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Aandacht maakt 
het verschil! 
Alleen dan kun je gebouwen realiseren waar mensen 
zich thuis voelen. Het bouwproces is ons thuis. 
Daarom zijn wij net zo bekwaam in het initiëren  
en ontwikkelen als in het bouwen, onderhouden en  
beheren. Daag Van Wijnen uit en laat ons uw  
plannen en details concreet maken.

Ontwikkelen en bouwen met aandacht voor waarde



Sport
accommodaties

Ook op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?
Stuur een e-mail naar abonnee@sportaccommodaties-online.nl

Voor meer informatie bel 085-1117890

Sport Accommodaties is een online magazine 
over ontwerp, realisatie, onderhoud, management 
en beheer van sportaccommodaties. Een online 
platform dat u op de hoogte houdt van alle 
waardevolle informatie over sportaccommodaties.
 
Het is een dynamisch en multi-touchable online 
magazine met interessante artikelen, geschreven 
door professionele journalisten, en is van grote 
praktische waarde voor de professional en 
manager binnen de sportaccommodaties.
 
Het online magazine wordt in samenwerking 
met diverse sportbonden uitgegeven. Deze 
sportbonden gevormd in het comité van 
aanbeveling geven ieder afzonderlijk hun input 
m.b.t. de hedendaagse ontwikkelingen binnen de 
sportaccommodaties.

www.sportaccommodaties-online.nl
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Perfectie tot in elk detail

Liften zijn belangrijke verkeersaders 

in uw gebouw. U eist terecht dat 

ze feilloos functioneren. Daarvoor 

bent u bij Mitsubishi aan het juiste 

adres. Wij zijn uw partner vanaf de 

selectie van de lift in de ontwerp-

fase, tijdens het installeren tot en 

met de serviceverlening als de lift 

in gebruik is. Geïnteresseerd? 

Bel ons voor meer informatie of 

een afspraak.

M i t s u b i s h i  e l e v a t e s  y o u

T 0318 - 586 586

www.mitsubishi-liften.nl
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Licht aan het einde van de tunnel? Het 
lijkt erop, als we het EIB moeten geloven: 
‘Na zes jaren onafgebroken krimp zal de 
werkgelegenheid in de bouw dit jaar voor 
het eerste weer toenemen.’ De sector heeft 
zoveel werk dat volgens de rekenmeesters 
de komende zes jaar 60.000 voltijdsbanen 
bijkomen. Nog altijd minder dan de 85.000 
die tijdens de crisisjaren zijn verdwenen, 
maar het is goed nieuws. Ook onder de 
architecten, is een eerste teken van her-
opleving te vinden. De BNA zag eind vorig 
jaar voor het eerst een (zeer bescheiden) 
stijging in prijzen voor architectendiensten. 
Onder deze cijfers zit zoals gewoonlijk een 
gemengd beeld verborgen. Woningbouw 
trekt de komende jaren flink aan en is de 
motor van de sector. Utiliteitsbouw wordt 
in zijn groeiontwikkeling nog geremd door 
de leegstand in met name commercieel 
vastgoed en zal in zijn totaliteit de komen-
de jaren op 2% groei blijven hangen. Verder 
vallen er weinig impulsen te verwachten in 
de deelsectoren zorg en onderwijs. 

Nu kunnen alle bedrijven in de bouw zich 
storten op de aanstaande bloei van de 
woningmarkt, maar dat gaat niet werken. 
Je maakt (ook) utiliteitswerken en je wilt in 
deze markt overleven of zelfs groeien. In de 
projecten die in dit blad (en vorige edities) 
langskomen zien we wel een paar recepten 
die werken. Zo is de samenwerking tussen 

bouwpartijen die in dezelfde regio opereren 
een vaak gezien verschijnsel. Je kent elkaar, 
spreekt elkaars taal, weet wat je aan elkaar 
hebt en staat mogelijk ook langs hetzelfde 
voetbalveld in het weekend als zoonlief 
speelt. Bouwen is netwerken. Zaak is wel 
dat bij samenwerking de professionaliteit 
voorop staat, vooral met het oog op het 
terugdringen van faalkosten. 

Een tweede ontwikkeling is dat bouwen 
steeds minder vaak alleen de bouwop-
dracht betreft, maar een geïntegreerde 
operatie van ontwerp, engineering, finan-
ciering, onderhoud en/of exploitatie. Ook 
hierin werken partijen samen die ‘elkaar 
al langer kennen.’ Dit wordt wellicht in 
de hand gewerkt door de toenemende 
complexiteit van bouwprojecten. Geïnte-
greerde contracten vergen tevens steeds 
meer juridische en fiscale kennis en daar 
hebben alleen de grotere bedrijven of de 
grotere tendercombinaties toegang toe. 
Hoe kan het midden- en kleinbedrijf in 
deze schaalvergroting overleven? Door te 
specialiseren, te regionaliseren en te zorgen 
dat de marketing goed op orde is. Denk 
bij dat laatste aan de nieuwe media: in de 
conservatieve bouwsector heb je daarin al 
snel een voorsprong op de meute. Succes 
met het vinden en pakken van kansen!

Tjerk van Duinen
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Inhoud

6 Utrecht
Laagbouw verbindt 
nieuwe toren en be-
staande onderdelen 
Noordwestcluster op 
campus de Uithof

11 Amsterdam
De Nederlandse Bank 
renoveert dependance 
aan Sarphatistraat 
naar energielabel A.

14 Heerde
Multifunctionele 
 accommodatie 
De Heerd is een pa-
viljoen dat negen 
gebruikers verbindt.

18  Hardinxveld-
Giessendam
Huisvesting Aspect 
ICT/De Giessen na 
metamorfose onher-
kenbaar (modern)

24 Dordrecht
Parkeergarage 
met prettige, vei-
lige  beleving nabij de 
oude binnenstad

28 Breskens
Multifunctioneel 
 centrum Breskens is 
zeer multifunctioneel.

32 Breda
Het verouderde trein-
station aan de stads-
rand bestaat niet meer. 
In de plaats komt een 
megacomplex waar wo-
nen, winkelen, werken 
en reizen samengaan.

38 Delft
521 nieuwe studenten-
units in de Spoorzone 
zijn meer dan een 
druppel op de gloeien-
de woningnoodplaat.

42 Yerseke
De huisstijlkleuren en 
naam staan prominent 
op het nieuwe vries-
huis: onmiskenbaar 
Kotra Coldstores. 

46 Damwoude
De ‘Krúswei’ wordt 
dorpshuis na renovatie. 

50 Schijndel
Nieuwbouw voor 
 Europees marktleider
in automatten en 
truckinterieurs in tien 
maanden gereed.

54 Baarn
Smaakmaker Inproba 
maakt pittige groei-
stuip met nieuwbouw 
en aankoop buurpand.
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Metamorfose
Aspect ICT/De Giessen

Vrieshuis  

Kotra Coldstores

Yerseke 

Multifunctioneel 

centrum

Breskens 

Damwoude

Restauratie 

De Kruisweg 

61 Gendt
Bij de nieuwbouw 
van PV Industries was 
de procestechniek 
leidend.

66 Utrecht
De wijk Terwijde heeft 
sinds kort eindelijk zijn 
eigen winkelcentrum: 
13.000 m2 commerciële 
ruimte en 236 appar-
tementen, gebouwd in 
anderhalf jaar tijd. 

73 Nijkerk
Het melkwitte hoofd-
kantoor Vreugdenhil 
Dairy foods is een mo-
dern statement langs 
de langs de A28 en 
scoort qua duurzaam-
heid vijf sterren op de 
schaal van BREAAM.

78 Gorinchem
Nieuwe melkpoeder-
fabriek van Vreugde-
hil Dairy Foods moet 
sterk groeiende vraag 
opvangen.

86 Barneveld
Eben-Haëzerschool 
breidt flink uit op 
nieuwe locatie met een 
bestaand gebouwdeel 
van een andere school.
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Onderwijs  centrum

Onderwijscentrum Noordwestcluster • Utrecht

Bouwcombinatie Züblin Nederland BV - Cofely West 
Nederland BV is druk doende met de afronding van het 
nieuwe onderwijscentrum op de campus De Uithof. 
Het betreft een onderwijsgebouw voor de faculteiten 
Geowetenschappen, Bètawetenschappen en Biomedische 
Wetenschappen van de faculteit Geneeskunde van de 
Universiteit Utrecht. De nieuwbouw is onderdeel van de 
zogenoemde Noordwestcluster, een serie gebouwen die 
onder regie van stedenbouwkundige Art Zaaijer en OMA 
een grote transformatie ondergaat.  
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Onderwijs  centrum
verbindt oud en nieuw

Tekst: Lindemarie Jongste

De nieuwe toren 
op de campus

Industriebouw • februari 2015 • 7



Züblin nederland b.V.

Burgemeester Van Lierplein 65

3134 ZB Vlaardingen

Tel. +31 (0)10 445 1222

info@zueblin-nederland.com

www.zueblin-nederland.com

bouwen met Visie Vraagt  
een VooruitZiende partner

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

Er is diepgravende kennis, creativiteit en een intense 

samenwerking tussen verschillende partijen voor nodig. De 

weg is dus lang, maar als vakbekwame en vooruitziende 

gids brengt Züblin zulke complexe bouwprojecten tot een 

goed einde. We kunnen dan ook steunen op meer dan 

een eeuw ervaring in utiliteitsbouw, industriebouw en 

civiele werken. Onze technische competentie staat als een 

huis en onze integrale aanpak maakt elke professionele 

projectrealisatie mogelijk; vanaf het ontwerp, de financiering 

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

wereldwijd toonaangevend, een competente partner die 

sterke ideeën werkelijkheid laat worden. 

Als ideeën  
werkelijkheid worden …

© luc seresiat

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

Onderwijscentrum Noordwestcluster (OWC) bestaat 
uit twee bouwdelen: een toren en een laagbouw. In 
de toren van acht lagen komen onderin studieland-
schappen, ontmoetingsruimten, het informatiepunt 
en horeca. Verdiepingen drie tot en met zes worden 
ingericht als practicumruimten, waar studenten en 
docenten kunnen studeren en werken. In de laagbouw 
bevinden zich auditoriumzalen, verkeersruimten en 

een grote fietsenstalling. De laagbouw wordt verbin-
dend element tussen de nieuwe toren en de bestaan-
de gebouwen (Buys Ballot en Minnaert). Er ontstaat zo 
een doorgaand verkeerscircuit zodat een geïntegreerd 
gebouwcomplex ontstaat. De verbindende laagbouw 
heeft glazen gevels met een groene zeefdruk. Om het 
groene plaatje compleet te maken komen op het dak 
van de laagbouw mos-sedum en zonnepanelen. 

Opdrachtgever
Universiteit Utrecht

Architect
Ector Hoogstad Architecten, Rotterdam

Adviseur installaties
Valstar en Simonis, Rijswijk

Constructeur
Pieters Bouwtechniek, Haarlem

Adviseur bouwfysica
Cauberg-Huygen, Amsterdam

Directievoering
Stevens van Dijck, Zoetermeer 

Toezicht
Centraal Bureau Bouwbegeleiding, 
Arnhem 

Aannemer
Bouwcombinatie Züblin Nederland BV 
en Cofely West Nederland BV vof

Bouwperiode
September 2013 tot maart 2015

Bouwprogramma
Onderwijscentrum Noordwestcluster 
met practicumruimten, studieland-
schappen, onderwijsruimten en horeca.

Bruto vloeroppervlakte
15.000 m2
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Voorbereidingstijd
De toren is een nieuwe nadrukkelijke aanwezigheid in 
de Noordwestcluster. De horizontaal gelaagde gevel is 
met doorlopende glasstroken transparant gehouden. 
De vliesgevel (geanodiseerd aluminium) is voorzien 
van horizontale zonweringslamellen waarmee een 
optimale balans is bereikt tussen daglichttoetreding en 
energiehuishouding. Dit levert een belangrijke bijdrage 
aan de BREEAM-score ‘very good’. ‘Die score is geen 
gemakkelijke opgave, gezien de korte bouwperiode’, 
zegt projectdirecteur René Verkerk van Züblin-Cofely. ‘Er 
worden verhoogde eisen gesteld aan materiaalkeuzes, 
bouwplaatsvoorzieningen, energieverbruik, hergebruik 
van materialen, afvalmanagement enzovoorts. Er was 
nauwelijks voorbereidingstijd, maar mede door onze 
ervaring, inzet en flexibiliteit loopt de bouw voorspoedig 
en gaan de doelstellingen gehaald worden.’ De bouwtijd 
is kort gehouden door de hoge mate van prefabricage. 
Zo zijn de laboratoriumvloeren gemaakt van voorge-
spannen ribcassettevloeren met geïntegreerde instal-
laties en betonkernactivering. Onderin de toren is het 
atrium met schuine kolommen in het zicht. De kruis-
vormige betonconstructie zorgt voor de stabiliteit van 
het gebouw. ‘Ze zijn zichtbaar door het hele gebouw en 
daarom moeten ze niet alleen functioneel, maar ook als 
schoon werk uitgevoerd zijn’, aldus Verkerk. 

