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Unica Brandbeveiliging     www.unica.nl/brandbeveiliging

Het aanleggen en beheren van uw brandbeveiligingsinstallatie kunt 

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

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

HOE BRANDVEILIG 
IS UW BEDRIJF?



Kiest u voor Remco Ruimtebouw, 
dan kiest u voor “One stop  
shopping”. Dat betekent optimale 
service vanaf het ontwerp van uw 
bedrijfspand tot en met de  
sleutelklare oplevering en nazorg. 
Ons bouwsysteem is geschikt om 
waar ook ter wereld toe te passen.
 

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

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

Remco Ruimtebouw
Touwslager 2, 5253 RK Nieuwkuijk  
Bedrijvenpark Het Hoog - nr. 5311
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volautomatisch vrieshuis in Lelystad
Nieuwbouw

Vrieshuis Kloosterboer/McCain • Lelystad

Opdrachtgevers
Kloosterboer BV, IJmuiden en McCain 
Foods Holland BV, Lelystad

Architect
Bogaerds Architecten en Ingenieurs 
BNA BNI, Numansdorp

Hoofdaannemer
B-Built BV, Bergen op Zoom

Isolatieproducten voor koel-  
en vriescellen
K.I.M. Nederland BV, Apeldoorn

Industriële ammoniak/ 
CO2 koude installatie
ENGIE Refrigeration, Zoetermeer

Airlock deuren, vries- en  
overheaddeuren en  
brandrolschermen
Salco BV, Zwaagdijk-Oost

Bouwperiode
Oktober 2017 – december 2018

BVO
9.500 m2

De Kloosterboer Groep, specialist op het gebied van temperatuurgeconditioneerde opslag en 
distributie van voedselgerelateerde producten, realiseert in Lelystad een hoogbouw vrieshuis, 
waarbij optimale logistiek, maximale opslag en een strak design mooi samenvallen.

Het nieuwe state-of-the-art volautoma-
tische vrieshuis, naar een ontwerp van 
Bogaerds Architecten en Ingenieurs, 
wordt gebouwd volgens de nieuwste 
technologie en zal vijftig procent minder 
energie verbruiken dan een conventio-
neel vrieshuis. Dit staat gelijk aan een 
reductie van 1.551 ton CO2 per jaar.

Minder transport en kilometers
Patatproducent McCain, als launching 
customer, wordt met de nieuwe loca-
tie een totaaloplossing geboden door 
de centralisatie van de voorraad voor 
Noord-Europa, die voorheen verdeeld over 
vierlocaties werd opgeslagen. Deze ver-
mindering van circa 6.000 transporten en 
420.000 kilo meter, levert een vermindering 
op van zo’n 386 ton CO2-uitstoot per jaar.

Al eerder realiseerde Kloosterboer een 
aanzienlijke reductie van haar ener-
gieverbruik door innovatieve logistieke 

oplossingen. Voorbeelden hiervan zijn 
de volautomatische vrieshuizen op de 
Maasvlakte in Rotterdam (Coolport) en in 
het Franse Harnes. Deze vrieshuizen zijn 
veertig procent zuiniger in het energie-
verbruik dan conventionele vrieshuizen 
met dezelfde opslagcapaciteit.

Lean & Green
De reductie vindt mede plaats in het 
kader van Lean & Green, een stimule-
ringsprogramma van de overheid om 
duurzame logistiek te bevorderen. Toe-
kenning van een award gebeurt op basis 
van een vijfjarenplan, waarin het bedrijf 
concrete doelstellingen voor CO2-reduc-
tie heeft vastgelegd.

Zo committeerde Kloosterboer zich aan 
het programma met terugdringing van 
haar CO2-uitstoot met twintig procent 
binnen vijf jaar. Deze reductie werd 
gerealiseerd door slimmere bundeling 

van transporten, gebruik van zuinigere 
modaliteiten en transportmiddelen en 
het verminderen van het energieverbruik 
van de bestaande koel- en vrieshuizen.
De Kloosterboer Groep mocht daarom al 
in 2012 als eerste vrieshuis deze award 
in ontvangst nemen.

Lelystad als logistieke hotspot
Kloosterboer en McCain werken al ge-
ruime tijd samen. Kloosterboer ontwik-
kelde overigens al eerder supply chain 
oplossingen. Nu met Lelystad als nieuwe 
logistieke hotspot is het een logische 
keuze voor de nieuwbouw van een twee-
de distributiecentrum. Niet alleen ligt 
de nieuwe locatie in de directe nabijheid 
van de vestiging van McCain op indus-
trieterrein Oostervaart Oost, dankzij de 
uitstekende verbinding met het ach-
terland biedt Lelystad ook nog eens tal 
van mogelijkheden voor distributie van 
producten naar de rest van Europa.
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KOEL- EN VRIESHUISBOUW         ISOLATIESYSTEEMBOUW

K.I.M. Nederland B.V.

Tweelingenlaan 144

7324 BP Apeldoorn

T.  +31 (0)55 368 91 91

info@kim-nederland.nl

www.kim-nederland.nl

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

vrieshuisbouw en isolatiesysteembouw. Deze is volledig afgestemd op uw 

logistieke organisatie en de actuele marktontwikkelingen in uw branche. 

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

Het nieuwe volautomatische vrieshuis heeft 
een capaciteit van zo’n 40.000 pallets. 
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Opdrachtgever
Gemeente Tilburg

Architect
CivicArchitects - The Cloud Collective, 
Amsterdam

Restauratie architect
Braaksma & Roos Architectenbureau, 
Den Haag

Interieur & textiel
Inside Outside - Petra Blaisse, 
 Amsterdam &TextielMuseum, Tilburg

Inrichting bibliotheek en 
 office spaces
Mecanoo architecten, Delft

Glazen zaal
Octatube, Delft 

Adviseurs gemeente 
 bouwmanagement
Stevens van Dijck Bouwmanagers en 
Adviseurs, Zoetermeer
 
Adviseur technieken
Arup, Amsterdam (constructief ont-
werp, installatieontwerp, bouwfysica, 

duurzaamheid, lichtontwerp, brandvei-
ligheidsadvies en akoestisch ontwerp)
 
Aannemer Engineer &Build
Binx Smartility, Groenlo

Adviseurs BinxSmartility
VDNDP bouwingenieurs, Amsterdam 
(uitwerkend architect); 
F. Wiggers ingenieursbureau, Varsseveld 
(uitwerkend constructeur) 
abtWassenaar, Haren (bouwfysica, 
akoestiek, brand)
 
 

Tekst: Loek Schaap
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Op het juiste spoor 
met herbestemming

Brandwerende kozijnen
Staalbouw ter Huurne, Haaksbergen
 
Glazen lichtstraat
JET BIK Projecten, Spanbroek
 
Sprinklerbeveiliging
FIRE STOP Holland BV, Vriezenveen
 
Smeedwerk
Smederij Bosman, Winterswijk
 
Betonwerk
Schepens Betonwerken BV, Eersel

Programma
Bibliotheek Midden-Brabant, bkkc, 
Kunstbalie, Seats2meet, stadsforum, 
horeca

Bruto vloeroppervlakte
11.200 m2

Bouwperiode
Mei 2017 – oktober 2018

Tilburg • LocHal

Pal achter het station van 
Tilburg staat een iconische 
locomotiefloods, beter bekend 
als De LocHal. De voormalige, 
monumentale treinenwerkplaats 
krijgt na een grondige renovatie 
een nieuwe bestemming met de 
vestiging van de stadsbibliotheek 
en diverse instellingen op het 
gebied van kunst, cultuur, 
kennisontwikkeling en 
ondernemerschap. De architectuur 
en het authentieke karakter van 
De LocHal blijft behouden en wordt 
aangevuld met nieuwe elementen, 
zoals een stadsbalkon.

De voormalige, monumentale 
treinenwerkplaats in Tilburg 
wordt omgetoverd tot een 
plek waar alles en iedereen 
samenkomt.

LocHalLocHal

Industriebouw • juni 2018 • 9

http://www.staalbouw-ter-huurne.nl/
http://www.jet-bik.nl/
http://www.firestopholland.nl/
http://www.smederij-bosman.nl
http://www.schepensbeton.nl


Liefde voor 
ambachtelijk 
smeedwerk
Voor de restauratiewerkzaamhedenvan de monumentale 

LocHal in Tilburg is ambachtelijke Smederij Bosman ingescha-

keld. Joost Bosman hierover aan de telefoon, waarbij eerst 

alleen achtergrondgeluiden van staal in het vuur de boven-

toon voerden: “Wij hebben voor de LocHal de stalen ramen, 

de spiepennen, het ankerwerk en de pui met vluchtdeur 

gerestaureerd. Nadat onze opdrachtgever BINX Smartility de 

ramen vakkundig had gedemonteerd, hebben wij deze in onze 

smederijcompleet gerestaureerd en de draaiende delen voor 

de dakopbouw en de verticale stalen glasliggers wederom 

gangbaar gemaakt.”

Veel ervaring in huis

“Ook een aantal gietijzeren elementen zijn als nieuw nage-

maakt conform het origineel. Dat was niet eenvoudig, want 

sommige profielen zijn reeds honderd jaar oud en niet meer 

gangbaar. Dat maakt dit werk bijzonder. Voor die detaillering 

hebben we veel ervaring in huis. Zoals Dennis Bouwmeester, 

die hier verantwoordelijk is voor de restauratie van het staal-

werk. En wat we ook in huis hebben is liefde voor het vak”, 

besluit Bosman.

Het van oorsprong negentiende-eeuws 
bakstenen gebouw met een construc-
tie van houten en stalen spanten, met 
wanden van glas in stalen kozijnen en 
een dak van betonnen platen, werd in 
1932 als loods in gebruik genomen. De 
locomotieven werden met de rolwagen 
overdwars binnengereden aan de oost-
zijde van de hal. Nu komt de bezoeker 
via de zuidzijde binnen in een grote open 
stadshal. Een trappenlandschap biedt 
toegang tot de openbare bibliotheek 
en een kennis- en kunstencentrum, 
respectievelijk het bkkc en de Kunst-
balie. De verschillende verdiepingen 
zijn verder omringd door vergader- en 
expositieruimtes en werkplekken (van 
Seats2meet), die bovenaan uitmonden 
in een publieke glazen stadsbalkon met 
uitzicht over de stad.

Wij wel!

GEEN BAL VERSTAND
VAN SPRINKLERS?

Joost Bosman
Industrieweg 11
7102 DX  Winterswijk
0543 - 745 110
info@smederij-bosman.nl
www.smederij-bosman.nl

EXCLUSIEF FUNCTIONEEL EN DECORATIEF SMEEDWERK
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Traditionele lampiongevel en 
kraanbanen
“Het is bijzonder dat een dergelijk 
pand herbestemd wordt en dat er 
op deze manier flink in geïnvesteerd 
wordt”, vertelt projectleider instal-
latietechniek Harry Piepers van BINX 
Smartility, de hoofdaannemer van het 
project. Het project is verworven via 
Design & Build en betreft een UAV-
GC opdracht. Het pand wordt tot op 
het bot gestript en met behoud van 
de glas- en staalconstructie opnieuw 
opgebouwd. De buitengevel en de bui-
tenschil worden gerenoveerd. De gevel 
is opgebouwd uit metselwerk en gla-

Tilburg • LocHal

Al meer dan 80 jaar uw metaalbouwer bij uitstek!

Het adres voor:
≈ Aluminium gevelconstructies
≈ Stalen gevelconstructies
≈ Dak-wandbeplating
≈ Staalconstructies

www.staalbouw-ter-huurne.nl
Nijverheidsstraat 3, 7482 GZ  Haaksbergen
Tel. +31(0)53 - 57 274 75
E-mail: info@staalbouw-ter-huurne.nl

Het industriële karakter van 
het gebouw wordt, ondanks de 
grondige verbouwing, zoveel 
mogelijk behouden. 
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Glazen 
megadeuren in stijl 
Ook Staalbouw ter Huurne uit Haaksbergen, produ-

cent van aluminium kozijnen en gevels, stalen kozij-

nen en brandwerende kozijnen, levert een belang-

rijke bijdrage aan het project De LocHal in Tilburg. 

De oude hal uit het begin van de twintigste eeuw, 

waar vroeger de locomotieven van de NS werden 

gebouwd, krijgt een compleet nieuwe bestemming. 

Na de grondige verbouwing zal het monumentale 

pand plaats bieden aan de openbare bibliotheek, 

vergaderruimtes, conferentiezalen, ruimtes voor 

kunstonderwijs en een grote stadshal voor publieke 

evenementen en exposities. “We produceren, leveren 

en monteren voor het gehele pand de brandwerende 

binnenkozijnen van Jansen, uitgevoerd in Economy 

60”, zegt calculator en werkbegeleider Herman 

 Wolters. “Wat betreft de oostgevel voegen wij daar 

ook nog de brandwerende buitenkozijnen aan toe.”

Wolters: “Het meest bijzondere onderdeel van het 

project wordt overigens in stijl aan diezelfde oost-

gevel uitgevoerd door Staalbouw ter Huurne. Dat 

zijn namelijk de stalen vliesgeveldeuren (grote, vol-

ledig van glas naar buiten draaiende dubbele deu-

ren) uitgevoerd in De Jansen VISS-gevel systemen. 

Het kent een unieke afmeting van 3850 mm breed 

en vijf meter hoog. Op deze manier kan men dan 

bijvoorbeeld een treinwagon naar binnen laten 

 rijden over de rails die daar blijft liggen. Als een 

mooie verwijzing naar het verleden.”

De LocHal 
sprinkler-
technisch complex

Voor de sprinklerbeveiliging van de LocHal in 

Tilburg is FIRE STOP Holland BV ingeschakeld. 

Vanwege de grootte van de monumentale, 

voormalige locomotiefwerkplaats, wordt deze 

voorzien van een sprinklerinstallatie. “Het bij-

zondere aan dit gebouw is dat het vijftien meter 

hoog is en daardoor niet binnen de standaard 

sprinklervoorschriften past. Het pand is in de 

basis opgebouwd uit een klassieke geklonken 

staalconstructie, waaraan wij de sprinklerinstal-

laties moeten bevestigen”, zegt André Immink, 

technisch directeur bij FIRE STOP Holland. 

“Normaal werken we vanaf hoogwerkers, maar 

in dit project gebruiken we de oorspronkelijke 

kraanbanen waar vroeger de locomotieven aan 

hingen. Bovenop de kranen zijn platforms gelast, 

waarvandaan we onze installaties aan het dak 

monteren. Wij zijn goed in dit soort projecten: 

een gecertificeerde sprinklerinstallatie combine-

ren en coördineren met een veelvoud aan instal-

laties, met behoud van de klassieke industriële 

uitstralingen. Dat alles is ontworpen in een 

moderne 3D-Revit omgeving maakt dit tot een 

bijzonder mooi project.”

http://www.staalbouw-ter-huurne.nl
http://www.firestopholland.nl


Tilburg • LocHal

Zo kun je een lichtstraat bouwen... ...maar zo doe je het veel slimmer!

DRIVEN BY
DAYLIGHT

Wil je weten wat je jezelf en je opdrachtgever kunt besparen 
door gebruik te maken van JET Vario Therm, incl. zelfdragende opstand?
Kijk op www.jet-bik.nl

Minder materiaal    Minder bouwtijd    Meer energiebesparing

3x voordeliger bouwen met JET Vario Therm

zen puien. Piepers: “Niet elke gevel wordt 
vervangen. Met name de traditionele lam-
piongevel, zeg maar het bovenlicht, blijft 
bewaard, wat direct klimaat-technische 
uitdagingen met zich meebrengt. Binnen 
zijn de kraanbanen blijven staan waar 
vroeger aan de treinen werd gesleuteld.” 
In de hal worden nieuwe vloeren op drie 
niveaus geconstrueerd en verbonden door 
brede trappen. Het totale vloeroppervlak-
te wordt daarmee verdubbeld. De nieuwe 
vloerconstructie is opgebouwd uit stalen 
kolommen en liggers met betonnen vloe-
ren. Een deel van de nieuwe kolommen is 
op nieuwe palen en poeren gefundeerd.

Glazen zaal en metershoge gordijnen
De indeling is zoveel mogelijk flexibel. 
Piepers: “Er wordt in de hal een glazen 
zaal geplaatst. Die stond eerst in de 

Op de verschillende verdiepingen worden vergader-, werk- en 
expositieruimten. Deze zijn verbonden middels een publiek stadsbalkon.  
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Onder de huurders van de Lochal bevinden zich het bkkc 
(brabants kenniscentrum kunst en cultuur) en Seats2meet.
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Tilburg • LocHal

Beurs van Berlage in Amsterdam. Die 
is een paar jaar geleden gedemonteerd 
en wordt in de LocHal weer opgebouwd. 
Daarnaast zijn er op een zestal posi-
ties van boven naar beneden gordijnen 
gemaakt om, als er bijvoorbeeld een 
voorstelling wordt gegeven, de glazen 
zaal mee te kunnen afschermen. Dat zijn 
gordijnen van achttien meter hoog en 
dat is natuurlijk ook iets speciaals.” Er 
is sprake van geheel nieuwe W-, E- en T-
installaties. Om de hal effectief en ener-
giezuinig te klimatiseren is deze verdeeld 
in klimaatzones, met rondom een grote 
ribbenbuis om koudeval tegen te gaan.
Van alle kanten wordt gepoogd om het 
authentieke karakter van dit erfgoed te 
behouden met aandacht voor originele 
detaillering, kleurstelling, beeld en kwa-
liteit. “Het ligt zelfs in de bedoeling dat er 
weer een oude wagon over de rails naar 
binnen gaat rijden”, besluit Piepers.

Het gebouw werd eerst de 
Stadscampus genoemd, maar dat 
veranderde al snel in de Locomotiefhal 
en later in de naam de Lochal.
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In de oude LocHal, waar vroeger de locomotieven van de NS werden ge-

bouwd, heeft de gemeente Tilburg het plan opgevat om het monumen-

tale pand van het begin van de twintigste eeuw een compleet nieuwe 

herbestemming te geven. Na de verbouwing zal het plaats bieden aan 

de openbare bibliotheek, vergaderruimtes, conferentiezalen, ruimtes 

voor kunstonderwijs en een grote stadshal voor publieke evenementen 

en exposities. 

