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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
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Opdrachtgever
Pleijsier Bouw Genemuiden BV, 
 Genemuiden

Ontwikkelaar
Borghese Real Estate

Architect
MIES Architectuur, Barendrecht

Adviseurs
Nelissen (BREEAM adviseur) Deerns 
(Well adviseur)

Technische installaties
Van Dalen Installatietechniek, Twello

Levering en montage 
 aluminium gevels
Haro Aluminium, Veenendaal

Schilderwerk
Schildersbedrijf Wakker, Urk: 

Groengevels
Sempergreen Group, Odijk

Bouwperiode
Januari 2018-Augustus 2018

Bouwprogramma
Kantoorgebouw (met opslag)

Vloeroppervlak
1565 m2

De nieuwbouw is 
voorzien van drievoudige 
beglazing, led-verlichting, 
zonnepanelen en twee 
windturbines. 
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Pleijsier Bouw en Borghese Real Estate 
bouwen pand van de

toekomst

Tekst: Astrid Berkhout Nijkerk • Kantoor Pleijsier Bouw en Borghese Real Estate

Het gaat goed met Pleijsier Bouw en Borghese Real Estate. Beide ondernemingen zijn
momenteel nog gevestigd in een pand aan Boekdrukker 5-7 te Nijkerk maar hier 
groeien ze uit hun jasje. Sinds begin dit jaar zijn ze druk bezig met het realiseren van 
nieuwbouw op bedrijventerrein De Arkerpoort. De ambitie is hoog. Het streven is een 
BREEAM Outstanding certificering te behalen. Daarnaast wordt het een van de eerste 
WELL-gecertificeerde gezonde kantoren in Nederland.
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HARO
ALUMInium

HARO
ALUMIniumLUMIniumLUMIniumLUMInium

www.haroalu.nl

Haro Aluminium Veenendaal B.V.
Wageningselaan 62
3903 LA VEENENDAAL
Tel. +31 (0)318 541679
Fax.+31 (0)318 540514
E-mail: info@haroalu.nl

HARO Aluminium Veenendaal BV is vanaf het begin van de jaren ’90 het 
adres voor levering en montage van aluminium gevel producten, zoals: 
ramen, deuren, vliesgevels, automatische deuren, serres en brandwerende 
kozijnen.

HARO Aluminium is actief in zowel nieuwbouw als renovatie in de 
utiliteitsbouw, kantorenmarkt, winkels, showrooms, zorg, scholen en 
andere overheidsgebouwen. Ook in de woningbouw worden steeds 
vaker aluminium kozijnen toegepast. Op onze website 
www.haroalu.nl vindt u een overzicht van een aantal 
zakelijke en particuliere projecten.

Aluminium vliesgevels 
voor de beste 
uitstraling
Bij het bouwen en renoveren van panden wordt steeds 
vaker gebruik gemaakt van vliesgevels. Zo ook bij de 
nieuwbouw van Pleijsier Bouw en Borghese Real Estate. 
En dat is niet voor niets; ze zijn ideaal om de gewenste 
industriële uitstraling, met veel natuurlijke lichtinval, te 
creëren én verhogen de  isolatiewaarde.

Haro Aluminium Veenendaal, dé specialist in vliesgevels, 
levert en monteert voor de nieuwbouw in totaal circa 
650 m2 aan complete aluminium vliesgevels. Inclusief 
het glas en de bouwkundige aansluitingen door middel 
van aluminium sandwichpanelen. De vliesgevels bieden 
een hoge efficiënte thermische isolatie. “We maken de 
aansluitingen met behulp van een afdichtingscoating 
op een rugvulling ook nog eens extreem luchtdicht”, 
vertelt Jan Otse, projectleider van Haro Aluminium 
Veenendaal. “Normaal is een luchtdichtheid vereist met 
een Qv waarde van 0,4. In dit geval is deze Qv waarde  
vanwege de BREEAM eisen - 0,2.”

Suntuitive glas

Haro Aluminium Veenendaal haalt tevens speciaal 
voor dit project het innovatieve Suntuitive zelfdim-
mend isolatieglas, dat in Engeland wordt gemaakt, naar 
Nederland. Gezien het streven naar de hoogste kwa-
lificatie binnen de BREEAM-certificering is er gekozen 
voor isolerend triple glas in combinatie met een Low E 
coating op het binnenblad. “Het is een uniek, voor ons 
nieuw product dat in ons land nog maar weinig wordt 
toegepast. Met name vanwege de grote investering 
die het vergt. We zijn benieuwd hoe het in de praktijk 
precies gaat werken!”

http://www.haroalu.nl


kenmerkt zich door een open structuur. Er 
zijn hoge plafonds van 3,5 m hoog om een 
ruimtelijk gevoel te creëren. Verder zijn 
er, op enkele plafondeilanden na, geen 
plafonds zodat er direct zicht is op de in-
stallaties. Dit versterkt de industriële ‘look 
and feel’.” Daarnaast wordt er veelvuldig 
gebruik gemaakt van glas op de buitenge-
vel. Eikenhouten interieurelementen in de 
kantoren, die onder andere fungeren als 
stilteboxen voor de medewerkers, zorgen 
voor een warme sfeer.

Groengevel binnen en buiten
Zowel binnen als buiten komt bovendien 
een groengevel. “Zeker op de achterwand 
in de entree is het een blikvanger. Om 
alles groen en levend te houden, worden 
een irrigatiesysteem en verlichting aan-
gebracht.” De spectaculaire stalen wen-
teltrap in de entree, constructief alleen 
bevestigd aan de vloeren, zorgt eveneens 
voor een ‘wow’-factor. Bijzonder is ook 
dat de gevels zijn opgebouwd uit duur-
zame, herbruikbare ‘ClickBrick’ stenen, 

Nijkerk • Kantoor Pleijsier Bouw en Borghese Real Estate

Het bevalt beide bedrijven uitstekend in 
Nijkerk, vandaar de keuze om in deze 
stad te blijven. Bedrijventerrein Arker-
poort ligt langs de A28, waardoor de rest 
van Nederland makkelijk bereikbaar is. 
“We hebben bewust gekozen voor een 
prominente zichtlocatie vanwege het 
hoogwaardige karakter van de nieuw-
bouw”, vertelt Sep de Bruin, project-
coördinator Pleijsier Bouw. “Het moet 
echt het visitekaartje worden van beide 
bedrijven, dat zichtbaar maakt wat we 
allemaal kunnen.”

Open en ruimtelijk
Op de begane grond worden bezoekers 
verwelkomd in de entree. Hier bevinden 
zich bovendien o.a. twee vergaderzalen 
en een aantal algemene ruimtes. Op de 
eerste en tweede verdieping zijn de kanto-
ren gevestigd van respectievelijk Pleijsier 
Bouw en Borghese Real Estate. Het nieuwe 
werken staat centraal, vandaar dat er 
sprake is van kantoortuinen met per ver-
dieping 16 werkplekken. “Het hele gebouw 

Het nieuwe pand van Pleijsier Bouw en Borghese Real Estate wordt 
een van de eerste WELL-gecertificeerde kantoren in Nederland.

die als Lego stenen op elkaar kunnen 
worden gestapeld, zonder gebruik van 
metselspecie. “Dit zorgt voor een extra 
strak effect.”

Innovatief Suntuitive glas
Om de gewenste BREEAM-Outstanding 
certificering te behalen, zijn verschil-
lende maatregelen toegepast, waaronder 
hoogwaardige drievoudige beglazing, 
zonnepanelen en twee windturbines 
voor de opwekking van de benodigde 
energie, en zuinige LED-verlichting. “We 
maken tevens gebruik van innovatief 
‘Suntuitive glas’,  dat reageert op de hoe-
veelheid licht; naarmate er meer direct 
zonlicht is, verandert het geleidelijk van 
helder glas in getint glas.” Verder wordt 
gekeken naar aspecten als klimaat, ven-
tilatie, licht en vluchtorganische stoffen.

Duurzaam in alle opzichten
Het meest uitdagende is echter nog de 
geambieerde WELL ‘Gold’ certificering, 
het internationaal erkende keurmerk 
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Installatietechnische 
hoogstandjes
Om aan de BREEAM ‘Outstanding’ en WELL ‘Gold’ te 
voldoen, wordt in de nieuwbouw een aantal duurzame 
technische installaties aangebracht. Aan Van Dalen 
Installatietechniek de schone taak om te zorgen dat alles 
straks naar behoren functioneert.

Op het dak komen maar liefst 182 zonnepanelen van 
305 Wp, evenals twee windturbines van ongeveer twee 
meter hoog en een diameter van 1893 mm. Tevens 
wordt het pand voorzien van LED-verlichting en domo-
tica. Om een aangenaam binnenklimaat te realiseren, 
worden vloerverwarming en –koeling geïnstalleerd; 
dit in de vorm van vier warmtepompen die in cascade 
worden opgesteld. Een grijs watersysteem met een op-
vangtank van 4.000 liter, zorgt ervoor dat afvalwater 
eenvoudig kan worden hergebruikt voor bijvoorbeeld 
het doorspoelen van de toiletten. Verder zijn individu-
ele vav naregelingen (inclusief thermostaat) aange-
bracht voor de luchtventilatie. “Normaal gebeurt dit 
per etage, in dit geval per 40 m2”, aldus Henk Koopman, 
projectmanager Van Dalen Installatietechniek.

Een behoorlijke opgave

“Vooral de WELL-certificering, uniek voor dit project, 
brengt veel met zich mee. Zo zijn er o.a. eisen ten aan-
zien van het schoonhouden van de installatietechniek 
gedurende het bouwproces. Bij de oplevering moeten 
bijvoorbeeld ook de luchtfilters worden vervangen.” De 
realisatie van een systeem dat de hoeveelheid CO2 en 
fijnstof in de lucht monitort, is een belangrijk onderdeel 
van de aanpak; een gezond binnenklimaat is immers 
het einddoel. Ook een uitdaging: Omdat de installaties 
bijna volledig in het zicht blijven, wordt kleine bedra-

ding zo veel mogelijk weggewerkt in de vloeren.

Wij zoeken 
technici

www.vandalen-installatie.nl/vacatures
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voor gezonde gebouwen. Daarbij gaat 
het om meer dan ‘alleen’ het leveren van 
schone binnenlucht, schoon drinkwater 
en een comfortabele werkomgeving. 
“Naast de technische aspecten is de 
bedrijfsvoering essentieel; in hoeverre 
worden werknemers bijvoorbeeld gesti-
muleerd om gezonder te eten en meer te 
bewegen gedurende de werkdag? Omdat 
het voor ons helemaal nieuw is, is het 
een zoekproces hoe we het beste aan de 
eisen kunnen voldoen. Wat ons betreft 
is het de inspanning echter meer dan 
waard; straks hebben we een gebouw dat 
duurzaam is in alle opzichten!”

Nijkerk • Kantoor Pleijsier Bouw en Borghese Real Estate

groene gevels 
indoor & outdoor

www.sempergreen.com

Schildersbedrijf Wakker BV
Zwolsche diep 7J

8321 MJ Urk
info@schilderwakker.nl

06 129 44 102 Pieter Wakker
0527239858 kantoor

Op de begane grond bevinden 
zich twee vergaderzalen en 
gemeenschappelijke ruimtes. Op 
de eerste en tweede verdieping 
zijn de kantoren te vinden.
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Kantoor Pleijsier Bouw en Borghese Real Estate • Nijkerk

Back to basic
Kenmerkend voor de nieuwbouw van Pleijsier Bouw en 

 Borghese Real Estate is de industriële uitstraling. Voor 

de afbouw betekent dit dat de wanden, plafonds en 

vloeren relatief ‘basic’ worden afgewerkt.

Om zorg te dragen voor optimale thermische en ge-

luidsisolatie worden er ten behoeve van de buitengevel 

gekoppelde voorzetwanden aangebracht. Daarnaast 

worden er op de verdiepingen deels vergaderruimtes 

gecreëerd met behulp van metal stud scheidingswan-

den in combinatie met stalen glaspuien. Het overige 

deel van de verdieping is zo ingedeeld, dat mede-

werkers er in de toekomst veilig en effectief kunnen 

werken. Het mooie is dat deze wanden zorgen voor een 

grote vrijheid in de indeling. De komende tijd worden 

de plafondeilanden nog geïnstalleerd. Verder zijn er 

geen plafonds, waardoor je alle installaties goed kunt 

zien.

ISO 14.001

“Om de gewenste BREEAM Outstanding en WELL Gold 

certificering te realiseren, hebben we alleen gebruik 

gemaakt van materialen die voldoen aan de ISO 14.001 

norm, zodat we zeker weten dat ze op een milieuvrien-

delijke manier zijn geproduceerd”, aldus René Kiezen-

berg van CBA Tiel, zelf  sowieso een FSC-gecertificeerd 

bedrijf (gebruik van duurzaam, verantwoord hout is 

daarmee gegarandeerd). Ook praktisch gezien had het 

consequenties voor het bouwproces; afval moest ge-

scheiden worden afgevoerd. “Al met al werken we met 

plezier mee aan dit project, het is echt het neusje van 

de zalm. Het gebouw ziet er nu al geweldig uit.”

Strak 
schilderwerk
Bij een statusproject als de nieuwbouw van Pleijsier 

Bouw en Borghese Real Estate moet alles kloppen. Ook 

op het schilderwerk heeft men dan ook niet bezuinigd. 

Door de verf binnen te spuiten, is de afwerking van een 

hoog niveau.

Schildersbedrijf Wakker is onder andere verantwoor-

delijk voor het verven van de liftdeuren en de wanden 

in de kantoorruimtes. “We kiezen hierbij bewust voor 

spuitwerk”, aldus Pieter Wakker. “Het afplakken kost 

iets meer tijd dan bij ‘traditioneel schilderwerk’, maar 

zeker bij gladde nieuwbouwwanden is het eindresul-

taat uiteindelijk veel strakker en mooier.” Een ander 

voordeel is de snelheid waarmee het gebeurt. Dit 

maakt spuiten ook prijstechnisch interessant, zeker bij 

grotere oppervlakten. Twee vakmensen van het schil-

dersbedrijf, die de Airless spuittechniek als geen ander 

beheersen, leggen zich toe op deze taak. Zij maken 

hierbij gebruik van een speciale installatie.

Twee componentenverf

De wanden in de toiletruimtes hebben gezien de aard 

van het gebruik een andere behandeling nodig. Deze 

worden gesausd met zogenaamde twee componen-

tenverf, bestaande uit bindmiddel en verf. Hierdoor 

ontstaat op de muur een harde laag die - wanneer deze 

helemaal is uitgehard - wel tegen een stootje kan. “Het 

onderhoud is eenvoudig. En wanneer de verf na enkele 

jaren verkleurt, kun je makkelijk een nieuwe laag aan-

brengen.” Eind juni gaat Schildersbedrijf Wakker van 

start met het schilderwerk.
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Den Bosch •  Brouwers

Beschikbare ruimte optimaal 

benutten
Opdrachtgever
Unigoed, Gemert

Ontwikkelaar
Unigoed, Gemert

Aannemer
Unibouw, Gemert

Architect
Denkkamer Architectuur en Onderzoek, 
Gemert
 

Grondverzet
Van de Beeten, Veghel

Vloer 
Diba Groep, Uden

Stalen dak en wandbeplating
Hardeman | van Harten BV Dak- en 
wandbeplating, Lunteren

Bouwperiode
November 2017 – juni 2018

Bouwprogramma
Logistiek warehouse met laadkuil en 
inpandig kantoor

Bouwoppervlak
11.500 m2

In het nieuwe logistieke centrum is er ruimte voor 
28.500 pallets, een laadkuil met dockingstations 
voor zestien vrachtwagens en een kantoorruimte. 

Tekst: Robbert Roos
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Brouwers • Den Bosch

Vooropgesteld; het was passen en me
ten op de nieuwe kavel. De speling met 
de kavels van de buren is minder dan 
een meter. Ook de relatief korte door
looptijd van een half jaar om het geheel 
te realiseren bood weinig marge. Dit 
vereiste een strakke planning, veel crea
tiviteit en het continu monitoren van de 

Brouwers bv uit ’s-Hertogenbosch is een familiebedrijf 
dat zich richt op transport, opslag en handling van 
goederen per pallet. Daarnaast richt Brouwers zich 
voornamelijk op het transport van goederen binnen de 
Benelux en Duitsland, en wordt er gewerkt met partners 
door Europa. Unibouw realiseert aan de Rietveldkade, op 
het bedrijventerrein de Rietvelden in ’s-Hertogenbosch, 
het nieuwe logistieke centrum van Brouwers met een 
totale oppervlakte van 11.500 m2.

Het complex rust op een 
stevige fundering van meer 

dan 4500 prefab en vibropalen.

Nieuwbouwproject

Brouwers Transport & 
Logistiek Den Bosch

Volg ons ook via !" T 0318 46 15 51 | E info@hardeman-vanharten.nl

www.hardeman-vanharten.nl

Hardeman | van Harten levert en 
monteert stalen dak- en wandbeplating 
voor diverse uiteenlopende projecten. 
Of het nu gaat om een kleine loods of 
een groot distributie centrum, wij zijn 
gespecialiseerd in beide.

UTILITEITSBOUW

AGRIBOUW

RENOVATIE

TAXATIE

SCHADEHERSTEL
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aantal palletplaatsen uit de beschikbare 
ruimte weten te halen.” 

Semiautomatisch 
In het nieuwe centrum beschikt Brou
wers over een totale vloeroppervlakte 
van 11.500 m2, met in totaal plaats voor 
28.500 pallets, een laadkuil met doc

voortgang van het project. Projectleider 
René Tiemessen van Unibouw is vanaf 
het eerste contact bij het project betrok
ken: “De maatvoering van het kavel 
zorgde voor beperkingen en strakke 
kaders waarbinnen we het nieuwe 
logistieke centrum moesten realiseren. 
Desondanks hebben we het maximale 

kingstations waar zestien vrachtwagens 
kunnen laden en lossen en een kan
toorruimte van meer dan 375 m². Het 
grootste gedeelte van het warehouse 
werkt semiautomatisch. Speciale lussen 
in de vloeren zorgen ervoor dat de auto
matische palletwagens elke positie in 
het gebouw moeiteloos weten te vinden. 
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PROFESSIONEEL IN VLOERTECHNIEK

DIBA HOME

PROFESSIONEEL IN VLOERTECHNIEK

DIBA HOME

DIBA GROEP
VLOEREN MET EEN MISSIE

KUNSTSTOFVLOEREN
VOOR ELK PROJECT

0413  27 41 05    WWW.DIBAGROEP.NL

Vloeren voor 
intensief  
gebruik
Diba Kunststof vloeren ontwikkelt en adviseert kunststof 

vloersystemen die naadloos aansluiten bij elke branche, en ui-

teraard vakkundig worden aangebracht. Zo leverde het bedrijf 

voor de nieuwbouw van Brouwer Transport en Logistiek een 

epoxy troffelvloer die onder private label wordt gemaak.