Utrecht • Onderwijscentrum Noordwestcluster

Noordwestcluster: rechts de nieuwe toren, 
linksvoor het Minnaert-gebouw, achteraan 
het Buys Ballot-gebouw en in het hart van 
de cluster de verbindende laagbouw 

Lamellen laten in de winter met de lagere 
zonnestand licht door en beperken de zomer 
met hoge zonnestand de warmtelast 
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Sterrenhemel
Het gebouw kent meer in het oog springende details, 
zoals de trappen in het atrium met treden van bamboe, 
de zijkanten van glas en een onderkant van zwarte me-
taalplaten met daarin ledlampjes waardoor je het effect 
van een sterrenhemel krijgt. Ook introduceerde archi-
tect Ector Hoogstad nieuwe technieken en materiaal-
toepassingen, zoals de metalen plafonds in de gangen 
die open kunnen klikken om makkelijk bij de leidingen 
te komen. Dit Duitse systeem wordt voor het eerst in 
Nederland toegepast in een situatie met hoge brandwe-
rendheidseisen. Speciale voorzieningen waren nodig in 
de practicumruimten in de toren. Bij de lange werktafels 
met wasbakken en opstelruimten voor proeven moet de 
aan- en afvoer van speciale vloeistoffen en gassen goed 
geregeld zijn. ‘Een goed afzuigingsysteem en luchtaf-
dichting van de ruimten is onontbeerlijk omdat gassen 
en dampen die vrijkomen absoluut niet de ruimte of 
het gebouw in mogen´, legt Verkerk uit. De oplevering 
staat dit voorjaar gepland, dan kunnen de studenten en 
docenten aan de slag in de nieuwe onderwijscluster.

Verbindende schakel

Practicumlokaal

Onderwijscentrum Noordwestcluster • Utrecht
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Opdrachtgever
De Nederlandsche Bank, Amsterdam

Total Engineering team
Inbo, Deerns en Pieters Bouwtechniek

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf M.J. De Nijs, 
 Warmenhuizen

Installaties
Berends Installatie, Leimuiden

Bouwperiode
april 2014 - 2e kwartaal 2015

Bruto vloeroppervlakte
7.500 m2

   DNB
Sarphatistraat

Tekst: Merel van de Berkel Amsterdam • DNB Sarphatistraat

Het gebouw van De Nederlandsche 
Bank (DNB) aan de Sarphatistraat was 
toe aan een grondige revitalisatie. 
Vanaf augustus 2015 zal het onderdak 
bieden aan de arbodienst en een 
bezoekerscentrum – momenteel nog 
gehuisvest aan de Achtergracht. Met 
energielabel A. 

Het renovatieproject aan 
de Sarphatistraat vordert

Industriebouw • februari 2015 • 11



Het personeel vertrok met slechts hun 
bureaustoelen en tafels, daarna mochten 
wij aan de slag’, vertelt Robert van den Berg 
van Delete Sloopwerken. Van airco’s en 
systeemwanden tot de vloerbedekking en 
liften – werkelijk alles moest eruit. Ook hel 
hele interieur, inclusief kogelwerende glazen 
en platen. Bovendien moest de gehele zesde 
verdieping gesloopt worden. Al met al een 
behoorlijke klus, maar alle uitdagingen 
werden door Delete vakkundig gepareerd. 
Lastig was de beperkte bewegingsvrijheid. 
Van den Bergh: ‘Een bouwput van slechts zes 

bij vijftien vierkante meter, meer was er niet. 
Om de stad Amsterdam tegemoet te komen 
en de overlast voor omwonenden te beper-
ken, plaatsten we een hijskraan op het dak. 
Hiermee is alle afval weggevoerd.’ Van den 
Berg rekent nog even uit wat er is afgevoerd: 
‘Alles bij elkaar resulteerde de sloop in maar 
liefst tweehonderd containers van elk veer-
tig kuub afval.’ Dat was ook afkomstig van 
alle sparingen die vervolgens in het gebouw 
zijn aangebracht, voor de liften, trappenhui-
zen en binnentuinen in de nieuwe situatie.

Slopen, afvoeren en uitsparingen maken

Ruim dertig jaar geleden kocht 
DNB het pand aan de Sarpha-
tistraat voor hun automatise-
ringscentrum. In de loop der 
tijd werd het gebouw ingehaald 
door de technische en technolo-
gische ontwikkelingen. Tijd voor 
vernieuwing dus. Voor deze klus 
contracteerde DNB bouw- en 
installatiebedrijf De Nijs & Zn. 
‘Het gebouw is inmiddels volledig 
gestript’, aldus Dirk Vet, bedrijfs-
leider bij De Nijs. ‘Daarnaast is de 
zesde verdieping van het gebouw 
verwijderd. Deze zal niet terugko-
men in het nieuwe ontwerp.’ De 
gevel is inmiddels gedicht en er 
is een aanvang genomen met de 
binnenafbouw. 

Bezoekerscentrum
Het ontwerp is van Tako Postma 
(Inbo architecten). Hij heeft het 
streven van DNB naar volledige 
transparatie duidelijk vertaald 
naar het vernieuwde pand. Zo 
zijn de begane grond en eerste 
etage, waar het bezoekerscen-
trum komt, met een glazen gevel 
volledig open gemaakt voor 
voorbijgangers. Vet: ‘Bezoekers 

DNB Sarphatistraat • Amsterdam

zullen zo naar binnen kunnen 
wandelen, zonder bijvoorbeeld 
langs beveiligingspoortjes te hoe-
ven gaan. Dat is niet zo vanzelf-
sprekend voor de Nederlandsche 
Bank.’ In het interieur zijn verder 
geldthema’s verwerkt, zoals een 
filmzaal die de vorm heeft van 
een stapel goudstaven. 

In het bezoekerscentrum van 
DNB kunnen belangstellenden 
aan de hand van permanente 
en wisselende tentoonstellin-
gen meer te weten komen over 
‘de economie’ en de rol die DNB 
daarin speelt. Ook kunnen jonge-
ren leren hoe zij verstandig met 
geld om kunnen gaan.  

Ruime ervaring
De Nijs is zeer actief in Amster-
dam. Recentelijk waren ze betrok-
ken bij prestigieuze projecten als 
de Hermitage, het Concertgebouw 
en de Stadsschouwburg en het 
opvallende EYE Filminstituut. 
Deze erelijst heft zeker een rol 
gespeeld bij het toebedelen van 
deze revitalisatie. 
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Bouwprogramma
Nieuwbouw: vier basisscholen, theater-
zaal, bibliotheek, kinderdagverblijf, peu-
terspeelzaal, buitenschoolse opvang, 
gymzaal.  
Renovatie: dorpshuis 

Bruto vloeroppervlakte
6.300 m2 

Aanneemsom
€ 4.975.000,-

Bouwtijd
Februari 2014 – februari 2015

Opdrachtgever
Gemeente Heerde

Architect
DAT Architecten, Tilburg

Adviseur installaties
Sijperda-Hardy Adviesbureau, IJlst

Uitvoering
Burgland Bouw BV, Dodewaard

Installaties
E&W Harwig Installatiegroep, Emmen 

verbindt negen gebruikers
Paviljoen

MFA De Heerd • Heerde

De bouw van dit multifunctionele com-
plex was in handen van Burgland Bouw 
BV, in opdracht van gemeente Heerde. 
Het gebouw heeft een bruto vloerop-
pervlakte van circa 6.300 m2 en omvat 
vier basisscholen, een cultuurplein met 
theaterzaal, een bibliotheek, een kin-
derdagverblijf, een peuterspeelzaal, een 
buitenschoolse opvang en een gymzaal. 
Het dorpshuis maakt tevens deel uit van 
de multifunctionele accommodatie.

Onderling verbonden
De onderlinge verbondenheid tussen 
de eindgebruikers is groot. Zo beschik-
ken de scholen gezamenlijk over twee 
speellokalen, die buiten schooltijden 
weer gebruikt worden door een tafelten-

Aan de rand van de Van Meursweide, een voormalig landgoedterrein in Heerde, 
verrees MFA De Heerd. In dit transparante, opvallend lichte gebouw gaan leren, 
werken, sporten, ontspannen en verblijven harmonieus samen. De multifunctionele 
accommodatie biedt ruimte aan negen verschillende eindgebruikers.

Het ontwerp van DAT Architecten laat zich 
het beste vergelijken met een paviljoen
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Tekst: Patricia van der Beek Heerde • MFA De Heerd

nisvereniging. ‘Een bijzonder bouwdeel 
is het cultuurplein’, aldus projectleider 
Hubert van Velden van Burgland Bouw. 
‘Deze ruimte doet dienst als theater met 
ruimte voor 325 personen, maar ook als 
repetitielokaal voor de lokale fanfare. De 
lokalen van het cultuurplein worden te-
vens gebruikt als handvaardigheidsloka-
len voor de scholen en sommige lokalen 
van de scholen als muzieklokalen voor 
het cultuurplein.’ Tegelijkertijd met die 
onderlinge verbondenheid is er sprake 
van een strikte functiescheiding. De ver-
schillende bouwdelen zijn ontkoppeld en 
voorzien van geluidswerende wanden. 
Zo kunnen zij naast elkaar functioneren, 
zonder elkaar overlast te bezorgen.

Open en transparant
Het ontwerp, afkomstig van DAT Archi-
tecten, laat zich het beste vergelijken 
met een paviljoen: een transparant, 
grotendeels eenlaags gebouw met 
entrees aan twee zijden. In het midden 
van dit 150 meter lange gebouw ligt een 
ontmoetingsplein, waar tevens de biblio-
theek en het dorpshuis gevestigd zijn. 
Hoogteaccenten worden gevormd door 
het theater, de gymzaal en de scholen, 
die twee bouwlagen omvatten. Een 
afwisseling van balkons, loggia’s, ramen 

Sijperda-Hardy voerde een haalbaarheidsonderzoek uit naar verschillende 
energieconcepten en werkte het bestek en de tekeningen uit. Momenteel 
begeleidt Sijperda-Hardy de uitvoering van het installatietechnische deel.

Hoog ambitieniveau
‘Het installatieconcept is gebaseerd op het hoge ambitieniveau van gemeente 
Heerde op energiegebied’, vertelt Robert Zeinstra, projectleider W-installaties 
van Sijperda-Hardy. ‘We kwamen tot een energiezuinig warmtepompsysteem 
in combinatie met een bronsysteem en een laagtemperatuur afgiftesysteem. 
Ook kozen we voor CO2-gestuurde ventilatie met warmteterugwinning, waarbij 
ventilatie en temperatuur per ruimte nageregeld kunnen worden. Verder krijgt 
het MFA LED-verlichting en energiezuinige traditionele verlichting met dag-
lichtregeling.’

Afstemming
Alle E- en W-installaties worden geregeld en aangestuurd door een geïnte-
greerd gebouwbeheersysteem. Zeinstra: ‘De afstemming tussen alle instal-
latieonderdelen  was een behoorlijke uitdaging, net als de aansluiting op de 
architectonische, constructieve en bouwkundige ontwerpen. Door met de 
betrokken partijen in 3D te ontwerpen, kregen we die afstemming voor elkaar. 
In het voortraject hebben we veel problemen getackled, waar we tijdens de 
uitvoering de vruchten van plukken.’

In MFA Heerde Oost komt een complex geheel van duurzame E- en W-
installaties. Het ontwerp dat hieraan ten grondslag ligt, is afkomstig van 
het onafhankelijke adviesbureau Sijperda-Hardy.

Energiezuinig en geïntegreerd 
installatieontwerp

Bibliotheek

In het midden van 
dit 150 meter lange 
gebouw ligt een 
ontmoetingsplein, waar 
tevens de bibliotheek 
en het dorpshuis 
gevestigd zijn
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VELUX modulaire lichtstraten
Ontwerp in samenwerking met Foster + Partners

Mads Stenbæk Jakobsen
Partner, Architect  
Sweco Architecten

VELUX modulaire lichtstraten zijn specifiek ontwikkeld voor 
grootschalige lichtstraattoepassingen in commerciële en  
openbare gebouwen.

Kom meer te weten: 
www.modulairelichtstraten.velux.nl

Deze modulaire lichtstraten plaatsen 
VELUX in een andere klasse. Dit is een 
belangrijke innovatie.

“
“

Katedralskole scholengemeenschap in Roskilde, Denemarken

‘Sinds 2,5 jaar brengen we modulaire 
lichtstraten op de utiliteitsmarkt’, vertelt 
Joris van Leeuwen, Sales Manager Projects 
bij VELUX Nederland. ‘Waar we bekend-
heid genieten in de woningbouw, is er nu 
een productgroep speciaal ontwikkeld voor 
lichtstraattoepassingen in de utiliteitsbouw. 
Nederland was een van de eerste VELUX 
landen om deze productgroep op de markt 
te brengen. Inmiddels zijn in de rest van 
Europa en daarbuiten ook een groot aantal 
projecten in de utiliteitsbouw gerealiseerd.’

Sheddaken
De lichtstraten voor MFA Heerde Oost 
bevinden zich boven het centrale deel, waar 
de bibliotheek en het buurthuis gesitueerd 
zijn. ‘Een prettige daglichtbeleving en hoge 
energiezuinigheid zijn hier heel belangrijk’, 

zegt Van Leeuwen. ‘Daarom is gekozen 
voor sheddaken. Het kenmerkende recht-
opstaande ontwerp van dit type daken is 
bij uitstek geschikt voor opstellingen die 
naar het noordelijk halfrond zijn gericht. Er 
kan dan voldoende daglicht binnentreden, 
zonder hinderlijke directe zoninstraling. Het 
kozijnwerk van onze lichtstraten is gemaakt 
van composiet, wat bijdraagt aan een zeer 
hoge isolerende waarde.’ VELUX modulaire 
lichtstraten kunnen ook in zadel- en lesse-
naarsdak opstellingen toegepast worden. 

Snel leveren
Vanwege de modulaire opzet zijn de licht-
straten snel te leveren en te monteren. Van 
Leeuwen: ‘Wij hoeven niet te wachten totdat 
er ingemeten kan worden, maar geven van 
tevoren bij de aannemer aan hoe groot de 

sparing in het dak moet zijn en aan welke 
specificaties de opstaande rand moet vol-
doen. Daarna kunnen wij al bestellen. Twee 
weken voor plaatsing controleren wij de 
afmetingen en dan is het plaatsen zelf een 
kwestie van een paar dagen. Onder regen-
achtige omstandigheden zijn de modules 
binnen twee dagen gelegd. Daarna is het 
kappenwerk gemonteerd.’ 

VELUX staat sinds 1942 bekend om zijn dakramen, maar levert inmiddels ook di-
verse andere producten voor daglichttoetreding en natuurlijke ventilatie. Modulaire 
lichtstraten voor de utiliteitsbouw bijvoorbeeld. Zo leverde VELUX Nederland BV 
zes sheddaken van 20 meter lengte voor MFA Heerde Oost. 

Aangenaam vertoeven in het noorderlicht

Een prettige daglichtbeleving en hoge 
energiezuinigheid zijn heel belangrijk in de 
bibliotheek en het buurthuis
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Oog voor techniek

Installatietechnisch 
adviesbureau

T   (0515) 429 777
E info@sijperda-hardy.nl
W   www.sijperda-hardy.nl

Elektrotechniek • Werktuigbouwkunde • Geluid en Akoestiek • Bouwfysica 
Duurzame Technieken • Bouwbesluitberekeningen • Brandveiligheid

en schuine daklijnen van de sheddaken 
zorgen voor een levendig gevelbeeld. Van 
Velden: ‘Opvallend aan het ontwerp is de 
toepassing van wit stucwerk, wit prefab 
beton en lichtgekleurde gevelstenen in 
combinatie met aluminium zetwerk. Dit 
geeft het gebouw een fris uiterlijk, dat 
een fraai contrast vormt met de groene 
omgeving. De transparantie wordt 
gerealiseerd door het vele glas, met in 
het bijzonder de sheddaken boven de 
bibliotheek.’ 

Staal, stucwerk en steen
In februari 2014 gingen de bouwwerk-
zaamheden van start. Het multifunctio-
nele complex is op staal gefundeerd en 
opgebouwd uit een constructie van staal 
en kalkzandsteen. De begane grond, de 
vloeren en het dak zijn uitgevoerd met 
kanaalplaatvloeren. De buitengevels 
bestaan, naast stucwerk, uit betonsteen: 
een harde, duurzame steensoort die niet 
veel water absorbeert en makkelijk in 
onderhoud is. Doordat ze langer en dun-
ner zijn dan een traditionele gevelsteen, 
dragen ze bij aan het unieke karakter 
van het gebouw. Aan de binnenzijde zijn 
voornamelijk kalkzandsteen scheidings-
wanden geplaatst in combinatie met 
metalstudwanden. De plafonds in de 
bibliotheek zijn afgewerkt met Rigitone 
gipsplafonds. In februari 2015 is het 
werk opgeleverd.’

Heerde • MFA De Heerd

Patio
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Opdrachtgever
De Giessen Onroerend Goed BV, 
Hardinxveld-Giessendam 

Architect
Van Es Architecten, Sliedrecht

Aannemer (bouwkundig)
BM Onderhoud & Renovatie  BV,  
Hardinxveld-Giessendam

W-installaties
Klimaatservice Holland BV, Hardinx-
veld-Giessendam

E-installaties
Elektroservice Holland BV, 
 Hardinxveld-Giessendam

Gevelbouwer
De Groot en Visser BV, Gorinchem

Bouwprogramma
Revitalisatie bedrijfsgebouw met 
 kantoren, showroom en magazijn

Bruto vloeroppervlakte
3.600 m2

Bouwperiode
oktober 2013 – december 2014

De metamorfose van Aspect   ICT/De Giessen
Revitalisatie Aspect ICT/De Giessen • Hardinxveld-Giessendam

Een revitalisering die 
oogt als nieuwbouw 
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Aspect   ICT/De Giessen
Tekst: Tjerk van Duinen
Fotografie: Van der Kloet – foto & video producties

De metamorfose van het pand van Aspect ICT/De Giessen is 
indrukwekkend. Naar het ontwerp van van Es architecten is het 
3.600 m2 grote gebouw getransformeerd tot een modern, duurzaam 
en multi-inzetbaar gebouw dat de oudbouw doet verbleken.

Na een aanzienlijke opknapbeurt in 
2014 ligt Industrieterrein De Peulen in 
Hardinxveld-Giessendam ligt er weer 
florissant bij. De bestrating is opgeknapt, 
er zijn nieuwe parkeerplaatsen gecre-
eerd, de groenstructuur is aangepakt, 
de beveiliging is geoptimaliseerd en het 
terrein langs de A15 heeft glasvezelkabel 
gekregen. 2014 is ook het jaar van een 
grote metamorfose op de hoek Handels-
straat-Ambachtsstraat. Wat betreft op-
pervlakte is er niet veel veranderd aan de 

huisvesting van Aspect ICT/De Giessen, 
maar als het over uitstraling, indeling en 
gebouwtechnische eigenschappen gaat, 
is niets meer wat het was. 

Nieuwbouw of renovatie
Dirkjan van Es, projectarchitect voor 
de revitalisatie, beaamt dat het oude 

De opdrachtgever
Aspect ICT is een dienstverlener die 
bedrijven adviseert en assisteert bij 
de implementatie en het gebruik 
van  automatisering; De Giessen is 
(online en offline) leverancier van 
meer dan veertigduizend producten 
op het gebied van kantoorefficiency. 
Beide be drijven functioneren al langer 
 onder één dak.

Entreehal met links het restaurant
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 Verwarmingsinstallatie 

 Koelinstallatie 

 Luchtbehandeling 

 Ventilatiesystemen 

 Regeltechniek 

 Sanitaire installatie 

 Elektrotechniek 

 PV-panelen 

 Oplaadpalen 

 Brandmeldinstallatie 

 Beveiligingsinstallatie 

 Toegangscontrole 

 Datanetwerk 
 

Nijverheidsstraat 31 
3371 XE Hardinxveld-Giessendam 
 
Tel. +31 (0)184 61 39 11 
Fax +31 (0)184 61 42 30 
 
www.klimaatservice.nl 

In het nieuwe pand van 
Aspect ICT / De Giessen 
mogen wij de volgende  
installaties realiseren:  

Kade 36 • 3371 EP Hardinxveld-Giessendam • T: +31 (0) 184 67 58 35 • F: +31 (0) 184 63 00 36 • projecten@noordennegroep.nl

GLAS IS VAN NOORDENNE.

Glasprojecten Van Noordenne BV

Glas is Van Noordenne. Want of het nu recht moet zijn of  gebogen, een 
groot of klein oppervlak, in woning- of utiliteitsbouw, infra- of interieur-
bouw, in nieuwbouw of renovatie: we berekenen, produceren en  monteren 
al ons glas zelf. Zo krijg je als (binnenhuis)architect of opdrachtgever altijd 
een unieke glasoplossing.

UNIEKE OPLOSSINGEN IN GLAS.

Appartementencomplex De Parels, Oisterwijk

Rivierdijk 72a, 3361 AR Sliedrecht    l    0184 61 55 69    l    buro@vanesarchitecten.nl

exclusief wonen kantoren bedrijfsgebouwen revitalisatie interieur

www.vanesarchitecten.nlwww.vanesarchitecten.nl

gebouw nodig aan revitalisering toe was: 
‘Het stamt uit 1980 en was ooit een te-
gelhandel. Het is al twee keer verbouwd. 
Aspect ICT en De Giessen zitten er al ge-
ruime tijd in. Geen optimale huisvesting 
meer voor een modern bedrijf: donker 
en gesloten, een entree onhandig op de 
hoek, bruin Trespa tegen de gevel en zo-

Revitalisatie Aspect ICT/De Giessen • Hardinxveld-Giessendam

wel qua indeling als techniek uit de tijd. 
Wij zijn door de opdrachtgever bena-
derd mee te denken over de aanpak.’ De 
eerste omvangrijke puzzel was de keuze 
tussen nieuwbouw en renovatie. Van Es: 
‘Functioneel moest de zaak helemaal 
op de schop, de opdrachtgever wilde 
het geheel in delen kunnen verhuren, 
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GOED VOOR ELKAAR

POSTBUS 13,  3370 AA  HARDINXVELD-GIESSENDAM 

WWW.BMVANHOUWELINGEN.NL
TELEFOON: 0184 67 72 00

• BM Projectontwikkeling

• BM Bouw Hardinxveld-Giessendam

• BM Bouw Geldermalsen 

• BM Onderhoud & Renovatie

De transformatie in beeld
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Gebouwinstallaties worden steeds complexer. Daarom wordt 
het ontwerpen en uitvoeren van klimaat- en elektrotechnische 
installaties steeds vaker geïntegreerd gedaan door één partij. Bij 
de revitalisering van de huisvesting van Aspect ICT/De Giessen 
zijn alle installaties verzorgd door Klimaatservice Holland BV en 
Elektroservice Holland BV uit Hardinxveld-Giessendam.  Wil-
lem Sterkenburg, hoofd van de ontwerp & calculatie-afdeling 
namens Klimaatservice Holland: ‘Het is een groot voordeel als je 
alle installaties geïntegreerd kunt ontwerpen en uitvoeren, zeker 
als je al in een heel vroeg stadium aan tafel met de architect 
en de opdrachtgever zit en constructief kan meedenken met de 
uitwerking van de plannen.’ Dat heeft geleid tot een duurzaam 
installatiepakket met onder meer een VRF-klimaatsysteem van 
Mitsubishi Electric voor koeling en verwarming, balansventilatie 
met warmteterugwinning, vloerverwarming, aanwezigheids-
detectie en daglichtregeling op de verlichting, een ontruimings-
installatie, inbraakbeveiliging, toegangscontrole en de totale 
infrastructuur voor elektriciteit en data. Op het dak zijn 630 m2 
PV-panelen geplaatst met een totaal vermogen van 60.250 Wp. 
Aspect ICT/De Giessen is afgerond, intussen zijn de technici van 
Klimaatservice Holland en Elektroservice Holland met vele andere 
mooie projecten bezig. 

Installatietechniek in 
één hand

wenste 17 inpandige parkeerplaatsen en 
renoveren bracht heel wat problemen op 
gebieden als brandwerendheid en instal-
latietechniek met zich mee. Dan is het 
fijn dat je de ruimte krijgt om een goed 
ontwerp te maken waarin we proactief 
goede oplossingen konden aandragen, 
dat je een meedenkende opdrachtgever 
hebt en dat we samen konden werken 
met vertrouwde partijen uit de regio. Uit-
eindelijk bleek renovatie niet alleen goed 
mogelijk maar ook goedkoper.’

Ingebouwde flexibiliteit
De eerste fase van de operatie bestond 
uit het strippen van het gebouw tot een 
kaal casco van staal en beton, het slopen 
van de oude magazijnen en het verwij-
deren van een deel van de vloeren. Dat 
laatste was nodig om ruimte te creëren 
voor een grote transparante vide en 
voor de aanleg van de parkeergarage. 
Driekwart van de bestaande staalcon-
structies kon behouden blijven. Nieuwe 
staalconstructies waren nodig voor de 
parkeergarage, de vide, het magazijn en 
een nieuwe verdieping die haaks staat 
op de Handelsstraat. Verspreid over het 
gebouw zijn drie stijgpunten gemaakt: 
één voorin in het gebouwdeel links 
van de hoofdentree en twee trappen-

Revitalisatie Aspect ICT/De Giessen • Hardinxveld-Giessendam

De belangrijkste ingrepen
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en kleurrijke interieurelementen steken 
vrolijk af tegen de neutrale kleurstelling 
van de (binnen)gevel. Links op de begane 
grond is de multifunctionele personeels-
ruimte, rechts de grote showroom van 
De Giessen. De nieuwe staalconstructie 
loopt duidelijk zichtbaar door de ruim-
ten: laat maar zien. Ook de verdiepingen 
worden beheerst door transparantie en 
licht. Maar ook door het ontbreken van 
nadrukkelijke of overbodige vormgeving. 
What you see is what you get. De oriënta-
tie in het gebouw is daarom gemakkelijk. 
Heerlijk helder gebouw. Dat zijn eigen-
schappen die afstralen op de gebruiker, 
zeker naar de bezoekende klant toe.

huizen met sanitairgroepen verder in 
het gebouw. Van Es: ‘De opdrachtgever 
krijgt daarmee een gebouw dat is op 
te splitsen in verschillende units met 
eigen entree, stijgkern en installaties. 
Deze ingebouwde flexibiliteit verhoogt 
de marktwaarde en maakt het gebouw 
couranter en toekomstbestendiger.’ 

Wit, antraciet, groen, hout
De nieuwe uitstraling van het gebouw 
wordt bepaald door een aantal ingre-
diënten die zorgvuldig zijn samenge-
steld en uitgeëngineerd. De kantoren 
zijn voorzien van fris witte, aluminium 
gevel-cassettes, zonwerende panelen en 
antraciet gemoffelde vliesgevels. De plek 
van de oude entree is te herkennen aan 
de frisgroen gekleurde erker die eigen-
wijs uit de band springt. De prominente 
entree/vide kreeg een volledig transpa-
rante vliesgevel (antraciet). Meest in het 
oog springend is het volume dat met 
duurzaam Lauro Preto hout afgetimmerd 
is. Aan de Handelsstraat breekt deze 
houten doos uit het witte hoofdvolume 
met een transparante kopgevel. De extra 
hoogte vertelt dat hier een nieuwe ver-
dieping is bijgekomen. 

Helder!
Binnen deze gevelcompositie is een mul-
tifunctioneel, representatief, transpa-
rant, modern en doelmatig onderkomen 
ontstaan voor Aspect ICT en De Giessen. 
De indrukwekkende ontvangsthal – 
voorheen magazijn! – baadt in het licht 

A+
Aan gebouwtechniek is uiteraard ook 
veel aandacht besteed. In het bouwpro-
ces was onvoldoende tijd om de hele 
procedure te doorlopen voor een Breeam-
beoordeling. De energiesprong is in elk 
geval duidelijk: het gebouw gaat van F 
naar A+, onder meer door een pakket PV-
panelen op het dak. Verder zijn er uitge-
breide voorzieningen voor het personeel, 
was de interactie met omwonenden/
buurbedrijven tijdens het bouwproces 
voorbeeldig, zijn de afvalstromen volgens 
de strengste normen afgewikkeld. Dus 
Breeam of niet: hier staat een bouwwerk 
dat menig toets glansrijk doorstaat. 

In het transparante 
gebouw kun je je 
eenvoudig oriënteren

Zitjes op de overgang van hal en restaurant
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Opdrachtgever
Gemeente Dordrecht

Ontwerp
MH1 architecten, Maastricht

Aannemer
Aan de Stegge Twello, Twello

Bouwprogramma
Parkeergarage voor 320 auto’s, 470 fiet-
sen en 21 scooters (10.000 m2 BVO)

Bouwtijd
Maart 2014 – Augustus 2014

Tekst: Patricia van der Beek

Vorig jaar leverden Continental CAR 
PARKS en Aan de Stegge Twello de 
parkeergarage Energiehuis in Dordrecht 
op. De parkeergarage is bestemd voor 
bezoekers van het Energiehuis, Kunstmin 
en de in aanbouw zijnde bioscoop.

Dordtse   binnenstad

Vijf bouwlagen bieden 
ruimte voor 320 auto’s en 
500 fietsen, scooters en 
brommers
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Veilig parkeren nabij de

Dordrecht • Parkeergarage Energiehuis

Commercieel Projectleider Robin Beren-
schot was namens Aan de Stegge Twello 
van de aanbesteding tot aan de opleve-
ring bij de realisatie van de parkeerga-
rage betrokken. Hij vertelt: ‘Het betreft 
een parkeergarage met vijf bouwlagen 
en ruimte voor 320 auto’s en 500 fietsen, 
scooters en brommers. De parkeerga-
rage is op termijn uit te breiden naar 400 
auto’s. In het open en transparante ont-
werp, afkomstig van MH1 architecten, is 
veel aandacht besteed aan een prettige, 
veilige beleving. Er zijn geen dode hoe-
ken, er is goed zicht op de in- en uitritten 
van de fietsenstalling, de verlichting is 
voorzien van bewegingsdetectie en er is 

Dordtse   binnenstad

natuurlijke ventilatie.’ Conform de eisen 
van de gemeente voldoet de parkeerga-
rage aan ESPA-norm (ESPA staat voor Eu-
ropean Standard Parking Award). Verder 
biedt de parkeergarage genoeg capaciteit 
voor de piekmomenten en er is geen 
sprake van kruisend verkeer.

Binnenstedelijk bouwen
In het voorjaar van 2014 ging de eer-
ste van in totaal 194 fundatiepalen de 
grond in. Vervolgens werden de begane 
grondvloer en vier verdiepingen van de 
parkeergarage in drie fasen opgebouwd, 
met stalen kolommen en betonnen vloer-
platen. In totaal is 315.000 kilo staal, ruim 
2 miljoen kilo vloerplaten, 162 m beton-
panelen, 2.134 m houten gevelbekleding, 
1.800 m2 sandwich gevelbekleding en 
1.800 m kabelgoten verwerkt. ‘Het is niet 
zozeer de techniek, maar de planning 
en logistiek die dit project uitdagend 
maken’, aldus Berenschot. ‘Gezien het 
binnenstedelijke karakter moesten we de 
transporten van de grote prefab elemen-
ten goed organiseren. Door de parkeerga-
rage in BIM te modelleren, maakten we 
inzichtelijk welke elementen we wanneer 
nodig hadden. Daar  koppelden we de 
planning aan.’

Onder controle
In nauwe samenwerking met de on-
deraannemers en in goed overleg met 

In nauwe 
samenwerking met de 
onderaannemers en in 
goed overleg met de 
gemeente Dordrecht 
voerden Aan de Stegge 
Twello en Continental 
CAR PARKS het project 
in 22 weken uit. 

Stalen kolommen en 
betonnen vloerplaten

In/uitrit naast 
de portiersloge
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www.adst.nlAan de Stegge bouwt aan uw business

Het voeg- en afdichtingsbedrijf 
bracht onzichtbare construc-
tieve krimparme mortelvoe-
gen aan tussen de TT-liggers, 
afgedicht met vloeistofdichte 
twee componenten polysulfide 
afdichtingsvoegen. Daarnaast 
heeft DSA de overige vloeren, 
wanden en plafonds afgedicht 
met standaard kitten.

Hoge sterkte mortel
‘We zijn een van de weinige be-
drijven in Nederland die gespe-
cialiseerd zijn in het aanbrengen 
van cementgebonden mortel-
voegen tussen TT-liggers’, vertelt 
directeur Willem van Wezel 
van DSA. ‘Wij hebben tien jaar 
ervaring in het snel, technisch 
en economisch goed uitvoeren 
hiervan. Zo ook in de  parkeerga-

rage van het Energiehuis, waar 
we elf ton mortel verwerkten.’

Hoogwaardige 
 polysulfide sealers
Als vaste partner van Aan de 
Stegge Twello was DSA al in 
het voorbereidingstraject bij 
de toepassing van de sealants 
betrokken. Van Wezel: ‘Voor de 
afwerking van de voegen in de 
TT-liggers adviseerden we een 
twee componenten polysulfide 
sealer van EUROTEAM. Deze 
kwalitatief hoogwaardige  
sealer is overrijdbaar en voldoet 
aan de EN14188-2, een norm die 
gericht is op koud aangebrachte 
overrijdbare voegafdichtings-
materialen. Verder is deze sealer 
relatief eenvoudig te repareren, 
wat een behoorlijke kostenre-

ductie geeft in het onderhoud 
op langere termijn.’ Voor de 
wanden en plafonds werd ge-
kozen voor standaard MS-poly-
meer sealers. DSA ging medio 
juni 2014 van start en bracht tot 
aan de oplevering op 3 okto-
ber jl. 1.350 liter sealer aan. 

DSA BV leverde met haar 
mortel- en afdichtingsvoegen 
een zeer belangrijke bijdrage 
aan de parkeergarage van 
het Energiehuis in Dordrecht. 

Sealant afdichtingen in vloeren, wanden en plafonds

Onzichtbare constructieve 
krimparme mortelvoegen…

…afgedicht met vloeistofdichte 
twee componenten polysulfide 
afdichtingsvoegen
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de gemeente Dordrecht voerden Aan 
de Stegge Twello en Continental CAR 
PARKS het project in 22 weken uit. 
Berenschot: ‘Door toepassing van de 
lean methode hadden we de planning 
goed onder controle. Elke ochtend zaten 
we met de voorlieden aan tafel om 
de werkzaamheden van die dag door 
te spreken. Zo bleven we van elkaars 
activiteiten op de hoogte en konden we 
transporten en kraanbewegingen com-
bineren. Via een speciaal voor dit project 
aangemaakte Facebookpagina hielden 
we betrokkenen, omwonenden en geïn-
teresseerden op de hoogte van de werk-
zaamheden en eventuele overlast. Dat 
werkte goed; we kunnen terugkijken op 
een soepel verlopen project.’

Open houten 
gevelafwerking

Dordrecht • Parkeergarage Energiehuis

Ruime stalling voor 
fietsen, brommers 
en scooters
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Bouwprogramma
Twee basisscholen, bibliotheek, 
 peuterspeelzaal, kinderopvang, 
 gymzaal, consultatiebureau, dorpshuis.

Bruto vloeroppervlakte
4.500 m2

Opdrachtgever
Woongoed Zeeuws Vlaanderen, 
 Terneuzen en Gemeente Sluis

Architect
GAJ Architecten, Arnhem

Constructeur
Ingenieursbureau Bartels, Elst

Adviseur installaties
Grontmij

Uitvoering
Aannemersbedrijf Van der Poel BV, 
Terneuzen

Staalconstructies
IBS, Kloosterzande

Zonneschermen, paneelwanden
Van Kouteren BV,  Terneuzen 
Muller & Muller Timmerfabriek, 
 Sint-Maartensdijk

Breskens leeft op met

nieuw MFC

Multifunctioneel centrum • Breskens

Aan de Ghistelkerke in het Zeeuwse Breskens, waar decennialang een bibliotheek stond, 
realiseert Aannemersbedrijf Van der Poel een multifunctioneel centrum. Begin 2015 nemen 
de gebruikers van het gebouw – kinderen, medewerkers en buurtbewoners – er hun intrek. 

MFC Breskens is een project van Woongoed Zeeuws Vlaan-
deren in nauwe samenwerking met de gemeente Sluis. Het 
complex telt circa 4.500 m2 (BVO) en is opgebouwd uit één tot 
twee bouwlagen. In het gebouw komen twee basisscholen, 
een bibliotheek, een peuterspeelzaal, een kinderopvang, een 
gymzaal, een consultatiebureau en een dorpshuis. 

Multifunctionaliteit gevat in ronde 
vormen en twee kleuren metselwerk

Industriebouw • februari 2015 • 28



Tekst: Patricia van der Beek

Van eerste gesprek tot turnkey oplevering
‘Elke ruimte heeft zijn specifieke eisen en voorwaarden’, 
aldus projectleider Marco de Raad van Aannemersbedrijf Van 
der Poel. ‘We zijn vanaf de eerste gesprekken met de eindge-
bruikers bij het project betrokken. Zaken die hierin bespro-
ken worden zijn bijvoorbeeld de indeling van de ruimte, de 
toegang, de vloerafwerking en de plaats van de datapunten 
en stopcontacten.’ Aannemersbedrijf Van der Poel is, met 
uitzondering van de inrichting van de sporthal, tot aan de 
turnkey oplevering van het gebouw verantwoordelijk voor de 
uitvoering. De bestrating is in handen van de gemeente.

Speelse slinger
De functionaliteit en architectuur van het multifunctionele 
centrum zijn een voortvloeisel van het kernbeleid van de 
gemeente. Dit beleid is erop gericht om de vitaliteit van de 
kernen, waaronder Breskens, te beschermen en te verbe-
teren. Kenmerkend voor het ontwerp is de ‘slinger’ op de 
buitengevel: een in licht metselwerk uitgevoerde strook, die 

speels over het gebouw heen meandert en een fraai contrast 
vormt met het donkere metselwerk van de buitengevel. Een-
zelfde slingerbeweging is terug te vinden in de plattegrond 
van het gebouw.

Lean uitvoering
‘In oktober 2013, drie maanden na de opdrachtverstrekking, 
ging de uitvoering van start’, vervolgt De Raad. ‘Het complex 
is opgebouwd uit een prefab paalfundering, met daarop een 
in het werk gemaakte balkenfundering. De hoofddraagcon-
structie bestaat uit een staalconstructie met kanaalplaat-
vloeren. De binnenmuren zijn opgebouwd uit kalkzandsteen, 
de gemetselde buitengevel bestaat deels uit relatief grote 
gevelstenen die staand zijn uitgevoerd.’ Om binnen de 
planning en het budget te blijven, werkte Aannemersbedrijf 
Van der Poel volgens de lean methode. De Raad: ‘In nauwe 
samenwerking en goede onderlinge afstemming met de 
betrokken partijen leveren we het werk eind november op. In 
december vond in de meeste bouwdelen de inhuizing plaats.’

Gymzaal
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Welkom bij Bartels Ingenieurs voor Bouw & Infra! Met ongeveer 150 medewerkers met een 

passie voor techniek en meer dan 40 jaar ervaring, leveren wij praktisch iedere adviesdienst op 

ingenieursgebied die u zich kan bedenken. Van ontwerp tot en met uitvoering. 

RDM herontwikkeling

Bartels werkt als hoofdconstructeur aan de herontwikkeling van de vier gebouwen op het RDM 

haventerrein. Onze kennis op gebied van herbestemming en constructies, zorgt ervoor dat de 

juiste keuzes worden gemaakt om deze gebouwen straks weer optimaal te gebruiken!

Welkom bij Bartels!

www.bartels.nl  info@bartels.nl  @Bartelsglobal  facebook.com/bartelsglobalwww.bartels.nl  info@bartels.nl  @Bartelsglobal  facebook.com/bartelsglobalwww.bartels.nl  info@bartels.nl  @Bartelsglobal  facebook.com/bartelsglobal

Een en twee lagen
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Verantwoordelijk voor het staalconstructiewerk binnen 
het nieuwbouwproject MFC is IBS uit Kloosterzande. De 
staal constructies bestaan uit samengestelde profielen en 
 standaard profielstaal. 

Bob Compiet, directeur en eigenaar vertelt over de vele THQ lig-
gers. ‘70 % van de staalconstructies bestaan uit samengestelde 
profielen. Deze worden bij ons in Kloosterzande geproduceerd  
waarbij de vele meters laswerk door een lasrobot zijn uitgevoerd.’ 
Het bedrijf, dat 25 jaar bestaat, produceert snel, innovatief en 
vakkundig. Trots vertelt Compiet: ‘We hebben een eigen pro-
ductieruimte van 3.500 m2 met daarin de modernste machines. 
Daarnaast werken we met vakbekwaam en gecertificeerd perso-
neel.’ Het staalconstructiebedrijf is breed georiënteerd. Het werk 
varieert van zeer industrieel (chemie, petrochemie en utiliteits-
bouw) tot geoptimaliseerde lichtgewicht staalconstructies voor 
de hallenbouw en  vele andere toepassingen.

IBS sterk in staalconstructies

‘In totaal brachten we een veertigtal zonneschermen aan’, vertelt 
Erik van Kouteren. Het betreft vlak hangende, in betongrijs 
uitgevoerde schermen met verticale geleidingsprofielen. Deze 
schermen hebben een hoge windvastheid en een vertragende 
warmtetransmissie, wat energiebesparend werkt.’

Goed verlopen
Van Kouteren vervolgt: ‘In het MFC brachten we drie paneelwan-
den aan, totaal circa 25 meter lengte. De wanden zijn bedoeld 
om multifunctionele ruimten te scheiden.’ De geluidswerende 
paneelwanden bestaan uit een aantal afzonderlijke panelen die 
opgehangen zijn aan een plafondrail en zo verschoven kunnen 
worden. Van Kouteren: ‘In juli 2014 startten we met monteren. 
Inmiddels is alles opgeleverd en kijken we terug op een mooi, 
goed verlopen project.’

In opdracht van Aannemersbedrijf Van der Poel leverde en 
monteerde Van Kouteren BV de zonneschermen en paneelwan
den voor MFC Breskens.

Energiebesparende 
zonwering, geluids
werende paneelwanden

Nijverheidsweg 4

4695 RC Sint-Maar tensdi jk

Tel: 06-47424777

www.mullerenmuller.nl

ronald@mullerenmuller.nl

Hof te Zandeplein 11
4587 CK  Kloosterzande

Postbus 30
4587 ZG  Kloosterzande

Tel: +31 (0)114-683200
Fax: +31 (0)114-682964

w w w . i b s - h a l l e n b o u w . n l

TÜV Nederland QA

EN 1090-1 
  IBS Hallenbouw B.V.

TÜV Nederland QA

EN ISO 3834-2
 

  IBS Hallenbouw B.V.

 Industrieweg 33   4538 AG Terneuzen  0115 - 694 263    

www.vankouteren.nl

 deuren, trappen en kozijnen
 onderhoudswerk woningen
 dakkapellen en schuifpuien
 interieur- en scheepsbetimmeringen
 binnen- en buitenzonwering

 rolluiken
 garagedeuren
 horren

bezoek onze showroom!

Breskens • Multifunctioneel centrum

Kenmerkend voor 
het ontwerp is 
de ‘slinger’ op de 
buitengevel
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Tekst: Margot Visser
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Opdrachtgever
ProRail 

Architect
Architektenburo K. van Velsen, Hilver-
sum 

Hoofdconstructeur en adviseur 
installaties
Breda AAA (DHV, Movaris) 

Uitwerkend constructeur
Bartels

Projectmanagement
ProRail, Utrecht 

Hoofdaannemer
Bouwcombinatie OVT Breda (Hurks, 
Ballast Nedam)

Installaties
ULC Groep, Utrecht 

Liftinstallaties
Möringer Liften, Haarlem

Bouwprogramma
Stationsgebouw, busperron, 147 ap-
partementen, 21.500 m2 kantoorruimte, 
9.000 m2 winkels, horeca, fietsenstal-
ling (4.200 plaatsen), parkeerruimte 
(voor 720 auto’s), voetgangerstunnel

Breda • Centraal Station

Veel méér dan een

station
Centraal Station Breda 
ondergaat een metamorfose. 
Het verouderde treinstation aan 
de rand van de stad verandert in 
een multifunctioneel stadshart 
waar wonen, winkelen, werken 
en reizen zijn geïntegreerd. 
Bouwcombinatie OVT Breda 
vof realiseert dit complexe 
megaproject. 

Het station van Breda is het sleutel-
project in de transformatie van een 
voormalig industriegebied van honderd 
hectare dat direct grenst aan de histori-
sche binnenstad. Hier verrijst het nieuwe 
stadsdeel  Via Breda. Centraal in Via 
Breda ligt het station. Dit grootste bouw-
project van Noord-Brabant omvat een 
stationsgebouw, een bus perron, 147 ap-
partementen, 21.500 m² kantoorruimte, 
9.000 m² winkels, vier horecagelegen-
heden, stallingsruimte voor 4.200 fietsen, 
parkeerruimte voor 720 auto’s op het dak 
van de terminal en een nieuwe, 36 meter 

Maquette stationscomplex, aanzicht 
zuidzijde. Op de perronkap zijn de 
parkeerhavens zichtbaar

Impressie van de 
zuidzijde van het 
Centraal Station
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MEER WETEN? BEL (0546) 55 44 44 OF BEZOEK ONZE WEBSITE WWW.FALCO.NL OM ONS VOLLEDIGE ASSORTIMENT TE BEKIJKEN

FALCOLOK-600

Fietsers hebben bij Falco
       een speciaal plekje...

Fietsers liggen ons na aan het hart. Want al ruim 60 jaar 

maakt Falco producten die het leven van elke fietser aan-

genamer maken. Fietsstandaards, fietsoverkappingen, 

fietskluizen, ook op maat, wegmarkering met Leds, fiets-

beloningssystemen en nog veel meer. Falco producten 

zorgen voor nog meer comfort en publieke service. Zo blijft 

Falco ervoor zorgen dat fietsen steeds populairder wordt, 

maar ook steeds prettiger.

Bezoek ons op de Dag van Verkeer en Mobiliteit

FalcoBlow; fietspomp, budget-

vriendelijk en eenvoudig in 

gebruik. Voorzien van een 

verloopnippel, dat geschikt is 

voor alle ventielen.

Ideaal 2.0; verbeterd en modern 

uitgevoerd, gebruiksvriendelijk 

fietsenrek en door de rond 

gebogen wielklemmen ook 

stabiel.

FalcoLevel Premium; 

fietsparkeren op twee etages.

Op het bovenste niveau wordt 

de fiets eenvoudig in een goot 

geschoven en omhoog getild.

Falco B.V @FalcoTweets

Falco Straatmeubilair FalcoBV

Falco Fietsparkeren en Straatmeubilair

8



Op de grootste bouwplaats van 
Noord-Brabant ontstaat er een 
nieuwe ontmoetingsplaats

brede voetgangerstunnel die het huidige 
stationsplein en de wijk Belcrum met 
elkaar verbindt. 

Uitgekiende planning
Bouwbedrijven Ballast Nedam en Hurks 
bundelden hun krachten in Bouwcombi-
natie OVT Breda vof. Gezamenlijk werken 
zij aan de realisatie van het nieuwe sta-
tion. ‘Vooral de integratie van de verschil-
lende functies maakt dit tot een complex 
project’, vertelt pro¬jectdirecteur Piet 
Brittijn. ‘Woningen, winkels, kantoren, 
trein- en busgerelateerde zaken, het 

loopt allemaal door elkaar heen. Neem 
alleen al het bouwen rond het spoor. Het 
station blijft gedurende de bouw volledig 
in gebruik. Telkens gaan er twee of drie 
sporen buiten gebruik zodat wij daar 
kunnen werken. Dat vraagt om een heel 
uitgekiende en strakke bouwplanning. 
We hebben gelukkig een goede balans ge-
vonden tussen snel bouwen en het spoor 
door laten functioneren.’

Hal voor stenen
Het bijzondere ontwerp van architect 
Koen van Velsen betekende ook een 

flinke uitdaging voor de bouwbedrijven. 
Dat heeft volgens Brittijn vooral te ma-
ken met de verregaande detailuitwer-
king. ‘Van Velsen gebruikt verschillende 
materialen en formaten, die natuurlijk 
mooi op elkaar moeten aansluiten. 
Neem alleen al de bakstenen gevel. 
Hierin zijn een groot aantal verschil-
lende steensoorten verwerkt, gemetseld 
in vele verschillende grote en kleine 
gevelvlakken. We hebben in Breda een 
hal gehuurd om alle stenen te sorteren 
en klaar te leggen voor de metselaars. 
Ook de geveldetails variëren enorm: er 

Breda • Centraal Station

Oostgevel toont 
veelheid aan 

baksteenvlakken
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Vijf nieuwe liftinstallaties kent station Breda: vier MKM-liften 
in de onderdoorgang en één in de parkeergarage. De liften zijn 
ontworpen en geleverd door Möhringer Liften B.V. Het Haarlemse 
bedrijf is sinds 2009 raamcontractant van ProRail. Dit contract 
omvat de levering van circa 180 liftinstallaties op nieuwe trein-
stations tussen 2009 en 2017. ‘Breda maakt onderdeel uit van 
dit contract’, vertelt Bart Groetelaers van Möhringer. ‘ProRail wil 
uniforme liften op alle locaties. Daartoe hebben ze uitgebreide 
ontwerpvoorschriften opgesteld. Vandaalbestendigheid is daarin 
cruciaal. De liftinstallaties die wij voor hen maken voldoen als één 
van de weinigen in Nederland aan de liftennorm op het gebied 
van vandaalbestendigheid. Verder is veiligheid een belangrijk 
onderwerp. Daarom is gekozen voor glasliften, die een maximale 
transparantie bieden. ’

De stricte richtlijnen van ProRail laten weinig ruimte over 
ontwerpfrivoliteiten. Toch wist architect Koen van Velsen enkele 
kleine aanpassingen door te voeren. ‘Dat is best uniek’, zegt Groe-
telaers, ‘We zijn met Van Velsen in gesprek gegaan om een aantal 
ontwerpelementen door te voeren. Zo is onder meer het hek op 
het kooidak aangepast.’ 

Möhringer liften in stations 
maximaal vandaalbestendig 

Op zoek naar bouwplaatsbeveiliging i.c.m. arbeidsregistratie? 
Bel Prisma Beveiliging! 

Of het nu gaat om een camera-observatie, 
toegangscontrole, inbraak,- of brandmeldsysteem.
Prisma levert, installeert, verhuurt en onderhoudt!

www.prismabeveliging.nl

Stammerkamp 19
1112 VE Diemen
+31 (0)20-416 50 20

Als er één plek is waar veel fietsen worden 
geparkeerd, is het wel een treinstation. 
Naast een overdekte fietsenstalling zijn er op 
CS Breda ook fietsenrekken in de openbare 
ruimte, aan het Noordplein om precies te 
zijn. Hier leverde de firma Falco, producent 
van straatmeubilair, 853 fietsklemmen. 
‘Gekozen is voor de typen F10-M en F11-M, 
massieve klemmen die tegen een stootje 
kunnen,’ vertelt Hoofd Verkoop Marc Kosse. 
‘Deze zijn thermisch verzinkt en voorzien van 
een poedercoating, in de kleur donkerbruin. 
Lastig aan de locatie was dat er veel afschot 
was. Dat hebben we kunnen opvangen door 
het verlengen van de ankerdelen. Er zijn nu 
rekken op vier verschillende hoogtes.’

Fietsmarketing
Falco is specialist in fietsparkeren. Al ruim 
60 jaar ontwikkelt, ontwerpt en produ-
ceert Falco fietsparkeersystemen op haar 
hoofdvestiging in Vriezenveen. ‘We hebben 
een heel ruim assortiment, bestaande uit 
fietsaanleunbeugels, -rekken, -klemmen, 
-kluizen, -standaards en FietsParKeurpro-
ducten. Deze laatste categorie is voorzien 
van het keurmerk FietsParKeur. Wij houden 
ons ook in toenemende mate bezig met 
fietsmarketing. Dit zijn allerlei producten die 
provincies en gemeenten kunnen gebruiken 
om het fietsen te stimuleren. Zo kunnen we 
monitoren leveren die naast het fietspad 
geplaatst kunnen worden. Passerende 
fietsers kunnen hierop zien hoe hard ze gaan 

en overheden hebben online inzicht in het 
aantal fietsers. Ook leveren we chips die in 
fietsen kunnen worden geplaatst. Iedere 
keer als een werknemer op de fiets naar zijn 
werk komt, kan hij punten verdienen. Dit 
soort toepassingen kan bedrijven helpen om 
het aantal parkeerplekken terug te dringen.’  

Falco: focus op fietsparkeren
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Tussen de 200 en 300 man bouwplaatsperso-
neel loopt er gemiddeld rond op CS Breda. Dat 
vraagt om een gedegen toegangscontrolesys-
teem. Prisma Beveiliging leverde een systeem 
waarbij bouwvakkers zich van tevoren via 
een website kunnen registeren. ‘Dat levert 
veel tijdwinst op,’ vertelt Ed Lampe. ‘Normaal 
gesproken voert de portier deze gegevens in. 
Nu hoeft hij alleen eenmalig de identiteit te 
verifiëren voordat de toegang kan worden 

verstrekt. Zodra een werknemer de tourniquet 
passeert, wordt hij geregistreerd. Een ander 
voordeel van dit systeem is dat de aannemer 
een duidelijk inzicht heeft in de gemaakte 
uren van zijn mensen. En door de tourniquets 
ontstaat er een barrière om materiaal van de 
baas mee naar huis te nemen.’ Prisma Bevei-
liging verzorgt ook de terreinbeveiliging door 
middel van twee soorten camera’s (video-
contentanalyse en thermisch).

Bouwplaatsbeveiliging is een vak apart 
volgens Ed Lampe. ‘Veel bedrijven zijn wel 
goed in het beveiligen van bedrijfspanden, 
maar hebben te weinig specifieke kennis 
van tijdelijke bouwlocaties. Daar spelen heel 
andere factoren. Wij hebben daar juist ons 
specialisme van gemaakt.’

Prisma Beveiliging, specialist in bouwplaatsbeveiliging

zijn allerlei typen en formaten kozijnen 
en puien. We hebben dan ook veel tijd 
gestoken in het samen met de architect 
en marktpartijen ontwikkelen en laten 
produceren van alle afwerkingen.’

Parkeerkap
Het stationsgebouw is inmiddels 
opgeleverd, evenals de onderdoorgang 
met winkels, het busstation en het 
omliggende terrein met onder andere 
de fietsenstallingen. Van de woningen 
zijn twee blokken opgeleverd (aan de 
Noordzijde). De twee blokken aan de 
Zuidzijde worden medio 2016 opgele-
verd. Nu wordt volop gewerkt aan het 
entreegebouw aan de zuidkant en aan 
het parkeerdek. ‘Het Noordelijk deel van 
het parkeerdek wordt begin 2015 voor 
een groot deel in gebruik genomen, het 
Zuidelijk deel kan pas gemaakt worden 
als de twee woonblokken en het entree-
gebouw op Zuid op hoogte zijn’, vertelt 
Brittijn. ‘Het parkeerdek vormt feitelijk 
een kap over het spoor. Dat is nog een 
flinke logistieke uitdaging door de inter-

actie met het spoorgebeuren.’
Het nieuwe stationsgebied wordt een 
verrijking voor de stad, vindt hij. ‘Het 
was een verouderd station, en eromheen 
was weinig te beleven. Nu ontstaat er 
een nieuwe ontmoetingsplaats. Door 
de onderdoorgang wordt bovendien het 
Noorden van de stad beter ontsloten.’

Breda • Centraal Station

Perrons in het nieuw. Het 
station blijft gedurende de 
bouw volledig in gebruik

Noordzijde stationscomplex 
met grote fietsenstalling
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Opdrachtgever
DUWO, Delft

Ontwikkelaar
Smits Bouwbedrijf, Beverwijk

Architect
Leeuwenkamp Architecten, Alkmaar

Adviseur installaties
VIAC, Houten

Aannemer
Smits Bouwbedrijf, Beverwijk

Ventilatietechniek
Steboma, Beverwijk

Bouwprogramma
521 eenkamerwoningen met eigen 
keuken, badkamer en wc

Kameroppervlak
24 m2 (330 units) of 18 m2 (191 units)

Investering
€ 21 miljoen

Bouwperiode
oktober 2013 – november 2014

521 studentenwoningen • Delft

521 units in een 
U-vormig gebouw 
met een “warm” 
binnenplein
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Smits Bouwbedrijf kreeg 
het voor elkaar in iets meer 
dan een jaar meer dan 500 
studentenwoningen te realiseren. 
Daarmee werd een wezenlijke 
bijdrage geleverd aan de 
woningnood onder studenten. 
Een slimme aanpak maakte het 
hoge bouwtempo mogelijk, en 
het is nog duurzaam ook.

Koel getinte buitenzijde

studentenhuisvesting snel 
en duurzaam gebouwd

‘Tijdelijke’
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Goede ventilatie is in onze maatschappij niet meer weg 
te denken. Voor zowel behaaglijkheid als welzijn is goede 
ventilatie van essentieel belang. 
Of het nu gaat om woningbouw, utiliteitsbouw, gezond-
heidszorg, winkels, scholen of parkeergarages, STEBOMA 
heeft alles in huis om een project vanaf ontwerp tot en 
met oplevering te laten slagen.

WWW.STEBOMA.NL

“Kwaliteit is 
       nooit t

oevallig.”

Op 9 oktober 2013 werd er in Delft aan 
de Röntgenweg gestart met het project, 
ongeveer waar binnenkort de treinen 
richting het nieuwe station van Delft de 
grond in duiken. Eind november 2014 
werden de 521 studentenunits overge-
dragen aan studentenhuisvester Duwo 
Delft. Turn-key. Het geheim zit hem in 
een efficiënt bouwsysteem, legt Frits 
Dimmers van Smits Bouwbedrijf uit. ‘Het 
betonnen skelet is uit tunnels opge-
bouwd. De stalen mallen werden gesteld, 

Het is gebouwd voor 25 jaar, 
maar kan langer mee

Op de begane grond 
is ruimte voor 
600 fietsen

Gevels zijn 
afgewerkt met 
het ClickBrick-
systeem
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gedacht aan duurzaam wonen, maar ook 
aan duurzaam bouwen. Dimmers: ‘Zie 
het als een soort LEGO-blokjes. De ste-
nen worden gestapeld. Hierdoor is geen 
specie nodig en kunnen de stenen als 
de units weer worden afgebroken, weer 
worden hergebruikt, in plaats van dat ze 
als puin worden afgevoerd.’

Het gebied rondom de units is nog 
volop in beweging door de komst van de 
nieuwe spoortunnel die het oude viaduct 
gaat vervangen. Daarom is er gekozen 
voor een tijdelijke oplossing. Tijdelijk is 
in dit geval 25 jaar. ‘Maar bouwkundig 
kunnen ze veel langer mee’, aldus Dim-
mers, ‘Ik kan me eigenlijk niet voorstel-
len dat dit na 25 jaar wordt gesloopt.’

de wapening, elektra en loodgieterswerk 
zaten er al in. Aan dit casco werden hou-
ten gevelelementen gemonteerd.’ Daar 
was dit project ideaal voor. ‘Alle beukma-
ten zijn hetzelfde, dus dan kun je snel 
doorwerken’. En snel betekent ook snel: 
zes tot zeven units per dag.

U-vorm
De woningen werden door Smits zelf, 
in samenwerking met Leeuwenkamp 
Architecten in Alkmaar, ontwikkeld 
en zijn gestapeld in een U-vorm. Het 
gebouw kenmerkt zich door het gebruik 
van natuurlijke materialen en door een 
warme uitstraling aan het binnenplein. 
Het hart van de u-vorm heeft een privaat 
binnenplein en op de begane grond is 
ruimte voor 600 fietsen. De woningen 
aan de buitenkant zijn 24 m2 groot, die 
aan de binnenzijde zijn goed voor 19 m2. 
De eenheid in afmetingen maakt dat er 
zo snel gewerkt kon worden. 

Woningnood
Die snelheid was gewenst. In 2010 
kampte de studentenstad Delft nog met 
een tekort van vijfduizend kamers. Het 
college van burgemeester en wethou-
ders had zich als doel gesteld om in 
ieder geval in hun bestuursperiode de 
pijn iets te verzachten en minstens 
2.200 nieuwe woningen te realiseren. 
De woningnood moet voor 2023 zijn 
opgelost en wat dat betreft doet dit 
project een behoorlijke duit in het zakje. 
De gemeente Delft, die de grond leverde, 
keek over de schouder mee in het kader 
van de kwaliteits bewaking. 

Zonnecollectoren
Het is het tweede studentenhuisves-
tingsproject voor Smits Bouwbedrijf. 
De Beverwijkers tekenden al eerder 
eens voor een project van 350 units in 
opdracht van DUWO Amsterdam. In dit 
geval nam Smits zelf het initiatief en 
lette daarbij ook op duurzaamheid. ‘Er is 
nog wel gas, maar een groot deel van de 
warmte voor heet water en cv komt van 
de warmte-koudeopslaginstallatie. Ook 
ligt er 200 vierkante meter aan zonnecol-
lectoren op het dak’, vertelt Dimmers. 
Door de keuze voor het ClickBrick-
systeem van Daas werd er niet alleen 

Delft • 521 studentenwoningen

Een groene poort leidt 
naar het binnenplein

Ook studenten krijgen 
nog echte post
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Opdrachtgever en Ontwikkelaar
Kotra Coldstores BV

Hoofdaannemer
Aannemingsbedrijf Fraanje BV,  ‘s-Heer 
Arendskerke

Architect 
Bouwraadhuis, Kruiningen

Installatieadviseur
Synergo Consultancy, Kloetinge

E-installaties
Reijnhout Elektro, Hansweert

Koelinstallaties
Cofely Refrigeration BV, Zoetermeer 

Grondwerk/terrein
W. Nijssen, Wemeldinge

Bouwperiode
mei 2014 - medio oktober 2014

Bouwprogramma
vrieshuis, expeditie/logistiekkruimte, 
kantoor

Bruto vloeroppervlakte
3.000 m2

Kotra Coldstores 
Vrieshuis

Het grote, witte vierkante vrieshuis heeft een capa-
citeit van ongeveer zesduizend pallets en beschikt 
over een douane depot. Met een expeditie ruimte van 
900 m2 en negen loading docks kan efficiënt worden 
gewerkt. Heeren: ‘Kotra Coldstores kenden we van een 
eerdere opdracht: een naastgelegen distributiecen-
trum. Bekend terrein dus. Maar een klus van derge-
lijke grote in zo’n korte tijd was toch weer nieuw.’

Precies andersom
De doorslag om voor Fraanje te kiezen, zat hem vooral 
in de ervaring. Van Heeren: ‘Vriescellen bouwen voor 
de grote jongens doen we al jaren. Dat is specialistisch 
werk en juist daar zit onze ervaring. Zo is bij vriescel-
len de warmtehuishouding andersom: ‘normaal’ is 
het buiten koud en binnen warm, bij vrieshuizen is 

De huisstijlkleuren en naam staan prominent op 
de diepvriesterminal, op de expeditieruimte en 
op de entree: het nieuwe vrieshuis in Yerseke is 
onmiskenbaar van Kotra Coldstores. Eind vorig jaar 
werd het 3.000 m2 grote complex operationeel. ‘Een 
enorme klus’, vertelt projectleider Berry van Heeren 
van hoofdaannemer Fraanje, ‘die ook nog eens in 
no-time is geklaard.’

Koltra Yerseke
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Tekst: Sanne van der Most Yerseke • Vrieshuis Kotra Coldstores

dat omgekeerd. De dampremming moet daarom aan 
de buitenkant. Ook luchtdichtheid is zeer belangrijk. 
Klopt dat niet dan hangen de ijspegels aan het dak. 
De vlakheid van de vloeren is ook een kritisch aspect. 
Kotra wil stellingen van twaalf meter hoog kunnen 
verplaatsen, dus moet de vloer bijzonder vlak zijn, 
klasse drie in dit geval en dat kom je niet vaak tegen. 
Bij beton vergt dat de nodige aandacht qua materiaal 
samenstelling en afwerking om die klasse te halen. 
Onze onderaannemer Vloertechniek uit Vlaardingen 
heeft het perfect gedaan. En daarnaast is er natuurlijk Reijnhout Elektro b.v.

Tramperweg 1
4417 CZ Hansweert

T. 0113-382589
E. info@reijnhoutelektro.nl
W. www.reijnhoutelektro.nl.nl

“Al 35 jaar een begrip”

Nieuwbouw vrieshuis Kotra Coldstores Yerseke

Ontwerp
Bouwvoorbereiding
Bouwcoördinatie
(0113) 57 17 58

Bouwraadhuis advertentie 93x137.pdf   1   03-11-14   20:32

‘Als ingenieursbureau zijn wij gespecialiseerd in de voedingsmid-
delenindustrie’, aldus directeur en projectleider Rien Melis van 
Synegro. ‘We doen zowel de engineering als het ontwerp van 
technische installaties. Wij voeren uiteenlopende technische pro-
jecten uit die we als bureau ook managen.’ Voor Kotra Coldstores 
verzorgde Synergo de advisering en begeleiding van alle techni-
sche installaties in en om het gebouw. Melis: ‘Concreet ging dat 
om de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties 
en de inrichting van de vrieshuizen met de pallet stellingen en 
koeltechniek. Daarvoor hebben wij het bestekwerk gedaan, het 
aankoopadvies en de uiteindelijke keuze van de installateurs. Wij 
hebben deze installateurs gecontroleerd en aangestuurd tijdens 
de bouw.’ Een behoorlijk grote rol dus met verschillende facetten. 
‘Grote diepvriesmagazijnen deden we al eerder’, vervolgt Melis. 
‘Voor onze begrippen was dit een middelgroot project. Door onze 
kennis en ervaring heeft Kotra Coldstores ons aangewezen als 
prefered supplier. Een prettige positie natuurlijk.’ De samenwer-
king met architect Bouwraadhuis heeft Melis als zeer prettig 
ervaren. Net als die met de eigenaren van Kotra zelf. ‘Meestal 
wordt zo’n groot project volledig uit handen gegeven aan de 
deskundigen, maar in dit geval ging het anders. De gebroeders De 
Koeijer, onze opdrachtgever, waren zeer enthousiast, leergierig en 
betrokken. Zij hielden de touwtjes strak.’

Synegro totaaladviseur 
installaties

Er is natuurlijk de scheiding van functies: het vrieshuis zelf, de 
expeditieruimte, het kantoor en het logistieke gedeelte, het staat 
allemaal los van elkaar en iedere plek heeft weer zijn eigen eisen’
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de scheiding van functies: het vrieshuis zelf, de expe-
ditieruimte, het kantoor en het logistieke gedeelte, het 
staat allemaal los van elkaar en iedere plek heeft weer 
zijn eigen eisen.’

Alle zeilen bijzetten
De grootste uitdaging lag echter in de snelle ontwik-
keltijd. In april kreeg Fraanje de opdracht, in mei 
gingen de eerste palen de grond in en eind oktober 
moest de vriescel operationeel zijn. Van Heeren: ‘In 
feite een absurd korte bouwtijd. Maar zo wilde de 
opdrachtgever het: voor de drukke decembertijd 
moest alles af. Dat betekende voor ons, maar ook 
voor de installateurs, dus alle zeilen bijzetten. Er is 
zelfs in de bouwvak doorgewerkt.’ Met trots kijkt Van 
Heeren terug op het proces. ‘De samenwerking met de 
opdrachtgever was zeer goed. Die wilde alles weten en 
was bijna dagelijks op het werk. Dat stimuleert en het 
is ook heel praktisch. Kom je een probleem tegen, dan 
los je die vlot met elkaar op.’

Van het eerste ontwerp en het vergunningstraject met brand- en 
milieuaspecten, tot de constructies, de bestekken en de bouw-
coördinatie, voor het koelvrieshuis van Kotra Coldstores deed 
Bouwraadhuis het hele traject. Projectleider Teun Hoogvliet van 
Bouwraadhuis Ontwerpers & Ingenieurs: ‘Alle disciplines met 
name voor bedrijfs- en utiliteitsbouw houden wij in eigen hand. 
Dat is een wezenlijk verschil met een gewoon architectenbureau. 
Dat maakt meestal alleen ontwerp. Wij begeleiden de klant vanaf 
ontwerp tot oplevering.’ En die klanten bevinden zich met name 
in de voedingssector en in transport en logistiek. Hoogvliet: 
‘Koel- en vrieshuizen hebben we al eerder ontworpen, ook voor 
de grotere partijen. Al moet ik zeggen dat ik zo’n groot opslag-
huis alleen voor vis niet vaak tegenkomt.’ Hoewel het lastig blijft 
om een grote witte doos er toch aantrekkelijk uit te laten zien, 
is Bouwraadhuis er met de beperkte middelen die voor handen 
waren, toch in geslaagd er een sprekend accent in te krijgen. Ook 
Architect Andrea Stam is bijzonder trots op het eindresultaat.

Bouwraadhuis: veel meer 
dan een architectenbureau

‘Min twintig, dat vraagt nogal wat van installaties’

Ondanks de omvang was het nieuwe vrieshuis van Kotra Cold-
stores voor installateur Reijnhout Elektro een betrekkelijke 
routine klus. ‘Op de lage temperaturen na’, aldus Tim Reijnhout. 
‘Dat vraagt nogal wat van elektrische installaties. Het is min 
twintig en daar moet je echt rekening mee houden.’ Reijnhout 
Elektro was onder meer verantwoordelijk voor de complete 
verlichting, de toegangscontrole, het inbraak- en camerasysteem 
en de ontruimingsinstallatie in het nieuwe vrieshuis. Het hele 
gebouw is uitgerust met led-verlichting.

Elektrische installaties 
voor min twintig

Vrieshuis Kotra Coldstores • Yerseke

In april kreeg Fraanje de opdracht, 
in mei gingen de eerste palen de 

grond in en eind oktober moest de 
vriescel operationeel zijn. 
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KOEL- EN VRIESHUISBOUW         ISOLATIESYSTEEMBOUW

K.I.M. Nederland B.V.

Tweelingenlaan 144

7324 BP Apeldoorn

T.  +31 (0)55 368 91 91

info@kim-nederland.nl

www.kim-nederland.nl

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

vrieshuisbouw en isolatiesysteembouw. Deze is volledig afgestemd op uw 

logistieke organisatie en de actuele marktontwikkelingen in uw branche. 

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

Expeditiedeuren zijn ook in de kleur van de huisstijl
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Opdrachtgever
Gemeente Dantumadeel

Ontwikkelaar
Bouwgroep Dijkstra Draisma /  
Adema Architecten 

Architect, bouwdirectie
Adema Architecten, Dokkum

Adviseur installaties, 
 bouwfysica
Schreuder Groep, Heerenveen

Adviseur constructies
H. van Dijk Projectmanagement & 
Bouwadvies, Damwâld

Hoofdaannemer
Bouwgroep Dijkstra Draisma Dokkum/
Bolsward

Installaties
Bijlstra Installaties, Dokkum

Gevelrenovatie
Siegersma Gevelrenovaties, Menaldum

Tegelwerk
Tegelbedrijf H. van der Meulen, 
 Leeuwarden

Vloerstoffering
Akkerman Vloeren, Ternaard

Bouwperiode eerste fase
juni 2014 – november 2014

Bruto vloeroppervlakte
600 m2

Restauratie
De Kruisweg

Aan de Hoofdweg in het Friese Damwoude wordt een monumentaal pand in zijn oude glorie hersteld. Bouwgroep Dijkstra 
Draisma voert in opdracht van de gemeente Dantumadeel renovatiewerkzaamheden uit aan De Kruisweg. De ‘Krúswei’, zoals het 
door de Friezen genoemd wordt, deed voorheen dienst als café/zalencentrum en zal na de verbouwing als dorpshuis fungeren. 

De ‘Krúswei’
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Tekst: Joachim Duijndam Damwoude • Restauratie De Kruisweg

Het centrum werd in 1982 erkend als rijksmonument, 
maar stond al twaalf jaar leeg. Hoewel er in 2009 al 
gesproken werd over renoveren, ging pas in 2014 het 
licht op groen. 

Dijkstra Draisma ontwikkelde het project in samen-
werking met Adema Architecten uit Dokkum, dat de 
directievoering heeft. Eind juni is begonnen met de 
bouwwerkzaamheden van de eerste fase, die in totaal 
ongeveer twintig weken in beslag genomen hebben. 
Projectmanager Brouwer: ‘De monumentale voorzijde 
van het pand is het cafégedeelte. In de eerste fase 
richt ons werk zich op het dak, beglazing, kozijnen, 
metselwerk en isolerende maatregelen. Het meeste 
binnenwerk zal in de tweede fase worden uitgevoerd.’

Oud pand modern ingericht
Behalve renovatie is er ook een stuk nieuwbouw 
gepleegd. In dit tussenstuk zijn de foyer, keuken, 
koeling, tochtportaal en de toiletgroepen gesitueerd. 
‘Toch is het aantal vierkante meters nagenoeg gelijk 
gebleven’, aldus Brouwer. 

In de grote zaal is veel geïsoleerd ter bevordering 
van de akoestiek en om te voldoen aan de huidige 
geluidseisen. Merford leverde geluidwerende stalen 
deuren, die zo’n 400 kilo per stuk wegen. Brouwer: 
‘Ook moest er een heel nieuw verwarmingssysteem 
worden aangelegd, want dat was wel erg uit de tijd. 
Het is een hele opgave om die moderne technieken te 
verwerken in zo’n oud pand, maar dit soort projecten, 
waar oud en nieuw elkaar tegenkomen, zijn wel onze 
specialiteit.’

Verborgen tongewelf
‘De kozijnen zijn van FSC-hout en om de oude stijl 
weer te benaderen hebben we gebruik gemaakt van 
onze eigen timmerfabriek. Voor het monumentale 
gedeelte zijn kleuronderzoeken uitgevoerd om te 
achterhalen hoe het in een ver verleden is geweest. 
Deze kleurstellingen zullen weer aangebracht wor-
den.’ Brouwer ziet uit naar het vervolg van het project: 
‘We hebben een gunning voor de tweede fase en dan 

Voor het monumentale 
gedeelte zijn kleur
onderzoeken uitgevoerd om 
te achterhalen hoe het in een 
ver verleden is geweest.

Dorpshuis met bar
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Siegersma Gevelrenovaties is gespecialiseerd in het renoveren 
van oude panden. Het bedrijf uit Menaldum voert regelmatig 
dergelijke opdrachten voor Dijkstra Draisma uit en zo ook de 
gevelrenovatie van De Kruisweg. 

Het is doorgaans een hele uitdaging om vervangende stenen te 
vinden die in formaat en kleur exact overeenkomen met de origi-
nele stenen van een oud pand, maar bij dit project ging dat zeer 
voorspoedig. Dankzij zijn uitgebreide netwerk wist Siegersma de 
juiste stenen wel snel te vinden. In totaal moesten ongeveer 800 
stuks vervangen worden.

Voor Siegersma is het werk in de laatste week van september 
2014 begonnen en in totaal zijn twee man zo’n zes weken bezig 
geweest. Het renovatiewerk richtte zich op de monumentale 
gevel van het oude cafégedeelte en een stukje van de oude 
zaal. Er was schade ontstaan aan de muren door roestafzetting, 
veroorzaakt door ijzeren muurankers. Deze hebben in de loop der 
jaren het metselwerk kapot gedrukt. Het herstellen van de gevel 
is geheel volgens plan verlopen, in goede samenwerking met de 
hoofdaannemer en zonder onvoorzien meerwerk. Ook zijn de 
werkzaamheden binnen de kosten gebleven. Kortom, een prach-
tig project aan een monumentaal pand dat bekendheid geniet in 
heel Friesland.

Gevelrenovatie
Akkerman Vloeren uit het nabijgelegen Ternaard is aangetrokken 
om een deel van de nieuwe vloeren in De Kruisweg te stofferen. 
Een klus waar niet veel tijd voor is ingeruimd, maar zo’n strak 
schema is Akkerman wel gewend. De klus bestaat uit drie ver-
schillende onderdelen. Bij de ingang van het pand worden Coral 
schoonloopmatten van Forbo gelegd. Voor een gedeelte van de 
grote zaal is gekozen voor een PVC strokenvloer (iD Inspiration 55 
van Tarkett). Ten slotte komt er op het vernieuwde podium een 
vloer van naaldvilt tapijt, dat wordt geleverd door Interfloor. Dit 
ijzersterke tapijt werd vroeger veel gebruikt in klaslokalen en is 
bestand tegen zware belasting. Bovendien zorgt het voor een 
dempend effect. Akkerman Vloeren heeft in overleg met Adema 
Architecten voor deze materialen gekozen. Met een team van 
drie man sterk is het gelukt om het werk binnen een dag uit te 
voeren, precies op tijd voor de oplevering.

Nieuwe vloeren in een dag

Tegelbedrijf H. van der Meulen uit Leeuwarden voert bij de 
renovatie en nieuwbouw van De Kruisweg in Damwoude het 
tegelwerk uit. Het familiebedrijf met de nodige ervaren tegelzet-
ters werkt al sinds 1961 samen met het vroegere bouwbedrijf Tj. 
Dijkstra, dat is uitgegroeid tot Bouwgroep Dijkstra Draisma. In 
vroegere jaren moest er vaak worden overgewerkt in de regio 
Damwoude. Restaurant Van der Weg, zoals het destijds heette, 
zorgde dan voor de catering, tot grote tevredenheid van de 
tegelzetters.

In de nieuwe keuken en toiletten worden grotere, wit glanzende 
tegels verwerkt. De uitwendige hoeken van het wandwerk 
worden strak afgewerkt met een harde kunststof strip, in haaks 
model. De keukenvloer wordt met een slijtvaste keramische tegel, 
van 30x30 cm betegeld. Uiteraard wordt er tussen de wanden 
en de vloer van de keuken een holle plinttegel toegepast: de 
zogenaamde Sockelplinten. In de grote hal en op overige vloeren 
wordt natuursteen, te weten Braziliaans leisteen, black slate, in 
afmeting 60 x 60 cm gelegd. 

Tegels in oud- en 
nieuwbouw

H. van Dijk Projectmanagement & Bouwadvies uit Damwâld is 
in de ontwerpfase van De Kruisweg door de gemeente Dantu-
madiel en Adema Architecten geselecteerd voor het maken van 
berekeningen en tekeningen van de constructies. Deel van de 
werkzaamheden bestond uit inspectie van de constructies van 
het monumentale deel van het pand. Ofschoon het in de jaren 
van leegstand enigszins achteruit was gegaan, heeft de construc-
tie relatief weinig te lijden gehad. Alleen van het aangebouwde 
gedeelte was een deel van het dak verrot. 

In het monumentale deel bleek met het oog op de belastingen 
in de nieuwe toestand versterking van de aanwezige balklagen 
noodzakelijk. Die versterking is bereikt door het koppelen van de 
houten balken aan de bestaande vloerdelen. Het samengestelde 
profiel, een T-balk, kan de optredende belastingen wel opnemen.

Plafond aan de spanten
Het geluiddicht maken van de feestzaal met behulp van onder 
meer gips, vereiste een controle van de hoofddraagconstructie. De 
aanwezige gordingen konden het extra gewicht niet dragen, de 
houten spanten wel. Daarom is het nieuwe plafond opgehangen 
tussen de spanten, los van de gordingen. Van het tussenlid, de 
nieuwbouw tussen het monumentale gedeelte en de oorspron-
kelijke feestzaal, berekende en tekende Bouwadvies Van Dijk de 
staal- en houtconstructie en de fundering. Dit deel van het pand 
is geschikt gemaakt om zonnepanelen te plaatsen. Dat geldt ook 
voor het platte dak van de aanbouw achter het monumentale 
gedeelte. Zo gaat het monument met zijn tijd mee.

Constructieve 
aanpassingen
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gaan eigenlijk de mooiste dingen gebeuren, zoals het 
in ere herstellen van oude bedstedes, in een ruimte 
die omgebouwd wordt tot privé-eetzaal voor ongeveer 
10 personen. Op de bovenverdieping bevindt zich een 
een prachtig tongewelf, dat tevoorschijn kwam tijdens 
de werkzaamheden. Dat gaan wij weer mooi in het 
zicht brengen.’

Wanneer de tweede fase begint is afhankelijk van 
de gemeente Dantumadeel, die eerst de financiering 
rond dient te krijgen. Wel is er inmiddels een nieuwe 
pachter gevonden voor het centrum. De gemeente 
blijft eigenaar van het monumentale gebouw.

Tijdens de werkzaamheden kwam een tongewelf 
tevoorschijn. Dit wordt weer mooi in het zicht gebracht

Damwoude • Restauratie De Kruisweg
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Opdrachtgever
Berco BV, Schijndel 

Architect
Van Houtum Architecten, Erp

Adviseur installaties
Breijer Installaties, Schijndel

Hoofdaannemer
Hercuton b.v., Nieuwkuijk

E-installaties
Breijer Installaties, Schijndel 

W-installaties
Van Thiel Optimaal, Schijndel

D.A.S. Wandsystemen BV, Loon op Zand

Bouwperiode
april 2014 – februari 2015

Bouwprogramma
bedrijfsruimte met kantoor 

Bruto vloeroppervlakte
6.840 m2 (hal: 6.300 m2, kantoor 540 m2)

Staal-   en betonbouw
Kantoor en bedrijfshal Berco • Schijndel

Hal van 
prefab beton

Het kantoorgedeelte wordt 
gekenmerkt door metselwerk en 
grote glaspartijen. De entree ligt ter 
plekke van een glazen vide
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Staal-   en betonbouw
op de Brabantse zandgronden
Bouwen met planningszekerheid, productzekerheid 
en vroegtijdige budgetzekerheid

Tekst: Richard Bender

Op het vroegere grasveldje aan de rand van het 
industrieterrein van Schijndel liepen afgelopen tijd 
dagelijks tot wel 40 bouwvakkers rond. Hercuton 
uit Nieuwkuijk realiseerde hier in tien maanden de 
nieuwbouw voor Berco BV, Europees marktleider 
in ontwerp, ontwikkeling en productie van 
automatten en truckinterieurs. 

Projectleider Coen Plompen van Hercuton spreekt 
over een speciaal project: ‘De combinatie van een 
staal- en betonconstructie met traditioneel metsel-
werk is toch wel bijzonder. Wij zijn een totaalaanbie-
der gespecialiseerd in het realiseren van duurzame 
bedrijfshuisvesting in prefab beton. Dat betekent dat 
wij de klant begeleiden van locatiekeuze en eerste 
schets tot en met sleutelklare oplevering en nazorg. In 
dit geval had het architectenbureau alles tot en met 
de omgevingsvergunning al uitgewerkt. Dat maakt het 
voor ons nog uitdagender’.

Zekerheden
‘Bouwen in prefab beton betekent werken met groot-
schalige betonelementen. Dit wordt ook wel “legolise-
ring” genoemd. De betonelementen worden volgens 
een 4D planner kant-en-klaar op de bouwplaats 
aangevoerd en met behulp van speciale verbindin-
gen aan elkaar gekoppeld. Hierdoor wordt snel en 
nagenoeg weersonafhankelijk gebouwd. Onderne-
mers willen uiteraard zo min mogelijk risico lopen’ 
vertelt  Plompen. ‘Reden om onze opdrachtgevers drie 
zekerheden te bieden: planningszekerheid, product-
zekerheid en vroegtijdige budgetzekerheid. Afspraken 
waarop opdrachtgevers altijd kunnen vertrouwen.’ Bij 
de nieuwbouw van Berco is het kantoor uitgevoerd in 
een staalconstructie met metselwerk en de bedrijfs-

Installatiebedrijf Breijer in Schijndel is al jaren de huisinstalla-
teur van Berco en mocht een ontwerp maken voor de elek-
trotechnische kant van het nieuwbouwproject. Berco heeft 
dit ontwerp, inclusief de adviezen, vervolgens aan meerdere 
partijen aangeboden. Breijer deed zelf ook een aanbod voor de 
uitvoering en kreeg de opdracht.  

‘De kennis en ervaring opgedaan in de drie bestaande Berco 
gebouwen heeft ons geholpen om een passende offerte te 
kunnen maken’, vertelt projectleider Bert van der Heijden van 
Breijer-installatie. ‘Direct na de gunning werd duidelijk dat de 
traditionele armaturen vervangen moesten worden door LED-
verlichting. We hebben toen een kleine proef gedaan in één 
van de bestaande gebouwen. Die beviel zo goed dat nu heel 
Berco-4 van LED-verlichting wordt voorzien.’

Philips-garantie
Doorslaggevend was de tien jaar garantie die Philips geeft op 
de lampen. Bovendien is het licht  prettig om onder te werken. 
Bert van der Heijden: ‘Alle systemen zijn voorzien van een dag-
licht-sensor. De armaturen veranderen automatisch naar mate 
de inval van daglicht toe- of afneemt. Deze gateway-aansturing 
verloopt via een professionele Dali-interfase voor verlichtings-
componenten. Ook maken we gebruik van KNX-beheersyste-
men. Dit alles maakt Berco-4 energiebesparend.’ Zusterbedrijf 
Trigion was verantwoordelijk voor de zwakstroominstallaties, de 
inbraak- en brandbeveiliging en de camerabewaking.  

Breijer kiest voor LED 
in Berco-4
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Hercuton is een totaalaanbieder gespecialiseerd in het integraal ontwerpen

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

innovatieve full service organisatie die de verantwoording neemt voor het 

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

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

Hercuton b.v.

Touwslager 2

5253 RK  Nieuwkuijk

T 073 511 26 60

E info@hercuton.jajo.com

BOUWPLANNEN?  

HERCUTON HELPT U OP VOORSPRONG

WWW.HERCUTON.NL

J.M. van Delft + zn., Drunen Kivits Logistiek, Waalwijk Swalubus Vastgoed, Waalwijk Martens en Van Oord, Oosterhout
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Klantbeleving is belangrijk bij de verkoop van
uw product! