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Tekst: Desiree Scheid

Niet alleen in de hotelkamers, maar ook in de
lounge, het restaurant
en de entree is de artdecostijl doorgevoerd.
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Roermond • Hotel Grand Valies Roermond

Hotel

Grand Valies Roermond
Van interieur naar exterieur, een afwijkende
aanpak voor een onalledaags hotel

“Vanaf het eerste begin schetsten we het eisenpakket van de
opdrachtgever al helemaal uit. Normaal werk je van de buitenkant naar
binnen, dat vonden wij hier niet logisch. De kamers, de sfeer en de routing
binnen in het hotel zijn het belangrijkst. Vanuit dát idee zijn we gaan
ontwerpen”, legt Arnie van Dun, interieurarchitect uit. Bij Hotel Grand
Valies in Roermond zijn wel meer zaken anders aangepakt. “We zijn van
het interieur naar het exterieur gaan werken.”
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Hotel Grand Valies Roermond • Roermond

Hotel Grand Valies
Roermond
PEVO van Montfort Elektro: “De afwerkings
details zijn hier van een zeer hoog niveau”

Het elektrotechnisch installatiebedrijf PEVO van Montfort Elektro uit Roermond is een bekende partij voor het
duo Adams en Van Dun. Rick Tinnemans legt uit: “Na
hotel DUX dachten wij ook bij Het Valies al vroeg mee
over de juiste engineering van de (elektra) installaties.
Van daaruit verzorgden we de werkvoorbereiding en het
elektrotechnisch tekenwerk.” Aansluitend is de uitvoering
gestart. “En daar blijft het niet bij. Uiteindelijk zorgen wij
ook voor de EIB-KNX-programmatie van het gebouwbeheersysteem en het in bedrijf stellen van de installaties.”

In overleg met Arnie van Dun, de interieurarchitect,
werkte PEVO van Montfort Elektro ook de lichtplannen
uit voor zowel binnen als buiten. En daar hoort natuurlijk ook de levering en montage van de verlichting bij.
Tinnemans: “De afwerkingsdetails zijn hier van een zeer
hoog niveau waardoor een nauwe samenwerking met

Op een van de mooiste plekken in Roermond, met
zicht op de Roer, verrijst inmiddels het zestig kamers tellende hotel over vijf verdiepingen. Met de
uitgewerkte gewenste beelden van de binnenkant
op papier stapten Van Dun en opdrachtgever Victor
Adams naar architecten om samen na te denken
over een bijpassende buitenkant. Uiteindelijk kwam
de realisatie bij Engelman Architecten terecht.
Van Dun werd vier jaar geleden al gevraagd voor Hotel Grand Valies Roermond, nadat hij zich eerder ook
inzette voor het ontwerp van Hotel Dux, een ander
project van Adams Beleggingen in Roermond. “We
hebben heel regelmatig contact en zijn gezamenlijk
opgegaan in het ontwerpproces. Het bedenken en
bespreken van alle onderdelen. Tot het einde toe
lopen we heel intensief samen op, bij elke stap, bij
elk detail.”
De architectuur, maar ook alle details in het hotel,
stralen de sfeer uit van de Amerikaanse art-decostijl. Zoals toegepast in de jaren dertig in New York
en Chicago. “Niet eenvoudig, een unieke klasse die
niet om de hoek te vinden is. We hebben dan ook
ontzettend veel onderzoek gedaan en wereldwijd
partijen gezocht die deze stijl voor ons kunnen
vertalen. Van vloertegels, plafonds, panelen en metaalwerk tot aan armaturen, kroonluchters en zelfs
handdoekrekken en jashaken. Alles is speciaal ontworpen en doorgevoerd in art-decostijl. De gasten
en bezoekers zullen straks hun ogen uitkijken. Niet
alleen in de hotelkamers, maar ook in de lounge, het
restaurant en de entree. Deze grandeur verwacht
niemand aan te treffen bij een hotel in Roermond.”
Het Valies onderscheidt zich niet alleen door haar
architectuur en design van andere hotels. Het richt
zich als familiehotel op een markante locatie speci-

alle betrokken partijen erg belangrijk is. Prettig om dan
met bekenden te werken.”

PEVO van Montfort Elektro verzorgde ook alle bekabelingen, schakelmateriaal en patchkasten bij Het Valies.
Het Limburgse bedrijf, dat ook veel projecten in Brabant
uitvoert, vindt een persoonlijke benadering erg belang-
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rijk. Daarnaast zijn kwaliteit, service en flexibiliteit de
uitgangspunten bij alle installaties die de geschoolde
elektriciens aanleggen. Ze staan dagelijks klaar om met
deze uitgangspunten installaties aan te leggen die zekerheid bieden en het gemak vergroten.
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ELECTRO | GAWALO | VERWARMING | SANITAIR
SERVICE & ONDERHOUD | DUURZAME ENERGIE
PANNENWEG 117 NEDERWEERT
T (0495) 631 224
WWW.KESSELS-INSTALLATIES.NL

|

fiek op gezinnen met kleine kinderen. Uiteraard zijn
er veel familiekamers, maar er is ook een kinderspeelplaats. In deze speelruimte kunnen ouders
hun kroost kwijt als ze rustig willen dineren of een
bezoekje aan het Designer Outlet willen brengen.

Roermond krijgt er een karakteristiek pand bij. Een
aanwinst die zorgt voor een betere verbinding tussen het stadscentrum en de gebiedsontwikkeling
Roerdelta. Ook interessant voor bezoekers die niet
blijven overnachten.

De architectuur, maar ook
alle details
in het hotel,
stralen de sfeer
uit van de
Amerikaanse
art-decostijl.

Opdrachtgever/Ontwikkelaar
Victor Adams Beleggingen BV, Herten

W-installaties
Kessels Installaties BV, Nederweert

Luchtbehandeling
Bo-Air, Drunen

Interieurarchitect
Arni van Dun Interieurarchitectuur,
Roermond

Kozijnen
ASW Groep, Nederweert

Interieurbouw
Verdam Interieurmakers, Neerkant

Koeling
Koning Koudetechniek BV, Bakel

Plafond
Akoestiek compleet BV, Hedel

Architect
Engelman Architecten, Roermond
Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Schroen, Heythuyzen
E-installaties
PEVO van Montfort Elektro, Roermond

Bouwmanagement
Hermens Bouwconsultant, Weert
Bouwtoezicht
Van Nieuwenhoven Bouwadvies &
Management, Roermond

VESTIGING ROERMOND
Schepersweg 3a
6049 CV Roermond
0475 - 460300 | info@pevm.nl
www.pevm.nl
VESTIGING NEDERWEERT
Pannenweg 136
6031 RK Nederweert
0495 - 625314 - info@pevm.nl
www.pevm.nl
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AMS Cargo • Schiphol-Rijk

De voorzijde van het distributiecentrum ligt aan een interne
ontsluitingsweg. De achterzijde grenst aan de provinciale weg N201
Vanwege de zichtbaarheid
van het pand is er goed
nagedacht over de uitstraling.
Er is daarom gekozen voor
grote raampartijen.

DENC
Voor het project AMS Cargo stond DENC
voor de uitdaging een distributiecentrum
te ontwerpen, nabij een van de startbanen van Schiphol.
“Onze opdrachtgever is Distri Development in Den Bosch, een partij waarmee
we al meerdere keren hebben samengewerkt”, vertelt Peter van Meerwijk,
Directeur DENC Zuid. “Ons doel is een

Opdrachtgever
Built to Build Vastgoed BV, Den Bosch
Proptimize Nederland BV, Vught
Architect
DENC Netherlands BV, Bussum
Hoofdaannemer
Van der Heijden bouw en ontwikkeling,
Schaijk
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distributiecentrum creëren dat voor
een investeerder en voor huurders zo
aantrekkelijk mogelijk is. Omdat het
project nabij een van de startbanen van
Schiphol langs de A4 ligt, waren er wat
beperkingen. Zo waren er duidelijke
bepalingen in de bouwhoogte en bouwlijnen. Ook moest er nagedacht worden
over de parkeermogelijkheden waar duidelijke regels voor waren. Je wil de kavel

E-Installatie
Hoppenbrouwers Techniek, Udenhout
W-Installatie
Van Bon Installatiebedrijf BV, Heesch

natuurlijk zo optimaal mogelijk benutten en zoveel mogelijk vierkante meter
redigeren. Uiteindelijk is er besloten
een extra kavel aan te kopen, onder de
aanvliegroute, waar wel vrij geparkeerd
kan worden.”
De voorzijde van het distributiecentrum
ligt aan een interne ontsluitingsweg. De
achterzijde grenst aan de provinciale
weg N201.
Van Meerwijk: “Omdat de achterzijde
van het pand juist het meest zichtbaar
is, hebben we goed moeten nadenken
over de uitstraling. We hebben voor
grote raampartijen gekozen en er is een
bijzonder ontwerp gemaakt voor de
reclame-uitingen. In grote kaders, vlakken, kunnen de bedrijven hun reclameborden plaatsen. Waar het om gaat is
het resultaat, namelijk een hoogwaardig
distributiecentrum op een goed bereikbare en zichtbare locatie.”

Tekst: Natasja Bijl

Er waren duidelijke bepalingen in de
bouwhoogte en bouwlijnen omdat het project
nabij een van de startbanen van Schiphol ligt.

Van der Heijden Bouw en
Ontwikkeling
Kan het nóg sneller?

Het resultaat is een hoogwaardig distributiecentrum
op een goed bereikbare en zichtbare locatie.

In krap zeventien maanden een gebouw realiseren is best bijzonder. Dat lukt alleen als je een strakke planning hanteert en alle
partijen optimaal samenwerken.
Op 1 juni werden drie van de in totaal vijf units opgeleverd. De
laatste twee volgden eind juli. Dan staat er op een kavel van
519 hectare grond een hoogwaardig multi-tenant distributie
centrum van ongeveer 34.000m2 met warehouse, kantoren en
docks, plus een buitenterrein inclusief laadkuilen. Dit gloednieuwe AMC Cargo Center, met luchthaven Schiphol om de hoek,
is een ontwikkeling van Distri Development, een samenwerking
tussen Proptimize en Built to Build.
Hoofdaannemer is Van der Heijden Bouw en Ontwikkeling uit
Schaijk. “Wij hebben zowel het bouwkundige als het installatietechnische gedeelte uitgevoerd. Met onze expertise en ervaring
zijn we in staat om de doorlooptijden van een traject te verkorten, met een zeer korte bouwtijd als resultaat. Daarvan is dit
project een goed voorbeeld. Ik denk dat daar ook de uitdaging ligt.
Door altijd scherp te blijven kan het nog sneller of slimmer. Is er
een ‘go’ voor het project dan staan we in de startblokken! Van der
Heijden Bouw en Ontwikkeling werkt met vaste partners die net
als wij inhoud geven aan slim en kostenefficiënt samenwerken”,
aldus Jeroen van Beuningen, projectleider.
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Tekst: Ton van de Laar

Opdrachtgever
Gemeente Gilze en Rijen

Constructeur
Bartels Ingenieurs voor Bouw & Infra

Beplating
Boerboom Hout BV, Bergeijk

Directievoering
Van der Meijs Bouwmanagement &
Advies BV, Tilburg

Installatie zwembad
Lotec BV, Eindhoven

Bouwprogramma
Multifunctioneel sportcomplex met
zwembad, sporthal met tribune, wellnessruimten, kleedruimten, centrale
hal/kantine.

Bouwkundig aannemer
Van der Horst aannemers, Mill
Technische Installaties
Terberg Totaal Installaties BV, IJsselstein
Architect
Slangen+Koenis Architecten, IJsselstein
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rvs-trappen, de perrondoor
voeren voor het opbergen van de
wedstrijdlijnen, de wedstrijd
lijnen zelf en de startblokken en
de draagbeugel voor het doorzwemscherm
VDH Roestvrijstaal, Leerdam

Bouwperiode
Maart 2017 – mei 2018
Bruto vloeroppervlakte
5.350 m2

Gilze en Rijen • Nieuwbouw Sportcomplex Den Butter

Een duurzaam sportcomplex in een groene

omgeving

Sinds mei 2018 staat aan de rand
van het dorp Rijen in de gemeente
Gilze en Rijen het prachtige,
multifunctionele sportcomplex
Den Butter. Het omvat onder
meer een 25-meter zwembad en
een topsporthal met tribune, die
voldoet aan de NOC*NSF-eisen.
Van der Horst aannemers uit Mill
bemachtigde samen met Terberg
Totaal Installaties de opdracht voor
ontwerp, realisatie en onderhoud
van dit complex. Zij schakelden
voor het ontwerp Slangen+Koenis
Architecten in en Lotec voor de
zwembadinstallatie.

De inwoners van
Gilze en Rijen
hebben er een
fraai en duurzaam
sportcomplex bij.

Een met de natuur

Duurzaamheid

Het sportcomplex ligt in een groene,
agrarische omgeving, aan een oud karrenspoor dat in de terreinindeling duidelijk herkenbaar bleef. Om te harmoniëren
met die omgeving is de gevel van Den
Butter voor een groot deel uitgevoerd in
donkergekleurd hout, terwijl grote raampartijen ook van binnenuit de relatie met
de natuur versterken. Schuine daken
zorgen er waar mogelijk voor dat het
gebouw minder robuust overkomt.

Sportcomplex Den Butter is zo duurzaam
mogelijk gebouwd. Ted van Schijndel,
commercieel directeur van Van der Horst
aannemers, licht toe: “We hebben een
gemiddelde GPR-score gehaald van 8,55,
wat hoog is voor een complex met een
zwembad.” Er is gebruikgemaakt van
gecertificeerd hout, zowel binnen als
buiten. Op het dak zijn 485 PV-panelen
geplaatst, het gebouw heeft een hybride
verwarmingssysteem en in het zwembad

en de sporthal is het Climotion klimaatsysteem, het vroegere BaOpt, toegepast.
Verder is er ledverlichting, triple beglazing en zijn er bouwkundige zandfilters
aangebracht voor de waterzuivering.
Duurzaamheid kan ook vertaald worden
naar degelijkheid. Omdat Van der Horst
en Terberg ook tekenden voor het onderhoud gedurende 25 jaar kon daar met
de keuze van materialen en installaties
rekening mee gehouden worden.
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Nieuwbouw Sportcomplex Den Butter • Gilze en Rijen

Een mooi project
voor VDH Leerdam
VDH Leerdam BV is een holding van vier bedrijven,
dat zich richt op alles wat bij de inrichting van zwembaden komt kijken. Om in een dergelijke nichemarkt
onderscheidend te zijn staan kwaliteit en service
voorop. Sales- en accountmanager Pim Wiegman van
VDH verwoordt het zo: “Als wij willen blijven bestaan
moeten de zwembaden ook blijven bestaan.”