De Diba 135 is een vloer, naadloos gesmeerd en opgebouwd 

uit epoxymortel. Dennis van der Sanden, projectleider bij 

Diba: “Vervolgens is de vloer voorzien van twee lagen die het 

geheel waterdicht afsealen.” Een extra matteringslaag zorgt 

voor een mooie finish. De zijkanten van de vloer op de sani-

taire afdelingen zijn afgewerkt met een opstaand holplintje 

van 6 centimeter. “Dit vergemakkelijkt het onderhoud.” De 

vloeren in de douches en de sanitaire ruimtes zijn verder afge-

werkt met een antisliplaag die uitglijden moet voorkomen. 

Uitvoering

“In totaal zijn we zo’n vier dagen met het aanbrengen van 

de vloer bezig. De vijfde dag mag er niet op worden gelopen. 

Vanaf dag zes is de vloer klaar voor intensief gebruik”, aldus 

Van der Sanden.

‘Tot op de mm 
nauwkeurig’
Grondig met daadkracht; dat is de slogan van Van de 

 Beeten BV uit het Brabantse Veghel. Het in 1940 gestarte 

 familiebedrijf is anno 2018 uitgegroeid tot een multidisci-

plinair grondverzet- en transportbedrijf met 120 medewer-

kers, die dagelijks op pad gaan om de mooiste projecten te 

realiseren. Het bedrijf is naast grondverzet en transport onder 

andere ook gespecialiseerd in het aanleggen van onder- en 

bovengrondse infra, bodems voor de hippische sector en het 

leveren van primaire en secundaire bouwstoffen. Voor de 

nieuwbouw van Brouwers Transport & Logistiek verzorgde 

Van de Beeten BV het grondwerk.

Niels Schellekens is directeur infraprojecten bij Van de Beeten 

BV: “We zijn begonnen met het op hoogte brengen van het 

bestaande maaiveld. Naast het aanbrengen van fundering 

van menggranulaat, verzorgden wij ook het grondwerk voor 

de betonnen funderingsconstructie.” 

Alle werkzaamheden worden in eigen beheer uitgevoerd. 

Daarvoor beschikt Van de Beeten over circa 120 medewerkers 

en een uitgebreid modern machinepark. “Na het plaatsen van 

de staalconstructie hebben we de laag menggranulaat tot 

op de millimeter nauwkeurig geprofileerd, zodat er een super 

vlakke vloer gestort kon worden.” In dit project wordt ook het 

straatwerk en rioleringswerk door Van de Beeten BV verzorgd, 

zodat het terrein- en dakwater straks prima worden afgevoerd. 

Brouwers • Den Bosch
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Brouwers transporteert voornamelijk 
nonfood, zoals huishoudelijke artikelen, 
RVS, lichtkoepels, zakelijke elektronica, 
speelgoed en papierwaren. Dit alles is 
voor hun relaties geheel aan te sturen en 
inzichtelijk via interface en webportal.

Klaar voor de toekomst
Het complex rust op een stevige funde
ring. Tiemessen: “In totaal zijn er meer 
dan 4500 palen de grond in gegaan. 
Gedeeltelijk prefab palen en onder 
de bedrijfsvloeren en laadkuil is van 
vibropalen gebruik gemaakt. Nadat de 
systeembekisting was aangebracht werd 
de staalconstructie geplaatst en voorzien 
van wand en dakbeplating. Het dak, met 
een oppervlakte van 11.475 m², bestaat 
uit stalen dakplaten type 125/1000. De 
plafondbeplating van ongeveer 360 m² 
bestaat uit type 158/750 platen. Voor de 

De rode bies aan de 
buitenzijde geeft het 

complex een speels accent. 

www.vandebeeten.nl

Gepassioneerd grondverzet en transport

gevels worden metalen sandwichpane
len van 100 mm gebruikt die verticaal 
gemonteerd worden. Een deel van de pa
nelen, met accenten in andere kleuren, 
worden in horizontale richting gemon
teerd. Tiemessen: “Als afwerking worden 
de panelen in verschillende RALkleuren 
verwerkt die passen bij de kleurstelling 
en de huisstijl van Brouwers. De alumini

um composiet sierkaders en de rode bies 
geven het complex een speels accent, 
waardoor het gebouw meer is dan alleen 
een ‘grijze doos’. Dezelfde kleuraccenten 
komen later ook terug in de inrichting 
van het gebouw.” Na de oplevering in het 
tweede kwartaal van dit jaar is Brouwers 
weer helemaal klaar voor de toekomst. 
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Bio Energy Netherlands • Amsterdam

Opdrachtgever
Bio Energy Netherlands Amsterdam

Ontwikkelaar
Bio Energy Netherlands / ZeroPoint 
(USA)

Architect
Addirco Bouwburo bv Hoeven

Adviseurs
LCA Constructies Oosterhout

Aannemer
Bouwonderneming Stout B.V., 
 Hardinxveld-Giessendam 

Bouwperiode
November 2017 – medio juni 2018

Bouwprogramma
Centrale met houtvergasinstallatie, 
bestaande uit twee productieloodsen, 
multifunctionele kantoorunits, fundatie 
ten behoeve van overige procesdelen 
en het bestratingsasfaltwerk.

Bouwoppervlak
Centrale 2250 m2 v.v.o.
Terrein 4400 m2

Twee van de drie hallen zijn voorzien van een 
kunststof dak. De derde is voorzien van een bitumen 
afwerking en een klein geluidswerend membraam.  

De nieuwe bedrijfspanden 
liggen naast een bestaande 
energiecentrale, zodat er via deze 
centrale energie teruggeleverd wordt

Met de komst van Bio Energy Netherlands naar de Amsterdamse haven heeft 
het Havenbedrijf een landelijke primeur te pakken. Bio Energy Netherlands 
bouwt hier namelijk de eerste commerciële houtvergasinstallatie van 
Nederland. Na oplevering van het bouwkundige gedeelte, rond eind juni, 
wordt de technische installatie geplaatst en zal de centrale eind dit jaar 
door vergassing van houtsnippers duurzame energie opwekken. De fabriek 
produceert dan zowel elektriciteit als warmte voor circa 8000 woningen.
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Vergassing van houtsnippers in de
Amsterdamse haven

Tekst: Robbert Roos

Bouwonderneming Stout uit Hardinxveld-Giessendam 
realiseert voor Bio Energy Netherlands de nieuwe 
bedrijfspanden, waaronder twee productieloodsen, 
multifunctionele kantoorunits, de losse fundatie ten 
behoeve van overige procesdelen en het bestratings- 
en asfaltwerk. Lau Jacobs, projectleider namens Stout: 
“Deze locatie, vlak naast een bestaande energiecentra-
le, is bewust gekozen. Zo kan Bio Energy Netherlands 
via deze centrale terugleveren aan het net zonder 
enorme bijkomende kosten van lange verbindings-
leidingen.” De biomassa die gebruikt wordt is niet- 
recyclebaar hout dat geen andere toepassingsmoge-
lijkheden meer heeft en wat afkomstig is uit de regio. 
Ook dit is een bewuste keuze. Door de feedstock (input) 
regionaal te betrekken zorgt dit voor besparing op de 
transportkosten en wordt het milieu minimaal belast. 
 
Waterstof en CO2
De vergassers, geleverd door ZeroPoint CleanTech, die 
straks de energie gaan opwekken  hebben zich in het 
buitenland al bewezen. Jacobs: “Het wordt nog een 
hele puzzel om alle machines en hun componenten 
netjes in elkaar te passen.” Het vergassen van massa 
is aanmerkelijk schoner dan verbranden. Zo zorgt ver-
gassen voor een reductie van 60 tot 70% stikstof ten 
opzichte van verbranding en zijn de fijnstof emissies 
lager. “De installaties zijn modulair opgebouwd en 
leveren onder andere groene warmte voor stads-
verwarming en industriële toepassingen en groene 
elektriciteit. Medio 2019 zal de centrale waterstof en 
CO2 voor de chemie- en transportsector gaan leveren. 
De machines kunnen in de toekomst naast hout ook 
andere biomassastromen verwerken.
 
Geluidsnormen
Het complex van circa 2250 m² rust op 425 vibropalen. 
Na de funderingsbalken volgden de gevlinderde vloe-
ren met staalvezel en bewapening (bk vloer) waarop 
straks de installaties komen te rusten. Na het plaatsen 
van de staalconstructie met wandbeplating volgden 
de daken. “Twee hallen zijn voorzien van een kunst-
stof dak en een derde met een bitumen afwerking en 
een klein geluidswerend membraam. Om binnen de 
geldende geluidsnormen te blijven wordt er gebruik 

 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

gemaakt van speciale geperforeerde wandpanelen en 
dakplaten met een groot absorptievermogen die zor-
gen voor extra geluidsreductie” 
De nieuwe biomassa vergassingsinstallatie kan reke-
nen op veel belangstelling en draagvlak. Tijdens het 
slaan van de eerste paal door de Amsterdamse wet-
houder van duurzaamheid, de heer A. Choho, waren 
er circa honderd genodigden aanwezig. Bio Energy 
Netherlands oriënteert zich momenteel op meerdere 
locaties voor energiecentrales in Nederland. 

Industriebouw • mei 2018 • 19

http://www.stout.nl/




Opdrachtgever
Europese bierbrouwer die lokale 
brouwerij bouwt in Kilinto, nabij 
 Addis Abeba

Architect
Royal HaskoningDHV, Rotterdam

Constructeur
Royal HaskoningDHV, Rotterdam

PEB supplier (Pre Engineered 
Building)
Remco Ruimtebouw, Nieuwkuijk

Dak- en gevelpanelen
Joris Ide, Zwevezele

Staalconstructies en 
 leidingbruggen
Van Gerwen Metaalbouw, Uden 

Bouwperiode
Januari 2018 - november 2018

Bouwprogramma
Nieuwbouw fase III brouwerij in  Kilinto, 
nabij Addis Abeba, Ethiopië, met 
gebouwen voor productie en opslag, 

brouwhuis, utiliteitsruimte, water-
behandelingsinstallatie, moutinname- 
en transportbruggen en leidingbruggen

Bruto vloeroppervlak
22.300 m2

Addis Abeba • Bouwerij Kilinto III

Een complete brouwerij naar

Ethiopië
Remco Ruimtebouw verscheept prefab staalconstructie

Het hele project is qua 
maatvoering aangepast 
aan de afmetingen 
van de zeecontainers 
waarmee de producten 
vervoerd zijn naar 
Addis Abeba (Ethiopië) 
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Complete schil voor 
brouwerij Kilinto
De ongeveer 23.000 m2 stalen dak- en gevelpanelen voor 

de derde nieuwbouwfase van brouwerij Kilinto in Addis 

Abeba (Ethiopië) werden geleverd door Joris Ide, één van de 

grootste Europese fabrikanten van dak- en gevelsystemen. 

Voor het grootste deel betrof het profielbeplating, maar ook 

geïsoleerde dak- en gevelpanelen behoorden tot de levering. 

Willem van Rootselaar, business developement manager bij 

het bedrijf, legt uit waarom Joris Ide wordt verkozen voor 

dergelijke grote projecten: “Wij leveren een breed gamma 

aan dak- en gevelproducten, desgewenst inclusief alle acces-

soires, zoals zetwerk, gordingen, wandregels; eigenlijk alles 

wat nodig is voor de schil van een gebouw. Daarnaast leveren 

we de benodigde berekeningen en certificaten, adviseren we 

over de afwerking en verzorgen wij het logistieke proces. Een 

complete service dus.”

Sterk staaltje logistiek

Bij het project in Addis Abeba kwamen vooral de kwaliteiten 

van Joris Ide op logistiek gebied naar voren. Van Rootselaar 

hierover: “Eén van onze kwaliteiten is de beheersing van het 

logistieke proces vanaf de productie tot aan het verpakken in 

zeecontainers. Het hele project is qua maatvoering aangepast 

aan de afmetingen van die zeecontainers en op het zo efficiënt 

mogelijk benutten van de ruimte daarin. Ook was het zaak om 

te zorgen voor een optimale flow, waardoor alle producten op 

tijd en in de juiste volgorde geleverd konden worden.”

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

Een complete, bijna 900 ton wegende 
staalconstructie als bouwpakket in 
zeecontainers naar Afrika verschepen 
om nabij de Ethiopische hoofdstad Addis 
Abeba een uitbreiding te realiseren van 
een bestaande brouwerij in Kilinto. Ga er 
maar aan staan. Remco Ruimtebouw uit 
Nieuwkuijk, onderdeel van de Janssen de 
Jong Groep, durfde die uitdaging wel aan.
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Addis Abeba • Bouwerij Kilinto III

Plaatselijke bouwvakkers begeleid 
vanuit Nederland
Het bedrijf tekende eerder al voor de 
eerste twee fasen van de bouw van de 
brouwerij, dus men kent het klappen van 
de zweep. Exportmanager Erik van den 
Hurk vertelt hoe de aanpak is: “Plaatse-
lijke bouwers verzorgen de fundering en 
de begane grondvloer, waarop de stalen 
bedrijfshallen en leidingbruggen ge-
bouwd worden. Daarbij zorgen wij voor 
een goede coördinatie en controle op het 
instorten van de ankers, want een goede 
maatvoering is cruciaal voor een der-
gelijk project. Wij produceren in Europa 
de complete staalconstructie, zodat die 
straks in Afrika alleen nog maar gemon-
teerd hoeft te worden. Als het goed is 
komt er geen lasapparaat of slijptol aan 
te pas op de bouwplaats. Meccano in het 
groot, als het ware.”

Vervoer
“Het vervoer is een verhaal apart”, gaat 
Van den Hurk verder. “Het transport 
over zee, het inklaren bij de douane en 
het vervoer in Ethiopië wordt door de 
opdrachtgever verzorgd. Wij leveren het 
staal, de beplatingen en andere on-
derdelen zoals deuren, doorvoeren en 
dergelijke aan in Rotterdam, vanwaar de 
opdrachtgever de verdere vervoer naar 
de bouwplaats verzorgt. In totaal worden 
er zo negentig zeecontainers verscheept, 
die gemiddeld negen weken onderweg 
zijn. Wij sturen ondertussen een vijftal 
supervisors naar Addis Abeba, die daar 
de bouwteams van plaatselijke bouw-
vakkers begeleiden en aansturen bij het 
monteren van het gebouw. Het enige on-
zekere van deze werkwijze is dat je nooit 
zeker weet of de containers wel op tijd 

De bouwteams van plaatselijke bouwvakkers werden 
aangestuurd door een vijftal supervisors van Remco Ruimtebouw.  

Als het goed is komt er geen lasapparaat 
of slijptol aan te pas op de bouwplaats
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SYSTEEMBOUW TURN-KEY INTERNATIONAAL
Met ons bouwsysteem bent

 u verzekerd van een 
hoogwaardige kwaliteit en 

een snelle bouwtijd!

Remco Ruimtebouw verzorgt 
uw nieuwbouw van ontwerp 

tot en met sleutelklare 
oplevering.

Remco Ruimtebouw 
realiseert panden in onder 
meer Afrika, Centraal en 

Oost-Europa en het Caribisch 
gebied!

WIE ZIJN WIJ?

Met meer dan 5.000 panden  
‘op de teller’ hebben we de meest 
uiteenlopende bedrijfspanden 
opgeleverd. In Nederland, maar ook 
ver daarbuiten. Elk project met een 
eigen verhaal, maar allemaal 
hetzelfde ingrediënt: staal.

CONTACT

T:  +31 (0)88 004 93 00 
E:  info@remco.jajo.com
I :  www.remco.nl

Remco Ruimtebouw
Touwslager 2, 5253 RK Nieuwkuijk  

Conceptmatig bouwen in staal
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Sterk in staal
Van Gerwen Metaalbouw leverde een groot deel van de staal-

constructies en leidingbruggen voor de derde fase van brou-

werij Kilinto in Ethiopië: in totaal ruim 700 ton. Opdrachtge-

ver Remco Ruimtebouw verzorgde daarvoor de engineering. 

Algemeen directeur Hans van Gerwen weet waarom Van 

Gerwen Metaalbouw gekozen werd als leverancier: “Wij zijn 

specialist in het vervaardigen van samengestelde liggers. We 

hebben daar een speciale lasstraat voor. Dat sluit goed aan bij 

het bouwsysteem dat Remco Ruimtebouw zelf ontwikkelde.”

Hoge kwaliteit en strakke planning

Het monteren van een staalconstructie op grote afstand ver-

eist een zeer nauwkeurige engineering en fabricage. Fouten 

mogen er eigenlijk niet in zitten. Bijzonder aan het project 

vond Van Gerwen ook het transport. Hij vertelt: “We hebben 

al het staal aangeleverd in zeecontainers, die vervolgens per 

boot vanuit Rotterdam naar Afrika verscheept werden. Dat 

vereiste een strakke planning en een goede voorbereiding, 

want een boot missen is natuurlijk geen optie.”

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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arriveren. Enige flexibiliteit op het gebied 
van planning is wel noodzakelijk.”

Uniek Bouwsysteem
Voor de bouw van stalen hallen heeft 
Remco Ruimtebouw zelf een concept ont-
wikkeld. Van den Hurk: “We werken met 
samengestelde liggers en kolommen. Het 
voordeel daarvan is dat wij relatief licht 
construeren. Staal wordt toegepast waar 
het benodigd is volgens de momentenlijn 
van de constructie.  Dit resulteert in een 
lichtere constructie. Bijkomend voor-
deel is dat deze constructie een minder 
zware fundering vraagt, maar het levert 
vooral winst op bij het transport. Zeker 
als je naar Afrika moet gaat het dan om 
flinke besparingen. Dit systeem, plus het 
feit dat wij zelf de montage ter plaatse 
begeleiden, maakt ons een aantrekkelijke 
partij voor onze opdrachtgevers.”

