hoogwaardige producten te
kunnen leveren met een eersteklas service
van ons vriendelijke en professionele team.
LEVERANCIER VAN TILBURG UNIVERSITY

Showroom Roosendaal
• Atoomweg 1, 4706 PN Roosendaal
Showroom Alphen a/d Rijn
• Linnaeusweg 1, 2408 BX Alphen aan den Rijn

www.inofec.nl
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Tilburg • Onderwijs- en zelstudiecentrum The Cube

Verdiept auditorium
De gebruikers van The Cube krijgen
voldoende gelegenheid de omringende
natuur te ervaren door de transparante
gevels, hoge ruimtes en doorlopende
zichtlijnen binnen in het gebouw. Dat
is onder meer bereikt door het grote
auditorium met zeshonderd zitplaatsen
verdiept aan te leggen. Op een time lapse
video is mooi te zien dat de bouw van
The Cube begon met het in het werk
storten van de auditoriumbak.

Kolommenritme
Constructief is het gebouw zoveel mogelijk opgezet om transparantie te c
 reëren.
Grote overspanningen (auditorium,

tentamenzalen) zijn gemaakt met stalen
vakwerken en liggers en verder is voor
zover mogelijk prefabbeton gebruikt. In
de langsgevels is de constructie buiten de gevels geplaatst in de vorm van
smalle kolommen met daarachter vaak
doorlopende glazen puien. De kolommen
bepalen door hun strakke ritme ook voor
een belangrijk deel de uitstraling van
The Cube. De betonnen schijven op de
hoeken van het gebouw zorgen voor de
stabiliteit.
In maart dit jaar is gestart met de inrichting van alle onderwijsruimten, waarbij
onder meer de uitgebreide IT-voorzieningen voor de innovatieve onderwijs- en
toetsingsvormen gestalte krijgen.

Meubilair dat werkt
Meubilair mag geen ondergeschoven kindje zijn als het

wat haalbaar en praktisch is, en wat past in het strak

gaat om de inrichting van onderwijsgebouwen. Net als

vormgegeven gebouw. Voor de werkvlakken zijn we uit-

in een kantoorsituatie is het belang van een gezonde

gekomen op lichtgrijze tafels hoogwaardige materialen.

werkhouding voor de prestaties groot. Teun Suijkerbuijk

De stoelen hebben frames van matzwart gelakt staal en

van Inofec kantoor en schoolmeubelen: ‘De eisen voor

niet-besmettelijke, zwart gestoffeerde zittingen. Alle-

kantoren en onderwijsgebouwen zijn ongeveer het-

maal vrij sober maar strak vormgegeven en het past erg

zelfde. Naast comfortabel moeten tafels en stoelen ook

goed bij het vele zichtbeton in het gebouw.’ Uiteraard

gebruiksvriendelijk, onderhoudsarm en hufterproof zijn.

alles volgens de laatste Arbo-normeringen uitgewerkt.

Dat bereiken we door de juiste materiaalkeuze en het

‘Op grond van onze dertig jaar ervaring kunnen wij wat

juiste ontwerp. Er zal bijvoorbeeld niet iets los te halen

dat betreft uitstekend adviseren’, benadrukt Suijkerbuijk.

zijn of snel afbreken.’

‘Een detail als de reflectiewaarde van de tafelbladen zullen wij niet over het hoofd zien.’ Alle meubilair voor het

Voor het universiteitsgebouw op de Tilburgse campus

OZC is op maat gemaakt en wordt in februari geleverd

leverde Inofec uit Roosendaal ongeveer tweeduizend

en gemonteerd.

stoelen en een groot aantal meters aan tafels voor het
auditorium en de collegezalen. Suijkerbuijk: ‘Samen

Inofec uit Roosendaal heeft als leverancier van kantoor-

met architect en opdrachtgever hebben we gekeken

meubilair al dertig jaar ervaring op zak in het onderwijs.

Industriebouw • maart 2018 • 27

Hyperion Lyceum nestelt zich op

De Strip

In 2011 ging het Hyperion Lyceum in Amsterdam van start met slechts
40 leerlingen en 12 teamleden. Inmiddels is de school voor atheneum
en gymnasium de noodlokalen ruimschoots ontgroeid en toe aan een
volwaardig schoolgebouw. Amper tweehonderd meter verwijderd van
de huidige locatie verrijst de nieuwbouw op de Strip Overhoeks. In april
2018 is de oplevering, zodat men met ingang van het schooljaar 20182019 kan starten op de nieuwe locatie.

Industriebouw • maart 2018 • 28

Amsterdam • Hyperion Lyceum

Tekst: Astrid Berkhout

Het enige gebouw
zonder toren
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Hyperion Lyceum • Amsterdam

Akoestische, esthetiek
en afbouw

Sterk in staal

Gerko is een van de weinige bedrijven die is gespeciali-

voor maximale stabiliteit. Deze wordt gerealiseerd door een

seerd in de afbouw binnen én modulaire tribunebouw.

staalconstructie bestaande uit verschillende windbokken

Dit stuk vakmanschap komt goed van pas bij de nieuw-

en vakwerkspanten van een aanzienlijke omvang.

Met een dynamische structuur als die van de nieuwbouw
van het Hyperion Lyceum is het extra belangrijk om te zorgen

bouw van het Hyperion Lyceum, waar de onderneming
wanden en plafonds plaatst en een multifunctionele

De staalconstructie is uitgevoerd in S355. ‘Er is bewust geko-

tribunetrap vervaardigt.

zen voor een zwaardere materiaalkwaliteit om de gewenste sterkte te kunnen leveren’, vertelt Wim van Rhee van Bodu

Omdat het gaat om een schoolgebouw (met leerlingen die

Staalbouw. ‘Aan zowel de voor- als achterkant van het gebouw

behoorlijk wat lawaai kunnen produceren), wordt bij de bouw

zijn per verdieping twee vakwerkspanten ofwel windbokken

gestreefd naar een hogere akoestische waarde dan normaal;

van 4.80 m hoog en 7.20 m breed gemonteerd, van onder naar

0,8 in plaats van 1. ‘In alle lokalen, ook het Atrium en de gym-

boven gestapeld. Behoorlijk grote jongens dus, bestaande uit

zaal, hebben we op de basiswanden dan ook extra akoestisch

buizen van 450 mm in doorsnee.’

materiaal aangebracht’, aldus Maurits Kooistra, directeur
van Gerko. De wanden moeten sowieso heel strak tegen de

Gymzaal

gipsplaten worden geplaatst, ze moeten immers tegen een

Voor de gymzaal waren drie vakwerkspanten van maar liefst

stootje kunnen.

29 m breed en 2.20 m hoog noodzakelijk. ‘Dit om de vrije
overspanning te kunnen halen in de gymzaal. Het transport

Geluidsabsorptie en esthetiek

van deze gevaartes was al lastig gezien de beperkte ruimte

Het bedrijf gebruikt speciale materialen die rechtstreeks

ter plekke, laat staan het omhoog krijgen ervan. Alles moest

uit China komen. ‘Deze absorberen zo veel mogelijk geluid.

bovendien nauwkeurig worden opgemeten om het geheel

Daarnaast zijn ze mooi om te zien, iets wat bij dit project naar

goed te laten aansluiten op de betonnen kolommen.’ Een

ontwerp van Ector Hoogstad Architecten belangrijk is.’ In het

uitdagend stuk werk dus, maar zeker de moeite waard. ‘Straks

Atrium maakt men verder een tribunetrap (inclusief stop-

staat er ook wel echt iets bijzonders.’

contacten) die gebruikt gaat worden voor uitvoeringen, maar
die leerlingen ook kunnen benutten om te lunchen of hun
huiswerk te maken.
Hoge mate van detaillering
Op veel plekken komen plafondeilanden te hangen of is
helemaal niets bevestigd op de plafonds, om de gewenste
industriële sfeer te creëren. Verder zijn er verticale schotten
die aan nagels naar beneden hangen. ‘De betonnen plafonds,
leidingen en dergelijke zijn goed te zien. Dat betekent voor
ons dat alles heel strak en netjes moet worden afgewerkt,
met een hoge mate van detaillering. Alles om een markant
gebouw met uitstraling te realiseren.’
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Avondopname
langs het IJ

Er wordt al sinds november 2016 hard
gewerkt aan de nieuwbouw op de één na
laatste kavel in de Strip, gezien vanaf het
IJ tussen de Bercylaan en de Badhuiskade.
Het wordt het enige gebouw zonder toren
op deze plek en daarmee maakt het deel
uit van de onderbouw in de Strip. In de
toekomst zal het aan de zijkanten worden
omsloten door de twee hoge Y-Towers, die
momenteel nog in aanbouw zijn.

Innovatief ontwerp
Ector Hoogstad Architecten uit Rotterdam is verantwoordelijk voor het

Opdrachtgever
ROC Amsterdam
Ontwikkelaar, hoofdaannemer
Bouwgroep Dijkstra Draisma, Dokkum/
Bolsward
Architect
Ector Hoogstad Architecten, Rotterdam

innovatieve ontwerp van de nieuwbouw,
die straks ruimte moet bieden aan circa
800 leerlingen. Leerlingen en docenten hebben actief meegedacht over het
ontwerp, vandaar dat ook een glijbaan
(!) er een plek zal krijgen. ‘Het wordt een
ongrijpbaar gebouw dat blijvend prikkelt,
stimuleert, inspireert en uitdaagt’, aldus
de architect. Dit wordt bereikt door de in
totaal vijf verdiepingen (met op de vijfde
verdieping de gymzaal en het dakterras)
te stapelen. Ze verschillen allemaal in
vorm en gevelindeling.

Adviseurs
ICS Adviseurs, Amsterdam (directievoering); Pieters Bouwtechniek, Delft
(constructies); Technion Zuid, Heerenveen, en DGMR, Arnhem, (bouwfysica,
akoestiek en brandveiligheid)
Staalconstructies
Bodu Staalbouw,
Bunschoten-Spakenburg

Terassen
Daarnaast zijn er op vloerniveau zowel
binnen als buiten terrassen die onderling
met elkaar verbonden zijn tot een binnen- en buitenroute die om elkaar heen
gewikkeld zijn. Het lichte atrium, inclusief tribunetrap, vormt als middelpunt
van alle zichtlijnen het levendige hart
van het gebouw. Het grote voordeel is dat
je binnen deze structuur als gebruiker
desgewenst snel en makkelijk aanpassingen kunt doen.

Bouwprogramma
Schoolgebouw voor atheneum en
gymnasium
Aantal m2
9.000 m2
Bouwperiode
November 2016 – April 2018

Afbouw
Gerko Afbouw, Witmarsum
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Hyperion Lyceum • Amsterdam

Casco van beton

Trotse partner van Dijkstra Draisma
bij de realisatie van het
nieuwe Hyperion Lyceum.

IJZERSTERK IN
METAALWERK
Integrale oplossingen voor tribunes en afbouw | gerko.nl
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Bodu Staalbouw, Metaalweg 15, 3751 LS Bunschoten-Spakenburg
T.: 033 – 298 56 06
Internet: www.bodustaalbouw.nl, E-mail: info@bodustaalbouw.nl

Atrium

Betonnen constructie op kolommen
De aluminium gevels aan de voor- en
achterkant worden dankzij veel glas voor
minimaal 60% transparant. ‘We werken
met gevelpanelen die je moet plaatsen in
een bepaalde volgorde’, aldus Harm Jan
de Vries, projectleider bij aannemingsbedrijf Bouwgroep Dijkstra Draisma. ‘Het
betoncasco moest helemaal af zijn voordat we hiermee konden starten. Om die
reden konden we vlak voor de Kerst pas
beginnen met de gevelsluiting en de dakbedekking. Gezien de complexiteit van

het gebouw - met allemaal uitstekende
structuren die boven en naast elkaar
hangen, twee grote vides en ook nog eens
een ondergrondse fietsparkeerkelder - is
er gekozen voor een betonnen constructie op kolommen. Het bouwproces is
behoorlijk pittig, bijvoorbeeld omdat door
het gebruik van plafondeilanden veel
van de betonvloeren zichtbaar blijven. De
afwerking moet dus perfect zijn.’

Strakke planning
Er is sprake van een strakke planning;
in september 2018 worden de tijdelijke
noodlokalen namelijk ontruimd. ‘Alleen de bubbledeck vloeren zorgen voor
onzekerheid. Gezien het incident met de
parkeergarage bij Eindhoven Airport in
mei 2017 worden deze extra getest om
alle risico’s uit te sluiten. We verwachten
echter dat het wel goedkomt en dat we de
opleverdatum van 30 april gaan halen.’
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Veiligheid

voorop

Doordat de huurder al vroeg bekend was, konden
diens bedrijfskleuren worden opgenomen op de gevel

Opdrachtgever
Somerset Capital Partners, Oisterwijk
Aannemer
Bouwbedrijf Vrolijk, Zevenbergen
Grondwerk, riolering,
infrawerken
Couwenbergh Aanneming BV,
Ittervoort
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Bouwprogramma
Drie logistieke hallen met kantoor,
waarvan één hal met ADR-ruimten
Bruto vloeroppervlakte
35.000 m2
Bouwperiode
September 2017 – mei 2018

We staan er niet dagelijks
bij stil, maar ook gevaarlijke
stoffen moeten worden
opgeslagen en vervoerd.
Hieraan zijn strenge wettelijke
regels verbonden. Bij de bouw
van drie distributiehallen
in Born werden deze regels
nagevolgd om veilige opslag
mogelijk te maken.

Born • Distributiecentrum

Somerset Capital Partners laat door
Bouwbedrijf Vrolijk drie distributiehallen
bouwen op een terrein van 5,7 hectare.
In totaal realiseert het bouwbedrijf bijna
35.000 vierkante meter bedrijfsruimte,
kantoor en mezzanine op het multimodale bedrijventerrein Holtum Noord I in
Born. ‘Het gaat om drie hallen’, vertelt
projectleider Jan Roovers. ‘De ADR ruimten voor de gevaarlijke stoffen bevinden
zich in hal A. Hier passen we de eisen toe
uit de PGS-15: richtlijnen voor de arbeidsveilige, milieuveilige en brandveilige
opslag van verpakte gevaarlijke stoffen.’

‘Dit testen wij ook niet elke dag’
De ADR ruimten, één grote en twee
kleinere, zijn voorzien van brand- en
vloeistofdichte deuren. Bij eventuele

brand wordt er geblust met CO2, ook
wel bekend als koolzuursneeuw. CO2
verdrijft tijdelijk de zuurstof uit een
ruimte en verdrijft zo de brand. Roovers:
‘Het was spannend om dit te testen. Dat
doen wij ook niet elke dag! Van tevoren
deden we een luchtdichtheidsmeting
van elke ruimte. Daarna werd de ruimte
volgeblazen met koolzuurgas. Het wordt
dan binnen een paar seconden -80°C en
alle zuurstof is weg. Niet alleen dodelijk
voor het vuur, maar ook voor mensen.
Vandaar dat we dit uitgebreid hebben getest.’ De deuren zijn, afhankelijk van de
locatie, 60 of 120 minuten brandwerend.

Supergladde vloeren
De drie hallen zijn staalconstructies met
prefab betonnen panelen tot vier meter

hoog, met daarboven sandwichpanelen.
De dakplaten en -bedekking zijn van
staal. Het kantoorgedeelte heeft een
grote vliesgevel met luifel en doordat
de huurder (Mainfreight Netherlands) al
vroeg bekend was, konden diens bedrijfskleuren worden opgenomen op de
gevel. Hallen A en B zijn met de ruggen
aan elkaar gebouwd en hier wilde de
huurder ook supergladde vloeren in de
bedrijfsruimtes. ‘Dit type vloeren is belangrijk wanneer de apparatuur die erop
rijdt heel precies moet kunnen wenden’,
legt Roovers uit.

Very Good
De hallen zijn gebouwd met het oog
op de kwalificatie Breeam “Very Good”.
‘Het is onze verantwoording dat wij die
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Distributiecentrum • Born

Breeam “Very good” voor
distributiecentrum met opslag
gevaarlijke stoffen

certificering behalen’, vertelt Roovers.
‘Wij houden rekening met de bouwtechnische en omgevingsaspecten. De
installateur zit ook vanaf het begin in
het project en realiseert onder andere
een VRF-klimaatsysteem.’

Just in time aanlevering

Sloop- & Demontagewerken
Asbest- Bodemsaneringen, Grondverzet
Verhardingen, Riolering

Sleestraat 10, 6014CA Ittervoort
telefoon: 0475 – 566377
www.couwenberghbv.nl info@couwenberghbv.nl

Infrawerken op
‘megaterrein’
Op het bouwrijp gemaakte terrein van de voormalige railterminal worden momenteel drie grote bedrijfshallen gebouwd.
Couwenbergh Aanneming, gespecialiseerd in sloop, saneringen en infra, was betrokken bij het bouwrijp maken van het
gehele terrein. ‘In het verlengde hiervan kwamen wij ook in
het vizier voor het infragedeelte van het nieuwbouwproject
en hebben dit in opdracht gekregen’, vertelt projectleider
Roger Smeets. ‘Het infrawerk op dit megaterrein bestaat voor
ons uit het maken van grondwerk plus het aanbrengen van
een infiltratieriool en van halfopen verhardingen. Het infiltratieriool dient hierbij het totale oppervlaktewater ter plaatse
te infiltreren via waterpartijen en grindpalen. De voor de uitvoering benodigde expertise hebben opgedaan door ervaring
in vergelijkbare projecten binnen zowel de utiliteitsbouw als
de petrochemische industrie.’
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Een ander aandachtspunt bij een dergelijk groot project is de logistiek. Het bedrijventerrein is goed aan te rijden, maar
dan nog is het zaak om de toevoer zo te
doseren dat er weinig extra transportbewegingen nodig zijn. ‘Op de bouwplaats
realiseren we altijd eerst de riolering
en verharding zodat we snel kunnen
bouwen. We maken een plan voor de just
in time aanlevering van de materialen,
zodat de meeste ervan rechtstreeks van
de vrachtwagen naar de bouw kunnen.
Op die manier kunnen we ook voldoen
aan de korte bouwtijd van dit project’,
besluit Jan Roovers.

Born • Logistic Campus Holtum

Tekst: Astrid Berkhout

Groot, groter, grootst

In het grootste distributiecentrum
van Nederland passen

30 voetbalvelden
De vraag naar grootschalige logistieke centra neemt toe. Leeyen Vastgoed gaat mee in die
ontwikkeling en bouwde het grootste distributiecentrum van Nederland: de Logistic Campus Holtum
in Born (gemeente Sittard-Geleen). Het indrukwekkende complex van bijna 30 voetbalvelden groot en
14 meter hoog is dankzij de uitgekiende groene kleurschakeringen een blikvanger geworden.

Opdrachtgever en ontwikkelaar
Leeyen Vastgoed, Beringe
Architect
Van Beijsterveldt & Gommers
architecten, Gilze
Klimaatinstallatie kantoren
Lukon Air, Heythuysen

Dakbedekking
Quality Roofing Systems,
‘s-Hertogenbosch
Aluminium gevels
Aluberg, Gemert

Bruto vloeroppervlakte
Fase 1: 47.400m2; fase 2: 49.800m2;
fase 3: 50.800m2; fase 4 (in aanbouw):
23.000 m2

Bouwprogramma
Distributiecentrum met kantoren en
bijgebouwen
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Vele tinten groen

Minimaal
energieverbruik
en maximaal
werkcomfort
Een goed binnenklimaat is essentieel voor het welzijn en de
productiviteit van de medewerkers die gebruik maken van
een gebouw. Dat geldt ook voor een distributiecentrum van
het formaat van Logistic Campus. Lukon Air was verantwoordelijk voor de airco/verwarming en ventilatie van de twee
kantoorgebouwen (drie verdiepingen) die zijn gerealiseerd in
Fase 1 en Fase 2.
VRF
Voor het koelen en verwarmen is gekozen voor een zogenoemd driepijps variable refrigerant flow (VRF) systeem. Hierbij worden meerdere binnendelen aangesloten op één buitendeel. Het voordeel van een VRF-systeem is dat de hoeveelheid
koudemiddel in het systeem kan variëren, waardoor het in
staat is per ruimte precies het gevraagde koel- of verwarmingvermogen te leveren. Dit levert enorme energiebespa-

Er is niet voor niets gekozen voor bedrijventerrein Holtum Noord als locatie. Het ligt op het ‘smalste stukje van
Nederland’, op een A-locatie langs de
A2 halverwege de haven van Antwerpen
en het Duitse Ruhrgebied. Het terrein
sluit perfect aan op nationale en internationale wegen, spoor, luchthaven en
waterwegen en is daardoor zeer geschikt
voor logistieke activiteiten.

Goed voor de werkgelegenheid
Logistic Campus Holtum wordt gerealiseerd in drie fasen en omvat onder meer
magazijnen (met 1 dock per 1.330 m2 magazijn), mezzanines en kantoren. Inmid-

ringen op, zonder dat dit ten koste gaat van het comfort.
Expansieventiel
‘Overigens ook dankzij het elektronisch expansieventiel op
de binnendelen, die het mogelijk maken de capaciteit heel
nauwkeurig te regelen’, aldus eigenaar Sjaak Bos van Lukon
Air, dat al 26 jaar gespecialiseerd is in klimaatbeheersing. ‘Dit
zorgt tegelijk voor een aangenaam binnenklimaat, prettig om
in te werken.’ Het voordeel van het driepijpsysteem is dat er
in de ene ruimte gekoeld kan worden en in de ruimte erlangs
verwarmd, waardoor de installatie het hele jaar door kan worden gebruikt. Qua ventilatie is een WTW-toestel geselecteerd
dat zomers automatisch overgaat op koudeterugwinning en
in de winter op warmteterugwinning. ‘Dankzij deze slimme
systemen is het energieverbruik in de kantoortorens uiteindelijk minimaal.’
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Hot commodity:
opslagruimte

Born • Logistic Campus Holtum

dels is fase vier van start gegaan, waarin
een bijgebouw van nog eens 23.000 m2
wordt gebouwd. Verschillende huurders
hebben hun ruimte inmiddels al in gebruik genomen, waaronder DHL met een
regionaal distributiecentrum voor Volvo
onderdelen. Logistic Campus Holtum
zal straks – als alles verhuurd is – werkgelegenheid bieden aan circa duizend
mensen en dit aantal zal in de toekomst
alleen maar toenemen. Dat betekent een
enorme impuls voor de werkgelegenheid
in de regio.

zuinige ledverlichting aangelegd, zijn
zonnepanelen geplaatst op het enorme
platte dak en wordt er gebruik gemaakt
van energiezuinige klimaatbeheersingssystemen. Daarnaast is het gebouw extra
geïsoleerd met onder meer duurzame
steenwol dakisolatie (Caproxx Energy isolation van Rockwool), materiaal dat ook
onbrandbaar is én geluidsabsorberend.

Een enorme hoeveelheid
sandwichpanelen wordt gebruikt
om de gevels dicht te maken

Op het netvlies
Het complex heeft een eenvoudige constructie bestaande uit staal en sandwichpanelen. Qua kleurgebruik is gekozen
voor een uitgekiende schakering van
licht- naar dondergroen, schuin oplopend
met de panelen van de gevelbekleding.
Daardoor sluit het aan op de natuurlijke
omgeving, terwijl het tegelijkertijd opvallend genoeg is om ‘op het netvlies te
blijven hangen’, aldus de architecten.

Een groen gebouw
Het gebouw is niet alleen aan de buitenkant groen. Leeyen Vastgoed heeft
namelijk ambities op het gebied van
duurzaamheid. Men streeft ernaar om het
BREEAM-NL ‘Excellent’ keurmerk behalen.
Om te voldoen aan de criteria, is overal
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Gemeentehuis • Waadhoeke

Tekst: Margot Visser

Opdrachtgever
Gemeente Waadhoeke

Aannemer
Jorritsma Bouw, Bolsward

Vaste inrichting
KP Interieur BV, Emmen

Architect
Van Manen en Zwart architecten,
Drachten

Installaties
Van der Weerd Installatietechniek,
Franeker

Kunststof vloeren
Vloertechniek Hoogeveen BV,
Hoogeveen

Adviseur
Ingenieursbureau Boorsma, Drachten
(constructies); Sijperda-Hardy Adbviesbureau IJlst (installaties); Lindhorst
Huisvestingsadviseurs, Hoogeveen
(huisvesting)

Grondwerk, riolering
M. Westra BV, Franeker

Bouwprogramma
Renovatie en uitbreiding gemeentehuis

Gevel raadzaal
Metadecor, Kampen

Bouwperiode
April 2017 – november 2017
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Afbouw
Plaveka Interieurs, Sint Annaparochie

Renovatie en
verduurzaming
voor Friese

fusiegemeente
Geïnspireerd
op het wad

Na een bouwperiode van amper acht maanden,
konden de ambtenaren van de nieuwe
fusiegemeente Waadhoeke op 1 januari jongstleden
het gerenoveerde en uitgebreide gemeentehuis in
Franeker betrekken. Het twintig jaar oude gebouw
heeft een open structuur gekregen en er is een
flinke verduurzamingsslag gemaakt. Het ontwerp
voor de nieuwe raadzaal is geïnspireerd op het Wad.