Maatwerk in rvs
VDH Roestvaststaalbouw is naast VDH Engineering,

De gevel van Den Butter is voor een groot deel
uitgevoerd in donkergekleurd hout. Dit om
harmonie te realiseren met de omgeving.

VDH Technisch handelsbureau en Badim een van de
takken van de holding. Het leverde voor het zwembad van Sportcomplex Den Butter alle rvs-trappen,
de perrondoorvoeren voor het opbergen van de wedstrijdlijnen, de wedstrijdlijnen zelf en de startblokken. Ook de draagbeugel voor het doorzwemscherm,
nodig bij het afzwemmen voor diploma’s, behoorde
tot de levering, net als de leuning voor de naast het
zwembad gelegen whirlpool. VDH Roestvaststaalbouw levert verder onder andere duikplanken en
springstellingen.

Wiegman vond het een mooi project. “Het eindresultaat ziet er strak uit”, zegt hij. “Den Butter is een
mooie aanvulling op ons portfolio, zeker omdat het
een zwembad is dat zich richt op een kleine gemeenschap. We zijn trots dat we ook op die schaal hebben
mogen doen waar we goed in zijn: maatwerk leveren.
Alle rvs-onderdelen zijn door onszelf uitgetekend
en vervaardigd.”

Dé totaalleverancier en specialist in
zwembadinrichtingen in België en
Nederland
Industrieweg 15a, 4143 HP Leerdam - +31 345 615 266 - info@vdh-leerdam.nl - www.vdh-leerdam.nl
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Akoestische
panelen voor
Den Butter
Boerboom Hout BV uit Bergeijk leverde de beplating
voor het zwembad en de sporthal van sportcomplex
Den Butter. Het ging onder meer om Sonans-platen,
geperforeerde Kerto-Q-platen van vurenhout, afkomstig uit Finland. Salesmanager Ruud Goossens
In het zwembad en de sporthal
is het Climotion klimaatsysteem,
het vroegere BaOpt, toegepast.

van Boerboom legt uit wat die levering inhield: “We
hebben de platen op maat gemaakt en voorzien van
een perforatie met gaten van 10 millimeter, met een
steek van 20 millimeter. Ook hebben we de platen
op kleur gebracht en aan de achterzijde voorzien van
Firetdoek. Aannemer Van der Horst heeft de platen
gemonteerd.”
Dempend, esthetisch en duurzaam
Dankzij de perforatie zorgen de Sonans-platen,
in combinatie met de achterliggende isolatie en
luchtspouw, voor een beperking van nagalm en
flutter, die zeer hinderlijk kunnen zijn in dergelijke
ruimten. De natuurlijke uitstraling van het hout

Kleine bouwplaats

zorgt voor een warme sfeer, terwijl het uit PEFC-ge-

De bouwplaats voor het sportcomplex
was klein. Dat vergde het nodige organisatietalent. Van Schijndel: “We hadden maar weinig ruimte, mede door
de vele bomen die behouden moesten
blijven. Daarvoor hebben we een speciaal bomenplan gemaakt. We hebben de
bouwvolgorde ook aangepast, om ervoor
te zorgen dat we overal bij konden en
alle materialen op hun plek konden
krijgen. Met een mobiele kraan werkten
we als het ware naar de uitgang toe. Ook
probeerden wij zo min mogelijk overlast
te veroorzaken voor de omwonenden.”
Die omwonenden en de andere inwoners
van Gilze en Rijen hebben er nu een fraai
en duurzaam sportcomplex bij.

certificeerde bossen afkomstige hout ook bijdraagt
aan de duurzaamheid. Bovendien zijn de platen zeer
balvast, een groot voordeel bij sporthallen.

Uw CNC-specialist hou(d)t uw geluid in de gaten
Sonans®
WWW.BOERBOOM.NL - INFO@BOERBOOM.NL
boerboom bouwbeurs.indd 1

14-11-16 08:38
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Woonwinkelcomplex Haven Zuid • Almelo

Deelgebied Haven Zuid: meer mensen
in de binnenstad en aan het
Ook in Almelo wordt volop gebouwd, het
nieuwe deelgebied Haven Zuid met een mix
van winkels, parkeren en wonen verrijst. Het
nieuwe woonwinkelcomplex komt in de nabije
toekomst aan een nieuwe havenkom te liggen
en wordt daarmee het absolute centrum van
de stad. “Er is altijd wat te doen in Almelo”,
klinkt meer en meer.

water

Bij het project
Haven Zuid wordt
een commerciële
winkelplint
gerealiseerd met
daarboven 42
nieuwe huur
appartementen
en aansluitend
parkeerdek.

Het Centrumplan Haven Zuid omvat de
nieuwbouw van een commerciële winkelplint met daarboven 42 huurappartementen. Tussen de winkels op de begane
grond en de appartementen komt een
parkeerzone die aansluit op het bestaande parkeerdek.

Grootschalig masterplan
Haven Zuid maakt onderdeel uit van een
masterplan waarvan de doelstelling is
om een uitnodigende en eigentijdse binnenstad te realiseren. Door een verou-

Opdrachtgevers
Gemeente Almelo, Urban Interest
Ontwikkeling BV, Den Haag en
Woningstichting Beter Wonen, Almelo
Architect
Architectenbureau IAA Architecten,
Enschede (Centrumplan Haven Zuid)
Architect SUM Architecten BV, Hilversum (gevelontwerp en appartementen)
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derde binnenstad, leegstand van kantoren en algehele verslechtering kwam
de leefbaarheid onder druk te staan.
Zodoende sloegen de gemeente Almelo,
projectontwikkelaar Urban Interest en
woningbouwvereniging Beter Wonen in
2016 de handen ineen om één stedenbouwkundig geheel te maken.

Fasegewijs
De plannen zijn opgedeeld in deelgebieden en zullen in een aantal jaren
fasegewijs worden uitgevoerd. Leeg-

staande kantoren worden daarbij
getransformeerd naar woningen, en
winkels worden verplaatst. Verder wordt
de binnenstad verrijkt met een waterboulevard, een echte havenkom, een
nieuw stadsplein, nieuwe winkels en
centrum-stedelijk wonen en een nieuwe
stadstuin. Zelfs het kanaal buiten Almelo
wordt verlengd naar de stadshaven. Met
een kano, roeiboot of sloep vaar je straks
het centrum in.

Hoofdaannemer
Goossen Te Pas Bouw BV, Almelo
i.c.m. Dura Vermeer Bouw, Rotterdam

E-lnstallateur
Van de Blaak Technische Installaties BV,
Harskamp

Adviseur
Sänger Ingenieursburo Bouw- en Civiele Techniek BV, Almelo

S- en W-Installateur
Cevesin BV, Dieren

Constructeur
Aveco de Bondt, Holten

Bruto vloeroppervlak
8.500 m2
Bouwperiode
juli 2017 - laatste kwartaal 2018

Project Haven Zuid

Levendige
E-installatie in
Almelo

De algemene insteek van het ontwerp
van blok ‘Haven Zuid’ sluit aan bij de
historische context van de stad Almelo
en het hedendaagse stedelijk weefsel. Het ontwerp resulteert in krachtige
gebouwen met een eigen identiteit. Dit
versterkt de samenhang in de stad. De
begane grond is bestemd voor detailhandel. Het parkeerdek tussen winkels en de
woningen verdient extra aandacht. De
aansluiting op het bestaande parkeerdek
van de havenpassage gebeurt door middel van twee ‘transparante’ luchtbruggen. De bovenliggende appartementen
worden net als de appartementen bij een
ander deelplan afgenomen en verhuurd
door Beter Wonen. De appartementen
hebben een verschillend karakter: ‘Havenpanden’ aan de haven, ‘Stadse panden’ aan de Waagstraat en de Wierdensestraat en ‘Kloosterhofwoningen’ rond
de Kloosterhof. Bewoners genieten straks
van een prachtig uitzicht op het water.

Aan de doelstelling om een levendig en uitnodigend Almelo te realiseren werkt ook totaalinstallateur Van de Blaak Technische Installaties BV
mee. Bij het project Haven Zuid, onderdeel van een
grootschalig masterplan, wordt een commerciële
winkelplint gerealiseerd met daarboven 42 nieuwe
huurappartementen en aansluitend parkeerdek.
Van de Blaak draagt zorg voor zowel de E-installatie
en de zonnepanelen van het appartementengebouw als de voorziening voor de camerabewaking
op het parkeerdek en de hellingbaanverwarming
voor de drive-overs. Tevens wordt er verlichting
onder het appartementengebouw en aan de galerijen gemonteerd, wat moet zorgen voor voldoende
verlichting op het parkeerdek.

Wij ontwerpen, installeren en onderhouden

elektrotechnische installaties

in de utiliteits- en woningbouw.

GROOT ZIJN EN TOCH KLEIN BLIJVEN
Een sterk team op het gebied van gas, water en elektra. Groot zijn en
toch klein blijven. Dan ben je qua prijs en service een interessante
partner voor het MKB. Dat is dan ook de reden dat Van de Blaak
Technische Installaties uit Harskamp en Van Grootheest CV- en
loodgieterbedrijf uit Harskamp, hun krachten hebben gebundeld.
Het team met samen meer dan 100 jaar ervaring mag zich totaalinstallateur noemen. 'Die combinatie levert voor de klant alleen
maar voordelen op', aldus Martin van Beek.

6732 BS Harskamp

T: 0318 45 72 48

Verlichtingsinstallaties
PV zonnepanelen
Laadpunten
elektrische auto’s
Licht/kracht
Datanetwerken en
Domotica en
zorgsystemen
Inbraakdetectie- en
camerasystemen
Brandmeld- en
ontruimingsinstallaties
Noodverlichting
Inspectie, Service
en Onderhoud

info@vandeblaak.nl

woonwinkelcomplex is op palen”, zegt projectleider
Bart van Santen. “Hier is de onderliggende kant het

Wij hebben een
passende oplossing
voor alles op het gebied
van elektrotechnische
installaties.
Otterloseweg 2

“Wat dit project onderscheidt, is dat het een

parkeerdek en dan vergt de afwerking een hoger
niveau dan als je het in de kruipruimtes zou kunnen
wegwerken. Bovendien dient dit gedetailleerde
nutstracé aan te sluiten op een ander project. Ook
het werk aan de hellingbaan vraagt enig kunst- en
vliegwerk, omdat het parkeerdek door twee luchtbruggen gekoppeld wordt aan het havenblok, weer
een ander deelproject. Wij zijn een klein bedrijf wat
groots meedenkt en goed is in het samenspel om
het tot een maatpak te maken.”

www.vandeblaak.nl
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Technova College • Ede

Strak

en modern schoolgebouw voor
Edese techniekstudenten
Transparantie en licht zijn essentieel in het ontwerp van het
Technova College in Ede. Door de glazen plintgevel zijn de
werkplaatsen van buitenaf zichtbaar en eenmaal in het gebouw
zorgen vides en shedkappen voor veel daglichttoetreding. Een
consortium van drie Edese bedrijven realiseerde dit nieuwe
schoolgebouw van ROC A12.
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Tekst: Margot Visser

Doordat alle pui- en
wandelementen in één
vlak staan, zijn er geen
uitstulpingen en is het een
heel strak gebouw geworden.
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Technova College • Ede

Sterk in stoffering
Onderhoudsarm en duurzaam zijn twee belangrijke eisen die
aan de vloeren in het nieuwe Technova College in Ede worden
gesteld. In de oudbouw, het gedeelte van de voormalige MTS
dat is blijven staan, is daarom gekozen voor rubberen vloerbedekking van Nora. Van Voorst Projektendienst legde 4.000 m2
van dit materiaal. “Rubber is een natuurproduct en dus heel
duurzaam. Doordat het geen coating nodig heeft, zijn bovendien de onderhoudskosten laag”, vertelt eigenaar Peter Fiering.
Van Voorst Projektendienst is een familiebedrijf dat inmiddels
in handen is van de derde generatie. Het Edese bedrijf richt
zich op het stofferen van vloeren met harde en zachte vloerbedekkingen. Ook het verzorgen van raamdecoratie zoals gordijnen, lamellen en zonwering behoort tot het dienstenpakket.
Tot de vaste klantenkring behoren winkelketens, kantoorinrichters, hotels, architecten, interieurbouwers en aannemers.

Techniek met een menselijk gezicht
Techniek met een menselijk gezicht
DUURZAAM
DUURZAAM
• Energiebeheer
• Energiebeheer
• WKO installaties
• WKO installaties
• Zonnepanelen
• Zonnepanelen
• Energielabel
• Energielabel

KLIMAAT
KLIMAAT
• Verwarming / koeling
• Verwarming / koeling
• Luchtbehandeling
• Luchtbehandeling
• Sanitair
• Sanitair
• Regeltechniek
• Regeltechniek

ELEKTROTECHNIEKTECHNISCH
TECHNISCH
ELEKTROTECHNIEK
BEHEER BEHEER
•
Energie
en
licht
•
• Energie en licht
• Expertise Expertise
Beheer / bediensysteem
• onderhoud
Beheer en onderhoud
• Beheer •/ bediensysteem
• Beheer en
•
MJOP / NEN2767
•
Zwakstroom
en
data
• Zwakstroom en data
• MJOP / NEN2767
• Beveiliging
• afstand
Beheer op afstand
• Beveiliging
• Beheer op
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Galvanistraat
26
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T. (0318) 63T.73(0318)
75 63 73 75
6716 AE Ede E. info@itn.nl
E. info@itn.nl
6716 AE Ede

2
Faradaystraat Faradaystraat
2
6718 XT Ede 6718 XT Ede
Faradaystraat
2
6718bouwbedrijfkreeft.nl
XT Ede
bouwbedrijfkreeft.nl

BOUWBEDRIJFKREEFT.NL
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Interieurbouw:
• Particuliere markt
zoals onder andere:
• Keukens
• Badkamers
• Kastenwanden
• Meubels

• Zakelijke markt

zoals onder andere:
• Winkelinrichting
• Kantoormeubilair
• Receptiebalies
• Presentatiemeubels

Molenstraat 25 A
3927 AB Renswoude
T: 0318 – 30 12 12
F: 0318 – 30 13 54
E: info@ejinterieurs.nl
W: www.ejinterieurs.nl

In het gebouw zorgen vides
en shedkappen voor veel
daglichttoetreding.