Ook Schepens Betonwerken BV uit Eersel is betrokken bij de groot-

scheepse renovatie. “Wij zijn daar in oktober 2017 gestart met de 

fundatie werkzaamheden”, licht Remco Hendrikx toe, een van de mede-

eigenaren naast Lonneke Rombouts. Hendrikx: “Onze opdracht bestaat 

verder uit het realiseren van de sprinklerputten, de liftschachten, alsme-

de de verdiepingsvloeren voor alle drie de niveaus. Kortom dus al het in 

het werk gestorte betonwerk, inclusief het stadsbalkon aan de zuidzijde 

van het pand. Het is een build & designproject, waar we bij het ont-

werp vanaf het begin nauw betrokken zijn geweest. Onder meer bij het 

vraagstuk hoe met een gestorte ondervloer en een afgewerkte topvloer, 

inclusief vloerverwarming, zoveel mogelijk scheurvorming en zettingen 

in de betonnen vloeren voorkomen konden worden. Dit natuurlijk met 

het esthetisch beste eindresultaat.”

Uniek gebouw

Hendrikx: “Ook met de oorspronkelijke hoofdstaalconstructie, met de 

oude spanten en traditionele klinknagels die in het zicht blijven, was 

het zaak om de nieuwe constructies erop aan te laten sluiten en een 

goed geheel te krijgen. Een uitdaging, want het is sowieso een uniek 

gebouw”. Lonneke Rombouts valt bij: “Het is ook een waardevolle kans 

om aan mee te mogen werken. Het betreft hier een bestaande construc-

tie die omgebouwd moet worden naar een die voldoet aan de eisen 

van deze tijd. Hiermee laten we zien dat wij bijdragen aan duurzaam 

bouwen, in de trend van het hergebruik van oude gebouwen.” 

Durf te vragen

Rombouts: “Overigens wil ik benadrukken dat samenwerking en de durf 

om je concullega’s in te schakelen in deze tijd erg belangrijk is. Door zo 

kennis te verzamelen zorg je ervoor dat een project met de beste kwali-

teit behandeld wordt.” Hendrikx besluit: “Het is voortdurend schakelen. 

En met zo’n renovatieproject kom je verschillende uitdagingen tegen. 

Schepens Betonwerken heeft de flexibele kracht om dat op te vangen.”

Waardevolle kans voor Schepens Betonwerken
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Waardevolle kans voor Schepens Betonwerken

Tilburg • LocHal

De vloer van LocalHal is voorzien 
van een gestorte ondervloer en 
een afgewerkte topvloer. Deze is 
uitgevoerd met vloerverwarming. 
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Bij Schepens houden we van beton
Al sinds 1928. En dat zorgt ervoor dat wij met onze kennis een maximale klantwaarde  creëren.  
Wij bieden oplossingen op maat en zorgen ervoor dat onze klant zich kan bezighouden met 
haar  core-business.

Schepens Betonwerken BV beschikt over  ruim 20 jaar aan ervaring in de bouw. Als basis 
begonnen met funderingstechnieken, maar inmiddels uitgegroeid tot een specialistische partner in 
betonwerken. Met vakmanschap, kennis en hart voor beton! Schepens Betonwerken BV

Onze collega’s bij Schepens Beton BV is hèt adres voor prefab beton. Zij gaan verder dan alleen 
het fabriceren van traditionele betonnen bouwproducten. Ook straatmeubilair en speelelementen 
komen uit de veelzijdige betonkoker van Schepens Beton BV



Gedreven door daglicht
‘Driven by daylight’, zo noemt JET BIK 

 Projecten uit Spanbroek haar drijfveer om 

steeds opnieuw te innoveren. De specialist in 

het ontwerpen van glas- of kunststof systeem-

bouw en (glazen) lichtkoepels was een van de 

bouwpartners van BINX Smartility die samen 

met hen het project De LocHal ontwikkelde. 

Bij dit project was JET BIK Projecten specifiek 

betrokken voor de renovatie van de daklicht-

straten. De monumentale LocHal, een honderd 

jaar oude locomotiefloods, krijgt een com-

pleet nieuwe bestemming. Na een grondige 

verbouwing zal de voormalige treinwerkplaats 

aan onder meer een bibliotheek, vergader- en 

conferentiezalen en ruimtes voor kunstonder-

wijsplaats bieden. Ook verschijnt er een open 

stadshal als overdekt forum, dat dienst doet 

als inspirerende ‘huiskamer’ voor alle Tilbur-

gers. Bij uitstek een werk- en leefomgeving 

waar veel daglicht is gewenst.

Zadeldaken met wolfseinden

“In het voortraject hebben wij inmetingen 

verricht om in kaart te brengen hoe het met 

de bestaande constructie was gesteld”, zegt 

John Mocking, manager projecten bij JET BIK. 

“Ook bekeken we of het technisch allemaal 

mogelijk was om de glasconstructies ook 

daadwerkelijk te monteren. Daar kwamen 

projectspecifieke oplossingen uit die nader-

hand ook toegepast zijn, zoals extra verstevi-

gingen aan de opstanden. We hebben over de 

gehele linie de bestaande kunststof lichtstra-

ten vervangen door een glazen lichtstraat. Het 

zijn zadeldaken met wolfseinden opgebouwd 

uit aluminium glasroeden. In die profielen zijn 

aan de noordzijde aluminium sandwichpane-

len opgenomen en aan de zuidzijde zonwe-

rend HR++ isolatieglas.”

Van bedompt naar optimaal effect

Mocking: “De bedompte sfeer die in de LocHal 

hing door de sterk verouderde vergeelde licht-

straten werd hiermee omgebogen naar een 

ruimte waar heel veel licht naar binnen wordt 

gehaald. Dit geeft een optimaal effect voor 

deze hal. Licht van boven is heel natuurlijk, het 

is de ziel van een gebouw. Bijzonder is ook dat 

de vorm van de lichtstraten is teruggebracht 

naar de originele situatie. Ze zijn getrans-

formeerd, inclusief gebruikmaking van de 

modernste technieken en de meest duurzame 

oplossingen.”

Tilburg • LocHal

Bij Schepens houden we van beton
Al sinds 1928. En dat zorgt ervoor dat wij met onze kennis een maximale klantwaarde  creëren.  
Wij bieden oplossingen op maat en zorgen ervoor dat onze klant zich kan bezighouden met 
haar  core-business.

Schepens Betonwerken BV beschikt over  ruim 20 jaar aan ervaring in de bouw. Als basis 
begonnen met funderingstechnieken, maar inmiddels uitgegroeid tot een specialistische partner in 
betonwerken. Met vakmanschap, kennis en hart voor beton! Schepens Betonwerken BV

Onze collega’s bij Schepens Beton BV is hèt adres voor prefab beton. Zij gaan verder dan alleen 
het fabriceren van traditionele betonnen bouwproducten. Ook straatmeubilair en speelelementen 
komen uit de veelzijdige betonkoker van Schepens Beton BV
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bouwt grootste garnalenfabriek 
van Nederland

Klaas Puul

Fabrieks- en kantoorpand Klaas Puul • Volendam/Edam

Opdrachtgever
Mooijer Vastgoed, Volendam

Proces Engineering
Aart Leijnse, COO Klaas Puul BV
 
Architect
Bessels Architecten & Ingenieurs, 
Twello
 
Constructeur
JVZ Ingenieurs, Nijmegen

Koel advies & ontwerp
Sublym Technyk, Blesdijke

Hoofdaannemer
Dijkham Bouw, Nijkerk

Bouwbegeleiding
Laeitana Real Estate Consultancy 
BV, Den Haag
 
Isolatiesysteembouw
KIM Nederland, Apeldoorn

W-Installatie
Piet Butter Installatietechniek, 
 Volendam

E-Installatie
ETB Cas Sombroek, Volendam

Klimaattechniek
Bort de Graaf Koel- en Klimaattechniek BV, 
Bunschoten-Spakenburg

Bouwprogramma
Nieuwbouw fabriekshal Volendam 
 (inclusief hoofdkantoor) 5504 m2; Uit-
breiding bedrijfspand Edam 3500 m2

 
Bouwperiode
Juni 2017 – Juli 2018

Tekst: Astrid Berkhout

Klaas Puul is al vele jaren een van de meest toonaangevende 
producenten van verse visproducten (specifiek garnalen) in 
Europa. Mede dankzij de wereldwijd toenemende populariteit 
van garnalen groeit de onderneming gestaag door. Om 
ook in de toekomst te kunnen voldoen aan de vraag, werkt 
men sinds juni 2017 met man en macht aan nieuwbouw in 
Volendam en uitbreiding van het huidige pand in Edam.

Het leest een beetje als de ‘American 
Dream’. Als kind werkte Evert Mooijer al 
mee in de viswinkel van zijn vader aan 
de Frederik Hendrikstraat in Amster-
dam. Mooijer had een vooruitziende blik 
en begon als 18-jarige vanuit de garage 
van zijn zus een bedrijf in visproducten. 
Sinds 1968 officieel onder de naam Klaas 
Puul. Inmiddels is Klaas Puul uitge-
groeid tot een begrip. De onderneming 
heeft vestigingen in zeven landen, een 
jaar omzet van ongeveer tweehonderd 
miljoen euro en circa vierduizend mede-

werkers (waarvan 3500 in het pelatelier 
in Tanger, Marokko).

Ruimte voor innovatie
Het nieuwe fabrieks- en kantoorpand 
van ruim 5.500 m2 (verdeeld over twee 
bouwlagen) herrijst aan de Hyacin-
tenstraat in Volendam, op de plek waar 
voorheen een parkeerterrein lag. Het is 
voorzien van een vrijstaande,  geschoor-
de staalconstructie. Op het dak liggen 
stalen dakplaten met PIR-dakisolatie en 
de fundering is geplaatst op vibropalen. 

De uitvoering van de gevels gebeurt met 
verticale sandwichelementen. In zowel 
gevels als dakvlak bevinden zich boven-
dien windverbanden die noodzakelijk 
zijn voor de stabiliteit van het gebouw. 
De bedrijfshal is geconditioneerd uitge-
voerd en voldoet aan de hoogste kwali-
teitsnormen en hygiëne-eisen. Er komen 
bovendien nieuwe productie- en verpak-
kingslijnen. Het hoofdkantoor komt di-
rect tegen de fabriek aan te staan. In de 
‘experience room’ presenteert het bedrijf 
zich aan haar bezoekers. 
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Verhoogde efficiëntie
In Edam is men eveneens bezig met een 
verbouwing. Deze vestiging wordt ook 
nog eens uitgebreid met 3500 m2. Om 
de efficiëntie te verhogen, concentreert 
men zich in Edam op bevroren garnalen 
en het ontdooien, koken en eventueel 
conserveren ervan. In Volendam draait 
het hoofdzakelijk om het verpak-
ken van de verse, gekoelde garnalen. 
Klaas Puul neemt de nieuwbouw en 
uitbreiding officieel in gebruik tijdens de 
viering van het vijftigjarig bestaan medio 
2018. Mooijer zelf mocht het helaas niet 
meer meemaken, hij overleed in april 
van dit jaar. Hij mag echter trots zijn op 
zijn nalatenschap: een florerend bedrijf 
dat helemaal klaar is voor de toekomst.

KOEL- EN VRIESHUISBOUW         ISOLATIESYSTEEMBOUW

K.I.M. Nederland B.V.

Tweelingenlaan 144

7324 BP Apeldoorn

T.  +31 (0)55 368 91 91

info@kim-nederland.nl

www.kim-nederland.nl

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

vrieshuisbouw en isolatiesysteembouw. Deze is volledig afgestemd op uw 

logistieke organisatie en de actuele marktontwikkelingen in uw branche. 

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

Naast de nieuwe garnalenfabriek van 
Klaas Puul wordt het hoofdkantoor 

gebouwd. Hier wordt een experience 
room gerealiseerd, waar bezoekers 

kennis kunnen maken met het bedrijf.

Klaas Puul bouwt 
in Volendam een 
compleet nieuwe 

fabriek, terwijl de 
bestaande fabriek 

in Edam flink 
uitgebreid wordt.
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Opdrachtgever
Gemeente Rotterdam

Ontwikkelaar
Wind Design + Build , Drachten

Architect
Wind Architecten Adviseurs, Drachten

Constructeur
W2N Engineers, Drachten

Installatieadvies
M3E Groep, Capelle a/d IJssel

Bouwfysica
Noorman Bouw- en Milieuadvies, 
Groningen

Bouwkundig
Tankens Andel B.V., Andel

Installaties
Radiair Totaalinstallatie, Lopik

Infrastructuur
Zijlstra Infra, Giessen

Sportvloer
SIKA/Pulastic, Deventer

Audiovisuele voorzieningen 
(theater)
Kooystra Professioneel, Joure

Telescopische Tribune
Elan Inventa, Slovenija

Akoestische wanden
De Graaf & van Stijn (TreNoMat), 
Nieuwkoop

Interieurbouw
Van der Werken Interieurbouw, Veen

Grootkeuken
Hakvoort Professional, Emmeloord

Tekst: Mirjam Oomens

Sportzalen zijn groot en hoog. Bezien vanuit 
hun functie is daar nu eenmaal weinig 
aan te doen. Toch is het mogelijk om een 
dergelijke ruimte zodanig in de omgeving 
in te passen, dat het dorpse karakter geen 
geweld wordt aangedaan.

Inwoners bij Pernis zijn betrokken 
bij het buitenruimteplan van 
De Bonte Koe. Dit resulteerde 
onder andere in een betere 
aansluiting op het Pernisserpark.
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Groot en ingetogen gaan

hand in hand

Sportinrichting
Janssen & Fritsen, Helmond

Garderobesystemen en zitbanken
Leerkotte, Hengelo

Bouwperiode
December 2015 - december 2016
Oplevering: 13 april 2018

Bouwoppervlakte
2.410 m2

Bouwprogramma
Multifunctionele (sport)hal

Pernis • Sportzaal De Bonte Koe

Zo is het ook gegaan in Pernis. Alhoewel 
dit dorp door de jaren heen is ingebed in 
het Botlekgebied, is het dorpse karakter 
met de bijbehorende groene en rustige 
uitstraling bewaard gebleven. Daar wil je 
geen ‘hoge stalen doos’ in de kern. Dat 
begrijpt Michel Copinga, projectmanager 
van Wind Design + Build, als geen ander. 
Het bedrijf uit Drachten deed de ontwik-
keling en realisatie als design & build 
project. “Onze groep bestaat uit een archi-
tectenbureau, vastgoedontwikkeling en 
een bouwbedrijf dat is gespecialiseerd in 
geïntegreerde projecten, met name van op 
het gebied van maatschappelijk vastgoed.  
Met deze integrale aanpak streven wij 
naar de juiste inpassing in de omgeving.”

Triple-A
De Bonte Koe in Pernis is een gebouw 
met hoge energetische kwaliteit dankzij 
onder andere zonnepanelen, warmte-
pompen, laagtemperatuurverwarming en 
een hoge isolatiewaarde. Het gebouw is 
gecertificeerd met energielabel Triple A. 
Door zorgvuldig gekozen ontwerpprin-
cipes noteert de accommodatie op het 
gebied van duurzaamheid een GPR score 
van 8,4. De sportzaal is ingericht voor 
school- en breedtesport, maar is dank-
zij de uitschuifbare tribune, gordijnen, 
geluidsinstallatie, regiekamer en ver-
lichting ook inzetbaar als evenementen-
ruimte. Verder voorziet de accommodatie 
in een kinderdagverblijf, les- en instruc-
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Met zo’n 50 gedreven medewerkers ondersteunt en ontzorgt Radiair 
Totaalinstallatie haar klanten al meer dan 40 jaar met oplossingen op het gebied 

installatietechniek, elektrotechniek, regeltechniek, beveiliging en service en 
onderhoud. Met specialismen op elk vakgebied, binnen onze eigen organisatie, 

kunnen wij meedenken en meepraten met technologische installaties.

Totaalinstallateur

Duurzame 
samenwerking

Advies Ontwerp Realisatie

Nazorg & BeheerDuurzame 
technieken

Gezond en fris 
binnenklimaat

0348 55 23 66 INFO@RADIAIR.NL WWW.RADIAIR.NLAmbachtsweg 11
3411 MJ Lopik

Sportzaal De Bonte Koe • Pernis

Veilig en 
comfortabel
Over de E- en W-installaties en de data- en inbraak-

beveiliging in De Bonte Koe kon installateur Radiair 

vanaf de beginfase van het ontwerp meedenken. 

Een voorbeeld is de technische ruimte, waarin plek is 

vrijgemaakt voor de luchtbehandelingskasten. Deze 

hoefden dus niet op het dak, wat meer ruimte overliet 

voor de zonnepanelen. De input van de installateur was 

waardevol voor het behalen van het energielabel A+++ 

en het certificaat GPR Gebouw, met een score van ruim 

een 8. Projectmanager Richard Hoogendonk: “Door de 

ontwikkeling in BIM konden we van tevoren de clash 

controles uitvoeren en ook de opdrachtgever laten 

zien waar en hoe de installaties werden ingepast. Dit 

scheelde inbouwtijd en faalkosten en kwam zeker ten 

goede van de kwaliteit.” 

Op afstand bedienbaar

Een belangrijk aandachtspunt in dit type gebouwen 

is de waterinstallatie. Er zijn douches en kleedruimtes 

voor de sportende bezoekers van de sporthal zelf en ook 

die van het naastgelegen zwembad. Dat betekent dat 

het een prioritaire installatie is op het gebied van legi-

onellapreventie. “Wij hebben daarom heel zorgvuldig 

de richtlijnen gevolgd en de juiste afsluiters gebruikt”, 

aldus Hoogendonk. “Bovendien is onze installatie op 

 legionellapreventie gekeurd door een externe partij en 

is er een legionellabeheersplan. Overigens zijn alle in-

stallaties aangesloten op het GBS en dus ook op afstand 

te bedienen en monitoren. Ook de douches kunnen we 

dus op afstand spoelen met de juiste temperatuur.”

De buitenzijde is een 
stalen beplating waarvan 
de kleur en het profiel 
opgaan in de omgeving
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tieruimten, kantoorruimten en een grote 
keuken, die ook ingezet kan worden voor 
lesprogramma’s voor koken. Het project 
is in BIM uitgewerkt.

Huis voor de wijk
De Bonte Koe is uitgewerkt als ‘huis voor 
de wijk’: een belangrijk onderdeel van 
de gemeenschap. In de gevelarchitec-
tuur zijn de contouren van een huis 
zichtbaar; een vormentaal die is doorge-
trokken tot vér in het gebouw. Copinga: 
“Door het kenmerkende zadeldak met 
verlaagde gootlijn past de gevel goed bij 
de nabijgelegen woningen met traditio-
nele kapvorm. Ook is er veel glas in de 
gevel verwerkt. Dat breekt het volume. 
De buitenzijde is een stalen beplating 
waarvan de kleur en het profiel opgaan 
in de omgeving. In de avonduren wordt 

de foyer verlicht, zodat de contouren van 
het ‘huis’ goed zichtbaar worden.”