Addis Abeba • Bouwerij Kilinto III

De complete staalconstructie voor de uitbreiding van 
de brouwerij is in Europa geproduceerd, zodat deze in 
Afrika alleen nog gemonteerd hoeft te worden. 
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Vijfde uitbreiding voor Dokkums

printbedrijf

Opdrachtgever
Probo Dokkum, Dokkum

Architect
Adema Architecten, Dokkum

Hoofdaannemer
Bouwgroep Dijkstra Draisma,  Dokkum

Installaties
Damstra Installatietechniek, Driessen

Staalbouw 
Ensel Staalcontructies B.V., Dokkum

Bouwprogramma
Uitbreiding kantoorruimte met 
 productiehal

Bouwperiode
Oktober 2017 – April 2018

Bruto vloeroppervlakte
2.200 m2

Met 270 werknemers is Probo één van de 
grootste werkgevers van Dokkum. Het 
zeventien jaar oude printbedrijf bedrukt 
allerlei soorten textiel, van zonwering, 
autotextiel en labels tot stickers, gevel-
platen en gordijnen. Probo is één van de 
snelst groeiende bedrijven van Neder-
land en winnaar van de Friese onderne-
ming van het Jaar 2017. 

De explosieve groei van printbedrijf Probo leidt tot alweer de vijfde 
uitbreiding in zes jaar tijd. In totaal 2.200 m2 nieuwbouw komt er dit keer 
bij, bestaande uit een productiehal, een logistieke hal en een kantoorpand. 
Bouwgroep Dijkstra Draisma realiseert het nieuwe kantoorgebouw.

Voormalige bedrijfswoning
Een mooie opdrachtgever, vindt Jelle Teun 
Terpstra van Bouwgroep Dijkstra Drais-
ma. De Friese bouwgroep, gevestigd in 
Bolsward en Dokkum, werd ingeschakeld 
om het nieuwe drielaags kantoorpand te 
realiseren. Deze nieuwbouw komt op de 
plek van het oude kantoor wat gevestigd 
was is een voormalige bedrijfswoning.  

Industriële look
Het Nieuwe Werken speelt een belang-
rijke rol in het nieuwe gebouw, dat door 
middel van een acht meter lange gang is 
verbonden met de productiehal. 
Het gebouw is opgetrokken uit kanaal-
plaatvloeren en een staalconstructie, 
met een gevel bestaande uit glazen pui-
en afgewisseld met alucobond panelen. 
Binnen krijgt het kantoor een industri-
ele look: de betonplafonds, kabelgoten 
en het kanalenwerk blijven in het zicht. 
Om het geluid in de grote kantoortuinen 
enigszins te dempen, worden akoesti-
sche plafondeilanden aangebracht.
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Tekst: Margot Visser Dokkum • Probo Sign B.V.

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

www.ensel.nl

Overkapping Kamp Westerbork

DSM Lab6 Delft

TT Assen

‘Thuiswedstrijd’ 
voor staal bouw
bedrijf
Al ruim 500 ton staal leverde Ensel staalkonstrukties voor de 

opeenvolgende nieuwbouwprojecten van printbedrijf Probo 

in Dokkum. Vanaf de eerste uitbreiding in 2011 tot en met 

de vijfde dit jaar is het staalbouwbedrijf betrokken geweest 

bij deze opdrachtgever. “Bijna elk jaar wordt er wel weer een 

nieuwe hal bijgebouwd”, vertelt directeur Hartog Ensel. “De 

opzet is steeds hetzelfde: een hal van circa 2.000 m2 met zo 

min mogelijk kolommen en dus grote overspanningen. Die 

vrije indeelbaarheid heeft Probo nodig om zijn machines ruim 

neer te kunnen zetten.” Naast de staalconstructies voor de hal 

en het drielaagse kantoor, levert en monteert Ensel ook alle 

trappen en hekken. 

Het project is een thuiswedstrijd: Probo is de overbuurman. “Het 

is een geweldig bedrijf en een heel prettige opdrachtgever”, 

vindt Ensel. “We denken met hen mee hoe we een goede hal 

kunnen neerzetten en de samenwerking is altijd erg plezierig.”

Ensel staalkonstrukties B.V. is vooral actief in Noord-Neder-

land, onder meer in het aardbevingsgebied, maar werkt ook 

daarbuiten. Het Dokkumse familiebedrijf levert een totaal-

pakket op het gebied van staalbouw, van engineering tot en 

met oplevering.

Dynamisch proces
Volgens Terpstra kenmerkt dit project 
zich door de grote mate van flexibiliteit 
die van alle partijen wordt gevraagd. 
“Er lag een basisontwerp gemaakt 
door Adema Architecten. We zijn dit 
in samenspraak met de opdrachtgever 
verder gaan ontwikkelen. Een dynamisch 
proces dat steeds tot nieuwe inzichten 
en ontwerpwijzigingen, zowel qua bouw 
als installaties, leidde. Daar moet je als 
bouwbedrijf goed op in kunnen spelen.”

Innovatie speelt een belangrijke rol bin-
nen Dijkstra Draisma, evenals duur-
zaamheid. Met een aparte innovatieafde-
ling verzekert de bouwgroep zich van de 
meest actuele kennis en kunde op dit 
gebied. Onlangs werd Dijkstra Draisma 
twee keer genomineerd voor de Koning 
Willem I Prijs, een landelijke onderschei-
ding voor duurzaam ondernemerschap. 
En is finalist voor de Koning Willem 1 
Prijs in de categorie MKB.

Het gebouw is 
opgetrokken uit 

kanaalplaten en een 
staal constructie. 
De gevel bestaat 
uit glazen puien, 
afgewisseld met 

alucobond panelen.

http://www.ensel.nl


WC Kennedylaan • Terneuzen

Ontwikkelaar
Ontwikkelingscombinatie Kennedylaan 
BV (Lafoma Projectontwikkeling B.V. en 
aannemersbedrijf van der Poel)

Adviseurs
Witte-Boussen Vastgoed en Verhuur, 
Terneuzen; Van Gorkum Retail Property 
Consultancy, Haarlem; Arca Retail, 
Koewacht

Aannemer(s)
Aannemersbedrijf Van der Poel, 
 Terneuzen; IZV en IBS, Kloosterzande: 
staalconstructie en dak- en gevel-
bekleding; ITN Groep, Nieuwdorp: 
elektrotechniek
 
Bouwperiode
April 2017 – mei 2018 (retailpark; 
De Sluiswachter juli 2018)

Bouwprogramma
Winkelcentrum en appartementen-
complex

Bouwoppervlak
11.000 m2 (winkelcentrum) en 
46  appartementen
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Winkelcentrum en appartementen-
complex openen de deuren in

Terneuzen

Tekst: Astrid Berkhout

Aan de realisatie van het 
winkelcentrum en het 
apparte men ten complex 
zijn jaren van overleg en 
voorbereiding vooraf gegaan. 
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Al ruim 50 jaar specialist op het gebied van staalconstructies en dak- & gevelbekleding

Op en top beveiligd
De 46 koop- en huurappartementen van De Sluiswachter zijn 

door ITN Groep onder andere voorzien van een professioneel vi-

deo-intercomsysteem. Daarmee is de veiligheid gewaarborgd.

ITN Groep heeft sowieso alle elektrotechniek in het apparte-

mentencomplex aangelegd. “Dat was bepaald geen stan-

daard klus”, aldus Hans Niewenhuijse van ITN Groep. “Geen 

enkel appartement is namelijk hetzelfde. We hebben ook zo 

veel mogelijk geprobeerd rekening te houden met specifieke 

wensen van bewoners.” ITN is tevens verantwoordelijk voor 

de algemene voorzieningen in het complex (gangen en trap-

penhuizen). De hellingbaan die toegang biedt tot het parkeer-

dek bovenop de winkels, is voorzien van verwarming.

Luxe uitstraling

“Daarnaast hebben we in de vide van het trappenhuis naar 

het parkeerdek luxe hangarmaturen opgehangen. Dit ziet 

er heel gelikt uit.” Zowel deze armaturen als de lichtmasten 

die worden gebruikt voor de terreinverlichting zijn boven-

dien voorzien van duurzame LED lampen. Bij het genoemde 

video-intercomsysteem, gemaakt van roestvrij staal, is sprake 

van twee gekoppelde buitenposten. Daarmee is er aan twee 

kanten toegangscontrole. In het Kennedy Retail Park heeft ITN 

verder beperkt werkzaamheden verricht bij Kwantum, Carpet 

Right en Portaal van Vlaanderen.

Een oersterke 
constructie
Zowel aan het winkelcentrum Kennedy Retail Park als aan het 

appartementencomplex De Sluiswachter heeft IBS Staal-

bouw  de staalconstructie en dak- & gevelbekleding geleverd 

en  gemonteerd.

De dak- & gevelbekleding, vanuit zusterbedrijf IZV BV, is in-

middels opgeleverd. Het complex heeft een mooie uitstraling 

door het gebruik van donkergrijze terracoat coating. Aange-

zien het gebouw blootgesteld is aan Zeeuwse weersomstan-

digheden, is het gevelsysteem voorzien van een sterke coating 

die garantie geeft tegen corrosie. Aan en in de winkelpanden 

verzorgde IBS Staalbouw de constructie en de luifel. Zelfs de 

trappen, balustrades alsmede buisleuningen van het parkeer-

dek komen uit de fabriek van IBS in Kloosterzande. Evenals de 

staalconstructie ten behoeve van de appartementen.

Eigen regio

“Vooral het tekenwerk was een uitdagende klus”, vertelt 

Bart Verhaege, projectleider IZV. “De aansluitingen moesten 

perfect kloppen, bijvoorbeeld van de wandbeplating op het 

metselwerk.” IBS en IZV zijn uiteraard zeer content met de 

opdracht. “Het is altijd mooi om te kunnen meewerken aan 

projecten in de eigen regio.” 

WC Kennedylaan • Terneuzen
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Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de realisatie van Kennedy Retail Park 
en appartementencomplex De Sluiswachter aan de Kennedylaan West te 
Terneuzen. De projecten betekenen een enorme impuls voor dit gebied en 
bevestigen de positie van Terneuzen als dé koopstad van Zeeuws-Vlaanderen.

Beide projecten vormen een mooie aan-
vulling op de reeds bestaande detailhan-
del aan de Kennedylaan en de binnen-
stad van Terneuzen. Het is echter niet 
zonder slag of stoot tot stand gekomen; 
er zijn vele jaren van overleg en voorbe-
reiding aan vooraf gegaan. Projectont-
wikkelaar Kennedy Retailpark BV, een 
samenwerking tussen Lafoma Project-
ontwikkeling en aannemersbedrijf Van 
der Poel, volhardde en met succes. Half 
maart openden de eerste winkels reeds 
de deuren aan Kennedylaan West; de 
beschikbare winkelruimtes in het retail-
park waren al gevuld nog voor de bouw 
definitief was afgerond. Ook alle koop-
appartementen in De Sluiswachter zijn 
inmiddels verkocht; deze zullen rond de 
bouwvakvakantie gereed zijn.

Veel toestroom
Wat is er nu eigenlijk precies gereali-
seerd? Ten eerste het retailpark, met 
in totaal 11.000 m2 aan commerciële 
ruimtes. Deze zijn verhuurd aan onder-
nemingen zoals Aldi, Action, Roeland 
Interieur, Carpet Right, Jysk en Agri-
markt/Agriland. De winkels hebben een 
plek gekregen in het hoofdgebouw en 
twee aangrenzende paviljoens. Er wordt 
veel toestroom verwacht, onder andere 
vanuit België, dus er is ook een groot par-
keerterrein aangelegd, met maar liefst 
380 parkeerplaatsen. Om bezoekers aan 
te moedigen er vooral een dagje shoppen 
van te maken, is er bij de ingang van het 
winkelcentrum meer dan genoeg ruimte 
voor horeca. De Agrisneltank (de eerste 
in Zeeuws-Vlaanderen) die naast het 
winkelcentrum is gebouwd, maakt het 
aanbod van voorzieningen compleet.

Bouw en afwerking van hoog niveau
Bovenop het retailpark is appartemen-
tencomplex De Sluiswachter gevestigd. 
Dit gebouw heeft de vorm van een 
woontoren en telt 46 koopappartemen-
ten (met balkon). Vanwege de unieke 
locatie van het gebouw, vlak langs de 
handelshaven van Terneuzen, en de 

grote ramen in de woonkamer beschik-
ken deze over een benijdenswaardig 
uitzicht over het water. De appartemen-
ten variëren in woonoppervlakte, van 85 
tot 172 m2. Omdat ze zijn aangepast aan 
de individuele wensen van de kopers, 
zijn ze allemaal verschillend. Comfort, 
gemak en veiligheid staan volgens de 
ontwikkelaar voorop; de bouw en de 
afwerking zijn dan ook van een hoog 
niveau. De appartementen hebben een 

luxe uitstraling gekregen en ademen een 
industriële sfeer. Bewoners hebben een 
eigen parkeerplek én een buitenberging 
op het parkeerdek bovenop het Kennedy 
Retailpark. Tevens zijn hier garageboxen 
te vinden die bewoners kunnen kopen.

Al met al is dit bouwproject volgens alle 
betrokkenen dus een enorme verrijking 
voor de stad Terneuzen.

Het luxe appartementencomplex De Sluiswachter bestaat uit 46 koopappartementen, 
die in woonoppervlakte variëren van 85 m2 tot 172 m2.

Vanwege de verwachte toestroom 
uit onder andere België, is er een 
groot parkeerterrein aangelegd 
met 380 parkeerplaatsen. 
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Totaalbeleving

Nieuwbouw Van Gelder • Ridderkerk

Opdrachtgever
Van Gelder Groente en Fruit

Bouwdirectie
Van Vlietbouwmanagement bv

Architect
Kraaijvanger Architects

Constructeur
Van Boxsel Engineering

BREEAM-expert
W4Y adviseurs

Tekst: Margot Visser

van groente en fruit
Nieuwbouw Van Gelder wordt 
uithangbord voor AGF-sector

De ontvangsthal van de 
nieuwbouw is open en 
daarmee heel licht en modern
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Met een groentenkas van 1.600 m2 
op het dak, een boomgaard voor de 
deur en een gevel met een knipoog 
naar de kassenbouw is duidelijk 
dat alles hier om groenten en fruit 
draait. De nieuwbouw van Van Gelder 
groente en fruit op bedrijventerrein 
Nieuw-Reijerwaard in Ridderkerk 
moet een uithangbord worden voor 
de AGF-sector. “We zijn straks in 
veel opzichten ‘the place to be’ voor 
groentenliefhebbend Nederland.”

BREEAM-NL Assessor
Adamasgroep

Advies S-Installatie
Drietech Ingenieursburo

Koeltechnisch advies
Adviesbureau Verhoef BV

Engeneering en tekenwerk
Feltracon food processing solutions

Aannemer bouwkundig + terrein
Wijnen Bouw Someren

Aannemer werktuigbouwkundig
Deltatechniek

Aannemer elektrotechniek
Martinu BV electrotechniek en 
 beveiliging

Aannemer sprinklertechniek
Kuijpers

Dampdichte isolatiebouw & 
brandwerende deuren
Roma Nederland BV

Aannemer koudetechniek
Nijsen koeling

Afvoergoten
Ingenieursbureau Schneider BV
 
Ambitie
***** Outstanding

Status
Start uitvoering Oktober 2017
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Aan de Krommeweg in Ridderkerk ver-
rijst Foodcenter Nieuw-Reijerwaard, het 
nieuwe bedrijfspand van de toonaange-
vende AGF-leverancier Van Gelder groen-
te en fruit. Bijzonder aan deze locatie is 
dat het familiebedrijf terugkeert naar de 
plek waar het in de jaren vijftig alle-
maal is begonnen. Het pand wordt met 
30.000 m2 vloeroppervlak ruim drie keer 
zo groot als het huidige pand dat enkele 
kilometers verderop staat. De ruimte 
is nodig om de enorme groei van het 
bedrijf te kunnen opvangen. Daarnaast 
wordt het magazijnproces vergaand 
gemechaniseerd. “We verwerken ruim 
225.000 orderregels per week”, vertelt 
directeur Gerrit van Gelder. “Dat doen 
we nu nog handmatig. In de nieuwbouw 
wordt het orderpickingproces volledig 
geautomatiseerd. Op deze schaal is dat 
nog niet eerder in Nederland gedaan.” 

Met de focus op de 
waterhuishouding
Voor de processen in de nieuwbouw van Van Gelder is heel veel water nodig: 

onder meer om groenten te wassen, voor de krattenwasinstallatie en als 

consumptief drinkwater. Het in goede banen leiden van deze complexe wa-

terhuishouding ligt in handen van Drietech Ingenieursburo uit Rotterdam, 

gespecialiseerd in oplossingen voor installatietechnische vraagstukken. 

“Over al het water dat wordt gebruikt door Van Gelder hebben wij mee-

gedacht”, zegt projectmanager Frans van Wingerden. Drietech maakte in 

opdracht van Van Gelder en in samenspraak met Van Vliet Bouwmanage-

ment de aanbestedingsstukken (technische omschrijvingen + werkteke-

ningen) voor alle S-installaties, rioleringssystemen en de consumptieve 

en procesgebonden waterhuishouding. 

“De processen in de fabriek vormen de hoofdmoot van onze opdracht”, 

vertelt Van Wingerden. “We zijn begonnen met het in kaart brengen 

hiervan: hoeveel water is er op welk moment waar nodig? Daarbij moes-

ten we rekening houden met de raakvlakken met de gebouwgebonden 

installaties en moesten de BREEAM–eisen worden geïntegreerd. Qua 

inzet, tijd én techniek was dit voor ons een bijzonder, uitdagend en ook 

leerzaam project.”

Werkveld

Hoewel hun rol op dit project beperkt is gebleven tot de S-installaties, is het 

werkveld van het Rotterdamse bureau veel breder. Het specialisme is het 

uitbrengen van technische adviezen rondom gebouwgebonden installa-

ties. Drietech kan een compleet dienstenpakket leveren op het gebied van 

installatietechnisch advies inclusief de begeleiding van BREEAM trajecten. 

Duurzaamheid is altijd leidend in de advisering van Drietech. 