Het doel dat opdrachtgever COG (Christelijke Onderwijs Groep) voor ogen had
was ‘een innovatieve en comfortabele
leeromgeving voor onze techniekstudenten, een gebouw dat geweldig
onderwijs mogelijk maakt’. Met deze
opdracht en een PVE op hoofdlijnen
ging Team techINnova aan de slag. Het
consortium bestaat uit de drie Edese
bedrijven Bouwbedrijf Kreeft BV, ITN
Installatietechniek BV en Bruil Bouw aan

Opdrachtgever
Christelijke Onderwijs Groep
Architect
Cepezed, Delft
Bouwbedrijf
Bouwbedrijf Kreeft BV, Ede;
Bouwfysisch adviseur
DGMR, Arnhem

de slag. Voor het ontwerp werd architect
Cepezed ingeschakeld.

Strak en vlak
Het Technova College staat op de plaats
van het voormalige Technisch College
Ede. Het grootste gedeelte van dit pand is
gesloopt, maar circa 30 procent is blijven
staan en geïntegreerd in de nieuwbouw.
“Door de oude gevel eraf te halen en
deze te voorzien van de nieuwbouwge-

Constructeur
IMd Raadgevende Ingenieurs,
Rotterdam
Installatie-adviseur
Huisman & Van Muijen, Den Bosch
Installaties
ITN Installatietechniek, Ede

vel, met dezelfde looks als de rest van
het pand, heeft het gebouw een consistente uitstraling gekregen”, vertelt
Marcel van Veldhuizen van Bouwbedrijf
Kreeft. Doordat alle pui- en wandelementen in één vlak staan, zijn er geen
uitstulpingen en is het een heel strak gebouw geworden. De aluminium pui heeft
geen screens, maar is in plaats daarvan
voorzien van hoog zon- en warmtewerende beglazing met lichtwering aan de

Interieurbouw
EJ Interieurs, Renswoude
Vloeren
Van Voorst Projectendienst, Ede
Bouwperiode
April 2017 – juni 2018
Aanneemsom
Circa 8,5 miljoen
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Technova College • Ede

ITN
Op donderdag 11 mei 2017 was de officiële start van de

Zo brengen wij onderwijs en techniek samen. Zo hebben

bouw. De bouw werd geopend door het ROC. Vanaf die

we verschillende werkplaatsen gecreëerd waar studenten

donderdag zijn wij begonnen met het boren van de palen

samen kunnen werken met het bedrijfsleven. Daarnaast is

en zijn we daadwerkelijk gestart. Na ruim een jaar hard

het pand energiezuinig omdat er energie gebruikt wordt

werken is zeer recent het Technova College opgeleverd. Als

uit de omliggende biomassacentrale in Ede. De opdracht-

Edes bedrijf zijn wij hier erg trots op.

gever is zeer tevreden met het eindresultaat. Na oplevering
assisteren we de opdrachtgever nog bij de inrichting van

Samen met bouwbedrijf Kreeft hebben wij het gebouw

het pand. Gelukkig houdt het werk hierna niet op voor ons.

ontworpen. Dit maakt het project voor ons extra bijzonder.

Na de oplevering mogen wij namelijk twintig jaar lang

Het Technova Collega is hierdoor een toekomstbestendig

het onderhoud uitvoeren voor het Technova College. Een

gebouw geworden, waar techniekonderwijs gericht op

taak die wij met veel enthousiasme op ons nemen! Vanaf

leren en werken, centraal staat.

september wordt het gebouw in gebruik genomen door
studenten en docenten. In oktober wordt het gebouw fees-

In het gedeelte van de voormalige MTS dat is blijven staan,
is gekozen voor rubberen vloerbedekking van Nora.
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telijk geopend voor alle leerlingen.

binnenzijde. Doordat het pand is uitgelegd op stramienen van 3,6 meter, is de flexibiliteit qua inrichting groot.

Korte looproutes
De totale vloeroppervlakte bedraagt circa 10.000 m2. Op
de begane grond komen de werkplaatsen. Doordat deze
voorzien zijn van volledig glazen puien, staat het gebouw
in directe verbinding met de buitenwereld. Verder bevinden zich hier de centrale hal, een innovatieve werkplaats
van 1.000 m2 en de kantine. Op de verdiepingen zijn de
leslokalen van de diverse opleidingen. Vanaf elk cluster
is de begane grond snel bereikbaar via trappenhuizen. De
looproutes zijn hierdoor altijd kort. Hoewel het een lang
en breed gebouw is (100 meter lang en 40 meter breed),
oogt het door de vele vides en shedkappen overal licht en
toegankelijk.

No-nonsense
interieurbouwer
Ambachtelijk vakmanschap gecombineerd met een
modern machinepark is waar interieurbouwbedrijf
EJ Interieurs uit Renswoude voor staat. Toen de
twee oprichters en naamgevers, Evert Jan van der
Velde en Evert Jan de Leeuw, hun bedrijf tien jaar

BENG

geleden startten, kozen ze er bewust voor om met-

Door verschillende duurzaamheidsmaatregelen (277
zonnecollectoren, LED-verlichting, daglichtregeling en
aanwezigheidsdetectie, hoge Rc-waardes) voldoet de
nieuwbouw aan de BENG-normering. Energie wordt
betrokken vanuit de nabijgelegen biomassacentrale in
Ede. In september betrekken de techniekstudenten hun
nieuwe onderkomen.

een in de meest geavanceerde computergestuurde

De werkplaatsen zijn voorzien van volledig glazen puien. Daardoor
staat het gebouw in directe verbinding met de buitenwereld.

Voor het nieuwe Technova College levert EJ Interi-

machines te investeren. Welke vormen of afmetingen een klant ook wenst, EJ Interieurs kan het
dankzij dit machinepark maken. Korte lijnen en een
no-nonsense aanpak kenmerken hun werkwijze.

eurs in opdracht van aannemer Bouwbedrijf Kreeft
verschillende interieuronderdelen: de centrale
receptiebalie met een achterwandkast en enkele
bureau-opstellingen, twee uitgiftebalies voor ICT
en gewone leermiddelen, een pantry, diverse stiltewerkplekken voor docenten en een balie voor de
motorvoertuigenafdeling. Wat betreft materialen
is gekozen voor een extreem matte HPL (zodat je
geen vingerafdrukken ziet) gecombineerd met RVS
en een lookalike RVS.

Sinds 1959 kunnen bedrijven
bij ons terecht voor alle
soorten projectstoffering,
van vloerbedekking tot zonwering.

EJ Interieurs heeft de beschikking over een werkplaats van 900 m2. Het bedrijf heeft drie leerlingen
in dienst die een opleiding volgen aan het Technova
College. “Zij werken bij dit project dus aan hun
eigen interieur”, aldus Van der Velde.

WWW.VAN VOORS T . NL
VAN VOORST PROJEKTENDIENST
ELLEBOOG 13, EDE | T. 0318 - 62 15 77 | INFO@VANVOORST.NL
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Vitalis College
betrekt prijswinnende nieuwbouw
Het heeft tijd en doorzettingsvermogen gekost, maar nu
is het eindelijk zover. Het Vitalis College betrekt komend
schooljaar de nieuwbouw aan de Biesdonkweg in Breda. Het
bijzondere ontwerp van Atelier Pro, dat tot stand is gekomen
in samenspraak met medewerkers en studenten, werd in
2015 al beloond met de Bredase Welstandsprijs.

Opdrachtgever
ROC West-Brabant, Breda
Architect
Atelier Pro Architecten BV, Den Haag
Bouwmanagement
BBN Adviseurs, Rotterdam
Bouwfysisch adviseur
Sweco Nederland BV, De Bilt
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Constructeur
IMd raadgevende ingenieurs,
Rotterdam
Hoofdaannemer
Slokker Bouwgroep BV 
(Vestiging Breda), Breda
E-Installatie
Bink Installatie Groep BV, Zundert

W-Installatie
KIN Installatietechniek, Rijen
Gevelbeplating en zetwerk
VPT Versteeg, Heusden
Stucadoor
Van Mourik Stucadoors, Geldermalsen

Breda • Vitalis College

Tekst: Astrid Berkhout

Er was een strakke deadline
omdat het Vitalis College
het schoolgebouw echt in
gebruik wil nemen tijdens
het nieuwe schooljaar.

De nieuwe school biedt plaats aan de
opleidingen pedagogiek, uiterlijke verzorging, dienstverlening en gezondheidszorg. De veiligheidsopleidingen blijven
gevestigd op de huidige locatie van het
Vitalis College aan de Terheijdenseweg
in Breda. “Een school is meer dan een
verzameling lokalen, het is een leefgemeenschap die gericht is op leren”,
aldus Atelier PRO. Dat is terug te zien in
het ontwerp. Kenmerkend is de X-vorm
van de nieuwbouw. Daardoor lijkt deze
minder groot dan hij daadwerkelijk is.

De twee zuidelijke poten en het hart
beslaan vier lagen en zijn duidelijk zichtbaar vanaf de Nieuwe Kadijk. De poten
op het noordwesten en noordoosten zijn
respectievelijk twee en drie lagen. Dit
zorgt voor een spannend hoogtespel, ook
met de omliggende bebouwing.

Aparte werelden
De afzonderlijke opleidingen zijn allemaal gehuisvest in een specifieke poot
c.q. vleugel, elk met een geheel eigen
uitstraling; Brigitte Jongstra zorgde voor

Industriebouw • juli 2018 • 29

Vitalis College • Breda

Binnen is gebruikgemaakt van
rustige, natuurlijke kleuren en
materialen; lichtgrijze vloeren,
net niet witte wanden en
blankhouten deuren en kozijnen.

Degelijk stucwerk
als basis
Zoals gezegd is in de nieuwbouw van het Vitalis College
gebruikgemaakt van natuurlijke kleuren en materialen. Uiter-

Kenmerkend is de X-vorm van de
nieuwbouw. Daardoor lijkt deze
minder groot dan hij daadwerkelijk is.

aard moet voor het creëren van de juiste sfeer en uitstraling
eerst de basis in orde zijn. Het stucwerk speelt daarbij een
belangrijke rol.
Van Mourik Stucadoors raakte in september 2017 betrokken
bij het project. Circa vijf maanden later was hun werk gereed,
waarna samenwerkingspartner Dijkwaard bv zich toelegde op
het omvangrijke schilderwerk. In totaal is een oppervlakte van
5.000 m2 aan buitenmuren gestukadoord met gips gebonden
mortel. Hetzelfde geldt voor de trappenhuizen. De buitenmuren zijn van prefab-beton, dat veel toepassingen heeft en
daarmee uitstekend past bij een architectonisch hoogstandje
als het Vitalis College.

Strakke deadline
“We hebben ons als bedrijf toegelegd op nieuwbouw, renovatie en restauratie bij grotere projecten, waaronder de nodige
scholen. Die ervaring konden we hier goed gebruiken”, aldus
Elbert van Mourik. Er was een strakke deadline omdat het
Vitalis College het schoolgebouw echt in gebruik wil nemen
tijdens het nieuwe schooljaar. “We hebben het werk dan ook
zo snel mogelijk afgerond. Het eindresultaat is prachtig, we
zijn trots dat we hier een bijdrage aan hebben geleverd.”

VPT Versteeg
Onderscheidend en inspirerend
in het maken van metalen gevels,

Van Mourik Stucadoors
Willem de Zwijgerweg 74a, 4191 WG, GELDERMALSEN
Telefoon: 0345-745401

geperforeerde panelen,
plaatwerkproducten
en zetwerk voor de bouw
ROC Vitalis, Breda
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VPT Versteeg
Bakkersdam 3
5256 PK Heusden
tel: 0416-662507
www.vptversteeg.nl
verkoop@vptversteeg.nl

Vitalis College kleurt oranje
In de omgeving van de het Vitalis College wordt veel gebruik gemaakt van
een fletse geel grijze steen. Voor de nieuwbouw is bewust gekozen voor een
opvallende koperoranje kleur op de gevel die sfeer toevoegt aan de wijk.
De bakstenen voor de gevels zijn afkomstig van Vogelensangh. Voor de
bijpassende kleurtinten en visuals. Opleidingspecifieke praktijkruimtes zijn te
vinden op de begane grond en de derde
verdieping. Op de eerste en de tweede
verdieping hebben generieke ruimtes als
de lerarenkamer, kantoren, algemene
klaslokalen en collegezaal een plek.

‘banden’ bij de ramen is gebruik gemaakt van bijpassend roodkoperkleurig

Multifunctioneel atrium

Voor het Vitalis College realiseerde het bedrijf maar liefst 1.500 m2 aan

geanodiseerd aluminium vervaardigd door VPT Versteeg, waarbij Alumet
heeft zorggedragen voor de koperkleurige oppervlaktebehandeling. De
bijzondere afwerking van de gevels is VPT Versteeg wel toevertrouwd.
Verschillende paneelvarianten

In het hart van het gebouw bevindt zich
het multifunctionele atrium. Hier komt
alles samen en kunnen gebruikers lunchen en elkaar ontmoeten. Dankzij de
grote tribune kan de aula tevens gebruikt
worden voor uitvoeringen, schoolfeesten
e.d. Beide ingangen (de entree aan de
straatzijde voor voetgangers en de entree aan de achterzijde voor mensen die
komen per auto of fiets) komen hierop
uit. Vanuit deze centrale plek kun je vervolgens overal komen.

gevels en 3 km aan diverse afwerkingsprofielen (o.a. dakranden en watersla-

Een gezond binnenklimaat

Om dat te bewerkstelligen, maakte de onderneming gebruik van zoge-

Atelier PRO streefde naar een zo gezond
en aangenaam mogelijk binnenklimaat.
Door de hoge en brede oriëntatie van
de ramen is de lichtopbrengst in alle
lokalen maximaal. Sowieso zijn dankzij
de unieke X-vorm op iedere poot twee
lokalen te vinden die aan twee kanten
daglicht hebben. Daarmee is het geheel
voor een schoolgebouw uitzonderlijk
licht en open. Verder is binnen gebruikgemaakt van rustige, natuurlijke kleuren en materialen; lichtgrijze vloeren,
net niet witte wanden en blankhouten
deuren en kozijnen.

gen). Er zijn grote aluminium panelen bevestigd. “Kenmerkend waren verder
de vele bochten, krommingen en hoogtes in het gebouw, wat resulteerde
in verschillende paneelvarianten die allemaal naadloos op elkaar moesten
aansluiten”, aldus directeur Peter Moser. VPT Versteeg is tevens verantwoordelijk voor de bijzondere bekleding van deuren en poorten; middels speciale
eigen software en apparatuur zijn unieke perforaties met afbeeldingen en
patronen gemaakt.
BIMmen is de toekomst
naamde BIM-technologie. “Door met driedimensionale bouwmodellen te
werken, neemt de kans op fouten drastisch af. Je krijgt echter het meest
optimale resultaat als ook andere partijen in het bouwproces ‘BIMmen’.
Dat is echt de toekomst.”