‘Meer brengen dan stenen’ 
Een laatste noemenswaardig aspect van 
dit project was de aandacht voor social 
return on investment (SROI). Dit is voor 
de gemeente Rotterdam en de opdracht-
nemers zeer belangrijk. Copinga: “We 
hebben een bovengemiddeld resultaat 
bereikt op dit gebied, onder andere door 
de inzet van mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt en leerlingen in het vak-
gebied. Voor ons betekende dit om niet 
alleen op vaste toeleveranciers te vertrou-
wen, maar om gericht op zoek te gaan 
naar mogelijkheden om anderen erbij te 
betrekken en zo een kans te bieden om 
duurzaam aan de slag te gaan. Daarmee 
brengen we meer dan stenen alleen.”

De Bonte Koe in Pernis is een 
multifunctionele sporthal waar 
uiteenlopende activiteiten 
georganiseerd kunnen worden. 
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All-electric nieuwbouw voor

Graafschap College

Opdrachtgever
Graafschap College

Architect
Cepezed, Delft

Bouwbedrijf
Klaassen Groep, Dinxperlo 

Voorzetgevel
Metadecor, Kampen
 
Gevelbekleding
Stameta BV, Staphorst 

Installatieconcept
Technisch Buro Pola Zevenaar BV, 
Zevenaar 

Interieur
Tritop Interieurbouw BV, Aalten 

Bouwoppervlak
5.600m2

Bouwperiode
Mei 2017 – juni 2018 

Tekst: Margot Visser

De 700 studenten van de opleidingen Sport en Bewegen en Veiligheid en 
Vakmanschap van het Graafschap College in Doetinchem zullen in september 
hun nieuwe schoolgebouw betrekken. Momenteel vinden de laatste 
afbouwwerkzaamheden plaats. Het pand is all-electric, heeft een optimale 
indelingsvrijheid en voldoet aan de eisen voor Frisse Scholen Klasse B.
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Graafschap College

Doetinchem • Schoolgebouw Graafschap College

Op de plek van de voormalige tennishal 
op Sportpark Zuid in Doetinchem ver-
rijst de nieuwbouw van het Graafschap 
College. Een ideale locatie, gezien de 
verwachte synergie voor de opleiding 
Sport en Bewegen met de reeds aan-
wezige sportvoorzieningen, zoals een 
topsporthal en verschillende sportvel-
den en clubs. De nieuwbouw heeft een 
vloeroppervlak van 5.600 m2 en bestaat 
uit drie bouwlagen. Dit is gelegen op een 

verhoogd schoolplein, met daaronder een 
fietsenstalling. De voorzetgevel van cor-
tenstaal, een organische boomstructuur, 
geeft het pand een bijzondere en herken-
bare uitstraling en beperkt bovendien de 
warmtelast tijdens de zomermaanden.

De opdracht, een UAV-GC contract, werd 
verworven door Klaassen Groep uit 
Dinxperlo. “Het ontwerp van architect 
 Cepezed was voor ons het uitgangspunt. 

De gevel van het nieuwe 
schoolgebouw is bekleed met 
matzwart gepoedercoate 
panelen en hoge ramen. 
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Een gevel van 
roestbruine bomen
Metadecor heeft het spraakmakende ontwerp van 

Cepezed technisch uitgewerkt en tot uitvoering 

gebracht. De gevel bestaat uit cortenstalen bomen 

die met hun uitstraling aansluiten bij de aanwezige 

boombeplanting. De slechts drie millimeter dunne 

stalen bomen zijn voorzien van een designperforatie, 

om zo voldoende daglicht toe te laten. Om de twaalf 

meter hoge bomen op hun plek te krijgen, zijn ze 

opgedeeld in segmenten die op de bouw aan elkaar 

gekoppeld worden. In de koppelingen wordt ook de 

benodigde dilatatie opgevangen. De bomen zijn zelf-

dragend, alleen de windlast wordt met pendelstaven 

afgevoerd op de hoofddraagconstructie.

Metadecor is gespecialiseerd in het maken van 

hoogwaardige gevels van onder andere strekmetaal, 

3D gevormde panelen en geperforeerde panelen 

met materialen als aluminium, corten, composiet 

en kunststoffen. Bestaande technieken worden op 

nieuwe manieren toegepast, waardoor bijzondere 

ontwerpen ontstaan. Metadecor ontzorgt een op-

drachtgever volledig door een project van ontwerp 

tot en met montage op zich te nemen. 

Bekijk hier het project: 

https://www.metadecor.nl/inspiratie/projecten/

graafschap-college- doetinchem/

Vakmanschap 
en maatwerk in 
metaalproducten
Een mooi totaalplaatje noemt Anja Bosch de nieuw-

bouw van het Graafschap College in Doetinchem, 

waar haar bedrijf Stameta BV de gevelbekleding 

en de dakranden leverde en monteerde. “Hier klopt 

alles: het is een architectonisch mooi gebouw, alles 

past mooi en het eindresultaat ziet er prachtig uit”, 

vindt de directeur. 

De geleverde gevelbekleding bestaat uit matzwart 

gepoedercoate panelen. Deze werden in opdracht 

van de Klaassen Groep door Stameta geproduceerd, 

gepoedercoat, voorzien van isolatie én gemonteerd.

De kracht van het in Staphorst gevestigde metaal-

bedrijf ligt in het vakmanschap van de mensen die 

er werken. “Dat proberen we te behouden door onze 

medewerkers te blijven opleiden”, vertelt Bosch. In 

2014 werd Stameta gekozen tot Beste Leerbedrijf 

van Noord-Nederland. 

Stameta maakt metaalproducten en halffabricaten 

in aluminium, RVS en staal. Het productaanbod 

varieert van aluminium zetwerk tot klein construc-

tiewerk, zoals brancards voor brandweerauto’s, 

trapleuningen en railingwerk voor boten. Vorig jaar 

werd het bedrijf Ergolift BV (gespecialiseerd in ge-

velonderhoudsinstallaties) overgenomen, waarmee 

een nieuwe tak aan het bedrijf is toegevoegd. Deze 

maand verhuist Ergolift BV ook naar Staphorst. 

Schoolgebouw Graafschap College • Doetinchem
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Wij hebben dit in samenspraak met hen, 
de opdrachtgever en de constructeur 
verder geoptimaliseerd en geëngineerd”, 
vertelt projectleider Martien te Molder. 

Innovatie in kanaalplaatvloeren
De nieuwbouw voor het Graafschap 
College is opgetrokken uit een staal-
constructie met kanaalplaatvloeren. 
Door een stramienmaat van 7.20 meter 
aan te houden, die opdeelbaar zijn in 
4 keer 1.80 meter, ontstaat een grote 
indelingsvrijheid. Ook installatietech-
nisch zijn al voorbereidingen getroffen 
om toekomstige wijzigingen mogelijk 
te maken. Doordat het leidingtracé voor 
lucht en elektra tussen de kanaalplaten 
is aangelegd, ontstaat bovendien meer 
vrije hoogte. Een slimme innovatie, vindt 
Te Molder. “Wanden kunnen worden 
verplaatst zonder dat er installatietech-
nische aanpassingen nodig zijn. Hier was 
dat trouwens een vereiste, aangezien er 
een klimaatplafond is aangebracht. We 

Full service partner voor 
interieuroplossingen

Tritop Interieurbouw B.V.
Vierde Broekdijk 21
7122 JD Aalten
T: (+31) (0) 543 - 494430
E: info@tritop.nlwww.tritop.nl

Tritop Interieurbouw is de full-service partner 

op het gebied van interieuroplossingen. Wij vervaardigen 

maatwerkmeubilair, zowel klantspecifi ek, 

in grote serieproducties als complete turn-key 

interieuroplossingen. Wij kennen de mogelijkheden van 

verschillende materialen en wij hebben praktisch alle 

productiemogelijkheden in huis.

Tritop Interieurbouw

0207162.pdf   1 17-5-2018   16:38:51

De bomen aan 
de gevel zijn 

gemaakt van 
cortenstaal. Deze 

metaallegering 
krijgt door de 

weersinvloeden 
zijn karakteristieke 

bruine roestkleur.  
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Energiezuinig 
totaal installatie
concept
‘Zo duurzaam mogelijk’ was de belangrijkste eis voor 

de inrichting van de gebouwgebonden installaties 

van de nieuwbouw van het Graafschap College in 

Doetinchem. Technisch Buro Pola Zevenaar BV werd 

ingeschakeld om het volledige installatieconcept, 

zowel werktuigbouwkundig als elektrotechnisch, 

vorm te geven en te realiseren. 

Een gasaansluiting is er niet: het pand is all-electric. 

Zonnepanelen op het dak leveren een groot deel 

van de benodigde stroom en PVT panelen voorzien 

in de warmwaterbereiding. Warmte en koude wordt 

opgewekt door twee luchtwarmtepompen, die in 

combinatie met drie luchtbehandelingskasten het 

binnenklimaat verzorgen. Klimaatplafonds door het 

hele pand zorgen voor een hoge mate van comfort 

en beheersbaarheid. “Een flinke investering die het 

Graafschap College bereid was te doen, omdat ze 

in andere vestigingen kampten met klimaatproble-

men”, vertelt Hoofd Projectleiding WTB André de 

Graaf. 

De kracht van Technisch Buro Pola is volgens hem 

het totaalaanbod dat geleverd kan worden. “We zijn 

een platte organisatie met korte lijnen die het vol-

ledige installatiepakket voor een opdrachtgever in 

eigen beheer kan verzorgen.” 

Fullservice partner 
in interieurbouw
Schoolmeubilair moet tegen een stootje kun-

nen, maar er wel uitnodigend en mooi uitzien. 

Voor de nieuwbouw van het Graafschap College 

in Doetinchem maakte Tritop Interieurbouw BV 

uit Aalten, op basis van het ontwerp van architect 

Cepezed ,een volledig interieurconcept met onder 

meer balies, servicemeubels, kasten, zithoekjes en 

wandbekleding. De interieurbouwer heeft sinds haar 

oprichting achttien jaar geleden al diverse projec-

ten voor het  Graafschap College gedaan en weet 

dus wat de wensen zijn. “Ze stellen hoge eisen aan 

hun  interieur”, vertelt directeur Operations Ronald 

Bouwmeister. “Dat betekent een mooie afwerking 

en hoogwaardige materialen. Voor de nieuwbouw 

op Sportpark Zuid hebben we het meubilair uitge-

voerd in gemelamineerd spaanplaat gecombineerd 

met HPL Solid Colour, een HPL-type zonder zichtbaar 

randje. Deze oplossing heeft de gewenste luxe uit-

straling en is bovendien prijstechnisch interessant.” 

Tritop Interieurbouw BV is een fullservice partner 

op het gebied van interieuroplossingen. Naast het 

ontwerpen en produceren van meubilair kunnen ze 

ook de complete binnenafwerking (wanden, vloeren, 

plafonds en schilderwerk) voor hun rekening nemen. 

“We denken graag mee met onze opdrachtgevers. 

Omdat we een middelgroot interieurbouwbedrijf 

zijn, kunnen we makkelijk schakelen. Zijn er last-

minute wijzigingen of wensen, dan zijn die altijd 

bespreekbaar en uitvoerbaar”, aldus Bouwmeister.

Schoolgebouw Graafschap College • Doetinchem
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Spraakmakende gevels

www.klaassen.com

Of het nu gaat om een woonhuis, een utiliteitsgebouw, een bedrijfspand of gebiedsont-
wikkeling… bouwen is het waarmaken van een ambitie, het realiseren van een droom. 
Maar bouwen is ook een complex proces. Alle stappen daarin -  ontwikkelen, ontwerpen, 
bouwen, exploiteren, onderhouden - bepalen uiteindelijk sámen het  succes van een 
bouwproject. Bouwen is daarom méér, de KlaassenGroep biedt u die meerbouwwaarde.

Arnhem
Dinxperlo

133021 Klaassen Corporate Advertentie A6 FC D3.indd   1 20-02-13   10:28

Het pand is all-electric 
en met een EPC waarde 
van 0,70 net niet 
energieneutraal

Het multifunctionele atrium, met 
verschillende zit- en werkplekken, verbindt 
de drie lagen van de school met elkaar. 
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Vakmanschap in Alu. RVS en Staal
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zullen dit systeem zeker vaker toe gaan 
passen, vooral als er hoogteproblemen 
te verwachten zijn.”

Hoge duurzaamheidsambitie
Opdrachtgever Graafschap College heeft 
de lat wat betreft duurzaamheid en ener-
giebesparing hoog gelegd. Het pand is 
all-electric. Met een EPC waarde van 0,70 
is het net niet energieneutraal. PV-pane-
len op het dak voorzien grotendeels in 
de energiebehoefte. Voor de opwarming 
van tapwater wordt gebruik gemaakt van 
zonneboilers. De gevels, het dak en de 
vloer hebben een hoge Rc-waarde en het 
pand is luchtdicht gebouwd. Een royaal 
gebruik van daglicht in combinatie met 
ledverlichting voorzien van aanwezig-
heidsdetectie leidt tot forse energiebe-
sparingen. “We hebben qua duurzaam-
heid het maximale eruit gehaald wat 
hier mogelijk is”, besluit Te Molder.

Onder het atrium is een half verdiepte laag gerealiseerd  voor een rijwielstalling. 
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bouwt het meest  
 duurzame dc van Nederland

Lidl

Opdrachtgever
Lidl Nederland GmbH 

Ontwikkelaar
Lidl Nederland GmbH 

Architect
FKG Architecten aan de Zaan,  
Koog aan de Zaan 

Adviseurs
Peters & Van Leeuwen BV, Gouda 
(hoofdconstructeur); Iv-Bouw BV, 
 Sliedrecht (installaties) ; Nieman 
Raadgevende Ingenieurs BV, Utrecht 
(BREEAM-begeleiding) 

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Van de Ven BV, Veghel 

E-installaties
Kromwijk Elektrotechniek BV, Woerden 

W-installaties
Top Installatiegroep, Hoogeveen 

Koel- en vriesisolatie 
 systeembouw
KIM Nederland, Apeldoorn

Toeleveranciers
Van den Brink Staalbouw BV, Barneveld 
(staalconstructie); Kingspan Unidek BV, 
Gemert (dakelementen, gevelbeplating; 
Holcon BV, Markelo (prefab beton)

Bouwprogramma
Expeditieruimte; koel- en vriesopslag; 
kantoorruimte; laad- en losplatforms

Bouwperiode
Augustus 2017 – oktober 2018

Bruto vloeroppervlakte
81.745 m2

Tekst: Ton van de Laar

Oosterhout (Gelderland) • Nieuwbouw distributiecentrum Lidl

Het ontwerp van het 
nieuwe distributiecentrum 
van Lidl is gebaseerd op de 
bestaande distributiecentra 

in Heerenveen en 
Waddinxveen. 
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KOEL- EN VRIESHUISBOUW         ISOLATIESYSTEEMBOUW

K.I.M. Nederland B.V.

Tweelingenlaan 144

7324 BP Apeldoorn

T.  +31 (0)55 368 91 91

info@kim-nederland.nl

www.kim-nederland.nl

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

vrieshuisbouw en isolatiesysteembouw. Deze is volledig afgestemd op uw 

logistieke organisatie en de actuele marktontwikkelingen in uw branche. 

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

Nieuwbouw distributiecentrum Lidl • Oosterhout (Gelderland)

Het nieuwe dc is met een vloeroppervlakte van bijna 82.000 m2 
het grootste distributiecentrum van Lidl in heel West-Europa.  
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Dit is het hoogst haalbare certificaat, 
waardoor het distributiecentrum in 
Oosterhout het meest duurzame wordt 
van Nederland. BREEAM nomineerde 
het ontwerp dan ook als duurzaamste 
bedrijfsgebouw ter wereld.

Om de BREEAM Outstanding classifice-
ring te bereiken hebben de ontwerpers 
alles uit de kast getrokken. Pal naast het 
gebouw komt een windmolen te staan, 
die samen met talloze PV-panelen op 
het dak gaat zorgen voor de complete 
energiebehoefte van het gebouw. Een 
gasaansluiting is dan ook niet aanwezig. 
Een elektriciteitsaansluiting is er wel, 
voor noodgevallen en voor het geval 
dat er te weinig wind en zon is voor de 
energiebehoefte van de bedrijfshal. Het 
kantoorgedeelte kan in dat laatste geval 

Supermarktketen Lidl zet bij de bouw van distributiecentra 
de laatste jaren hoog in op de factor duurzaamheid. Waar de 
distributiecentra in Heerenveen (uit 2013) en Waddinxveen (uit 
2016) beiden nog het BREEAM certificaat Excellent haalden, 
komt het nieuwe dc in Oosterhout in aanmerking voor het 
BREEAM Outstanding certificaat. 

draaien met opgeslagen wind- en zonne-
energie. Er komt ook een WKO-systeem 
om restwarmte optimaal te benutten, 
gecombineerd met warmtebronnen en 
een WTW-installatie. Als verlichting 
wordt uitsluitend ledverlichting toege-
past en regenwater wordt opgevangen 
en hergebruikt.

Niet alleen groot in duurzaamheid
Het distributiecentrum in Oosterhout 
is niet alleen groot op het gebied van 
duurzaamheid, ook qua oppervlakte is 
het groot. De bruto vloeroppervlakte 
bedraagt 81.745 m2, de bouw beslaat de 
ruimte van ongeveer 7,5 voetbalvelden. 
Hiermee is het een van de grootste dis-
tributiecentra van Lidl in heel West-Euro-
pa. In het ontwerp is bovendien rekening 
gehouden met een mogelijke uitbreiding 

met 10.000 m2 bvo. De bouwkavel van 
ruim 157.000 m2 langs de A15 zal daarbij 
geen probleem vormen. Vanuit het dc 
kunnen ongeveer honderdtwintig filialen 
bevoorraad worden.

Herkenbare bouwstijl
Architect FKG Architecten aan de Zaan 
baseerde het ontwerp op de eerder de 
gebouwde dc’s in Heerenveen en Wad-
dinxveen, met sandwich gevelpanelen 
in drie tinten grijs. Het kantoorgedeelte 
is opgetrokken in (prefab) beton en de 
bedrijfshal heeft een constructie van 
betonnen kolommen en stalen spanten. 
Het gebouw is wel een stuk hoger dan 
zijn voorgangers: tweeëntwintig meter 
in plaats van twaalf. De vraag is hoe snel 
Lidl dit ontwerp gaat overtreffen op het 
gebied van omvang en duurzaamheid.