In de nieuwbouw wordt 
het orderpickingproces 
volledig geautomatiseerd

Nieuwbouw Van Gelder • Ridderkerk
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adviseur  gebouwconstruc t ies   |   vanboxsel.nl

duurzaam ontwikkelen huisvesten op maat concept ontwikkelen

+31 (0)26 446 12 22

info@adamasgroep.nl

www.adamasgroep.nlt in

volg ons:

Wat doen wij voor u:

 Ambitie en visie vorming

 Huisvestingsadvies

 Programma's van Eisen

  BREEAM-NL, BREEAM International, LEED, GPR & Well certifi cering

 Subsidieadvies: MIA / VAMIL, EIA

 Haalbaarheidsstudies

adamasgroep

Meander 901

6825 MH Arnhem

the WATER ARCHITECTS
SCHNEIDER 

www.colubriscleantech.com A brand of

Afvalwaterbehandeling

De ruimte nodigt uit om 
elkaar te ontmoeten en 
samen te werken
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Nieuwbouw Van Gelder • Ridderkerk

Adviesburo Verhoef BV
Aalsvoort 2
7241 MA  Lochem
Nederland 

Tel.: +31 (0) 85 27 35 900
Fax: +31 (0) 85 27 35 901
E-mail: info@verhoef.net  
Web:  www.verhoef.net 
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Eén gebouw
De diversiteit aan functies die in het 
nieuwe gebouw worden ondergebracht, 
stelde architectenbureau Kraaijvan-
ger architects uit Rotterdam voor een 
uitdagende opgave. 35 productielijnen, 
shuttlemagazijnen, 1.930 m2 kantoren, 
2.330 m2 ontmoetingsruimten, een groen-
tenkas, een proefkeuken en een experi-
ence center moesten allemaal een plek 
krijgen in het gebouw. “Het uitgangspunt 
voor ons ontwerp was om één gebouw 
neer te zetten”, vertelt verantwoordelijk 
architect David Hess. “Vaak zijn dit soort 
gebouwen een optelsom van dozen. Door 

een doorlopend kader van een kilometer 
lang aan te brengen, vormen alle functies 
samen één totaalbeeld.”
Een duidelijke AGF-uitstraling was een 
andere vereiste. Hess: “We wilden de 
ervaring van de wereld van groente en 
fruit goed tot uiting laten komen. Niet 
alleen binnen, maar ook buiten. Van 
Gelder had de expliciete wens om de 
terreininrichting onderdeel te laten zijn 
van de totaalbeleving. Met een boom-
gaard met fruitbomen en een tropische 
tuin in het experience center hebben we 
dat  vormgegeven.”

Behalve functioneel heeft 
Kraaijvanger architects er ook een 
iconisch gebouw van gemaakt
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Brede blik op 
duurzaam bouwen
Met het BREEAM Outstanding certificaat als doel heeft 

Van Gelder Groente en Fruit hoog ingezet wat betreft 

duurzaamheid. De toetsing van het certificeringstraject 

is in handen van assessor Luuk Braakhuis van de Adamas-

groep  uit Arnhem. 

De nieuwbouw van Van Gelder is volgens Braakhuis een 

mooi voorbeeld van bewust duurzaam bouwen. “Ze zet-

ten niet zomaar een nieuw gebouw neer, maar houden 

rekening met de impact van hun keuzes op de omgeving. 

Zo maken ze bijvoorbeeld gebruik van windmolens in de 

buurt voor hun  energievoorziening.”

Het toetsen en begeleiden van certificeringstrajecten 

(BREEAM, GRP, WELL en LEAD) is één van de diensten van 

de Adamasgroep. Door de brede mix van kwaliteiten 

en disciplines (o.a. architecten, energiespecialisten en 

bouwkundig adviseurs) kan dit in duurzame huisvesting 

gespecialiseerde adviesbureau een project daadwerkelijk 

naar dit niveau tillen. “Wij krijgen het altijd voor elkaar”, 

stelt Braakhuis die van origine architect is. 

De dienstverlening gaat echter veel verder dan dat. Het bu-

reau kan een huisvestingsproject ‘van idee tot en met sleu-

teloverdracht’ vormgeven voor zijn opdrachtgevers. “We 

zitten het liefst zo vroeg mogelijk aan tafel. Dan komt onze 

meerwaarde het best tot uitdrukking”, aldus Braakhuis.

Complexe klus voor gebouwconstructeurs

Met een hoogbouwmagazijn van circa 23 meter hoog, een 

productie-afdeling van 50 bij 175 meter met overspanningen van 

twintig meter op de tweede verdieping en een experience center 

met bijzondere constructie-elementen, heeft de nieuwbouw 

van Van Gelder Groente en Fruit een aantal flinke bouwkundige 

uitdagingen in zich. 

Constructie-adviesbureau Van Boxsel Engineering uit Oos-

terhout werd ingeschakeld om deze in een goed doordacht 

constructief ontwerp te vatten. Het bureau zat al in de eerste 

ontwerpfase met opdrachtgever Van Gelder, Van Vliet Bouwma-

nagement en architect Kraaijvanger aan tafel. 

Projectleider Johan Fijneman: “De installaties zijn op dit project 

zeer bepalend voor het gebouw. Het inbouwen van deze syste-

men, samen met de grote hoogten, overspanningen en vloerbe-

lastingen in het gebouw, was een complexe opdracht die boven-

dien onder flinke tijdsdruk is uitgevoerd.” Van Boxsel Engineering 

is als coördinerend constructeur ook in de uitvoeringsfase bij het 

project betrokken. 

Nieuwbouw Van Gelder • Ridderkerk
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Ontmoeting, kennisdeling en beleving
Blikvanger is het experience center, een 
museale ruimte met heel veel licht die in 
het teken staat van ontmoeting, kennis-
deling en beleving. Hier worden gasten 
ontvangen en maken ze kennis met Van 
Gelder en de AGF-sector. Via een majes-
tueuze trap kunnen gasten de presenta-
tieruimtes, het restaurant, de kantoren 
en de kassen op het dak bereiken. “We 
leveren veel aan topchefs en koks van 
grote hotelketens”, vertelt Van Gelder. 
“Zij kunnen bij ons inspiratie opdoen en 
bijeenkomsten organiseren. Maar denk 
ook aan onderwijsinstellingen en over-
heden die kennis willen nemen van de 
laatste ontwikkelingen op AGF-gebied. 
De nieuwbouw krijgt een belangrijke 
functie als kennisinstituut.”

Hoogste duurzaamheidsambitie
Voor de bouw van het nieuwe pand is 
gekozen voor de hoogste duurzaam-
heidsambitie: het BREEAM Outstanding 
certificaat. Daarmee onderscheidt het 
gebouw zich dus qua duurzaamheid; het 
hoort op dit moment zelfs tot de top 5 
duurzaamste bouwprojecten van Neder-
land. Onder meer ontmoetingsplekken 
door het gebouw heen, ov-informatie 
in de centrale hal met bushalte voor de 
deur, een boomgaard voor de hoofdin-
gang, laadpalen voor elektrische auto’s 
en daglicht op iedere werkplek geven 
vorm aan deze ambitie. 

De nieuwbouw 
krijgt een 
belangrijke 
functie als 
kennisinstituut

Eyecatcher in het geheel is 
zonder twijfel de glazen gevel
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B o u w e n  m e t  K e n n i s  v a n  c o n d i t i e s

www.romaned.nl, Ramgatseweg 19, Raamsdonksveer, tel: 0162 512012  

Roma, uw partner voor isolatiebouwconcepten
en isolerende bedrijfsdraaideuren.
Met longlife bouwdetails voor écht duurzaam bouwen.

Wij bouwen aan ...

Nieuwbouw Exotenlocatie Moerdijk
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DRIETECH Ingenieursburo B.V.  Stadionweg 43B  8ste verdieping  •  3077 AS Rotterdam
aho@drietech.nl  •  www.drietech.nl  •  +31 (0)6 - 21 19 55 82  •  +31 (0)10 - 26 00 301

BEHOEFTE AAN INSTALLATIE-
TECHNISCHE ONDERSTEUNING?
DRIETECH levert praktische en resultaatgerichte oplossingen voor 
de meest uiteenlopende installatietechnische vraagstukken.  
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Expertise in het koelen van hoogbouw
Het nieuwe bedrijfspand van Van Gelder 

Nederland in Ridderkerk bestaat voor circa 

80 procent uit gekoelde ruimte, waarin 

de verwerking en opslag van groenten 

en fruit plaatsvindt. Bedrijfszekerheid 

ten aanzien van de koelinstallatie is voor 

de bedrijfsvoering van de AGF-gigant 

 cruciaal. Adviesburo Verhoef B.V. uit 

Lochem, specialist op het gebied van 

industriële koudetechniek en binnenkli-

maat, ontwierp een energiezuinige en 

duurzame centrale installatie op basis van 

natuurlijke koudemiddelen (ammoniak 

en CO2), waarin de klimatisering van de 

kantoren is geïntegreerd. 

“De productiehal is leidend in het ont-

werp”, vertelt directeur Dennis Wentink. 

“In deze hal vindt de aanvoer, opslag, 

verwerking en verzending van producten 

plaats. Naast de productiefaciliteiten is 

de volledig geautomatiseerde hoogbouw, 

ruim 20 meter hoog, een bijzonder on-

derdeel van het pand. Het koeltechnische 

ontwerp is zodanig dat er verschillende 

temperatuurzones gecreëerd kunnen 

worden.” De ervaring van Verhoef op het 

gebied van hoogbouw voor de AGF-sector 

was één van de redenen waarom ze bij dit 

project werden betrokken. 

Restwarmte

Daarnaast heeft Verhoef ruime ervaring 

in de efficiënte benutting van restwarmte 

van koelinstallaties. Restwarmte wordt 

in dit project gebruikt voor verwarmings-

doeleinden, maar ook voor verwarming 

van een krattenwasser. Hiertoe wordt de 

koelinstallatie voorzien van een warm-

tepomp. De toegepaste koelinstallatie 

heeft verder de Verhoef-kenmerken zoals 

‘oog’ voor de productspecifieke (AGF) 

eigenschappen, het gewenste gebruik, 

energiezuinigheid, natuurlijke koudemid-

delen, optimale warmteterugwinning, 

hoge betrouwbaarheid, overeenkomstig 

de EIA-regeling en future proof.

Naast het ontwerp van de koel- en 

klimaatinstallatie verzorgt Adviesburo 

Verhoef ook het subsidietraject (BREEAM-

NL, EIA en MIA), het bouwtoezicht voor de 

koel- en klimaatinstallaties, de kwaliteits-

controles en de prestatiemeting van de 

installatie tijdens bedrijfsvoering. 

Wentink: “Niet alleen qua omvang maar 

ook qua complexiteit is het voor ons 

een mooi en uitdagend project. Met 

vertrouwen kijken wij naar het moment 

van inbedrijfname, waarna wij de koude 

opwekkingsrendementen, elektraverbruik 

en energiezuinige koelprestaties zullen 

beoordelen met onze eigen continue 

prestatiemonitoring tool.” 

Ridderkerk • Nieuwbouw Van Gelder

Efficiënte inrichter van proceslijnen
In de voedselverwerkende industrie draait alles om efficiency, 

kwaliteit, een hoge productopbrengst en hygiëne. Feltracon 

combineert al die elementen in inventieve machines voor de 

verwerking van groenten, fruit, aardappelen en vis. 

Voor de nieuwbouw van Van Gelder groente en fruit richtte 

Feltracon de proceslijnen voor het verwerken van groente en 

fruit (snijvloer, inpak/ompakvloer, high care en warme keuken) in. 

Deze bestaan deels uit machines die Van Gelder al in gebruik had 

en deels uit nieuwe machines die nodig zijn in verband met capa-

citeitsuitbreiding en het verhogen van de efficiëntie. “We maken 

vooraf, in overleg met Van Gelder, de verschillende mogelijkheden 

inzichtelijk. Door onze goede samenwerking met andere machi-

neleveranciers kunnen we een zo efficiënt mogelijk totaalplan 

inrichten”, aldus de verantwoordelijke projectmanager. 

Feltracon levert zowel stand alone machines als complete lijnen 

en verzorgt alles van engineering tot en met inbedrijfstelling, 

waar ook ter wereld.

Industriebouw • mei 2018 • 41

http://www.verhoef.net
https://feltracon.com


WoZoCo • Amersfoort

nadert hoogste punt
Villa De Eemhorst

Architect
de Architekten Cie, Amsterdam

Constructeur
Kooij & Dekker ingenieursbureau, 
Harderwijk

Adviseurs
Deerns, Zwolle
van Esveld, Putten

Realisatie
Bouwbedrijf van de Kolk, Garderen 

Bouwkundig tekenwerk
Kooij & Dekker, Harderwijk

Sloopwerk en asbestsanering
Hein Heun sloopwerken bv, Enschede

CSM wand
Bodembouw, Uden

Grondwerk, Sanering, Bemaling
Fa. Kamphorst, Ermelo

Montage betoncasco
Vollenbroek betonbouw, Didam

Betonwerk Kelder
Van der Grift Bouw en Montage BV, 
Renswoude

E-Installatie
Koetsier elektrotechniek BV, Barneveld

W-installatie
Geba Install bv, Nijkerkerveen

Branddeuren en toegangshek
Voskamp Deurtechniek, Almelo

Prefab beton
Bruil prefab, Ede

Ventilatie parkeergarage
HC groep, Waalwijk

Bouwperiode
Oktober 2016 – Maart 2019

Bouwprogramma
Appartementencomplex

Bouwoppervlak
1600 m2

Voordat men kon beginnen aan de bouw, 
moest eerst het op deze locatie geves-
tigde kantoorgebouw worden gesloopt. 
Vanwege de aanwezigheid van asbest 
gebeurde dit met alle benodigde voor-
zorgsmaatregelen. Het saneren van 
de bodem was eveneens noodzakelijk. 
Het laatste veroorzaakte de nodige 
vertraging in het bouwproces, dat in 
oktober 2016 van start ging. “We wis-
ten van tevoren niet dat de bodem zo 
vervuild was”, vertelt Jan Versteeg van 
 Bouw bedrijf van de Kolk. “Gaandeweg 
kwamen we wat verrassingen tegen 
waar we op in moesten springen.”

Complete bouwkuip
Het hele terrein dat vrij is gekomen, 
van 65 meter lang en 40 meter breed, 
wordt volgebouwd. Om die reden is een 
complete bouwkuip gerealiseerd. Bouw-

Amersfoort is als stad volop in ontwikkeling. Aan de Amsterdamseweg realiseren De Brug Vastgoed, 
Bouwbedrijf van de Kolk en Architecten Cie. villa De Eemhorst. Een modern appartementencomplex dat 
tegemoetkomt aan de enorme behoefte aan woningen in de populaire gemeente.

bedrijf van der Kolk huurde hiervoor Fa. 
Kamphorst en BodemBouw in. Omdat de 
werkzaamheden plaatsvinden middenin 
het drukke centrum, is ervoor gekozen 
CSM wanden te plaatsen. Dit om trillin-
gen en daarmee overlast voor omwonen-
den en schade aan bestaande bebouwing 
te voorkomen. “Met name logistiek 
gezien is het uitdagend. Er is zeer weinig 
ruimte voor opslag en/of vrachtverkeer. 
Iedere dag wordt dan ook alleen het ma-
teriaal geleverd op het moment dat het 
nodig is en op de plek waar het nodig is.”

Luxe nieuwbouw appartementen
Villa De Eemhorst bestaat uit 58 luxe 
nieuwbouw huurappartementen, ver-
deeld over zeven verdiepingen. Het gaat 
om twee- en driekamerappartementen 
met een woonoppervlakte tussen de 70 
en 105 m2. Ze beschikken allemaal over 

een balkon of een terras. Aan de ach-
terkant van het complex komt verder 
een parkachtige tuin waar de bewoners 
gebruik van kunnen maken. De entree is 
anders dan anders door het verhoogde 
plein aan de voorkant. 

Bajonetachtige vorm
Architecten Cie. is verantwoordelijk voor 
het ontwerp van het gebouw, dat een ba-
jonetachtige vorm heeft. De plint aan de 
stadszijde, de gevelbanden en de daarin 
doorlopende balkons zijn uitgevoerd in 
op kleur gemaakt prefab beton (donker- 
en lichtgrijs). Het metselwerk wordt op-
getrokken in een rood-oranje baksteen. 
Na een roestige start verloopt de bouw 
inmiddels voorspoedig. “We verwachten 
tegen de bouwvakvakantie op dakniveau 
aan te zijn beland. In maart 2019 moet 
alles klaar zijn.”
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CSM-techniek is de 
beste oplossing voor 
Amersfoort
Bij Villa De Eemhorst is de Cutter Soil Mix (CSM) techniek 

ingezet om een gesloten bouwkuip van 190 meter omtrek 

te realiseren. BodemBouw specialiseerde zich in het innova-

tieve systeem, dat inmiddels gemeengoed is geworden in de 

funderingsmarkt.

De CSM-techniek is bij uitstek geschikt voor binnenstedelijke 

projecten als deze, omdat het mogelijk is volledig trillingsvrij 

en geluidsarm te werken. De overlast voor omwonenden blijft 

daarmee beperkt. “Daarnaast kun je zonder risico strak naast 

de bestaande bebouwing te werk gaan”, aldus Djordy van den 

Eijnde, projectmanager bij BodemBouw. 

De perfecte ondergrond

De harde zandgrond in Amersfoort is de perfecte onder-

grond voor het CSM-systeem. Met behulp van twee grote 

Cutter wielen wordt de grondslag losgesneden. Gelijktijdig 

wordt een vloeibare cementmix toegevoegd en vermengd 

met de bestaande grond. Daarna worden wapeningsbalken 

geplaatst in het vloeibare paneel. Door de panelen om en om 

in elkaar te frezen, ontstaat een aaneengesloten wand. “De 

CSM-wanden reiken tot in de dikke eemklei-laag die je in heel 

Amersfoort vindt. Dit zorgt ervoor dat de bouwkuipbodem op 

een natuurlijke manier wordt afgestoten en dat de toestroom 

van water zeer beperkt blijft, een zogenaamde polderbouw-

kuip. Op deze manier kan men droog werken, maar nog veel 

belangrijker is dat er geen negatieve invloed door grondwa-

terstandverlaging merkbaar is in de omgeving”, vertelt Djordy.

Interessant voor de regio

Bijkomend pluspunt: de techniek is niet zo gevoelig voor ob-

stakels, zoals het gestorte beton waar men op stuitte op het 

terrein van Villa De Eemhorst. Djordy: “Het project toont aan 

hoe interessant het CSM-systeem is voor de regio Amersfoort. 

Niet voor niets starten we in oktober 2018 met een vergelijk-

baar project op het Eemplein.”

Tekst: Astrid Berkhout

.NL

.NL

BOUWEN BEGINT IN DE BODEM
MAAK EEN INFORMATIEVE AFSPRAAK

Het moderne appartementencomplex De Eemhorst komt 
tegemoet aan de enorme behoefte aan woningen in Amersfoort. 