Flexibele gebouwstructuur

Niets is zo veranderlijk als het onderwijs. Om die reden is dan ook gekozen
voor een flexibele gebouwstructuur.
Dankzij de speciale skeletconstructie (met een overspanning van 7,80 m
bij 10,20 m) zijn de binnenwanden te
verschuiven en kan een geheel nieuwe
indeling worden gerealiseerd.
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Zwembad de Wedert • Valkenswaard

Revitalisatie zwembad De Wedert in

Valkenswaar

Opdrachtgever
Gemeente Valkenswaard

Aannemer
Vaessen Bouwbedrijf BV

Ontwikkelaar
Design & Build

W-Installatie
Terberg, IJsselstein

Architect
Slangen en Koenis Architecten,
IJsselstein

E-Installatie
Terberg, IJsselstein

Adviseurs
Bartels, Utrecht
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Staalbouw
Reijrink, Hilvarenbeek
Bodeminjectie
BVFrank, Utrecht

Betonwerk
Aannemingsbedrijf Van de Camp Verstegen BV, Heesch
Waterzijdige installatie
Kunststofwerktuigbouw Kawebe BV,
Boxtel
Bruto-oppervlakte
4100 m2 waarvan 905 m2 renovatie
Bouwperiode
Maart 2018 - maart 2019

Tekst: Robbert Roos

Het originele zwembad De
Wedert in Valkenswaard voldoet
niet meer aan de eisen van deze
tijd en is hard toe aan een stevige
renovatie. Tegelijkertijd wordt
het bad uitgebreid met een
multifunctioneel sportcomplex.
De werkzaamheden zullen
ongeveer een jaar in beslag
nemen en worden uitgevoerd
onder verantwoording
van Vaessen Bouw bv uit
Raamsdonksveer.

rd

Niet alleen de plaatselijke
duik- en zwemverenigingen
zijn in het gebouw actief,
het wordt ook gebruikt voor
fysiotherapie.

Het complex bevindt zich in het gemeentelijk sportpark De Dries in Valkenswaard. De werkzaamheden zullen in verschillende stappen uitgevoerd worden.
Dat is noodzakelijk omdat de bezoekers
en verenigingen die gebruikmaken van
het huidige zwembad, zo min mogelijk
overlast mogen ondervinden van de
werkzaamheden. Niet alleen de plaatselijke duik- en zwemverenigingen zijn in
het gebouw actief, het wordt ook gebruikt
voor fysiotherapie. Adrian Dikmans is namens Vaessen Bouw bv verantwoordelijk
voor het project. “We hebben het contract

verkregen via Design & Build. Dat werkt
wat ons betreft beter dan inschrijven
op een papieren bestek met tekening.
Door in een vroeg stadium met de klant
in gesprek te gaan, en gebruik te maken
van de expertise van specialisten kun je
de uitvraag veel beter vertalen naar een
gebruikersvriendelijk gebouw en vanuit
bouwkundig inzicht verbeterpunten aandragen waar die nodig zijn.”

Proces
Van het huidige gebouw blijft een
gedeelte staan, de rest is inmiddels

gesloopt. Naast de renovatie van het
buitenbad, binnenbad en de kleedaccommodatie van het zwembad omvatten
de werkzaamheden een uitbreiding met
vergaderzalen, de bouw van een sporthal
met scheidingswand, een tribune voor
180 personen, centrale horeca, private fysiotherapievoorziening en de infrastructuur rondom het complex. Dikmans: “De
sloop was best een uitdaging. Omdat de
revisietekeningen niet altijd aanwezig
waren, en het zwembad in gebruik bleef
tijdens de sloop, moesten we alle risico’s
vooraf goed in kaart brengen. Veiligheid
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Het bestaande bad wordt gerenoveerd.
Daarnaast wordt het bad uitgebreid
met een multifunctioneel sportcomplex.

Gespecialiseerd in
betonwerken
Aannemingsbedrijf Van de Camp-Verstegen BV uit Heesch is
een aannemingsbedrijf dat gespecialiseerd is in betonwerken.
Onze specialiteit is betonwerk in de meest specialistische vormen. Bijvoorbeeld extreem hoge wanden, ronde wanden, afzinkkelders, colorcrete (gekleurde beton), zelfverdichtende beton, schoonwerkbeton, brugdekken, viaducten, bedrijfsvloeren,
funderingswerk en zelfs 3D-gemodelleerde vormen. Wij maken
hierbij onderscheid in utiliteitsbouw, woningbouw, agrarische
bouw, industriële bouw, civiele bouw en afzinkkelders.

Flexibel werken, snel schakelen
Wij hebben diverse bekistingssystemen in eigen beheer. Hierdoor zijn wij altijd flexibel in onze werkzaamheden en kunnen
we altijd snel schakelen als dat nodig is. Onze ervaren medewerkers realiseren alle mogelijke betonvormen en we hebben
de beschikking over een eigen knip- en buigafdeling. Hierdoor
is het mogelijk om snel wapening te kunnen leveren.

Wij bouwen ook complete betonnen casco’s. Door de kwaliteit die we leveren, de jarenlange ervaring en de uitstekende
begeleiding ontzorgen we onze opdrachtgever.

van de bezoekers en personeel staat
altijd bovenaan. Elk draadje moest in
kaart gebracht worden. Je wilt niet het
risico lopen dat na het omhalen van een
muur de complete ICT, of beveiliging
ineens platligt omdat er een belangrijk
kabeltje over het hoofd is gezien. Ook het
bouwen naast de bestaande fundering
op staal was een opgave. De oplossing

hiervoor werd gevonden in bodeminjectie.” Bij bodeminjectie wordt de grond in
lagen met waterglas en een verharder
vermengd en onder druk geïnjecteerd.
Na uitharding vormt dit mengsel een
solide fundering waardoor er vlak langs
de bestaande fundering, verticaal kan
worden ontgraven.

Samenwerking
Uiteraard speelde duurzaamheid een
belangrijke rol. Zo is het pand voorzien
van een warmtepomp, een trommelfilter
en worden op het dak de voorbereidingen getroffen om het te kunnen voorzien van pv-panelen. Dikmans: “Tevens
hebben we de bestaande G160m³/uur
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Vaste grond onder
de fundering van
De Wedert
Voor de uitbreiding van De Wedert werd pal tegen het bestaande pand een bouwput
gegraven. Om te voorkomen dat bij het uitgraven de grond onder de bestaande fundering
zou wegzakken, moest die eerst geïnjecteerd worden. BV Frank uit Utrecht werd voor deze
specialistische klus ingehuurd. Eigenaar Frank de Bruijn vertelt hoe dat ging.

“We hadden hier te maken met moeilijke grond”, begint hij. “Het zand was zo dicht, er was
zo weinig ruimte tussen de korrels, dat injecteren een lastig verhaal zou worden.” Lastig
was het, maar niet onmogelijk, zo bleek uit een grondonderzoek. BV Frank injecteerde
de grond met een natron-waterglas mengsel. De injectievloeistof verhardt al na 35 tot
40 minuten en bereikt zijn eindhardheid na zeven dagen.

Ongeroerde grond
Voordat er geïnjecteerd kon worden, moesten eerst de spuitlansen in de grond gebracht
worden. Die blijven eerst een dag zitten om zich goed te laten vastzetten in de grond.
Gebeurt dat niet, dan kruipt de vloeistof langs de lans weer naar boven. Pas daarna begint
het injecteren. De lans wordt daarbij langzaam uit de grond getrokken, zodat er een gelijkmatig en stabiel zandpakket ontstaat. De Bruijn: “Wat voor ons het lastigste is bij dit soort
klussen, is als de grond geroerd is. We hebben dat bij De Wedert ook meegemaakt. De
vloeistof probeert dan, zeker bij moeilijk te injecteren grond, de weg van de minste weerstand te zoeken. Het is bij dit soort injecties eigenlijk essentieel dat de grond maagdelijk
is.” Toch is het project tot volle tevredenheid van de opdrachtgever afgerond.
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gasaansluiting kunnen verlagen naar
een G65m³/uur-aansluiting. De bestaande warmteketels zijn herplaatst naar de
nieuwe technische ruimte. Het gehele
project is geheel uitgewerkt in BIM. Over
de samenwerking tussen alle partijen en
de opdrachtgever heeft Dikmans niets
dan lof: “Iedereen is enorm betrokken.
Zowel tijdens het ontwerp- als in het
uitvoeringstraject bewaken we met de
opdrachtgever de uitvraag op de gewenste functionaliteit. Wat dat betreft is de
goede verhouding en samenwerking met
de opdrachtgever van enorm belang!”

Omdat de revisietekeningen niet
altijd aanwezig waren, en het
zwembad in gebruik bleef tijdens
de sloop, moesten alle risico’s vooraf
goed in kaart worden gebracht.

Wij hebben op deze locatie een grondstabilisatie
uitgevoerd. Wij hebben het zand verkleefd onder de
fundering zodat er langs de op staal gefundeerde
gevel kon worden uitgegraven.
Kelderlekkages
• Kim lekkage
• Doorvoering lekkage
• Grondwater lekkage
• Dilatatie lekkage
Lekkages grond- en of
waterkering
• Damwand lekkage
• CSM lekkage
• Diepwand lekkage
• Bodeminjectie

•
•
•
•

Vocht
Doorslaand vocht
Optrekkend vocht
Ventilatieproblemen

Scheuren
• Scheuren in metselwerk
• Scheuren in beton
Betonreparaties
• Carbonatatie
• Chloriden

Oude Leidseweg 123 – 3533 KK Utrecht 06-23062191
Frank de Bruijn
www.bvfrank.nl
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Distributiecentrum Postuma AGF • IJsselmuiden

Ruim

Opdrachtgever
Postuma AGF, IJsselmuiden

Constructeur
JVZ constructeurs, Deventer

Architect
Bessels architekten & ingenieurs,
Twello

Isolatiepanelen
KIM-Nederland BV, Apeldoorn

Aannemer
Aan de Stegge Twello, Twello
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Gevelbeplating
PRO-Cladding BV, 
Helmond/Ootmarsum

Installaties
Wouda Installatietechniek, Dronten
Dijksma Koudetechniek, Emmeloord

Tekst: Mirjam Oomens

baan voor aardappelen, groente en

fruit

Postuma ontwierp een stateof-the-art DC dat volledig
voldoet aan de eisen. Het
is toekomstgericht door de
uitbreidingsmogelijkheden op
dezelfde plaats.

Gezond eten wordt voor veel mensen steeds belangrijker.
Een goede zaak voor Postuma AGF, groothandel in
aardappelen, groente en fruit. Deze leverancier aan
voornamelijk speciaalzaken koos voor nieuwbouw en
bleef daarbij trouw aan de locatie IJsselmuiden.
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KOEL- EN VRIESHUISBOUW

ISOLATIESYSTEEMBOUW

Bij K.I.M. Nederland profiteert u van een unieke expertise in de koel- en
K.I.M. Nederland B.V.

vrieshuisbouw en isolatiesysteembouw. Deze is volledig afgestemd op uw

Tweelingenlaan 144

logistieke organisatie en de actuele marktontwikkelingen in uw branche.

7324 BP Apeldoorn
T. +31 (0)55 368 91 91
info@kim-nederland.nl
www.kim-nederland.nl
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Dat zorgt voor een eindproduct dat exact aansluit op uw eisen en wensen!

Postuma rekent op een
groei van 60 procent
over de komende jaren

In totaal zijn er 2.800
heipalen aangebracht,
met extra aandacht voor
de fundatie van de dock
levelers en het onderheide
laad- en losperron.

Op bedrijventerrein
Spoorlanden vond
men een plaats
voor een nieuw
distributiecentrum van
10.000 m2.

Je staat er niet direct bij stil, maar vanuit
IJsselmuiden is tachtig procent van het
land binnen anderhalf uur aan te rijden.
Postuma opereert landelijk dekkend en de
chauffeurs rijden zes dagen per week vijftien tot twintig routes in een vast patroon,
in samenwerking met transportbedrijven
uit nabijgelegen plaatsen. De grootste
afnemers zijn de AGF-speciaalzaken.
Daarnaast wordt geleverd aan marktkooplieden, foodservice en boerderijwinkels.
Naast de ligging spelen ook de contacten
met de telers in de Koekoekspolder een
rol bij de locatiekeuze. Net als de meer
dan honderd medewerkers die een sterke
binding hebben met het bedrijf. Voor hen
zou een verhuizing uit IJsselmuiden een
grote verandering betekenen.

Efficiency centraal in ontwerp
Op bedrijventerrein Spoorlanden vond
men een plaats voor een nieuw distributiecentrum van 10.000 m2, met nog
5.000 m2 uitbreidingsmogelijkheden.
Postuma rekent op een groei van 60 procent over de komende jaren. Efficiency
in het logistieke proces stond centraal
bij het ontwerp van Bessels architekten
& ingenieurs.

Extra aandacht voor fundatie
Het PvE voor de nieuwbouw is door Postuma AGF samen met aannemer Aan de
Stegge Twello vertaald naar een nieuwbouwplan. In het nieuwe DC wordt ook
plaatsgemaakt voor het hoofdkantoor.
Verder bevat het gebouw een gekoeld
warehouse, koel-, vries- en voorraadcellen. Ook is er een warme cel en krijgen

de bananen hun eigen opslagplaats, net
als de aardappels. Voor de inkomende
goederen zijn vijf laaddocks gepland,
voor uitgaande goederen twintig. Dit
vereist een stevige fundering; in totaal
zijn er 2.800 heipalen aangebracht, met
extra aandacht voor de fundatie van de
dock levelers en het onderheide laad- en
losperron.

Toekomstgericht
De nieuwbouw heeft even op zich laten
wachten doordat de plannen van de gemeente om het bedrijventerrein opnieuw
in te delen, vertraging opliepen. Hierdoor
is wel de mogelijkheid ontstaan voor
Postuma om een state-of-the-art DC te ontwerpen dat volledig voldoet aan de eisen
en ook toekomstgericht is door de uitbreidingsmogelijkheden op dezelfde plaats.
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Bresc • Werkendam

RoosRos Architecten ontwierp
een nieuw onderkomen voor
koelversspecialist Bresc. De nadruk
in dit gebouw ligt op de beleving
van BRESC’s koelverse producten.
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Tekst: Astrid Berkhout

Bresc

groeit verder op één centrale locatie
Bresc, een koelversspecialist gericht op de ‘food’ professional
in Europa, zit momenteel verspreid over vier verschillende
locaties in Sleeuwijk en Giessen. Om in de toekomst verdere
groei mogelijk te maken, wordt momenteel onder leiding
van aannemer Aan de Stegge Twello hard gewerkt aan één
centrale nieuwbouwvestiging in Werkendam.

Ooit begonnen als producent van escargots (slakjes), heeft Bresc zich in de
loop der jaren toegelegd op de levering
van knoflook- en kruidenproducten. Met
ruim tachtig medewerkers, verspreid
over diverse afdelingen, is het bedrijf
inmiddels uit zijn jasje gegroeid. Door
alle bedrijfsactiviteiten te concentreren,
wordt het mogelijk om de logistiek efficiënter te organiseren. Daarnaast is er
nu simpelweg weer ruimte om te groeien
en kunnen de productie- en opslagfaciliteiten en de kantoorruimte worden
uitgebreid. Omdat het merendeel van de

Opdrachtgever
Bresc, Sleeuwijk
Architect
RoosRos Architecten, Oud-Beijerland
en Goes
Constructief ontwerp
JVZ, Deventer
Hoofdaannemer
Aan de Stegge, Twello

werknemers in de regio woont, is men in
de buurt gebleven en heeft men uiteindelijk gekozen voor bedrijvenpark Kop
van Brabant als locatie.

Beleving centraal
RoosRos Architecten tekent voor het
ontwerp van de nieuwbouw. Hierin ligt
de nadruk op de beleving van BRESC’s
koelverse producten. In het nieuwe pand
zijn het kantoor en de productie-/expeditiehal geïntegreerd. Door kantoorruimte
boven op de productieruimte te realiseren, is bespaard op het totaal aantal

Elektrotechnische,
Werktuigbouwkundige en
Regeltechnische installaties
DKC Totaaltechniek, Wijchen
Gevelbouw
VM Geveltechniek, Lichtenvoorde
Isolatiesysteembouw
KIM Nederland, Apeldoorn

vierkante meters. Een grote proefkeuken
waar nieuwe recepten worden ontwikkeld en waar klanten worden ontvangen,
vormt het culinaire hart van het gebouw.
De strakke, witmetalen frames aan de
buitenkant geven het gebouw een frisse,
moderne ‘look and feel’. De houten delen
zorgen ervoor dat het geheel toch een
warme uitstraling heeft.

Groene buitenruimte
De gevel van het kantoor is ‘optisch
verlengd’ doordat deze de zogenoemde
inspiratietuin omarmt. Hier kunnen

Bouwperiode
Februari 2018-eind 2018
Bruto vloeroppervlakte
Circa 5.700 m2 (1.200 m2 kantoor
ruimten, 4.250 m2 bedrijfsruimten voor
productie, opslag en vriesruimte en
125 m2 facilitaire ruimten)

Bouwprogramma
Bedrijfspand (kantoorruimten, bedrijfsruimten en facilitaire ruimten)
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Bresc • Werkendam

 ulinaire professionals zich tijdens spec
ciale kooksessies volop laten inspireren.
Qua constructie is gekozen voor een vrijstaande geschoorde staalconstructie. Ondersteuning van de fundering geschiedt
door vibropalen. Het bedrijvenpark waar
de nieuwbouw komt, is volop in ontwikkeling. Mede om die reden – maar
ook in het licht van het streven naar
een duurzame werkomgeving – komt er
volop groen rondom het gebouw. Dankzij
een slim ontwerp kan het gebouw indien
nodig in de toekomst bovendien makkelijk worden uitgebreid.
De oplevering van de nieuwbouw van
Bresc staat gepland voor eind 2018. “We
willen iedereen dan uitnodigen in ons
nieuwe inspiratiecentrum, waar we
letterlijk de wereld van de gastronomie
verbinden met de voedingsindustrie”,
aldus Bresc zelf.

KOEL- EN VRIESHUISBOUW

ISOLATIESYSTEEMBOUW

Bij K.I.M. Nederland profiteert u van een unieke expertise in de koel- en
K.I.M. Nederland B.V.

vrieshuisbouw en isolatiesysteembouw. Deze is volledig afgestemd op uw

Tweelingenlaan 144

logistieke organisatie en de actuele marktontwikkelingen in uw branche.

7324 BP Apeldoorn
T. +31 (0)55 368 91 91
info@kim-nederland.nl
www.kim-nederland.nl
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Dat zorgt voor een eindproduct dat exact aansluit op uw eisen en wensen!

Er komt volop groen rondom het gebouw.
Dankzij een slim ontwerp kan het gebouw
indien nodig in de toekomst bovendien
makkelijk worden uitgebreid.
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Brugbediencentrale • Heerhugowaard

In Heerhugowaard wordt een
bediencentrale gerealiseerd
met daaraan gekoppeld 33
bruggen en zeven sluizen van
de provincie Noord-Holland.

In Heerhugowaard wordt een bediencentrale gerealiseerd
met daaraan gekoppeld 33 bruggen en zeven sluizen
van de provincie Noord-Holland, twee bruggen van
Rijkswaterstaat, een brug van NV Port of Den Helder en
een van Recreatieschap Spaarnwoude.

Nieuwe
bediencentrale in Heerhugowaard
Opdrachtgever
Provincie Noord-Holland

W-installaties
Dekker van Geest, Monster

Bouwperiode
2017-2018

Architect
Stromen - Gertrud Topper architect

Staalbouw
Geefshuysen BV, Scherpenzeel

Hoofdaannemer
Nobel Bouwbedrijf BV

Shelter
Vifa Enclosures, Emmen

Bruto vloeroppervlakte
Loodsen: 1420 m2; hoofdgebouw:
1800 m2; terrein: 7500 m2

E-installaties
DME Installatie Groep, Moerkapelle

Volledige buitenruimte
Bunnik Groep, Nieuwerbrug
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Tekst: Natasja Bijl

Een impressie van het opgeknapte
steunpunt van de provincie op
bedrijventerrerein Zandhorst.

Doelstelling van de provincie is om het
vervoer over het water te stimuleren en
het verkeer op de weg en op het water
beter op elkaar af te stemmen. Om de
scheepvaart beter te kunnen faciliteren, is
de ambitie om uiteindelijk 24 uur per dag
vanuit een centrale plek tachtig bruggen
en sluizen in Noord-Holland te bedienen.
Op bedrijventerrein Zandhorst in Heerhugowaard ligt het steunpunt van de
provincie. Hier werken de weginspecteurs en staan in de winter de strooiwagens klaar. Dit steunpunt moest worden
opgeknapt en tegelijkertijd zocht de
provincie een plek voor haar bediencentrale. In 2017 begon de bouw van een
gloednieuwe en duurzame bediencentrale. Hoofdaannemer in dit omvangrijke project is Nobel Bouwbedrijf BV
uit Bodegraven.

Duurzaamheid van het gebouw
De duurzaamheid van een gebouw
wordt vastgesteld met een GPR-score
(Gemeentelijke Praktijk Richtlijn). Deze
score wordt bepaald door cijfers voor

Er wordt gebouwd met materialen die later hergebruikt kunnen worden. Het afval
en het puin van het oude steunpunt zijn verwerkt in de terreinafscheiding.

maatregelen op het gebied van energie,
milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit
en toekomstwaarde. De maximale GPRscore is 10. Voor de bediencentrale in
Heerhugowaard is een GPR-score van
9+ vastgesteld. Met deze score is het
niet alleen het hoogst scorende, maar
ook het eerste energieneutrale provinciegebouw. Dat betekent bijvoorbeeld
dat de energie voor verwarming, warm
water, ventilatie en apparaten zelf
wordt opgewekt. Het gebouw heeft geen

gasaansluiting en is dus all electric. Er
wordt gebouwd met materialen die later
hergebruikt kunnen worden. Het afval
en het puin van het oude steunpunt
zijn verwerkt in de terreinafscheiding.
Op het terrein wordt zoveel mogelijk
een gesloten grondbalans gehanteerd.
Dit betekent dat de grond die vrijkomt,
bij bijvoorbeeld het graven, niet afgevoerd wordt, maar op het terrein wordt
hergebruikt. Daarnaast wordt het terrein
ingericht met plantvakken en grasland.
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Het verrijken van
de leefomgeving
Op 1 september 2018 wordt de brugbediencentrale in Heerhugowaard opgeleverd. Het project behelst een centrale plek
waarvandaan bruggen en sluizen bediend gaan worden en

ViFa Enclosures
Vitus Beringstraat 6
7825 AJ Emmen
0591-729002
www.vifa-enclosures.nl

het scheepverkeer binnen de provincie Noord-Holland op afstand wordt aangestuurd. Bunnik Groep was al eerder betrokken bij het realiseren van een brugbediencentrale en diverse
wegensteunpunten in de provincie Zuid-Holland. Eveneens
onder hoofdaannemer Nobel Bouwbedrijf. Ook voor het werk
in Heerhugowaard zet Bunnik Groep haar ervaring en expertise in. Waar Bunnik Groep in uitblinkt? In meedenken!

“Wij zijn een echt relatiebedrijf dat de opdrachtgever ont-

Net even anders dan
standaard!
Het bedrijf Vifa Enclosures uit Emmen realiseerde voor de
brugbediencentrale een shelter, als onderdeel voor de brugbe-

zorgt”, vertelt Luuk Tamminga, projectleider. “We zijn betrok-

diening. Dit onderdeel met een afmeting van ruim 2,3 meter

ken en leveren een 100 procent risicodragend ontwerp. Voor

bij 2 meter bij 2 meter werd gefabriceerd bij Europoly in

de brugbediencentrale in Heerhugowaard hebben wij al het

Frankrijk. En is als een geheel op de vrachtwagen gezet en

werk uitgevoerd met betrekking tot de buitenruimte. Denk aan:

naar Heerhugowaard getransporteerd.

bestrating, asfalt, olie- waterafscheiding, riolering en groenvoorziening. Maar ook bodemsanering. Bunnik Groep heeft het

“In het voorstadium hebben we de tekeningen meerdere

allemaal zelf in huis. Ik zeg altijd maar: ‘We doen alles, behalve

keren aangepast omdat uiteindelijk een grotere vloeropper-

bouwen’. Voor Bunnik Groep valt dit project, dat in 2016 van

vlakte zeer gewenst was. We hadden hierover nauw contact

start is gegaan en qua uitvoering ruim een jaar in beslag neemt,
onder de noemer middelgroot. We hebben in de uitvoering van
de diverse disciplines veel aandacht besteed aan duurzaam
produceren, door bijvoorbeeld te zorgen voor zo min mogelijk
CO2-uitstoot en hergebruik van bestaande materialen.”
Voor deze aannemer, die zich richt op de buitenruimte, is de
coördinatie tussen de verschillende partijen op de bouw cruciaal. Het bouwproces moet in goede banen geleid worden,
willen de medewerkers van Bunnik Groep kunnen doen waar
zij expert in zijn, namelijk het verrijken van de leefomgeving!
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met bouwbedrijf Nobel. Dat is erg belangrijk bij een maatwerkproduct. Het complete productieproces nam ongeveer
vijf weken in beslag”, aldus Hendrien Kiers, officemanager
bij Vifa Enclosures. “Tijdens het bouwproces is de levering
tweemaal uitgesteld in verband met de algehele voortgang
van het werk. Uiteindelijk is de cabine in mei bezorgd. De speciale kleur RAL 6018 is een behoorlijk in het oog springende
geelgroene tint.”
Vifa Enclosures is gespecialiseerd in het leveren van hoogwaardige industriebehuizingen. Het bedrijf uit Emmen levert
graag maatwerk en is sterk in ‘net even anders dan standaard’!

Heerhugowaard • Brugbediencentrale

Kwaliteit is een maatstaf!
Nobel Bouwbedrijf BV is in 2016 begonnen met de ontwerpfase. In 2017 ging
de bouw van start. “Het is voor ons een
redelijk groot project dat behoorlijk wat
aansturing nodig heeft. We hebben al
eerder een brugbediencentrale gerealiseerd in Zuid-Holland en die opgedane
kennis hierin meegenomen”, vertelt de
heer Elbers, uitvoerder bij Nobel Bouwbedrijf BV. “Wij hebben een vrij platte
organisatie, met korte lijnen. Een aantal
werknemers is vanaf de eerste calculatie
bij het project betrokken en heeft er duidelijk feeling mee. Dat maakt de uitvoering makkelijker. Bij het selecteren van
de partijen speelde duurzaamheid een
grote rol. Eigenlijk kan ik zeggen dat de
samenwerking met alle onderaannemers
goed verloopt. Wat de echte uitdaging is?
Dan denk ik toch aan het tekort aan personeel, dat telt natuurlijk niet bijzonder
voor dit project, maar dat is een algemeen probleem in de bouwsector. Wij

werken met behoorlijk veel zzp’ers. Mensen met wie je in de loop der jaren een
goede relatie hebt opgebouwd. Ik wil dat
het er allemaal goed uitziet op de bouw,
dat mensen netjes werken. K
 waliteit is
een maatstaf!”

Een impressie van het interieur van
het eerste gebouw van de provincie
Noord-Holland dat energieneutraal is.
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Nieuwbouw Sportaccommodatie De Werft • Kaatsheuvel

PentaRho
coördineerde
herontwikkeling
De Werft
Voor en tijdens de bouw van Sportcomplex de
Werft is het Apeldoorns bureau PentaRho door
de gemeente Loon op Zand ingehuurd om de
gehele herontwikkeling te coördineren.

Sportcomplex de Werft
is een multifunctionele
accommodatie waar naast
diverse sportactiviteiten
ook evenementen kunnen
plaatsvinden.

Opdrachtgever
Gemeente Loon op Zand

Constructeur
W2N engineers BV, Drachten

Gedelegeerd opdrachtgever/
bouwcoördinatie
PentaRho, Apeldoorn

Uitvoerend aannemer
Tankens Andel BV, Andel

Bouwprogramma
Sporthal, trainingshal, turnzaal, dojo,
kantine, kleedkamers, tribune, technische ruimte, bergingen en infrastructuur met parkeren

Technische installaties
Radiair Totaalinstallaties BV, Lopik

Bouwperiode
Oktober 2017 – september 2018

Interieurbouw
Van de Werken Interieurbouw en
Betimmeringen, Veen

Bruto vloeroppervlakte
3.250 m2

Opdrachtnemer design & build
Wind Design & Build, Drachten
Architect
Wind Architecten Adviseurs, Drachten
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Tekst: Ton van de Laar
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Nieuwbouw Sportaccommodatie De Werft • Kaatsheuvel

Balie en bar voor
De Werft
Van de Werken Interieurbouw en Betimmeringen
uit Veen tekende voor het vervaardigen en plaatsen
van het balie- annex barmeubel voor sportaccommodatie De Werft. Directeur-eigenaar Willem van
de Werken vertelt erover.
Compromis tussen wensen en kosten
“We werken regelmatig voor de Wind Groep”, zegt
Van de Werken. “Aan de hand van een basisontwerp

Door de ruimten met elkaar te verbinden is de
accommodatie geschikt voor veel publiek. Ook is
voorzien in een uitgebreide eigentijdse horeca.

hebben we een kostenplaatje gemaakt. Dat ontwerp is aangepast, waarbij zowel naar de esthetische aspecten als naar de kosten gekeken is. Zo zijn
we tot het optimale compromis tussen wensen en
kosten gekomen.” In het ontwerp is ook rekening
gehouden met de overige inrichting van de accommodatie. Vurenhouten plafonddelen komen
bijvoorbeeld terug in de voorzijde van de balie.
Bij de uitvoering was flexibiliteit nodig. Een op het

Spor t &
recreatie

Design, Build, Maintain & Operate

laatst toegevoegde voorzetwand, extra voorzieningen voor installaties, ruimte voor de aanleg van
een tapinstallatie, Van de Werken Interieurbouw
en Betimmeringen hield er rekening mee. Van de
Werken: “Als je elkaar kunt helpen, op welk vlak dan
ook, dan doe je dat.”

Maatwerk voor bedrijven en particulieren
Al meer dan 30 jaar thuis in de wereld van Sport &
Recreatie. Zwembaden, sport- en turnhallen, scholen

Tel: 0416 69 6611
info@vandewerkeninterieurs.nl
www.vandewerkeninterieurs.nl
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Van de Werken staat voor:
- 100% maatwerk
- tijdloze ontwerpen
- uitgebreide materiaalkeuze
- vakmanschap en technologie
- duurzame productie en afwerking

en multifunctionele accommodaties. Van design & build
tot en met maintain & operate. Creativiteit is onze kracht,
ontzorgen van opdrachtgever ons doel.

Kaatsheuvel • Nieuwbouw Sportaccommodatie De Werft

Het complex is een echt
duurzaamheidsproject. Met een
lage CO2-uitstoot, zonnepanelen
en lucht/water warmtepompen
op het dak.

Jan Roelofs, een van de oprichters van
PentaRho, vindt dat alle partijen een
mooie prestatie hebben geleverd. “Het
was onze taak om als gedelegeerd
opdrachtgever in dienst van de gemeente twee lijnen in dezelfde richting
te krijgen. Aan de ene kant waren er de
wensen vanuit de gemeente en sportverenigingen met betrekking tot het gebruik
en de exploitatie van de sporthal. Aan de
andere kant moest de aannemer worden
aangestuurd binnen de beperkingen
van het budget en de planning. In dat
spanningsveld probeer je iedereen aan te
sturen en enthousiast te houden, zodat
alle doelstellingen in goede harmonie en
in korte tijd gerealiseerd worden.”

Er was behoefte aan aparte
ruimten voor turnen en judo
in de nieuwe multifunctionele
accommodatie.

Kort bouwtraject
Want veel tijd was er niet. Medio 2015
startte het haalbaarheidsonderzoek,
waarna besloten werd tot nieuwbouw.
Eind 2016 ging de gemeenteraad daarmee akkoord en in april 2017 vond de
aanbesteding plaats. Iets meer dan een
jaar later opent De Werft in augustus
haar deuren. PentaRho begeleidde het
hele traject en coördineerde ook de
aanpassingen die nog tijdens de bouw
gedaan moesten worden. Roelofs: “Er is
bijvoorbeeld nog onduidelijkheid over de
exploitant, maar alle voorzieningen voor
de horeca moesten wel aangebracht worden. Daar hebben wij knopen over doorgehakt en ze zijn ook gerealiseerd. Dat
kon alleen dankzij de flexibele opstelling
van alle partijen, ondanks de tijdsdruk.”

ELEKTROTECHNIEK

WERKTUIGBOUWKUNDE

ONDERHOUD & BEHEER

CONTACT

AMBACHTSWEG 11, 3411 MJ LOPIK

0348 55 23 66

INFO@RADIAIR.NL

WWW.RADIAIR.NL
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Nieuwbouw Sportaccommodatie De Werft • Kaatsheuvel

Nieuwe sport
accommodatie in
Kaatsheuvel

Mooie klus
voor Radiair
Totaalinstallaties

In Kaatsheuvel opent binnenkort een gloednieuwe sport-

In opdracht van de Wind Groep realiseerde Radiair

accommodatie, De Werft. Wind Design & Build kreeg de

Totaalinstallaties BV uit Lopik de werktuigkundige

opdracht een multifunctioneel en energiezuinig gebouw

en elektrotechnische installaties voor Sportaccom-

neer te zetten. Michel Copinga is manager Design & Build

modatie De Werft. Directeur Falko Ruijl vond het een

bij Wind Design & Build. Hij licht enkele aspecten toe.

uitdagend project.

Multifunctionele sporthal

Duurzaamheid voorop

“Er stond hier al een multifunctioneel gebouw”, begint

Ruijl: “Het is een design & build-project, dat bete-

Michel Copinga. “Maar dat voldeed niet meer aan de

kent dat alles ons eigen ontwerp is geweest. We

eisen van de tijd. De gemeente besloot enkele activiteiten

hebben de hele engineering gedaan. Het is echt een

elders te huisvesten om ruimte te maken voor een mul-

duurzaamheidsproject, met een lage CO2-uitstoot.”

tifunctionele accommodatie, die naast diverse sportacti-

Radiair ontwierp een installatie met lucht/water

viteiten ook onderdak biedt voor evenementen. Ook was

warmtepompen op het dak. Die zorgen voor de

er behoefte aan aparte ruimten voor turnen en judo. Wij

verwarming en de koeling van het gebouw en voor

hebben daar invulling aan gegeven met een grote aan-

het warme tapwater. De energie daarvoor komt van

eengesloten sportruimte, die in vier afzonderlijke delen

zonnepanelen. Met een deel van de overige zon-

gesplitst kan worden met behulp van neerlaatbare akoes-

nepanelen wordt in de elektriciteitsbehoefte van De

tische scheidingswanden. Drie daarvan vormen een vol-

Werft voorzien. Het andere deel komt ter beschik-

waardige sporthal die aan de normen van het NOC*NSF

king van de gemeente.

voldoet. Het vierde zaaldeel, de trainingshal, kan zowel bij
de sporthal alsook bij de turnzaal getrokken worden. Door

Beheer op afstand

ruimten met elkaar te verbinden is de accommodatie

Radiair tekent ook voor het beheer van de installaties

geschikt voor veel publiek. Daarvoor is ook voorzien in een

gedurende de komende jaren. Er werd een compleet

tribune en een uitgebreide eigentijdse horeca.”

gebouwbeheersysteem geïnstalleerd, dat alle installatieonderdelen op afstand kan uitlezen. Zo kunnen

ENG-gebouw

de energieprestaties van het gebouw worden gemo-

Sportcomplex De Werft is een volledig EnergieNeutraalGe-

nitord. Ook de verlichting en de toegangscontrole

bouw (ENG). Er is geen gasaansluiting en op het dak staat

zijn in de installatie geïntegreerd. Het ontwerpen en

een groot aantal zonnepanelen. Een lokaal exploitatiecol-

aanbrengen van de installaties gebeurde in relatief

lectief beheert een deel daarvan. Omwonenden kunnen

korte tijd. Volgens Ruijl dankzij de positieve betrok-

daarin participeren en zo hun eigen zonne-energie betrek-

kenheid van alle partijen. “Vaak is er verschil van

ken zonder dat ze panelen op hun dak hoeven te plaatsen.

inzicht tussen de opdrachtgever en de uitvoerende

Copinga: “De Werft krijgt energielabel A++++, zeker geen

partijen. Daar was in dit geval geen sprake van en

vanzelfsprekendheid voor dit soort gebouwen.”

dat werkte heel prettig.”
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Heerenveen • Kunststof Sorteer Installatie

Tekst: Loek Schaap

Duurzame

Kunststofsorteerinstallatie
in Heerenveen
Afvalverwerker Omrin, afvalinzamelaar HVC
en coöperatieve vereniging van afval- en
reinigingsbedrijven Midwaste bouwen samen een
Kunststof Sorteer Installatie (KSI) op Ecopark De
Wierde in Heerenveen om weer een stap te zetten
naar een circulaire economie.

Opdrachtgever
Omrin Afvalverwerkingsbedrijf,
Leeuwarden

E- en W-Installaties
ENGIE Services Noord, Roden

Constructeur
Pieters Bouwtechniek, Zwolle

Boorpalen
Hylkema Funderingstechniek BV,
Kampen

Hoofdaannemer
Jorritsma Bouw BV, Bolsward

Staalbouw
Kampstaal BV, Emmeloord

KSI-installatie
Stadler Anlagenbau GmbH, 
Altshausen (Dld)

Wand- en dakbeplating
TSV, Nieuw-Buinen

Terreinbeveiliging en
toegangsbeheer
ABC Hekwerk Fryslân, Heerenveen
Bouwperiode
Juli 2017 – medio 2018
Bruto vloeroppervlak
3.000 m2
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Kunststof Sorteer Installatie • Heerenveen

Zuivel- en foodindustrie vraagt
om specialistische bouwer
Zuivel zorgt voor de bouwstenen van een gezond
gestel. Maar voordat zuivel de consument bereikt,
heeft het een heel proces doorlopen. Een deel van
dat proces vraagt om fabrieken die aan strenge normen
voldoen. Bouwen voor de zuivel- en foodindustrie
is een van de specialismen waarin de ervaring en
vakkundigheid van Jorritsma Bouw optimaal tot
hun recht komen. Prestigieuze nieuwbouw- en

Bouwstenen

verbouwprojecten in de zuivel- en foodindustrie
bewijzen dat wij ook binnen deze branche de
bouw meester zijn.

jorritsmabouw.nl
14042132-1_JB_Adv_Zuivel_A5.indd 1
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Terreinbeveiliging en
toegangsbeheer worden
verzorgd door ABC Hekwerk

aal gebeurt in de laatste hal. Vervolgens
wordt het materiaal afgevoerd om te
worden verwerkt als ‘nieuwe’ grondstof
voor kunststofproducten. Zoals stofzuigers, koffiezetapparaten of – helemaal
circulair – afvalcontainers.

Zwaar vrachtverkeer in de hal

De KSI heeft als doel om de groeiende
hoeveelheid plastic verpakkingsafval
optimaal te sorteren en geschikt te
maken voor hergebruik. Hoofdaannemer
Jorritsma Bouw BV draagt zorg voor de
realisatie van het project.

Op naar een duurzaam succes
Het gebouw bestaat uit drie hallen.
Een machinehal, een ontvangsthal en
een opslaghal. Vanuit de ontvangsthal gaat het te recyclen materiaal via
transportbanden naar de volgende hal,
de machinehal. “Daar is de werkelijke
sorteerinstallatie opgebouwd”, zegt Evert
van der Ploeg, projectleider bij Jorritsma
Bouw. Opslag van het verwerkte materi-

Na de vergunning is Jorritsma Bouw
samen met het Duitse bedrijf Stadler
Anlagenbau GmbH (de KSI-installateur)
en ENGIE (de gebouw gebonden installaties) de voorlopige ontwerpen verder
gaan uitwerken in 3D. Jorritsma deed zelf
de engineering en BIM-modellering voor
dit project. Van der Ploeg: “Er gingen 3200
boorpalen de grond in. Daar overheen ligt
een compleet in het werk gestorte vloer.
Er kwamen namelijk vrij hoge belastingen naar voren die we moesten opvangen, vanwege de vrachtauto’s en al het
transport in de hal. En natuurlijk de belasting van het machinepark zelf. Daarna
is er een staalconstructie geplaatst met
een kanaalplaatverdiepingsvloer voor het
kantoor. Het gebouw is verder voorzien
van dak- en wandbeplating.”

Interfacemanagement
“We houden met onze werkzaamheden rekening met de raakvlakken, het
interfacemanagement, bij de procesinstallatie, en omgekeerd houden de
installatiebouwers rekening met onze
werkzaamheden”, vervolgt Van der Ploeg.
“Zij hadden in één hal bijvoorbeeld meer
ruimte nodig voor hun machinerie. Wij
hebben daarvoor een werkplaatsruimte
verplaatst. Om alles in goede banen te
leiden vindt driewekelijks een interfacemeeting plaats met Stadler. Ook een
vertegenwoordiger van de opdrachtgever
is hierbij aanwezig. Waar nodig geeft de
projectleider van ENGIE of Pieters, de
constructeur, een toelichting. Door te
werken in een 3D-model kunnen we de
kans op verrassingen tijdens de bouw
aanzienlijk verminderen.”

Een staalconstructie
is geplaatst met een
kanaalplaatverdiepingsvloer
voor het kantoor.
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Kunststof Sorteer Installatie • Heerenveen

Een circuit van
installatiewerk
Bij de nieuwbouw van de kunststofsorteerinstallatie
voor afvalverwerker Omrin is ook ENGIE Services
Noord ingeschakeld. Projectmanager Koen Grave
somt de ruime bijdrage op van Engie aan het project.
“Een complete elektrotechnische installatie voor de
hallen, kantoren en werkplaatsen. De werktuigbouwkundige installatie bestond uit een gasinstallatie,
een hydrofoor, een watervoorziening voor onder
andere de kleedkamers en de kantine. Er is vloerverwarming aangelegd en een koelunit op het dak geplaatst. Ook zijn er datavoorzieningen, patchkasten,
UTP-aansluitingen en een complete brandmeld- en
ontruimingsinstallatie aangebracht.”