Vanwege de vele duurzaamheids-
maatregelen komt het distributie-
centrum in aanmerking voor het 
BREEAM Outstanding certificaat.
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in modern distributiecentrum
Melkproducten

DC Friesland Campina • Meppel

Opdrachtgever
Optimum BV, Veghel 

Ontwikkelaar
District 54, Eindhoven

Architect
DENC Architechten, Bussum

Constructeur
Van der Zanden, Helmond

Elektrotechniek
Bras elektrotechniek, Oss

Werktuigkunde
Kuipers, Den Bosch

Aannemers
Unibouw, Gemert

Nevenaannemer
Van Berlo Vloersystemen, Veghel

Dak- en wandbeplating
Hardeman van Harten, Lunteren

Aanrijdbeveiligingen
A-Safe, Maasdijk

Advisering logo’s
RGN brand identity services, Almelo

Sprinklers
MD sprinkler, Veghel

Bouwprogramma
Distributiecentrum met kantoor

Bouwperiode
Augustus 2017 – mei 2018 

Bouwoppervlakte
31.000 m2
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Tekst: Mirjam Oomens

FrieslandCampina gaat de 
opslag van melkproducten 
centraliseren in een nieuw 
distributiecentrum in Meppel. De 
centralisatie biedt niet alleen een 
efficiencybesparing, maar ook een 
reductie van anderhalf miljoen 
transportkilometers. En dat is niet 
het enige duurzame aan dit pand.

In het nieuwe distributiecentrum zijn 
45.000 palletplaatsen beschikbaar. Ook 

voldoet het gebouw aan de laatste eisen op 
het gebied van voedsel- en brandveiligheid. 

Het nieuwe distributiecentrum van 
FrieslandCampina brengt de vier oude 
magazijnen samen. Hierdoor wordt er 
op jaarbasis bijna 700.000 kilo CO2 
minder uitgestoten. 

Industriebouw • juni 2018 • 37



A-Safe een sterk staaltje 
kuns t s tof aanrijdbeveiliging

A-SAFE staat voor: 
•  Hoge veiligheid op de werkvloer
•  Flexibele aanrijbeveiligingen zodat stellingen, voertuigen 
   en vloeren niet beschadigen
•  Duurzaam representatieve uitstraling
•  HACCP-proof; toepasbaar in iedere omgeving
•  Lagere CO2 footprint dan staal, recyclebaar, dus beter voor het milieu
•  Enorme besparingen op schade en reparatiekosten

BESCHERMT…
MENSEN, MATERIEEL EN MATERIAAL

T: +31 (0) 174 613120                         E: info@asafe.nl                        W: www.asafe.nl



Het warehouse van 31.000 m2 is opgedeeld 
in tien verschillende hallen, waarvan 
één koelcel met een temperatuur tussen 
vijf en tien graden Celsius. De rest van 
het pand wordt op circa vijftien graden 
gehouden. Het betreft een onverwarmde 
hal, met alleen circulatieventilatoren. Het 
distributiecentrum, met 44.000 pallet
plaatsen, krijgt het label BREEAM Very 
Good. Hiervoor zijn extra maatregelen 
getroffen, zoals onder andere de lucht
toevoer via een dakinstallatie en er wordt 
gebruik gemaakt van de warmte van de 
pallets die uit de fabriek komen. “Dat zijn 
onze kacheltjes”, zegt Vincent Wammes 
van aannemer Unibouw. Verder is de 
schil bijzonder goed geïsoleerd met een 
RCwaarde van 6,0 en 6,2. 

Andere weg naar BREEAM
BREEAM stelt ook eisen aan de omge
ving en de ecologische inpassing van 
het pand. Hier ontstaat een mogelijk 

conflict met voedselveiligheidseisen 
conform HACCP en BRC. Wammes: “Onze 
opdrachtgever FrieslandCampina zag 
geen heil in zaken als wespenhotels of 
vlindervriendelijke planten, maar zocht 
in plaats daarvan een winwin oplos
sing voor alle partijen. In overleg met 
de BREEAMecoloog, de gemeente, de 
lokale vogelvereniging én een lokale 
basisschool heeft men geïnvesteerd in 
de plaatselijke vijver. Zo’n outofthe
box oplossing zouden we vaker moeten 
kiezen als bouwend Nederland. Door te 
clusteren kun je meer doen voor mens 
en milieu dan door losse BREEAMpun
ten bij elkaar te sprokkelen.”

Goed beveiligd
Melkpoeder is een zeer waardevol pro
duct geworden sinds de consumenten in 
met name oostelijke landen het meeste 
vertrouwen hebben in producten van 
westerse oorsprong. Dit vertaalt zich 

Nieuwbouw distributiecentrum

Friesland Campina
te Meppel

Volg ons ook via !" T 0318 46 15 51 | E info@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

www.hardeman-vanharten.nl

Het implementeren en beheren van een 
merkidentiteit is voor veel organisaties 
een kostbare en tijdrovende bezigheid. 

Bij RGN nemen we sinds 1997 het werk 
uit handen van onze klanten en hun 
partners als het gaat om het managen 
van hun merkidentiteit.

Wij kunnen ook u ontzorgen bij de 
implementatie van een huisstijl en 
zorgen dat alles geregeld wordt 
conform de wensen van u en uw klant! 

Meer weten over ons of onze services? 
Kijk op onze site!

www.rgn.nl

Wij zijn merk-
managers.

Meppel • DC Friesland Campina

Met blowerdoortesten 
is de rookdichtheid 
getest en vervolgens 
is alles dichtgemaakt. 
Elke naad zit dicht.

Industriebouw • juni 2018 • 39

https://www.unibouw.eu/nl


Veiligheid met uitstraling
Hoe blijft een pand als nieuw? Door het te beschermen tegen 

beschadigingen. De flexibele kunststof aanrijdbeveiligingen van 

A-Safe doen precies dat. Recent nog werden deze aangebracht 

bij het nieuwe, grote warehouse van DSV.

DSV is als transport- en logistiekbedrijf wereldwijd actief, met 

vestigingen in tachtig landen en het hoofdkantoor in Dene-

marken. De transportspecialismen zijn Air & Sea en Road. De 

logistieke tak Solutions biedt grote warehouses en crossdocks. 

Voor Solutions wordt op Trade Port Venlo-Noord een warehouse 

gebouwd van 80.000 m2. Deze wordt opgedeeld in vier gelijke 

compartimenten en voorzien van drie kantoren van 1.500 m2. 

Hier bracht A-Safe, in het kader van een raamcontract met DSV 

 Denemarken, de kunststof aanrijdbeveiliging aan. Hieronder val-

len kolombeschermers, flexibele vangrails, hoogtebalken en voet-

gangersafscheidingen, maar ook aanrijdbeveiliging voor deuren 

en elektrakasten. Het voordeel van kunststof boven staal is dat 

het terugveert, waardoor er op reparatiekosten bespaard wordt. 

Waar voor je geld

Het gebruik van materialen van goede kwaliteit is de belangrijkste 

motivatie voor de keuze voor A-Safe. Dat stelt Erik van Alebeek, 

 projectmanager op de afdeling property van DSV. “Bij dit project 

zaten we al in een vroeg stadium om tafel met directeur Rob de 

Greef”, vertelt Van Alebeek. “Hij bracht zijn kennis in om tot de 

beste oplossingen te komen. A-Safe is een toegankelijk en prettig 

bedrijf om mee samen te werken. Er is snel contact, er wordt goed 

meegedacht en alle offertes, tekeningen en prijsafspraken zijn dui-

delijk. Er worden mooie materialen gebruikt. Niet goedkoop, maar 

wel waar voor je geld. Het systeem is modulair en daardoor gemak-

kelijk te vervangen en uit te breiden. Een mooie bijkomstigheid is 

dat op de staanderbeschermers bedrukt zijn met ons logo. Met veel 

staanders in een racking patroon geeft dat een heel fraai beeld.”

De aanrijdbeveiligingen van kunststof besparen 
FrieslandCampina veel reparatiekosten. 
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Duidelijke en 
goed zichtbare 
gevelsigning
Om duidelijk zichtbaar te maken dat het nieuwe 

distributiecentrum in Meppel gebruik gaat wor-

den door FrieslandCampina, zijn alle zijden van 

het pand voorzien van een grote gevelsign. Aan 

de hand van de meest optimale zichtlijn heeft 

RGN brand identity services advies gegeven met 

 betrekking tot de exacte posities, formaten, mon-

tagewijze en de uitvoering van alle afzonderlijke 

logo’s. Als preferred partner van FrieslandCampina 

als het gaat om het management van de huis-

stijl, is RGN volledig op de hoogte van alle details 

en de praktische toepassing van de huisstijl op 

alle  merkdragers. 

Tot in de puntjes voorbereid

Zij zorgen er dan ook voor dat de plaatsing van de 

ruim veertien meter brede gevelsigning tot in de 

puntjes is voorbereid en wordt gecoördineerd, zo-

dat het pand de onmiskenbare FrieslandCampina 

uitstraling krijgt. Tijdens het gehele traject was er 

sprake van een goede samenwerking tussen RGN 

en de aannemer Unibouw. Een onmisbaar aspect 

bij projecten van deze omvang is de veiligheid. Ge-

heel conform de VCA procedures is de benodigde 

documentatie opgesteld, waaronder een taakri-

sicoanalyse en hijsplan. Daarnaast heeft RGN op 

locatie toegezien dat er ook daadwerkelijk veilig 

werd gewerkt.

Meppel • DC Friesland Campina

naar de beveiliging van het distributie
centrum. “Er zijn verschillende lagen”, 
zegt Wammes. “Er is een hek rondom, 
met camera’s en verlichting. Op alle 
deuren zit deurstand en nachtschoten
signalering en ze zijn op afstand te 
bekijken. Ook intern hebben we bevei
ligd en dan met name tegen brand en 
rookschade. Het pand is gesprinklerd en 
we hebben alle hallen rookwerend ge
maakt. Met blowerdoortesten hebben we 
de rookdichtheid getest en vervolgens 
alles dichtgemaakt. Elke naad zit dicht.” 
De sprinklers worden aangestuurd door 
rookmelders met aspiratiedetectie. Deze 
nemen de rook niet alleen waar, maar 
zuigen lucht aan om dat in een zo vroeg 
mogelijk stadium te doen en dus snel de 
brand te kunnen blussen. De oplevering 
van het pand vond plaats in mei 2018. 
Vanaf dat moment worden er dagelijks 
circa 1.700 pallets in en uitgeslagen. 

http://nl.rgnbrandidentityservices.com/


Bedrijfshuisvesting CONFERM powered by Remmers Bouwgroep • Hapert

Ontwerp en hoofdaannemer
CONFERM (powered bij Remmers 
Bouwgroep),Tilburg

Constructeur
Hooijen Constructiebureau BV,  
Oisterwijk

Grondwerk en terrein- 
verhardingen
Groenen Grond en Sloopwerken BV, 
Veldhoven

E-installatie
Hoppenbrouwers Techniek, Udenhout

W-installatie
Van Bon Installaties, Heesch

Sprinkler
Kuijpers, Helmond

Staalconstructie
Reijrink Montage BV, Esbeek

Gevels, daken & lichtstraten
Pro Cladding BV, Helmond

Dakbedekking
Roofing Solutions BV, Tilburg

Afbouw
Van Leeuwen Afbouwsystemen BV, 
Valkenswaard

Liften
AESY-liften, Zevenaar

Het moderne bedrijfsgebouw 
ligt op een centrale plek tussen 
de Antwerpse en Rotterdamse 
haven. Ook de rest van Europa is 
hiervandaan prima bereikbaar.
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Brabants

Rioleringen en putten
ESEP Milieutechniek BV, Weert

Dock equipment
Loading Systems, Lelystad

Betonwerk laadkuil
Burgtbouw, Deurne

Beton
Mebin, ’s-Hertogenbosch

Betonstaal
Tilborghs Betonstaal BV, Geldrop

Bedrijfsvloer
Van Berlo, Veghel

Opdrachtgever
AVA Group, onderdeel van Enterex 
International (Taiwan)

Gebruiker
Hoofdkantoor en distributiecentrum 
voor AVA Quality Cooling Benelux

Bouwperiode
Feb 2018 - sept 2018
 
Bouwoppervlak
Hal: ca. 6350 m2 

Terrein: ca 11.000 m2

Kantoor (verdeeld over drie  
verdiepingen): ca 1100 m2

Tekst: Desiree Scheid

bedrijf bouwt nieuw 
 Europees distributiecenter
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Bedrijfshuisvesting CONFERM powered by Remmers Bouwgroep • Hapert

‘Een bouw maak je 
 altijd samen’
Gezien het internationale karakter van het groeiende bedrijf moet het nieuwe bedrijfsgebouw van 

AVA Quality Cooling een modern pand met een luxe uitstraling worden. Mede dankzij de inzet van 

Pro  Cladding BV, een jonge onderneming die ruim 40 jaar ervaring in dak- en geveltechniek in huis 

heeft, gaat dat zeker lukken.

PRO Cladding BV is al vanaf het allereerste ontwerp bij het project betrokken. “Vanuit onze kennis en 

kunde denken we graag actief mee met alle betrokken partijen”, aldus Robert Walschots. “Daar ligt 

voor een groot deel onze toegevoegde waarde als partner binnen een bouwteam. Een bouw maak je 

immers altijd samen.” PRO Cladding BV is in dit geval verantwoordelijk voor de complete engineering, 

levering en montage van de dak- en gevelbeplating (inclusief de 2 grote lichtstraten in het dakvlak). 

PRO  Cladding BV levert via haar partner/leverancier Cladding Point BV voor de gevels ongeveer 

4.500 m2 aan sandwichpanelen, die horizontaal gemonteerd worden; de bedrijfshal wordt uitgevoerd 

in de kleur RAL 9006 (metallic zilver). De voorgevel (kantoorzijde), ter plaatsen van de kozijnstroken, de 

 terugliggende dagkanten naar de vliesgevels en het plafond boven de laaddocks, wordt uitgevoerd in 

de kleur RAL 9010 (wit), waarbij de kleur RAL 9006 (metallic zilver) wederom aan de boven- en linker-

zijde van de voorgevel weer deels terug komt. 

Bijzondere eyecatcher

Aan de voorkant van het gebouw bevindt zich aan de ene kant de toegang tot de laaddocks en de 

bedrijfshal en aan de andere kant de entree, via welke o.a. de kantoren op de begane grond en de twee 

verdiepingen te bereiken zijn. “De voorgevel - het gezicht van het bedrijf - krijgt dankzij de iets terug-

liggende horizontale sandwichpanelen, horizontale  lamellen, het kleurverschil, de hoge mate van 

detaillering en de open ramen de gewenste exclusieve uitstraling.” In de entree komt bovendien een 

bijzondere eyecatcher; een strak, vlak kader uitgevoerd in aluminium composiet materiaal.
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Schepens legt uit dat het geen tradi
tionele bouwopdracht is. ‘’Een vaste 
werkomschrijving was er niet. Kort 
samengevat stelden we de uitgangpun
ten in nauw onderling overleg op en 
definieerden we gezamenlijk een voor de 
opdrachtgever ideaal plan. In de prak
tijk boden we echt een helpende hand’’, 
gaat Schepens verder. ‘’We bleven ook 
continue aan dezelfde kant van de tafel 
zitten. Niet alleen op het gebied van het 
ontwerp, ook in het maken van bepaalde 
keuzes. Dat is de kracht van CONFERM 
powered by Remmers Bouwgroep; AVA 
Quality Cooling dient immers jaren 

‘Het creëren van uw ideale werkplek’. Dat 
is de missie van Conferm, het label voor 
bedrijfshuisvesting van Remmers Bouwgroep 
uit Tilburg. Samen met zijn partners realiseert 
het bedrijf als ontwerpende bouwer het nieuwe, 
moderne bedrijfsgebouw voor AVA Quality Cooling 
in Hapert. Met de nieuwbouw wil AVA Quality 
Cooling de ingezette koers door ontwikkelen om 
zo hun groeiambities te bereiken. Bjorn Schepens, 
projectleider bij Conferm, vertelt meer over dit 
Design & Build project.  

plezier te hebben van het door ons ge
bouwde pand. Wat is er dan mooier dan 
hem op de voor ons bekende gebieden 
aan te vullen.“  

Logistiek is gebaat bij efficiëntie
“In deze hal komen stellingen te staan 
in combinatie met een geavanceerd 
inductiesysteem. De speciale reach
trucks pikken de vele orders efficiënt op. 
Vervolgens gaan de orders op transport, 
door heel Europa.” Logistiek is gebaat bij 
efficiëntie. De opdrachtgever AVA Quality 
Cooling is een internationale distribu
teur van radiateurs en airconditioning 

Het bedrijfsgebouw wordt 
uitgerust met ESFR-
sprinklers, die sneller 
werken, meer water 
sproeien en een groter 
blusbereik hebben dan 
conventionele sprinklers. 
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Dubbellaagse isolatie op het dak
Het Tilburgse Roofing Solutions BV voerde de dakwerkzaamheden uit bij AVA Quality Cooling in Hapert. Freddy 

Christ, directeur en eigenaar van Roofing Solutions BV, heeft de bouw aangenomen, voorbereid en in de breedste 

zin geleid. Hij praat ons inhoudelijk bij: “Bij de dakwerkzaamheden voor dit distributiecentrum van AVA kozen we 

specifiek voor het toepassen van een dubbellaagse isolatie. Dit om koudebruggen te voorkomen. Daarbij hielden 

we rekening met het omhoogslaan van de dampremmer. Dit is iets wat nog wel eens vergeten kan worden, om-

dat er nog geen sandwichpanelen stonden bij de start van het dakvlak. Op deze manier hebben we alsnog een 

hoge kwaliteit kunnen garanderen.”

Oog voor de regio

“We houden altijd in de gaten wat er speelt in onze regio. AVA Quality Cooling is ons dus al vroeg opgeval-

len. Ook omdat we al enig contact hadden met Remmers  Bouwgroep. Prettige communicatie met uitvoerders 

en projectleiders leidt altijd weer tot de totstandkoming van een mooi project die voor herhaling vatbaar is.” 

Werk ervaring gaat bij Roofing Solutions BV al dertig jaar van vader op zoon. Zij hebben jarenlange ervaring in 

kunststof, bitumineuze en EPDM dakbedekkingen, zowel in nieuwbouw als renovatie. Zij zijn betrokken bij alle 

werken en ronden ieder project zo spoedig mogelijk af. En natuurlijk naar tevredenheid van de klant. Daarbij 

staan service, kwaliteit en flexibiliteit altijd hoog in het vaandel.

Your roof, more than just waterproof
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producten voor de automotive aftermar
ket. Sinds 2017 zijn zij onderdeel van het 
Taiwanese bedrijf Enterex, marktleider 
in de productie van radiateurs en air
conditioning producten. 

De nieuwbouw bestaat uit ±6.350m² be
drijfshal die volledig zal worden bewaakt 
met een ESFR sprinkler. Daarnaast wor
den er zowel op de begane grond als de 
twee verdiepingen kantoorruimtes gere
aliseerd. CONFERM powered by Remmers 
Bouwgroep is verantwoordelijk voor de 
gehele turnkey realisatie. De oplevering 
en in gebruik name van de nieuwbouw 
staat gepland in het 3e kwartaal van 
2018, na een bouwperiode van minder 
dan acht maanden. 

Bedrijfshuisvesting CONFERM powered by Remmers Bouwgroep • Hapert

Regionale kracht
CONFERM powered by Remmers 
 Bouwgroep had in dit Design & Build 
project voor het distributiecentrum in 
Hapert de vrije keuze in het inschakelen 
van partners. Veelal bekende partijen, die 
weten dat ze onderling op elkaar kunnen 
rekenen. En waarmaken wat ze bewe
ren. AVA is op advies van de CONFERM 
powered by Remmers Bouwgroep ook in 
zee gegaan met enkele goede relaties, als 
begeleiding bij de inrichting (meubilair), 
optimale indelingen en toepassingen. 
En niet verrassend, bijna allemaal uit 
de  regio. De nieuwe locatie van AVA 
is strategisch gelegen op een logistiek 
kruispunt; het Kempens Bedrijvenpark is 
vorig jaar ook uitgeroepen tot ’smartest 
region of the world’. Vast geen toeval. 

Het Kempens 
Bedrijvenpark 
is vorig jaar 
uitgeroepen tot 
’smartest region 
of the world’

Voor het nieuwe distributiecentrum van AVA Quality Cooling is bewust gekozen voor 
dubbellaagse isolatie. Hierdoor kunnen koudebruggen voorkomen worden.
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Nieuwbouw bedrijfsverzamelgebouw Matrix VII • Amsterdam

Opdrachtgever
Matrix Innovation Center NV, 
 Amsterdam 

Ontwikkelaar
Stone22 

Directievoering
Oostelbos Van den Berg 

Architect
Ector Hoogstad Architecten BV, 
 Rotterdam  

Constructeur
IMd BV, Rotterdam 

Technische installaties
Deerns Nederland BV, Rijswijk 

Ontwerpmanagement
Stevens Van Dijck, Zoetermeer 

Trillingingsvrijheid
Peutz

BREEAM
Techniplan

Hoofdaannemer  
Bouwcombinatie Matrix VII
ZÜBLIN Nederland BV, Breda (bouwkun-
dig), Croonwolter&drosBV, Rotterdam 
(installaties) 

Grondwerk en riolering
Vink Aannemingsmaatschappij BV, 
Barneveld 

Gevel-Dakplaten
Toes Montage BV, Schagen

Leveren timmerlieden en 
 montagemedewerkers
Haldu Groep, Groesbeek

Heiwerk (Vibropalen)
Vroom Funderingstechnieken BV, 
 Oosthuizen 

Zonwering
Octatube Nederland BV, Delft 

Montage prefabbeton
Mammoet Montage BV, Etten-Leur 

Bouwprogramma
Kantoorruimte; laboratoria; algemene 
voorzieningen

Bouwperiode
Juni 2017 – september 2018

Bruto vloeroppervlakte
9.600 m2
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Een markant gebouw, 
dat staat als een 

rots

Tekst: Ton van de Laar

Op het Sciencepark in Amsterdam 
bouwt bouwcombinatie Matrix VII, in 
opdracht van Matrix Innovation Center, 
bedrijfsverzamelgebouw Matrix VII. Het 
wordt een duurzaam gebouw met een 
markante gevel, waarvoor zware eisen gelden 
op het gebied van trillingsvrijheid.

De glazen luifel die op iedere 
verdieping geplaatst is doet 
dienst als zonwering, maar 
laat voldoende daglicht door. 

De hellende dakdelen van Matrix VII worden bedekt met vegetatie, terwijl 
de platte delen ingezet worden voor het plaatsen van zonnepanelen. 

In het gebouw zullen zich bedrijven 
vestigen die veel onderzoek doen. Met 
name op het gebied van de Nano-litho-
grafie, waarbij veel met lasers wordt 
gewerkt om chips te optimaliseren, is 
een volkomen trillingsvrije omgeving 
van belang. Business development 
manager Theo Broere van bouwbe-
drijf ZÜBLIN Nederland BV, dat samen 
met installateur Croonwolter&dros de 
bouwcombinatie vormt, legt uit welke 
voorzieningen getroffen moesten wor-
den: “In het midden van het gebouw be-
vindt zich een zware begane grondvloer 

van 1,25 meter dik beton, die door zijn 
massa al behoorlijk veel trillingen van 
buitenaf opvangt. Deze vloer is volledig 
gedilateerd. Daarnaast zijn in deze vloer 
zes betonblokken van 26 ton opgeno-
men, die op speciale dempers staan. 
Deze dienen als opstelplaats voor de 

onderzoeksopstellingen. Daar wordt een 
VC-G niveau gehaald; de hoogst moge-
lijke graad van trillingsvrijheid.”

Zeer nauwkeurig gemaakt
Ook in de installatietechniek is rekening 
gehouden met de gevraagde omstan-
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Vink denkt mee met 
de opdrachtgever
De bouwput voor de bouw van bedrijfsverzamelgebouw Matrix VII is uitge-

graven en compleet ingericht door Vink Aannemingsmaatschappij BV, die 

vaker soortgelijke opdrachten uitvoert voor ZÜBLIN. Geen uitzonderlijke klus 

voor Vink, maar wel een prettige, zegt Lard de Vree, projectmanager bij het 

Barneveldse familiebedrijf.

“We werken vaker samen met ZÜBLIN”, zegt De Vree, ‘en dat gaat altijd uit-

stekend. Wij zijn geen aannemer die klakkeloos uitvoert wat er opgedragen 

wordt, ook als we het niet eens zijn met de aanpak. Wij willen meedenken. 

We voelen ons eerder een bouwpartner dan een onderaannemer. Zo kunnen 

we ook een toegevoegde waarde zijn voor de opdrachtgever, iets wat door 

ZÜBLIN zeker onderkend en gewaardeerd wordt. Zij geven aan welk eindre-

sultaat ze willen en vertrouwen op onze kennis en ervaring bij de uitvoering. 

ZÜBLIN is voor ons een bijzondere opdrachtgever, waar we goed mee samen 

kunnen werken.”

Veel disciplines in eigen huis

Vink Aannemingsmaatschappij BV is onderdeel van Vink Holding BV, waarin 

zich tevens een aantal aanverwante disciplines bevinden. Vervuilde grond 

kan bijvoorbeeld door het eigen transportbedrijf worden afgevoerd naar 

Grondbank Barneveld BV en (bouw)afval naar Vink Afvalverwerking BV. Even-

tueel kan de afdeling Advies, Ontwerp en Milieu tijdig haar engineerings- en 

adviesdiensten inbrengen om zo efficiënt te kunnen werken. Op die manier 

kan er snel geschakeld worden; iets wat opdrachtgevers veel sores bespaart 

en de bouwsnelheid ten goede komt.
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digheden. Zo mogen er geen grote 
temperatuurschommelingen optreden 
(de temperatuur wordt gehandhaafd 
op een tiende graad nauwkeurig), moet 
de luchtdruk in de laboratoria constant 
zijn en moeten alle leidingen ook tril-
lingsvrij aangebracht worden. Gekozen 
is voor geprefabriceerde modules, die in 
de werkplaats van de installateur zeer 
nauwkeurig gemaakt konden worden 
en op de bouwplaats snel en schoon 
gemonteerd. Behalve de nauwkeurigheid 
kwam deze werkwijze ook de bouwsnel-
heid en de efficiency ten goede.

Duurzaam en markant
Matrix VII is een duurzaam gebouw 
(BREEAM Very Good). Hellende dakdelen 
worden uitgevoerd als groen dak, terwijl 
op het platte deel zonnepanelen ge-
plaatst worden. Twee atriums, die tevens 
fungeren als ontmoetingsplek voor de 
huurders, zorgen voor een optimale dag-
lichttoetreding. Andere aspecten die de 

Vink Aannemingsmaatschappij B.V.
Postbus 99, 3770 AB Barneveld
Valkseweg 62, 3771 RG Barneveld
T +31 342 406 446
F +31 342 406 400
M +31 651 873 092
E info@vink.nl
Website: www.vink.nl

Hulsbroek 30, 
6562 JH  Groesbeek

T 024 - 397 75 36
F 024 - 397 75 46
I www.haldugroep.nl

Bruggenbouwer tussen
werknemer en werkgever

Haldu Groep slaat de brug tussen werkgevers en werknemers.    

Wij vinden, binden en verbinden vraag en aanbod in de bouw-

kundige en technische sector op een betrouwbare, directe en 

flexibele wijze, in heel Nederland. Met aandacht voor professionele 

ontwikkeling, persoonlijke begeleiding en vakmanschap. Want wij 

zijn er voor personeel.  

Amsterdam • Nieuwbouw bedrijfsverzamelgebouw Matrix VII

Bij de bouw van Matrix VII zijn de nodige maatregelen 
genomen om een trillingsvrije omgeving te creëren, die van 
belang is voor de bedrijven in het bedrijfsverzamelgebouw.
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De bouw van bedrijfsverzamelgebouw Matrix VII vormde voor 

Haldu Groep BV de eerste kennismaking met hoofdaannemer 

ZÜBLIN als opdrachtgever. Het contact kwam tot stand na posi-

tieve ervaringen die ZÜBLIN-uitvoerder Co Bekker bij zijn vorige 

werkgever had met Haldu Groep. De samenwerking is volgens 

Robbert Muller, accountmanager van Haldu, goed bevallen. “We 

werken er met een beperkte ploeg van timmerlieden en monta-

gemedewerkers. Beperkt in omvang, maar niet in vakmanschap. 

Dat vakmanschap werd ook gevraagd voor dit project.”

Vooral het complexe stelwerk van de gevels met hun bijzondere 

luifels, maar ook de aanwezigheid van trillingsvrije ruimtes 

vereisen een grote nauwkeurigheid. Iets wat aan het personeel 

van Haldu wel besteed is. Muller: “We leiden onze mensen, 

zowel Nederlanders als buitenlanders deels zelf op, waardoor we 

verzekerd zijn van de juiste mix van kennis en kunde op de bouw. 

ZÜBLIN zag die kwaliteit gelukkig ook, dus de kans is groot dat 

onze samenwerking een vervolg krijgt.”

Muller is te spreken over de vrijheid die Haldu kreeg. “We hebben 

op de bouw bijvoorbeeld een leerling timmerman lopen, die 

net afgestudeerd is en nu in de praktijk, onder begeleiding van 

een ervaren leermeester, de fijne kneepjes van het vak leert. Zo 

kunnen we ook in de toekomst vakbekwaam personeel blijven 

leveren. Het mooie is dat ZÜBLIN de noodzaak daarvan ook inziet 

en daar de ruimte voor biedt. Het project zelf heeft met zijn labo-

ratoria een lerende functie. Mooi toch dat het leren ook tijdens 

de bouw naar voren komt?”

Züblin nederland b.V.

Burgemeester Van Lierplein 65

3134 ZB Vlaardingen

Tel. +31 (0)10 445 1222

info@zueblin-nederland.com

www.zueblin-nederland.com

bouwen met Visie Vraagt  
een VooruitZiende partner

Een idee in de praktijk omzetten, vraagt tijd en visie. 

Er is diepgravende kennis, creativiteit en een intense 

samenwerking tussen verschillende partijen voor nodig. De 

weg is dus lang, maar als vakbekwame en vooruitziende 

gids brengt Züblin zulke complexe bouwprojecten tot een 

goed einde. We kunnen dan ook steunen op meer dan 

een eeuw ervaring in utiliteitsbouw, industriebouw en 

civiele werken. Onze technische competentie staat als een 

huis en onze integrale aanpak maakt elke professionele 

projectrealisatie mogelijk; vanaf het ontwerp, de financiering 

en de bouw tot en met de ingebruikname. Züblin is daarin 

wereldwijd toonaangevend, een competente partner die 

sterke ideeën werkelijkheid laat worden. 

Als ideeën  
werkelijkheid worden …

© luc seresiat

121950 STRABAG ADV ZUBLIN 190x137 v2.indd   1 13/11/14   16:22

Nauwkeurige klus voor de vaklieden van Haldu
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Een sterk staaltje 
gevelbekleding
Toes Montage BV tekende voor het tekenen, bereke-

nen, leveren en monteren van de stalen en aluminium 

gevelbekleding voor Matrix VII. Henk-Jan Toes, de direc-

teur van het familiebedrijf uit Schagen, vertelt wat er 

geleverd werd: “De gevelbekleding van de verdiepin-

gen bestaat uit 1 mm dikke WellTec SQ-20/20R platen. 

De profilering hiervan verloopt trapeziumvormig, wat 

een levendig effect geeft. Het unieke van WellTec SQ 

gevelbekleding is, dat de trapeziumvorm variabel is. 

De aluminium platen zijn voorzien van een drielaagse, 

bronskleurige AnoMax coating. De sandwichpanelen 

voor de stalen dakopbouw hebben een Rc-waarde van 

6,0 en zijn in verband met eisen voor de brandwerend-

heid voorzien van steenwolisolatie.”

Veiligheid voorop

Veiligheid staat bij Toes Montage BV hoog in het 

vaandel. Het bedrijf heeft een VCA** certificering en 

monteerde voor Matrix VII alles zelf. Toes: “Allereerst 

hebben we voor onze opdrachtgever ZÜBLIN alle werk-

plannen, montageplannen en V&G-plannen voor deze 

onderdelen opgesteld. Ook de aantallen en dimensies 

van de bevestigingsmiddelen hebben we zelf berekend. 

In onze eigen zetterij hebben we al het benodigde 

zetwerk zelf gemaakt, zo weten we zeker dat alles goed 

berekend en ook passend is. Behalve voor de veiligheid 

en een vlotte montage, was het in verband met de 

bevestigingspunten voor de luifel ook nodig om zeer 

maatvast te werken. Dat hebben we zo bewerkstelligd.”
Toes Montage BV
Witte Paal 217
1742 LA Schagen
Postbus 455
1740 AL Schagen

Tel:  0224-216518
E: info@toesmontage.nl
W: www.toes.nl

gespecialiseerd in 
dak -en gevelbouw

duurzaamheid bevorderen zijn een WKO-
installatie en het gebruik van natuurlijke 
materialen. Ook de markante gevel speelt 
een grote rol in de duurzaamheid. 

Glazen luifel
Rondom het gebouw is op alle verdiepin-
gen een glazen luifel geplaatst. Broere: 
“De luifel heeft een organische vorm. Hij 
is gebogen, zodat hij overal precies groot 
genoeg is om als zonwering te fungeren 
en nergens teveel de daglichttoetreding 
hindert. Het maakt de luifel tot een 
beeldbepalend element van het gebouw.” 
Door zijn functie als bedrijfsverzamelge-
bouw zal Matrix VII regelmatig te maken 
krijgen met veranderende huurderswen-
sen. Bedrijven komen en gaan, krijgen 
behoefte aan meer of juist minder 
vierkante meters. Een grotendeels prefab 
betonnen constructie maakt deze flexi-
biliteit mogelijk. In alle opzichten staat 
Matrix VII straks als een rots.

Amsterdam • Nieuwbouw bedrijfsverzamelgebouw Matrix VII
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Prologis

Opdrachtgever
Prologis Europe, Amsterdam

Architect
Johan de Vries Architect B.V., 
 Willemstad

Contructeur
ASK Romein, Roosendaal

BREEAM advies
Smits van Burgst, Zoetermeer

Hoofdaannemer
ASK Romein Bouw, Roosendaal

E-Installaties
Hoppenbrouwers, Dongen

W-Installatie
Zuid-Nederlandse Installatiebedrijf, 
Berkel-Enschot

Sprinkler
Chubb Fire & Security, Amsterdam

Bouwhekken & bouwbeveiliging
HERAS, Ridderkerk

Schilderwerk
Van der Kruijs Schildersbedrijf BV, 
Eindhoven

Tekst: Natasja Bijl

Succesvolle tweede fase 
voor 
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Eindhoven • Prologis Fase II

ASK Romein, een fusie tussen 
ASK Staal- & Industriebouw en 
Romein Staalbouw BV, schrijft het 
ene na het andere succesverhaal. 
Dit doet de aannemer onder 
andere met de totstandkoming 
van meerdere projecten voor 
Prologis, de leider op het 
gebied van logistiek vastgoed. 
Als hoofdaannemer realiseert 
ASK Romein in vrij korte tijd 
de bouw van een turnkey en 
duurzaam logistiek centrum, 
met kantoorruimtes en een 
warehouse. Het project wordt in 
rap tempo gerealiseerd en na de 
zomer van 2018 opgeleverd. 

Prologis Eindhoven Fase I werd al ge-
bouwd in 2015. De bouw van Fase II is in 
2017 volop ingezet. Prologis zal het pand 
halverwege 2018 in gebruik nemen, met 
als huurder XPO Logistics. 
 
ASK Romein heeft gebruik gemaakt van 
de nieuwste technieken, welke volledig 
zijn afgestemd op de wensen van de 
huurder. Het bedrijf hecht grote waarde 
aan een open relatie met de klant. Een 
nauwe samenwerking en een goede 
coördinatie zijn hierbij cruciaal. De visie 
van de klant wordt door de specialisten 
die werkzaam zijn bij ASK Romein ver-

taald in een fraai ontwerp, zowel tech-
nisch als economisch, waardoor ieder 
project een eigen identiteit krijgt. 

Het industriebouw project te Eindhoven 
heeft een grondvlak van circa 40.000 m2. 
De ambitie is om Prologis fase I en II te 
realiseren middels een BREEAM certifi-
caat op het niveau Very Good. Fase II is 
een uitbreiding van fase I en is daarom 
bijna identiek. In deze tweede fase zijn 
dan ook nagenoeg dezelfde onderaan-
nemers betrokken. Dit zijn partijen waar 
ASK Romein al lang mee samenwerkt en 
veel ervaring mee heeft. 

Prologis, een 
vooraanstaande 
aanbieder van 
industrieel vastgoed, 
bouwt in Oosterhout 
een nieuw warehouse 
met kantoorruimte. 
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Effectieve perimeter protection oplossingen
Een effectieve perimeter protection op de beveiligings
behoeften van onze klanten. Het is een combinatie van 
hekwerk, toegang & controle en detectie. Hieraan kunnen 
andere technologieën en producten worden toegevoegd om 
de effectiviteit van de totaaloplossing te vergroten. De essentie 
van perimeter protection verandert echter nooit  je bouwt een 
barrière, controleert de toegang en signaleert wanneer jouw 
beveiligingsmaatregelen worden geschonden. 

Heras vervult en overtreft al meer dan 65 jaar de beveiligings
behoeften van klanten in heel Europa. Het is dankzij deze staat 
van dienst, samen met het blijvend groeiende vakmanschap 

van onze medewerkers, dat wij ons volmondig “experts 
in perimeter protection” kunnen noemen.

1.  Complete perimeter protection oplossingen met onze 
productcategorieën: hekwerk, toegang & controle 
en detectie. 

2.  Verbeterde service en onderhoudsmogelijkheden.
3.  Projectmanagement als maatwerkpakket dat overleg, 

producten, installatie en integratie combineert.

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Maak dan een 
afspraak met een verkoopadviseur of plan een bezoek in ons 
Experience Center 088 274 0255.

Complete perimeter protection 
oplossingen onder een dak

Experts in 
perimeter  
protection

Hekdam 1  |  Postbus 30  |  5688 ZG Oirschot  |  Nederland
+31 499 551 255  |  info@heras.nl  |  heras.nl

21885-HE-Advertentie A4 - Industriebouw.indd   1 29-05-18   16:20



Effectieve perimeter protection oplossingen
Een effectieve perimeter protection op de beveiligings
behoeften van onze klanten. Het is een combinatie van 
hekwerk, toegang & controle en detectie. Hieraan kunnen 
andere technologieën en producten worden toegevoegd om 
de effectiviteit van de totaaloplossing te vergroten. De essentie 
van perimeter protection verandert echter nooit  je bouwt een 
barrière, controleert de toegang en signaleert wanneer jouw 
beveiligingsmaatregelen worden geschonden. 

Heras vervult en overtreft al meer dan 65 jaar de beveiligings
behoeften van klanten in heel Europa. Het is dankzij deze staat 
van dienst, samen met het blijvend groeiende vakmanschap 

van onze medewerkers, dat wij ons volmondig “experts 
in perimeter protection” kunnen noemen.

1.  Complete perimeter protection oplossingen met onze 
productcategorieën: hekwerk, toegang & controle 
en detectie. 

2.  Verbeterde service en onderhoudsmogelijkheden.
3.  Projectmanagement als maatwerkpakket dat overleg, 

producten, installatie en integratie combineert.

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Maak dan een 
afspraak met een verkoopadviseur of plan een bezoek in ons 
Experience Center 088 274 0255.

Complete perimeter protection 
oplossingen onder een dak

Experts in 
perimeter  
protection

Hekdam 1  |  Postbus 30  |  5688 ZG Oirschot  |  Nederland
+31 499 551 255  |  info@heras.nl  |  heras.nl

21885-HE-Advertentie A4 - Industriebouw.indd   1 29-05-18   16:20

glas      schilder      folie      vloerenw
w
w
.s
ch
ild
er
kr
ac
ht
ig
.n
l

BOUWBORDJE_1000x600MM.indd   1 01-06-17   09:38

Eindhoven • Prologis Fase II

 
De werkwijze van ASK Romein, die zich 
kenmerkt door deskundigheid, de nodige 
automatisering en geavanceerde pro-
ductietechnieken, zorgt voor een snelle 
ontwikkeling. Niet voor niets ontving het 
bedrijf de FD Gazellen Award 2017, een 
onderscheiding waarmee de aandacht 
wordt gevestigd op een van de snelst 
groeiende bedrijven van Nederland!

Denkers en doeners staan dicht 
bij elkaar!
De specialisten die werkzaam zijn bij 
ASK Romein zetten al hun technische 
kennis en ervaring in om hun opdracht-
gever bij te staan, van concept tot het 
eindpunt, en om hun onderaannemers 
correct aan te sturen. Tijdens het hele 
proces staan kwaliteit en veiligheid hoog 

Voor Fase II is het warehouse 
voorzien van donkerstralers. 
Dit systeem is geluidsarm en 
verspreidt geen stof.  

In deze tweede fase 
zijn nagenoeg dezelfde 
onderaannemers 
betrokken, dit zijn 
partijen waar ASK 
Romein al lang mee 
samenwerkt en veel 
ervaring mee heeft. 
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Heras, de Europese marktleider in perimeter 

protection oplossingen, leverde en installeerde 

750 meter hekwerk voor het project Prologis 

Fase II, te Eindhoven. Het ging hierbij om het 

spijlenhekwerk Grence Atlas, met meerdere 

draaipoorten en verschillende schuifpoorten en 

slagbomen. Voor Heras uit Oirschot betrof het 

een middelgroot project, waarbij duurzaamheid 

een belangrijke rol speelde.

Heras was reeds betrokken bij de succesvolle 

uitrol van fase I. Bij deze fase is de marktleider 

in perimeter protection ook verantwoordelijk 

voor de service. Dat houdt in dat er zowel pre-

ventief als reactief onderhoud wordt uitge-

voerd, om zo de levensduur van de installatie te 

verlengen. Voor de door Heras geboden oplos-

sing voor de fysieke beveiliging van fase II is de 

installatie inmiddels afgerond. Het geplaatste 

hekwerk is Grence Atlas. “Wat ik merk is dat 

duurzaamheid een steeds belangrijkere plek 

inneemt, zeker ook in de bouwwereld. Vandaar 

dat er steeds meer vraag is naar onze Grence 

Atlas en Grence Heracles producten, waarvoor 

wij de unieke Twist-lock en Stent technologie 

gebruiken. Bij de Stent technologie worden de 

verticale spijlen door middel van perslucht in 

de onder- en bovenligger geperst. Er komt dus 

geen laswerk bij kijken”, vertelt Jeroen Huij-

bregts, Marketing Manager Nederland bij Heras. 

“Daarbij heeft het ontbreken van lasnaden en 

het gecoate oppervlak als groot voordeel dat 

het hekwerk stukken minder gevoelig is voor 

vuil en vocht.”

Voor Prologis was het belangrijk dat er een 

 gecontroleerde toegang voorzien werd én dat 

de doorstroom op het terrein overzichtelijk, snel 

en flexibel zou verlopen. Voor Heras is een pe-

rimeter protection oplossing effectief als deze 

aansluit op de behoeften van de klant. Dat kan 

een beveiligingsbehoefte zijn, een behoefte aan 

bedrijfscontinuïteit, of een combinatie van bei-

den. Door hekwerk, toegang en controle en de-

tectie te combineren en te integreren ontstaat 

altijd een sluitend antwoord op de wens van de 

opdrachtgever. Hieraan kunnen andere tech-

nologieën en producten worden toegevoegd, 

om de effectiviteit van de totaaloplossing te 

vergroten. De essentie van perimeter protection 

verandert echter nooit – je bouwt een barrière, 

controleert de toegang en signaleert wanneer 

jouw beveiligingsmaatregelen worden ge-

schonden.

De essentie van perimeter 
protection verandert nooit

Prologis Fase II • Eindhoven
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in het vaandel. Met een specialistisch 
team van enthousiaste werkvoorberei-
ders, calculators, tekenaars, projectlei-
ders, werfleiders, lassers en monteurs, 
werkt het staal- en bouwbedrijf aan een 
jong en dynamisch imago dat streeft 
naar zekerheid voor hun klanten, bij ie-
dere investering. Dit wordt onder andere 
gewaarborgd doordat projectleiders en 
managers gedurende het hele traject, 
vanaf het eerste concept tot aan de dag 
van oplevering, verantwoordelijk blijven. 
Zij bewaken de planning en zorgen voor 
een goede aansturing en opvolging van 
alle betrokkenen. Denkers en doeners 
staan dicht bij elkaar bij ASK Romein. En 
dat werkt!

Het warehouse van Prologis fase II 
beschikt over 55 laaddocks . 
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Gelukkig kunnen 
we snel schakelen! 
 

Zuid-Nederlands Installatiebedrijf (ZNI), te Berkel-

Enschot, leverde voor Prologis fase II de complete 

installatie. Ten opzichte van fase I waren er voor 

deze installateur een aantal bijzondere aanpassin-

gen, onder andere ten behoeve van de gasinstal-

latie. Waar bij fase I nog lucht gestookte heaters 

in het warehouse werden geplaatst, is er voor de 

tweede fase bewust voor donkerstralers gekozen. 

Dit is een systeem dat nauwelijks luchtverplaat-

sing veroorzaakt en daardoor geluidsarm is.

“Prologis Eindhoven is al het vijfde ‘Prologis pro-

ject’ dat wij onder hoofdaannemer ASK Romein 

uitvoeren. De grootste uitdaging ligt in het flexibel 

zijn”, aldus Fred Reniers, technisch commercieel 

manager bij ZNI. “Vaak weten wij vooraf niet wie 

de huurder van het distributiecentrum is, maar 

wordt dat gaandeweg tijdens het project pas dui-

delijk. Dan heb je ineens niet alleen te maken met 

de wensen van de opdrachtgever, maar komen er 

ook nog huurderswensen bij kijken. Als middelgro-

te installateur met de juiste partners, bijvoorbeeld 

in de koel- en regeltechniek, kunnen we gelukkig 

snel schakelen.”

 

Nog een groot verschil tussen fase I en II is dat 

alle energiegegevens van gas, water en elektra in 

de tweede fase in een Cloud oplossing worden 

opgeslagen en op die manier worden beheerd en 

gemonitord. Dit ‘hello energysysteem’ is een toon-

aangevende tool en activeert de gebruikers van 

het gebouw om slim met energie om te gaan. 

Goed schilderwerk 
is meer dan die 
kwast op en neer 
halen! 
Van der Kruijs Schildersbedrijf BV, dat al generaties 

lang de verf door de aderen heeft vloeien, reali-

seerde al het binnen schilderwerk voor de kantoren 

van het distributiecentrum Prologis. Hieronder val-

len onder andere de wanden, deuren en kozijnen. 

De allergrootste uitdaging lag in een vrij krappe 

opbouwplanning. 

Het is momenteel een gekkenhuis in de bouw. 

Soms is het stucwerk amper droog en dan moet de 

schilder er al achteraan. Een spannend tijdschema 

vraagt om een goede samenwerking en natuurlijk 

om een beetje onderling begrip. 

 

“Bovendien is het van belang om flexibel te zijn en 

mensen aan het werk te hebben die de kwaliteit, 

die je alsbedrijf wilt leveren, weten te waarborgen. 

Ondanks de tijdsdruk. En dat is precies waar wij 

goed in zijn”, vertelt Mathieu van der Kruijs, direc-

teur van Van der Kruijs Schildersbedrijf BV. “Niet 

voor niets hanteren wij de term ‘schilderkrachtig’.  

Dat betekent daadkrachtigheid in schilderwerk, 

door met een vaste ploeg loyale werknemers te 

werken die al jaren bij ons in dienst zijn. Ze ver-

staan het vak, denken mee, communiceren en kop-

pelen terug. Het zijn echte ambassadeurs van ons 

mooie bedrijf.  Goed werk afleveren is echt meer 

dan die kwast op en neer halen!”

Prologis Fase II • Eindhoven
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Een nieuwe, dynamische brede school in

Etten-leur

Opdrachtgever
Gemeente Etten-Leur
 
Aannemer
Dura Vermeer 

Architect
RoosRos Architecten, Oud-Beijerland 

Adviseurs
DWA, Bodegraven
IMd, Rotterdam 
BOAG   

Installatietechniek
Linthorst Techniek, Apeldoorn
 

Bouwprogramma
Scholencomplex 

Bouwoppervlakte
4500 m2

Tekst: Mats Fortuin Etten-Leur • Brede school Sonate

De Brede School Sonate zal daarnaast 
ook een kinderdagverblijf, peuterspeel-
zaal en een buitenschoolse opvang krij-
gen. Dura Vermeer verzorgt het ontwerp, 
de ontwikkeling en de bouw in een D&B 
contract met RoosRos Architecten, DWA, 
IMd en BOAG.  

Ingericht op de toekomst
Het pand aan de Trompetlaan in de 
muziekwijk is opgedeeld in drie delen en 
telt twee bouwlagen. De linker- en rech-
tervleugel zijn ingericht voor de klaslo-
kalen en worden met elkaar verbonden 
met het middendeel, waarin onder an-
dere een gezamenlijke aula met theater, 
het speellokaal en een multifunctionele 
ruimte gerealiseerd worden. Om de 
zeshonderd à zevenhonderd kinderen op 
een efficiënte wijze naar binnen laten, 
zijn er op de verdieping ook ingangen 
aan de buitenzijde van het gebouw 
gerealiseerd. Ieder klaslokaal heeft een 

In Etten-Leur zullen de kinderen en medewerkers van drie basisscholen zich straks 
huisvesten in een gloednieuwe brede school genaamd Sonate. Zoals een sonate een 
muziekstuk is dat uit verschillende delen bestaat, zal de nieuwe brede school een 
dynamisch pand worden dat de scholen met elkaar verbindt. 

De nieuwe brede school in Etten-Leur is gebouwd voor de 
toekomst. Het gebouw is ingericht op zowel groei als op krimp. 
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Een toekomst  bestendige 

infra structuur 

door duurzame 

installatietechniek

Alle elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties 

van de nieuwe Brede School Sonate worden gerealiseerd 

door Linthorst Techniek uit Apeldoorn. Het landelijk ope-

rerende familiebedrijf startte haar werkzaamheden rond 

oktober 2017 en zal medio juli dit jaar het project afronden. 

Linthorst Techniek realiseert de visie van de opdracht-

gever door een concept uit te voeren dat bestaat uit vier 

belangrijke pijlers; comfort en veiligheid, duurzaamheid, 

efficiënte total cost of ownership en toekomstbestendige 

infrastructuur. Zo heeft Linthorst Techniek een uitgeba-

lanceerd ventilatiesysteem aangelegd, wat in combinatie 

met een goede luchtkwaliteit een positieve bijdrage zal 

leveren aan de leerprestaties. De Brede School Sonate zal 

een duurzaam complex worden door een omkeerbare 

luchtwarmtepomp die voor 90% van de tijd warmte of 

verkoeling zal genereren voor de complete voorziening. 

Verder heeft Linthorst een WTW-installatie gerealiseerd, 

waarbij het hemelwater opnieuw gebruikt kan worden 

voor de toilet spoelingen.  Op het dak van het pand zijn 

ongeveer tweehonderd zonnepanelen geïnstalleerd.  

“Door de toepassing van deze duurzame techniek heeft 

De Brede School bijna geen gas meer nodig. Er zal een to-

tale besparing gerealiseerd worden van 89.200 m3 gas en 

hiermee dus ook zo’n 196.00 kg CO2. Dit staat gelijk aan 

het verbruik van ongeveer veertig huishoudens”, vertelt 

senior project manager Ronald Ruisch.

www.linthorsttechniek.nl

Brede school Sonate • Etten-Leur

Aan de buitenzijde van het gebouw 
zijn extra entrees gerealiseerd, zodat 
de leerlingen zo efficiënt mogelijk hun 
klaslokaal kunnen bereiken. 
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entree op de galerij, die middels een trap 
vanaf het speelterrein bereikbaar is. Ken-
merkend aan het complex is dat het aan-
tal ruimtes flexibel is om te kunnen an-
ticiperen op toekomstige groei of krimp. 
“Er zijn onder andere dakterrassen 
gerealiseerd, waar in de toekomst enkele 
klaslokalen gerealiseerd kunnen worden. 
Alle kolommen en funderingspalen in de 
gehele constructie zijn ingericht op een 
extra bouwlaag”, zo vertelt bedrijfsleider 
Marcel Mutsaers.  

Speels en dynamisch karakter
Er is in het ontwerp veel gevarieerd in 
breedte en hoogte, wat de Brede School 
Sonate een speels en dynamisch karak-
ter geeft. Het hoge gedeelte grenst aan 
de straat en neemt geleidelijk af rich-
ting het speelterrein tot aan de hoogte 
van de eerste bouwlaag aan het plein. 
Dit creëert een mooie overgang naar de 
omringende woningen en zorgt voor veel 
lichtinval, zowel in het gebouw als op de 
schoolpleinen. De toepassing van brede 
kozijnen dragen hier ook aan bij. Verder 
is er gebruik gemaakt van lichte stenen 

in de gevels, wat het gebouw een rustige 
en warme uitstraling geeft.  
 
In opdracht van de gemeente werd in 
juli 2017 met de bouw gestart. Naar 
verwachting zal de Brede School Sonate 
voor de bouwvakantie van 2018 af zijn.

In de nieuwe school 
is ruimte voor drie 
basisscholen en een 
kindercentrum. 

De Brede School Sonate is 
de achtste, en daarmee ook 
voorlopig de laatste, brede 
school die in Etten-Leur 
gebouwd wordt. 
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De nieuwe Winterdijk tribune voor 

TT Circuit Assen

Winterdijk tribune TT Circuit Assen • Assen

Opdrachtgever
TT Circuit Assen 

Ontwikkelaar
Circuit van Drenthe Holding S.V. 

Architect
LG-Architecten, Rotterdam  

Hoofdaannemer 
AM Bouw & Techniek Groningen  

Adviseurs 
Beton: Haitsma Beton BV, Kloostertille 
Staal: Staalbouw Nagelhout, Bakhuizen 

Bouwprogramma
Upgrade Winterdijk Tribune 

Bouwoppervlak
9100 Zitplaatsen / 5000 m2 tribune-
oppervlak 

De nieuwe Winterdijk tribune loopt mee met de bocht in het 
circuit, waardoor bezoekers een bijzonder uitzicht hebben. 
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Tekst: Robbert Roos

Bezoekers van een wedstrijd of evene-
ment willen vandaag de dag natuurlijk 
wel een plaats zo dicht mogelijk op de 
baan en stellen hoge eisen aan com-
fort en voorzieningen, zoals sanitair 
en horecagelegenheden. De nieuwe 
Winterdijk tribune op het circuit is de 
tweede publieksvoorziening die volledig 
is vernieuwd. 

Eigenlijk bestond de Winterdijk tribune 
uit niet meer dan een talud met daarop 
houten bankjes. Het paste niet meer in 
het beeld van een modern racecircuit. 
Het TT Circuit Assen wil met de upgrade 
van de tribunes de bezoeker meer waarde 
voor het kaartje bieden. Niet alleen door 
een comfortabelere tribune, maar ook 
door het gemak van contactloos betalen 

Het TT Circuit in Assen heeft 
een belangrijke plaats in de 
internationale motorsport. 
Niet voor niets wordt het 
door motorsportliefhebbers 
wel omschreven als ‘The 
Cathedral of Speed’. 

bij de horecavoorzieningen. De Winterdijk 
tribune, die eerst tot aan de Ramshoek 
liep, loopt nu met de bocht mee en biedt 
voor 9100 personen een comfortabele 
zitplaats met goed zicht op de baan. 

Tribune
De nieuwe tribune staat in het ver-
lengde van de Geert Timmer tribune, de 
 Haarbocht tribune en de Hoofdtribune. 
Zij vormen een geheel met een totale 
lengte van 1,1 kilometer en een totale 
capaciteit van 42.000 fans. Dit maakt het 
tot de langste tribune van Europa. De 
constructie bestaat uit 6350 meter aan 
tribune elementen. Sommige van die 
 elementen hebben een speciale afschui-
ning, waardoor de tribune mooi meeloopt 
met de bocht. 

Proces
In het hele plan speelde tijd een be-
langrijke factor. Het stond hoe dan ook 
vast dat de tribune klaar zou zijn voor 
de TT Assen, die van 29 juni tot 1 juli 
gehouden wordt. De kaartverkoop begint 
immers ruim voor de aanvang van het 
evenement en de organisatie moest er 
vanuit kunnen gaan dat de verkochte 
tribuneplaatsen ook daadwerkelijk op 
de genoemde datum beschikbaar zijn. 
Na het geven van de opdracht in oktober 
2017, werd in december gestart met de 
bouw. De prefab tribune elementen van 
Haitsma Beton BV werden tijdelijk op de 
parkeerplaats van het circuit opgeslagen. 
De deadline werd, ondanks vertraging 
door zware regenval en wateroverlast in 
het najaar, met daaropvolgend een pe-
riode van extreme kou in februari, toch 
ruimschoots gehaald. Dit bewijst dat een 
goede samenwerking tussen bedrijven 
die elkaar door en door kennen bij dit 
soort projecten essentieel is.

De bouw van de nieuwe tribune heeft 
het TT Circuit Assen zo’n vier miljoen 

euro gekost. De helft is beschikbaar 
gesteld door de gemeente Assen.

Om het comfort van de bezoekers 
te verhogen is er een terrasvorm 
gerealiseerd en zijn de taluds van 
de nieuwe tribune hoger.
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Winterdijk Tribune, TT Circuit Assen

Barriers
Bruggen & viaducten
Heipalen
Parkeergarages
Industriebouw
Prefab onderbouw
Stadions &
tribune-elementen



Winterdijk tribune: 
TT Circuit Assen 
groeit door
Er is weer volop gebouwd op het TT Circuit Assen. De nieu-

we Winterdijk tribune zorgt voor verdere upgrading van de 

accommodatie. De oude tribune, die tot de Ramshoek liep, 

is vervangen door een nieuwe, veel comfortabelere tribune 

met 9.100 zitplaatsen. De nieuwe tribune loopt bovendien 

met de bocht mee.

Winterdijk tribune

De tribune staatin het verlengde van de Geert  Timmer 

 tribune, de Hoofdtribune en de Haarbocht tribune. 

Haitsma Beton is, net zoals bij het werk voor de Haarbocht 

Tribune, tijdig uitgenodigd om op basis van het eerste 

ontwerp van LG architecten na te denken over de concrete 

vervanging van de oude Winterdijk tribune. Peter Schorer, 

verantwoordelijk voor de communicatie bij het TT Circuit 

Assen: “Wij vinden het belangrijk om gebruik te maken 

van de kennis van bouwpartners. Het zou arrogant zijn om 

op hun stoel te gaan zitten. Vorig jaar is naar tevredenheid 

de Haarbocht tribune gerealiseerd. We hebben de bouw-

partners toen niet alleen op basis van prijs gekozen, maar 

ook vanuit een goed onderbuikgevoel en een professionele 

uitstraling. Dat is uiteindelijk ook bewezen. Dan zeggen 

wij: ‘never change a winning team’.”

Prefab tribune elementen

“Door het vroegtijdige contact hebben wij onze kennis 

weer kunnen inbrengen”, zegt Klaas Ellens, Accountmana-

ger stadions & tribunes bij Haitsma Beton. “Bijvoorbeeld 

het afschuinen van de tredeelementen, waardoor er een 

fraaie bocht in de tribune zit bij de Ramshoek.”

Uiteindelijk heeft Haitsma Beton maar liefst 6.350 meter 

aan  tribune elementen geleverd. In totaal gaat het om 

588 af geschuinde en 512 rechte 1-trede elementen in 

21 rijen. Deze liggen over 56 stramienen van 5,60 meter 

(rechte delen), of 4,70  meter bij de 87 graden afgeschuinde 

delen en 5,30 meter bij de 89  graden afgeschuinde delen. 

De tribune was ruim voor de start van de 88e TT Assen 

(van 29 juni tot 1 juli 2018) gereed. 

Assen • Winterdijk tribune TT Circuit Assen
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Zwembad Aquamar • Katwijk

Architect
Hooper Architects, Oosterhout

Advies installaties
Sweco Nederland BV, De Bilt

Constructeur
Bartels Ingenieurs, Utrecht

Bouwkundige hoofdaannemer
OLCO Sportsphere BV,  
Driebergen-Rijsenburg

E- en W-Installatie
BRI Groep, Wateringen

Waterinstallatie
Lotec BV, Eindhoven

Aluminium gevelkozijnen  
en Vliesgevels
J.M. van Delft & zn BV, Drunen

Plafonds
Spandesign BV, Tilburg

Akoestisch spuitwerk
Acosorb BV, Amstelveen
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Niet monolithisch, maar

herkenbaar

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. 

Het zwembad is ontworpen in 
strakke lijnen en ronde vormen.
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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 Lo-

tec de filter- en desinfecteerinstallatie voor het zwem-

bad 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 Lotec: “Eerst wordt het water gefilterd door 

onze zelfontworpen, energiebesparende zandfilters. 

Als het water het filterproces doorlopen heeft volgt er 

een desinfecteerproces door middel van zoutelectro-

lyse. 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 

speelelementen en het ontwerp en de realisatie van 

de stroomversnelling. “Het is leuk als je iets mag ont-

werpen wat niet alleen technisch goed in elkaar zit, 

maar waaraan mensen ook plezier kunnen beleven. Zo 

werk je altijd aan leuke projecten.”

Zwembad Aquamar • Katwijk

www.bartels.nl

creatieve oplossingen
praktische mensen

Onderdeel van de LievenseCSO Groep
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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 
en ligt in het midden van Katwijk, op een 
zichtlocatie langs een drukke doorgaande 
weg. In de directe omgeving grenst het 

www.jmvandelft.nl

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 
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-
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. 
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we add  our acoustic value  in all sectors  where it is 
important  for people  to feel welcomed,  to connect,
focus  and  perform

info@acosorb.nl www.acosorb.com

Acosorb – ‘Voor een 
optimaal geluid’
In een overdekt zwembad worden veel materialen 

toegepast die geluid weerkaatsen. Zo kan hinder-

lijke nagalm ontstaan. Door goede akoestisch 

absorberende materialen toe te passen wordt dit 

voorkomen. Acosorb uit Amstelveen voorzag het 

nieuwe zwembad Aquamar in Katwijk van ca. 1500 m2 

 akoestisch  spuitwerk. 

De akoestische Acospray DC3 is in verschillende lagen, 

naadloos aangebracht tot een uiteindelijke dikte 

van 35 mm. Niels Flierman, projectleider bij Acosorb: 

“De spray bestaat uit gerecyclede cellulosevezels. Die 

worden vermengd met een water gedragen bind-

middel zodat het tegen de oppervlakte blijft kleven. 

Door de enorme diversiteit aan structuren, dikten en 

kleuren kunnen we voor elk project de mix samen-

stellen, passend bij elk budget.” De dikte waarop het 

materiaal aangebracht wordt is afhankelijk van de 

gewenste geluidsabsorptie Dankzij de open struc-

tuur van het materiaal werkt dit optimaal. De vezel 

die gebruikt wordt is hygroscopisch en kan zelf vocht 

opnemen, maar ook weer afgeven als de omgeving 

droger is. Deze eigenschap treedt pas op nadat de 

aangebrachte laag volledig geacclimatiseerd is. Het 

akoestische spuitwerk wordt niet alleen toegepast 

in zwembaden maar ook in vele andere projecten. “Je 

ziet bij inrichtingen vaak een ‘industriële’ look waarbij 

het plafond en de leidingen in het zicht blijven zitten. 

Akoestisch spuitwerk zorgt ervoor dat het geluid ook 

in die  situaties optimaal is.” 

“SPANdesign: specialist in het creëren 
van flexibele akoestische oplossingen

VOOR MEER INFORMATIE :  T  013 52 11 087 |  INFO@SPANDESIGN.NL |  WWW.SPANDESIGN.NL

Zwembad Aquamar • Katwijk
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SPANdesign 

- ‘Flexibele 

oplossingen’

Een plafond neemt vaak een onopvallende 

plaats in in een project. Toch levert het een 

belangrijke bijdrage aan de akoestiek van een 

ruimte en verbergt het vaak onderdelen van 

installaties die voor onderhoud wel bereikbaar 

moeten zijn. SPANdesign uit Tilburg levert 

flexibele oplossingen voor wanden, plafonds en 

objecten, die noodzakelijk zijn voor een goede 

akoestiek. Voor zwembad Aquamar in Katwijk 

leverden zij 3100 m2 spanplafond.

“De bevestiging is relatief eenvoudig”, vertelt 

projectleider Coen Reijnen van SPANdesign. 

“Eerst plaatsen we de aluminium bevestigings-

profielen op wand of plafond, waarna we het 

doek met een speciaal mes in het profiel druk-

ken.” Aansluitend wordt het doek, met een spe-

ciale perforatie ten behoeve van  de akoestiek, 

verwarmd waarna het zijn uiteindelijke vorm 

aanneemt. “Dankzij de zogenoemde harpoen 

bevestiging kan het plafond eenvoudig geopend 

voor onderhoud, en aansluitend weer opnieuw 

worden gemonteerd.” Het plafond is geschikt 

voor een vochtige omgeving zoals een zwembad  

en is door TNO Brandklasse I getest. 

Duurzaam 
zwemmen
 

Het nieuwe zwembad Aquamar in Katwijk aan 

Zee is door gevelbouwer JM van Delft & zn uit 

Drunen voorzien van diverse aluminium gevel-

elementen. Duurzaam, net als het hele ontwerp 

van het zwembad en speciaal behandeld 

waardoor de gevels, ramen en deuren nog beter 

bestand zijn tegen vocht en weersinvloeden.

Het gaat ons niet alleen om het leveren van 

materiaal, maar om het totaalplaatje, aldus 

projectleider Danny Spaandonk. “In nauwe 

samenwerking met onze opdrachtgever 

OLCO-Sportsphere b.v. en Hooper Architects 

hebben wij uiteindelijk aluminium ramen, 

deuren en (vlies)gevels ontwikkeld die precies 

passen in het duurzame plan van Aquamar. 

Door het gebruik van aluminium en glas 

heeft het zwembad niet alleen een open en 

duurzaam karakter, maar meteen ook een 

eigentijdse uitstraling”.
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Trainingscomplex 1908 Feyenoord • Rotterdam

neemt nieuw 
trainingscomplex in gebruik

Feyenoord

Eindelijk is het dan zover. Nog deze maand neemt Feyenoord het nieuwe trainingscomplex 
‘1908’ in gebruik. Het complex kreeg de naam 1908 - het oprichtingsjaar van Feyenoord - 
via een prijsvraag onder supporters. Het complex bevat alle faciliteiten die nodig zijn om 
de spelers van het eerste elftal, nu en in de toekomst, aan te zetten tot topprestaties.

Het nieuwe trainingscomplex van 
Feyenoord bestaat uit een hoofdgebouw, 
twee natuurgrasvelden, een keepersveld 
en een warming-upstrook. 
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Opdrachtgever
Stadion Feyenoord NV, Rotterdam

Engineering en contract
management
KYBYS ingenieurs en adviseurs, Boxtel
 
Architect
MoederscheimMoonenArchitects, 
 Rotterdam

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Berghege, Oss

Advies technische installaties
Techniplan Adviseurs BV, Rotterdam

Bouwprogramma
Trainingscomplex (hoofdgebouw) 
2.600 m2 plus buitenruimte
 

Bouwperiode
Mei 2017 – Juni 2018

Tekst: Astrid Berkhout Rotterdam • Trainingscomplex 1908 Feyenoord
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Naast sport is KYBYS actief op het gebied van:
>  Natuur en water  >  Stedelijk gebied  >  Begraafplaatsen

info@kybys.nl   -   www.kybys.nl

KYBYS & Sport
Sportaccommodaties. Daar weten we bij KYBYS 
alles van. We vertalen uw wensen in een haalbaar 
ontwerp. Wij verzorgen de aanbesteding en sturen
actief op het vastleggen én nakomen van 
afspraken. Zodat de accommodatie wordt 
gerealiseerd volgens uw wensen. Diverse prof- 
en amateurclubs kunnen dat inmiddels beamen.

KYBYS,
...voor ingenieu[r]s advies.

Wij hebben vestigingen in 
> Boxtel
> Heemstede 

Een buitenruimte 
van het hoogste 
kwaliteitsniveau
Het nieuwe trainingscomplex van Feyenoord beschikt niet al-

leen over een hypermodern hoofdgebouw, maar ook over een 

buitenruimte met state-of-the-art voorzieningen. De aanleg 

van het complex is een ingewikkeld project, waar een veel-

heid aan stakeholders bij betrokken is. KYBYS ingenieurs en 

adviseurs legde met een UAV-GC contract de basis voor een 

optimale samenwerking.

KYBYS verzorgde het voorbereidingstraject (de engineering) 

en het contractmanagement. Vanwege haar specialisatie in 

buitensportaccommodaties was het ingenieurs- en advies-

bureau de ideale partij voor deze klus. In het UAV-GC contract 

zijn strenge normen opgenomen waar de buitenruimte van 

1908 aan moet voldoen. “Omdat het gaat om een topsport-

accommodatie streefden we naar het hoogste kwaliteits-

niveau”, vertelt Pascal van der Graaf, projectleider bij KYBYS. 

Dit vertaalt zich in een aantal innovatieve toepassingen, 

waaronder twee natuurgrasvelden met veldverwarming. Het 

gaat hier om GrassMaster®; een natuurgrasveld versterkt 

met kunstvezels. Naast het aparte keepersveld komt een 

warming-upstrook van performance kunstgras met de beste 

sporttechnische eigenschappen. Verder zijn, in het kader van 

duurzaamheid, de oude lichtmasten hergebruikt.

Strakke planning

Vanwege de strakke planning (18 juni is al de eerste training) 

zijn rollen, taken en verantwoordelijkheden helder vastgelegd 

in het UAV-GC contract. “Bouwbedrijf Berghege droeg de 

verantwoordelijkheid voor de algehele afstemming tussen de 

betrokken partijen. Mede omdat het voor iedereen vanaf het 

begin duidelijk was waar hij of zij voor aan de lat stond, is de 

aanleg volgens plan verlopen.”

Het gebouw is gerealiseerd op het terrein 
van de ter ziele gegane amateurclub 
VV Hillesluis in Rotterdam. Het maakt 
onderdeel uit van een gebied in ontwik-
keling: het Stadionpark. Hier worden 
de komende jaren nieuwe woningen, 
bedrijven en winkels gerealiseerd. Ook is 
er ruimte voor sport, recreatie, vrijetijds-
besteding en groen en uiteraard ook het 
nieuwe stadion van Feyenoord. 

Inspiratiebronnen
Feyenoord liet zich bij het ontwerp van 
het trainingscomplex onder andere in-
spireren door de voorzieningen van Bay-
ern München, Manchester City, Totten-
ham Hotspur, Benfica en FC Porto. Ook 
de huidige spelersgroep en de technische 
staf konden hun wensen aangeven. Een 
grote elektronisch bedienbare schuif-
poort bij de entree geeft toegang tot het 
terrein van 1908. Hier zijn twee natuur-
grasvelden met veldverwarming aange-
legd. Naast het aparte keepersveld (van 
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WAAR TECHNIEK TOT LEVEN KOMT

Techniplan Adviseurs is een ingenieursbureau op het gebied van 
technische installaties en energie en milieu. Met ruim veertig 
medewerkers werken we aan projecten in de top van de markt. 
Al meer dan 35 jaar staan we bekend om onze innovatieve en 
duurzame oplossingen. Die oplossingen komen van ingenieurs 
die niet alleen hun vak verstaan, maar ook initiatief nemen en 
graag de handen uit de mouwen steken.

Gebouw Eurogate I
Watermanweg 102
3067 GG Rotterdam

Tel: (010) 456 2311
www.techniplan.nl

Hoog Catharijne De RotterdamDe Markthal

natuurgras) komt een warming-upstrook 
van performance kunstgras.

Transparantie en interactie
Moederscheim Moonen Architects te-
kende voor het definitieve ontwerp van 
het hoofdgebouw. Om zorg te dragen 
voor zoveel mogelijk transparantie en 
interactie met de omringende velden, 
is één kant van het gebouw volledig 
voorzien van grote raampartijen. Verder 
springt vooral de bijzondere vorm van 
het dak en de gevels in het oog. De gevel 
is richting de naastgelegen Buitendijk 
vormgegeven als een soort schil, die 
zorgt dat de buitenruimte wordt afge-
schermd van nieuwsgierige blikken en 
tevens een groot dakoverstek creëert 
richting de velden.

De faciliteiten
In het hoofdgebouw bevinden zich alle 
faciliteiten die een professionele voetbal-
club zich anno 2018 maar kan wensen. 

Op de begane grond bevinden zich onder 
andere een halfronde kleedkamer en 
behandel-, fitness- en beweegruimtes. 
Ook zijn er welness voorzieningen gere-
aliseerd, zoals douches, warme en koude 
baden en een sauna. Op de eerste verdie-
ping zijn het restaurant en een lounge-
ruimte voor de spelers te vinden, evenals 
de kantoren van de technisch directeur, 
de hoofdtrainer en de teammanager. Ook 
is hier de kantoortuin voor de technische 
staf en een perskamer te vinden.

Oog voor duurzaamheid
Bij de totstandkoming van 1908 stonden 
het welzijn en de prestaties van de spor-
ters voorop. Er is echter ook rekening 
gehouden met duurzaamheid. Dankzij 
verschillende maatregelen is het ener-
gieverbruik van het complex aanzienlijk 
laag. Zo zijn er geen gasaansluitingen 
en maakt men voor diverse toepassin-
gen gebruik van de restwarmte van het 
stadsverwarmingsnet. Verder is er overal 
ledverlichting toegepast.

Rotterdam • Trainingscomplex 1908 Feyenoord

De twee natuurgrasvelden zijn voorzien 
van veldverwarming en het gras zelf is 
versterkt met kunstvezels. 

De gevel van het hoofdgebouw is zo 
vormgegeven dat er vanaf de naastgelegen 
Buitendijk vrijwel geen zicht is op de velden.  

Het hoofdgebouw van het 
trainingscomplex is voorzien van 
grote raampartijen, die uitkijken 

op de rest van het complex. 
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Nieuw logistiek centrum voor
pharmaspecialist

Logistiek centrum De Jong Koeriers • Nieuw-Vennep

Opdrachtgever
De Jong Koeriers, Nieuw-Vennep 

Architect
STOL architecten, Lisse 

Bouwbedrijf
Ouwehand Bouw Gorinchem BV, 
 Gorinchem

Constructeur
Ingenieursbureau Faas & Van Iterson 
BV, Sassenheim 

W-installaties
Loodgietersbedrijf  Brugmans en Zn

CV-installatie
J. Van den Burg BV, Lisse

E-installaties
Akerdome BV, Ter Aar 
 
Koelsystemen
Celtic Cooling, Nieuw-Vennep

Dak- en gevel
Esnacom BV, Noordwijk
 
Staalconstructie
Van den Hul Staalbouw, Apeldoorn

Beveiliging
Seceurtronics Security Systems,  
Nieuw-Vennep

Bouwperiode
Augustus 2017 – april 2018

De haaks op het pand staande rode muur is een 
kenmerkende element van de nieuwbouw van De 
Jong Koeriers in Nieuw-Vennep. Huurder Cyber Freight 
Pharma Logistics gaat het pand gebruiken voor 
de geconditioneerde opslag van pharmaceutische 
producten, industriële goederen en ingrediënten voor 
voedingsmiddelen. In april werd het logistieke gebouw 
door Ouwehand Bouw Gorinchem BV opgeleverd.

Het nieuwe logistieke centrum van 
Cyber Freight Pharma Logistics 
bestaat uit een kantoorruimte 
en een opslagruimte met onder 
andere diverse koelcellen.

De rode, bakstenen 
muur vormt een 
afscheiding tussen het 
logistieke centrum en de 
naastgelegen N-weg. 
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Tekst: Margot Visser
Beeld: STOL Architecten, Lisse

Nieuw-Vennep • Logistiek centrum De Jong Koeriers
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www.esnacom.nl
info@esnacom.nl

 
Postbus 74, 2200 AB Noordwijk

Tel: 071-4085243

Markweg 45
2153 PG Nieuw Vennep
www.seceurtronics.nl

0252-750 400

Seceurtronics feliciteert

De Jong Koeriers en
Cyberfreight met de
nieuwe huisvesting

Logistiek centrum De Jong Koeriers • Nieuw-Vennep

Op tien minuten van Schiphol, goed be
reikbaar door de ligging aan de N207, ligt 
het nieuwe bedrijvenpark Venneppark 
N207. Hier realiseert logistiek specialist 
De Jong Koeriers een nieuw bedrijfspand. 
De Jong Koeriers gaat het pand niet zelf 
betrekken, maar verhuurt het aan Cyber 
Freight Pharma Logistics. Dit bedrijf ver
zorgt de opslag van geneesmiddelen en 
regelt de distributie naar ziekenhuizen 
en apotheken. Naast pharmaceutische 
producten (2.800 pallets) gaat Cyber 
Freigt hier ook industriële goederen en 
ingrediënten voor voedingsmiddelen 
(5.600 pallets) opslaan. Vanwege de aan
houdende groei was het bedrijf op zoek 
naar een nieuwe bedrijfsruimte.

Geconditioneerde opslag
Het pand heeft een totaal bruto vloer
oppervlakte van 7.260 m2, verdeeld over 

6.705 m2 opslag en 555 m2 kantoorfunc
tie. Er is een speciaal Pharmamagazijn 
ingericht, waar de temperatuur gecon
troleerd tussen de vijftien en vijfentwin
tig graden Celsius gehouden wordt. Ook 
zijn er speciale koelcellen voor pharma
ladingen, die tussen twee en acht graden 
Celsius bewaard dienen te worden.
De hallen zijn deels uitgevoerd met rij
dende stellingen om de opslagcapaciteit 
te vergroten. Daar waar geen rijdende 
stellingen staan is wel alvast een rails in 
de vloer gemaakt, waardoor het mogelijk 
is om in de toekomst rijdende stellingen 
te plaatsen.

Herkenbare uitstraling
Bouwbedrijf Ouwehand Bouw Gorin
chem BV heeft de nieuwbouw gereali
seerd. De loods is opgetrokken uit een 
staalconstructie met kanaalplaatvloeren 

en beschikt over een verdiepingsvloer 
van 1.500 m2. De vrije overspanning be
draagt 16,5 meter. De begane grondvloer 
ligt 1.200 mm boven het straatniveau 
in verband met het aanrijden van de 
vrachtwagens. Het kantoor is opgebouwd 
uit een staalconstructie met houtskelet
bouwwanden en kanaalplaatvloeren.
Het ontwerp van het gebouw komt voor 
rekening van STOL architecten uit Lisse. 
Zij gaven het verder in grijze tinten 
uitgevoerde gebouw een herkenbare 
uitstraling, dankzij de haaks op het pand 
geplaatste rode, bakstenen muur.  Deze 
muur vormt tevens de afscheiding tus
sen het bedrijventerrein en de provin
ciale weg N207.
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T. van den Hul
T: 06 34 001855

 
M. van den Hul

T: 06 34 001 853
Lage brink 98

7317 BD Apeldoorn
 

M:info@vdhulstaalbouw.nl

De nieuwbouw is voorzien 
van een overkoepelend 
security management 
systeem, waarmee  het 
gebouw op afstand in de 
gaten gehouden kan worden. 
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Focus op kwaliteit 
en service
Niet volume, maar kwaliteit en service staan centraal bij 

Esnacom BV.  Dit in Noordwijk gevestigde bedrijf is spe-

cialist in het leveren, engineeren, tekenen en monteren 

van metalen dak- en gevelsystemen voor nieuwbouw en 

renovatieprojecten. Ook schadeherstel behoort tot het 

dienstenpakket.

Esnacom heeft met de meeste van zijn opdrachtgevers 

een langdurige werkrelatie. Zo ook met Ouwehand 

Bouw Gorinchem BV, die de nieuwbouw voor De Jong 

Koeriers in Nieuw-Vennep realiseerde. Voor dit project 

leverde en monteerde Esnacom 6.000 m2 stalen daken, 

3.800 m2 geïsoleerde gevelpanelen en 600 m2 plafond 

boven de laaddocks. Ook werden twee brandwerende 

stookruimtes gemaakt. De gevelbeplating is horizontaal 

aangebracht met een verticale afwerking.

Dankzij ruim veertig jaar ervaring in deze tak van sport 

heeft Esnacom alle benodigde vakkennis in huis. “We 

staan bekend om onze know-how en servicegerichte 

aanpak”, vertelt Frans van der Nat. “Doordat we niet zo 

groot zijn, kunnen we ons flexibel opstellen. Als er iets 

onverwachts gebeurt, zoals de schade door twee stor-

men tijdens de bouw van het pand van De Jong Koeriers, 

doen we er alles aan om te zorgen dat het probleem 

opgelost wordt en de planning niet in gevaar komt.”

De beste 
koeloplossing voor 
elke klant
De op- en overslag van de farmaceutische producten van 

Cyber Freight vindt plaats in een geconditioneerde hal 

van ruim 10.000 m3. Celtic Cooling heeft deze van koe-

ling voorzien. Ook leverde de koeltechniekspecialist uit 

Nieuw-Vennep een koelcel van 60 m2, met een tempe-

ratuurbereik van twee tot acht graden Celsius. Om een 

optimale betrouwbaarheid te garanderen is deze uitge-

voerd met een back-up unit met dezelfde capaciteit.

Volgens commercieel manager Sieben Duivenvoorden 

is dit project een mooi voorbeeld van wat zijn bedrijf 

kan betekenen voor een klant. “Cyber Freight heeft ons 

vanaf het begin in het traject meegenomen. Zo hebben 

we hen uitgebreid kunnen adviseren over wat de beste 

oplossing is. Prettig was dat we qua bedrijfsmentaliteit 

goed bij elkaar passen; ze hebben net als wij een pro-

actieve houding, gaan open discussies in en willen hun 

klanten ontzorgen.”

Ook in de toekomst blijft Celtic Cooling bij het project 

betrokken dankzij het afgesloten service- en onder-

houdscontract. De eigen serviceafdeling is 24/7 bereik-

baar en in het geval van Cyber Freight zijn er bovendien 

afspraken gemaakt over de reactietijd. 

Naast het hoofdkantoor in Nieuw-Vennep heeft Celtic 

Cooling wereldwijd vestigingen in Kenia, Ethiopië, Ghana, 

Kazachstan, de Verenigde Arabische Emiraten en Rusland.

Logistiek centrum De Jong Koeriers • Nieuw-Vennep
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Sterk in staalbouw
Niet alleen het leveren van de driehonderd ton zware 

staalconstructie, maar ook het leggen van 78 kanaal-

plaatvloeren behoorde tot het takenpakket van staal-

bouwbedrijf Van den Hul. De loods van de nieuwbouw 

van De Jong Koeriers is voorzien van een verdiepings-

vloer van 1.500 m2, bestaande uit kanaalplaten van 

zestien meter lang en veertig centimeter dik. “Ze wegen 

tien ton per stuk. Dat waren dus heel wat vrachten naar 

de bouw”, vertelt Marcel van den Hul, mede-eigenaar 

van het in Apeldoorn gevestigde familiebedrijf.

Distributiecentra en overige bedrijfspanden (projecten 

tot 500 ton) vormen momenteel de belangrijkste markt 

voor Van den Hul. Ook wordt het bedrijf vaak bena-

derd voor verbouw- en renovatietrajecten. Vanwege de 

aanhoudende groei van de werkzaamheden verhuisde 

Van den Hul begin dit jaar naar een groter pand. Door 

de aanschaf van een nieuwe ponsknipstraat kunnen 

hoek- en stripprofielen voortaan geautomatiseerd 

 worden  verwerkt. 

Van den Hul Staalbouw staat voor een persoonlijke 

benadering en een hoge mate van flexibiliteit. “Bij ons 

krijgt een klant meteen de juiste persoon aan de lijn. We 

anticiperen snel op uitdagingen en denken mee met de 

klant”, aldus van den Hul. 

Meer grip op 
beveiliging
Op een steenworp afstand van de nieuwbouw van De 

Jong Koeriers is Seceurtronics Security Systems geves-

tigd. Dit gespecialiseerde technisch beveiligingsbedrijf 

leverde een geïntegreerde totaaloplossing voor de bevei-

liging van het nieuwe logistieke centrum.

Het inbraakdetectie- en toegangscontrolesysteem, de 

intercominstallatie en de beveiligingscamera’s zijn inte-

graal onderdeel van het geleverde, overkoepelende secu-

rity management systeem. Hierdoor is het mogelijk om 

functionaliteiten binnen de diverse systemen onderling, 

op intelligente wijze,te combineren. Bijvoorbeeld het 

blokkeren van de toegang tot bepaalde ruimtes wanneer 

het inbraakdetectiesysteem nog actief is, alarmering en 

het weergeven van camerabeelden bij het oneigenlijk 

openen van een vluchtdeur en het monitoren van de 

diverse logistieke bedrijfsprocessen.

Een geïntegreerd systeem is volgens salesmanager 

Remco Neuteboom ook vanuit het oogpunt van service 

en onderhoud aantrekkelijk. Snel, flexibel en efficiënt 

dagelijks en technisch beheer vanuit één omgeving, 

op locatie of op afstand. 

Als gecertificeerd BORG beveiligingsbedrijf  adviseert 

en installeert Seceurtronics Security Systems, al ruim 

30 jaar, een breed scala aan hoogwaardige beveiligings-

oplossingen. Daarnaast levert Seceurtronics Nederland 

BV een uitgebreide portfolio aan innovatieve beveili-

gingsproducten en telecomoplossingen.
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Earth Simulation Lab Universiteit Utrecht • Utrecht

Opdrachtgever
Universiteit Utrecht, Utrecht

Architect
Barcode Architects, Rotterdam

Constructeur
ABT BV Ingenieursbureau, Delft

Adviseur installaties
ABT BV Ingenieursbureau, Delft

Hoofdaannemer
Friso Bouwgroep BV, Sneek

Onderaannemer installaties
Lammerink Installatiegroep, 
 Ootmarsum

Bouwperiode
Augustus 2016 - juni 2018

Bouwprogramma
Renovatie bestaand laboratorium-
gebouw met laboratoria, kantoren en 
industriële ruimten.

Bruto vloeroppervlak
6.960 m2

Barcode Architects uit Rotterdam kreeg, samen met ABT, de opdracht om het bestaande 
Robert J. van de Graaff laboratorium om te bouwen tot het Earth Simulation Lab (ESL) 
voor de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht. Het ontwerp behaalde 
de BREEAM Excellent classificatie; duurzaamheid speelt dan ook een grote rol. Caro van 
de Venne, partner van Barcode Architects, licht enkele aspecten toe.

Barcode Architects appelleert 
aan gebruikers ESL

In het Earth Simulation Lab 
wordt onderzoek gedaan 
naar hoe de aarde ‘werkt’. 
Zo wordt er gekeken naar 
fysische processen, patronen 
en verschijnselen op het 
aardoppervlak. 
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www.lammerink-groep.nl

»  elektrotechniek 
 » werktuigbouwkunde 
  » inbraak- & brandbeveiliging 
   » telecom- & zorgalarmering
 

I N S TA L L AT I E B E D R I J F
A M E R S F O O R T  B . V.

Veelzijdige
specialisten

installatietechniekin

“Een belangrijke pijler van het ontwerp is 
dat we de bestaande constructie behou-
den hebben”, vertelt Van de Venne. “Dat is 
natuurlijk een duurzame benadering: wat 
goed is gooi je niet weg.” Hergebruik en het 
toepassen van duurzame nieuwe mate-
rialen vormen een belangrijk aspect van 
duurzaam bouwen. Maar de grootste winst 
op het gebied van duurzaamheid valt te 
halen in het gebruik.

De gebruiker stimuleren tot 
duurzaam gedrag
In nauw overleg met de toekomstige 
gebruikers ontwikkelde Barcode Architect 
een uitgekiende lay-out, waardoor optimaal 
gebruik gemaakt kan worden van daglicht. 
Ook wordt gezond – en daardoor duurzaam 
– gedrag van de gebruikers gestimuleerd 
door het achterwege laten van personen-
liften. Weliswaar kunnen minder validen 
gebruik maken van de nog wel aanwezige 
goederenlift naar de verdieping, maar de 
bedoeling is dat zoveel mogelijk mensen de 
trap nemen. Van de Venne: “Bij duurzaam-
heid gaat het volgens ons niet alleen om 
het aantal  PV-panelen op je dak, maar ook 
om het aanspreken van de gebruiker op 
zijn mentaliteit.”

Gevel draagt bij aan duurzaamheid
De innovatieve, dubbele gevel draagt bij 
aan de daglichttoetreding en aan het bin-
nenklimaat van het ESL. Zowel in de zomer 
als in de winter zorgt de gevel, in combina-
tie met de klimaatinstallatie, voor een aan-
genaam binnenklimaat met een minimaal 
energieverbruik.

Van het voormalige Robert van der Graaf-laboratorium is alleen het zware 
betonskelet intact gebleven. Er is voor gekozen om oude materialen opnieuw 
te gebruiken, waardoor er maar weinig nieuwe materialen nodig waren. 

De gevel van het Earth Simulation Lab bestaat uit 
hoge glazen ramen en lichtblauwe betonpanelen, 
die ingelegd zijn met roestvrij staal. 

Tekst: Ton van de Laar

Gezond gedrag van de gebruikers wordt 
gestimuleerd door het achterwege laten 

van personenliften.
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Installeren op de 
vierkante centimeter
Helemaal energieneutraal is het Earth Simulation Lab niet, 

maar er is wel alles aan gedaan om het gebouw zo duurzaam 

mogelijk te maken. Op basis van een door ABT Ingenieurs 

opgesteld programma van eisen verzorgde Lammerink 

 Installatiegroep uit Ootmarsum de engineering van de werk-

tuigbouwkundige en elektrische installaties, die ook groten-

deels door het bedrijf zelf zijn aangelegd.

Woekeren met ruimte

Eigenaar/directeur Erik Lammerink legt uit wat daar bij kwam 

kijken. “We moesten ontzettend veel leidingen kwijt in een 

beperkte ruimte. Er worden veel technische medische gassen 

gebruikt, er zit een complete argon installatie in, luchtbehan-

deling die gekoppeld is aan de klimaatgevel en regeltechniek 

op maximaal niveau. Dat alles moest ook nog eens te moni-

toren zijn vanuit een aparte meldkamer van de universiteit. 

Hadden we niet in een BIM-model kunnen werken, dan was 

het ons nooit gelukt om alles in de plafonds te krijgen.”

Alles voor maximale duurzaamheid

Om in aanmerking te komen voor de BREEAM-kwalificatie 

‘excellent’ werd er alles aan gedaan om het gebouw zo duur-

zaam mogelijk te maken. Zo zijn er zonnepanelen geplaatst 

op het dak en zijn er warmte terugwininstallaties en warm-

te- en koudeopslaginstallaties geïnstalleerd. Lammerink is 

opgelucht, maar vooral trots dat alles goed verlopen is. In zijn 

eigen woorden: “We hadden er een beste kluif aan.”

Duurzaamheid 
ten top: casco 
hergebruikt

Friso Bouwgroep BV verbouwde het gebouw van 

de faculteit Geowetenschappen van de Universi-

teit Utrecht tot een duurzaam onderkomen voor 

het Earth Simulation Lab (ESL). Hergebruik van het 

bestaande betonnen casco was daarbij een van 

de uitgangspunten.

Het bestaande casco was weliswaar robuust, maar 

het was toch nodig om op sommige plaatsen 

de vloervelden te versterken. In het ESL worden 

namelijk onder meer aardbevingen gesimuleerd, 

waardoor er hoge eisen gesteld worden aan de 

constructie. De vloervelden werden versterkt door 

het inlijmen van wapening op de plekken waar 

dat nodig was. Zo leverde het hergebruik van het 

casco een grote bijdrage aan het bereiken van de 

BREEAM-kwalificatie Excellent.

Duurzaam bouwen

Andere maatregelen die Friso nam voor het 

bereiken van die kwalificatie waren het duurzaam 

transporteren van afval, een duurzame bouw-

plaatsinrichting en duurzame energievoorziening 

tijdens de bouw. Ook werden bouwmaterialen 

zoveel mogelijk in de nabijheid van de bouwplaats 

ingekocht, om zo CO2-uitstoot door het vervoer 

te minimaliseren.

Earth Simulation Lab Universiteit Utrecht • Utrecht
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bouw
Industrie

Vaktijdschrift over industriële en utilitaire bouwprojecten – maart 2018

Diviande

Veenendaal
The Cube

Tilburg

Uitbreiding en 

nieuwbouw 

Agrifac Machinery 

Steenwijk

150 jarig 
Amstel Hotel 
gerestaureerd

Amsterdam

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



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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