Het oude kantoorgebouw dat gesloopt werd voor het nieuwbouw 
appartementencomplex bevatte asbest. Ook was de bodem 
extreem vervuild. 

Industriebouw • mei 2018 • 43

https://www.bodembouw.nl/nl


Niet monolithisch, maar

herkenbaar

Zwembad Aquamar • Katwijk

Opdrachtgever
Gemeente Katwijk

Ontwikkelaar
Gemeente Katwijk

Aannemer
Olco-Sportsphere b.v. Driebergen

Adviseurs
Constructie – Bartels Consulting 
Bouwfysisch/brand – K+ Echt
Installatie – BRI Groep Noordwijkerhout
Zwembad – Lotec Eindhoven

Programma   
Nieuw zwembad inclusief 
 recreatiegedeelte

Bouwperiode
Eind 2016 tot mei 2018

Bouwoppervlak
6000 m2
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Tekst: Robbert Roos

Jaarlijks trekt Katwijk aan Zee vele 
bezoekers die willen genieten van een 
dagje aan het strand. Als het weer niet 
meezit biedt het overdekte zwembad 
Aquamar een goed alternatief. Na het 
besluit van de gemeente Katwijk om 
het verouderde zwembad te slopen 
verzorgde Hooper Architects het 
ontwerp voor de nieuwbouw. 

De aanbesteding voor het nieuwe ont-
werp is eind 2015 gedaan op basis van 
Design, Build and Maintain, waarbij ook 
de kosten van bouw en onderhoud zijn 
meegenomen. Hokan Nummelin van 
Hooper: “Het zwembad, dat ruimte biedt 
aan een wedstrijdbad, doelgroepenbad en 
recreatiebad, bestaat uit drie zwemhallen 

terug in de gevel van het gebouw. Door 
dit te combineren met de warmte van 
hout, ontstaat er een mooi ontwerp waar 
uiteindelijk iedereen zich in kon vinden. 
Aan de binnenzijde van het gebouw is zo-
veel mogelijk transparantie doorgevoerd. 
Veel glas en mooie zichtlijnen. Zelfs bij de 
langste route door het gebouw, van entree 
naar het wedstrijdbad, kijk je op de an-
dere baden. “Op deze manier is bewegen 
door het gebouw een leuke ervaring, 
ongeacht de afstand”, aldus Nummelin.

Het wedstrijdbad is met een afmeting 
van 35x25 meter het grootste bad. Het 
beschikt over een verplaatsbare keer-

Het zwembad is ontworpen in 
strakke lijnen en ronde vormen.

en ligt in het midden van Katwijk, op een 
zichtlocatie langs een drukke doorgaande 
weg. In de directe omgeving grenst het 
complex aan een woonwijk, het terrein 
voor de wekelijkse warenmarkt en aan 
het gebouw van een kerkgemeenschap. 
Het nieuwe zwembad moest qua uiterlijk 
daardoor aan veel verschillende wensen 
voldoen. Vanuit de gemeente werd een 
uitgebreid programma van eisen voor-
gelegd. Doordat wij met al deze facetten 
rekening hebben gehouden kwam ons 
concept als winnaar uit de bus met een 
gebouw dat niet monolithisch is, maar is 
opgedeeld in herkenbare vlakken terwijl 
het toch een geheel vormt.” 

Ontwerp
In het ontwerp komen strakke lijnen, 
ronde vormen en een stedelijke look 
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www.bartels.nl

creatieve oplossingen
praktische mensen

Onderdeel van de LievenseCSO Groep

LOTEC BV  |  Boven Zijde 12, 5626 EB, Eindhoven  |  T +31 (0)40 243 00 21  
F +31 (0)40 245 53 90  |  info@lotec.nl  |  www.lotec.nl

Historie en toekomst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Al sinds 1867 geven wij met geavanceerde nieuwe technologieën 
vorm aan water. Doordachte en effi ciënte oplossingen die uw 
watermanagement naar nieuwe hoogtes stuwen. Als geen ander 
weten wij welke verantwoordelijkheden daaruit voortvloeien. 
De waterkwaliteit van uw zwembad is tenslotte onlosmakelijk 
verbonden aan onze reputatie. Een reputatie die alleen waarde 
heeft als we deze in de praktijk weten waar te maken. 
Ontdek Waterproof H2O Technology, ontdek Lotec.

Van therapiebad tot zwembad

Lotec geeft
 water vorm.

Lotec – Geeft water 
vorm
Lotec is opgericht in 1843 en is Europees specialist op het 

gebied van zwembaden en watertechniek. Voor het nieuwe 

Aquamar zwembad in Katwijk leverde Lotec de filter- en des-

infecteerinstallatie voor het zwembad en de elementen voor 

het recreatiezwembad.

Kristalhelder water dat uitnodigt om een lekkere duik te 

nemen; bij Lotec weten ze er alles van. Raymond Visser van Lo-

tec: “Eerst wordt het water gefilterd door onze zelfontworpen, 

energiebesparende zandfilters. Als het water het filterproces 

doorlopen heeft volgt er een desinfecteerproces door middel 

van zoutelectrolyse. Hierbij maken we van keukenzout een 

oplossing die zorgt voor een chloordosering en PH-correctie, 

zodat schadelijke bacteriën geen kans krijgen.”

Adviseur en uitvoerder

De aanbesteding gebeurde op grond van Design, Build and 

Maintain, waarbij ook het onderhoud van de installatie 

werd meegenomen. Visser: “Het is erg leuk om de complete 

installatie te kunnen ontwerpen, uitvoeren en onderhouden. 

Op deze manier zijn wij van Lotec eigenlijk de adviseur en 

uitvoerder tegelijk en geven we het water vorm.”  

Voor het recreatiebad leverde Lotec onder andere de speel-

elementen en het ontwerp en de realisatie van de stroom-

versnelling. “Het is leuk als je iets mag ontwerpen wat niet 

alleen technisch goed in elkaar zit, maar waaraan mensen ook 

plezier kunnen beleven. Zo werk je altijd aan leuke projecten.”

wand zodat het bad tot 25 meter kan 
worden ingekort voor het houden van 
reguliere zwemwedstrijden. Hokan 
 Nummelin: “Duurzaamheid staat na-
tuurlijk hoog op de agenda. Met een GPR-
score van ruim boven de 9 is het gebouw 
zeer duurzaam. Op het dak worden in 
totaal 1500 m² pv-panelen geïnstalleerd. 
Die groene gedachte zie je ook buiten 
terug. Dankzij een groene buffer rondom 
het complex gaat het gebouw geruisloos 
over in de omgeving.”

Betrokkenheid
De betrokkenheid vanuit de gemeente 
Katwijk was bijzonder. “Erg prettig als 
je op die manier een goed concept kan 
ontwikkelen. Zo maken wij het niet vaak 
mee”, zegt de architect. Voorafgaand aan 
de bouw werd door wethouder Krijn van 
der Spijk een tijdcapsule met bijzondere 
items begraven op de plaats waar het 
nieuwe gebouw gaat komen. 

Zwembad Aquamar • Katwijk

Industriebouw • mei 2018 • 46

https://lotec.nl/


Herontwikkeling rijksmonument

Slaakhuys

Opdrachtgever
Frame Vastgoed participaties 

Architect
Jeroen Hoorn, uitwerking door Marge 
Architecten

Hoofdaannemer
BIK Bouw BV

W-Installaties
Luijten installatietechniek

Schilderwerk en coatings
Van der Meulen Vastgoedzorg

E-installaties
Sterkman Safety

Bouwperiode
2017-2018

Tekst: Mats Fortuin Rotterdam • Slaakhuys

Het rijksmonument Slaakhuys in Rotterdam wordt op dit 
moment gerestaureerd en herontwikkeld. Het karakteristieke 
werderopbouwmonument huisvestte ooit de drukkerij en redactie van de 
krant Het Vrije Volk, maar zal worden getransformeerd tot een luxe boutique 
hotel. Na jaren lange leegstand heeft Frame Vastgoed Participaties de 
opdracht verstrekt aan BIK Bouw uit Barendrecht voor de uitvoering van 
herontwikkeling. Naar verwachting zal de transformatie van het 10.000 m2 
grote pand in het vierde kwartaal van 2018 worden afgerond. 

Een transparante coating 
op het beton creëert een 
industriële uitstraling

Voor de restauratie is specifi ek aandacht besteed 
aan het preserveren van monumentale onderdelen
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Van der Meulen 
Vastgoedzorg ontzorgt
Bij de restauratie van het monumentale Rijksgebouw worden 

veel historische bouwdetails in stand gehouden. In het 

ontwerp van architect Jeroen Hoorn komen namelijk diverse 

elementen terug uit de kenmerkende vijftigerjarenbouwstijl, 

waarbij functionalistische uitgangspunten gecombineerd 

worden met een sterk decoratieve toepassing van materialen. 

Van der Meulen Vastgoedzorg uit Barendrecht realiseert een 

groot deel van de restauratie van het nieuwe Slaakhuys. 

Nieuw schilderwerk

Zowel aan de binnen- als buitenkant van het pand wordt 

veel nieuw schilderwerk uitgevoerd. Hierbij valt de denken 

aan alle stalen en houten deuren, ramen en kozijnen. Aan de 

buitenzijde van het gebouw werkt Van der Meulen aan de be-

tonnen ondergronden en de karakteristieke metalen kozijnen 

en ramen. Met een optimale bezetting van schilders werkt 

het bedrijf continu aan het algehele schilderwerk. 

Industriële betonlook

Er gaat speciale aandacht uit naar de restauratie van de 

betonnen constructie. Naar wens van de architect brengt Van 

der Meulen in verschillende gedeelten van het gebouw een 

transparante coating op het beton aan om een industriële 

uitstraling te creëren. “Vroeger werd er beton gestort in de 

bekisting en dat is terug te zien in het patroon van de beton-

nen plafonddelen. Dat effect hebben wij zo goed mogelijk 

nagebootst”, zo vertelt eigenaar Hans van der Meulen. Tot de 

werkzaamheden aan het plafond behoorde ook het gedeelte-

lijk verwijderen van oude isolatielagen. Verder heeft Van der 

Meulen de glasafdichting verzorgd van de tuimelramen in het 

sheddak van de voormalige drukkerij.

Allround installatie-
techniek 
Het allround installatiebedrijf Sterkman Safety uit Oude 

Tonge is gespecialiseerd in elektrotechnische maatwerk-

oplossingen voor nieuwbouw- en renovatieplannen. Van 

de tekentafel tot en met de montage en het onderhoud is 

het bedrijf betrokken bij haar projecten. Voor het Project 

Slaakhuys verzorgt Sterkman de complete elektrotechnische 

installatie van de Parkeergarage en het hotel, evenals de 

noodverlichting, de algemene verlichting en de brandmeld- 

en ontruimingsinstallatie van het pand. 

Begin 2017 startte Sterkman met de aanleg van de hoofd 

installatie. Hierbij werd er gewerkt volgens de bekende 

methode; eerst de hoofdverdelers, dan de kabelgoten naar 

de verdelers, en vervolgens de aftakking van de voeding ten 

behoeve van het IP-camerasysteem. Deze werkzaamheden 

vonden plaats in fase A van het project, wat tevens ook 

het werk aan de hotelkamers omvatte. In elke kamer heeft 

Sterkman een aparte meterkast gerealiseerd en de benodigde 

aansluitingen voor televisie en telefonie. De elektrotechni-

sche installaties zijn inmiddels grotendeels afgerond. Op dit 

moment werkt Sterkman aan de basis aansluiting van de 

algemene verlichting in het pand. 

Ook de nood -en vluchtwegverlichting van het hotel en par-

keergarage is aangelegd door Sterkman. Hierbij is volgens de 

actuele veiligheidsnorm gelet op het behalen van het beno-

digde aantal lux op de vluchtwegen. Verder verzorgt Sterk-

man het complete traject van de BMI+OAI. Van Opstellen PVE, 

installeren, inbedrijfstellen en opleveren. Sterkman is een NCP 

erkend Branddetectie en ontruimingsbedrijf en erkend Onder-

houdsbedrijf van brandmeld- en ontruimingsinstallaties.  

Slaakhuys • Rotterdam

Dankzij de realisatie van een bollenvloer 
was het mogelijk om de bestaande kelder 

te transformeren tot een parkeergarage
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V A S T G O E D Z O R G

Wij brengen weer glans in het Slaakhuys

Eurekaweg 8
2991 ZB BARENDRECHT
0180-619812 
www.vdm-vastgoedzorg.nl 

Het Slaakhuys wordt een hotel met 
een hoog serviceniveau en uitgebreide 
functies. De begane grond en de eerste 
verdieping van het pand zullen worden 
ingericht als een high dining restaurant 
en cocktail bar. Op de tweede tot en met 
de vijfde verdieping zullen 34 hotel-
kamers gerealiseerd worden van variabele 
grootte. Het redactiegebouw is uitgebreid 
met een extra bouwlaag waarin vijf pent-
houses zijn gecreëerd. Van de in totaal 
74 hotelkamers worden zeventien kamers 
gerealiseerd in het voormalig dienstenge-
bouw aan de achterzijde van het Slaak-
huys. Hier zijn ook de kantoorruimtes 
van het hotel gehuisvest. Boven de in- en 
uitrit van de parkeergarage wordt ee n 
drielaagse nieuwbouw gerealiseerd met 
daarin de overige zeventien hotelkamers.

Supermarkt met parkeergarage
In de oude drukkerij /zetterij is super-
marktketen Lidl gevestigd. De super-

markt heeft een omvang van zo’n 
2200 m² en is inmiddels opgeleverd en 
operationeel. Daar de bestaande con-
structieve vloer niet geschikt was voor de 
belasting van een supermarkt, is er een 
nieuwe constructieve vloer vervaardigd. 
Om gewicht te besparen is hier gekozen 
voor een 390mm dikke vloer voorzien 
van kunststof bollen. Door de realisatie 
van de nieuwe bollenvloer was het te-
vens constructief mogelijk de aanwezige 
betonnen vloerbalken en enkele beton-
kolommen in de kelder te verwijderen en 
zo de bestaande kelder te transformeren 
naar parkeergarage. Om de nieuwe in- en 
uitritconstructie mogelijk te maken, is de 
parkeergarage met 400m² uitgebreid.

Eigentijds en monumentaal 
Bij de restauratie van de gevel is specifi e-
ke aandacht uitgegaan naar het preser-
veren van de monumentale onderdelen, 
zoals bijvoorbeeld de tuimelramen en 

de dakranden. Verder blijven er diverse 
industriële elementen in het ontwerp 
behouden die kenmerkend zijn voor de 
architectuur uit de vijftiger jaren. Voor-
beelden hiervan zijn de parasolvormige 
luifel en de sheddaken. De gevel van de 
drielaagse nieuwbouw krijgt een eigen-
tijdse aluminium design gevel. Al met al 
zal het hotel een eigentijdse uitstraling 
krijgen met een monumentaal karakter. 

www.sterkman.nl | info@sterkman.nl
Boezemweg 13a  |  Oude Tonge    
T  0 1 8 7  -  6 4  2 9  4 1

Maak contact  
met ons

Dan maken wij  
alles veilig en goed  

DON’T  TRY  
THIS AT 
HOME!

EXPLICIT 
ADVERTISINGElektrotechnisch  

Installatiebedrijf!

De sheddaken, kenmerkend voor de architectuur 
uit de vijftiger jaren, blijft behouden
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Strandhotel Duinoord in

nieuwe jas

Strandhotel Duinoord • Vrouwenpolder

Opdrachtgever
Hotel Duinoord, Vrouwenpolder

Architect
Dynamus Architectuur, Rotterdam

Hoofdaannemer
Bouwgroep Peters BV, Middelburg

E & W- installaties
Wisse Techniek, Goes 

Dakbeplating
De Felsfabriek BV, Hendrik Ido  Ambacht

Bouwprogramma
Verbouwing Entree & Lobby
Nieuwbouw hotelkamers

De nieuwbouw is ver terugliggend 
gebouwd, zodat een voorhof ontstaat 
waar gasten die aankomen of vertrek-
ken ontvangen kunnen worden en 
kortstondig kunnen parkeren in twee 
verschillende clusters. Het sluit goed aan 
bij de bestaande gebouwen waarbij het 
entree paviljoen als centraal middelpunt 

Hotel Duinoord is een gezellig familiehotel wat op slechts 150 meter van 
zee, en op een steenworp afstand van Vrouwenpolder ligt. Momenteel 
ondergaat het complex een stevige renovatie waarbij het hoofdgedeelte 
van het gebouw blijft staan en de zijvleugel met hotelkamers zal 
verdwijnen. Hiervoor in de plaats komen er twee nieuwe vleugels. Als 
die klaar zijn beschikt het hotel over 43 prachtige kamers en suites 
van minimaal 30 m2, een vernieuwde receptie, een sauna en nieuwe 
fitnessruimte en gaat het verder onder de naam Strandhotel Duinoord. 

fungeert. De parkeerplaatsen zijn om-
geven door hagen voor een natuurlijke 
overgang met het bestaande groen. Om 
de nieuwbouw goed te laten aanslui-
ten op het originele gebouw is gebruik 
gemaakt van dezelfde architectonische 
hulpmiddelen als bij de bestaande bouw 
zoals oranjerode daken en witte muren. 

Die zorgen voor een naadloze overgang 
van bestaande- en nieuwbouw en geven 
het complex tegelijkertijd een zomerse 
uitstraling. Het entreepaviljoen bestaat 
uit een koperen luifel met glazen puien 
aan voor- en achterzijde. Zo is de ruimte 
erg transparant en blijft ook het achter-
gelegen duin zichtbaar bij aankomst. 

Openheid en omgeving
De buitenruimtes van de nieuwbouw 
zijn allen gericht op het groen en vor-
men zo de meerwaarde van Hotel Duin-
oord. Ze geven de nieuwbouw een open 
en uitnodigend uiterlijk, verlevendigen 
de voorhof en vertalen de openheid van 
Duinoord naar de omgeving. Strand-
hotel Duinoord ligt op de grens tussen 
duinbegroeiing aan de noordrand, en het 

Om de nieuwbouw 
zo goed mogelijk aan 
te laten sluiten op de 
oude bouw, wordt er 
gebruik gemaakt van 
dezelfde architectonische 
hulpmiddelen. 
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Tekst: Robbert Roos

Duurzame daken
Hotel Duinoord ondergaat momenteel een flinke verbouwing. 

Wanneer alles straks klaar is gaat het hotel met 43 nieuwe 

kamers en suites verder onder de naam Strandhotel Duinoord. 