Extreme sprinklerinstallatie in tien circuits
Grave: “Het grootste deel van onze opdracht bestond
uit het aanbrengen van een complete sprinklerinstallatie. In de ontvangsthal waar het kunststof
binnenkomt, de scheidingshal met daarin de
apparatuur van Stadler en in de opslaghal is een
compleet daknet van sprinklers geïnstalleerd. In de
scheidingshal hebben wij tevens obstructiesprinklers
geïnstalleerd. Wanneer een bordes, transportband of
ander equipment breder is dan 1,20 meter, moeten er
ook sprinklers onder. Er staat een voorraadtank van
120.000 liter water van waaruit leidingen lopen met
kleppensecties die zorgen voor de fasering in tien
circuits. Met twee redundante dieselpompen kan
binnen negen minuten water onttrokken worden in
geval van brand. We hebben alles zelf geëngineerd,
getest en inmiddels na certificering ook opgeleverd.”

advENGIEServices210x315mm040416.indd 1
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Us Feiligens,
Jo Freiheid!
‘Onze veiligheid, uw vrijheid’ is het motto van buitenbeveiligingsspecialist ABC Hekwerk Fryslân uit
Heerenveen. Jürgen Latz van ABC, licht de bijdrage
aan de nieuwbouw van de KSI van afvalverwerker
Omrin toe: “Wij hebben het project opgestart met
Jorritsma Bouw om de wensen en eisen in beeld te
brengen voor de terreinbeveiliging en het toegangsbeheer, inclusief advisering op maat. Als toegangsbeheer hebben wij twee aluminium schuifpoorten voor
vrachtverkeer en auto’s geplaatst voor de toegang tot
het terrein, en er is een tourniquet geplaatst voor de
De KSI wordt medio 2018
in gebruik genomen.

voetgangers. Verder is de bestaande toegangscontrole geïntegreerd in ons systeem. Tevens is er rondom
het hele terrein een gaashekwerk geplaatst.”

Latz: “We doen veel voor Omrin. In Friesland zijn al

Extreme sprinklerinstallatie
De hoofdaannemer is ook verantwoordelijk voor de aanleg van de sprinklerinstallatie. Het hele gebouw, inclusief alle
bordessen en transportbanden, wordt
voorzien van sprinklers. Voor de machines wordt een apart sprinklercircuit
aangebracht. Van der Ploeg: “Alles heeft
te maken met de brandweervoorschriften voor het plastic dat daar is opgeslagen.” Voor dit sprinklersysteem kan
1200 m³ water uit de voorraadtank in
negen minuten weggepompt worden in
geval van brand en op het terrein worden opgevangen.
Inmiddels heeft de vooroplevering
plaatsgehad van de machinehal waarin
de installatie komt. Van der Ploeg: “Op
1 december vorig jaar moest die machinehal klaar zijn zodat Stadler aan de
slag kon met hun apparatuur. Daarna
zijn de twee andere hallen er tegenaan
gebouwd.” De KSI wordt medio 2018 in
gebruik genomen.

hun milieustraten bij ons in onderhoud. Maar ook op
ecopark De Wierde in Heerenveen waar Omrin haar
reguliere afvalverwerkingsstation heeft, hebben we
een compleet nieuwe toegangspartij aangebracht.
Dit was een mooi project, dat onze relatie met Omrin
heeft verstevigd.”
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The Mall of the Netherlands • Leidschendam
Tekst: Robbert Roos

Mall of the Netherla

The Mall of the
Netherlands wordt het
grootste winkelcentrum
van ons land.

Projectontwikkelaar
Unibail-Rodamco

Architect
Mvsa BV, Amsterdam

Financierder/belegger
Unibail-Rodamco

Interieurarchitect
Saguez & Partners Saint-Ouen

Bouwmanagement
Diepenhorst de Vos en Partners BV
(DVP), Den Haag

Bouwkundig adviseur
Peutz, Zoetermeer

Binnen
Bouwmanagement
Brink Management & Advies BV,
Rotterdam
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Installatietechnisch adviseur
Techniplan Adviseurs, Rotterdam

Constructeur
Van Rossum Raadgevende Ingenieurs BV,
Amsterdam
Hoofdaannemer
Ballast-Nedam Bouw & Ontwikkeling BV,
Nieuwegein
E-Installatie
Energie Techniek BV, Rijndijk
S-Installatie
Sanitair-Installatie Hoogendoorn BV,
Woerden

ands – Winkelcentrum van

wereldklasse

W-Installatie
Roodenburg Installatiebedrijf, Krimpen
a/d IJssel
Adviseurs
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Goudappel Coffeng BV, Deventer
OKRA Landschapsarchitecten BV,
Utrecht
Tauw, Amsterdam
Bureau Stedelijke Planning BV,
Amsterdam

Onderaannemer
Vlasman Sloopwerken, Alphen a/d Rijn
Bouwprogramma
Renovatie/uitbreiding Winkelcentrum
Leidschenhage. Mall of the Netherlands
Oppervlakte
117.000 m2
Bouwperiode
November 2017 - november 2019

Winkelcentrum Leidsenhage in
Leidschendam, vlakbij Den Haag
ondergaat momenteel een heuse
metamorfose. Als de verbouwing
en uitbreiding van het huidige
centrum klaar zijn biedt het niet
alleen onderdak aan winkels,
maar ook aan cultuur, religie,
horeca, sport, en parkeren. Het
project krijgt dan ook niet voor
niets de prestigieuze naam ‘Mall
of the Netherlands’. Een naam
die het unieke en internationale
karakter, en het ambitieniveau
als meest vernieuwende en
servicegerichte winkelcentrum
moet weerspiegelen.
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The Mall of the Netherlands • Leidschendam

De locatie in Leidschendam is
een bewuste keuze. Het ligt
centraal in de Randstad, de plek
waar zo’n 40 procent van de
Nederlandse bevolking woont.

The Mall of the Netherlands krijgt een vloeroppervlakte
van 117.000 m2 die rust op 2400 heipalen.

Wij bouwen mee aan
The Mall of The Netherlands
Sanitair Installatiebedrijf voor
advies, ontwerp en installatie
Duurzame oplossingen voor
watervoorziening, afvoer, brandbeveiliging,
legionellapreventie, sanitaire objecten.

www.hoogendoornbv.nl
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Energie Techniek realiseert de
elektrotechnische installaties voor
The Mall of the Netherlands en alle
andere speciale utiliteitsprojecten
en gebouwen.

Onderdeel van NEXTON
Hét techbedrijf in de
installatietechniek.
Efficiënter, comfortabeler
en veiliger een gebouw
gebruiken: “The next level of
smart building is NEXTON.”

Energie Techniek B.V.
Rijndijk 130 A
2394 AK Hazerswoude-Rijndijk
071-341 91 28
info@energietechniekbv.nl
www.energietechniekbv.nl
NEXTON®
Paasheuvelweg 29
1105 BG Amsterdam
020-631 90 31
info@nexton.nu
www.nexton.nu

De locatie ligt strategisch
ten opzichte van
Amsterdam, Rotterdam,
Utrecht en Den Haag

In totaal 117.000 m² vloeroppervlakte die rust op 2400
heipalen, keuze uit 280 verschillende winkels waaronder flagship-stores van bekende internationale merken,
20 restaurants, een versmarkt, een bioscoop met 10 zalen en 4000 gratis parkeerplaatsen voor auto’s en 1300
fietsparkeerplaatsen. Het zijn aantallen die u doen duizelen. The Mall of the Netherlands is straks dan ook het
grootste winkelcentrum van ons land. En daar hangt
een prijskaartje aan. Met de bouw is volgens raming
een bedrag gemoeid van € 470.000.000,-. Het Frans-Nederlandse vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco treedt op
als financierder/belegger en projectontwikkelaar.

Locatie en bereikbaarheid
De locatie in Leidschendam is een bewuste keuze. Het
ligt centraal in de Randstad, de plek waar zo’n 40 procent van de Nederlandse bevolking woont, en strategisch ten opzichte van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht
en Den Haag. Stuk voor stuk plaatsen met een goed
transportnetwerk en veel potentiële klanten. Zo’n 2,4
miljoen mensen die op maximaal 30 minuten reisafstand wonen, en 6,1 miljoen mensen op een afstand
van 60 minuten. In een gebied met veel welvarende
gemeenten waarin het besteedbaar inkomen hoger ligt
dan het landelijk gemiddelde. Ook de bereikbaarheid
van het winkelcentrum is prima door de omliggende
snelwegen A12, A4 en N44 waarvan de A4 zich mag
rekenen tot drukste snelweg van Nederland. Verder zijn
er twee busverbindingen en drie tramlijnen naar omliggende plaatsen als Zoetermeer, Den Haag en Delft.

Uitzonderlijke service
Als klant of bezoeker van The Mall of the Netherlands zal het u werkelijk aan niets ontbreken. Het
viersterrenlabel staat garant voor uitzonderlijke klantenservice met het oog op klantervaring. Zo is er een
smart parking flow managementsysteem, een welkomstbalie met hostess, gratis schone toiletten, gratis
dagbladen en gratis WIFI. U kunt gebruikmaken van het
loyaliteitsprogramma, een personal shopper en gratis
oplaadmogelijkheden voor uw computer of telefoon.
Komt u gezellig winkelen met uw kinderen? Geen enkel
probleem; speciaal voor deze jonge gasten is er een
4-sterren kinderopvang en zijn er kinderspeelplaatsen
met verschillende digitale functies. Een dagje shoppen
in The Mall of the Netherlands is meer dan een dagje
uit; het is een ervaring op zich.

‘Geeft leiding
aan water’
Sanitair-Installatie Hoogendoorn BV uit Woerden is
gespecialiseerd in middelgrote en grote projecten,
voornamelijk in de utiliteitsbouw. Dit familiebedrijf, waarin inmiddels de vierde generatie actief is,
beschikt over een eigen calculatie- en engineeringsafdeling, die uniek is en zich tot de grootste van
Nederland mag rekenen. Na projecten als de Ziggo
Dome, De Rotterdam aan de Maas en het onlangs
afgeronde project European Patent Office (EPO)
langs de A4 in Rijswijk, is Sanitair-Installatie Hoogendoorn BV nu ingeschakeld als nevenaannemer
voor de realisatie van The Mall of the Netherlands
in Leidschendam.

René Kamer is eindverantwoordelijk voor alle
projecten bij Hoogendoorn. “Voor de Mall of the
Netherlands adviseren, ontwerpen en installeren
wij de systemen voor watervoorziening, afvoertechniek, brandbeveiligingstechniek, legionellabeveiliging en de sanitaire objecten. Dit alles regelen
wij van A tot Z en zo geven we letterlijk leiding aan
water.” Het gehele project is gemodelleerd in BIM.
“Het proces is zo volledig geautomatiseerd. Het
BIM-model zorgt niet alleen voor de uitvoeringstekeningen op de bouw, maar genereert ook de
materiaallijsten die door een koppeling rechtstreeks
via ons ERP-systeem bij onze toeleveranciers terechtkomen. Tevens worden vanuit het BIM-model
tekeningen geproduceerd, die gebruikt worden voor
de prefabricage.”
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Vrieshuis • Lelystad

State-of-the art vrieshuis in

Lelystad

Opdrachtgever
Kloosterboer, IJmuiden
Bouwbedrijf
B-Built BV, Bergen op Zoom

Adviseur(s)
IMD BV, Rotterdam
J2 Moerdijk, adviseur W-installaties
DGMR, Arnhem, Adviseur brandveiligheid en Brandpreventie

Architect
Bogaerds architecten en ingenieurs,
Numansdorp

Installaties
Ouwehand Geertsma BV,
Heerhugowaard

Constructeurs
Maters en de Koning bv, Roosendaal
ABT, Velp

Koeltechniek
Engie Refrigeration BV, Den Bosch
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Brandpreventie
FX Prevent, Honselersdijk,
zuurstofreductiesysteem
Grondwerk en Verharding
RvB Groep, Harderwijk
Complete afbouw
ECG Montage BV, Nunspeet
Bouwperiode
Oktober 2017 – Oktober 2018

Tekst: Margot Visser

Het vrieshuis wordt gebouwd op bedrijventerrein
Oostervaart-Oost in Lelystad. Het aardappel
verwerkingsbedrijf gaat hier zijn voorraden voor
Noord-Europa centraliseren.

Eerst de functie, dan de schil.
Volgens dit concept bouwt
B-Built BV in heel Europa koelen vrieshuizen. In Lelystad
realiseert het specialistische
bouwbedrijf uit Bergen op
Zoom in opdracht van logistiek
dienstverlener Kloosterboer een
state-of-the-art volautomatisch
hoogbouw vrieshuis.

Het vrieshuis wordt gebouwd op bedrijventerrein Oostervaart-Oost in Lelystad.
McCain wordt de ‘launching customer’
van deze nieuwste vestiging van Kloosterboer. Het aardappelverwerkingsbedrijf
gaat hier zijn voorraden voor NoordEuropa centraliseren. Er komen in totaal
40.000 palletplaatsen in het gebouw. De
bouw van het vrieshuis is momenteel in
volle gang. In het najaar moet het operationeel zijn.

Rackingconstructie
De bouw van een vrieshuis is een specialistische tak van sport die B-Built als
geen ander beheerst. “Wat je bouwt is de
functie”, vertelt projectmanager PieterDirk Ruijsenaars van B-Built. “Alles draait

hier om het logistieke proces, dat is leidend in het ontwerp. Hoeveel pallets en
techniek heb je nodig en hoe kunnen we
dat zo efficiënt mogelijk inrichten? De
constructie wordt daarop afgestemd.”
Voor de hoogbouw van Kloosterboer,
waar de opslag bij een temperatuur van
-25 graden Celsius plaatsvindt, is daarom
gekozen voor silobouw ofwel racking.
Deze manier van bouwen waarbij de
stellingen de constructie vormen is kostenefficiënt en ruimtebesparend: omdat
er geen staalkolommen nodig zijn kan
de ruimte volledig benut worden voor
pallets. De geautomatiseerde orderpicking vindt plaats met behulp van een
aantal kranen.
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Vrieshuis • Lelystad

Specialist in complexe
terreinaanleg
Klei is het voornaamste bestanddeel van de voormalige
Zuiderzee-bodem in Lelystad en daarmee is het een weinig
draagkrachtige ondergrond, zeker voor een logistiek centrum
als het nieuwe vrieshuis van Kloosterboer.
De aanleg van zwaarbelaste terreinen op moeilijke bodems
is het specialisme van de RVB Groep en om die reden werden
zij ingeschakeld door B-Built. Ze pasten een zelf ontwikkelde
techniek toe die eerder werd gebruikt bij het project Lelystad
Airport. “Wat wij doen is het ter plaatse hergebruiken en
opwaarderen van bestaande grond”, vertelt Erwin Bonestroo
van de RVB Groep. “Vervolgens brengen we een zettingsarme
fundering aan die fungeert als een grote stijve plaat. Zo kunnen we de minder draagkrachtige bodem geschikt maken
voor belastingen zoals veel vrachtverkeer.” Doordat RVB Infra
ontwerp en realisatie onder één dak heeft, kunnen ze een
opdrachtgever vanaf de ontwerpfase tot en met de uitvoering
adviseren en begeleiden.