Gerenoveerd en
uitgebreid met
een prachtige
raadzaal

Het gestripte deel heeft een open
karakter gekregen, passend bij het
Nieuwe Werken (Foto: Lindhorst
Huisvestingsadviseurs)
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Vertrouwen als
basis voor succes
Als lid van het bouwteam was Van der Weerd

zijn volledig vernieuwd en de verlichting is

Installatietechniek vanaf de ontwerpfase betrok-

uitgevoerd in led. Op het dak zijn zonnepanelen

ken bij de vernieuwbouw van gemeentehuis

geplaatst met een vermogen van 44 kW piek.

Waadhoeke. Het installatiebedrijf uit Franeker,
gevestigd op 500 meter afstand van het project,

Commercieel directeur Frank van Erp van Van

had als opdracht het deels vernieuwen en deels

der Weerd Installatietechniek kijkt terug op een

renoveren van de bestaande E- en W-installaties.

uniek en succesvol proces. ‘Pas in juli hebben wij

Ook is een verduurzamingsslag doorgevoerd. Zo

de opdracht ondertekend en was bekend wat

is de volledig gasgestookte klimaatinstallatie

we gingen maken. Toen waren we al halver-

opgewaardeerd tot een bivalente installatie die

wege de bouw. Dit tekent het vertrouwen dat

meer dan 85% van de tijd op een lucht/water-

de gemeente had in wat het bouwteam ging

warmtepomp draait. De luchtbehandelingskast

brengen. Doordat alle betrokkenen zich con-

is gerenoveerd en energetisch verbeterd, waar-

structief opstelden en vlot acteerden, hebben we

door een hoger rendement wordt behaald. Ook

in korte tijd dit project tot een goed einde weten

is er meer koeling toegevoegd. De E-installaties

te brengen.’
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Friese gemeenten Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en vier dorpen van Littenseradiel de nieuwe fusiegemeente Waadhoeke. De
ambtenaren van deze gemeenten komen allen
te werken in het voormalige gemeentekantoor
van Franekeradeel. Om in de verdubbeling van
het aantal werkplekken te kunnen voorzien en
de werkomgeving up to date te brengen, moest
het gemeentehuis ingrijpend worden verbouwd.

Tempo maken
De lat werd hoog gelegd: begin januari 2017
werd het project aanbesteed en eind november
was de oplevering gepland. Jorritsma Bouw uit
Bolsward won de aanbesteding en vormde een

Toen het nog gemeentehuis Franekeradeel was

Voor een verdubbeling van het aantal
werkplekken moest het gemeentehuis
ingrijpend worden verbouwd

Westra verzorgt
grondwerk tot in de
puntjes
Het bouwrijp maken, het verplaatsen van de hoofdriolering
en bouwkundig grondwerk voor de verbouw van gemeentehuis Waadhoeke was in handen van M. Westra BV uit
Franeker. ‘We zijn begonnen met het opnemen en afvoeren
van bomen en diverse verhardingen zoals parkeerhavens,

Nij Toerenburg 2a
9076 MA Sint Annaparochie

0518 40 20 06
info@plaveka.nl

wandelpaden en asfaltverharding’, vertelt uitvoerder Jan Dijk.
‘Vervolgens is het bouwkundig grondwerk uitgevoerd. Zo is
de bouwput uitgegraven, is hierin drainage aangebracht en is

plaveka.nl

deze met zand opgevuld en geprofileerd. Naderhand hebben
we de fundering aangevuld en voorzien van riolering.’
Westra biedt als familiebedrijf al 90 jaar een breed pakket
aan diensten aan op het gebied van infrastructuur en grondverzet. Het bedrijf is gespecialiseerd in aanneming, verhuur
en transport. ‘We kunnen meerdere werkzaamheden voor de
klant uitvoeren met één aanspreekpunt. Dit is wel zo makkelijk’, aldus Dijk. Het brede aanbod van machines en specialistische vakmensen geeft Westra de mogelijkheid om te werken
als hoofd- en onderaannemer. Diverse machines zijn uitgerust

Nij Toerenburg 2a
9076 MA Sint Annaparochie

0518 40 20 06
info@plaveka.nl

plaveka.nl

met 3D GPS-besturing en werken met zeer nauwkeurige
digitale maatvoering.

Lindberghstraat 27
7903 BM Hoogeveen

Projectafbouw met
maatwerkoplossingen
Een belangrijk onderdeel van de renovatie van het gemeentehuis Waadhoeke was het verwijderen van alle binnenwanden.
Het gestripte deel heeft een open karakter gekregen, waarin
glazen wanden worden afgewisseld met enkele afgescheiden
kantoorruimtes.
Zonder profiel
Wandenleverancier Plaveka bedacht samen met fabrikant
Wipro uit Winterswijk een mooie oplossing voor de hoekaansluitingen. ‘Om twee glazen wanden netjes op elkaar te laten
aansluiten wordt normaal gesproken een profiel gebruikt’,
vertelt directeur Dooitze Elsma. ‘We hebben Wipro gevraagd
of zij een oplossing konden bedenken zonder profiel, zodat
je door de hoeken heen kunt kijken. Dat geeft het ruimtelijke
effect waar de architect naar op zoek was.’
Breed pakket
Het allround afbouwbedrijf uit Sint Annaparochie leverde
tevens alle metalstudwanden en systeemplafonds, het
akoestisch plafond en de akoestische wanden voor de nieuwe
raadzaal. Ook werd de nieuwe centrale trap voorzien van
treden en omtimmerd met gipswanden.
‘We hebben hier een breed afbouwpakket geleverd met een
geweldig resultaat. Het was een project met een hoge moeilijkheidsgraad en dus veel voldoening voor onze monteurs’,
blikt Elsma terug.
Plaveka vierde vorig jaar haar veertigjarig bestaan. Het bedrijf
werkt met circa dertig medewerkers aan projecten in voornamelijk Noord-Nederland.

Telefoon : 0528-265237
www.vloertechniekhoogeveen.nl

Interieurbouw
met bijzondere
effecten
Als onderdeel van de vernieuwbouw van gemeentehuis
Waadhoeke is de volledige inrichting vervangen. KP Interieur
uit Emmen werd door LindHorst huisvestingsadviseurs ingeschakeld om een deel van de vaste inrichting te ontwerpen
en leveren. Het betreft de service-units op alle verdiepingen
inclusief de wandbekleding, nissen voor de kopieerhoeken en
de garderobes. Ook werd een maatwerkkast, verwerkt in de
bouwkundige wand van de brainstormruimte, geleverd.
‘Een mooi project om te maken’, meent manager operations
Mark Schopman. ‘We hebben materialen toegepast waar
we nog niet eerder mee hadden gewerkt, zoals de wandbekleding van Jungle panelen uit de collectie van Wonderwall
Studios. Deze zijn opgebouwd uit teakhout blokjes in verschillende diktes, wat een bijzonder 3D-effect geeft.’
Hij kijkt terug op een prettig verlopen traject met als resultaat een tevreden opdrachtgever. ‘Alhoewel er veel tijdsdruk
was en de montage enigszins tegenzat, hebben we ons werk
op tijd kunnen afleveren. Iedereen heeft zich extra ingezet om
dit voor elkaar te krijgen. Dat typeert ons bedrijf: we zijn een
familiebedrijf waar teamspirit een belangrijke waarde is.’
KP Interieur heeft productie, montage en transport in eigen
beheer. Door samenwerking met projectinrichter Leferink en
partnerships met een lichtadviseur en stoffeerder kan een
totaalinrichtingsconcept worden geleverd.

Waadhoeke • Gemeentehuis

Impressie
restaurantruimte

Vooral het verwijderen van de
betonnen trap bleek een uitdaging

Constructief
advies en meer
Voor de constructieadviezen voor de vernieuwbouw van
gemeentehuis Waadhoeke werd Ingenieursbureau Boorsma ingeschakeld. Het bureau vervulde diezelfde functie
ook bij de bouw van het gemeentehuis in 1995. Boorsma
verzorgde nu het ontwerp en de engineering van de aan
te passen en nieuw te realiseren constructies.
De renovatie betrof met name het realiseren van nieuwe wandsparingen, het plaatsen van installatievoorzieningen op het dak en in de kelder en het vernieuwen en
herindelen van de hoofdtrap. Belangrijkste en meest in
het oog springende nieuwbouwdeel was de bouw van
de raadzaal.
Constructief advies is een belangrijke pijler van ingenieursbureau Boorsma. Maar daarnaast biedt het ook
andere disciplines aan. Zo is het bureau tevens actief in
infrastructuur en waterbouwkunde, milieu en geologie
en bouwtechniek en –management. ‘Door de integratie van deze disciplines bieden we een meerwaarde

bouwteam samen met architect Van Manen
en Zwart, installatie-adviseur Sijperda-Hardy
en installateur Van der Weerd Installatietechniek. ‘Er lag alleen een idee, een plan was er
nog niet’, vertelt Jeroen Hermans van Jorritsma
Bouw. ‘Om toch tempo te kunnen maken zijn
we al met sloopwerkzaamheden gestart terwijl
we nog aan het engineeren waren. De prijsvorming was pas begin juli bekend. Het kenmerkt
het vertrouwen dat de gemeente had in dit
bouwteam.’

Open karakter
De renovatie van het bestaande gebouw
vormde de meest omvangrijke klus. Het pand
is volledig gestript: wanden, vloeren en trap
zijn eruit gehaald. Vooral het verwijderen van
de betonnen trap bleek een uitdaging. Het
gestripte deel heeft een open karakter gekregen, passend bij het Nieuwe Werken dat door
de fusiegemeente wordt ingevoerd. Glazen
wanden worden afgewisseld met enkele afgescheiden kantoorruimtes. Eyecatcher is de
nieuwe trap. Deze is slanker uitgevoerd dan
de oude trap, met witte omtimmerde wandjes
van 1.20 meter. De nieuwe raadzaal is tegen
het bestaande pand aan gebouwd en bestaat
uit één grote, transparante ruime met een plat
dak. De nieuwbouw heeft een karakteristieke
uitstraling door de geperforeerde panelen met
een gestyleerde afbeelding van het Wad, welke
voor de glazen wanden zijn geplaatst.

richting onze opdrachtgevers. Voor verschillende

Verduurzaming

partijen, waaronder IKEA, verzorgen we het complete

Er zijn ook een aantal duurzaamheidsmaatregelen doorgevoerd. Het gebouw is voorzien van
nieuwe installaties en de daken van de achterliggende gemeentewerf zijn uitgerust met zonnepanelen. De raadzaal is voorzien van triple
glas en het dak is goed geïsoleerd. Het energieverbruik wordt bijgehouden met een energiebeheerssysteem. Op 8 december 2017 vond de
officiële overdracht van het gebouw plaats.

nieuwbouw- of uitbreidingstraject’, aldus ingenieur
Frank Terpstra. Inspectiewerk behoort ook tot het dienstenpakket. Boorsma is door SKW gecertificeerd voor
bouwplantoetsing conform BRL 5019.

DE STABIELE FACTOR OP ELK TERREIN
GRONDVERZET | RIJPLATENVERHUUR
INFRASTRUCTUUR | WALBESCHOEIING
ZAND- EN GRONDVERKOOP
0517 39 22 55 | WESTRA.NL

Gevelpanelen met
3D-effect
Veertien semi-transparante panelen van bijna twee meter
breed en meer dan vijf meter hoog geven de nieuwe raadzaal
van gemeentehuis Waadhoeke een unieke uitstraling. In de panelen is een patroon verwerkt met het Wad als uitgangspunt.
‘De architect was op zoek naar een decoratieve vaste zon-

Postbus 647
9200 AP Drachten
T 0512 580 300

DESKUNDIG & ONAFHANKELIJK

wering voor de raadzaal’, vertelt Nafthali van der Toorn van
Metadecor.
Sfeer van het wad
‘MD Formatura panelen bleken zowel esthetisch als functioneel een mooie oplossing. Door op verschillende plaatsen
in de glazen gevel een tweede schil van deze panelen toe
te voegen, blijft de zon buiten en wordt van binnenuit een
gevoel van transparantie gecreëerd. Met dit materiaal konden
we bovendien de sfeer van het Wad goed weergeven.’
De afbeelding van het Wad is grafisch omgezet en opgebouwd uit pixels. Door figuren uit het aluminium te halen,
deze in verschillende richtingen om te buigen en gebruik te
maken van het contrast in de afbeelding, ontstaat een bijzonder 3D–effect.
Metadecor is gespecialiseerd in het maken van hoogwaardige gevels van onder andere strekmetaal en geperforeerde
panelen met materialen als aluminium, corten, composiet en
kunststoffen. Bestaande technieken worden op nieuwe manieren toegepast, waardoor bijzondere ontwerpen ontstaan.
Metadecor ontzorgt een opdrachtgever volledig door een
project van ontwerp tot en met montage op zich te nemen.

nevenvestigingen in Amersfoort en Urk
www.boorsma-consultants.nl
drachten@boorsma-consultants.nl

www.metadecor.nl
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Kunststof vloer met
metallic betonlook
Vloeren met een industriële look zijn gewild, zowel voor toepassing in de utiliteitsbouw als bij particulieren. Voor het gerenoveerde en uitgebreide gemeentehuis Waadhoeke is gekozen
voor een kunststof vloer met de uitstraling van een betonvloer.
Het metallic effect geeft een bijzondere dieptewerking. ‘Wij
zijn op dit moment de enige in Nederland die deze vloer levert
en aanbrengt’, vertelt directeur Johan van der Werf van Vloertechniek Hoogeveen BV. ‘Hij ziet eruit als een betonvloer, maar
heeft de voordelen van een kunststof vloer: makkelijk te reinigen, stoft niet, vloeistofdicht en geluiddempend. De architect
kende deze vloer nog niet, maar zowel hij als de opdrachtgever
zijn zeer enthousiast over het resultaat.’
Vloertechniek Hoogeveen kan het gehele traject voor een klant
verzorgen. Doordat materialen in huis worden geproduceerd,
is de flexibiliteit groot. De specialist in kunststof vloeren is ook
actief in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

U de wens, wij de oplossing

Fabriek

voor landbouwmachines
in stijl vernieuwd

Opdrachtgever
Exel Real Estate Netherlands BV

Verbouw en uitbreiding kantoren
Van der Most Bouw, Dedemsvaart

E-installatie
Bakker installatietechniek, Meppel

Architect
B+O Architectuur en Interieur BV,
Meppel

Sloop- en grondwerk,
terreininrichting
Mussche BV, Staphorst

Sprinklerinstallatie
De Groot Installatiegroep BV, Elburg

Adviseurs
Ingenieursgroep Romkes BV, Sint
Nicolaasga (constructies); AIVN (brandveiligheid); W4Y Adviseurs, Harderwijk
(BREEAM)

Fundering (balken en poeren)
Beton- n aannemersbedrijf Veenstra BV,
Jistrum

Hoofdaannemer
Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf bv,
Groningen
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Staalconstructies
Ensel staalkonstrukties BV, Dokkum
W-installatie
Heluto Installatietechniek, Diever

Metselwerk, penanten
Metselbedrijf B.Th. Postma BV, Sint
Nicolaasga

Steenwijk • Uitbreiding en nieuwbouw Agrifac Machinery
Tekst: Mats Fortuin

Agrifac Machinery is een innovatieve
producent van landbouwmachines,
zoals veldspuiten en bietenrooiers.
In de fabriek en in de kantoren in
Steenwijk wordt al jaren gewerkt aan
manieren om de productiviteit van
landbouwgronden te vergroten. Om
de efficiency van de eigen fabricage te
vergroten en nog verder te verbeteren,
is de oude 9000 m2 grote fabriekshal
vervangen door een gloednieuwe
hal van 14.000 m2. Rottinghuis’
Aannemingsbedrijf bv heeft deze
nieuwbouw gefaseerd uitgevoerd.
Tevens zijn de kantoren gerenoveerd
en uitgebreid. Het architectonisch
ontwerp is van bureau B+O
Architectuur en Interieur te Meppel.

Gerenoveerd
kantoor aan de
Eesveenseweg

De omvangrijke bouwopdracht is gerealiseerd in drie fases, waarbij de fabriek
en het kantoor in gebruik bleven. Agrifac
moest immers haar activiteiten gedurende de bouw kunnen blijven doorzetten. Dit is mogelijk gemaakt door de
sloop van de bestaande fabriek in drie
delen op te splitsen, waarbij de nieuwbouw van de fabriek tussentijds al in
gebruik werd genomen.

Oud en nieuw
aaneengesloten

Fasering
Deze eerste fase omvatte de sloop van
het voorste gedeelte van de fabriekshal
en de nieuwbouw van circa 5.000 m²
assemblagehal, die in maart 2017 werd
opgeleverd. Na een maand van interne
verhuizingen door Agrifac kon de sloop
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Verlijmen baksteen
Metselwerk
Voegwerk
Lijmwerk

Molier 8, 8521 MD St. Nicolaasga
tel: 0513 - 431997

Specialistisch
betonwerk op
locatie
Beton- en aannemersbedrijf Veenstra BV uit het
Friese Jistrum heeft zich toegelegd op het realiseren
van specialistisch betonwerk op locatie. Binnen de
utiliteit, woning -en civiele bouw valt hierbij te denken aan (machine)fundaties, kelders, betonvloeren
en kleine weg- en waterbouwkundige werken.
Rondom de nieuwe fabriekshal van Agrifac
Machinery heeft Veenstra de fundatiebalken
aangelegd. Daarnaast zijn binnen het gebouw
de betonpoeren geplaatst voor het dragen van
de staalconstructie. ‘Agrifac bouwt grote, zware
machines waardoor er veel gewicht het gebouw
wordt ingebracht. De uitvoering van dit soort
werkzaamheden is Veenstra op het lijf geschreven. Wij houden van uitdaging in ons werk, daar
waar het stopt met standaard hebben wij vaak de
oplossing al klaar’, stelt eigenaar Jan Veenstra. Het
bedrijf beschikt over ruim 2.500 m2 eigen modulaire systeembekisting en kan daardoor snel en
flexibel op de klantwens inspringen.

www.bthpostma.nl

Tijdbesparende
prefab oplossing voor
penanten
Om de nieuwe loods van Agrifac mooi te laten aansluiten op
het gerestaureerde kantoorgedeelte, zijn bakstenen penanten
langs de gehele lengte en breedte van het gebouw aangebracht. Het gaat om 26 grote exemplaren van circa 12,5 meter
hoog en 42 kleine van zo’n tien meter hoog.
De grote penanten zijn in het werk gemetseld, terwijl de
kleine prefab op locatie in de nieuwe bedrijfshal van Agrifac
gemaakt zijn. ‘Het aanbrengen van de beplating liep vertraging op, waardoor de planning om voor de opening gereed te
zijn in gevaar kwam’, vertelt Hans Lolkema van Aannemersbedrijf Metselwerken B. Th. Postma BV. ‘We hebben daarom de
kleine penanten opgeknipt in vijf delen van circa twee meter
hoogte en deze opgemetseld
op europallets. Vervolgens
zijn de prefabelementen op
een vrachtauto met laadkraan
geplaatst en met een speciaal
gemaakte klem op elkaar gestapeld. Op één dag konden we
vijf volledige kolommen doen.’
Het in Sint Nicolaasga gevestigde metselbedrijf verricht
naast metselwerk ook kalkzandsteenlijmwerk, steigerwerk en (doorstrijk)voegwerk.
Slim stapelen
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Baksteenarchitectuur
doorgetrokken in de
fabriekshallen

Een exposé van Agrifac-machines

plaatsvinden van de tweede fase van
de hal, gevolgd door nieuwbouw fase
twee. Successievelijk is de derde sloopen bouwfase ter hand genomen, die in
januari 2018 kon worden opgeleverd.
September 2017 startte aannemer Van
der Most met de verbouw en uitbreiding
van de kantoren aan de Eesveenseweg.
De beeldbepalende architectuur van de
bestaande kantoren heeft architect B+O
teruggebracht in de nieuwe fabriekshallen: de terugkerende penanten van de fabriek zijn geïnspireerd op de schoorsteen
van het monumentale kantoor.

Mussche BV
Hoefsmid 20
7951 ZC STAPHORST
T: 0522-463707
F: 0522-464039
W: www.musschebv.nl
E: planning@musschebv.nl
K.v.K. Zwolle 05049003

Sterk in Sloopwerk, Grondwerk,
Straatwerk en rioolwerkzaamheden
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Nieuwe ruimte om
te ondernemen

Efficiënter
De nieuwe fabriekshal stelt Agrifac in
staat veel efficiënter te werken. Het
constructief ontwerp van de assemblagehal is zo uitgewerkt dat de vrije hoogte
onder de kraanbanen geoptimaliseerd is
en er drie banen beschikbaar zijn om de
landbouwmachines te produceren.

Klantwaarde
In de onderhandse aanbesteding van
het project werd Rottinghuis beoordeeld

op prijs, planning, presentatie, uitvoeringsmethodiek en duurzaamheid. ‘Na
de uitvraag is Rottinghuis samen met
haar co-makers in gesprek gegaan met
opdrachtgever Exel Real Estate Netherlands om het plan verder te optimaliseren en uit te werken. Hierbij stond de
klantwaarde centraal wat leidde tot het
tekenen van deze mooie opdracht op 16
juni 2016’, zo vertelt werkvoorbereider
Joshua Smit.

Uiteenlopende
werkzaamheden onder
én boven de grond
In de afgelopen 25 jaar is Mussche uitgegroeid naar

breekt men op locatie om vervolgens bij de terrein-

een veelzijdig bedrijf waarin veel verschillende dien-

verharding weer in te zetten. Zo werden bijvoorbeeld

sten worden aangeboden. Het bedrijf van eigenaar

de spanten van de oude Agrifac constructie toege-

Jan Mussche begon ooit met uitsluitend straatwerk-

past in de nieuwbouw van de Hoefsmid in Staphorst.

zaamheden, maar biedt tegenwoordig een uitgebreid
pakket aan diensten. Het project Agrifac te Steenwijk

Aansluitend zijn de grond- en rioolwerken voor de

is een mooi voorbeeld waarin deze diensten samen-

nieuwbouw van het pand gestart. Naast deze werk-

komen. ‘Wij ontzorgen de opdrachtgever doordat

zaamheden verzorgt het Staphorster bedrijf ook de

wij vanaf de start tot oplevering actief zijn op alle

totale inrichting van het buitenterrein. Dit omvat de

vlakken; van straatwerk tot asbestsanering, grond

terreinafwatering, de aanleg van een laaddok, speci-

-en rioolwerk. In de tussenperiode werken wij nauw

ale watervoorziening en de uiteindelijke bestrating

samen met de diverse betrokken partijen om de

van het 10.000 m2 grote terrein. Deze uiteenlopende

nieuwbouw te realiseren’, zo vertelt Jan.

werkzaamheden vormen het hedendaagse bedrijf
Mussche, dat zich met een gekwalificeerd perso-

Recycling van sloopmateriaal

neelsbestand (VCA) inzet om haar projecten naar

Nadat Mussche het oude pand asbestvrij maakte kon

wens van de opdrachtgever op te leveren. Verder

men beginnen aan de sloop. Het bedrijf heeft ruime

beschikt Musche over de nodige VCA **, ISO 9001 en

ervaring op dit gebied en hergebruikt met regelmaat

ISO 14001 certificeringen.

sloopmateriaal. Het puin dat vrijkomt bij de sloop
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Outstanding
Het bouwproject is ingezet met de certificering BREEAM “Outstanding”, wat
betekent dat er zeer hoge duurzaamheidsprestatie worden behaald. Op alle
negen criteria – management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie
en vervuiling – per onderdeel moeten
punten worden behaald, om uiteindelijk
het certificaat te ontvangen.

14.000 m2
efficiënte hal met
grote sectionaal
deuren

Holwerderweg 23
9101 PA Dokkum
T 0519 297227
E info@ensel.nl

DSM Lab6 Delft
Overkapping Kamp Westerbork

TT Assen

www.ensel.nl
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Uitbreiding en nieuwbouw Agrifac Machinery • Steenwijk

Efficiënte
staalconstructie
Voor de verbouwing van de Agrifrac fabriekshal en

kranen veel (bewegings)ruimte nodig hebben. De

het bijbehorende kantoorgebouw is zo’n 800 ton aan

acht meter hoge kolommen heeft Ensel om de 24 en

staalwerk geleverd door Ensel staalkonstrukties BV.

20 meter geplaatst waarbij is uitgerekend dat deze

Het bedrijf ook Dokkum verzorgde tevens de engi-

afzonderlijk een gewicht kunnen dragen van 10 ton,

neering en produceerde al het staalwerk in-house.

voldoende voor de hangende kranen in de hal.

Nadat de fundering was gestort kon Ensel begin-

Naast de stalen dragers, liggers, vakwerkspanten

nen aan de bouw van de stalen schil rondom het

en kraanbanen werd al het overige staalwerk zoals

kantoorpand. Agrifrac moest operatief blijven tijdens

trappen en hekwerken ook ondergebracht bij Ensel

de bouw, een verhuizing was geen optie. Kenmer-

Staalkonstrukties BV. ‘Wij zijn van begin tot het

kend aan de stalen constructie is dat deze bestaat uit

einde betrokken geweest bij dit project. Doordat

twee grote overspanningen van 30 meter waardoor

we alles in eigen beheer engineeren, produceren en

er een minimaal aantal kolommen kon worden toe-

monteren hebben wij de gehele constructie in één

gepast. Dat is een groot voordeel voor grote fabrieks-

keer snel en vakkundig kunnen aanleveren’, aldus

hallen als die van Agrifrac, waar grote machines en

eigenaar Hartog Ensel.
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Arnhem • Focus Filmtheater

Tekst: Mats Fortuin

Filmtheater
transparant naar de omgeving
Aan het Audrey Hepburnplein (voorheen Kerkplein) in Arnhem wordt een geheel nieuw filmhuis gebouwd.
Het Focus Filmtheater wordt een mooie trekpleister voor de binnenstad en vervangt het oude theater op
de Korenmarkt. Dat oude filmhuis was te klein geworden en uitbreiding op de bestaande locatie was niet
mogelijk. De realisatie van de nieuwbouw is is in handen van BINX Smartility uit Groenlo.

Filmhuis aan het
plein, voor de kerk

Opdrachtgever
Gemeente Arnhem, Arnhem

Installaties
BINX Smartility BV, Groenlo

Architect
DP6 Architectuurstudio, Delft

Metselwerk
Metselbedrijf Hollink, Haaksbergen

Constructeur
ABT, Velp

Buitengevelreclame en
belettering
Haaxman Lichtreclame BV, Mijdrecht

Bouwkundige hoofdaannemer
Binx Smartility, Groenlo

Bouwprogramma
Filmtheater met vijf zalen en een
grand café
Bruto vloeroppervlakte
2.600 m2
Aanneemsom
Circa € 11.400.00
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Gefeliciteerd met de nieuwe locatie!

Lichtreclame
op maat
Zowel overdag als ‘s avonds is het filmtheater goed zichtbaar.
Op de gevel is de naam Focus Filmtheater te zien in verlichte
ledletters. De vervaardiging en de montage is het werk van
Haaxman Lichtreclame BV uit Mijdrecht.
De letters zijn vervaardigd uit roestvrij staal in combinatie met
wit, lichtdoorlatend kunststof. De juiste intensiteit van het
licht bepaalde Haaxman door vooraf een aantal visualisaties
te maken en daarna een proef uit te voeren in samenwerking
met de opdrachtgever. Voornaamste reden voor deze werkwijze is om te verzekeren dat de letters voldoende licht geven
zonder dat de omwonenden er hinder van ondervinden.
Eenvoudig was de productie niet. ‘De uitdaging was om de esthetische wensen van de opdrachtgever te vertalen naar een

METSELBEDRIJF
HOLLINK B.V.

technisch uitvoerbare vorm’, vertelt eigenaar Ernst Schreurs.
‘De vorm van de letters loopt van breed naar zeer smal
waardoor we niet met standaard sponningen konden werken.
We hebben dit opgelost door het acrylaat sponningloos te
monteren.’ Naast de letters op de gevel maakte Haaxman ook
de letters voor het portaal rondom de entree.
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Metselbedrijf Hollink B.V.
Heetpasweg 13
A.G.M. (Alfons)
Hollink
7482
CD Haaksbergen
Heetpasweg 13
Tel: 074-3575501
7482 CD Haaksbergen
Fax: 074-3575422
Tel: 074-3575501 Mob: 06-53961832
Mob: 06-53961832
E-mail: info@metselbedrijfhollink.nl
E-mail: info@metselbedrijfhollink.nl
Website: www@metselbedrijfhollink.nl

Arnhem • Focus Filmtheater
In het transparante
tussendeel is de
Eusebiuskerk goed te zien

Het Audrey Hepburnplein vormt de
schakel tussen de binnenstad en het zuidelijke deel van de stad, dat zich steeds
meer ontwikkelt tot een aantrekkelijker
woon- en verblijfsgebied. Volgens de gemeente is het plein een ideale, publiekstrekkende locatie in het stadshart. Het
centrale uitgangspunt bij het ontwerp en
de bouw is dat het complex moet dienen
als toegankelijke en gastvrije ontmoetingsplek voor diverse doelgroepen, waar
bezoekers zowel overdag als in de avond
terecht kunnen voor kunst, cultuur, ontspanning en horeca.

Multifunctionele zalen
Naast het feit dat het oude Focus uit
haar jasje was gegroeid, had het ook
beperkte horecamogelijkheden en was er
op drukke avonden vaak overlast van de
Korenmarkt. Met vijf zalen en in totaal
385 stoelen worden deze beperkingen
verholpen. Er komt een Grand Café op
de begane grond en een ruime foyer op
de eerste verdieping die tevens verhuurd
kan worden. Met een verschuifbare
tribune wordt de aansluitende tweede
zaal multifunctioneel. Deze tribune
kan bijvoorbeeld in theaterstand gezet
worden waardoor er een groter speelvlak
te creëren is. Dit biedt ook uitkomst voor
feesten en congressen. Op het dakterras
kunnen films worden gedraaid.

Transparant

Transparant grand café op de begane grond

Om het zicht op de laatgotische Eusebiuskerk in tact te houden is de massa van
het nieuwe filmhuis opgedeeld door een
glazen tussenbouw. De historische toren
van Arnhem speelt ook een belangrijke
rol in het gebouw zelf. Het dak boven de
grote trap die bezoekers naar de zalen
leidt is namelijk van glas waardoor
de toren goed zichtbaar is. Daarnaast
heeft ontwerper DP6 architectuurstudio
diverse elementen uit de binnenstad
van Arnhem laten terugkomen in het
ontwerp. Voorbeelden zijn elementen
die de wederopbouw van de architectuur
kenmerken, zoals grote winkelpuien en
metselpatronen. Verder is er een uitgestrekte transparante plint toegepast aan
de publieke ruimten die zicht geeft op de
ontvangstruimte en het Grand Café.
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Tekst: Ton van de Laar
Fotografie: Arjen Veldt, Alexander Sporre Photography

Het Amstel Hotel is niet het grootste, maar wel een van de meest luxueuze en
het meest iconische hotel van Amsterdam en waarschijnlijk ook van heel Nederland.
Beroemdheden als Keizerin Elizabeth van Oostenrijk (Sissy), Prinses Caroline van
Monaco, Audrey Hepburn, de Rolling Stones, U2, Rihanna en de Clintons logeerden
er, net als vele andere beroemdheden en royals. Het Amstel Hotel werd gebouwd in
opdracht van de Amsterdamse arts en weldoener Samuel Sarphati en ontworpen door
Cornelis Outshoorn. Het opende zijn deuren in 1867, kort na het overlijden van Sarphati.
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Amsterdam • Restauratie Amstel Hotel

150 jarig
Gerestaureerd in 1 jaar en
1 dag, precies de bouwtijd
van 150 jaar geleden. Op
het steigerdoek was een
afbeelding op ware grootte
van het hotel geprint

Amstel Hotel in
volle glorie hersteld
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Opdrachtgever
Katara Hospitality, Qatar

Hoofdaannemer
Burgy Bouwbedrijf BV, Leiden

Glas
A&A Glashandel, Lijnden

Projectmanagement
Stevens Van Dijck Bouwmanagers en
Adviseurs BV, Zoetermeer

Nevenaannemers:
Houtsnijwerken
Doornekamp Woodspecials VOF,
Waddinxveen

Afdichtingen
Handelsonderneming J.P.M. Kok, Soest

Architect
Van Hoogevest Architecten, Amersfoort
Adviseur klimaat
DGMR, Arnhem
Adviseurs verlichting
Lichtconsult, Culemborg en Hans Wolff
& Partners BV, Amsterdam

Schilderwerk
Schildersbedrijf Hoogstraten
Haarzuilens BV, Vleuten
Stucwerk
Monks Stukadoors, Leiderdorp
Smeedwerk
Van der Vegt BV, Bleskensgraaf

Buitenverlichting
Randstad Elektrotechniek, Leiderdorp
Restauratieperiode
Februari 2017 - februari 2018
Bouwprogramma
Renoveren en restaureren van gevels
en daken
Bruto vloeroppervlak
8.500 m2

Stucwerk behoudend
gerestaureerd

Einde aan tocht en
geluidoverlast

In de gevels van het Amstel Hotel bevinden zich stucwerk

Gasten van het Amstel Hotel klaagden over tocht en geluid-

gevelbanden, ornamenten en lijstwerk. Monks Stukadoors,

overlast in de kamers. Bij de restauratie moest dat probleem

specialist in het restaureren van stucwerk, werd aangetrok-

verholpen worden. Aannemer Burgy Bouwbedrijf zocht een

ken om deze te herstellen. Bedrijfsleider Rob Monks legt uit

deskundige leverancier van afdichtingen voor ramen en deu-

wat hij aantrof. ‘Een deel van het stucwerk zat los en was

ren en kwam uit bij Handelsonderneming J.P.M. Kok uit Soest.

beschadigd door de inwerking van vocht en zouten, door
lekkages en ouderdom. Sommige ornamenten waren flink

Accountmanager Michel Essenburg van J.P.M. Kok beschrijft

aangetast en een aantal ontbrak zelfs helemaal, die waren

de oplossing die werd gevonden: ‘Burgy Bouwbedrijf werkt

naar beneden gevallen’.

samen met Gerritse IJzerwaren. Zij stelden voor om te kijken
of met Q-Lon afdichtingen van Schlegel het beoogde resultaat

De ontbrekende ornamenten werden van nog bestaande

behaald kon worden. Wij hebben dat getest in het Amstel

nagemaakt en weer aangebracht op de gevel. Nog wel

Hotel, samen met Gerritse en Burgy. Uiteindelijk vonden we

aanwezige ornamenten werden hersteld en alles werd met

twee types, die perfect aan de eisen voldeden. Op basis van

rvs pluggen en chemische ankers bevestigd, zodat roestvor-

de testen en op basis van KOMO-rapporten waaruit een hoge

ming voorkomen wordt. Het lijstwerk en het vlakke stucwerk

kwaliteit en levensduur bleek, heeft Burgy ook voor deze

werd waar mogelijk gehandhaafd. Het werd onder lage druk

producten gekozen’.

schoongespoeld en daarna geïnjecteerd met een kalkgebonden injectiemortel. Zo kon veel stucwerk behouden blijven.

Behalve kwaliteit en duurzaamheid was ook de eenvoudige,

Monks: ‘We hebben zo behoudend mogelijk gewerkt. De sa-

snelle montage van de producten een belangrijke factor bij

menwerking met aannemer en architect was hierbij perfect,

de keuze voor de Q-Lon afdichtingen. Daarnaast bleef het

zodat we de strakke planning konden halen.’

bestaande hang- en sluitwerk probleemloos functioneren.
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Amsterdam • Restauratie Amstel Hotel

Van het dak is al het lood- en zinkwerk vervangen. De witte kozijnen met groene ramen maakten
plaats voor crèmekleurige kozijnen met zandsteenkleurige architraven en donkerrode ramen.

In 2017, toen het hotel 150 jaar bestond,
werd begonnen met een restauratie
die het Amstel Hotel in zijn oude glorie
moest herstellen. Burgy Bouwbedrijf,
specialist in renovaties en restauraties,
werd aangetrokken als hoofdaannemer.
De klus zou geklaard moeten worden in
1 jaar en 1 dag, precies de bouwtijd van
150 jaar geleden. Senior projectleider
Olle de Graaf van Burgy Bouwbedrijf legt
uit wat er moest gebeuren: ‘Van het dak
is al het lood- en zinkwerk vervangen,
isolatie aangebracht en zijn de zinken

Vakwerk in glaswerk
Old Style monumentaal glas is in eigen
beheer ontwikkeld door AA glas. Sinds
1953 is AA glas uitgegroeid tot een
moderne

glashandel

met

een

rijke

traditie. Voor onder andere verzekeraars,
woningbouwverenigingen, de gemeente
Amsterdam, maar ook voor particulieren
heeft AA glas uit-eenlopende projecten
gerealiseerd. Kwaliteit, snelle service en
een hoge vakbekwaamheid hebben daarbij
altijd voorop gestaan.

Historische uitstraling, moderne toepassing
Madridstraat 9-19 • 1175 RK Lijnden
020-616 4331 • info@aaglas.nl • www.aaglas.nl
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In 1 jaar en 1 dag
gerestaureerd, evenlang als de
bouwtijd 150 jaar geleden
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Amsterdam • Restauratie Amstel Hotel

Houten sierornamenten zijn deels vervangen en
deels gerestaureerd en opnieuw geschilderd

Tussen 9.00 en 16.00 uur kon er wel gehakt en
gebroken worden, omdat de gasten dan doorgaans
toch de stad in zijn

losagnes vernieuwd. Houten sierornamenten zijn deels vervangen en deels
gerestaureerd en opnieuw geschilderd.
Bij de gevels is al het glas vervangen, alles opnieuw geschilderd en het metselwerk inclusief alle terracotta elementen
gerestaureerd. Alle metalen hekwerken
zijn opnieuw behandeld. Bovendien werd
er gevelverlichting geïnstalleerd en kwamen natuurlijk de acht leeuwen weer
terug op het dak’.

Geluidstesten
Tijdens de restauratie bleef het hotel in
bedrijf. Dat had wel consequenties. Zo
mocht er tussen 7.00 en 9.00 uur ’s morgens geen lawaai gemaakt worden. Tussen 9.00 en 16.00 uur kon er wel gehakt
en gebroken worden, omdat de gasten
dan doorgaans toch de stad in zijn. De

Metselwerk inclusief alle terracotta
elementen zijn gerestaureerd

Industriebouw • maart 2018 • 63

Glas van nu in een
gevel van toen
A&A Glashandel uit Lijnden leverde en monteerde het glas voor de Restauratie van
het Amstel Hotel en verzorgde tevens de afvoer van de oude ruiten. Speciaal voor het
restaureren van oude, monumentale panden ontwikkelde A&A Glashandel het Old
Style monumentenglas: dubbele beglazing vanaf 10 mm dik die voldoet aan de kwaliteitseisen van nu (U waarde tot max 1,7), maar dan met de authentieke uitstraling
van vroeger. Toch werd deze beglazing niet toegepast bij het Amstel Hotel. Bedrijfsleider Wim Schaefers: ‘In overleg met de opdrachtgever, de architect en aannemer Burgy

We zijn begonnen
met geluidstesten,
om te bepalen welke
werkzaamheden
hinderlijk waren

is er gekozen voor HR ++ isolatieglas met een speciale, groenblauwe zonwerende
coating. Door de juiste afmetingen paste de beglazing in de bestaande sponningen
en hoefde er dus niet gefreesd te worden’.
Bomwerend
Op enkele plekken in het gebouw werd afwijkend glas geplaatst. Op het balkon
boven de entree was een dunner type isolatieglas nodig, terwijl op het dak in twee
ovale ramen met 38 figuurglas ruiten werden gezet. De Royal Suite, waar de meest
prominente gasten verblijven, werd voorzien van bomwerend glas.
Soepel treintje
Schaefers is zeer te spreken over de samenwerking met Burgy en de andere onderaannemers. ‘Al vrij snel hadden we een soepel lopend ‘treintje’. Wij demonteerden
de oude ramen, vervolgens kwam Burgy om de kozijnen te herstellen, waarna wij
de nieuwe ramen plaatsten en de schilders alles kwamen aflakken. Dat werkte heel
goed’. AA glas is zeer tevreden over hoe het hele project is verlopen.

Graaf: ‘Het is allemaal in goede harmonie
verlopen. We zijn ook begonnen met geluidstesten, om te bepalen welke werkzaamheden hinderlijk waren. In sommige
gevallen hebben we zelfs gekozen voor
een andere, stillere aanpak’. Ook aan de
omwonenden werd gedacht. Zo werden
de steigers afgedekt met doek waarop
een afbeelding op ware grootte van het
hotel was geprint, waardoor het van enige
afstand leek alsof er niets gebeurde.

Passie en respect
Alle partijen werkten uitstekend samen
gedurende het project. ‘Dat is ook de
basis voor zo’n project’, zegt De Graaf.
‘Het geldt voor alle partijen. We hebben
de onderaannemers ook geselecteerd op
hun kunde en hun passie voor het vak,
niet op de hoogte van hun offerte. Daarnaast was er steeds goed overleg en respect voor elkaars werkzaamheden. Dat
zorgde voor een goede betrokkenheid en
een heel prettige werksfeer. Het was een
genot om dit werk te mogen maken.’
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Amsterdam • Restauratie Amstel Hotel

Een van de acht leeuwen
is weer op zijn plek gezet

Van der Vegt staat al meer dan 100
jaar voor kwaliteit, duurzaamheid
en vakmanschap. Door deze elementen te combineren met de
passie van, Van der Vegt zijn wij in
staat om uw monumenten in de
originele staat te herstellen.

DE KUNST

Elk project bij Van der Vegt heeft een ander karakter en onze smid smeedt dit
karakter van tekening om naar persoonlijk project.

van het maken.

Bij Doornekamp Woodspecials maken we letterlijk
álles van hout. Van grote unieke kunstwerken
voor wereldtournees tot architectonische
gevelelementen. Van volledig nieuwe werken tot
onderdelen voor renovaties.

Bent u op zoek naar een nieuw product, maar wilt u toch een oud karakteristiek tintje aan uw product? Dan kunt u bijvoorbeeld een blik werpen op de
stoeltjes profielen. De authentieke stoeltjesprofielen gemaakt door Van der
Vegt bieden kwaliteit, lange levensduur en een unieke uitstraling.
Bel ons of kijk op
www.woodspecials.nl
voor meer projecten.

HENEGOUWERWEG 21A \ 2741 KS WADDINXVEEN
0182 701028 \ INFO@WOODSPECIALS.NL
WWW.WOODSPECIALS.NL

Manmakerweg 2 | 2971 VP Bleskensgraaf | 088 1652000 | www.vandervegt.nl
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De leeuwen zijn
weer terug op het
Amstel Hotel
Tot 1941 stonden op het dak van het Amstel Hotel acht
beelden van leeuwen met een schild. Na de oorlog waren
die verdwenen en niemand wist waarheen. Met alleen een
paar oude foto’s als aanknopingspunt ging Doornekamp
Woodspecials aan de slag om de beelden in ere te herstellen.
Bedrijfsleider Arie Doornekamp: ‘Eigenlijk bij toeval vonden
we in een voortuin in Velp een beeld, dat na bestudering het
model bleek te zijn waarnaar de leeuwen van het Amstel Hotel gemaakt zijn. Met een 3D scanner werd het beeld gescand,
vervolgens in kunststof vervaardigd en op het dak geplaatst.’
Doornekamp roemt in deze de samenwerking met hoofdaannemer Burgy Bouw: ‘Zij dachten met ons mee, maar lieten ons
ook vrij waar het kon. Daar spreekt vertrouwen uit.’

Al vier generaties lang timmert Schildersbedrijf Hoogstraten
aan de weg op het gebied van restauratieschilderwerk. Monumentale gebouwen als het Rijksmuseum, kasteel De Haar, het
Mauritshuis en het Rietveld-Schröderhuis vullen het portfolio
van dit ambachtelijke bedrijf. Het Amstel Hotel is een waardige aanvulling hierop.
Eigenaar Wim Hoogstraten, die samen met zijn broer Paul de
vierde generatie vormt, legt uit wat het project inhield: ‘We
hebben het gehele buitenschilderwerk uitgevoerd en van alle
ramen waar nieuw glas in is geplaatst ook de binnenzijde.
Hoofdaannemer Burgy Bouw deed het herstelwerk aan het

Lijsten en ornamenten
Behalve de acht leeuwen maakte Doornekamp Woodspecials ook 80 strekkende meter nieuwe, uit hout gesneden
profiellijsten en 180 ornamenten voor op het dak. Ook
daarvoor werd de 3D techniek ingezet. De bestaande lijsten
en ornamenten werden gescand en vervolgens computergestuurd in grote lijnen geproduceerd. Doornekamp: ‘De laatste
afwerking is vervolgens op een ambachtelijke manier met
de hand gedaan door
een houtsnijder, die dat
vak nog beheerst. We
combineerden dus de
modernste technologie
met dit eeuwenoude
ambacht. Door deze
werkwijze konden we
de grote hoeveelheid
houtsnijwerk binnen de
gestelde tijd leveren.’
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Terug naar de
oorspronkelijke kleur

houtwerk, waar veel houtrot in voorkwam. Er is vooraf onderzoek gedaan naar de originele kleuren, door Suzanne Fischer.
Daar kwam een compleet ander kleurenbeeld uit. In plaats
van witte kozijnen met groene ramen heeft het gebouw nu
crèmekleurige kozijnen met zandsteenkleurige architraven
en donkerrode ramen. We moesten wel zorgvuldig plannen,
want het hotel bleef gedurende de hele restauratie in bedrijf.
Gelukkig maken kwasten geen lawaai’.

Perfecte samenwerking
cruciaal

Spotlight op
buitenverlichting

‘De samenwerking tussen alle partijen is heel cruciaal

Wanneer de gerenommeerde aannemer Burgy uit Leiden een

geweest bij de restauratie van het Amstel Hotel. En dat is

gebouw als het Amstelhotel moet gaan aanpakken en daar

ontzettend goed gelukt hier. Zonder het wederzijdse respect,

ook nog eens een uitgebreide buitenverlichtingsinstallatie bij

vertrouwen en collegialiteit tussen alle partijen hadden we de

komt kijken, denken zij maar aan één bedrijf: RANDSTAD elek-

strakke planning ook nooit gehaald. Het is een van die projec-

trotechniek. Gezien de jarenlange ervaring van de installateur

ten waarvan je het ergens jammer vindt dat ze zijn voltooid’.

uit Leiderdorp is dat geen verkeerde keuze. Alleen al in de

Aan het woord is algemeen directeur Wesco Wijnen van Van

binnenstad van Amsterdam zijn door deze installateur meer-

der Vegt BV, smeed- en constructiebedrijf uit Bleskensgraaf.

dere projecten uitgevoerd, zoals de verbouwing van Hotel De

Dit in restauraties gespecialiseerde bedrijf tekende voor het

L‘Europe, een appartementen complex aan de Planciusstraat

herstel van al het smeedwerk.

en als huisaannemer vele werken voor Artis.

Bladgoud

RANDSTAD elektrotechniek, dat inmiddels 45 jaar bestaat,

Wijnen legt uit wat het werk inhield: ‘Al het smeedwerk heb-

kreeg de eerste aanvraag voor het Amstel Hotel in de zo-

ben we gerestaureerd, opnieuw geconserveerd en geplaatst.

mer van 2016. Samen met Burgy, Ronald van Wakeren van

Het ging hierbij om alle hekwerken op straat, ter plaatse van de

Hoogevest architecten, Koen Smits van Lichtconsult en Hans

entree, de balkonhekwerken van alle vier de gevels, de torenbe-

Wolff als light designer werd in februari 2017 een bouwteam

kroning – die mooie pinakels op het dak – en bovendien heb-

gevormd, met als boodschap dat het over een jaar ge-

ben we de letters ‘AMSTEL HOTEL’ met bladgoud verguld. Voor

reed moest zijn.

dat laatste gebruikten we 23,75 karaats dubbel torengoud’.
Het resultaat is een verlichtingsprogramma waar het Amstel
Balkonhekken

Hotel prachtig mee wordt uitgelicht. De daklijsten en hotelbe-

Het herstellen van de gietijzeren balkonhekken was ook een

namingen zijn uitgelicht met LED Linear lichtlijnen van Q-Cat,

hele klus. Wijnen: ‘Als zo’n hekwerk losgemaakt wordt van

alle ornamenten en kolommen worden geaccentueerd met

het natuursteen ontstaan er spanningen, die allerlei scheuren

LED spots van CLS en de gevels worden aangelicht met speciale

en scheurtjes opleveren. We hebben die gerepareerd door de

schijnwerpers van de Zwitserse firma Opticalight. Alles uitge-

hekwerken te verwarmen, te lassen, af te werken en te behan-

voerd in led en DMX gestuurd. Inmiddels is er ruim 16 kilometer

delen’. Zo kan ook het smeedwerk van het Amstel Hotel weer

aan voedings- en data/DMX kabel verwerkt om de installatie

decennia mee.

werkend te krijgen, wat overigens prima gelukt is.

40 JAAR!
MOOI
VAN...
t 071 301 62 39
info@monks.nl
www.monks.nl
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Christelijke Basisschool De Blinkerd • Monster
Baksteenarchitectuur

Energie-neutrale
basisschool met een open karakter
In 2016 fuseerden voormalige Ichtusschool en Immanuélschool uit Monster
en gingen vanaf dat moment samen verder als Christelijke Basisschool
De Blinkerd. In deze brede school staat de individuele ontwikkeling en
begeleiding van leerlingen centraal en daarbij moest een passend nieuw
gebouw komen. Waar voorheen de Immanuélschool stond, bouwde Bouwmij
Weboma uit het nabijgelegen Wateringen een energieneutraal pand met
twee lagen, dat ruimte biedt aan achttien lokalen en een kinderdagverblijf.

Opdrachtgever
Stichting PCPO Westland, Naaldwijk

Aannemer
Weboma, Wateringen

Ontwikkelaar
Combinatie van de gemeente Westland
en PCPO Westland

E-installaties
V&R Techniek, Monster

Architecten
Mooi Architectuur, Delfgauw
Wubben Chan Architecten, Monster
Adviseurs
J. van Toorenburg BV, Den Haag (installaties); Adviesbureau Daenen, Naaldwijk (constructies)
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W-installaties
Joost Naaktgeboren BV, Delft
Akoestische plafondbetimmering
Consilio BV, Maasland
Bouwprogramma
Schoolgebouw met 16 groepslokalen,
techniek- en kooklokaal

Bruto oppervlakte
2.500 m2
Bouwperiode
Maart 2017 – december 2017
Aanneemsom
€ 2,18 miljoen

Tekst: Merel van Berkel

De centrale hal
in De Blinkerd

Omwille van een goede akoestiek koos
de opdrachtgever daarom voor een
constructie met kalkzandsteen.
De meeste
klaslokalen hebben
dubbele deuren

Energieneutraal
Uitgangspunt van dit project was een
duurzame, energie-neutrale school. Er
zijn bijvoorbeeld verschillende WKOpunten om in (vloer)verwarming en
koeling te kunnen voorzien. Verder ligt
het dak vol zonnepanelen om voldoende
elektriciteit te kunnen leveren en maakt
het gebouw gebruikt van ledverlichting.
In de lokalen zijn deze daglichtafhankelijk, gedeeltelijk voorzien van aanwezigheidsdetectie.

Open karakter
De leerlingen van De Blinkerd krijgen in
het nieuwe onderkomen zestien groepslokalen, een gym-, kook- en technieklokaal tot hun beschikking. Eén van de
pijlers van het onderwijs dat hier wordt
gegeven, is dat elk kind een optimale begeleiding verdient. Deze visie is vertaald
naar het gebouw. Zo krijgen de lokalen
grote schuifdieren naar de ganggebie-

den toe. Bovendien komen in de meeste
klaslokalen dubbele deuren. Patrick
Mank, uitvoerder/werkvoorbereider bij
Weboma: ‘Deze deuren geven de leerlingen toegang tot de volgende groep. Zo
kan een snelle leerling alvast bepaalde
oefenstof meekrijgen uit het volgende
leerjaar. Dit past helemaal bij het open
karakter van het nieuwe gebouw.’

De juiste akoestiek
In een schoolgebouw is het erg belangrijk dat geluid binnen het lokaal blijft en
weinig overlast veroorzaakt voor de andere leerlingen. Omwille van een goede
akoestiek koos de opdrachtgever daarom
voor een constructie met kalkzandsteen.
Hierop zijn ook de plafondplaten aangepast. Verder bestaat het pand uit een
staalconstructie met kanaalplaten. Op
de begane grond zit bovendien een dik
isolatiepakket met composietplaat.

Architectuur
Voor de buitengevel is metselwerk met
een staand tegelverband toegepast, afgewisseld met stootvoegloos metselwerk.
Betonbanden vormen een scheiding
tussenbeide en ook de betonnen dakrand springt in het oog. Aan de voorzijde
van de school is een grote vliesgevel
geplaatst die veel daglicht binnenlaat; de
sheddaken zorgen ook voor een goede
daglichttoetreding.

Kiss & ridestrook
Momenteel wordt hard gewerkt aan de
buitenruimte. Mank: ‘We leggen momenteel een kiss & ridestrook aan naast
de school. Verder verzorgen we ook de
afwerking van het schoolplein, waarop
meerdere groenvoorzieningen en speeltoestellen komen. We zijn echt heel trots
op dit project, niet in de minste plaats
vanwege het hoge afwerkingsniveau.’
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Advies met balans
voor verschillende
gebruikers
Opdrachtgever Stichting PCPO Westland had een energiezuinig pand voor ogen, indien mogelijk zelfs energieneutraal.
Adviseur J. van Toorenburg BV uit Den Haag zocht daarbij
vooral naar de juiste balans tussen de verschillende gebruikers: onderbouw, bovenbouw én kinderdagverblijf hadden
namelijk elk hun eigen, specifieke wensen. Om het totale
energieverbruik te verminderen, keek het Haagse bedrijf
kritisch naar de basis van de nieuwe school.
Decentrale ventilatie
Zo kwam er een decentraal ventilatiesysteem. Dit past zich
volledig automatisch aan op de aan- of afwezigheid van
personen, de ruimte en hoeveelheid mensen die zich daar bevinden. De installatie meet constant de hoeveelheid CO2 in de
ruimtes en anticipeert hierop. Verder levert het dak vol zonnepanelen de benodigde energie om de warmtepomp met
gesloten bron te doen draaien, is er gekozen voor een goed
uitgedachte schil en zonweringen. Yasir Ahmead, projectleider
bij J. van Toorenburg Advies: ‘Voor ons als adviseur was het
heel prettig om tijdens dit project te mogen samenwerken
met deze professionele partijen en een gemeente die écht
kijkt naar de toekomst. Dit leverde een prachtig gebouw op.’

Akoestiek en
esthetiek gaan
goed samen
Consillio BV uit Maasland verzorgde de plafonds en koofbetimmeringen in het nieuwe schoolgebouw De Blinkerd. Om
de hoogteverschillen en luchtbehandelingskanalen mooi
te kunnen wegwerken, monteerde het bedrijf uit Maasland
MDF-koven met aan weerszijden OWA Sinfonia plafondplaten in een zichtbaar systeem. Deze veelzijdige, hardminerale
platen creëren een vlakke, esthetische uitstraling en kennen
een goede geluidsabsorptie. Daarmee zijn ze ideaal voor de
goede akoestiek waar schoolgebouwen om vragen. Eigenaar
Hans-Jan van Dongen: ‘Hoewel we vaak een adviserende rol
vervullen in bouwprojecten, bleek dat hier niet nodig. De
keuze voor OWA Sinfonia paste perfect in het plaatje dat de
opdrachtgever voor ogen had.’ Consillio heeft regelmatig
samenwerkingen met aannemer Weboma. Van Dongen: ‘Onze
monteurs zijn echte professionals met minimaal vijftien
jaar ervaring en passie voor het werk. We hebben de kennis
in huis om echt te kunnen meedenken met de eindklant en
gaan specialistische opdrachten daarbij natuurlijk graag aan.
Afspraak is bij ons ook echt afspraak.’

T 06 224 78 187 | E info@consillio.nl
Kerkstraat 7 | 3155 AN Maasland
W www.consillio.nl
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Monster • Christelijke Basisschool De Blinkerd

Weboma,
bouwen
aan geluk
Weboma was, in opdracht van PCPOW, als hoofdaannemer verantwoordelijk voor de bouw van
deze prachtige nieuwe Brede school De Blinkerd,
Ook regelden wij de coördinatie tussen opdrachtgever en de installateurs en waren verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole.

Staand tegelverband
afgewisseld met
stootvoegloos metselwerk

De missie van Weboma is bouwen aan geluk. Wij
ontwikkelen, bouwen en zorgen voor huizen, wijken, leefomgevingen en werkplekken die mensen
gelukkig maken. Wij zetten alles in wat we in huis
hebben aan vakmanschap, ervaring, kwaliteitsstreven en creativiteit. Zo bouwen wij samen met
onze klanten voortdurend aan iets heel moois. Dus
wat is er dan mooier dan aan het geluk te bouwen
van kinderen die onze toekomst vertegenwoordigen? Wij zijn erg trots op het mooie eindresultaat
en worden daar zelf ook heel gelukkig van.

Stoelmatter 16
2292 JL Wateringen
E-mail: info@weboma.nl
Tel.: (0174) 225600

Impressie De Blinkerd
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Tekst: Ton van de Laar

Opdrachtgever
Zorggroep Sint Maarten, Denekamp
Architect
IAA Architecten, Enschede
Constructeur: ABT BV, Velp
Adviseur installaties
M-TRiX Installatie Adviseurs, Hengelo
Adviseur verlichting: Leerkes Lichtconcepten, Haarle
Hoofdaannemer
KlaassenGroep BV, Dinxperlo
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Nevenaannemers
Werktuigbouwkundige installaties: Lammerink Installatiegroep,
Ootmarsum
Elektrotechnische installatie: Loohuis
Installatietechnieken BV, Fleringen
Verlichting: Elektrotechnisch Installatiebureau Leerkes BV, Haarle
Bouwprogramma
Appartementengebouw met 6 woongroepen van elk 8 pg-appartementen
voor dementerende bejaarden

Bouwperiode
Januari 2017 - februari 2018
Bruto vloeroppervlak
3.168 m2

Tubbergen • Zorgcentrum de Eeshof

Nieuw

en huiselijk onderkomen
voor dementerende ouderen
Aan de rand van het Twentse
Tubbergen, in de groene omgeving
van een oude havezate, werd
in opdracht van Zorggroep Sint
Maarten een nieuw complex
gerealiseerd voor Zorgcentrum
De Eeshof. Het is een woonzorg
complex voor mensen met een
zware vorm van dementie. Het
complex is onderverdeeld in zes
woongroepen, die ieder bestaan
uit acht pg-appartementen.
Iedere bewoner heeft er een
eigen appartement en overdag
kunnen ze verblijven in een
gemeenschappelijke woonkamer,
waar ook gegeten wordt.

Traditioneel gebouwd,
met gemetselde gevels
en een pannendak

Het woonzorgcomplex is traditioneel
gebouwd, met gemetselde gevels en
een pannendak. In de gevel zijn zinken
accenten aangebracht. Opvallend is de
grote, taps toelopende overstek van het
dak ter plaatse van de kopgevels, een
verwijzing naar de bouwstijl van de oude
Saksische boerderijen, die in Twente
nog volop te vinden zijn. Projectleider
Martien te Molder van hoofdaannemer
KlaassenGroep licht toe: ‘Het gebouw
heeft een balkfundering op boorpalen,
met als begane grondvloer geïsoleerde
kanaalplaten, de dragende wanden zijn
gemetseld in kalkzandsteen en de ver-

Taps toelopende
overstek bij de
kopgevel
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Zorgcentrum de Eeshof • Tubbergen

diepingsvloeren zijn breedplaatvloeren.
In die breedplaatvloeren zijn de installaties opgenomen.’

Duurzaamheid
Dat het zorgcomplex traditioneel gebouwd is betekent niet dat het niet duur-

zaam gebouwd is. Te Molder: ‘Het hele
gebouw is voorzien van vloerverwarming,
een warmtepompsysteem met gesloten
bronnen. Er zit mechanische ventilatie in
met warmteterugwinning. De gevels en
het dak hebben een hoge Rc-waarde, net
als het vele glas in de gevels.’

Installatieadviseur of
installatiearchitect?
Postbus 458

7550 AL Hengelo

Demmersweg 22

7556 BN Hengelo

De ontwerpers van M-TRiX Installatie Adviseurs zijn 100 %
techneuten maar noemen zich graag installatiearchitect. Het
kennisgebied omvat namelijk het gehele installatiespectrum.

T. +31 85 489 61 51
E. info@m-trix.nl
I. www.m-trix.nl

Naast het traditionele installatieontwerp is het bedrijf ook
gespecialiseerd in ontwerp en advies van duurzame en energiezuinige installaties. En juist in de complexheid en mix van
alle installatievoorzieningen is het zeer belangrijk dat er met
kennis van zaken een installatie wordt ontworpen die doet
wat de gebruiker wil.
Daarnaast dienen de installaties te harmoniëren met de architectuur van het gebouw. Dit vraagt om een heldere visie en
een duidelijke lijn om zodoende vroegtijdig tot afstemming te

“Verlichting”
door Leerkes
Hoe had de wereld eruit gezien als duurzaamheid in de 19e
eeuw een issue was geweest? What if Edison knew?
Hij wist het niet. Maar anno 2018, weet Leerkes het wel...

LEDS GO... en LEDS DO IT!
We spelen in op uw specifieke wensen en houden rekening met uw bedrijfscultuur.
Raadpleeg ons.
Zo hebben we al heel wat klanten blij gemaakt. Online kunt u zien welke projecten we
zoal gerealiseerd hebben. Doel: duurzaam, energiezuinig en sfeervol!
Wij bieden concepten en ontzorgen u!

LEERKES ELEKTRO • LEERKES ONDERHOUD • LEERKES LICHTCONCEPTEN

komen met de architect en constructeur. En waar installaties
niet zichtbaar zijn, dienen ze wel goed te onderhouden zijn.
Dat vraagt om vroegtijdige interactie met de betrokkenen
om te komen tot een goede ‘installatiearchitectuur’. We zijn
daarmee een volwaardige kennispartner voor de Zorggroep
Sint-Maarten en wensen de toekomstige bewoners en medewerkers veel woongenot.
M-TRiX Installatie Adviseurs werkt landelijk en is ontwerppartner voor veel relaties. Het werkgebied omvat zorg,
woningbouwcorporaties, leisure & wellness, hotels, kantoren,
stadions, studentenhuisvesting, retail, gemeentehuizen en
industrie. Wij zijn actief in revitalisatie, nieuwbouw, verduurzaming, onderhoud en beheer.

Leerkes Elektro BV • Bloeme-weide 7 • 7448 PX Haarle • 0548-595625 • info@leerkes.nl • www.leerkes.nl
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Een veilig gebouw met uitstraling
Te Molder vindt dat De Eeshof een gebouw is geworden met uitstraling. ‘Er zit
fraai metselwerk in de gevels en de diepliggende ramen zorgen voor een eigen
karakter, samen met de grote overstekken van het dak en het zink in de gevels.
De ligging is ook mooi, aan de rand van
Tubbergen. De bewoners kunnen overigens niet zomaar naar buiten. Er wordt
een detectiesysteem toegepast waarbij
de buitendeuren dicht blijven voor hen,
zodra ze een bepaalde zone betreden.
Binnen hebben ze wel meer bewegingsvrijheid als in het gemiddelde tehuis,
waar bewoners niet eens zelfstandig van
hun afdeling kunnen komen.’

Minder bewoners

Zinkwerk draagt bij
aan het karakter

Goed licht zorgt voor
meer dan goed zicht

Op 16 februari is het complex opgeleverd, na een bouwperiode van ruim een
jaar. Binnenkort zullen dus 48 bewoners kunnen genieten van dit veilige
en huiselijke onderkomen. Dat zijn er
fors minder dan de tachtig tot negentig
bewoners die het oude gebouw van De
Eeshof kon bergen. Deze vermindering
strookt met het overheidsbeleid, dat erop
is gericht om ouderen zo lang mogelijk
zelfstandig te laten wonen. De bewoners
van het nieuwe complex zitten straks in
ieder geval goed.

Deze titel is het motto van Leerkes Lichtconcepten, onderdeel van Elektrotechnisch
Installatiebureau E.T.I. Leerkes BV uit Haarle. Dit bureau ontwikkelde een lichtconcept
voor de nieuwbouw van Zorgcentrum De Eeshof. Een plan waarbij welzijn, gezondheid en stemming van alle bewoners en het personeel voorop staan. Adviseur lichtconcepten Willy Leerkes licht toe: ‘We hebben het gebouw uitgevoerd in een dynamisch lichtconcept. Dat betekent dat we qua lichttemperatuur en lichtniveau overdag
buiten naar binnen toe halen. Bewoners die niet meer buiten kunnen ervaren zo toch
de cyclus van dag, avond en nacht. Van 9.00 tot 11.00 uur maken we de lichtsterkte
drie keer zo hoog. Zo krijgen de bewoners iedere dag ongemerkt lichttherapie.’
Huiselijkheid
Leerkes Lichtconcepten is er ook in geslaagd om een huiselijke sfeer te creëren in de
woonunits. Leerkes: ‘In het hele zorgcentrum hebben we tweehonderd stoffen lam-

Keukenvoorzieningen van een
gemeenschappelijke woonkamer

penkappen aangebracht. Zo veranderen we het “tehuis”gevoel’ in een “thuis-gevoel”.
We vinden dat de mensen recht hebben op die huiselijkheid.’
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Diviande • Veenendaal

Vleesproducent gaat voor zeer

duurzaam

Opdrachtgever
Jan Zandbergen BV, Veenendaal
Architect
Van Bokhorst Architecten BNA, Nijkerk
Installatietechnisch adviseur
Adamas Groep BV, Arnhem
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Contructeur
Reijneveld Engeneering BV,
Scherpenzeel

Bouwprogramma
Productiehal, opslag, distributie,
kantoor

Aannemer
Dijkman Bouw, Nijkerk

Bruto vloeroppervlakte
8.000 m2

Isolatiebouw (panelen, deuren)
Roma Nederland BV, Raamsdonksveer

Tekst: Merel van Berkel

Diviande, met experience
center achter het witte kader

Om de sterke groei van internationaal opererend vleesproducent
Diviande te accommoderen ontwierp Van Bokhorst Architecten BNA
een nieuw pand dat twee keer zo groot is. Aan de Antenneweg in
Veenendaal staat inmiddels een stoer gebouw dat is voorzien van de
laatste technieken op het gebied van energiezuinigheid en isolatie.
De specialist in hoogwaardige diepvriesvlees- en producten gaat dan
ook voor het zeer ambitieuze BREEAM “Outstanding”.

Kosten noch moeite zijn gespaard in
Veenendaal. Dat Van Bokhorst Architecten BNA al ervaring had met bouwen onder de BREEAM-normen, kwam daarbij
uiteraard goed van pas. Gerco van Rijssen, projectmanager: ‘Meer dan anders
weeg je af welke materialen je kiest, of
het niet nog energiezuiniger kan en wat
de juiste zonweringen en isolatiematerialen zijn. Het werkt een stuk prettiger als
je al voorkennis hebt van deze specifieke
manier van bouwen. Bovendien waren
ook de andere partijen al ervaren. Door
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Diviande • Veenendaal

Hoge veiligheidseisen
én isolatiewaarde
Roma Nederland BV uit Raamsdonksveer leverde en monteerde in de nieuwbouw van Diviande in Veenendaal ruim
vijftienduizend vierkante meter aan sandwichpanelen, 33
foodcare schuifdeuren, 20 draaideuren en 4 snelroldeuren.
Om te voldoen aan de verschillende punten voor een certificaat BREEAM “Outstanding” lag de focus bij Diviande met

www.reijneveld.nl

Vertrouwen op
creativiteit en
deskundigheid
Reijneveld Engineering:
Specialist bouwconstructies logistiek vastgoed

name op een hoge isolatiewaarde. Zeker omdat vriezen en
koelen veel meer energie vergen dan verwarmen. Roma
Nederland heeft daarvoor alles in huis: de panelen die ze
leverden en monteerden bij het vrieshuis hebben een hoge
isolatiewaarde, zijn voedselveilig én brandwerend – een combinatie die doorgaans lastig te vinden is.
Geen verschil
Commercieel directeur Paul Pallandt: ‘Het voordeel dat de
klant natuurlijk heeft van één leverancier, is dat we van alle
markten thuis zijn. In dit geval komen de wanden van het
vrieshuis bijvoorbeeld gedeeltelijk terug in de gevel. Omdat
we verantwoordelijk waren voor alle panelen in dit pand,
loopt de profilering netjes over en kun je van buitenaf geen
verschil zien in kleur of materiaal.’
Geen haakse hoeken
Belangrijke eis was uiteraard dat alle materialen en afwerkingen voedselveilig zouden zijn. Daarbij werden kosten noch
moeite gespaard. Pallandt: ‘Als je door het pand loopt zie je
overal strakke, witte wanden en nauwelijks gording-, constructie- of bevestigingsmiddelen. We besteedden bovendien
veel aandacht aan de detaillering: de hoeken zijn goed reinigbaar doordat we de profielen afwerkten met een hoek van
twee keer 45 graden. Er zijn dus geen haakse hoeken.’ Door de
sandwichpanelen te voorzien van een foodsafe afwerking zijn
ze bestand tegen hogedrukreiniging en kan er geen contaminatie van de materialen op het voedsel plaatsvinden. Dat
geldt ook voor de roestvrijstalen schuifdeuren die de eigen
divisie Roma Products produceerde.
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Tweemaal zo groot als
de vorige huisvesting

Expeditie aan de voorzijde

Vrije hand, binnen het budget
Diviande gaf de architect uit Nijkerk de
ruimte om een eigen ontwerp te maken. Van Rijssen: ‘We gingen samen het
project in. Ze vertelden ons welke zaken
noodzakelijk waren in het gebouw, aan
welke eisen het moest voldoen op het
gebied van de voedselveiligheid, maar
gaven ook de vrije hand om hier echt
een gebouw neer te zetten in onze eigen
stijl – uiteraard passend bij het beschikbare budget.’

Stoer

het regelmatige overleggen kwamen we
met het bouwteam tot een heel goed
uitgewerkt plan.’

Gescheiden wegen
Bijzonder is de gangzone die door het
hele pand loopt. Werknemers kunnen

daardoor gemakkelijk bij alle ruimtes komen. Dat maakt het des te belangrijk om
heel scherp te letten op de hygiëne. Het
gebouw is daarom zodanig ontworpen
dat de vuile en schone pallets elkaars
wegen niet kruisen en afval in geen geval
bij de producten kan komen.

Het uitgangspunt was een stoer pand
met metselwerk, een mooi overstek en
verder een aantal uitspringende kaders.
Een voorbeeld daarvan is het experience
center, waar de specialist zijn klanten
meer kan laten zien over het productieproces, de mogelijkheden en verpakkingen. In de gevel zit een groot, opvallend
raam, omlijst door een wit kader.
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Diviande • Veenendaal

Het proces staat altijd
op nummer één
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 opdrachtgever en de bouwer. Dat is bij Diviande in Veenendaal 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.

Ervaring,
betrokkenheid
en net dat stapje
extra zetten
Als BREEAM expert én assessor weet Adamasgroep uit
Arnhem als geen ander waarop ze moeten letten tijdens het
adviseren. Dat kwam goed van pas in Veenendaal waar opdrachtgever Jan van Zandbergen Groep niets minder dan het
certificaat BREEAM-NL “Outstanding” voor ogen had.
Martin Springer, project manager bij Adamasgroep: ‘Als as-

duurzaam ontwikkelen

huisvesten op maat

concept ontwikkelen

sessor weet je precies waar de knelpunten liggen en waar je
extra op moet letten. Dat biedt een voordeel in projecten als
deze, waarbij duurzaamheid, flexibiliteit en klaar zijn voor
de toekomst een grote rol spelen.’ Die duurzaamheid komt
bijvoorbeeld terug in zaken als de materiaalkeuze en innovatieve apparatuur.
Het begeleiden van het bouwtraject houdt voor Adamas niet
op bij het geven van advies, maar gaat door: van het eerste
gesprek tot de oplevering. Ook de opdrachtgever is zeer
betrokken bij het hele project. Springer: ‘Dat stimuleert alle

Wat doen wij voor u:
Ambitie en visie vorming
Huisvestingsadvies
Programma's van Eisen
BREEAM-NL, BREEAM International, LEED, GPR & Well certificering
Subsidieadvies: MIA / VAMIL, EIA
Haalbaarheidsstudies

partijen om net dat stapje extra te zetten dat noodzakelijk is
wanneer je gaat voor BREEAM-NL “Outstanding”. Die betrokkenheid houdt niet op bij het bestek. Wanneer een van de
betrokken partijen ontdekt dat bepaalde zaken mogelijk beter
of duurzamer zouden kunnen, wordt hier opnieuw kritisch
naar gekeken. Dat aannemer Dijkham Bouw ruim ervaring
opdeed met BREEAM, komt de soepele samenwerking zeker

volg ons:
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ten goede.’

BOUWPLANNEN?
HERCUTON HELPT U OP VOORSPRONG
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.

J.M. van Delft + zn., Drunen

Kivits Logistiek, Waalwijk

Swalubus Vastgoed, Waalwijk

Martens en Van Oord, Oosterhout

Hercuton b.v.
Touwslager 2
5253 RK Nieuwkuijk
T 073 511 26 60

WWW.HERCUTON.NL

E info@hercuton.jajo.com