Onder de naam Budgethotel Vrouwenpolder zijn acht budget-

kamers beschikbaar. De Felsfabriek uit Zaltbommel leverde de 

aluminium dakbekleding in een specifieke kleur.

De Felsfabriek is specialist in de productie, levering en 

montage van gevel- en dakbedekking in koper, aluminium, 

zink, falzink (alu met zinklaagje) inclusief zetwerken en 

toebehoren. Eigenaar Nick Boehlee; “Een dak bekleden met 

felsbeplating van bijvoorbeeld aluminium is qua aanschaf 

wellicht duurder dan bitumen of folie, door de extreem lange 

levensduur betaald dat zich vanzelf terug. Wat dat aangaat 

zijn daken van dit type erg duurzaam.”

Toekomst

Strandhotel Duinoord is voorzien van alu 530 mm platen 

met een 25 mm fels in een speciale kleur rood. Boehlee: “De 

kleur en stijl passen erg goed bij de omgeving. Niet industri-

eel en esthetisch erg fraai. Toch is niet het hele dak van deze 

beplating voorzien. “Op verzoek hebben we een gedeelte van 

het dak voorzien van folie. Door deze voorzieningen nu alvast 

uit te voeren is er ruimte gereserveerd waarop in een later 

stadium pv-panelen gemonteerd kunnen worden.” 

Specialist in advies, ontwerp, levering, zetwerk 
en montage van én voor daken en gevels.

- Composiet
- Laagfelsbeplating
- Aluminium gecoat 
- Zink, Falzink, Zinklook
- Koper
- Hoogfelsbeplating (Zambelli, Aluform, Kalzip)

De Felsfabriek levert en monteert met eigen ploegen 
in geheel Nederland. 

felsfabriek.nl
0418 66 66 09

duinbos aan de zuidkant. Bij de inrich-
ting van het terrein is hier rekening mee 
gehouden door zoveel mogelijk streek-
eigen begroeiing te gebruiken. Hierdoor 
past het complex goed in de omgeving. 
De Fort den Haakweg zal de komende 
jaren een metamorfose ondergaan. De 
langerekte weg krijgt een nieuwe uitstra-
ling als een boulevard met Strandhotel 
Duinoord als eindpunt. 

Het entreepaviljoen bestaat uit een koperen luifel met glazen 
puien. Hierdoor blijft het achtergelegen duin goed zichtbaar. 

Alle buitenruimtes van de 
nieuwbouw zijn gericht op 
het omliggende groen. 

Industriebouw • mei 2018 • 51

http://www.felsfabriek.nl/metalen-gevel-en-dakbedekking/


een nieuwe culturele 
 ontmoetingsplaats voor Dongen

Nieuwbouw MFA: 
MFA de Cammeleur • Dongen

Opdrachtgever
Gemeente Dongen

Architect
KdV Architectuur, Eindhoven

Hoofdaannemer en  
 Ontwikkelaar
BMV, Veldhoven

Procesmanagement
Complan, Eindhoven

Adviseur Installaties
BPEM, Nuenen 

Onderaannemers
E- Installaties:  
Verheggen  Elektrotechniek, Wintelre
W-Installaties:  
Van den Buijs, Zundert
Prefab ‘buik’gevel: Ruco-Steel Framing, 
Gemert
Houtskeletbouw binnenwanden: 
Frank van Roij, Goirle

Binnenwanden en plafonds:  
SRA,  Eindhoven
Stalen trappen en glazenbalustrades: 
Van den Beemd, Dongen
Aluminium gevelkozijnen:  
Stef van Delft, Kaatsheuvel
Staalconstructie:  
Peter de Jong, Goirle 
Dakbedekking:   
Beelen Dakdekkers, Budel

Bouwperiode
Januari 2017 – mei 2018
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Tekst: Loek Schaap

De nieuwbouw is in grote lijnen te om-
schrijven als traditioneel, met beton-
werk, kalk en zandsteen, aldus Noud te 
Riele, projectleider bij hoofdaannemer 
en ontwikkelaar BMV, over het Design 
& Build project. “Komend vanuit de 
Hoge Ham zie je een imposant compact 
gebouw van drie bouwlagen met een 
mooie buikgevel.”

Connectie met de omgeving
Het ontwerp van de hand van KdV Archi-
tectuur vormt daarmee een verbinding 
tussen de statige historische herenhui-
zen aan deze laan en het aangrenzende 

In Dongen herrijst De Cammeleur, een multifunctionele 
accommodatie, omdat de oude niet meer voldeed. Het nieuwe 
verblijf, de ‘huiskamer van Dongen’, zal onderdak gaan 
bieden aan een bibliotheek, theater en tal van stichtingen en 
verenigingen op het gebied van sociaal-culturele activiteiten. 
Een belangrijk gebouw op een imposante locatie.

De Cammeleur is een multifunctionele 
accommodatie, waar de bibliotheek, 
het theater en tal van stichtingen en 
verenigingen op het gebied van sociaal-
culturele activiteiten samenkomen. 

park. Ruimte en licht spelen daarbij een 
grote rol. Te Riele: “Er zijn veel vides met 
grote lichtstraten erboven en er is een 
grote vide in het midden met een glazen 
balustrade. Het is daarmee een heel open 
gebouw.” Om de transparantie verder te 
onderstrepen is het paviljoen geheel van 
glas voorzien. De locatie vormt daarmee 
een connectie met de buitenomgeving. 
“Het is tegen het park aangebouwd en 
vanuit het gebouw kijk je zo het park in 
en omgekeerd. Het is één geheel.” 
Ook is er veel aandacht voor duurzaam-
heid. Buiten het feit dat BMV altijd 
gebruikmaakt van FSC hout, duurzame 

installaties, warmtebronnen en PV-pane-
len, en recyclet wat mogelijk is, is er zelfs 
in het ontwerp rekening gehouden met 
twee monumentale bomen die in het 
park staan en gespaard moeten blijven.

Zichtlijnen en geluidseisen
De verschillende gebruiksfuncties binnen 
het centrum zijn logisch geclusterd. De 
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Staalframebouw 
houdt rekening 
met de natuur
Bij het project MFA De Cammeleur in Dongen is ook Ruco 

 Elementen betrokken. Op de plek waar eerst het vorige 

culturele ontmoetingscentrum stond, verrijst nu een com-

plete nieuwbouw. “Onze bijdrage bestaat uit de buitengevel, 

de zogenoemde buikgevel”, zegt directeur Ruud Sterken van 

 Ruco-Elementen. “De gevel was oorspronkelijk in een warm-

gewalste staalconstructie uitgetekend die op de bouw be-

kleed/uitgetimmerd zou moeten worden. Maar vanwege on-

voldoende ruimte aan de buitenzijde van het pand, in verband 

met twee monumentale bomen die in het aangrenzende park 

staan, is gekozen voor geprefabriceerde elementen, welke uit 

een warmgewalste staalconstructie bestaat, in combinatie 

met koudgevormde staalframe elementen en voorgevormde 

EPS voorzien van keramische steenstrips. Op deze manier kon 

de elementvorm in één keer aan de gevel gehangen worden. 

Zo werd ruimte bespaard om niet in de buurt van die bomen 

te hoeven komen. Wij als Ruco-Elementen hebben voor hoofd-

aannemer BMV de gehele gevel geëngineerd en in staalframe 

gemaakt, compleet met EPS en steenstrips. De rondingen van 

de gevel zorgden overigens voor een extra moeilijkheidsgraad. 

Bovendien heb je een behoorlijke stevige achterconstructie 

nodig om het in één keer te kunnen plaatsen.” 

Sterken: “Het voordeel van staalframebouw is dat de opper-

vlaktebehandeling van het koudgevormde staal een minimale 

levensduur kent van 90 jaar. Maar belangrijker is dat het 

veel langer mee gaat dan bijvoorbeeld een houtconstructie. 

Staalframebouw wordt namelijk niet aangetast. Het meest 

bijzondere aan het project is dat slechts vijf maanden nadat 

wij de opdracht kregen, de elementen tegen het gebouw 

hingen. In die tijd hebben wij geëngineerd, geproduceerd en 

gemonteerd. Dat is een superkorte periode voor zo’n project.”

Bij dakdekkers 
de beste 
geluidsoplossing
Voor de dakwerkzaamheden bij het project MFA De Camme-

leur in Dongen is Beelen Dakdekkers uit Budel ingeschakeld. 

Aan de nieuwbouw zijn veel geluidseisen gesteld. Verschil-

lende gebruikers op welzijnsgebied, maar vooral op cultureel 

vlak, zoals dans, theater en muziek, zullen het nodige aan 

geluid produceren. 

“Wat voor ons nieuw was, is dat we voor het eerst een offerte 

moesten indienen voor een dakbedekkingssysteem met 

hieronder een geluidsisolatiepakket”, zegt Bart Davits, werk-

voorbereider en calculator bij Beelen Dakdekkers. “Doordat in 

het geluidsrapport een isolatiepakket van Akoestikon stond 

omschreven, kwamen we bij Merford terecht voor de juiste 

oplossing. We kwamen overeen dat zij als onderaannemer 

het isolatiepakket Akoestiplex zouden leveren en monteren. 

Nadat het beton was gestort en wij voorafgaand een bitu-

mineuze dampscherm hadden aangebracht, voerden zij hun 

werkzaamheden uit. Nadat Merford het geluidsisolatiepakket 

had aangebracht en afgewerkt met houten beplating, konden 

wij een afschotisolatiepakket met een dakbedekkingssysteem 

van Wédéflex aanbrengen, zodat het regenwater goed wordt 

afgevoerd naar de hemelwaterafvoeren.”

Davits: “Verder zijn er onder het toeziend oog van Beelen 

 Dakdekkers door een andere onderaannemer een dakterras 

met Dreentegels aangebracht. Doordat overigens daken wer-

den voorzien van zonnepanelen was het de vraag of het ge-

luidsisolatiepakket het gewicht wel aankon, want anders zou 

dit de werking van de geluidsisolatie tenietdoen. Maar dat is 

allemaal onderzocht en goedgekeurd door Merford. Het pand 

voor de culturele activiteiten is er daarom klaar voor. Het ge-

luidsisolatiepakket op het dak is dusdanig sterk dat wanneer 

er binnen een popconcert plaatsvindt, dit de resonantie op zal 

vangen waardoor omwonenden geen last ervaren.”

MFA de Cammeleur • Dongen
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De nieuwbouw in Dongen is te omschrijven als traditioneel 
dankzij het betonwerk en het gebruik van kalk- en zandsteen. 

Nagenoeg alle hoofdfuncties en zalen hebben een directe 
relatie met één van de aanwezige vides in het gebouw
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Ruco Elementen BV
Scheiweg 10
5421 XL Gemert

(0492) 35 11 66
info@ruco-elementen.nl
www.ruco-elementen.nl

STEEL  FRAMING BV

in samenwerking met

ELEMENTEN BV
MONTAGE BV

drie hoofdclusters bevinden zich allemaal 
rondom de centrale vide. Fundamenteel 
uitgangspunt voor het ontwerp vormt het 
organiseren van ontmoetingen. Nagenoeg 
alle hoofdfuncties en zalen hebben een 
directe relatie met één van de aanwezige 
vides in het gebouw. Zichtlijnen helpen 
daarbij volgens Te Riele: “Je kunt alle kan-
ten opkijken.” De routes langs deze vides 
zorgen ook direct voor de fysieke verbin-
ding tussen de zalen. Daarmee vloeit de 
functie van de gebruikers door het hele 
gebouw in elkaar over. 

“Het pand kent veel geluidseisen voor de 
activiteiten die er straks plaatsvinden: 
een muziekschool, oefenlokalen, dans en 
theater. Dat zijn de specifieke elemen-
ten in het gebouw, er zijn veel voorzie-
ningen voor het geluid. Met de gehele 
binnen afwerking is hier rekening mee 
gehouden, zowel met het geluid naar het 
aangrenzende vertrek als naar buiten 
toe. En natuurlijk met de nagalm.”

Ook licht en geluid voor het theater

Bij het project MFA de Cammeleur te Dongen heeft Verheggen Elektrotechniek de 

E-installaties voor haar rekening genomen. “Wij hebben vanuit de PvE een complete 

installatie geëngineerd en gerealiseerd”, zegt directeur Joris Verheggen. “We waren al 

op voorhand aan de slag gegaan en na verkrijging van de opdracht hoefden we slechts 

te finetunen. Onder onze opdracht viel niet alleen de elektrotechniek, maar ook het 

ICT-netwerk, de regelinstallatie, de brand- en ontruimingsinstallatie, de complete 

verlichting en de inbraakbeveiliging.” 

“We hebben ruime ervaring met MFA’s, hoewel het theater wat zwaarder was. 

Die coördinatie hebben we op ons genomen en voor de engineering daarvan met 

 Theateradvies nauw samengewerkt, zodat alle voorzieningen werden getroffen voor 

het geluid en de verlichting in de theaterzaal.”

Verheggen Elektrotechniek richt zich vooral op utiliteit, transformaties en de luxe 

woningbouw met een grote deskundigheid op het gebied van domotica en energie-

besparing. “We staan altijd vooraan als het gaat om duurzaamheid.”
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Dongen • MFA de Cammeleur
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Focus Filmtheater • Arnhem

transparant naar de omgeving
Filmtheater

Opdrachtgever
Gemeente Arnhem, Arnhem

Architect
DP6 Architectuurstudio, Delft

Constructeur
ABT, Velp

Bouwkundige hoofdaannemer
Binx Smartility, Groenlo

Installaties

BINX Smartility BV, Groenlo
Houten binnendeuren
Westag Nederland BV, Lopik

Houten binnendeuren
Westag Nederland BV, Lopik

Metselwerk
Metselbedrijf Hollink, Haaksbergen

Buitengevelreclame en 
 belettering
Haaxman Lichtreclame BV, Mijdrecht

Bouwprogramma
Filmtheater met vijf zalen en een 
grand café 

Bruto vloeroppervlakte
2.600 m2

Aanneemsom
Circa € 11.400.00

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

Filmhuis aan het 
plein, voor de kerk
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Tekst: Mats Fortuin

Het Audrey Hepburnplein vormt de 
schakel tussen de binnenstad en het zui-
delijke deel van de stad, dat zich steeds 
meer ontwikkelt tot een aantrekkelijker 
woon- en verblijfsgebied. Volgens de ge-
meente is het plein een ideale, publieks-
trekkende locatie in het stadshart. Het 
centrale uitgangspunt bij het ontwerp en 
de bouw is dat het complex moet dienen 
als toegankelijke en gastvrije ontmoe-
tingsplek voor diverse doelgroepen, waar 
bezoekers zowel overdag als in de avond 
terecht kunnen voor kunst, cultuur, ont-
spanning en horeca. 

Multifunctionele zalen
Naast het feit dat het oude Focus uit 
haar jasje was gegroeid, had het ook 
beperkte horecamogelijkheden en was er 

In het transparante tussendeel is de Eusebiuskerk goed te zien

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

Transparant 
Om het zicht op de laatgotische 
Eusebius kerk in tact te houden is de 
massa van het nieuwe filmhuis opge-

deeld door een glazen tussenbouw. De 
historische toren van Arnhem speelt 
ook een belangrijke rol in het gebouw 
zelf. Het dak boven de grote trap die be-
zoekers naar de zalen leidt is namelijk 
van glas waardoor de toren goed zicht-
baar is. Daarnaast heeft ontwerper DP6 
architectuurstudio diverse elementen 
uit de binnenstad van Arnhem laten te-
rugkomen in het ontwerp. Voorbeelden 
zijn elementen die de wederopbouw 
van de architectuur kenmerken, zoals 
grote winkelpuien en metselpatronen.  
Verder is er een uitgestrekte transpa-
rante plint toegepast aan de publieke 
ruimten die zicht geeft op de ontvangst-
ruimte en het Grand Café. 
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Totaalaanbieder 
in binnendeuren
Aan deuren in een bioscoop worden verschillende eisen 

gesteld. Ze moeten geluidsisolerend zijn, brandwerend en 

specifiek voor de deuren naar de filmzaal: je moet er geen 

vette vingers op zien. “De laatste deur naar de filmzaal heeft 

altijd een matzwarte toplaag”, vertelt Arno de Haan van 

deurenleverancier Westag Nederland bv. “Daar zie je heel 

snel vette vingerafdrukken op. Wij hebben een speciale top

laag ontwikkeld, clean touch genaamd, die vet als het ware 

laat oplossen. Dat scheelt een hoop schoonmaakwerk.”

Voor het Focus Filmtheater in Arnhem leverde Westag 

Nederland 69 houten binnendeuren. Een wens van de 

bioscoopexploitant was om de zaalnummers op de deu

ren te laten printen. De Haan: “Normaal gebeurt dat met 

bijvoorbeeld een plastic sticker. Wij produceren, als enige 

Nederlandse leverancier van binnendeuren, zelf de HPL

toplaag. In dit geval hebben we zwarte cijfers op eiken 

HPL geprint en vervolgens de transparante en slijtvaste 

beschermlaag, die door ons ook op keukenbladen wordt 

toegepast, aangebracht.”

Opdrachtgevers kunnen kiezen uit zeshonderd kleuren 

en houtprints. Ook is het mogelijk om een foto op de 

toplaag te printen. Westag deed dit onlangs voor een 

verzorgingshuis waar dementerenden wonen. “Beelden 

herkennen is voor hen makkelijker dan kamernummers 

onthouden. We hebben daarom alle voordeuren beprint 

met een uniek beeld uit de omgeving. Dat werkt heel 

goed”, aldus De Haan. 

Westag Nederland bv is sinds 1999 actief op de Nederlandse 

markt. Het bedrijf levert naast deuren onder meer houten 

of stalen kozijnen, sloten en Waardenborg HPL maatwerk 

binnendeuren (binnen tien werkdagen leverbaar).

Focus Filmtheater • Arnhem

De hoge ramen geven het 
grand café op de begane 
grond een open uiterlijk
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Lichtreclame op maat
Zowel overdag als ‘s avonds is het filmtheater goed zichtbaar. Op 

de gevel is de naam Focus Filmtheater te zien in verlichte ledlet

ters. De vervaardiging en de montage is het werk van Haaxman 

Lichtreclame BV uit Mijdrecht.

De letters zijn vervaardigd uit roestvrij staal in combinatie met 

wit, lichtdoorlatend kunststof. De juiste intensiteit van het 

licht bepaalde Haaxman door vooraf een aantal visualisaties te 

maken en daarna een proef uit te voeren in samenwerking met 

de opdrachtgever. Voornaamste reden voor deze werkwijze is om 

te verzekeren dat de letters voldoende licht geven zonder dat de 

omwonenden  er hinder van ondervinden. 

Eenvoudig was de productie niet. ‘De uitdaging was om de estheti

sche wensen van de opdrachtgever te vertalen naar een technisch 

uitvoerbare vorm’, vertelt eigenaar Ernst Schreurs. ‘De vorm van de 

letters loopt van breed naar zeer smal waardoor we niet met stan

daard sponningen konden werken. We hebben dit opgelost door het 

acrylaat sponningloos te monteren.’ Naast de letters op de gevel 

maakte Haaxman ook de letters voor het portaal rondom de entree. 

Gefeliciteerd met de nieuwe locatie!

A.G.M. (Alfons) Hollink
Heetpasweg 13
7482 CD Haaksbergen
Tel: 074-3575501
Mob: 06-53961832
E-mail: info@metselbedrijfhollink.nl
Website: www@metselbedrijfhollink.nl

METSELBEDRIJF
HOLLINK B.V.

Metselbedrijf Hollink B.V.
Heetpasweg 13

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

E-mail: info@metselbedrijfhollink.nl

Het Focus Filmtheater hoopt met 5.000 vertoningen jaarlijks zo’n 100.000 bezoekers te trekken. 

https://haaxman.com/
https://haaxman.com/


•   Houten binnendeuren op maat en voorbewerkt 

i.c.m. houten of stalen kozijnen.

•�  ≤ 57 dB geluidsisolerend en/of ≤ 90 minuten 

brandwerend.

•�  Eigen productie GetaLit toplaag: vingerafdruk-

bestendig (clean touch), look en feel houtdecor 

(nature touch en pure touch), unikleur, echt hout-

fi neer en gepersonaliseerde digitale afbeelding.

•� Meedenkend en oplossingsgericht.

T  0348 - 55 81 81   

www.westag.nl

Westerpark Hotel Amsterdam

Theater De Bussel Oosterhout

Appartementencomplex Helftheuvel ’s Hertogenbosch

WESTAG NEDERLAND
Binnendeuren, kozijnen en meer...

 

Focus Filmtheater • Arnhem

De zwarte zaalcijfers worden tijdens het productieproces in het 
HPL geperst, waardoor de gehéle toplaag slijt- en krasbestendig is.
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een nieuw zorg- en 
 behandelcentrum in Utrecht 

Domstate,

Opdrachtgever
AxionContinu, Utrecht
 
Aannemer
Van Baaren Aannemers BV, Lopik
 
E-Installaties
Stigho Electro BV, IJsselstein
 

W-Installaties
Van Dorp Installaties

Hekwerken
Blonkstaal Schoonhoven BV, 
 Schoonhoven
 
Bouw oppervlak
+/- 10.000 m2

Tekst: Mats Fortuin Utrecht • Zorghotel Domstate

Het in 1972 gebouwde Reactiveringscentrum 
Albert van Koningsbruggen in Utrecht 
krijgt nieuw leven. Na de verhuizing van de 
bewoners in 2004 naar het ernaast gelegen 
pand werd het flatgebouw een tijdelijk 
onderkomen voor studenten. 

Het beton van de oude gevel is 
vervangen door muschelkalk 
natuursteen. Dit wordt gecombineerd 
met aluminium brons geanodiseerde 
puien en brede balkons. 
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SINDS 1956

Blonkstaal Schoonhoven BV
Broeikweg 27 
2871 RM Schoonhoven
T 0182-382130
E info@blonkstaal.nl

Blonkstaal biedt meerwaarde:
• denkt vooruit en denkt mee, om de stalen producten perfect binnen

de bouwkundige aansluitingen te laten passen; 

• besteedt veel aandacht aan het visuele aspect; 

• ontzorgt door onderlinge afstemming met de betrokken partijen zoals 

installateurs, architecten, onderaannemers en beveiligingsbedrijven;

• levert een totaalpakket: inmeten, tekenwerk, oppervlaktebehandeling,  

montage en alle mogelijke nevenproducten.

W www.blonkstaal.nl

... dàt werkt! www.vanbaaren-aannemers.nl

Op maat gemaakte 
trappen en hekwerk uit 
eigen werkplaats 
De twee grote trappenhuizen van het Domstate zorghotel zul-

len binnenkort gereed zijn voor gebruik. In maart is het eerste 

trappenhuis bestaande uit zo’n 110 strekkende meter hek-

werk reeds opgeleverd. Voor het tweede trappenhuis zal zo’n 

80meter hekwerk worden gemonteerd. Het is het werk van 

Blonkstaal Schoonhoven BV, die inmiddels in samen werking 

met Van  Baaren Aannemers al diverse projecten succesvol 

heeft afgerond.  

 

Blonkstaal produceert in eigen werkplaats vrijwel alles wat 

er uit staal gemaakt kan worden; staalconstructies, verschil-

lende soorten hekwerken, trappen en (brandwerende) kozijnen. 

Medio 2017 startte het bedrijf met het inmeten en tekenen van 

het hekwerk voor het Domstate zorghotel. De lamellen hekken 

met een hoogte van 1,10 en 1,20 meter werden met precisie 

vervaardigd zodat deze nauwkeurig in de constructie van de 

schuine trappen en bordessen gemonteerd konden worden. Bij 

de engineering is er rekening gehouden met de strenge eisen 

uit het bouwbesluit. Zo zijn bijvoorbeeld alle hekken voorzien 

van een extra handleuning op een hoogte van 90 cm. Naast de 

trappen en het hekwerk heeft Blonkstaal ook extra aanvullend 

staalwerk aangeleverd, zoals bijvoorbeeld  kleine frames ten 

behoeve van de loopbordessen. Voor de montage van het staal-

werk beschikt Blonkstaal over eigen ervaren montageploegen. 

Buiten wordt letterlijk 
bij binnen betrokken 
door de grotere 
glazen raampartijen 
in combinatie met 
schuifdeuren

 Zorghotel Domstate • Utrecht
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Vanaf juni 2017 wordt er in opdracht 
van AxionContinu gewerkt aan de 
nieuwe bestemming: Domstate, zorg-
hotel en behandelcentrum. Van Baaren 
Aannemers BV uit Lopik realiseert de 
bouw van het project. 

Zorghotel en behandelcentrum 
Met de komst van Domstate speelt zorg- 
en dienstverlener AxionContinu in op 
een toenemende behoefte aan voor-
zieningen voor revalidatie en tijdelijke 
zorg met verblijf. Het behandelcentrum 
zal er straks zijn voor de revalidatie van 
mensen met poliklinische klachten. 
Daarnaast zal er voor AxionContinu zelf 
ook een thuiszorglocatie worden gerea-
liseerd in het gebouw, tezamen met een 
Diagnostisch Centrum van Saltro. Saltro 
ondersteunt huisartsen en ziekhuizen 
uit Utrecht met het uitvoeren van bij-
voorbeeld bloedonderzoek en echo’s.  
 
De sloopwerkzaamheden aan het zes 
verdiepingen tellend flatgebouw startte 

in januari 2017. Van Baaren Aannemers 
kreeg het pand tot aan de betonnen 
casco volledig gestript aangeleverd. De 
eerste fase van het project, het bewo-
nersgedeelte met receptie en restaurant, 
zal naar verwachting half mei worden 
opgeleverd. Het gaat hier om 14 comfor-
tabele zorgwoningen en een openbare 
voorziening per etage. Hierbij valt te den-
ken aan bijvoorbeeld een grand café, een 
recreatieruimte en een fysiopraktijk. Fase 
twee van het project omvat de bouw van 
de kantoorruimtes en algemene voorzie-
ningen op de begane grond en kelder. 

Ruimtelijke kamers voor 
optimaal comfort 
Het ruimtelijk aspect is kenmerken aan 
de 84 zorgkamers. Buiten wordt letter-
lijk bij binnen betrokken door de grotere 
glazen raampartijen in combinatie met 
schuifdeuren. Daarnaast heeft Van Baaren 
alle woningen voorzien van een 70-80 
cm brede balkons voor een verhoogde 
kwaliteit van wonen en een meer ruim-

telijke beleving. De lage borstwering met 
ingeklemd glas rondom de balkons zor-
gen voor optimale zichtlijnen. Doordat de 
oude betonnen gevel is vervangen door 
muschelkalk natuursteen in combinatie 
met aluminium brons geanodiseerd puien 
heeft Domstate van buitenaf een hoog-
waardige, statige en warme uitstraling.

Verduurzaming van de huidige 
gebouwstructuur 
Ook is er aandacht besteed aan duur-
zaamheid. Zo is de nieuwe gevel van 
het gebouw voorzien van zonwerende 
HR++ glas, rondom geïsoleerd en zijn er 
tientallen zonnepanelen geplaatst op het 
dak. Verder zijn alle installaties geheel 
vernieuwd, energiezuinig en duurzaam 
waardoor het gebouw weer aan de 
geldende regelgeving voldoet. Op het 
dak van het aangrenzende laagbouwge-
deelte aan de achterkant van Domstate 
wordt een groendak aangelegd voor een 
groener en prettiger uitzicht vanaf de 
bovenverdiepingen. 

In nieuwe zorg- en 
behandelcentrum worden 
veertien zorgwoningen, 
openbare voorzieningen, 
een bewonersgedeelte, een 
receptie en een restaurant 
gerealiseerd.
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Groenste transferium van

Nederland

Opdrachtgever
Gemeente Den Bosch

Architect
HK Architecten, Utrecht

Aannemer
Ballast Nedam Parking, Maarssen
 
Installaties
Bosman bedrijven, Rotterdam

Onderaannemer Infra
Heijmans Wegen, Rosmalen

Betonnen vloeren
Loos Betonvloeren, Obdam

Bouwprogramma
Transferium over vier lagen (BG en drie 
parkeerdekken) met ruimte voor 1.100 
auto’s en 240 fietsen

Bouwoppervlak
Ca. 29.000 m2

Bouwtijd
Juli 2017 – maart 2018

Tekst: Mirjam Oomens

Een groene parkeergelegenheid
lijkt op het eerste gezicht een 
tegenstrijdigheid, maar in Den Bosch 
is het realiteit. Niet ver van het Jeroen 
Bosch ziekenhuis en de binnenstad 
is in opdracht van de gemeente een 
transferium gerealiseerd voor 1.100 
auto’s en 240 fietsen, mét input van de 
omwonenden en natuurorganisaties.

Ballast Nedam Parking voerde dit project 
uit en deed dat met een aantal vaste part
ners. “Wij zijn voor de bouw van parkeer
gelegenheden een supply chain traject 
gestart met Arpa uit Veldhoven”, vertelt 
projectleider Robert van Zandvoort. “Een 
samenwerking met vaste partners is effi
ciënter. Zo zijn we in januari 2018 gestart 
met een ‘concurrent engineeringstraject’ 
met engineers van de verschillende par

De gevel van het transferium wordt 
volledig bedekt met planten, waardoor 
het gebouw een groene uitstraling krijgt.  

Langs de gevel van het groene 
transferium loopt een natuurbelevingspad
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Den Bosch • Transferium

www.loosbetonvloeren.nl    

tijen, reeds op de locatie. Het traject voor 
de vergunningen is tegelijkertijd gestart. 
Iedereen heeft continu ‘best for project’ 
gedacht waardoor we eerder hebben 
kunnen opleveren, ondanks dat de bouw
periode in de natte maanden november 
en december en het koude februari viel.”

Natuurbeleving
Het transferium is niet alleen ‘groen’ 
omdat door de slanke constructie zo min 
mogelijk staal is toegepast (wat minder 
CO2uitstoot betekent), ook de omwonen
den, gewend aan hun groene omgeving, 
hadden inspraak; net als natuurorgani
saties. De gevel is in zijn geheel voorzien 
van planten. “Bij de inrichting zijn er 
meer bomen geplant dan er zijn gekapt”, 
aldus Van Zandvoort. “Ook hebben we 
wadi’s aangebracht. Langs de groene 
gevel loopt een natuurbelevingspad door 
de wadi’s. Via onze omgevingsmanager 
zijn we in contact gekomen met studen
ten van het MBO in den Bosch. Studen

Duurzame vloer
Met ruimte voor 1.100 auto’s en 260 fietsen krijgt het trans

ferium dagelijks veel transportbewegingen te verwerken. 

Daar moet de vloer dan wel op afgestemd zijn. 

Een kolfje naar de hand van Loos Betonvloeren, vaste partner 

voor Ballast Nederland Parking. “In dit project hebben wij 

de kanaalplaatvloeren gestraald, afgestort en afgevlinderd”, 

aldus commercieel en bouwtechnisch adviseur Alex van der 

Ham. “We waren vanaf het begin betrokken om te komen tot 

een kwalitatief en zo duurzaam mogelijk eindresultaat.”

Twee ploegen tegelijk

Bij dit project was er sprake van zulke grote faseringen, dat er 

met twee ploegen tegelijk werd gewerkt. Per fasering werd 

3.700 vierkante meter aangebracht. De twee ploegen werkten 

met twee pompen, wat een logistieke uitdaging betekende. 

Van der Ham: “En dat in totaal zes keer.”

Specialist in supervlakke vloeren

Hoewel er in dit project geen supervlakke vloeren zijn 

toegepast, is dit wel de specialiteit van het bedrijf. “Met de 

toename van steeds meer grotere en voornamelijk hogere 

distributiecentra, als gevolg van de stijgende ecommerce 

activiteiten in Nederland, moet de vloer vlakker dan vlak zijn. 

Want de inductiegestuurde heftrucks moeten zowel snel als 

veilig door de smalle gangen kunnen rijden. Wij zijn een van 

de weinige partijen in Nederland die dit type vloeren volgens 

de strengste normen ontwerpt en realiseert.”

ten van het Helicon hebben bijenhotels 
en vogel en vleermuiskasten ontwor
pen, die door studenten van het Koning 
Willem I college zijn gemaakt en ge
plaatst.” Op het dak van het transferium 
liggen 1.500 geleasede zonnepanelen op 
een pergolaconstructie. In combinatie 
met de duurzame installaties maken 
deze het gebouw energieneutraal. 

Verwachtingsmanagement
Ook de overlast tijdens de bouw is gemi
nimaliseerd. “Samen met de gemeente 

kozen we ervoor om een krappe vier 
maanden in de zomerperiode de weg af 
te sluiten en verkeer over het fietspad 
te voeren. Het alternatief was een jaar 
lang overlast. Nu was de overlast beperkt 
en overzichtelijk. Ook is er steeds met 
de omwonenden gecommuniceerd over 
de stand van zaken en wat zij konden 
verwachten. Wij gaven onze input aan de 
gemeente, die de communicatie op zich 
nam. Goed verwachtingsmanagement 
heeft geleid tot een minimaal aantal 
klachten”, besluit Van Zandvoort. 
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Bloemen houden van

beton
Celieplant II • Aalsmeer

Opdrachtgever
Celieplant / Bouquetnet, Aalsmeer

Ontwerp
Hercuton, Nieuwkuijk

Aannemer
Hercuton, Nieuwkuijk

Terreinverharding
RvB Groep, Harderwijk

Lucht-water omkeerbare 
 warmtepompen
Wahlen & Jongkind, De Kwakel

Bouwperiode
Augustus 2017 – juni 2018

Bouwprogramma
Distributiecentrum met kantoren en 
laaddocks voor bloemen, kamer- en 
tuinplanten 

Bouwoppervlak
12.130 m2

Op businesspark Green Park Aalsmeer staan sinds kort twee 
nagenoeg identieke gebouwen. Beide zijn turn-key gebouwd in 
opdracht van Celieplant / Bouquetnet. Dit bedrijf is exporteur op 
het gebied van bloemen en kamer- en tuinplanten. Het verzorgt 
de gehele logistiek van planten direct vanaf de kwekerij naar 
winkels, tankstations en de grotere supermarkten binnen Europa. 

Voor Celieplant II, het nieuwe bedrijfspand 
van Celieplant / Bouquetnet, is gekozen voor 
een gebonden fundering. Dit type fundering 
zorgt voor een betere draagkracht. 
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Tekst: Mirjam Oomens

De eerste nieuwbouw van Celieplant aan 
de Japanlaan in Aalsmeer is in 2014 door 
Hercuton opgeleverd. Medio 2017 besloot 
oprichter John Celie uit te breiden met 
een nagenoeg identiek bedrijfspand. 
“John Celie is blij met het eerste pand en 
zeer te spreken over de samenwerking 
voor, tijdens en na de bouw. Dat ook de 
opdracht voor Celieplant II aan ons ver-
strekt is, is een logisch gevolg hiervan”, 
stelt commercieel adviseur bouwprojec-
ten Jack van den Broek van Hercuton.

Duurzaamheid
Inmiddels is Celieplant II opgeleverd. 
Ook bij dit pand is de constructie vol-
ledig uit beton opgebouwd, inclusief het 

dak en de gevels. “Beton is uitermate 
duurzaam. Onze gebouwen hebben een 
levensduur van ten minste vijftig jaar. 
Daarnaast is beton enorm sterk. Zo sterk 
dat je er met gemak een flinke hoeveel-
heid zonnepanelen op kunt plaatsen. 
Nagenoeg het volledige dak van Celie-
plant I is voorzien van zonnepanelen en 
ook op Celieplant II zullen zonnepanelen 
geplaatst worden.”

Turn-key
Net als Celieplant I is Celieplant II 
turnkey gebouwd. “Wij hebben onder 
meer het ontwerp, de constructiebere-
keningen, de omgevingsvergunning, de 
bouw en afbouw en de infrastructuur 

Het bedrijfspand is voorzien van twee lucht-water omkeerbare 
warmtepompen waardoor er tegelijkertijd gekoeld én verwarmd kan worden. 

verzorgd. De nieuwbouw is herkenbaar 
aan de huisstijlkleuren: donker antra-
ciet met felgroen. Naast en boven de 
opslagruimte is een kantoor gebouwd in 
twee bouwlagen. De afbouw alsmede de 
kozijnen, plafonds, wanden en sanitaire 
ruimtes zijn gerealiseerd door pvvT.”

Gunstig klimaat
Het klimaat in het pand is kritisch voor 
het bedrijfsproces. Ook hierbij helpt de 
keuze voor beton. Van den Broek: “Beton 
heeft een hoog accumulerend vermogen. 
Het kan warmte én koude opnemen, een 
bepaalde periode vasthouden en op een 
later tijdstip vrijgeven via het oppervlak-
te. Hierdoor wordt aanzienlijk minder 
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Alcoa Architectuursystemen, Harderwijk

MTS Europroducts, Maassluis

Xite, Amsterdam

wehkamp.nl, Zwolle

GEEN GEBOUWEN, MAAR OPLOSSINGEN !

