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Groeispurt van de nieuwe

robothal

Polyplastic • Rotterdam

Opdrachtgever
Polyplastic Groep, Rotterdam

Architect
Moen & van Oosten Architekten, Rot-
terdam

Projectmanagement
Van Wijngaarden Management & 
 Consultancy, Bergschenhoek

Constructeur
Swinn, Gouda

Adviseur installaties
Boersema Installatie Adviseurs, 
 Amersfoort 

Hoofdaannemer
Speebouw, Rotterdam

Grond- en terreinwerk
VeMa Schiedam B.V., Schiedam

E-Installatie
Elektravon Elektrotechniek,  Naaldwijk

Klimaatinstallatie
Verkade Klimaat, Wateringen

Bouwperiode
November 2017 – oktober 2018

BVO
2.400 m2

In het nieuwe pand van 
Polyplastic worden de 
verschillende afdelingen 
op de begane grond bij 
elkaar gebracht. 

Industriebouw • april 2018 • 6

http://www.speebouw.nl/index%202.html
http://www.vemabv.nl
http://www.elektravon.nl
http://www.verkadeklimaat.nl


Tekst: Loek Schaap

Het Rotterdamse Polyplastic is begla-
zingsspecialist en Europees marktleider 
voor lichtgewicht vensters uit acrylaat, 
een alternatief voor glas, voor caravans 
en campers. Daarnaast is het wereldwijd 
actief met energiebesparende trans-
parante deuren voor koelmeubels in 
supermarkten. ‘Twee jaar geleden is men 
begonnen met de eerste uitbreiding om 
met robotopstellingen over te gaan op 
een rigoureus andere manier van produ-
ceren’, vertelt architect Henk Moen van 
Moen & van Oosten Architekten. ‘En wij 
hebben als voormalige buren onze kavel 
verkocht, zodat zij weer verder kon-

Met een tweede uitbreiding in korte tijd is er op basis van een 
masterplan een verdere groei mogelijk gemaakt van Polyplastic BV. Zo 
werd het terrein aangekocht van de voormalige buurman, tevens de 
hoofdaannemer van het project. De architect en aannemer vertellen 
over de robotopstellingen, de showroom van de caravanvensters en 
koelmeubeldeuren, de geslaagde architectonische opzet en de logistiek.

den uitbreiden’, merkt Pim Mercey van 
hoofdaannemer Speebouw op.

Groen getint glas
Moen: ‘De grote wens van Polyplastic 
was om de verschillende afdelingen op 
de begane grond bij elkaar te brengen 
en meer ruimte om de capaciteit verder 
te verhogen. Met de verwerving van de 
buurkavel ontstond de mogelijkheid om 
met een masterplan, dat loopt tot 2020, 
een goed, efficiënt functionerend geheel 
te verkrijgen.’ Mercey: ‘Dit is de tweede 
fase, waarbij er een grotere productiehal 
met showroom en kantoren ontstaat.’ 

Moen vult aan: ‘Met een directie, admi-
nistratie, productontwikkeling en een 
aangrenzende productiehal met meerde-
re robotopstellingen met veel glas tussen 
het kantoor als kantoortuin en de pro-
ductiehal. Het was de wens van de op-
drachtgever om groen glas toe te passen 
om een stijlvolle uitstraling te realiseren. 
Het is een geheel kolomvrij kantoor met 
overspanningen van 14,40 meter, waar 
een vrije indeling mogelijk is.’

Onder het volume geschoven
‘Het pand kent verder aluminium vlies-
gevels die antraciet grijs gemoffeld zijn 
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SPEEBOUW is een Rotterdams 
aannemingsbedrijf actief in 
zowel de woningbouw als de 
utiliteitsbouw. Daarnaast is het 
bedrijf gespecialiseerd in de refit, 
renovatie en verbouwing van 
bestaande gebouwen.
Door in een vroeg stadium met 
de opdrachtgevers in gesprek te 
gaan kunnen wij adviseren en 
meedenken bij de verwerving 
van een locatie of gebouw, het 
vertalen van logistieke proces-
sen naar een bouwplan en de 
uiteindelijke realisatie van de 
nieuwbouw of verbouwing.
Een team van vaste medewer-
kers en door ons zorgvuldig 
geselecteerde onderaannemers 
en leveranciers realiseert zowel 
kleine klussen als omvangrijke 
utiliteitswerken.
Heeft u bouwplannen dan 
maken wij graag vrijblijvend een 
afspraak met u om hierover van 
gedachten te wisselen.

SPEE & POLYPLASTIC 
“Van goede buur naar verre vriend”

Cairostraat 51, 
3047BB Rotterdam
Tel : 010 4152288
info@speebouw.nl
www.speebouw.nl

Vema Schiedam B.V.
Polderweg 146
3125 KG Schiedam
E: info@vemabv.nl
T: 010 415 95 37

VeMa Schiedam BV: Van sloop tot bestrating!
Voor het grond- en terreinwerk bij het project Polyplastic is 

specialist VeMa Schiedam BV ingeschakeld. VeMa voert grond- 

en sloopwerkzaamheden ten behoeve van de nieuwbouw van 

a tot z uit. In dit geval bestonden de werkzaamheden uit het 

verwijderen van de aanwezige parkeerplaats, inclusief alle 

ondergrondse infrastructuur, het uitvoeren van grondwerk ten 

behoeve van fundaties en betonvloer, het pellen van heipalen, di-

verse sloopwerkzaamheden voor de aansluiting op de bestaande 

bebouwing en  het leveren, aanbrengen en aansluiten van HWA 

en DWA afvoeren. Ook het slopen van het oude kantoor van Poly-

plastic en de naastgelegen loods voert VeMa in eigen beheer uit. 

Het terrein dat vrijkomt na de sloop wordt door VeMa voorzien 

van benodigde afwatering en bestrating. 

In verband met de nieuwbouw op de parkeerplaats van Poly-

plastic moest op een andere locatie een parkeerplaats worden 

aangebracht om de parkeerdruk voor de omgeving niet verder te 

belasten. VeMa heeft dit uitgevoerd met betonnen industrieplaten, 

inclusief de benodigde afvoergoten en belijning. De materialen 

van de parkeerplaats welke verwijderd zijn ter plaatse van de 

nieuwbouw zijn opgeslagen voor hergebruik in de nieuwe situatie.

Extra vermeldenswaardig is dat VeMa Schiedam de werkzaam-

heden vanaf de sloop tot aan de bestrating zelf uitvoert, wat de 

doorlooptijd ten goede komt. Door goed overleg met hoofdaan-

nemer Speebouw en één aanspreekpunt bij VeMa Schiedam 

verlopen de werkzaamheden voorspoedig. 

Polyplastic • Rotterdam

Industriebouw • april 2018 • 8

http://www.vemabv.nl/


met brede stroken in het gevelbeeld, waar 
een natuurlijke ventilatie kan plaatsvin-
den’, vervolgt Moen. ‘De architectonische 
opzet is zakelijk met het accent op een 
losstaand blokvormig kantoor onder een 
dakoverstek van de productiehal. Het kan-
toorblok wordt door een spiegelstrook in 
het gevelvlak visueel gescheiden gehouden 
als een element dat onder het volume is 
geschoven, als een los doosje.’

Duurzame terugwinning
Moen: ‘Qua duurzaamheid zijn alle daken 
berekend op zonnepanelen en is er met 
de installaties veel aandacht besteed aan 
warmteterugwinning. Het productieproces 
kent namelijk een hoge warmteafgifte dat 
met een warmtewisselaar in de winter 
enerzijds gebruikt wordt om het kantoor te 
verwarmen en anderzijds in de zomer een 
bijdrage levert aan het koelvermogen met 
behulp van een luchtwarmtepomp.’ Mercey 
besluit: ‘Het is een enorme logistieke ge-
beurtenis met afwisselend slopen, bouwen 
en verhuizen. En wanneer alles klaar is, 
staat er in de Spaanse Polder een in het oog 
springend complex.’

Beglazingsspecialist Polyplastic heeft de wens om groen getint glas 
toe te passen in het pand. Dit draagt bij aan een stijlvolle uitstraling.
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Gasloze toekomst bij 
Verkade
Bij het project uitbreiding en nieuwbouw van Polyplastic neemt 

Verkade Klimaat, specialist in hoogwaardige klimaatinstallaties 

in binnen- en buitenland, de W-installaties voor haar rekening. 

‘Hier gaat het om de luchtbehandeling en klimaatregeling 

van de productiehal en de kantoren’, specificeert directeur en 

mede-eigenaar Thomas Collignon. ‘We plaatsen een luchtbe-

handelingskast met daaraan een warmtepomp gekoppeld, die 

voor het koude en warme water zorgt, zodat we de hal kunnen 

koelen en verwarmen. De gekoelde of verwarmde lucht wordt 

via verdringingsroosters ingeblazen, wat zorgt voor een tocht-

vrije situatie. Dit alles zonder gebruik te maken van aardgas!’

Collignon: ‘We zijn al een aantal jaar huisinstallateur van Po-

lyplastic. Het afgelopen jaar zijn ze enorm gegroeid en ze zijn 

nog steeds groeiende. Naast de recente bouw en de huidige 

nieuwbouw doen we ook het reguliere onderhoud en service. 

Goed om te vermelden is dat er bij dit project in de kantoren 

een VRF-airconditioningsysteem wordt aangebracht, wat de 

koeling en de verwarming van de kantoren verzorgt. Die bui-

tenunit van dat systeem wordt opgesteld in een soort kabinet 

op het dak. De overbodige warmte uit de hal wordt langs deze 

buitenunit geleid om hieruit de warmte te kunnen halen om 

de kantoren te verwarmen. Wat duurzaamheid en energie-

neutraal betreft zijn dit belangrijke speerpunten voor ons.’

Verlichtingsreis 
naar de campus
Bij het project Polyplastic neemt Elektravon Naaldwijk BV de 

E-installaties voor haar rekening. ‘Het betreft hier een instal-

latie waarbij het ontwerp van de verlichting in de nieuwe be-

drijfshal anders tot stand is gekomen dan gebruikelijk’, vertelt 

commercieel manager Dennes van de Graaf enthousiast. ‘Poly-

plastic heeft een productieproces waarbij het plaatmateriaal 

voor het maken van kunststofvensters voor caravans gevoelig 

is voor krasvorming. Ze hadden, ondanks vele pogingen, nog 

niet een goede verlichtingsoplossing gevonden om bij hun 

kwaliteitscontroles eventuele beschadigingen op te sporen.

Vandaar dat wij als adviseur en als huisinstallateur samen met 

een aantal mensen van het bedrijf naar het Licht Applicatie 

Centrum op de hightech campus van Philips zijn afgereisd en 

verschillende oplossingen hebben beproefd. Uiteindelijk resul-

terend in een nieuw verlichtingsconcept, met daarbij lichtlij-

nen hoog in de hal voor een algeheel lichtniveau en boven de 

werkplekken rond de robotunits een specifieke verlichting met 

een hoog lichtniveau, zodat men nu wel die kwaliteitscon-

troles goed kan uitvoeren. Een bijzondere reis waarbij de tijd 

en energie in het voortraject direct heeft geleid tot het juiste 

ontwerp voor de nieuwbouw’, besluit Van de Graaf.

Polyplastic • Rotterdam
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Een nieuwbouwcomplex 
ingebouwd in het

landschap

Opdrachtgever
Schoneveld Breeding, Twello

Architect
BDG Architects, Zwolle

Constructeur
Bartels Engeneering, Enschede

Grondwerk en vuilwater
riolering
Reko Raalte, Raalte

Scherminstallaties
Peter Dekker Installaties, Naaldwijk

Kassen
Thermoflor B.V., Wateringen

E en W Installatie
Van Dorp Installaties, Deventer

Tekst: Marije Klein Nieuwbouw Schoneveld Breeding • Wilp

Schoneveld Breeding ontwikkelt nieuwe 
soorten potplanten en is daarin bij veel 
soorten marktleider. Ze veredelen zaden 
voor plantentelers in de hele wereld. Het 
bedrijf werkt al jaren vanuit Twello, maar 
ze zijn toe aan flink meer ruimte dan de 
locatie in Twello biedt. Daarom zijn ze al 
sinds 2004 bezig met het bedenken en 
ontwikkelen van de nieuwbouw. Die gaat 
er nu dan ook daadwerkelijk komen. De 

eens 3000 m2. De kantoren komen in een 
nog te bouwen zogeheten T-boerderij. 
Het inspiratiecentrum wordt een volledig 
glazen schuur op het achtererf van de 
boerderij. Schoneveld vindt het belang-
rijk dat het geheel mooi past binnen de 
omgeving. Niet alleen uit cosmetisch 
oogpunt, maar ook omdat ze buren als 
een belangrijke ketenpartner zien, net 

190 medewerkers verhuizen natuurlijk 
gewoon mee, het bedrijf heeft de kennis 
en ervaring van hun werknemers ten-
slotte hard nodig. 

Volledig glazen schuur
In de eerste bouwfase zal gewerkt wor-
den aan de productiekas van 12.500 m2, 
de bedrijfsruimte van 7000 m2 en een 
educatie- en inspiratieruimte van nog 

In Wilp verrijst de nieuwbouw van Schoneveld 
Breeding. Het complex met kantoren en 
kassen gaat dienst doen als productielocatie 
en educatieruimte voor de plantenveredelaar 
uit Twello. Het belooft een bijzonder geheel te 
worden, in het veld aan de Sluinerweg. 

Het nieuwbouwcomplex 
van plantveredelaar 
Schoneveld Breeding 
bestaat uit (productie)
kassen, kantoren 
en een educatie- en 
inspiratiecentrum. 
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SCREEN SYSTEMS
Naaldwijk   T. 0174 62 94 44   info@pdinl.com   www.pdinl.com

Geen half grondwerk
Veelzijdig infrabedrijf Reko Raalte zorgt voor de grondwerken 

en de vuilwaterriolering rondom het complex. De grond was 

niet direct geschikt om op te bouwen. ‘Het is een uitermate 

vochtige omgeving in deze lage weilanden van Wilp’, vertelt 

Mark te Wierik, hoofduitvoerder van Reko Raalte. ‘We hebben 

veel grond afgegraven en uiteindelijk weer 50.000  ton zand 

teruggestort.’

Droge voeten

Alleen grond afgraven en zand storten was niet voldoende 

om het terrein bouwrijp te krijgen. Reko Raalte legde daarom 

een drainagesysteem aan. ‘Er ligt voor meer dan één kilome

ter aan buizen onder het complex’, aldus Te Wierik. ‘We zijn 

blij dat de opdrachtgever in dit geval geluisterd heeft naar 

ons, toen we zeiden dat deze maatregelen nodig zijn. In het 

bouwteam wordt gekozen voor kwaliteit. Geen half werk. Er 

zijn genoeg bouwers die kiezen voor de andere, goedkopere 

oplossingen, waardoor er altijd kans op vochtopslag zal blij

ven. Nu houdt iedereen er droge voeten.’

Hoogstaand ontwerp

Dit werk is klaar voor Reko, maar aan het einde van de bouw

tijd gaan ze nog een keer terug om het buitenterrein op orde 

te maken. Te Wierik: ‘We zorgen voor straatwerk en buiten

inrichting. Leuk om zo’n hoogstaand ontwerp van dichtbij 

gerealiseerd te zien worden’. 

Kwaliteit en innovatie 
hoog in het vaandel
Afgelopen jaar heeft Peter Dekker Installaties (PDI) de mooie 

opdracht gekregen om scherminstallaties te monteren in de 

nieuwbouw van Schoneveld Breeding uit Twello. Een bedrijf 

waarbij kwaliteit en innoveren zeer hoog in het vaandel staat. 

Een bedrijf dat perfect past bij PDI. Wij verzorgen technische 

perfectie en maken gebruik van hoogwaardige materialen.  

Scherminstallaties

De kas is voorzien van diverse afdelingen. Deze afdelingen 

zijn uitgevoerd met meer lagen scherminstallaties. Er zijn 

zelfs afdelingen bij waar vier (!) apart te bedienen horizontale 

scherminstallaties gemonteerd zijn. Al deze installaties heb

ben verschillende functies. Zo kunnen de installaties veel van 

het zonlicht wegschermen, een klein beetje zonlicht weg

schermen, assimilatielicht binnenhouden en dag en nacht 

veel energie besparen. Hierdoor kan dus klimatologisch maxi

maal ingespeeld worden op allerlei weersomstandigheden. In 

combinatie met het kassenbouwbedrijf zijn alle afsluitplaten 

geïntegreerd met de kasconstructie. Ook zijn al deze materia

len in wit gecoat materiaal uitgevoerd. De scherminstallaties 

hebben alle vier trekdraden per 9,60 m tralie met een ultra 

smal schermprofiel. Dit resulteert zich weer in een zo klein 

mogelijk doekpakket, waardoor schaduw van het doekpak

ket tot een minimum beperkt blijft. De gevels van de kas zijn 

uitgevoerd met rolschermen. Wederom om zonlicht buiten te 

houden of assimilatielicht binnen te houden.

Wilp • Nieuwbouw Schoneveld Breeding

Er komt een weefselkweek 
laboratorium, een ruimte 

voor celbiologie en voor 
zaadtechnologie
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Wegenbouw

Sloop

Sanering

Containers

Transport

Zandwinning

reko-raalte.nl

als afnemers, scholen en overheden. 
Daarom hecht het bedrijf er veel waarde 
aan dat het complete bedrijf, inclusief 
buitenterrein, fraai ingericht wordt en 
landschappelijk goed inpast.   

Het PlantXperience
Eén van de paradepaardjes, dat al lief-
kozend PlantXperience wordt genoemd, 
wordt straks het centrum in de glazen 
schuur: het educatie- en inspiratiecen-
trum van de plantveredelaar. De glazen 

schuur herbergt utiliteitsgebouwen, 
waarin veel onderzoekswerk gedaan kan 
worden. Er komt een weefselkweek labo-
ratorium, een ruimte voor celbiologie en 
voor zaadtechnologie. Daarnaast komen 
er ruimtes voor productpresentatie en 
komen er vergader- en overlegruimtes. 
Alle ruimtes bevinden zich straks onder 
de glazen schuur. Hier wil Schoneveld 
bovendien leerlingen en andere geïnte-
resseerden rondleidingen geven. 

Duurzame systemen
Het is bijna vanzelfsprekend dat bij een 
bedrijf als Schoneveld Breeding duur-
zaamheid de plek krijgt die het verdient. 
Zo komt er een gesloten waterkring-
loop. Beschikbare grondstoffen worden 
optimaal hergebruikt en de energievoor-
zieningen worden duurzame systemen. 
De vorderingen van de bouw van het 
bijzondere complex zijn te volgen op de 
website van bouwwebcam. 

Om de locatie bouwrijp te krijgen is er enorm veel grond afgegraven en maar liefst 50.000 ton 
zand teruggestort. Dankzij het drainagesysteem is er geen kans op vochtopslag. 
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Klaar voor de 
toekomst

Van der Valk • Heerlen

Opdrachtgever
Van der Valk Heerlen

Aannemer
Geelen Vastgoed & Bouw Vastgoed
service B.V., Neer

Architect
P.A.M. Teunissen Architectenburo bv 
Voorschoten

Adviseurs
Palte Valkenburg a.d. Geul

Staalwerk constructies
Vahsen Constructies B.V., Sittard

Technische installaties
Techval B.V., Nuland

Metselwerk
Bouwbedrijf Dohmen Beek B.V., Beek

Sloopwerk
Heezen B.V., Eindhoven

Audiovisuele voorzieningen
Haenen Audiovisueel B.V., Maastricht
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Afbouwsystemen
Plabos Afbouwsystemen, Beek

Programma
Nieuwbouw restaurant en 
 ontvangsthal

Tekst: Robbert Roos

Donderdag 21 Januari 2016 is een zwarte bladzijde uit het 
boek van Van der Valk in Heerlen. Tijdens werkzaamheden 
ontstond er brand die een deel van het hotel verwoestte. 
Ondernemersfamilie Van der Valk liet zich echter niet uit het 
veld slaan en bouwde binnen de kortste keren het pop-up 
restaurant ‘De Valk next door’, dat gebruikt kon worden tijdens 
de verbouwing en uiteindelijk anderhalf jaar dienst zou doen. 

Inmiddels is het hoofdgebouw van Van 
Der Valk volledig vernieuwd en draaien 
het hotel, het restaurant met live-coo-
king-keuken en de zalenetage, met maar 
liefst zes multifunctionele zalen voor 
vergaderingen, feesten en partijen, weer 
op volle toeren. De fraaie, ruime entree 
met een grote trap van Chinees hard-
steen en een luifel van Accoya hout, met 
daar bovenop een natuurlijk groendak 
van Mobiroof, heten de bezoeker van 
harte welkom in het complex. 

Dilemma
Bij de vernieuwing van het hoofdgebouw 
is ervoor gekozen om het geheel ongeveer 
negentig centimeter te laten zakken. Dit 
zorgde wel voor een dilemma; hoe maak 
je immers de aansluiting met de rest van 
het gebouw, zoals bijvoorbeeld de kamers. 
Dit is opgelost door in de lobby een trap 
te realiseren. Het idee hiervoor ontstond 
tijdens een brainstormsessie en is geïn-
spireerd op het gemeentehuis in Heerlen, 
waar een soortgelijke oplossing voor een 

Voor de gevel is onder andere gebruik gemaakt van speciale, lange stenen die in Scandinavië 
met de hand gemaakt zijn. Er waren maar liefst 60.000 stenen nodig voor gehele gebouw.
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Geverikstraat 71
6191 RM Beek (L)

Telefoon: 046 4371352
Telefax: 046 4379006
GSM. 06 51575726

www.dohmenbouw.nl

Voor ouderwets vakmanschap

DE AUDIOVISUELE ALLESKUNNER
Geluid, licht, beeld & camerabewaking

Haenen Audiovisueel ontwerpt, adviseert en installeert com-
plete belevingsconcepten op gebied van professioneel geluid, 
licht, beeld en camerabewaking. Een ijzersterke combinatie van 
creativiteit, know-how en een nauwelijks te onderdrukken inno-
vatiedrang maken ons tot uw betrouwbare audiovisuele partner.

Wij maken het project af tot het kleinste details.

Molensingel 65A
6229 PC Maastricht 
Tel: 043-3520053

                      

          
                         

                     www.plabos.nl     
 
 
 

 
Bezoekadres; 
Wethouder Sangersstraat 51 
6191 NA Beek     
 
Tel (+31) 046-4379448 
Email   info@plabos.nl 
 
 

niveauverschil werd bedacht. Van der Valk 
gaf voor het hotel/restaurant in Heerlen 
een eigen draai aan dit idee. 

Inrichting
Er zijn mooie steensoorten in het complex 
verwerkt. Zoals de hardstenen vloer uit 
Azië waarin je op sommige plekken de 
fossielen kunt zien zitten, of het prachtige 
marmer van de incheckbalies, afkomstig 
uit Verona. Hierin zit een mooie tint groen 
die helemaal aansluit bij de natuurlijke 
kleuren en uitstraling van het hotel/res-
taurant. Het interieurteam, bestaande uit 
de interieurdesigners Annie van der Valk 
en Ineke Roosen en hotelmanager Kristien 
van der Valk, heeft gekozen voor prach-
tige, eigentijdse in het oog springende 
accenten zoals bijzondere kroonluchters 

Op het dak van het Van der Valk Heerlen 
staat een uitkijktoren van negentien meter 

hoog. Bezoekers hebben hier een fraai 
uitzicht op de omgeving en de groene daken 

van het hotel/restaurant. 
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‘Alles waar een snoer 
of een stekker aan zit’
Het Van der Valk concern is geen onbekende voor Techval uit 

Nuland. Dit allround installatiebedrijf met een breed pro

gramma is al jaren actief binnen de horeca en hotelsector, 

met de familie Van der Valk als een van de opdrachtgevers. 

Voor het hotel/restaurant in Heerlen leverde Techval de com

plete technische installatie.

Van stopcontact tot verlichting, van het dataverkeer tot de 

brandmeldinstallatie, alle domotica en de bekabeling voor 

de audiovisuele middelen; Techval levert en installeert het. 

Zoals projectleider bij Techval Remco Nederkoorn zegt: ‘Wij 

verzorgen alles waar een snoer of stekker aan zit, inclusief 

de bijbehorende systemen zoals Dali voor de verlichting en 

bijvoorbeeld KNX voor de schakeling van onder andere pro

jectieschermen en de zonwering. Die werken we allemaal uit 

in AutoCAD, al zien we ook een toenemende vraag naar BIM.’ 

De vernieuwing van het Van der Valk complex is een grote op

dracht waar Techval iets meer dan een jaar aan gewerkt heeft.  

‘Sterk in 
maatwerk’
Als toeleverancier is Vahsen Constructies uit Sittard gespe

cialiseerd in het leveren van constructies in RVS, staal, brons, 

aluminium en messing. Voor Van der Valk in Heerlen leverde 

Vahsen het leuningwerk langs trappen, leuningen en hekwerk 

voor het uitkijkplatform op het dak en onderdelen voor de 

staalconstructies. 

Het geleverde werk is volgens eigenaar Louis Vahsen in z’n 

geheel maatwerk. Maar daar is Vahsen Constructies, zo bena

drukt hij, erg sterk in. ‘Na het meten en engineeren, werken 

we in de voorbereiding alles eerst in 3D uit. Vervolgens maken 

we elk onderdeel in eigen beheer, om uiteindelijk de construc

ties door onze eigen mensen op te laten monteren’, vertelt 

Vahsen. ‘Het is een kwestie van veel op papier zetten.’ De on

derdelen voor Van der Valk zijn gedeeltelijk in RVS uitgevoerd. 

De andere onderdelen in staal, afgewerkt met een poedercoa

ting in de gewenste kleur.  

Hoolstraat 4a 5391 KM Nuland
Telefoon +31(0)73-532 11 97 Fax +31(0)73-532 36 93
Email info@techval.nl Website www.techval.nl

Techval bv verzorgt; 
Elektra installaties / Verlichting / Zwak- en sterkstroom / Domotica
Brandmeld installaties / Data / Telefoon / Satelliet / NEN 5110 inspecties
Energiebeheer / Horeca apparatuur / Facilitaire ondersteuning

Heerlen • Van der Valk

Industriebouw • april 2018 • 17

http://www.techval.nl/
http://www.vahsen.nl/


‘60.000 stenen in 
complex’
Metsel en Bouwbedrijf Dohmen Bouw uit het Limburgse 

Beek is een gerenommeerd metselbedrijf waar traditioneel 

vakmanschap hoog in het vaandel staat. Voor de bouw van 

het nieuwe Van der Valk in Heerlen verzorgden zij het com

plete metselwerk. 

Goed metselwerk is volgens eigenaar Willem Dohmen altijd 

het visitekaartje van een bedrijf of organisatie. ‘Het is toch 

het eerste wat je ziet.’ En dat is ook bij Van der Valk Heerlen 

het geval. Hier zijn speciale stenen gebruikt van 59cm lang. 

Deze komen uit Scandinavië en zijn met de hand gemaakt. 

De bijzondere, onregelmatige vorm maakte wel dat deze 

stenen op een speciale manier verwerkt moesten worden. 

‘We hebben er in totaal zo’n 60.000 stuks van verwerkt en 

echt kilometers steen gezaagd.’ Ook de voeg was bijzonder. 

‘De architect wilde graag een terugliggende voeg van drie 

mm. Door de vorm konden we dit niet op de normale manier 

pointeren. Wij hebben geadviseerd om de voeg uit te krabben 

en vervolgens uit te vegen. Dan ligt de voeg toch goed terug 

maar is hij wel gelijkmatig verdeeld.’

Betrouwbaar bouwen

Metselbedrijf Dohmen is volgens de eigenaar groot gewor

den door klein te blijven. ‘Professionaliteit, aangevuld met 

een persoonlijke benadering en een goede vakkennis zorgen 

ervoor dat je een betrouwbare partner bent. Betrouwbaar 

bouwen noemen we dat. Dat is ook onze bedrijfsfilosofie’, 

aldus Dohmen.

‘Slopen zonder 
overlast’
In een wereld die constant in beweging is, valt er altijd wel 

wat te slopen, te bouwen, te recyclen of te saneren. Als dat 

moet gebeuren op slechts enkele meters afstand van een 

restaurant dat vol in bedrijf is, dan vraagt dat om een speciale 

aanpak. Technisch Adviseur Projecten bij Heezen Eindhoven 

Harm Schraven: ‘En dat is eigenlijk ook het moment dat het 

voor ons pas echt leuk wordt.’

Geen ouderwetse sloopkogel of hakhamer, maar een crusher 

en sorteergrijpers, aangedreven met hybride motoren. Heezen 

heeft voor elke klus de passende machines. Schraven: ‘Bij de 

sloop van Van der Valk in Heerlen opereerden we op nog geen 

tien meter afstand van het restaurant dat gewoon vol in be

drijf was. Geluidsoverlast en stof moesten tot een minimum 

worden beperkt.’

Een crusher verpulvert het beton op locatie. Dit geeft minder 

overlast dan bijvoorbeeld een hakhamer. Stofoverlast wordt 

voorkomen door de te slopen onderdelen steevast nat te 

spuiten. Ook werden sommige delen ingezaagd en afgehesen 

om op een andere locatie verder te worden gesloopt. In totaal 

was Heezen tussen de acht en tien weken bezig met de werk

zaamheden. ‘Deze aanpak kost per definitie niet veel meer 

tijd dan de ouderwetse sloopkogel. Doordat je efficiënt werkt 

op de slooplocatie, levert dat ook weer tijdwinst op.’

Compliment

Heezen werkte overigens al eerder voor Van der Valk. Toch ligt 

de lat elke keer weer hoog. ‘Het leukste is als we via de restau

rantmanager complimenten krijgen over ons werk. Als een klant 

zegt: Huh, waar en wanneer werd er gesloopt dan? Dan weten 

wij dat we ons werk goed gedaan hebben’, aldus Schraven. 

Vahsen Constructies BV
Industriestraat 27 - 6135 KG  SITTARD - Tel. 046-4510373

www.vahsen.nl - admin@vahsen.nl

VOOR AL UW CONSTRUCTIES 
IN STAAL, RVS EN ALUMINIUM

Van der Valk • Heerlen
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‘Om je vingers bij af te likken’
Haenen Audiovisueel uit Maastricht ontwerpt, adviseert en installeert complete be

levingsconcepten op het gebied van licht, geluid, beeld en camerabewaking. Voor Van 

der Valk Heerlen verzorgde Haenen Audiovisueel het complete pakket audiovisuele 

voorzieningen, zoals de omroep en achtergrondmuziekinstallatie, camerabewaking 

en de techniek voor de vergaderzalen en boardrooms. 

Alle installaties zijn voorzien van een domotica besturingssysteem. Zo kan bijvoor

beeld met een simpele druk op het touchscreen de juiste setting voor een ruimte 

worden ingesteld. Adviseur Léon Haenen: ‘Bij een vergaderruimte wordt het licht 

automatisch gedimd, de beamer en het scherm worden geactiveerd en de zonsver

duistering in de juiste stand gezet. Alles is volledig geprogrammeerd en duidelijk 

af te lezen op het FullHD scherm.’ Voor Van de Valk zijn door Haenen AV al eerder 

vergelijkbare projecten uitgevoerd. ‘Bij projecten zoals dit is de detaillering van de 

toegepaste apparatuur en technieken echt zó goed, daar likken wij als audiovisueel 

specialist onze vingers bij af.’

HEEZEN B.V.

DUURZAAM DENKEN, DUURZAAM DOEN!

M. HEEZEN B.V.  |  HOOFDKANTOOR

Boven Zijde 7
5626 EB
Eindhoven

+31 (0)40 262 18 15
info@heezenbv.nl
www.heezenbv.nl

SLOOPWERKEN

BODEMSANERING

ASBESTSANERING

INFRA

en verlichting. Dit wordt gecombineerd 
met een lichtstraat voor natuurlijk licht 
overdag, wanddecoraties in hout, steen en 
leer en een tegelwand van Parijse metro-
tegeltjes die van smaragdgroen naar wit 
verloopt. Op het dak staat een uitkijktoren 
van maar liefst negentien meter hoog met 
een balustrade van RVS en glas. Hierdoor 
is de toren erg transparant en heeft de be-
zoeker een fraai uitzicht op de omgeving. 

Duurzaam
Ook aan duurzaamheid is gedacht. Het 
nieuwe complex is voorzien van diverse 
energievriendelijke toepassingen. Zo zor-
gen 312 zonnepanelen op het dak voor 
het opwekken van energie. In combinatie 
met de isolerende werking van de groene 
daken is het gebouw van Van der Valk 
Heerlen zo’n 30% energiezuiniger dan 
door de huidige regelgeving wordt ver-
eist. Met de multifunctionele ruimtes, de 
flexibele zalen en de prachtige inrichting 
van het complex met de laatste tech-
nische snufjes, is Van der Valk Heerlen 
weer helemaal klaar voor de toekomst. 
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bouwen voor meer 
toegevoegde waarde

Andersom

Dick Vijn Logistiek • Echt

Opdrachtgever
WDP, Breda

Ontwikkelaar
VDR Vastgoed, Deventer

Architect
Bessels Architekten & Ingenieurs, 
Twello

Bouwbedrijf
VDR Bouwgroep, Deventer

Constructeur
Qbuz adviesbureau bouwcontructie, 
Barchem

Dakplaten en Gevelpanelen
Kempen Cladding B.V., Bergeijk

Bouwperiode
Oktober 2017 – april 2018

Bouwprogramma
Warehouse met 12 laaddocks en 
 kantoordeel

Bruto vloeroppervlakte
14.400 m2 

Nog vaak wordt bij de meeste bouwprojecten de aannemer 
gekozen op basis van een plan met daarbij een bestek. 
VDR Vastgoed ontwikkelt liever andersom. Marcel 
Bisseling , commercieel directeur van VDR Vastgoed:  ‘Juist 
een gebouw ontwikkelen rondom het logistieke proces, 
met een prettige werkplek voor de mens:  daar ligt onze 
toegevoegde waarde’.

Het distributiecentrum is 
afgewerkt met stalen dakplaten 
en sandwich gevelplaten met 
grote vlakken lichtdoorlatend 
polycarbonaat.

Het uitgangspunt voor het nieuwe 
distributiecentrum is het creëren van een 
functioneel en duurzaam gebouw met een 
prettige werkomgeving.
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Tekst: Mirjam Oomens

Er kan altijd zoveel meer, door anders 
dan traditioneel te denken en werken. 
Bij de ontwikkeling en realisatie van 
14.400 m2 warehouse voor opdrachtge-
ver Dick Vijn Logistiek op Businesspark 
ML in Echt-Susteren, is het op de VDR 
methode gedaan. Voor een marktcon-
forme huurprijs zit Dick Vijn Logistiek 
als een koning. ‘Dick Vijn had vanwege 
groei en verdere optimalisatie een nieuw 
pand nodig’, vertelt Bisseling. ‘We zijn 
gestart met een locatieonderzoek. Hieruit 
is een optimale kavel naar voren geko-
men, die het mogelijk maakte om het 
nieuwe pand optimaal op te ontwikke-
len.’ Hierbij zijn, naast VDR Vastgoed, ook 
de investeerder/belegger WDP en Bessels 
Architecten bij betrokken. Deze partijen 
hebben hun sporen als specialist al ruim 
verdiend binnen de logistieke dienstver-
lening. ‘Wij begrijpen inderdaad dat de 
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Hoofdkantoor
Lochemseweg 33
7244 RR Barchem (Gemeente Lochem)
Telefoon: 0573 - 21 50 30
E-mail: info@qbuz.eu

VDR Bouwgroep: Uw partner in logistieke bedrijfshuisvesting

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

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

VDR Bouwgroep B.V., Postbus 2135, 7420 AC Deventer, Dortmundstraat 30, 7418 BH Deventer, telefoon 0570-690919 - email: info@vdrbouwgroep.nl

Nieuwbouw DC WDP te Heerlen Nieuwbouw DC Decowraps te Aalsmeer

Distributiecentrum DSV te VenloDistributiecentrum Rockspring te Venlo

Dick Vijn Logistiek • Echt

functionaliteit van een warehouse voorop 
staat’, aldus architect Mandy Doeve.

Vanuit de (magazijn)stellingen denken
Het uitgangspunt bij het project was, 
naast functionaliteit, het creëren van 
een duurzaam gebouw met een prettige 
werkomgeving. ‘Een gebouw dat qua 
kosten gunstig, snel en vooral foutloos 
te realiseren is’, vertelt Bisseling. Bij dit 
laatste kiest VDR Vastgoed steevast voor 
haar eigen details en aansluitingen. Deze 
zijn 100% betrouwbaar en beproefd. Op 
het gebied van duurzaamheid is geko-
zen voor een geconditioneerde hal met 
meerdere lichtinvallen, waarbinnen het 
mogelijk is om prettig te kunnen werken. 
Het kantoor is voorzien van vloerverwar-
ming met lage temperatuur verwarming. 
Door gebruik te maken van een extra 
splitunit is het mogelijk om alle ruimten 
in het kantoor onafhankelijk van elkaar 
bij te verwarmen of te koelen. In alle 

Bij de bouw van het 
distributiecentrum is gedacht 
vanuit de magazijnstellingen. 

Het project bevat daarom geen 
moeilijke bochten en hoeken.
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Echt • Dick Vijn Logistiek

identificeren.’ ‘Wij zijn bij het ontwerp 
uitgegaan van een maximaal aantal 
palletplaatsen en het creëren van een 
optimaal, multifunctioneel gebouw’, 
vult Bisseling aan. ‘We hebben vanuit de 
magazijnstellingen gedacht. Afhandelen 
van goederen is het uitgangspunt; het 
maken van moeilijke hoeken en bochten 
heeft dan geen zin. Zo is aan het esthe-
tisch aspect op een andere wijze invul-
ling gegeven.’

Revit-3D
Op de locatie zelf is het merendeel mon-
tagewerk, omdat vrijwel alle elementen 
prefab worden aangeleverd. Bisseling: 

‘Het draait om het voortraject. Daarin 
maken we alles goed passend, zodat de 
montage cq. uitvoering vloeiend ver-
loopt. We hebben gebruik gemaakt van 
3D-tekeningen in Revit, samen met de 
architect, constructeur, staalconstructeur 
en installateurs. Wij dragen de verant-
woordelijkheid vanaf het ontwerp tot 
en met de oplevering. Onze toegevoegde 
waarde is dat we een sparringpartner 
zijn voor de opdrachtgever, zodat die niet 
alleen een gebouw krijgt, maar vooral 
een gebouw die aansluit op de vraag van 
de klant waarbij de alternatieve aan-
wendbaarheid zeer hoog is.’

Licht door de gevel 
Als vaste onderaannemer van VDR Bouwgroep is Kempen 

Cladding gevraagd de dakplaten en gevelpanelen voor het 

distributiecentrum te realiseren. ‘Het project zelf is niet 

ingewikkeld, maar de strakke planning maakt het noodza-

kelijk om de disciplines nauw op elkaar te laten aansluiten’, 

zegt directeur Edo Peek. Dat gebeurt hier mede door de inzet 

van een Revit 3D-model. ‘Dit heeft als voordeel dat we alleen 

de eigen detaillering hoeven aan te leveren’, vertelt Peek. ‘De 

werkzaamheden zijn eerder en beter op elkaar afgestemd.’

Sprinklertank uit zicht 

Het distributiecentrum krijgt stalen dakplaten voor de dak-

bedekking en sandwich gevelpanelen. Er zijn grote vlakken 

in lichtdoorlatend polycarbonaat uitgevoerd. Een accent is 

gemaakt met golfplaten over de panelen heen en ook doorlo-

pend rondom de sprinklerruimte. Peek: ‘De hal houdt op een 

gegeven moment op en daar is een schijngevel doorgetrok-

ken die de sprinklertank uit het zicht houdt. Dat zien we de 

laatste tijd vaker bij panden die geheel gesprinklerd zijn zoals 

dit distributiecentrum. De sprinklertank tegen de gevel is 

geen fraai gezicht. De hier gekozen oplossing geeft een mooie 

afdekking en breekt de gevel.’ Verder ligt de focus van dit pro-

ject vooral op de kwaliteit. ‘Dat betekent dus het gebruik van 

hoogwaardige (afwerkings)materialen’, besluit Peek.  

‘Niemand 
levert lichtere 
staalconstructies’
Het constructieadvies voor het distributiecentrum is afkom-

stig van Qbuz. ‘Voor het project in de markt werd gezet, heb-

ben wij een voorontwerp gemaakt’, vertelt constructief ont-

werper Hennie Weener. ‘In dit project zijn volle wandliggers 

toegepast. Normaal gesproken construeren wij met vakwerk-

liggers. Dit zijn per strekkende meter lichtere spanten. Onze 

kracht ligt namelijk in optimalisatie van de staalconstructie 

met de fundering: zo min mogelijk kilogram staal. 

Niemand levert lichtere staalconstructies dan wij en zeker 

niet met deze snelheid. Wij kijken niet alleen naar de con-

structie, maar nemen ook de bouwkundige voorzieningen 

mee en besparen zo in de totale constructie. Zonder afbreuk 

te doen aan het project, ging het hier om een logistiek ge-

bouw waarvan we er vele maken. Wel bijzonder is de tijdsdruk 

waaronder we dat vrijwel altijd doen. Ook dit project was 

daar geen uitzondering in. Wat dat betreft is het gunstig dat 

we vrij vaak samen projecten doen met VDR Bouw en Bessels 

Architecten. Daardoor is er een synergie ontstaan en weten 

we wat we aan elkaar hebben.’ 

ruimten wordt ook gebruik gemaakt van 
slimme verlichting.

Daarnaast grenzen de ruimten aan 
een transparante gevel met optimale 
daglichttoetreding. ‘Het is een logistiek 
gebouw, maar dat betekent niet dat het 
geen fijne, lichte werkomgeving kan 
zijn’, aldus Doeve. ‘Bij het ontwerp stond 
lichtbeleving centraal. Op strategische 
plekken in de hal zijn translucente 
gevels toegepast. Aan de buitenzijde is 
de gevel voorzien van enkele accenten 
door een cladding aan te brengen. Het 
gebouw heeft hierdoor een identiteit 
gekregen waarmee de gebruiker zich kan 
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Kennis en kunde in

stucwerk
Monks Stukadoors Tekst: Margot Visser

Stuken is een vak dat Monks Stukadoors als geen ander 
verstaat. Gevels stuken, plafonds restaureren, vocht 
saneren in kelders, maar ook gewoon degelijk stucwerk 
is waar het bedrijf zich al sinds 1973 mee bezig houdt.

Het stukadoorsbedrijf uit Leiderdorp begrijpt hoe belangrijk 
betrouwbaarheid en kwaliteit zijn. ‘We hebben heel veel 
technische kennis in huis. Onze opdrachtgevers, voor wie 
we vaak al jaren werken, weten dat en laten een com-
plex project daarom met een gerust hart aan ons over. De 
planning halen is voor ons een must. Jongens die bij ons 
werken zetten zich daar voor in, evenals de bedrijven met 
wie we graag samenwerken. We eisen kwaliteit van onze 
mensen en leveren dat aan onze opdrachtgever’, vertelt 
eigenaar Rob Monks. 

Restauratiewerk vormt het grootste deel van de orderpor-
tefeuille. Een prestigieus project waar recent aan werd ge-
werkt is het Amstel Hotel in Amsterdam. Monks verzorgde 
hier de restauratie van de ornamenten op de buitengevel. 
‘Een project met veel tijdsdruk, waar we kwalitatief hoog 
werk moesten leveren’, zegt Monks. ‘We kwamen veel tech-
nische problemen qua vocht en zout tegen. Doordat we de 
opnames snel en goed hadden gedaan, kregen we de vrije 
hand van de restauratie-architect om het project uit te voe-
ren. Dat hebben we naar tevredenheid en op tijd afgerond.’ 

Een werk van een heel ander kaliber is het distributiecen-
trum New Logic fase III in Tilburg. Hier gaat het om nieuw-
bouw met een heel hoog afwerkingsniveau. ‘Het pand bevat 
veel moeilijke details en situaties. Bovendien hadden we 
te maken met de hoogste duurzaamheidscertificering. Dat 
vereist kennis van milieuvriendelijk stucwerk. De afgelo-
pen jaren hebben we veel kennis op dat gebied opgebouwd. 
Een mooi project dat we in samenwerking met onze op-
drachtgever Heembouw hebben gemaakt’, besluit Monks.

Rob Monks heeft met zijn bedrijf Monks Stukadoors 
al veel complexe stucprojecten mogen doen.  

Vredenburch 40 
is een Utrechts 
rijksmonument 
dat zorgvuldig 
gerestaureerd 
werd door Monks 
Stukadoors. 
Zo werden de 
gevelvlakken 
voorzien van 
het Khalix 
pleistersysteem. 

Fluitekruidzoom 18 | 2353 RD  Leiderdorp | info@monks.nl

Restauratie en 
hoogwaardige 
utiliteitsbouw

Onze specialisaties zijn:
Restauratiewerk
•  Gevelherstelwerk, injecteren scheuren en 

 ornamenten met kalkgebonden injectiemortel
•  Monumentaal betonherstel en aanpak 

 condensatieproblematiek
•  Monumentale plafond restauratie, fi xeren met RVS 

schroeven en ringen, verfvrij maken van lijstwerk en 
ornamenten

•  Nieuwe rieten plafonds maken met kalkmortel raap 
en afwerklaag

•  Saneersystemen aanbrengen 

Aanpak vochtproblematiek
•  Onderzoek en advies betreffende optrekkend vocht, 

kelderlekkages en condensatievocht
•  Uitvoering compleet van aanbrengen vocht-

regulerende kelder- en saneersystemen, inclusief 
bikwerk en sauswerk

Stucwerk afwerkingen met zeer hoge visuele eisen
• Stucwerk met glanzende afwerking
• Stucwerk in strijklicht situaties

Projectmanagement
•  Uitvoering van grote projecten met divers stucwerk
• Projectcalculatie 
• Advisering systemen
• Veiligheid coördinatie
•  Aanwezigheid van stukadoors met BHV, VCA en VOG 
• Bewaking planning

Bijzondere afwerkingen:
• Betonlook
• Tadelakt
• Marmerpleister

Industriebouw • april 2018 • 24

http://www.monks.nl/


Fluitekruidzoom 18 | 2353 RD  Leiderdorp | info@monks.nl

Restauratie en 
hoogwaardige 
utiliteitsbouw

Onze specialisaties zijn:
Restauratiewerk
•  Gevelherstelwerk, injecteren scheuren en 

 ornamenten met kalkgebonden injectiemortel
•  Monumentaal betonherstel en aanpak 

 condensatieproblematiek
•  Monumentale plafond restauratie, fi xeren met RVS 

schroeven en ringen, verfvrij maken van lijstwerk en 
ornamenten

•  Nieuwe rieten plafonds maken met kalkmortel raap 
en afwerklaag

•  Saneersystemen aanbrengen 

Aanpak vochtproblematiek
•  Onderzoek en advies betreffende optrekkend vocht, 

kelderlekkages en condensatievocht
•  Uitvoering compleet van aanbrengen vocht-

regulerende kelder- en saneersystemen, inclusief 
bikwerk en sauswerk

Stucwerk afwerkingen met zeer hoge visuele eisen
• Stucwerk met glanzende afwerking
• Stucwerk in strijklicht situaties

Projectmanagement
•  Uitvoering van grote projecten met divers stucwerk
• Projectcalculatie 
• Advisering systemen
• Veiligheid coördinatie
•  Aanwezigheid van stukadoors met BHV, VCA en VOG 
• Bewaking planning

Bijzondere afwerkingen:
• Betonlook
• Tadelakt
• Marmerpleister



HelloFresh dc • Bleiswijk

Opdrachtgever
Borghese Logistics 

Architect
MIES architecten te Ede

Bouwbedrijf
Pleijsier Bouw te Genemuiden

Constructief adviseur
Peters & van Leeuwen te Gouda

Installaties
Van Panhuis Installatietechniek, 
 Hoogeveen

Koeltechniek
Voets & Donkers Koeltechniek B.V., 
Schijndel

Bouwperiode
oktober 2017 – juni 2018

HelloFresh realiseert een nieuw 
distributie centrum op bedrijventerrein 
Prisma in Bleiswijk. Met een oppervlakte 
van 20.000 m2, meer dan twee keer 
zo groot als het oude gebouw, kan de 
maaltijdboxenleverancier zijn klanten 
een groter en uitgebreider assortiment 
aanbieden en sneller bedienen. Het 
gebouw wordt opgeleverd met een 
BREEAM Excellent certificaat.

Het nieuwe distributiecentrum van 
HelloFresh bestaat uit 19.500 m2 
bedrijfsruimte en 1.500 m2 kantoorruimte. 
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ruimte voor 
leverancier 
 maaltijdboxen

Meer

Tekst: Margot Visser

Op 12 oktober ging de eerste paal de 
grond in, na een zeer korte ontwerp- en 
voorbereidingsperiode. Bouwbedrijf 
Pleijsier Bouw uit Genemuiden werd vlak 
voor de zomer benaderd door ontwik-
kelaar Borghese Logistics en kon vrijwel 
meteen daarna aan de slag. ‘Het vastleg-
gen van de heistellingen was het grootste 
knelpunt, maar toen dat was geregeld 
konden we na de vakantie meteen star-

ten’, vertelt projectcoördinator Alex Oos-
terhof van Pleijsier Bouw Genemuiden.

Veel koeling
Het nieuwe e-commerce distributie-
centrum bestaat uit 19.500 m2 bedrijfs-
ruimte, 1.500 m2 kantoor en 133 autopar-
keerplaatsen. Het pand krijgt 42 laad-/
losplatforms en er komen voldoende 
parkeerplaatsen voor vrachtwagens. De 

vrije hoogte bedraagt 10,5 meter. In het 
nieuwe distributiecentrum worden losse 
versproducten geleverd, verpakt tot com-
plete maaltijdboxen en klaargemaakt 
voor transport. Meer dan 70% van de hal 
is gekoeld tot vier graden Celsius. Ook is 
er een grote vriescel van 700 m2, waarin 
producten tot -20 graden Celsius gekoeld 
kunnen worden. Deze is als doos-in-doos 
constructie in het pand opgenomen. 
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Experts in logistieke 
gebouwen
Bekend zijn met logistieke processen en systemen is een groot 

voordeel wanneer je wordt betrokken bij de nieuwbouw van 

een distributiecentrum dat zo groot is als die van HelloFresh. 

Bouwkundig ingenieursbureau Peters & Van Leeuwen BV heeft 

de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in deze tak van 

sport, onder andere voor Lidl, Ahold (onlangs opgeleverd) en 

Bol.com. ‘We hebben aan een half woord genoeg om zo’n ge-

bouw te maken’, zegt directeur/hoofdconstructeur Piet Peters. 

 

Tussenkop

Voor HelloFresh verzorgde het bureau in korte tijd het uit-

gangspuntendocument voor de bouwaanvraag. Een 3D-model 

van de constructie vormde vervolgens de basis voor het 

teken- en rekenwerk. ‘Kenmerkend voor deze hal is de grote 

vriescel, welke ook nog vergroot kan worden. De constructie 

daarvan, met name de fundering, vroeg extra aandacht. Ook 

dienden we rekening te houden met de windbelasting, dat 

een grote impact heeft op het gebouw’, aldus Peters.

Peters & Van Leeuwen, gevestigd in Gouda, is een middel-

groot bouwkundig ingenieursbureau dat is gespecialiseerd in 

beton-, staal- en houtconstructies van gebouwen. Ze werken 

zowel aan nieuwbouw- als renovatieprojecten in utiliteits- 

en woningbouw.

Maatwerk in 
gevelbeplating
Steeds vaker kiezen bedrijven ervoor om hun gevel op maat te 

laten maken om hun pand een eigen, karakteristieke uitstra-

ling te geven. Zo ook het nieuwe distributiecentrum van Hel-

loFresh, waar de gevelbekleding een directe verwijzing is naar 

de kartonnen foodboxen van de maaltijdboxenleverancier. 

Dak- en gevelbouwspecialist PIB Holland BV leverde en mon-

teerde hier in totaal 20.000 m2 dak- en 7.300 m2 gevelbeplating. 

‘Een deel van de gevel heeft een antracietkleurige beplating met 

een bijzonder lijnenspel. Dat ontstaat door het zetwerk in een 

net iets andere kleur uit te voeren. Dit soort maatwerk waar wat 

meer ontwerp en engineering bij komt kijken doen wij graag en 

komt ook steeds vaker voor’, vertelt bedrijfsleider Willem Brum-

mel. Hij doelt op de beplating type SCH 18/76 in de kleur Prisma 

7016, waarbij de belijning in Prisma 7015 is uitgevoerd. De rest 

van de gevel (ruim 6.200 m2) is uitgevoerd met een goudkleu-

rige plaat type SCH 40/1000 (kleur Prisma Ephyra).

PIB Holland BV , onderdeel van de Holland Groep uit Nijkerk, 

houdt zich bezig met het ontwerpen, leveren en monteren 

van metalen dak- en gevelsystemen uit sandwichpanelen en 

geprofileerde plaat. 

‘de gevelmaterialen 
verwijzen naar de 
kartonnen foodboxen 
van HelloFresh’

Het distributiecentrum 
is voorzien van 

42 laad-/losplatforms 
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Nijverheidsstraat 8
3861 RJ  Nijkerk

Tel  033  245 44 14
info@HollandGroep.nl www.HollandGroep.nl

METAALBOUWSYSTEMEN OP MAAT
Ontwerp en montage op maat:  
PIB Holland b.v. ontwikkelt innovatieve 
oplossingen voor architectonische 
gevelsystemen door industriële- en 
maatwerk producten optimaal met elkaar 
te combineren tegen een vooraf 
overeengekomen prijs.

Geprofileerde plaat op maat:
SCH Holland b.v. produceert en levert 
dak- en gevelbeplating uit verzinkt en 
voorgelakt plaatstaal.  Naast 
constructieve en klassieke producten 
behoren ook de architectonische 
Silverbox profielen en vlakke platen tot 
het leveringsprogramma.

Sandwichpanelen op maat:
Naast geprofileerde plaat produceert 
SCH Holland b.v. ook vlakke geïsoleerde 
panelen voor dak en gevel. Deze panelen 
kunnen zowel modulair als bi-modulair 
worden toegepast in bijna elke door u 
gewenste maat en materiaalsamenstel-
ling.

Metaalzetterij & Montage op maat:
Als HollandGroep zijn wij een 
gespecialiseerde dienstverlener op het 
gebied van ontwerp, montage, 
onderhoud en renovatie. Wij beschikken 
over een eigen metaalzetterij en onze 
integrale aanpak is gericht op de kortst 
mogelijke doorlooptijd van het 
(metaal)bouwproces.

Stationsplein 9F, 2801 AK Gouda
Telefoon 0182 231400, Website: www.pelecon.nl

WONINGBOUW      ADVIES      UTILITEITSBOUW      RENOVATIE

Koeltechniekspecialist Voets & Donkers 
werd al in een vroeg stadium bij het 
project betrokken om deze onderdelen 
vorm te geven.

Stapje hoger
Borghese Logistics heeft bij het ontwerp 
van het gebouw veel aandacht besteed 
aan het zoveel mogelijk beperken van de 
effecten van de toekomstige activiteiten 
op de omgeving en het milieu. Het pand 

zal worden opgeleverd met een BREEAM 
Excellent certificaat. ‘We hebben een 
aantal hallen gemaakt met het predi-
caat ‘Very Good’, maar dit is weer een 
stapje hoger’, zegt Oosterhof. Technische 
oplossingen waarvoor zijn gekozen, zijn 
onder andere een hoge isolatiewaarde 
(Rc 6,2 gevel en 6,2 dak), LED-verlichting 
met bewegingssensoren, zonnepanelen 
op het dak, direct gestookte HR-heaters, 
oplaadpunten voor elektrische auto’s en 

Het nieuwe 
distributiecentrum 
is twee keer groter 
dan het oude 
distributiecentrum

diverse ecologische maatregelen (vleer-
muiskasten, insectenhotel etc.). Om een 
laag energieverbruik van het gebouw te 
realiseren is de combinatie van een hoge 
isolatiewaarde met deels vloerverwar-
ming toegepast. 

Kartonnen foodbox
Net als andere grote distributiecentra is 
ook dit pand feitelijk een grote ‘doos’. 
Borghese heeft echter veel gedaan om 
het een eigen karakter en een hoog-
waardige uitstraling te geven. ‘Om de 
Rc-waarden te halen zijn om de staal-
constructie standaard witte sandwich-
panelen aangebracht. Daaroverheen is 
een esthetische gevel van golfplaten en 
panelen aangebracht. De gevelmate-
rialen verwijzen qua kleur en textuur 
naar de kartonnen foodboxen die door 
HelloFresh worden gebruikt. Een mooie 
vondst van MIES architecten’, besluit de 
projectcoördinator. In juni 2018 wordt 
het project naar verwachting opgeleverd.

Bleiswijk • HelloFresh dc
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Voets & Donkers is gespecialiseerd in de ontwikkeling, 

productie en installatie van koelinstallaties en 

luchtbehandelingssystemen.        www.voetsdonkers.nl

Industriële koeling
Highcare

Kaasrijping
Cleanrooms

Airconditioning
Maatwerk

Stephensonstraat 145 Hoogeveen tel. 0528-220555 www.vanpanhuistechniek.nl info@vanpanhuistechniek.nl onderdeel van Top Installatiegroep

Vakblad Industriebouw - HelloFresh
190x137

Wij zijn dé klimaatspecialist die bouwt volgens het OBO-principe:

ü Aandacht
ü Praktisch
ü Waardevast 
ü Betrouwbaar
ü Kwaliteit

Hello Fresh Bleiswijk Hornbach Den Haag Lidl Oosterhout
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Bleiswijk • HelloFresh dc

KOEL- EN VRIESHUISBOUW         ISOLATIESYSTEEMBOUW

K.I.M. Nederland B.V.

Tweelingenlaan 144

7324 BP Apeldoorn

T.  +31 (0)55 368 91 91

info@kim-nederland.nl

www.kim-nederland.nl

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

vrieshuisbouw en isolatiesysteembouw. Deze is volledig afgestemd op uw 

logistieke organisatie en de actuele marktontwikkelingen in uw branche. 

Dat zorgt voor een eindproduct dat exact aansluit op uw eisen en wensen!
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Bivalente 
klimaatinstallatie voor 
nieuwbouw HelloFresh 
Het kantoorpersoneel van het nieuwe distributiecentrum van 

HelloFresh komt in een comfortabel binnenklimaat te werken. 

Totaalinstallateur vanPanhuis Hoogeveen, onderdeel van 

de Top Installatiegroep, realiseert voor de in totaal 1.400 m2 

kantoorruimte en 20.000 m2 bedrijfshal een bivalente klimaa-

tinstallatie. Voor het kantoor is gekozen voor een uitgebreid 

klimaatsysteem waarmee gelijktijdig verwarmd kan worden 

via een cv-installatie van 200 kW en gekoeld met de koelin-

stallatie, die tevens wordt gebruikt voor de koeling van de 

opgeslagen producten in de bedrijfshal. Verwarming voor 

de hal vindt gedeeltelijk plaats door de restwarmte van de 

koelinstallaties te gebruiken. 

Vierpijpsontwerp

‘Het is een mooi ontworpen installatie’, vindt technisch direc-

teur Theo Beelien. ‘Vaak zien we dat klimaatinstallaties een 

bottleneck vormen in een project. De een heeft het te warm, de 

ander te koud. Dat is hier niet het geval. Elke ruimte kan apart 

worden bijverwarmd of gekoeld door het vierpijpsontwerp.’

vanPanhuis Hoogeveen levert en installeert verder twee 

luchtbehandelingskasten en legt de riolering, waterleiding, 

hemelwaterafvoer en elektra aan. Ook realiseert vanPanhuis 

LED-verlichting in het gehele pand. De 728 PV-panelen op het 

dak leveren 200.000 Watt piek. 

Ondanks de korte voorbereidings- en doorlooptijd vinden Bee-

lien en projectleider Jan Jager het bouwproces prettig verlopen. 

‘Alles gaat in goed overleg, we werken met een prettig team 

samen. Ook dit is weer een BREEAM traject. Dit jaar hebben 

we al vijf BREEAM Excellent en Outstanding projecten gerea-

liseerd. Duurzaam ontwerpen en engineeren is wat we graag 

doen en waar we goed in zijn. Het OBO concept (Ontwerpen/

Bouwen/Onderhoud) zit niet voor niets in onze genen.’

Slimmer koelen 
met minder 
ammoniak
Slechts 600 kilogram ammoniak bevat de koel/vriesinstal-

latie voor het nieuwe distributiecentrum van HelloFresh. Dat 

is relatief erg weinig voor een systeem dat circa 15.000 m2 

gekoelde ruimte en 700 m2 vriescel van koeling voorziet. Koel-

techniekspecialist Voets & Donkers realiseerde deze, tevens 

energetisch slimme, installatie.

Met de uitfasering van synthetische koudemiddelen groeit 

de vraag naar koelsystemen op basis van natuurlijke alterna-

tieven, zoals ammoniak en CO2. De koel/vriesinstallatie voor 

HelloFresh draait volledig op deze natuurlijke koudemidde-

len, waarbij ammoniak zorgt voor de koude-opwekking en 

CO2 fungeert als koudedrager. Door toepassing van speciale 

warmtewisselaars is Voets & Donkers erin geslaagd de hoe-

veelheid ammoniak te beperken tot slechts 600 kilogram. 

‘Alhoewel de risico’s zeer gering zijn, is het toch een giftige 

stof waar mensen mee werken. Door de ammoniakinhoud zo 

laag mogelijk te houden, vergroten we de maatschappelijke 

acceptatie van dit soort systemen’, vertelt Marc Voets.

 

Maximale punten

De installatie wordt verder gekenmerkt door een hoge mate 

van energiezuinigheid. Zo wordt de restwarmte van de 

koelinstallatie gebruikt om de vriescel te ontdooien en een 

gedeelte van het kantoor te verwarmen. Voets: ‘We hebben 

het maximale aantal punten dat vereist werd voor BREEAM 

Excellent weten te behalen.’

Door zoveel mogelijk onderdelen prefab te maken in de eigen 

fabriek, kan Voets & Donkers het systeem binnen een strakke 

tijdsplanning opleveren. ‘Deze manier van werken gaat sneller 

en geeft minder kans op fouten’, besluit Voets.
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Een sleutelrol voor een lange

glazen gang

Opdrachtgever
Stichting Ipse de Bruggen, Nieuwveen 

Architect
AM_A Andrea Möhn Architects, 
 Rotterdam 

Hoofdconstructeur
Brak & Eijlers, Gouda

Installatie Adviseur
M-TRIX Installatie Adviseurs, Hengelo

Hoofdaannemer
Formabouw, Zoeterwoude 

E-Installatie
Electrocel B.V., Den Haag

Glas
de Haagsche Glashandel B.V., Den Haag

Bouwperiode
Februari 2017 – januari 2018 

Bruto vloeroppervlak
4.760 m2

Bouwsom
Circa € 2,5 miljoen

Tekst: Loek Schaap Nieuwveen • Ipse de Bruggen

Op een prachtig, groot landgoed in Nieuwveen wonen 400 mensen met een verstandelijke 
beperking in een dorpse setting met een bakkerij, een kerk, een atelier en volop 
recreatiemogelijkheden. Het aanwezige medisch behandelcentrum is nu gerenoveerd en 
omgevormd tot een consistent en functioneel gebouw met een nieuw, fris uiterlijk. Architect 
Andrea Möhn en projectleider Richard Ammerlaan lichten de geslaagde metamorfose toe.  

In het vernieuwde behandelcentrum 
van Ipse de Bruggen is gekozen voor een 
verbindende lange glazen gang, die het 
gebouw een open karakter geeft.
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Haagsche 
veiligheidsbeglazing 
voor behandelcentrum
De Haagsche Glashandel is een specialistisch bedrijf dat alle 

soorten glas en kunststof levert en plaatst, met een 24-uurs 

dag/nacht- en weekendservicedienst. Het is onder andere 

werkzaam voor aannemers, bouwondernemingen, glashan-

dels, midden- en kleinbedrijf, (semi-)overheden, verzekeraars, 

vastgoed(onderhoud)bedrijven, particulieren en schilders. Direc-

teur-eigenaar Gerlo Fokkert: ‘Wij leveren, plaatsen en bewerken 

vele soorten glas: van isolatieglas tot confrontatieglas, van 

hardglas puien tot figuurglas, maar ook glas-in-lood en antiek 

glas. De vraag naar brandvertragend glas is enorm aangetrok-

ken, wij hebben ook daarvan een assortiment glas in voorraad. 

De totale vloeroppervlakte aan glas en machines in onze twee 

grote hallen bedraagt 2.000 m2. Daar doen wij al ons snijwerk 

en overige bewerkingen, zoals gatenboren, zaagwerk, slijpwerk 

en specialisatie. Onze voorraad producten kunnen meestal bin-

nen 1 tot 2 werkdagen afgehaald worden. En mocht een product 

niet in voorraad zijn, kan ik het altijd importeren’.

Fokkert: ‘In opdracht van hoofdaannemer Formabouw hebben 

we bij het project Ipse de Bruggen te Nieuwveen onder andere 

brandwerend isolatieglas en isolatieglas One met een hoge 

U-waarde geplaatst. In het behandelcentrum hebben wij ook 

polycarbobaat toegepast, een product dat vrijwel onbreekbaar 

is en bedoeld om je er niet aan te bezeren. Bij uitstek geschikt 

voor een behandelcentrum als van Ipse de Bruggen waar je 

natuurlijk aan bepaalde veiligheidseisen moet voldoen’.

Installatie Adviseur of 
installatie architect
De ontwerpers van M-TRiX Installatie Adviseurs zijn 100% 

techneuten, maar noemen zich graag installatiearchitect. Het 

kennisgebied omvat namelijk het gehele installatiespectrum.

Naast het traditionele installatieontwerp is het bedrijf ook 

gespecialiseerd in ontwerp en advies van duurzame en ener-

giezuinige 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 welke doet 

wat de gebruiker wil. En 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 komen met de architect en 

constructeur. En daar waar installaties niet zichtbaar zijn, 

dienen ze wel goed te onderhouden zijn. Ook dat vraagt om 

vroegtijdige interactie met de betrokkenen dat resulteert in 

een goede “installatiearchitectuur”.

We zijn daarmee een volwaardige kennispartner voor Ipse de 

Bruggen en we wensen de toekomstige bewoners, gebruikers 

en medewerkers veel woongenot.

M-TRiX Installatie Adviseurs werkt landelijk en is ontwerp-

partner voor veel relaties. Het werkgebied omvat: care, 

woningbouwcorporaties, leisure & wellness, hotels, ontwik-

kelaars, kantoren, stadions, studenthousing, retail, gemeente-

huizen, industrie. In revitalisatie, nieuwbouw, verduurzaming, 

onderhoud en beheer.

Ipse de Bruggen • Nieuwveen

Door de onopvallende 
draagstructuur en de 

combinatie van glas en hout 
lijkt het dak te zweven. 

Meer dan 100 mensen 
werkzaam op die 
zorglocatie konden hun 
wensen en behoeften 
kenbaar maken
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Postbus 458 7550 AL Hengelo
Demmersweg 22 7556 BN Hengelo
T.  +31 85 489 61 51
E. info@m-trix.nl
I. www.m-trix.nl

Heeft u een idee of bouwinitiatief en wilt u praten over het installatieconcept?

Heeft u een installatieprobleem, wenst u een second opinion op een offerte of ontwerp?

Wilt u weten of uw installatie energiezuinig is of goed is ingeregeld?

Is uw drinkwaterinstallatie wel legionella veilig?

Voldoet uw installatie nog aan de voorschriften?

Wilt u een 3D ontwerp of een uitgewerkt bestek?

Betaalt u niet te veel voor uw energie?

Wordt uw installatie wel goed onderhouden?

Meer licht en open karakter
Voor de uitbreiding en renovatie van de zorglocatie van het behandelcentrum van 

Stichting Ipse de Bruggen in Nieuwveen is ook Brak & Eijlers ingeschakeld. ‘Ons 

bureau was de hoofdconstructeur van dit project. We hebben de draagconstructie 

ontworpen voor de uitbreiding en voor de aanpassingen binnen het bestaande 

gebouw’, zegt Rob Eijlers. ‘Oorspronkelijk bestond het zorgcomplex voor mensen 

met een verstandelijke beperking uit meerdere behandelgebouwen die door de 

decennia heen rommelig waren samengevoegd. Het had ook verschillende ingan-

gen. Door onze ingreep heeft het gebouw meer licht en een open karakter gekregen, 

aangepast aan de nieuwe wensen. We hebben een constructieve aanbouw gemaakt, 

waarbij we de dragende gevel hebben vervangen door een open gevel van glas en 

hout. Het is een bouwkundige gevel met tegelijkertijd een onopvallende draagstruc-

tuur, waardoor het dak lijkt te zweven. Vanaf de kant waar je komt aanlopen is er 

een open zone gemaakt met één hoofdingang, het is nu veel overzichtelijker.’

‘Oorspronkelijk bestond het zeventiger 
jaren complex voor mensen met een ver-
standelijke beperking uit een gebouw met 
allemaal ingangen vanaf verschillende 
kanten’, zegt Andrea Möhn van AM_A 
Andrea Möhn Architects. ‘Destijds met 
mooie details en zorgvuldig ontworpen, 
maar via een kruip-door-sluip-door-route 
met elkaar verbonden. Nu ging het erom 
om een groot behandelcentrum voor 
mensen met een verstandelijke beperking 
te maken met een nieuw uiterlijk en een 
duidelijke gevellijn. En met een gecen-
traliseerde hoofdingang van waaruit alle 
functies goed kunnen worden bereikt. 
Door de beperkingen van de gebruikers 
moest de oriëntatie binnen het gebouw 
zo helder mogelijk worden vormgegeven. 
De sleutel daartoe vonden we in de vorm 
van een lange glazen gang.’

Drie gebouwen, drie afdelingen
‘Het behandelcentrum van Stichting Ipse 
de Bruggen is overigens opgedeeld in 
drie afdelingen’, zegt Richard Ammer-
laan, projectleider bij hoofdaannemer 
Formabouw. Ammerlaan: ‘Om te begin-
nen heb je de Ark, een gebouw met twee 
lagen; de onderste voor diverse medische 
diensten en de bovenste voor het onder-
steunend kantoorpersoneel. Dan heb je 
de Gouden Regen waar de dagbesteding 
zich bevindt en als laatste heb je het ge-

bouw de Antilope met het zwembad, de 
gymzalen, fysio- en ergotherapie’.

‘Om ons doel te bereiken hebben we ook 
workshops gehouden’, vervolgt Andrea 
Möhn. ‘Meer dan 100 mensen werkzaam 
op die zorglocatie, zoals artsen, tandart-
sen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, 
logopedisten, gedragsdeskundigen en 
andere betrokkenen, konden zo vanuit 
hun eigen discipline hun wensen en 

behoeften kenbaar maken. Op die ma-
nier kun je dan blijven aanscherpen, net 
zolang tot het functioneel is.’

Lange glazen gevel als aanbouw
Möhn: ‘Kortom heel veel disciplines 
en daarom werd als oplossing de oude 
bakstenen gevel gesloopt en werd een 
verbindende lange glazen gang met al-
lemaal spreekkamers over de gehele  linie 
als aanbouw ervoor gemaakt. Ineens 

De onregelmatige kolommenstructuur van 
de gang zorgt voor een muzikaal karakter. 
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Zinkwerf 51
2544 EC  Den Haag
070-397 98 69
www.electrocel.nl

Adres: Produktieweg 56
 2382 PD Zoeterwoude
Postadres: Postbus 407
 2300 AK Leiden
Telefoon:  071 - 541 04 32
Fax:  071 - 541 15 42
Internet:  www.formabouw.nl
KvK:  280 50 549

www.brakeijlers.nl
Hoge Gouwe 77 Gouda Tel. [0182] 51 31 92

funderingstechniek

woningbouw utiliteitsbouw

ontwerp van
constructies

R
adviseurs voor bouwconstructies bv

IE JB KA EL RS

schade-expertise

www.haagglas.nl

ALLE SOORTEN DUBBELE ISOLERENDE BEGLAZINGEN Aangesloten bij de Glas Branche Organisatie

1 uur service glasherstel

(070) 347 14 34

de haagsche
glashandel bv

WEGASTRAAT 19 t/m 21 - 2516 AN DEN HAAG - FAX: 070 - 34 797 32 - info@haagglas.nl
INDUSTRIETERREIN DE BINCKHORST ZATERDAG VERKOOP VAN 8.00 TOT 15.00 UUR

ONZE GLASSERVICE
BTW-TARIEF

NU VAN 21%

NAAR 6%
Vraag naar de
voorwaarden

AVOND- NACHT- EN
WEEKEND SERVICE
Onze servicedienst is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar
voor het leveren en zetten van glas.
Dus ook 's avonds, 's nachts en in het weekend staan wij voor u klaar!

� Winkelruiten
� Spiegelglas
� Ventilatoren
� Gehard glas
� Groothandel
� Passpiegels
� Glasslijperij

� Lexan
� Gelaagd glas
� Voorzetramen
� Glas in lood
� Isolatieglas
� Pantserglas
� Loketfronten

� Verstek slijpen
� Bouwbeglazing
� Facet slijpen
� Staalstraalwerk
� Monumentenglas
� Zonnepanelen
� Hardglas deuren/puien

� Automatische deuren
� Herstel stalen ramen
� Geslepen tafelbladen
� Diamant zagen / boren
� 120 soorten figuurglas
� Eigen dubbel glas 
 productie

E-installaties voor 
mensen met een 
verstandelijke 
beperking
Bij het project Ipse de Bruggen te Nieuwveen heeft het bedrijf 

Electrocel B.V. de E-installaties voor haar rekening genomen. 

Het behandelcentrum voor mensen met een verstandelijke 

beperking werd gedurende een jaar grondig verbouwd en 

gerenoveerd. Het gebouw kreeg een nieuw, fris uiterlijk en 

een duidelijke gecentraliseerde ingang. ‘Wij hebben daar de 

elektrotechnische installaties, het datanetwerk, de verlich-

ting en de voorzieningen voor de zonwering aangebracht. 

Tevens hebben we de brandmeldinstallatie aangepast’, zegt 

directeur-eigenaar Mick van Heese. ‘In februari 2017 zijn we 

gestart; overigens waren we niet continu bezig. De uitda-

ging lag hierin dat het centrum doorlopend in bedrijf bleef, 

waardoor het belangrijk was om goed te communiceren en 

noodvoorzieningen te maken. Het kende een lange looptijd. 

Wij zijn daar flexibel in geweest. In overleg hebben we in het 

zwembad aanpassingen verricht buiten de bedrijfstijden, zo-

dat de voortgang van behandelingen van cliënten niet werd 

belemmerd. We hopen dat de bewoners en medewerkers van 

Ipse de Bruggen Nieuwveen veel comfort beleven aan het 

gerenoveerde gebouw.’
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Nieuwveen • Ipse de Bruggen

werd het een gebouw met één ingang 
waardoor je naar binnen gaat en waar 
je drie richtingen op kunt lopen naar 
de verschillende behandelgedeeltes. De 
donkere spreekkamers waren eerst toe-
gankelijk vanaf de andere kant, maar met 
kantoorwanden en glas worden ze nu 
heel open en licht, met een vrij uitzicht 
op de buitenruimte. Ook kozen we voor 
een onregelmatige kolommenstructuur 
van de gang, zodat het niet te statisch zou 
worden, eerder muzikaal. Hoofdconstruc-
teur Brak & Eijlers lette bij het berekenen 
van de gevel erop dat de glaspartijen niet 
te groot zouden worden in verband met 
de onopvallende draagstructuur, waar-
door het dak lijkt te zweven’. 

Meer adem voor het gebouw
Ammerlaan: ‘Op deze nieuwbouw 
hebben we vervolgens een sedumdak 
aangebracht. Buitenom hebben we overal 
nieuwe Rabatdelen met isolatie toege-
past. In de gevel zijn verder houtvezel 
isolatieplaten verwerkt, waardoor het 
gebouw binnen meer ademt. Overigens 
viel niet alles in ons bouwgebied, zoals 
de dagbesteding. Tijdens de verbouwing 
bleef dit samen met onder andere het 
zwembad gewoon in bedrijf, waardoor 
we niet teveel overlast mochten veroor-
zaken. Technisch hebben we sowieso 
elke ruimte doorlopen. Dat betekende 
veelal vernieuwde wanden, systeempla-
fonds, luchtinstallatie, elektra, verlich-
ting en vloerbedekking. En natuurlijk het 
aanpassen van de brandscheidingen’.

Als laatste merkt Andrea Möhn over de 
metamorfose op: ‘Het spannende was 
de vraag: hoe kunnen we het oude op 
een respectvolle manier behouden en 
toch transformeren naar deze tijd en hoe 
kunnen we iets nieuws bouwen wat in-
eens de oplossing is; dat alles zo functio-
neert dat er een eigen identiteit ontstaat. 
In die opzet zijn we geslaagd’.

De nieuwbouw is voorzien van een sedumdak.

We kozen voor 
een onregelmatige 
kolommenstructuur van 
de gang, zodat het niet 
te statisch zou worden, 
maar eerder muzikaal

In plaats van verschillende ingangen 
heeft het behandelcentrum nu een 
gecentraliseerde hoofdingang. Vanaf 
daar kan men lopen naar een van de 
drie afdelingen. 
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samen met de klant naar 
de juiste installatie

Venray • SPS Installations

Turn-key projecten
‘Wij zijn een installatiebedrijf voor 
de industrie’, zegt Van Enckevort. ‘We 
ontwerpen, vervaardigen en installe-
ren koelmachines, stoomketels, grote 
verwarmingsketels en de bijbehorende 
leidingen en regelapparatuur, zoals 
pompen en kleppen. Vaak leveren we 
turn-key projecten, dus compleet met 
besturing en bekabeling. Ook de engi-
neering doen we zelf. Ons sterke punt is 
dat we daarbij meedenken met de klant. 
We gaan met hem aan tafel en analy-
seren zijn vraag: is alles wat gevraagd 
wordt wel echt nodig en wat is de meest 
economische en kwalitatief beste oplos-
sing? Soms komt daar uit dat we een 
oorspronkelijke opdracht voor een lager 
budget dan begroot kunnen uitvoeren.’

Klant-specifieke en slimme oplossingen
De slimste oplossing wordt niet alleen 
gezocht op het gebied van engineering, 
maar ook met betrekking tot het leveren 

Waar vind je nog een bedrijf dat niet alleen voldoet aan 
de klantvraag, maar echt op zoek gaat naar de beste 
oplossing? SPS Installations BV uit het Limburgse Venray 
is zo’n bedrijf. IndustrieBouw sprak met eigenaar Arjan 
van Enckevort over de drijfveren van dit installatiebedrijf.

sps®installations
Macroweg 20, 5804 CL  Venray
Tel.: +31 77 467 47 45
www.sps-installations.nl

SPS Installations
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van de installaties. Van Enckevort: ‘Als je 
een installatie moet leveren in Italië, dan 
kun je daar alle onderdelen naartoe ver-
voeren en een complete montageploeg 
meesturen, maar dat is duur. Voor ons en 
voor de opdrachtgever. Wij bouwen dan 
de complete installatie hier bij ons be-
drijf op in een container, die stekkerklaar 
wordt geleverd. Ook keurlaswerk en 
ander laswerk verzorgen we vaak prefab 
in onze fabriek’.

Kwaliteit voorop
De zoektocht naar de ideale oplossing 
gaat bij SPS Installations nooit ten koste 
van de kwaliteit. ‘Alles wordt fatsoenlijk 
afgeleverd, geschilderd en geïsoleerd, 
net wat nodig is’, zegt Van Enckevort. 
‘Geen compromissen. We leveren echt 
kwaliteit. Dat gaat soms ten koste van de 
marge, maar het levert uiteindelijk een 
meerwaarde die een positief effect heeft 
op vervolgopdrachten. Bovendien willen 
we dat het goed is.’
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Schitterende gevels voor

Waterbedrijf Groningen

Waterbedrijf Groningen • Hoogezand

De rockpanel platen zijn 
uitgevoerd in verschillende 
schakeringen blauw. Dit 
geheel staat symbool voor de 
schittering van licht in water. 

Opdrachtgever
Waterbedrijf Groningen, Groningen

Architect
Team 4 Architecten, Groningen

Constructeur
Ingenieursbureau Dijkhuis BV, 
 Groningen

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Van Wijnen Groningen BV, 
Groningen

Nevenaannemer installaties
ITBB Group BV, Groningen

Reinigen plafondbeplating
Intrex B.V., Groningen

Afbouw
De Graaf afbouw, Haren

Glas- en schilderwerk
Schildersbedrijf van der Maar, 
 Groningen

Advies- en installatie 
 zonnestroomsystemen
AP Solar, Hoogezand
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Waterbedrijf Groningen

Tekst: Ton van de Laar

Het Waterbedrijf Groningen besloot om ter verhoging 
van de efficiency drie steunpunten in de provincie samen 
te voegen tot één centraal magazijn. In Hoogezand werd 
pal aan het Winschoterdiep en op een zichtlocatie een 
leegstaand bedrijfspand gevonden, dat groot genoeg 
was om alle materialen inpandig op te slaan. 

Bouwperiode 
Juli 2017 – april 2018

Bouwprogramma
Centraal magazijn met kantoorruimte

Bruto vloeroppervlak
9.000 m2
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Wandafwerking
• 

Dealer van ruysdaelglas
• 

Beglazing
• 

IIndustrieel spuitwerk
• 

Restauratie & houtrenovatie

VASTGOED ONDERHOUD

Neem contact op met Robert van der Maar op 050-5494171

Koldingweg 15 • 9723 HL Groningen • info@vdmaar.nl

www.vdmaarschilders.nl

Postbus 42
9750 AA Haren
Email: info@degraafafbouw.nl
www.degraafafbouw.nl

Burg. J.G. Legroweg 106
9761 TD Eelde
Tel. 050 4061946

Intrex BV
Telefoon: 050-5494829
E-mail: info@intrex.nl
Koldingweg 15
9723 HL Groningen

De nieuwe gevels bestaan uit 
sandwichpanelen met aluminium, die 

aan de voor- en achtergevel bekleed 
zijn met rockpanel platen in diverse 

schakeringen blauw



Het grote voordeel daarvan is dat de 
voorraad niet door uv-straling en andere 
weersinvloeden aangetast wordt. Net als 
het verbouwen van een bestaand pand 
past dit in het streven naar duurzaam-
heid van het waterbedrijf. Architec-
tenbureau Team 4 Architecten tekende 
voor het ontwerp, waarvan de in diverse 
kleuren blauw uitgevoerde kopgevels het 
meest in het oog springen. De blauwe 
vlakken symboliseren de schittering van 
licht in water.

Van ratjetoe tot één geheel
Met installateur ITBB als nevenaan-
nemer voor alle installaties was Bouw-
bedrijf Van Wijnen Groningen als 
hoofdaannemer verantwoordelijk voor 
de uitvoering van het project. Project-
leider Erwin Meis legt uit wat er moest 
gebeuren: ‘In de loop der jaren is er door 
de vorige eigenaar heel wat verbouwd en 
aangebouwd. Het waterbedrijf wilde dat 
deze ratjetoe één geheel werd. Daarom 
zijn we begonnen met het aanbrengen 
van een betonvloer over de bestaande 
vloer, die bestond uit allerlei vloertypes. 
In de hal ging het om 8.000 m2, terwijl in 
het kantoorgedeelte een gevlinderde an-
tracietkleurige industrievloer van 1.000 
m2 aangebracht is. Ook moesten bijna 
alle gevels vernieuwd worden, compleet 
met staalconstructie. De nieuwe gevels 
bestaan uit sandwichpanelen met alu-
minium, die aan de voor- en achtergevel 
bekleed zijn met rockpanel platen in 
diverse schakeringen blauw. De laatste 
fase was de afwerking met systeemwan-
den, plafonds, installaties en dergelijke.’

Planning was cruciaal
Een goede planning van alle werkzaam-
heden was cruciaal voor de uitvoering. 
De betonvloeren moesten voldoende 
uitgehard zijn, voordat de overige werk-
zaamheden konden beginnen. Ook het 
inmeten van de diverse onderdelen had 

Hoogezand • Waterbedrijf Groningen

Wat een uitdaging!
 

In het voorjaar van 2017 ontvingen wij (Intrex BV) de uitnodiging voor het reinigen 

van ongeveer 10.000 m2 stalen plafondbeplating voor de verbouwing van het Water-

bedrijf Groningen. De vervuiling was extreem: vet-, roet- en rubberaanslag van vele 

jaren in een sombere koude en onverlichte hal. Een niet alledaagse klus. Wij besloten 

proefstukken uit te gaan voeren met diverse producten, het resultaat was echter 

minimaal. Bovendien bleek het bovenhands werken zeer arbeidsintensief en dat vele 

weken achter elkaar. En, hoe vangen wij het vervuild afvalwater op en voeren dit af? 

In overleg met de leverancier is het product aangepast en met succes. De werkmetho-

de, inzet materiaal en de opvang en afvoer van water is uitvoerig met de uitvoerende 

medewerkers besproken. Door de intensieve voorbereiding, omschrijving en prijs-

vorming werd het werk ons gegund. Met elektrische hoogwerkers, hogedruk stoom-

reinigers en waterzuigers hebben wij deze klus weten te klaren. Ventilatoren zijn 

ingezet voor een gezonde  luchtcirculatie en het water is verantwoord opgevangen en 

afgevoerd. Het resultaat is een schitterend schoon plafond waar wij trots op zijn.

gevolgen. Meis: ‘Bij de verbouwing van 
een bestaand pand kun je niet vanaf een 
tekening vooraf onderdelen laten maken. 
Als je dat doet weet je zeker dat het niet 
past. We moesten dus het staal voor de 
gevels, zoals windverbanden, allemaal 
ter plaatse inmeten. Dat gold bijvoor-

beeld ook voor de scheidingswanden in 
het kantoorgedeelte. Die zijn opgebouwd 
uit hardhouten kozijnen met glas, om 
het kantoor een open karakter te geven. 
Maar die kozijnen konden natuurlijk 
pas ingemeten worden nadat de gevlin-
derde vloer helemaal klaar was. Ook het 

In het moderne 
kantoorgedeelte zijn 

glazen scheidingswaden 
aangebracht om 

het geheel een open 
karakter te geven. 
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Waterbedrijf 
duurzaam dankzij 
zonnepanelen
Het Hoogezandse bedrijf APSolar is gespecialiseerd in advies 

en installatie van zonnestroomsystemen. De zonnepane-

lenspecialist wil deze systemen toegankelijk maken voor 

iedereen en zo samen met haar klanten werken aan een 

duurzame toekomst. Bij het plaatsen van de zonnepanelen op 

het dak van het nieuwe centrale magazijn van Waterbedrijf 

Groningen speelde APSolar bijna een thuiswedstrijd: hun be-

drijfspand ligt slechts een paar honderd meter verwijderd van 

het magazijn. Projectleider Jorch Kiewiet licht de werkzaam-

heden toe: ‘Op het dak hebben we 1.640 zonnepanelen met 

een hoog vermogen geplaatst, inclusief de omvormers en de 

bekabeling. Die zonnepanelen wekken samen 450.000 kWh 

per jaar op, voldoende elektriciteit voor 120 huishoudens. 

Waterbedrijf Groningen gebruikt de energie voor zowel de 

stroomvoorziening als voor de verwarming van het pand. Een 

gasaansluiting is er niet; het gebouw wordt verwarmd door 

middel van warmtepompen’.

Een constante stroom van duurzame energie

De bestaande industriehal, die werd verbouwd tot magazijn, 

beschikt over een groot dakoppervlak, dat geen hinder onder-

vindt van omliggende bebouwing of begroeiing. Kiewiet: ‘We 

hebben daarom de zonnepanelen niet allemaal op het zuiden 

gericht, maar ook een aantal op het oosten en op het westen. 

Zo produceert het dak gedurende de hele dag een mooie, 

constante energiestroom’.

Goede samenwerking 
voor een strak 
resultaat
Schildersbedrijf Van der Maar BV uit Groningen verzorgde 

het glas- en schilderwerk voor de verbouwing van de loods in 

Hoogezand tot centraal magazijn van Waterbedrijf Groningen. 

Projectleider Dick Doornkamp vertelt wat deze opdracht in-

hield: ‘Van de bestaande loods hebben we de liggers gespoten 

met Caperol Amphibolin, de gevelkozijnen geschilderd en 

we hebben vloercoating aangebracht. In de aangebouwde 

kantoren hebben we Vescom vinyl en glasweefsel afwerkingen 

aangebracht. De houten gevelkozijnen zijn door ons beglaasd 

met HR++ isolatieglas. In de oostgevel hebben we gelaagd 

glas geplaatst, omdat dit geen uv-licht doorlaat. Daardoor 

hebben de opgeslagen buizen een langere levensduur.’

Doornkamp is te spreken over de samenwerking tijdens het 

project, waaraan Van der Maar van september 2017 tot eind 

maart 2018 gewerkt heeft. ‘In samenspraak met aannemer Van 

Wijnen, de directievoerder van het Waterbedrijf en de architect 

hebben we als bouwteam een mooi resultaat neer kunnen zet-

ten. Zo komen de blauwe kleuren van de gevels op diverse plek-

ken terug in het interieur en hebben we in het kantoorgedeelte 

een stalen ligger een industriële look gegeven door hem in 

een aluminiumkleur te spuiten. Verder is het kantoor strak en 

modern uitgevoerd, terwijl de hal zijn oude industriële karakter 

heeft behouden. Wel werden daar enkele grote betonnen lig-

gers geschilderd om het grijze dakvlak te breken.’

Waterbedrijf Groningen • Hoogezand
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Het dak van het 
distributiecentrum is vol 
gelegd met zonnepanelen 
die het pand én de 
warmtepompen van stroom 
voorzien. Het gebouw 
verbruikt dan ook geen gas.

monteren kon pas op het allerlaatste 
moment gebeuren, om beschadigingen 
te voorkomen. Dit alles vroeg om een 
strakke planning, waarbij ruwbouw en 
afbouw elkaar soms kruisten. Geluk-
kig hebben we met alle partijen goed 
samengewerkt om die planning waar te 
kunnen maken.’

Voorbeeld van duurzaam bouwen
Het distributiecentrum van Waterbedrijf 
Groningen heeft geen gasleiding, wat 
op zich niet vreemd is voor een Gro-

nings bedrijf. Meis hierover: ‘De gehele 
energievoorziening wordt verzorgd door 
zonnepanelen op het dak. Die leveren 
voldoende stroom om het pand te ver-
warmen en van elektriciteit te voorzien. 
Verwarming geschiedt met behulp van 
warmtepompen. Overtollige stroom 
wordt opgeslagen in vier grote accu’s, 
zodat er op momenten dat er geen zon 
is altijd voldoende capaciteit aanwezig 
is. Een bestaand gebouw op deze manier 
van de benodigde energie voorzien is een 
mooi voorbeeld van duurzaam bouwen.’
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realiseert 
demonstratiefabriek

ChainCraft

Demonstratiefabriek • Amsterdam

Opdrachtgever
Chaincraft, Amsterdam

Elektrotechniek en 
 bestuuringsinstallatie
RTP Elektrotechniek B.V., Afferden

Leidingsystemen
Leemberg Pijpleidingen & 
 Apparatenbouw B.V., Zwijndrecht

Bouwperiode
Mei 2017 – april 2018

Bouwprogramma
Demonstratiefabriek (loods en tanks)

Het biotechbedrijf ChainCraft is al sinds 2010 bezig met het 
ontwikkelen van vernieuwende technologieën waarmee het 
mogelijk is organische restmaterialen om te zetten in duurzame 
biobased vetzuren. In 2013 ontgroeide het bedrijf de labfase en 
werd er op bescheiden schaal gestart met een pilotinstallatie 
op het terrein van een grote biodieselproducent in het Westelijk 
Havengebied van Amsterdam. Met succes, want inmiddels is het 
tijd voor de volgende stap. Eind april 2018 opent ChainCraft in 
hetzelfde gebied de deuren van een demonstratiefabriek.

Chaincraft startte na de 
labfase met een pilotinstallatie 
op het terrein van een grote 
biodieselproducent. Inmiddels 
is de volgende stap gezet: een 
demonstratiefabriek. 

Biotechbedrijf ChainCraft ontwikkelt 
duurzame biobased chemicaliën 
waarmee vetzuren uit aardolie en 
palmolie één-op-één vervangen kunnen 
worden. Hiervoor zetten ze groente-, 
fruit- en tuinaval om in middellange 
vetzuren (MDFA). 
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Tekst: Astrid Berkhout

In de pilotsituatie was nog sprake 
van een kubieke meter reactoren die 
gezamenlijk enkele tonnen per jaar 
produceerden. De demonstratiefabriek 
daarentegen krikt het volume op; hier 
wordt gestreefd naar een productie 
van 1.000 ton per jaar. En daar houdt 
de ambitie niet op. Als alles volgens 

plan verloopt, zal in 2021-2022 in het 
Noordwesten van Amsterdam de bouw 
plaatsvinden van een grote commerciële 
vergistingsfabriek met een productieom-
vang van maar liefst 10.000 à 20.000 ton. 
Daarvoor moeten wel eerst de benodigde 
financiële middelen bij elkaar worden 
gebracht: circa € 30 miljoen.

De realisatie van de demonstratiefa-
briek kostte € 6 miljoen. Dit is moge-
lijk gemaakt door een combinatie van 
leningen (van de gemeente en de haven) 
en subsidies (onder andere het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling en 
de provincie Noord-Holland vanuit het 
programma Kansen voor West-II, de 
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Een slimme combinatie 
van technologieën
Om de gewenste biobased vetzuren te kunnen produceren, 

beschikt de demonstratiefabriek van ChainCraft over de no-

dige techniek. RTP Elektrotechniek zorgde ervoor dat specifiek 

de elektrotechniek en besturingsinstallaties helemaal in orde 

zijn zodat alle processen gestroomlijnd verlopen.

Op het terrein van ChainCraft staan verschillende tanks opge-

steld waar de te verwerken grondstoffen - in dit geval veelal 

groente- en fruitresten - in worden opgeslagen. Daarnaast is 

er een loods waar allerlei processen plaatsvinden die nodig 

zijn om deze grondstoffen te verwerken tot het gewenste 

eindproduct. ‘Daarbij wordt gebruik gemaakt van diverse 

technologieën, die in dit kader worden samengevoegd’, vertelt 

Peter de Waal, directeur RTP Elektrotechniek. ‘In principe niets 

nieuws voor ons. Het uitdagende was vooral de combinatie, 

dat vergde iets extra’s van ons.’ RTP was tevens verantwoor-

delijk voor de detail engineering. Daarin heeft het bedrijf haar 

toegevoegde waarde qua kennis en kunde kunnen laten zien.

Centraal besturingssysteem

In de demonstratiefabriek is er gekozen voor een eigen Siemens 

PLC besturingssysteem (inclusief visualisatie pakket), waar-

mee het geheel centraal kan worden aangestuurd. Voedings-

verdelers en besturingskasten zijn geïnstalleerd. Verder is er 

glasvezelbekabeling aangelegd voor de communicatie tussen 

de verschillende procesonderdelen. Alle deelprocessen zijn 

bekabeld en aangesloten. De containers en loods zijn boven-

dien voorzien van een lichtinstallatie. ‘Daarnaast hebben we de 

software geschreven voor de automatisering in de zogenaamde 

membraanfilterunit. Als laatste volgt nog de inbedrijfstelling, 

voor de zomer is alles gereed. We zijn er trots op dat we hebben 

mogen meewerken aan een innovatief project als dit!’

Van Heemstraweg 47  |  6654 KD  Afferden (Gld)

+31 (0)487 585 100  |  info@rtp.nl

Industrie
Automatisering
Panelenbouw
Energiebeheer
Service & Onderhoud
Inspectie & Keuringen
Utiliteit
Telefonie & Datanetwerken
Relatiewerk

RTP doet 
meer

Z E K E R H E I D  V O O R A L L E S

 
De eindproducten (middellange 

vetzuurketens) zijn toepasbaar binnen 
de chemie, food- en feed industrie.  

subsidieregeling Demonstratie Energie-
Innovatie (DEI) van RVO.nl).

Een gepatenteerd proces
De demonstratiefabriek, bestaande uit 
een loods en verschillende tanks, is voor-
zien van alle benodigde technologieën 
om het gepatenteerde proces waar het 
om gaat mogelijk te maken. Het draait 
om een vergistingsmethode waarmee 
organische afvalstoffen zoals groente-, 

Demonstratiefabriek • Amsterdam
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fruit- en tuinafval worden omgezet in 
vetzuren. Specifiek middellange vetzuren 
(MDFA). ChainCraft verkrijgt deze rest-
stromen in eerste instantie via veilingen 
en kassen en in een later stadium ook 
via supermarkten (producten met een 
verlopen houdbaarheidsdatum). 

Eindeloze mogelijkheden
Het eindresultaat is daarmee een zeer 
duurzaam product dat gebruikt kan 
worden als hoogwaardige grondstof in 
bijvoorbeeld dierenvoeding. Doordat 
vetzuren het gevecht aangaan met bac-
teriën in het maagdarmkanaal, kunnen 
ze ook nog eens een uitstekend alterna-
tief zijn voor antibiotica, waarvan het 
gebruik nogal discutabel is. Niet voor 
niets heeft ChainCraft inmiddels een 
afzetcontract met de diervoederindus-
trie. In deze industrie wordt tot op heden 
gewerkt met een stuk minder duurzame 
vetzuren, die afkomstig zijn uit fossiele 
olie en palmolie. Maar natuurlijk zijn 
de biobased vetzuren ook interessant 
voor andere industrieën. De chemische 
industrie wordt door de gedreven eige-
naren van ChainCraft - Niels van Stralen 
en Bart Raedts – genoemd als logische 
volgende afzetmarkt (als toevoeging 
in onder andere verf, lijm, coatings en 
smeermiddelen). Uiteindelijk zijn we 
daar allemaal bij gebaat, want hoe meer 
bedrijven overschakelen op de biobased 
vetzuren, des te minder de CO2 uitstoot!
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breidt uit op  
Bedrijventerrein 
Borchwerf II

Medpets.nl

Medpets.nl • Oud Gastel

Opdrachtgever
Medpets.nl

Ontwikkelaar
Remco Ruimtebouw (Nieuwkuijk)

Architect
Remco Ruimtebouw

Adviseurs
Intern Remco Ruimtebouw

Onderaannemers
Augustinus Aannemersbedrijf BV (Och-
ten): Fundering en vloer; Alument BV 
(Oirschot): Aluminium kozijnen; Clad-
ding Point (Arnhem): Levering sandwich 
wandpanelen; Driessen Bouw Asten BV 
(Asten): Bouwkundige indeling (toilet-
ten en pantry); Deeko B.V. (Harmelen): 
Grondwerk, riolering en buitenver-
harding; Van Gemert Installatiegroep 
BV (Overloon): Installaties; Novoferm 
Nederland BV (Waardenburg): Trans-
portdeuren; NV Joris Ide SA (Zwevezele, 
België): Levering sandwich dakpane-

len en enkelwandige staalplaat; Pit 
Beton Heipalenfabriek Kamperland BV 
(Kamperland): Heiwerk; Van Gerwen 
Metaalbouw (GVM) Uden BV (Uden): 
Levering staalconstructie

Bouwperiode
Oktober 2017-april 2018

Bouwprogramma
Magazijn (inclusief corridor)

Bouwoppervlak
1900 m2 (buitenterrein 1500 m2)

Sinds 2012 is Medpets.nl, een van de dochter
ondernemingen van EBirdy, gevestigd op 
Bedrijventerrein Borchwerf II te Oud Gastel. Het 
bedrijf voorziet de komende jaren een sterke groei 
van de activiteiten. Om die reden is in oktober 2017 
gestart met de bouw van een nieuw magazijn op 
hetzelfde terrein. Eind april 2018 is dit helemaal 
gereed en is Medpets.nl klaar voor de toekomst.
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Tekst: Astrid Berkhout

Medpets.nl is de grootste online dieren-
apotheek van Nederland. Het assorti-
ment bestaat uit diergeneesmiddelen, 
voedingssupplementen, dieetvoer en 
verzorgingsproducten voor huisdieren 
en paarden. Iedere maand verlaten circa 
60.000 pakketten het magazijn in Oud 
Gastel, om te worden bezorgd bij klanten 
in met name Nederland, België, Duits-
land, Oostenrijk en Groot-Brittannië. De 
komende jaren zullen dit er alleen maar 
meer worden, vandaar dat er behoefte 
was aan extra opslagruimte. 

Vooral opslagruimte
‘De bedrijfshal is dan ook echt gebouwd 
op de voorziene groei’, vertelt André 
van Aarle, projectcoördinator bij Remco 
Ruimtebouw. Het staalbouwbedrijf uit 
Nieuwkuijk realiseert de nieuwe ma-
gazijnruimte met een oppervlakte van 
1.900 m2 turn-key; van ontwerp tot en 
met de sleutelklare oplevering. ‘We 
hebben veel disciplines in huis en waar 
nodig maken we gebruik van externe 
partijen of onderaannemers.’

Via een corridor kunnen de medewer-
kers van Medpets.nl zich van het ene 

naar het andere pand begeven. Het be-
staande gebouw (waarin zich naast een 
magazijn ook een kantoor en inpakafde-
ling bevinden) en de nieuwbouw vormen 
daarmee één geheel. Door de buiten-
ruimte te bestraten zijn er bovendien 
extra parkeerplaatsen bijgekomen.

Stalen overkapping
Remco Ruimtebouw heeft de engineering 
en montage van bedrijfsruimtes in eigen 
beheer, waardoor vrije overspannin-
gen tot zeventig meter kunnen worden 
gerealiseerd. ‘In het geval van Medpets.
nl ging het om een overspanning van 

Het nieuwe magazijn van Medpets.nl is 
middels een corridor verbonden met het 
magazijn, het kantoor en de inpakafdeling 
in het reeds bestaande gebouw. 
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Kiest u voor Remco Ruimtebouw, 
dan kiest u voor “One stop  
shopping”. Dat betekent optimale 
service vanaf het ontwerp van uw 
bedrijfspand tot en met de  
sleutelklare oplevering en nazorg. 
Ons bouwsysteem is geschikt om 
waar ook ter wereld toe te passen.
 

Conceptmatig bouwen in staal
√ Hoogwaardige kwaliteit
√ Snelle bouwtijd
√ Unieke architectuur
√ Turn-key 
√ Wereldwijd toepasbaar

T:  088 004 93 00
E:  info@remco.jajo.com
I :  www.remco.nl

Remco Ruimtebouw
Touwslager 2, 5253 RK Nieuwkuijk  
Bedrijvenpark Het Hoog - nr. 5311
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bedrijfspand tot en met de  
sleutelklare oplevering en nazorg. 
Ons bouwsysteem is geschikt om 
waar ook ter wereld toe te passen.
 

Conceptmatig bouwen in staal
√ Hoogwaardige kwaliteit
√ Snelle bouwtijd
√ Unieke architectuur
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I :  www.remco.nl

Remco Ruimtebouw
Touwslager 2, 5253 RK Nieuwkuijk  
Bedrijvenpark Het Hoog - nr. 5311

27 meter. De opdrachtgeefster kan de 
ruimte daardoor vrij indelen. Ook bij deze 
nieuwbouw is de staalconstructie met 
behulp van speciale software optimaal 
geconstrueerd en hebben we gebruikt 
gemaakt van de voor Remco Ruimtebouw 
kenmerkende taps toelopende spanten.’ 
De buitenkant van het pand is voorzien 
van donkergrijze sandwichpanelen met 
een Rc-waarde van 4,5 m2 K/W (wanden) 
en 6,0 m2 K/W (dak). Het gebouw voldoet 
daarmee aan de hedendaagse normen en 
is ook geschikt om in de toekomst zon-
nepanelen op het dak te plaatsen.

Kwaliteit in eenvoud
Dankzij de voor Remco Ruimtebouw 
kenmerkende systeembouw, waarbij alle 
onderdelen van tevoren op maat worden 
klaargemaakt in de fabriek en op locatie 
worden gemonteerd tot één geheel, 

wordt de bouwtijd tot een minimum be-
perkt.  ‘Bij elk project streven we ernaar 
kwaliteit te leveren en het beoogde resul-

Oud Gastel • Medpets.nl

Met een overspanning van 
27 meter kan de opdrachtgeefster 
de ruimte vrij indelen

taat te realiseren, ongeacht de omvang 
of complexiteit. Ook hier is dat wat ons 
betreft weer gelukt.’

Om het braakliggende terrein geschikt 
te maken voor de bouw van het nieuwe 
magazijn werd de grond eerst op de 
juiste hoogte gebracht en is er een laag 
menggranulaat aangebracht.  

Aan de binnenkant van 
het nieuwe magazijn 

heb je goed zicht op 
de taps toelopende 

spanten. De betonvloer 
is geschikt voor een 

flinke belasting. 

Europese producent van
dak- en gevelsystemen

Joris Ide nv/sa • Hille 174 • 8750 Zwevezele, België 
T +32 (0)51 61 07 77 • F +32 (0)51 61 07 79 

info@joriside.be • www.joriside.com
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Hoogwaardige dak- en 
wandbekleding
 

Warehousing, ofwel de opslag van goederen in magazijnen, 

heeft een hoge vlucht genomen in Nederland. Mede onder in-

vloed van het nog steeds toenemende aantal webwinkels, die 

natuurlijk ergens hun voorraad kwijt moeten. De nieuwbouw 

van Medpets.nl past in deze ontwikkeling. Joris Ide liftte hier 

op mee en voorzag het magazijn van JI Roof 1000 dakpanelen.

Joris Ide is één van de grootste fabrikanten van stalen dak- en 

gevelsystemen in Europa. Het innovatieve Belgische bedrijf intro-

duceerde in de jaren 90 sandwichpanelen op de markt, die een 

omslag betekenden in de manier van bouwen. ‘Doordat isolatie 

en twee staalplaten worden gecombineerd in één paneel, kan een 

gebouw hiermee veel sneller in elkaar worden gezet’, aldus Wil-

lem van Rootselaar van Joris Ide. ‘Ook in het licht van het enorme 

tekort aan handjes in de bouw is systeembouw de uitkomst.’

Hoge isolatiewaarde

Het hellende dak van het magazijn is voorzien van 1800 m2 

JI Roof 1000 dakpanelen. ‘Een duurzame oplossing, omdat het 

trapezium vormige dakpaneel een hoge isolatiewaarde heeft 

en daardoor bijdraagt aan het verlagen van de energiekos-

ten.’ De toegepaste panelen hebben een schuimkern van PIR 

(brandklasse Bs2d0), zijn 150 mm dik en hebben een Rc-waar-

de van 7,14. Dankzij de hellende vorm van het dak wordt het 

regenwater niet opgevangen, maar loopt het van het dak af.

Een gedegen 
basis
Het nieuwe magazijn van Medpets.nl is gerealiseerd vlak 

naast het bestaande pand van de onderneming op Bedrijven-

terrein Borchwerf II in Oud Gastel, direct aan de snelweg A17. 

Op deze locatie was eerst alleen een braakliggend terrein. 

Deeko B.V. zorgde voor het grondwerk en het rioolwerk. Circa 

1.500 m2 aan buitenruimte en circa 1.900 m2 aan binnenruim-

te werden onder handen genomen.

De grond werd eerst op de juiste hoogte gebracht, waarna 

een laag van menggranulaat is aangebracht. Vervolgens 

realiseerde Deeko B.V. het grondwerk voor de fundering en 

de riolering. Toen het magazijn eenmaal was verrezen, werd 

het gebouw binnen voorzien van een strakke betonvloer die 

stevig genoeg is om een flinke belasting aan te kunnen. Het 

parkeerterrein buiten is verhard met klinkers.

Eenvoudig project

‘We proberen als onderneming op alle vlakken mee te denken 

en oplossingsgericht bezig te zijn. In dit geval was het een re-

latief eenvoudig project. De werkzaamheden zijn dan ook vlot 

verlopen, zonder noemenswaardige problemen. Het nieuwe 

magazijn is een waardevolle aanwinst voor Medpets.nl.’

Rietdekkerstraat 4, 5405 AX Uden
Telefoon: 0413-263678
Internet: www.vangerwenmetaalbouw.nl 
E-mail: info@vangerwenmetaalbouw.nl

Al jarenlang expert in het produceren van:
Complexe staalconstructies
Plaatliggers
THQ- SFB- en IFB Liggers

Medpets.nl • Oud Gastel

bouw
Industrie

Vaktijdschrift over industriële en utilitaire bouwprojecten – maart 2018
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Veenendaal
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Tilburg

Uitbreiding en 
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Agrifac Machinery 

Steenwijk

150 jarig 
Amstel Hotel 
gerestaureerd
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Industriebouw • april 2018 • 54

https://www.joriside.com/nl-be/
http://www.deeko.nl/


bouw
Industrie

Vaktijdschrift over industriële en utilitaire bouwprojecten – maart 2018

Diviande

Veenendaal
The Cube

Tilburg

Uitbreiding en 

nieuwbouw 

Agrifac Machinery 

Steenwijk

150 jarig 
Amstel Hotel 
gerestaureerd

Amsterdam

Ook uw project in Industriebouw? Ga naar 
 industriebouw-online.nl en meld uw project aan



Keizerslanden is zijn tijd vooruit
Winkelcentrum

Winkelcentrum Keizerslanden • Deventer

Opdrachtgever
NSI Winkels, Hoofddorp

Ontwikkelaar
NSI Development, Hoofddorp

Architect
RPHS Plus, Voorburg

Adviseur constructie
IMd Raadgevende Ingenieurs, 
 Rotterdam

Adviseur akoestiek/ 
brandveiligheid
LBP Sight, Nieuwegein

Adviseur installatie
Boersema Installatie Adviseurs, 
 Amersfoort

Aannemer
Aannemingsbedrijf Draisma, Apeldoorn

Natuursteen
Hafkamp Grafwerk en Natuursteen BV, 
Olst

Programma
Renovatie en nieuwbouw 
 winkelcentrum

Bouwoppervlak
Renovatie 7.000 m2; nieuwbouw 
3.500 m2

Winkelcentrum Keizerslanden 
in Deventer werd oorspronkelijk 
in de jaren 70 gebouwd en 
bestaat uit twee woontorens 
met daartussen de lagere 
winkelbebouwing. Het ontwerp 
had naar alle zijden dezelfde 
uitstraling en ten opzichte van 
de omgeving een sterk introvert 
karakter. Het centrum was 
duidelijk aan vernieuwing toe. Nu, 
na een grootscheepse renovatie 
en een flinke uitbreiding, is het 
winkelcentrum weer helemaal 
klaar voor de toekomst en van 
toegevoegde waarde voor de regio.
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Keizerslanden is zijn tijd vooruit

Tekst: Robbert Roos

Voor de uitwerking en realisatie van het 
plan sloegen eigenaar NSI uit Hoofddorp 
en de gemeente Deventer de handen 
ineen. Niet alleen het complex werd on-
der handen genomen, ook de omgeving 
en infrastructuur voor aan- en afvoer is 
tegelijkertijd aangepakt. Aannemings-
bedrijf Draisma uit Apeldoorn tekende 
voor de gehele verbouwing. Projectleider 
Wim Doppenberg: ‘We hebben het hele 
winkelcentrum op zijn kop gezet.’

Inbreiding
Het centrum is tijdens de verbouwing 
open gebleven. Daarom werden ver-
schillende werkzaamheden buiten de 
openingstijden uitgevoerd. Ook hebben 
winkeliers tijdens de werkzaamheden 
hun activiteiten tijdelijk op een alterna-
tieve locatie ondergebracht. Maar voor 
wat hoort wat; alle winkels gingen er na 
de renovatie, met een nieuwe gevel en 
enkele meters vloeroppervlakte meer, 
flink op vooruit. 

Een grootschalige renovatie 
maakt winkelcentrum 
Keizerslanden niet alleen 
toekomstbestendig, maar 
ook aantrekkelijker voor 
winkelend publiek. 
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TOT HET BESTE 

RESULTAAT

SAMENWERKEN 

ALS SLEUTEL

 www.draisma.nl 

Aanrechtbladen | Natuurstenen vloeren | Open haarden | Wandtegels
Nieuw en bestaand grafwerk | Vensterbanken | Restauratie

De Meente 7 - 8021 EV  Olst - Tel: 0570-562648 - www.hafkampnatuursteen.nl

Grafwerken en Natuursteen bv

Graniet voor 
bijzonder effect
Hafkamp Natuursteen uit Olst is gespecialiseerd in het 

leveren en verwerken van diverse soorten natuursteen. Dit na-

tuursteen wordt in de eigen werkplaats verwerkt tot venster-

banken, dorpels, stoepplaten, entree- en gevelbekleding. Voor 

de renovatie van Winkelcentrum Keizerslanden in Deventer 

leverden zij een bijzondere steen. 

Zo wilde de architect voor het Keizerslanden met donkere 

stippen een bijzonder effect aan het bestaande metselwerk 

toevoegen. Dit effect wordt bereikt door vierkante blokken die 

aan de voorzijde ‘gebroken’ zijn, verheven in het bestaande 

metselwerk te plaatsen. Olaf Hafkamp: ‘De keuze viel op een an-

tracietkleurig soort graniet uit het buitenland. Dit graniet was 

echter niet op korte termijn leverbaar. Via ons netwerk hebben 

we uiteindelijk de juiste soort toch te pakken gekregen.’

De vierkante stenen van 12x12 centimeter zijn aan de zijkan-

ten vlak gezaagd en met de ruwe kant naar voren verwerkt. 

Op deze manier geeft het precies het effect wat de architect 

wilde bereiken.  

Winkelcentrum Keizerslanden • Deventer

De bestaande kiosk in het midden is gesloopt. 
Dit leverde flink wat extra meters op
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Doppenberg: ‘De Albert Heijn wilde graag 
uitbreiden zodat er ruimte is voor het 
nieuwste winkelconcept. Daarvoor hebben 
we op het parkeerterrein een nieuw deel 
aangebouwd. Deze parkeerplaatsen zijn 
trouwens op een andere plek weer gecom-
penseerd’. Ook kreeg de supermarkt een 
eigen laad/los perron voor aan- en afvoer. 
Verder werden de meters voor uitbreiding, 
op een paar situaties aan de achterzijde 
na, vooral binnen gewonnen. Doppenberg: 
‘Je kunt in plaats van uitbreiding eigenlijk 
beter spreken van inbreiding’.

Extra ruimte
Voor de renovatie werd zoveel mogelijk 
gebruik gemaakt van de bestaande con-
structie. De nieuwe gevels zijn daarop 
gemonteerd. ‘Dat was af en toe behoor-
lijk passen en meten. De bestaande kiosk 
in het midden is gesloopt. Dit leverde 
flink wat extra meters op. Verder hebben 
we de paden tussen de winkels, die van 
oorsprong erg breed waren, wat smaller 
gemaakt. Dit leverde per winkel over de 
gehele breedte al snel twee á drie meter 
extra ruimte op.’ En niet voor niets. Al 
die extra meters maken door de extra 

huuropbrengsten de investering van 
NSI rendabel. De nieuwe gevels hebben 
een betonnen kader. In combinatie met 
de rood/bruine ‘wasserstrich’ steen van 
het metselwerk wordt zo een stoer en 
open karakter bereikt wat tegelijkertijd 
uitnodigt om de winkel te betreden. De 
nieuwe gevels zijn overigens niet alleen 
mooi, maar dankzij de beveiligings-
klasse II ook nog eens extra veilig.  

De nieuwe gevels zijn 
gemonteerd op de 
bestaande constructie 
van het winkelcentrum. 
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Groene beleving staat centraal bij nieuwbouw

Nieuwbouw Tuincentrum Coppelmans • Nuenen

Opdrachtgever
Tuincentrum Coppelmans, Nuenen

Architect
Mies Architectuur (Ede)

E- en W-Installatie
Cogas Zuid, Heusden

Aannemer
Thermoflor, Heerlen

Afbouw
Ban Bouw, Neunen

koeltechniek,
airconditioning, verwarming
triki Koeltechniek, Helmond

Telecommunicatie en beveiliging
Liho Telecom & Safety Systems, Neunen

Grond en graafwerk
De Jong Hoogwoud, Opmeer

Bouwperiode
juli 2017 t/m maart 2018

Bouwprogramma
Tuincentrum met parkeerplaats

Bouwoppervlak
8.800 m2

Voor Tuincentrum 
Coppelmans is 
gebruik gemaakt 
van ceder hout.
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Groene beleving staat centraal bij nieuwbouw

Tuincentrum 
Coppelmans

Tekst: Astrid Berkhout

De nieuwbouw van Tuincentrum Coppelmans in Nuenen 
is gereed! De gedreven ondernemer Patrick Coppelmans 
is er jarenlang mee bezig geweest, maar dankzij zijn 
doorzettingsvermogen is de winkel nu eindelijk een feit. 
En hij heeft meteen iets bijzonders neergezet, want met 
een oppervlakte van 8.800 m2, 300 parkeerplaatsen en 
60 medewerkers is het een van de grootste, modernste én 
mooiste tuincentra van Zuid-Nederland.

In Patrick vond Mies Architectuur een 
opdrachtgever met een geheel eigen 
visie. ‘Hij heeft gevoel voor kwaliteit en 
een mooie winkelinrichting en dat wilde 
hij graag tot uitdrukking laten komen in 
dit gebouw’, aldus Anke Jansen-Groes-
beek van Mies Architectuur, die het voor-
ontwerp verder uitwerkten op basis van 
Patricks ideeën. In het buitenland zag hij 
bijvoorbeeld een houten dakconstructie, 
die hij vervolgens toepaste in een deel 
van zijn eigen nieuwbouw. Uniek voor 
tuincentra en daarmee zeer onderschei-

dend. ‘We hebben bewust echt hout, in 
dit geval duurzaam ceder hout, gebruikt 
voor een natuurlijke uitstraling.’

Opvallende entree
Onderscheidend is ook de opvallende en-
tree, waarvan de dakconstructie bestaat 
uit drie kappen. De hoofdstructuur van 
het gebouw is in de lengte van de kavel 
gelegd, waarna de entree er dwars op is 
gezet zodat deze er echt uitspringt. Be-
zoekers worden verder op de traditionele 
manier door het gebouw geleid; van de 

koude naar de warme kassen, eindigend 
in een grote horecafaciliteit. Vanwege de 
locatie, aan een belangrijke toegangsweg 
naar Nuenen, was er vanuit de gemeente 
een accent vereist op de hoek van het 
gebouw. Daarom is het restaurant aan-
gelegd in twee verdiepingen en is buiten 
een terras gerealiseerd.

Van licht naar donker
‘In de entree is het licht en is alles wat 
ruwer afgewerkt. Naarmate je verder 
het gebouw ingaat wordt het rustiger en 

De hoofdstructuur van het tuincentrum is in de lengte 
van de kavel gelegd. De entree staat hier dwars op, 
zodat het een ware eyecatcher is geworden.  
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Ook in 2018 bouwen wij 
volop voor de volgende 
tuincentrum ondernemers:

Thermoflor 
feliciteert 
Coppelmans 
Nuenen met 
de opening.

Intratuin Pijnacker

Tuincentrum  
Daniëls - Vlodrop

Tuincentrum 
de Boet - Hoogwoud

Intratuin Deventer

Nieuwbouw Tuincentrum Coppelmans • Nuenen
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donkerder.’ Dat maakt het voor de onder-
nemer makkelijker om bijvoorbeeld in 
het najaar een sfeervolle kerstshow neer 
te zetten. De betonvloeren en stalen hek-
werkjes in het achterste gedeelte zorgen 
samen met de antracietgrijze kleurstel-
ling voor een stoere, industriële uitstra-
ling. Tuincentrum Coppelmans Nuenen 
is klaar voor de toekomst!

Voor en naast het 
tuincentrum is een groot 
parkeerpark aangelegd met 
300 parkeerplaatsen. 

Opvallend aan de entree van Tuincentrum 
Coppelmans is de bijzondere dakconstructie 
die bestaat uit drie kappen.   
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Het hele jaar 
door een 
aangename 
temperatuur
Ook op het gebied van koeltechniek heeft Tuincentrum 

Coppelmans voor de nieuwbouw in Nuenen gekozen voor 

kwaliteit. Triki Koeltechniek, een familiebedrijf dat al sinds 

1960 bestaat, verzorgde naast verschillende koeltechnische 

oplossingen tevens de airconditioning en een deel van de 

verwarmingsinstallaties.

De nieuwbouw van Tuincentrum Coppelmans beschikt onder 

andere over een splinternieuwe snijbloemenafdeling. Speciaal 

hiervoor realiseerde Triki Koeltechniek een grote koelcel van 

132 m2. ‘Deze kan in principe worden ingesteld op 3˚ Celcius, 

maar dit is natuurlijk niet prettig voor het winkelende publiek’, 

vertelt Rob Triki. ‘Vandaar dat hier gestreefd wordt naar 15˚. 

De koelcel voor de opslag van de bloemen, van 23,9 m2, is wel 

gewoon op 3˚ afgesteld.’ In het restaurant heeft het bedrijf de 

negen aanwezige koelmeubelen aangesloten op één modu-

lerend systeem, dat ervoor zorgt dat de temperatuur zichzelf 

afhankelijk van de gemeten luchttemperatuur aanpast.

Milieuvriendelijk waterpompsysteem

De kantoren, de kantine en de dierenartskliniek zijn verder 

voorzien van een warmte terugwin (WTW) systeem (voor 

de ventilatie) met geïntegreerde airconditioning, zodat deze 

ruimtes het hele jaar door een aangename temperatuur 

hebben. Voor de verwarming van de kantoren en de dieren-

artskliniek heeft Triki Koeltechniek – naast de door Cogas 

aangebrachte vloerverwarming – gekozen voor een milieu-

vriendelijk warmtepompsysteem. ‘Topmerken kiezen bijna 

alleen nog maar voor deze oplossing. Naast het duurzaam-

heidsaspect is er sprake van een rendementswinst van in dit 

geval wel 400%.’

Een stevig 
fundament
Een goede basis is altijd belangrijk, zeker bij de indrukwek-

kende nieuwbouw van Tuincentrum Coppelmans. Aan aan-

nemingsbedrijf De Jong Hoogwoud de schone taak om het 

grond- en straatwerk te verzorgen.

‘We hebben de riolering aangebracht en een fundering 

aangelegd met menggranulaat’, vertelt Joost Groefsema van 

De Jong Hoogwoud. Met bestratingsmachines is vervolgens 

het straatwerk aangebracht. Een omvangrijke klus, want in 

dit geval ging het om 5.000 m2 beton in het gebouw zelf. 

Voor de resterende 3.800 m2 viel de keuze op H-profielstenen 

- in sfeerkleuren -  met facetrand vanwege het verwachte 

intensieve gebruik. ‘Onze vakmensen hebben deze er zo strak 

mogelijk ingelegd, zodat de lijnen mooi recht zijn.’

Strakke planning

Voor het parkeerterrein, dat plaats biedt aan 300 auto’s, zijn H-

profielstenen zonder facetrand gebruikt. Er was sprake van een 

behoorlijk strakke planning, vandaar dat gelijktijdig is begon-

nen met het bestraten van zowel het binnen- als het buiten-

gedeelte. ‘Machinaal bestraten is onze grote kracht, daardoor 

konden we heel snel meters maken. In dit geval was dat extra 

belangrijk omdat men na het aanbrengen van de bestrating 

meteen aan de slag ging met de inrichting van het geheel.’

WWW.MACHINAALSTRATEN.NL

De Veken 130
1716 KG Opmeer
0226-351629

DE JONG
Aannemersbedrijf De Jong Hoogwoud BV

-Grondwerk 
-Rioleringen
-(Erf)verharding
-Ontwerp en
  advies
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High-end camera 
observatie systeem 
voor waardevolle 
bedrijfsinformatie
De nieuwbouw van Tuincentrum Coppelmans is voorzien van 

allerlei faciliteiten op het gebied van beveiliging en telecom-

municatie. Om een veilige omgeving te creëren voor zowel 

klanten als medewerkers is er gebruik gemaakt van de nieuw-

ste technologieën.

Zo is er een innovatief inbraaksignaleringssysteem geïn-

stalleerd dat niet alleen alarm slaat als onbevoegden zich 

toegang verschaffen tot het gebouw, maar tegelijkertijd ook 

relevante bedrijfsgegevens bijhoudt. ‘In totaal zijn circa vijftig 

camera’s geplaatst op verschillende strategische plekken’, 

vertelt Marc Gijsbers van Liho Telecom & Safety Systems. Zo 

krijg je een goed beeld hoeveel mensen op een dag het tuin-

centrum bezoeken en waar de meeste mensen zich ophou-

den. Daar kan de ondernemer bijvoorbeeld de inrichting op 

afstemmen. ‘Tuincentrum Coppelmans is één van de eersten 

in deze regio die over dit high-end systeem beschikt, onge-

twijfeld zal het veel navolging krijgen.’

Intelligente brandbeveiliging

Het magazijn en de toegang tot het pand zijn beveiligd met 

een toegangscontrole systeem, waardoor alleen geautori-

seerde personen deze ruimte kunnen betreden. Daarnaast is 

een VoIP telecom systeem aangebracht: een combinatie van 

draadloze en vaste toestellen. ‘Qua brandbeveiliging hebben 

we gekozen voor een intelligent systeem dat zich automa-

tisch aanpast aan de omgeving en alleen een alarmmelding 

geeft bij plotselinge temperatuurstijgingen in een kort 

tijdsbestek. We hebben hiervoor een speciale detectiekabel 

toegepast die hoog in de kassen is geïnstalleerd.’

Een slimme 
combinatie van 
staal en hout
Het ontwerp van de nieuwbouw van Tuincentrum Coppel-

mans is ontstaan dankzij een intensieve samenwerking 

tussen ondernemer Patrick Coppelmans, architectenbureau 

Mies en Thermoflor, specialist in het bouwen van tuincentra 

en bedrijfshuisvesting voor de groene branche. Onder andere 

de kenmerkende dakconstructie, een slimme combinatie van 

staal en hout die zeker navolging gaat krijgen in de branche, 

is door Thermoflor gerealiseerd. 

Beleving en design hebben veel aandacht gekregen. Bijzonder 

is het feit dat een houten draagconstructie is toegepast in 

een deel van de nieuwbouw. Voor nog meer sfeer is gebruik 

gemaakt van gelamineerde vurenhouten spanten en kolom-

men. Ben Boon (Thermoflor): ‘Hout past goed bij het natuur-

lijke karakter van een tuincentrum.  De entree - waarvan de 

dakconstructie bestaat uit drie kappen – is bewust uitgevoerd 

in hout om bij binnenkomst meteen een goede sfeer neer te 

zetten.’ Ook in de horeca aan het eind van de routing is dit 

het geval. De rest van het gebouw heeft een staalconstructie, 

gecoat in antraciet (RAL 7016), wat zorgt voor een rustige, 

neutrale achtergrond. ‘Dit contrasteert met de groene planten 

in de kassen waardoor deze mooi uitkomen.’

Van licht naar donker

In de gedeelten waar planten staan is gekozen voor lichtdoorla-

tende daken, gemaakt van geïsoleerde, kunststof polycarbonaat 

platen. Waar geen licht nodig is, is gebruik gemaakt van sand-

wich panelen. ‘Heel functioneel en tegelijkertijd zorgt het voor 

een nieuwe spanning in de winkel; je gaat van licht naar donker 

en vervolgens weer naar licht.’ Een mooie variatie in winkel-

beleving. Qua vloeren is een combinatie van klinkers en beton 

toegepast; klinkers waar het waterproof moet zijn en beton op 

plekken waar bijvoorbeeld potten, tuinmeubelen en decoratie-

artikelen staan. Dankzij een strakke planning van Thermoflor is 

Coppelmans er klaar voor. Laat het voorjaar maar beginnen..!

Nuenen • Nieuwbouw Tuincentrum Coppelmans
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Een markant gebouw 
waar je zo voorbij zou 

fietsen

Tekst: Ton vd Laar

Helemaal opgegaan in zijn omgeving ligt in het Zeeuwse Zoutelande Duinhotel Tien 
Torens, gebouwd tegen een duinhelling. Wie erlangs komt moet goed opletten om er 
niet aan voorbij te gaan. Duinhotel Tien Torens – het hotel dat jarenlang op deze plek 
stond heette ook al zo – ontleent zijn naam aan het prachtige uitzicht over Walcheren 
en dan met name aan de kerktorens die je vanaf de top van het duin kunt zien. 
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Zoutelande • Duinhotel Tien Torens

Dankzij het 
aangeplante helmgras 
gaat Duinhotel Tien 
Torens helemaal op 
in zijn omgeving.  
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praktische mensen
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Onderdeel van de LievenseCSO Groep

www.roegiersglas.nl | 0113 577221
Schouwersweg 100 | 4451 HT Heinkenszand 

Duinhotel Tien Torens • Zoutelande

Duinhotel Tien Torens ligt 
verborgen in het hoogste 
duin van Zoutelande.
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Bouwen op los zand
Bartels Ingenieurs voor Bouw & Infra was hoofdconstructeur van 

het project Duinhotel Tien Torens. Projectleider Rob Mink vertelt: 

‘We hebben de constructie ontworpen en het hele project bege-

leid, tot en met de uitvoering. Het bouwen in de duinen vereiste 

de nodige creativiteit en stelde hoge eisen aan de uitvoering en 

de samenwerking tussen alle partijen’.

Zandkasteel

Het gebouw volgt de contouren van het duin waar het tegenaan 

gebouwd is. Mink: ‘Duinen kun je vergelijken met een zandkasteel; 

dat kan zomaar ineens in elkaar zakken terwijl je aan het spelen 

bent. Dat fenomeen was ook waar we vooraf enigszins gespannen 

voor waren en dan met name tijdens het heien van de palen. Heel 

voorzichtig zijn we stap voor stap met de constructie tegen het 

duin omhooggegaan, zodat we het natuurlijke talud niet zouden 

verstoren. Dat is gelukt en uiteindelijk werkt de gehele constructie 

als een geheel en is hij stevig verankerd in de duinen’.

Verspringende kolommen

Doordat het gebouw de helling van het duin volgt zijn er veel 

verspringingen in de constructie. Veel kolommen moesten daarom 

direct op de verdiepingsvloeren geplaatst worden. Mink: ‘In de 

vloeren moesten de nodige ponswapeningen worden opgenomen, 

waarbij het tijdens de uitvoering van groot belang was om goed 

op te letten dat die op juiste manier aangebracht werden’. Mink 

noemt als laatste bijzondere aspect de montage van de uniek 

vormgegeven prefab gevelelementen, waarvoor in samenspel met 

de aannemer speciale oplossingen werden ‘uitgevonden’!

Opdrachtgever
IBB Projectontwikkeling, Domburg

Architect
Lokerse Architecten, Biggekerke

Constructeur
Bartels Ingenieurs BV, Apeldoorn

Brandrapportages
S&W Consultancy, Vlissingen

Rapportages bouwbesluit
Bouwcoördinatie Richard de Beer,  
Beek en Donk

Hoofdaannemer
Bouwgroep Peters BV, Middelburg

Leverancier prefabbeton
Vebo Beton & Staal, Bunschoten

W- en E-installaties
Installatiebedrijf Van de Velde Yerseke 
BV, Yerseke

Isolatie en dakbedekking
Lukasse Dakbedekking, Goes

Glas
Roegiers Glas, Heinkenszand

Bouwperiode
April 2016 - 2017

Bouwprogramma
Nieuwbouw hotel met 10 suites, 
 penthouse, lobby/restaurant en 
parkeer kelder

Bruto vloeroppervlak
2.100 m2

Duinhotel Tien Torens beschikt over tien 
ruime en luxueuze lodges, een pent-
house en een grote lobby, die ook dienst-
doet als restaurant en ontbijtruimte. 
De tien torens in de omgeving zie je nu 
vanaf het grote dakterras.

Stapje voor stapje langs het duin 
omhoog
Projectleider Ewout Dek Van hoofdaanne-
mer Bouwgroep Peters BV uit Middelburg, 
die samen met uitvoerder Ruud Verdonk 
en assistent-uitvoerder Krijn Wielemaker 
de kar trok van dit project, is enthousiast 

over het unieke bouwwerk. ‘Het hotel 
volgt de helling van het duin en is eigen-
lijk gedeeltelijk in de duinen gebouwd. 
Telkens moesten we de strijd aanbinden 
met het zand, om te voorkomen dat het 
hele duin naar beneden zou komen. Met 
damwanden en berlinerwanden hebben 
we alles op zijn plek kunnen houden. 
Heel voorzichtig zijn we zo stapje voor 
stapje omhooggegaan, tegen het duin op.’

Beglazing plaatsen met een spinnetje
Het casco van betonnen vloeren en holle 
wanden en stalen kolommen was niet 

eenvoudig te verwezenlijken. Breedplaat-
vloeren moesten aansluiten op kanaal-
platen en aan de holle wanden moesten 
consoles gestort worden om de kanaal-
plaatvloeren op te leggen. Veel aansluitde-
tails moesten tijdens de bouw nog vastge-
steld worden door de complexe vorm.

De gevels werden helemaal opengehou-
den. Daarin kwamen verdiepingshoge 
aluminium puien. ‘Bij het plaatsen van 
die puien en de beglazing zijn de nodige 
kunstgrepen toegepast’, zegt Dek. ‘Met 
name het glas was door zijn omvang 
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Unieke klus 
voor Lukasse 
Dakbedekkingen
Voor Lukasse Dakbedekkingen uit Goes was Duinhotel Tien 

Torens een niet alledaags project. Algemeen directeur Bram 

Lukasse legt uit wat er moest gebeuren: ‘Op de dakterrassen 

en daken hebben we isolatie en dakbedekking aangebracht. 

Daarnaast moest de hele buitenschil met al zijn rondingen, 

goten en aansluitingen op de fundering waterdicht gemaakt 

worden. Het was heel secuur werken, met veel passen en 

meten. Gelukkig konden we daarbij rekenen op het vakman-

schap van onze medewerkers’.

Helmgras

De hellende delen tussen de terrassen, die beplant zijn met 

helmgras, moesten ook waterdicht zijn. Daarbij is gekozen 

voor een wortelwerende dakbedekking, die ook toegepast 

wordt bij groene daken, niet toevallig een van de expertises 

van Lukasse Dakbedekkingen. Lukasse: ‘De detaillering van die 

hellende delen was ingewikkeld en de werkruimte beperkt. 

Bovendien moest het in één keer goed zijn, als het zandpak-

ket er eenmaal ligt kun je er bijna niet meer bij voor repara-

ties. Dat is ons uitstekend gelukt, we zijn er trots op’.

Precisiewerk voor 
Roegiers Glas
Wie het gloednieuwe Duinhotel Tien Torens in het Zeeuwse 

Zoutelande passeert ziet drie opvallende dingen: de betonnen 

gevelelementen en balustrades, het helmgras daar tussenin 

en de grote, verdiepingshoge ruiten. Die laatste werden 

geleverd en geplaatst door Roegiers Glas uit Heinkenszand. 

Richard van Wijk, samen met Antwan de Punder directeur/

eigenaar van het bedrijf, legt uit hoe dat ging: ‘Deze opdracht 

was complex omdat de hele betonconstructie, inclusief de 

balustrades, al aanwezig was op het moment dat wij het glas 

konden plaatsen. De grote ruiten moesten daarom met een 

kraan op de balkons getild worden, waarna ze met een klei-

nere kraan, die in het gebouw stond, naar binnen verplaatst 

konden worden. Dat was een secuur werk, rondom de ruit 

was daarvoor nauwelijks speling, terwijl de grootste ruit een 

afmeting had van 4,85 bij 2,70 meter en 1000 kg woog’.

Vanwege de grote afmetingen van de ruiten, de veiligheid en de 

ligging aan zee werd extra dik, gehard en gelaagd glas toege-

past. Op de hoeken bevinden zich in verband met het uitzicht 

geen stijlen. Daar is het glas aangebracht met een overlap en 

constructief gekit. Van Wijk: ‘De meeste tijd en aandacht hebben 

we besteed aan de werkvoorbereiding en de afstemming tussen 

de diverse partijen. Daarom is ook dit project vlot verlopen’.

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

Kwaliteit. Duurzaamheid. Flexibiliteit      de wortelwerende 
dakbedekking en
afschot-isolatie op 
duinhotel de Tien Torens!

Wij verzorgden

Duinhotel Tien Torens • Zoutelande

Industriebouw • april 2018 • 70

https://www.lukasse.nl/
http://www.roegiersglas.nl/


enorm zwaar. We hebben de ruiten met 
de kraan op de terrassen gehesen en ze 
vervolgens in de puien geplaatst met een 
klein rupskraantje, een ‘spinnetje’, dat 
binnenin het gebouw stond’.

Afgeronde gevelelementen
Beeldbepalend bij Duinhotel Tien Torens 
zijn de fraai vormgegeven, afgeronde 
prefab betonnen gevelelementen, die 
de omlijsting vormen van de terrassen 
van de lodges en waartussen helmgras 
is aangeplant. Dek hierover: ‘Samen met 
leverancier Prefab Beton Vebo BV hebben 
we die elementen gedetailleerd, uiteraard 
ook in nauw overleg met de hoofdcon-
structeur. Er is gewerkt met een stelruim-
te van slechts 10mm, maar doordat alles 
in een 3D-model ontworpen is paste het 
perfect. Het resultaat ziet er strak uit’. De 
beplanting met helmgras - de finishing 
touch - vroeg ook om creatieve oplossin-
gen. Het hotel is gerealiseerd in slechts 
270 werkbare werkdagen en inmiddels in 
gebruik genomen. Zeeland heeft er een 
futuristisch ogende trekpleister bij.

De enorm zware beglazing 
werd op met een rupskraantje 
(spinnetje) op zijn plaats gezet. 

Aan de voorzijde van Duinhotel Tien 
Torens vind je de parkeerkelder voor 
de hotelgasten. 
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Een samenvoeging van kennis, 
inspiratie, studie en

reflectie

Openbare bibliotheek • Deventer

Opdrachtgever
NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer
 
Architect
Bierman Henket, Esch

Hoofdaannemer 
Paul Hardonk Bouw, Deventer
 
Adviseurs 
JVZ ingenieurs (constructie) 
EWZ adviseurs (installatietechniek) 

LBP Sight (bouwfysica, akoestiek en 
brandveiligheid)
 
Installaties
Van Dorp, Deventer

Grondwerk
De Poorte Joppe, Joppe

Parketvloer
Finesse Parketvloeren B.V., Rosmalen

Metal studwanden en systeem-
plafonds
TIB Finishing, Rijssen

Gevelbekleding
NBK Hunter Douglas
 
Oplevering 
2018

De bibliotheek gaat helemaal van deze 
tijd worden. De hedendaagse openbare 
bibliotheek dient naast leeszaal nu ook 
als inspirerende plek voor ontmoeting, 
studie en activiteit met een centrale rol 
in de samenleving. Het gebouw bestaat 
uit een aaneenschakeling van verschil-
lende elementen, zoals informatieter-
minals, leestafels, studieplekken en zit-
hoeken. De publieke route begint buiten 
bij de hoofdentree en verleidt bezoekers 
om over een brede trap verschillende 
plekken in de bibliotheek te ontdekken. 
De trap is vanuit buiten, maar ook vanuit 
binnen op verschillende locaties middels 
vides te ervaren. Op de tweede verdie-
ping wordt de bezoeker beloond met een 

Na 15 jaar plannen maken werd er in augustus 2015 besloten dat de bouw van 
een nieuwe bibliotheek in Deventer door zou gaan. De oude stadsbibliotheek 
voldeed na ruim 50 jaar niet meer aan de hedendaagse eisen. Op de oude 
locatie van de SNS bank aan de Stromarkt wordt momenteel de laatste hand 
gelegd aan de 3500 m2 grote publieksvoorziening. De bouw is naar ontwerp 
van architectenbureau Bierman Henket uit Esch.

weids uitzicht over de binnenstad van 
Deventer. Verder krijgt de nieuwe biblio-
theek een grote fietsenstalling, welke 
gerealiseerd wordt op de kelder van het 
bestaande gebouw.

Samenvoeging van oud en nieuw 
De nieuwe bibliotheek sluit aan op het 
naastgelegen rijksmonumentale pand La 
Fontana. Voor een goede overgang van oud 
naar nieuw moest er dus goed rekening 
worden gehouden met de schaal, de maat-
voering en het kleur- en materiaalgebruik 
van het nieuwe pand. De vormgeving en 
materialisatie van de nieuwe bibliotheek 
is eigentijds, maar past tegelijkertijd in 
het profiel van de kleine historische bin-

nenstad. De gevel van de bibliotheek is 
opgebouwd uit keramische elementen die 
speciaal voor dit project ontworpen zijn. 
Het keramiek is gemaakt door NBK Hun-
ter Douglas op basis van twee verschil-
lende extrusiemallen. De oker kleurige 
elementen hebben een verfijnde, verticale 
belijning, zodat de gevel past in de histori-
sche omgeving die vooral uit metselwerk, 
natuursteen en stucwerk bestaat. Door de 
variatie van wisselend lichte en donkere 
kleuren van de okergele geveldelen, zal er 
een mooi lijnenspel ontstaan wanneer de 
zon erop of erlangs schijnt. De gesloten 
geveldelen worden afgewisseld met open 
vlakken van stalen vliesgevels, die sterk 
verticaal geleed zijn.
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Tekst: Mats Fortuin

Een impressie van Openbare Bibliotheek 
Deventer, ontwerp en visualisatie 
BiermanHenket. De gevel van de 
bibliotheek bestaat uit keramische 
okerkleurig elementen die speciaal voor dit 
project ontworpen zijn. 

Een impressie van Openbare Bibliotheek 
Deventer, ontwerp en visualisatie 
BiermanHenket. Vanaf de tweede 
verdieping heeft de bezoeker een weids 
uitzicht op het centrum van Deventer. 
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Tevens inname van:
• Bouw- en sloopafval
• Hout, puin, grond en asbest

Adres: Joppelaan 81
 7215 AD Joppe  

Contact: Tel:. 0575 49 43 08
 info@depoortejoppe.nl 
 www.depoortejoppe.nl

Finishing

‘THE 
FINISHING 
TOUCH’

0667
085 -

9 51

www . tib - finishing . nl

Metal stud wanden

Luxe wanden

Systeemplafonds

Verlichting

Brandwerend bekleden

De finishing touch
 

In de nieuwe Openbare Bibliotheek wordt zo’n 2500 m2 aan 

metalen studwanden geplaatst en ongeveer 800 m2 sys-

teemplafonds. De levering en montage wordt verzorgd door 

het binnenafbouwbedrijf TIB Finishing uit Rijssen. Medio 

december 2017 is TIB gestart met het plaatsen van de wanden 

voor de tweede verdieping om vervolgens naar beneden af te 

bouwen. De kelder zal als laatste worden gerealiseerd. Met 

een ploeg van acht eigen monteurs verzorgt men straks de 

totale afbouw van de Openbare Bibliotheek. 

‘Het is een vrij bewerkelijk project waarbij we te maken heb-

ben met veel details. Denk hierbij aan de vele aansluitingen 

bij de ramen en de verschillende houten koven die wij hier-

voor gebruiken. Dit is voor ons echter geen onbekend werk en 

we hebben hier goed rekening mee gehouden in de planning. 

Het is een mooi project wat geheel naar wens verloopt’, aldus 

eigenaar Savio Strik. Naast de metal studwanden en systeem-

plafonds heeft TIB zich ook gespecialiseerd in het monteren 

van luxe volglazen wanden, de aanleg van verlichting en het 

realiseren van brandwerende doorvoeringen.

Grond- en straatwerk
De nieuwbouw van de bibliotheek begon bij De Poorte Joppe 

met het uitgraven van het pand en het afvoeren van de grond. 

Aangezien de voorzijde van de nieuwe bibliotheek aanzienlijk 

groter is geworden, werd er gestart met het ontgraven van 

deze fundering. Al het leidingwerk en de bekabeling welke 

dwars door het pand heen liep, moest hiervoor eerst zorgvuldig 

worden verlegd. Hiervoor heeft De Poorte Joppe het grondwerk 

verzorgd. Om de grond te kunnen afvoeren vanuit de drukke 

binnenstad van Deventer heeft De Poorte Joppe extra rekening 

gehouden met de planning en meerdere vrachtwagens inge-

zet. Gezien de oudheid van de bibliotheek en de historische 

plek waarop deze gebouwd is, is er gedurende de grondwerk-

zaamheden ook nauw samengewerkt met archeologie. Tot slot 

heeft De Poorte Joppe ook de opdracht ontvangen voor het 

herleggen van 500 m2 straatwerk rondom het gebouw. 

Openbare bibliotheek • Deventer

Een impressie van Openbare 
Bibliotheek Deventer, ontwerp 
en visualisatie BiermanHenket. 
De bibliotheek krijgt een 
eigentijds uitstraling die past 
bij het historische karakter van 
de binnenstad.
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De Kleine Elst 14, 5246 JH  Rosmalen
T.: +31 73-6417631  E. info@fpvl.nl  www.fpvl.nl    

Finesse is hout. Een wereld aan inspiratie
Finesse realiseert de allermooiste houten interieurs. Van vloe-
ren tot plafonds en van trappen tot wandbekleding. De laatste 
trends, de beste materialen en pure kwaliteit komen samen. 
Finesse is hout. Al ruim 20 jaar lang. Bekende projecten o.a. 
het Rijksmuseum, Erasmus Universiteit, Kenniskluster en vele 
meer.  Bezoek onze website voor informatie of bel voor een af-
spraak. Wij informeren u graag over de diverse mogelijkheden!

De overtreffende 
trap met parket
Wat het interieurontwerp van de Openbare Bibliotheek ken-

merkt is het steeds terugkomende gebruik van eikenhouten 

parket. Niet alleen op de vloer, maar ook op de verticale en 

horizontale delen van de brede tribunetrappen. Ook worden 

er zelfs bepaalde delen van het plafond mee bekleed. Finesse 

Parketvloeren BV uit Rosmalen adviseerde dit specifieke type 

parketvloer en levert in totaliteit 750 m2 voor de vloer en 

500 m2 voor de tribunetrappen. 

Er is gekozen voor de eigen merkvloer genaamd Profistab; een 

tweelaags parket met een dikte van 10 mm waarvan 4 mm 

top laag is. Dit is goed toepasbaar op zowel de betonnen 

ondervloer als op de mulitplex constructie van de tribune-

trappen. De 78 mm brede Profistab Strappa vloerdelen zijn 

opgebouwd uit meerdere dunne strookjes eikenhout. De 

parketplanken worden met een twee componenten kit ver-

lijmd en aan elkaar bevestigd middels een eenvoudige mes en 

groefverbinding. Bij overgang van horizontaal naar verticaal 

op de trappen wordt een massieve houten lat toegepast voor 

een nette en solide afwerking. ‘Het “Profistab Strappa” parket 

heeft een eigentijds design, maar toch een warme, natuurlijke 

uitstraling. Dit past heel goed bij wat de architect voor ogen 

heeft’, aldus projectadviseur Otto Nelemans. Finesse bege-

leidt het project van eerste afspraak tot laatste inspectie en 

zal naar verwachting eind april de eerste levering doen.  

Duurzaam en maatschappelijk 
verantwoord bouwen
Bij de bouw is er gelet op het gebruik van 
duurzame materialen en zijn er tevens 
energiezuinige installaties aangebracht. 
Ook is er aandacht besteed aan het 
maatschappelijke aspect. Zo komen de 
meeste bedrijven die werkzaam zijn 
aan het project uit de eigen regio. Het 
bekorten van de reistijd is gunstig voor 
de economie en voldoet aan het maat-
schappelijk verantwoord ondernemen.
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Een ingrijpende

transformatie

Oorden Staete • Rotterdam

Opdrachtgever 
Estea Capital BV (Rotterdam)
 
Ontwikkelaar 
Estea Capital BV (Rotterdam)
 
Architect  
Lengkeek Architecten en Ingenieurs BV 
(De Bilt)

Hoofdaannemer
Bolton Bouw, Woerden
 
Adviseurs 
Lok Techniek BV (Bodegraven)

Schilderwerk
Vermeij Schilderwerken B.V., Woerden

 

Bouwperiode 
Fase I: augustus – december 2017 
(gevel: april 2018); fase II: februari – 
 augustus 2018
 
Bouwprogramma
155 seniorenappartementen

Bouwoppervlakte 
8500 m2

Het pand van Oorden Staete in Rotterdam, voorheen bekend onder de naam Avondrust, 
ondergaat een ingrijpende verandering. In twee fases voert Bolton Bouw BV uit Woerden 

een complete renovatie uit waarbij de schil in zijn geheel wordt vervangen en ook de 
appartementen worden voorzien van een nieuwe indeling en een nieuwe badkamer en 

keuken. Het volledige pand krijgt de noodzakelijke opfrisbeurt die het verdient. 
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Tekst: Merel van Berkel

Het vernieuwde pand krijgt een betere 
isolatie en een modernere uitstraling, 
met rustige kleuren door het hele pand. 
Het oorspronkelijke flatgebouw, dat da-
teert van eind jaren zestig van de vorige 
eeuw, krijgt een compleet nieuwe schil 
van houtskeletbouwelementen. Deze 
verhoogt de isolatiewaarde en wordt 
voorzien van een geïsoleerd gevelstuc-
systeem met gedeeltelijk kunststeen-
strips en verder gevelstucwerk. Het 
voordeel van de strips is dat ze aanzien-

lijk minder gewicht meebrengen dan 
traditioneel metselwerk en er een hogere 
isolatiewaarde haalbaar is. 

Een andere verbetering ten opzichte van 
de oude situatie is het loskoppelen van de 
cv-installaties. Dit levert een aanzienlijke 
besparing op in de energiekosten: het ge-
bouw ging van label G naar A/A+. Tot slot 
zijn er twee algemene ontmoetingsruim-
ten op de begane grond gecreëerd met een 
compleet nieuw en eigentijds uiterlijk. 

In twee fases 
Door gunstige omstandigheden kunnen 
alle bewoners tijdens de verbouwing in 
het pand blijven wonen. Om dat voor 
elkaar te krijgen, deelden ze het project 

Het pand van Oorden Staete 
krijgt een compleet nieuwe schil 
van houtskeletbouwelementen, 
die wordt voorzien een 
geïsoleerd gevelstucsysteem met 
kunststeenstrips en gevelstucwerk.
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Hoogwaardig schilderwerk voor een moderne en frisse uitstraling

Het verouderde verzorgingshuis in Rotterdam transformeert 

momenteel in een modern, fris gebouw met een rustige uitstra-

ling. Vermeij Schilderwerken BV uit Woerden verzorgt binnen 

het project alle voorkomende schilderwerken van de openbare 

ruimten, zoals de gangen, trapopgangen, beide gezamenlijke 

ontmoetingsruimtes op de begane grond en ook ramen en 

deuren.  André de Jong, bedrijfsleider bij Vermeij Schilderwerken 

BV: ‘Alle muren zijn bovendien voorzien van glasvlies en gesaust 

in diverse neutrale kleuren. Dat past ook bij de bestemming van 

het gebouw en geeft meteen zo’n andere sfeer. We gebruiken 

hiervoor uitsluitend Sigma-producten, omdat we zo duurzaam 

mogelijk willen opleveren straks. We kiezen als bedrijf bewust 

voor die hoogwaardige aanpak.’ 

Het bedrijf uit Woerden werkt regelmatig samen met aannemer 

Bolton Bouw, die uit dezelfde woonplaats komt. Inmiddels heb-

ben ze ruim vijftig jaar ervaring met uiteenlopende schilderklus-

sen door heel Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de renovatie van 

verzorgingshuizen, zoals hier in Rotterdam, maar ook bij parti-

culieren thuis, het opknappen van hotels, kerken en boerderijen. 

Naast het reguliere schilderwerk, verzorgt de onderneming ook 

zaken als beglazing, houtrotsanering en betonreparatie. 
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op in twee fases. De eerste daarvan is 
nagenoeg afgerond. Alleen de gevel liep 
enige vertraging op door problemen met 
de levering. Deze zal naar verwachting 
medio april worden afgerond. Sinds eind 
februari is de tweede fase in volle gang. 
Oplevering volgt naar verwachting kort 
na de bouwvak. 

Waar mogelijk hergebruiken
Het bouwteam koos voor een duurzame 
aanpak en besloot waar mogelijk materi-
alen en elementen van het oude gebouw 
te hergebruiken, zoals de binnendeuren 
in de gangen, meterkasten en deckvloe-

ren. Loek Sistermans, projectleider bij 
Bolton Bouw: ‘In samenspraak met de 
opdrachtgever optimaliseerden we het 
project en hielden de focus op wat écht 
belangrijk was. Dat begon eigenlijk al 
tijdens de sloop. Door extra kritisch te 
kijken of bepaalde elementen van het 
gebouw gesloopt moesten worden, kon 
een deel toch gespaard blijven.’

Overlastbeperking voor de bewoners
Om de overlast voor bewoners zoveel 
mogelijk te beperken, organiseerde op-
drachtgever Estea BV uit Ede regelmatig 
bijeenkomsten om te vertellen over het 
project, de voortgang en verwachtingen. 
Sistermans: ‘In dit soort projecten is het 
belangrijkste dat je helder communi-
ceert en dat mensen weten waar ze aan 
toe zijn. Als extra maatregel besloten we 
geen radio toe te staan op de werkplaats 
om bewoners zoveel mogelijk te ontzien.’

Kwaliteit met aandacht voor details.

Vermeij Schilderwerken  •  3442 AC  Woerden  •  Tel. 0348-414 333  •  www.vermeijschilderwerken.nl

Het verouderde 
verzorgingshuis 
transformeert in een 
modern, fris gebouw met een 
rustige uitstraling. Hiervoor 
worden waar mogelijk oude 
materialen en elementen 
hergebruikt. 

Rotterdam • Oorden Staete
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Productielocatie Van Oers United • Dinteloord

Opdrachtgever
Van Oers United B.V., Ridderkerk
 
Bouwmanagement
Van Vliet Bouwmanagment, 
 Barendrecht
 
Architect
RoosRos Architecten,  Oud-Beijerland 
(ontwerp); Van Es architecten, 
 Sliedrecht (uitwerking) 
Constructeur: Pelecon

 

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Stout B.V.,  
Hardinxveld-Giessendam

Wapening en storten  
van  vloeren
Brand Projecten B.V.,  
Nieuw-Lekkerkerk

Gebouwbescherming
Van Straten Geleiderail B.V., Buren

Koelinstallaties
Nijssen, Leiden 

Installaties E&W
Barth Installatietechniek, ’s Gravendeel

Bouwprogramma
Nieuwbouw van een productie- en 
distributiecentrum voor AGF met (ge-
koelde) productie- en opslagruimten, 
kantoren en 7 laaddocks

Bouwperiode
Oktober 2017 – juni 2018
 
Bouwoppervlak
13.650 m2
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Productielocatie 
in hart van

teeltgebied

Tekst: Mirjam Oomens

Grote kans dat u wel eens groenten van Van Oers United op uw 
bord heeft gehad. Vooral als u liefhebber bent van sperziebonen 
of spruitjes. In de nieuwe productielocatie in Dinteloord, op het 
eveneens nieuwe industrieterrein Nieuw Prinsenland, gaan deze 
gezonde groenten al dit jaar in groten getale verwerkt worden.

Bouwonderneming Stout werkte het 
basisbouwplan (VO) uit van definitief 
ontwerp tot werktekeningen. ‘Dit was 
een van de eerste keren dat we hebben 
gewerkt op basis van een prestatiebestek’, 
vertelt projectleider Arjan Meerkerk. ‘Daar 
hoorde ook het vergunningentraject bij.’ 
Omdat in juni 2018 al de eerste bonen van 
het land komen, is het van belang dat het 
productiedeel dan klaar is. Meerkerk: ‘Wij 

De nieuwe productielocatie van 
Van Oers United is volledig 
uitgewerkt als een koel-vrieshuis.

Voor de bouw van het 
distributiecentrum leverde 

Brand Projecten gespecialiseerde 
betontimmerlieden.

hebben het werk net voor de bouwvak 
van ’17 aangenomen. Tijdens de zomer-
vakantie hebben wij met de architect en 
constructeur flink doorgewerkt, zodat 
we de vergunningen direct erna konden 
indienen. Door goede samenwerking met 
de gemeente Steenbergen kregen we volle 
medewerking en werd de vergunning al 
na vijf weken verstrekt.’
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 088 - 440 10 00

 INFO@STOUT.NL

BOUWONDERNEMING STOUT B.V.

KADE 34

3371 EP HARDINXVELD-G’DAM

WWW.STOUT.NL

MENSEN VOOR GEBOUWEN

> WONINGBOUW

> ZORG EN
 ONDERWIJS

> UTILITEITSBOUW

>   BEHEER EN
 ONDERHOUD

Delen en vermenigvuldigen
Het vinden van goede mensen voor de bouwwerkzaamheden is in 

de huidige markt niet gemakkelijk: voor vaste krachten noch voor 

tijdelijke ondersteuning. Brand Projecten heeft een eigen aanpak 

en leverde betontimmerlieden voor het DC van Van Oers United.

Jan-Pieter Aantjes, operationeel directeur: ‘Voor dit project 

hebben wij personeel geleverd dat is gespecialiseerd in de 

gevraagde disciplines. Dat betrof het plaatsen van de wapening 

en het storten van vloeren en wanden.’ Doordat de planning al 

in een vroeg stadium besproken was, konden de juiste mensen 

op het juiste moment gedetacheerd worden. ‘Soms lopen we 

er tegenaan dat de planning minder goed is en dan moeten we 

snel schakelen’, aldus Aantjes.

Binding

Goede mensen zijn niet volop beschikbaar. Hoe bindt Brand Pro-

jecten de mensen? ‘Mijn motto is: als je op de juiste manier deelt, 

kun je vermenigvuldigen’, zegt Aantjes. ‘Tijdens de crisis hebben 

wij veel geworven. Het gaat dan om vakmensen die we net iets 

meer betalen dan gebruikelijk is. Wij nemen dan genoegen met 

kleinere marges, maar behouden zo wel de kwaliteit. Wij werken 

ook aan binding: ik ken elke persoon die hier werkt met zijn 

eigen krachten en specialismen.’ De betrouwbaarheid richting 

opdrachtgevers is verankerd in de NEN-4400-1 certificering. ‘De 

bedrijfsketenaansprakelijkheid tot en met de backoffice is hier-

mee aantoonbaar verankerd in onze organisatie’, besluit Aantjes.

Productielocatie Van Oers United • Dinteloord

Zowel inpandig als op het buitenterrein 
worden aanrijdbeveiligingen geleverd en 
gemonteerd. Het gaat om ongeveer zes- 
tot zevenhonderd meter vangrail. 
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Hoe houd je een nieuw pand als nieuw?
Van Straten Geleiderail is aangetrokken voor de gebouwbescher-

ming van het distributiecentrum. ‘Via de aannemer zijn we bij dit 

project terechtgekomen’, vertelt projectleider Remko Jansen. Het 

gaat om de levering en montage van aanrijdbeveiligingen: vang-

rails, kolombeschermers, palen en wieldwingers, zowel inpandig 

als op het buitenterrein. ‘Binnen plaatsen we vangrails langs de 

wanden en rondom de kolommen om deze te beschermen tegen 

aanrijdingen door bijvoorbeeld heftrucks. Het is een flink project 

met circa zes- tot zevenhonderd meter vangrail.’

Op maat of uit voorraad

Er zijn niet veel bedrijven die zich toeleggen op het specialisme 

van dit bedrijf: voertuigkeringen, aanrijdbeveiliging en straat-

meubilair. ‘Wij doen projecten van dertig meter tot een kilometer, 

snelwegen buiten beschouwing gelaten. In onze eigen werk-

plaats kunnen we maatwerk voor de klant produceren. Daarnaast 

kunnen we ook snel leveren uit onze voorraden. Voor de montage 

hebben we een eigen montageploegen. Door alles in huis te hou-

den, voeren wij de regie over de kwaliteit’, besluit Jansen. 

Windmolenpark
Het pand is volledig uitgewerkt als een 
koel-vrieshuis conform de BREEAM 
Outstanding eisen. Het hele proces, vanaf 
de bonen en spruiten die van het land ko-
men tot de verpakking voor in de super-
markt, vindt plaats op deze locatie. Het 
gebouw heeft een palenfundering met 
daarop een staalconstructie, sandwich-

platen op de gevel en een stalen dak met 
isolatie er bovenop. De betonvloer staat 
eveneens op palen. Een groot deel van 
het pand heeft koelwanden. Meerkerk: 
‘Het hele pand heeft hoge RC-waarden. 
In een aantal ruimten is de temperatuur 
+2 - +4 ˚C. Daar is het box-in-box-principe 
toegepast met een extra laag isolatie.’ Hoe 
krijg je een pand met zoveel koeling naar 

een EPC van 0,0? ‘Het complete industrie-
terrein wordt gevoed door een windmo-
lenpark’, legt Meerkerk uit. ‘Verder wordt 
de restwarmte van de koeling gebruikt 
om via vloerverwarming het pand, inclu-
sief de kantoren, te verwarmen.’
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KOEL- EN VRIESHUISBOUW         ISOLATIESYSTEEMBOUW

K.I.M. Nederland B.V.

Tweelingenlaan 144

7324 BP Apeldoorn

T.  +31 (0)55 368 91 91

info@kim-nederland.nl

www.kim-nederland.nl

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

vrieshuisbouw en isolatiesysteembouw. Deze is volledig afgestemd op uw 

logistieke organisatie en de actuele marktontwikkelingen in uw branche. 

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

Conflicterende eisen
Omdat er met voedsel wordt gewerkt, 
heeft de aannemer te maken met de 
HACCP-eisen. Ook zijn er vanuit de 
verzekeraar extra FM-eisen opgelegd bo-
venop de BREEAM Outstanding eis. ‘In de 
uitvoering merken we soms dat de eisen 
conflicteren’, aldus Meerkerk. ‘BREEAM 
staat voor duurzaamheid, maar de voed-
selveiligheidseisen zijn van belang in de 
exploitatie. Bij een conflict gaan we op 
zoek naar de zwaarstwegende eis of een 
compromis. Toch hebben we de conflic-
ten goed onder controle, doordat we al 
vanaf het begin bewust ervoor gekozen 
hebben de BREEAM-adviseur bij alle sta-
dia van het bouwproces te betrekken.’
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Hercuton is een totaalaanbieder gespecialiseerd in het integraal ontwerpen

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

innovatieve full service organisatie die de verantwoording neemt voor het 

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

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

Hercuton b.v.

Touwslager 2

5253 RK  Nieuwkuijk

T 073 511 26 60

E info@hercuton.jajo.com

BOUWPLANNEN?  

HERCUTON HELPT U OP VOORSPRONG

WWW.HERCUTON.NL

J.M. van Delft + zn., Drunen Kivits Logistiek, Waalwijk Swalubus Vastgoed, Waalwijk Martens en Van Oord, Oosterhout
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Duurzaam & Gezond
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.

DUURZAAM & GEZOND

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.

0348 55 23 66 info@radiair.nl www.radiair.nl Ambachtsweg 11
3411 MJ Lopik

Totaalinstallateur

Duurzame 
samenwerking

Advies Ontwerp Realisatie

Nazorg & BeheerDuurzame 
technieken

Gezond en fris 
binnenklimaat
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