Het begint met
een goed idee.
Door het opwaarderen van de bestaande grondslag en het
gebruiken van de juiste fundering voor het terrein kunnen we
op de voormalige Zuiderzee bodem een succesvol project
realiseren. Opzoek naar een verharding voor zwaar verkeer
afgestemd op slappe bodem? Kies de goede oplossing en
deel uw case met RvB Groep.

+31 (0) 88 786 85 90 of info@rvbgroep.nl
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Voor de hoogbouw van
Kloosterboer is gekozen voor
silobouw ofwel racking.

Brandpreventie is hier een complexe
opgave vanwege de enorme omvang
van het brandcompartiment. Om tot een
maximale brandveiligheid te komen is
gekozen voor sandwichpanelen met de
hoogste klasse qua brandveiligheid. Ook
wordt er zuurstofreductie toegepast in de

opslag, zodat er geen brand kan ontstaan.

Duurzame exploitatie
Door de toepassing van de nieuwste
technologieën zal de nieuwbouw vijftig
procent minder energie verbruiken dan
een conventioneel vrieshuis. Volgens

Ruijsenaars is dit voornamelijk te danken
aan de hoge isolatiewaarde van de toegepaste Quad Core panelen. Maar ook wordt
gekeken naar een duurzame manier om
de energievoorziening van het pand te
exploiteren. Gestreefd wordt naar het
behalen van een BREEAM certificering.
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Brandveilig door zuurstofreductie

Het zuurstofgehalte wordt continu
gemeten en gehandhaafd. Daardoor
ontstaat een omgeving waar brand niet
kan ontstaan en zich niet kan verspreiden.

Met meer dan twintig jaar ervaring is
FX Prevent dé specialist in methodes
voor het regelen van zuurstof- en
stikstofconcentraties in afgesloten ruimtes
met behulp van stikstofgeneratoren.

Alle installaties worden via remote
monitoring 24/7 bewaakt, waardoor
de klant volledig wordt ontzorgd.

Niet blussen, maar voorkomen. Dat is het

Beter dan blussen

scheelt enorm in de energiekosten”, legt

principe van brandpreventie door middel

Voor de hoogbouw van Kloosterboer,

Duyvesteijn uit.

van zuurstofreductie. Specialist FX Pre-

waar de temperatuur permanent op -25

vent voorziet de diepvrieshoogbouw van

graden Celsius ligt, is deze methode van

Volledig ontzorgd

Kloosterboer in Lelystad van dit milieu-

brandbeveiliging een veel betere oplos-

Maatwerk en ontzorging kenmerken de

vriendelijke en energiezuinige systeem.

sing dan een blussysteem. Blussen met

werkwijze van FX Prevent. Elk systeem

water of chemische middelen zorgt voor

wordt modulair opgebouwd, afhankelijk

Met meer dan twintig jaar ervaring is

veel problemen: de voorraden moeten uit

van de specificaties van de te beveiligen

FX Prevent de specialist in methodes voor

het vrieshuis verwijderd en ontdooid wor-

ruimte. Alle installaties worden via remote

het regelen van zuurstof- en stikstof-

den of zijn zelfs niet meer te verkopen.

monitoring 24/7 bewaakt, waardoor de

concentraties in afgesloten ruimtes met

De nieuwbouw van Kloosterboer is niet

klant volledig wordt ontzorgd. Door de

behulp van stikstofgeneratoren. “Het

het eerste project dat FX Prevent voor

modulaire opbouw en de slimme regeling

proces is heel simpel”, vertelt eigenaar

deze opdrachtgever uitvoert. Eerder

gebruiken de zuurstofreductiesystemen

Arina Duyvesteijn. “We voeren buiten-

leverde het bedrijf uit Honselersdijk al

nooit meer energie dan nodig is. Verdere

lucht aan en comprimeren deze tot circa

vergelijkbare systemen voor de diep-

energiebesparingen kunnen worden

zeven bar. Die lucht duwen we door een

vrieshuizen op de Maasvlakte en in het

gerealiseerd door de mogelijkheid om

stikstofgenerator, die zuurstof en stikstof

Zweedse Bjuv.

restwarmte van de compressoren te gebruiken voor verwarming van bijvoorbeeld

van elkaar scheidt. De stikstof blazen we
vervolgens in de betreffende ruimte tot-

Gecompenseerde sensoren

kantoren. Ook kan op momenten met dal-

dat het gewenste niveau is bereikt. Voor

FX Prevent is niet alleen de verkopende

tarieven een extra stikstofbuffer worden

brandpreventie is dat een percentage on-

partij, maar ook de producent en ontwik-

opgebouwd, die kan worden aangesproken

der de 17 procent. Bij dat zuurstofgehalte

kelaar. Het bedrijf heeft patenten op de

op momenten dat de energie duurder is.

blijft de ruimte overigens toegankelijk

zuurstofsensoren en de stikstofgenerato-

voor personeel. Door continue metingen

ren. “Onze zuurstofsensoren zijn gecom-

Als u meer wilt weten over het zuurstof-

handhaven we dit niveau 24/7. Zo creëren

penseerd voor luchtdruk, temperatuur en

reductiesysteem van FX Prevent, neemt u

we een omgeving waar brand niet kan

relatieve luchtvochtigheid, waardoor we

dat contact op met Arina Duyvesteijn via

ontstaan en zich niet kan verspreiden.”

altijd de relatieve verhouding zuurstof/

06 4647 3895 of door een e-mail te sturen

stikstof nauwkeurig kunnen bepalen. Dat

naar: Arina.Duyvesteijn@fx-prevent.com.
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Lelystad • Vrieshuis
B-Built

“Hoeveel pallets en techniek heb
je nodig en hoe kunnen we dat zo
efficiënt mogelijk inrichten?”

B-Built is een middelgroot en relatief
jong bouwbedrijf: dit jaar vieren ze hun
tienjarig bestaan. “We zijn een nogal
atypisch bouwbedrijf”, zegt Ruijsenaars.
“Koel- en vrieshuizen bouwen is een
aparte tak van sport. Door de vriesopslag ontstaan er vervormingen op het
gebouw. Daar moet je de constructie en
met name de bouwkundige aansluitingen op voorbereiden. Wij hebben er met
succes ons specialisme van gemaakt.”
Kloosterboer is blij met de keuze voor BBuilt. “Ze laten zien dat ze echt verstand
hebben van dit soort bouwprojecten. We
werken met een gezamenlijke passie
naar een prachtig eindresultaat. Met
B-Built kunnen wij ons blijven focussen
op de techniek, waar de bouwcoördinatie
bij hen in goede handen is”, aldus Wilko
Scholtens, projectverantwoordelijke vanuit Kloosterboer.

Wij blussen geen brand, wij voorkomen brand!

De meest betrouwbare en energiezuinige
zuurstofreductie brandpreventie systemen op de markt.

www.fx-prevent.com
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Heeft u vragen?
Bel gerust 0341 - 25 74 79

Energieweg 4-6 8071 DA Nunspeet

Openingstijden: ma t/m vrij van 08.00 - 17.00 uur

www.ecgmontage.nl
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Uw pand,
uw wensen.
ECG zorgt voor
inrichting met
uitstraling!

Afbouw van A tot Z
De turnkey afbouwspecialisten van ECG Montage BV uit Nunspeet zijn in Lelystad druk bezig met de afbouw van de kantoren, de kleedruimten en de kantine van Vrieshuis Kloosterboer. Het is een project waarvan directeur/eigenaar Erwin de Groot vindt dat het op het lijf
van ECG geschreven is.

“We doen hier precies waar we goed in zijn”, zegt De Groot. “Ons sterke punt is de complete afbouw van cascopanden, met name kantoren. We verzorgen dan de gehele afbouw
van engineering tot en met de laatste puntjes op de i van de montage. In overleg met de
eigenaar of de gebruiker ontwerpen we alles geheel naar hun wensen, zodat er een kantoor
ontstaat dat bij het bedrijf past.”

Een flinke klus
Het vrieshuis in Lelystad is geen kleine klus voor ECG. Er wordt ruim 1.600 m2 aan voorzetwanden en metal-stud scheidingswanden geplaatst, 900 m2 systeemplafond aangebracht
en ongeveer dertig kozijnen en HPL-deuren gemonteerd. Daarnaast komen er hyper
moderne Maars systeemwanden met XL-glasdeuren, zit er rond de 400 m2 pvc-vloer, 500 m2
vloertegelwerk en 500 m2 wandtegelwerk in het project. Tot slot moet er ongeveer 1.200 m2
scan- en sauswerk gedaan worden en wordt er een balie geplaatst. “Niet weinig dus”,
beaamt ook De Groot. “Maar we kunnen het prima aan. We hebben een flinke vijver van
goedgeschoolde monteurs waar we uit kunnen vissen, en de engineering doen we ook zelf.
Geef ons een cascokantoor en wij maken er een ontwerp en een planning voor. Een planning die we waarmaken, omdat we weten waar we mee bezig zijn.”
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Palingrokerij • Spakenburg

Naar verwachting heeft
Spakenburg Paling BV in
september 2018 een up-todate accommodatie, waar
paling op een traditionele
manier gerookt zal worden.

Traditionele palingrokerij
krijgt een modern

bedrijfspand
Opdrachtgever
Spakenburg Paling BV, Spakenburg

Aannemer
Koelewijn Bouw BV, Spakenburg

Architect
Blokhuis Braakman
Architectenbureau BNA, Amersfoort

Isolatiesysteembouw
KIM Nederland BV, Apeldoorn
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Tekst: Ton van der Laar

Voor palingrokerij Spakenburg Paling BV is
aannemer Koelewijn Bouw uit Spakenburg
begonnen met de uitbreiding van het bedrijfspand
aan de Haringweg op industrieterrein Zuidwenk.
In maart ging de eerste paal de grond in. Naar
verwachting is de bouw in september 2018 klaar.
Spakenburg Paling heeft dan een up-to-date
accommodatie, waar paling op een traditionele
manier gerookt zal worden.

Lokale partijen
Dat gekozen is voor een aannemer uit
Spakenburg is geen toeval. Spakenburg
Paling wil zo veel mogelijk plaatselijke
ondernemingen laten bijdragen aan het
project. Wel is gekozen voor een architect van buiten het dorp. Het ontwerp
voor de verbouwing en uitbreiding is
namelijk van Blokhuis Braakman Architecten uit Amersfoort. In het nieuw te
bouwen gedeelte wordt een moderne
rokerij gerealiseerd, die voldoet aan alle
huidige eisen op het gebied van hygiëne
en arbeidsomstandigheden. Hoewel de
ovens modern zijn, zal er op traditionele

Het ontwerp voor de verbouwing en uitbreiding is van Blokhuis Braakman Architecten uit Amersfoort.
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Palingrokerij • Spakenburg

wijze paling gerookt gaan worden op
een houtvuur. Behalve aan de rokerij
biedt de uitbreiding plaats aan kantoren,
kleedruimten en een kantine. Verder
zal er ook de overige bewerking van de
vis plaatsvinden, zoals het ontgraten.
Het bestaande deel blijft behouden en
krijgt een grondige opknapbeurt. Het
zal voornamelijk dienst gaan doen als
opslagruimte.

Hout, vuur en liefde
Spakenburg Paling BV komt voort uit een
van de oudste palingrokerijen van Spakenburg, die van Jacob Koelewijn, beter
bekend als ‘Jacob van Jan’. Zijn nazaten
Peter en Alex Koelewijn richten zich
volledig op het roken van paling op de
traditionele wijze, zoals ze zelf zeggen:

met hout, vuur en liefde. In de nieuwe
rokerij komen dan ook geen moderne,
geautomatiseerde rooktunnels, maar
‘ouderwetse’ rookovens, waar de paling
boven een houtvuur wordt gerookt.

Luxe lekkernij
Vroeger was paling volksvoedsel, tegenwoordig is hij zo schaars dat het een
dure, luxe lekkernij geworden is. De palingstand was enkele jaren geleden dramatisch laag, mede door overbevissing
en door een voor deze vissoort nadelige
infrastructuur. De laatste jaren wordt
hard gewerkt aan het op peil brengen
van de populatie. Daarvan zijn de eerste
successen nu te zien. De vernieuwde
rokerij van Spakenburg Paling BV zal dus
waarschijnlijk niet stilvallen.

KOEL- EN VRIESHUISBOUW

In de nieuwe rokerij
komen geen moderne,
geautomatiseerde
rooktunnels, maar
‘ouderwetse’ rookovens

ISOLATIESYSTEEMBOUW

Bij K.I.M. Nederland profiteert u van een unieke expertise in de koel- en
K.I.M. Nederland B.V.

vrieshuisbouw en isolatiesysteembouw. Deze is volledig afgestemd op uw

Tweelingenlaan 144

logistieke organisatie en de actuele marktontwikkelingen in uw branche.

7324 BP Apeldoorn
T. +31 (0)55 368 91 91
info@kim-nederland.nl
www.kim-nederland.nl
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Dat zorgt voor een eindproduct dat exact aansluit op uw eisen en wensen!

Conceptmatig bouwen in staal
√
√
√
√
√

Hoogwaardige kwaliteit
Snelle bouwtijd
Unieke architectuur
Turn-key
Wereldwijd toepasbaar

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.
T:
E:
I:

088 004 93 00
info@remco.jajo.com
www.remco.nl

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

HOE BRANDVEILIG
IS UW BEDRIJF?

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.

Unica Brandbeveiliging

www.unica.nl/brandbeveiliging