Hercuton b.v.

Touwslager 2, 5253 RK  Nieuwkuijk T 088 205 34 00  E info@hercuton.jajo.com

WWW.HERCUTON.NL

8.1

Doorlopend klanttevredenheidsonderzoek toont aan 
dat onze opdrachtgevers onze werkwijze waarderen met:

Totaal score:

8.1★ ★ ★ ★ ★

Bouwen met Hercuton is bouwen zonder zorgen. 
Wij nemen de verantwoording voor het héle 
bouwtraject. Wij helpen u met een locatie- 
en financieringsadvies, brengen vroegtijdig de 
realisatie- en exploitatiekosten in kaart en 
verzorgen de bouw vanaf ontwerp tot en met
sleutelklare oplevering en nazorg. 

Door onze conceptmatige aanpak - dit wordt ook 
wel LEGOLisering genoemd - helpen wij u 
blijvend op voorsprong.

16-152 Hercuton - adv Bouwen in het Oosten.qxp_Opmaak 1  28-11-16  16:41  Pagina 1
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Aalsmeer • Celieplant II

energie verbruikt. Ook in warme peri-
odes blijven onze panden aantoonbaar 
koeler. Voor levensmiddelen en andere 
bederfelijke waar, zoals bloemen en 
planten, is beton dus een goede keuze.”

Recycling
Celieplant / Bouquetnet hecht veel waar-
de aan duurzaamheid en heeft ook bij 
Celieplant II voor het recyclen en zuive-
ren van afvalwater en het hergebruiken 
van regenwater gekozen. Het klimaat 
in de kantoren wordt geregeld door een 
luchtwarmtepomp en er is ledverlichting 
door het hele pand. “Wij zijn niet alleen 
trots op de samenwerking die wij met 
John Celie hebben, maar ook op het eind-
resultaat. Een duurzaam, innovatief en 
energiezuinig bedrijfspand dat klaar is 
voor de toekomst”, aldus Van den Broek.

Er is ledverlichting 
door het hele pand
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Koelen en verwarmen 
tegelijk
Celieplant / Bouquetnet wil duurzaam produceren, onder 

andere door eigen opwek van elektriciteit. Maar ook in de 

werktuigbouwkundige installaties is aandacht voor energie-

zuinigheid, zonder te besparen op comfort. 

In Celieplant I realiseerde Technisch Bureau Wahlen & Jong-

kind een lucht-waterwarmtepomp met buffervat voor het 

koelen of verwarmen van het bedrijfspand. Voor het nieuwe 

bedrijfspand is gekozen voor twee stuks lucht-water omkeer-

bare warmtepompen. “Het grote voordeel hiervan is dat het 

mogelijk is om tegelijkertijd te kunnen koelen én verwarmen”, 

aldus directeur Johan Groeneveld. De warmtepompen hebben 

elk een koelvermogen van 60 kW bij een temperatuurtraject 

van 17/12/+30 °C en een verwarmingsvermogen van 29 kW 

bij een temperatuurtraject van 37/40/-10 °C. De afgifte gaat 

via vloerverwarming, luchtbehandeling en koelconvectoren. 

Elke ruimte heeft een eigen thermostaat. Via het GBS kan de 

installateur het systeem monitoren en op afstand beheren. 

Koeling gaat eveneens via de vloer en luchtbehandeling, 

waarbij op de eerste verdieping aanvullend koelconvectoren 

(inductie-units) met hoge capaciteit zijn aangebracht. 

Geen luchtval

Een WTW-unit van 9.000 m3 zorgt voor balansventilatie 

in het bedrijfspand. Groeneveld: “De geplaatste constant 

volumeregelaars in combinatie met de inductie-units houden 

de ingestelde hoeveelheid in te blazen lucht constant. Met 

de inductie-units blaas je relatief weinig primaire lucht in. 

Door de venturi-werking wordt er veel lucht uit de ruimte 

over de warmte-koudewisselaar aangezogen en samen met 

de primaire lucht weer via de geïntegreerde uitblaasopening 

via het plafond ingeblazen: het zogenaamde coandă-effect 

(kleefeffect). De lucht zakt pas nabij de ramen en wanden 

naar beneden. Hiermee voorkom je voor de gebruikers on-

aangename luchtval.”

Gebonden 
fundering 
voor een lange 
levensduur
De RvB Groep ontwerpt en realiseert terreinverhardingen en 

doet dat met regelmaat in opdracht van Hercuton. Bij Celie-

plant I en II is het civieltechnische gedeelte door de RvB Groep 

verzorgd, inclusief alle tekeningen voor de infra-onderdelen 

en het uitvoeren van grondwerken, riolering, verhardingen, 

laadkuilen en voorzieningen voor de kabels en leidingen. “Bij 

een distributiecentrum is de mechanische belasting hoog en 

daarom richten wij ons op een zo duurzaam mogelijke ver-

harding”, vertelt commercieel adviseur Erwin Bonestroo. “De 

draagkracht van de bodem is niet zo goed op de locatie van 

Celieplant. Daarom leggen wij een gebonden fundering. Het 

verschil met een ongebonden fundering is dat de belastingen 

veel breder worden gedragen door de ondergrond. De belas-

ting van bijvoorbeeld een vrachtwagen direct onder de wielen 

is dan lager, omdat zij wordt ‘verspreid’ naar buiten. Dit maakt 

een gebonden fundering drie- tot vijfmaal zo sterk.”

Meerwaarde

Het feit dat Celieplant II nagenoeg een herhaling is van de 

eerste fase, vat Bonestroo desgevraagd op als compliment. 

“Het is een bevestiging dat je de eerste keer je werk goed hebt 

gedaan”, zegt hij. “Ik zie grote meerwaarde in vaste samenwer-

kingen met dezelfde partijen. In dit geval wisten we waar we 

over praatten omdat we al een fase gehad hadden. Dat bracht 

voordelen met zich mee in het ontwerp en de uitvoering.”

Celieplant II • Aalsmeer

Industriebouw • mei 2018 • 72

http://www.wahlen-jongkind.nl/
http://www.wahlen-jongkind.nl/
http://www.rvbgroep.nl/


Vuurlijn 12  •  1424 NP De Kwakel   •  Telefoon 0297 - 56 24 06

CENTRALE VERWARMING  •  LUCHTBEHANDELING  •  VENTILATIE  •  AIRCONDITIONING  •  MEET- EN REGELTECHNIEK

BEDRIJFSINSTALLATIES  •  WARMTEPOMPEN  •  ZONNEBOILERS  •  PV-ZONNEPANELEN

WWW.WAHLEN-JONGKIND.NL

Wahlen & Jongkind
T E C H N I S C H  B U R E A U

Het nieuwe bedrijfspand van Celieplant / Bouquetnet is herkenbaar aan de huisstijlkleuren, donker antraciet en felgroen. 
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Opdrachtgever
Gemeente Ede 

Architect
http://agsarchitects.net/

Projectmanagement
https://kleissen.nl/

Hoofdconstructeur
http://www.bartels-global.com

Adviseur brandveiligheid en 
akoestiek
https://dgmr.nl/

Advies Installaties
https://www.dwa.nl/

Ontwerp leefomgeving
Buiten5, Utrecht

Hoofdaannemer
http://www.rotsbouw.nl/

Klimaat- en E- installatie
https://itn.nl/

Terreininrichting
http://www.loohorst.com/

Leverancier Staalconstructies
http://constructie.tenham.nl

Leverancier Aluminium 
 vliesgevels
http://www.haroalu.nl

Leverancier balustraden en 
 hekwerken
https://www.hoscon.nl

Bouwperiode 
juni 2017- juni 2018

Bruto vloeroppervlakte
4975m2
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Bouwen als 
topsport!

Tekst: Natasja Bijl

De hal, die volledig ontworpen is volgens 
de richtlijnen van NOC-NSF, is uniek 
wegens zijn multifunctionaliteit. Alle 
ruimtes worden optimaal benut en zijn 
voor verschillende doelgroepen geschikt. 
Zo maakt onderwijsinstelling COG, maar 
ook (top)sportverenigingen en separate 
exploitanten, voor een groot deel gebruik 
van de accommodatie. 
Centraal in het gebouw is een hoog-
waardige horecavoorziening en vanaf 
schuifbare tribunes kunnen circa 
1200 toeschouwers de sportactiviteiten 
bewonderen. 

Return on investment
De aanbesteding bestond uit 5 percelen 
(bouwkundig, gevel, staalconstructie, 

In 2017 gaf de gemeente Ede 
het startsein voor de bouw van 
Topsporthal de Kenniscampus te 
Ede. Bijzonder aan het project is 
dat alle partijen die gebruik gaan 
maken van het gebouw, zoals 
de gemeente Ede, Sportservice 
Ede en onderwijsinstelling COG, 
inspraak hadden in het voortraject 
en dus nauw betrokken waren aan 
opdrachtgeverszijde. 

gebouw installatie en terrein.) Rots Bouw 
kreeg als coördineerde partij opdracht 
voor de drie onderdelen: bouwkundig, 
gevel- en staalconstructie. De aan-
neemsom bedraagt circa vijf miljoen. De 
sporthal- en interieurinrichting heeft de 
gemeente rechtstreeks ingekocht, maar 
is door Rots Bouw in de uitvoering vol-
ledig gecoördineerd. 
Bij de aanbesteding heeft de opdrachtge-
ver de voorkeur uitgesproken graag met 
lokale onderaannemers te werken. Een 
andere eis was het zogenaamde ‘return 
on investment principe’, waarbij 10% van 
de loonsom wordt ingezet om mensen 
met enig afstand tot de arbeidsmarkt en/
of stagiaires op dit project aan het werk 
te zien. Zo heeft Rots Bouw gedurende 

Voor de buitenkant van de 
hal zijn betonnen gevelstenen 
van MBI geostylistix in 
dunbedmortel gemetseld. 
De kleur ‘Spectra Cupral’ 
verandert onder invloed van 
zonintensiteit en lichtinval. 

Ede • Topsporthal de Kenniscampus
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HARO
ALUMInium

HARO
ALUMIniumLUMIniumLUMIniumLUMInium

www.haroalu.nl

Haro Aluminium Veenendaal B.V.
Wageningselaan 62
3903 LA VEENENDAAL
Tel. +31 (0)318 541679
Fax.+31 (0)318 540514
E-mail: info@haroalu.nl

HARO Aluminium Veenendaal BV is vanaf het begin van de jaren ’90 het 
adres voor levering en montage van aluminium gevel producten, zoals: 
ramen, deuren, vliesgevels, automatische deuren, serres en brandwerende 
kozijnen.

HARO Aluminium is actief in zowel nieuwbouw als renovatie in de 
utiliteitsbouw, kantorenmarkt, winkels, showrooms, zorg, scholen en 
andere overheidsgebouwen. Ook in de woningbouw worden steeds 
vaker aluminium kozijnen toegepast. Op onze website 
www.haroalu.nl vindt u een overzicht van een aantal 
zakelijke en particuliere projecten.

Telefoon 06 1513 7260
Bezoek Laan van Chartroise 166B Utrecht
Post Nicolaasweg 6, 3581 VJ Utrecht

‘Stimuleren om meer 
te bewegen’
Bij Buiten5 gelooft men dat buiten zijn goed voor je is. Dat 

een goede, groene openbare ruimte zorgt voor frisse lucht, 

een verlaging van stress en stimuleert tot sport, spel en 

beweging. Voor de Topsporthal op de Kenniscampus in Ede 

verzorgde Buiten5 het ontwerp van de buitenruimte.

“In het ontwerp wilde ik verstening zoveel mogelijk vermij-

den, parkeerruimte juist vergroenen en bezoekers stimuleren 

om buiten te bewegen.” Aan het woord is Jesse van Keeken, 

eigenaar van Buiten5 uit Utrecht. “Zo hebben we bijvoorbeeld 

de parkeerplaatsen waar mogelijk bestraat met grasbetons-

tenen, zodat regenwater er kan wegzakken. Het overige re-

genwater wordt naar beplantingsstroken gebracht en indien 

nodig, bij extreem weer, via de riolering afgevoerd.

Buiten sporten

Bij het ontwerp is naast de materialisatie ook voor het ge-

bruik naar de omgeving gekeken. “De trend is dat er steeds 

vaker buiten wordt gesport. Wij hebben geprobeerd zoveel 

mogelijk trainingsmogelijkheden (trappartij, beachvolley, 

evenwichtsbalken en ruimte voor een trimbaan) te realiseren 

die mensen moeten stimuleren om meer te bewegen.” 
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de hele periode verschillende leerlingen 
van HBO en MBO opleidingen in het 
uitvoeringsteam gehad.

Duurzaamheid
Het sportthema is in het landschap 
doorgezet. Zo dienen de trappen van het 
gebouw naast de fitness tracks ook als 
tribune voor het beachvolleybalveld. Het 
complex is voor een groot deel demonta-
bel en wordt volledig verwarmd via een 
aansluiting op het groene warmtenet 
van Ede. Deze bio-energie wordt gege-
nereerd uit houtsnippers uit knip- en 
snoeiafval uit tuinen in de omgeving en 
uit bosbeheer. Met deze groene warmte 
krijgt de hal geen aardgasaansluiting. 
Overal hangt LED verlichting.  
De vloeren zijn voorzien van vloerver-
warming en de sporthal zelf van stra-
lingspanelen. De fitness, dojo-ruimte en 

horeca hebben klimaatplafonds en op 
het platte dak liggen zonnepanelen voor 
stroomopwekking. 

Eyecatchers
Maar wat echt in het oog springt is de 
buitenkant van de hal, waarvoor beton-
nen gevelstenen van MBI geostylistix, 
met een afmeting van 600x40x90mm, 
in dunbedmortel zijn gemetseld. Deze 
donkere gestrekte stenen hebben een 
duurzame afwerking van natuursteen. 
De gevelbeplating is van Alucobond. Er is 
gekozen voor debijzondere kleur ‘Spectra 
Cupral’, die verandert onder invloed van 
zonsintensiteit en lichtval. De sporthal 
krijgt hierdoor een dynamisch karakter.

Uitdaging door het weer 
Tijdens de afbouwperiode liep er soms 
meer dan zestig man op het project. Dat 

Ede • Topsporthal de Kenniscampus

vraagt om een strakke planning en tus-
sentijds bijsturen. De echte uitdaging tij-
dens deze bouwperiode was het trotseren 
van weersinvloeden. “Toen het deze win-
ter zo koud werd, hebben we voor de met-
selaars speciale doorwerktenten moeten 
bouwen die verwarmd werden, zodat we 
toch enigszins op schema konden blijven. 
Hierdoor werd het in de afbouw best even 
hectisch. Wat me tijdens het hele project 
is opgevallen, is de positieve sfeer op de 
werkvloer. We hielden elkaar scherp en 
zochten naar gezamenlijke oplossingen 
in plaats van ieder alleen naar zijn eigen 
belang te kijken”, aldus Maarten Rots, 
projectorganisator.  
In juni wordt de Van der Knaap Topsport-
hal opgeleverd, een hele prestatie! 

Topsporthal de Kenniscampus wordt volledig 
verwarmd met bio-energie uit houtsnippers.

Alle partijen die gebruik gaan maken van het gebouw, 
zoals de gemeente Ede en onderwijsinstelling COG, 
hebben inspraak gehad in het voortraject. 

De trappen van het gebouw naast de 
fitness tracks dienen ook als tribune 
voor het beachvolleybalveld
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Flexibel zijn hoort er bij in onze branche

Een hijswerkplan voor een veilige uitvoering

HARO Aluminium bv, te Veenendaal, heeft voor het project 

de aluminium vliesgevels aan de noord- en oostzijde van 

de hal geleverd, inclusief de aluminium deuren en ramen 

in de overige gevels. In de periode augustus tot en met 

december 2017 begon het bedrijf met de voorbereidingen, 

het tekenwerk en de fabricage. Het productieproces, waar 

drie man bij betrokken was, heeft in totaal acht weken 

geduurd. De montage vond in de periode december 2017 

tot april 2018 plaats. Dit gebeurde gemiddeld door twee 

monteurs gedurende twaalf weken. “Voor ons was vooral 

de afstemming met het metsel- en timmerwerk van groot 

belang. Door de vorst was er wat stagnatie, waardoor wij 

ons werk even hebben moeten onderbreken. Dat ging in 

goede harmonie en werd prima aangestuurd door Rots 

Bouw. Flexibel zijn hoort er nou eenmaal bij in onze bran-

che. Een prettige samenwerking met andere ondernemers 

heeft veel voordelen, uiteindelijk gaat het om het eindre-

sultaat”, aldus Jan Otse, projectleider.  

HARO Aluminium is gevestigd in Veenendaal, nog geen 10 

km van het project.  

Otse: “De sporthal is een visitekaartje voor ons. En dat hij 

in de eigen regio staat maakt dat we er extra trots op zijn. 

Dit is wat je noemt een thuiswedstrijd.”

W. ten Ham Constructie bv, te Ede, is vorig jaar in week 

20 gestart met het tekenwerk voor de Topsporthal de 

Kenniscampus. Eerst vier weken in de werkplaats, waarna 

er in week 33 werd gestart met de montage. Ze hebben 

de stalen trappen naar de eerste verdiepingsvloer ge-

realiseerd, plus ruim 236 ton staalconstructie geleverd 

en gemonteerd. De staalconstructie voor het dak van de 

sporthal bestaat uit vakwerkspanten van ruim 2,4 m1 

hoog en in totaal 37m1 lang. Dat is spectaculair. “Voor 

ons was dit best even puzzelen. Vakwerkspanten van 

dergelijke afmeting kun je immers niet zomaar even in 

een kraan hangen. Uiteindelijk hebben we dit kunnen 

oplossen door de elementen op de begane grond als een 

geheel aan elkaar te monteren. Hierbij zijn de moeren 

met een momentsleutel op de juiste spanning gebracht. 

Vervolgens zijn de spanten gehesen met gebruik van 

een evenaar”, vertelt Wim ten Ham, directeur van W. ten 

Ham Constructie bv. Alleen al voor dit hijswerk is er een 

hijswerkplan opgesteld. Dit heeft geleid tot een veilige en 

vlotte uitvoering van de werkzaamheden. Voor de firma 

W ten Ham Constructie bv was het een mooi project om 

hun kennis zo dichtbij in te zetten.

Topsporthal de Kenniscampus • Ede
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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

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



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
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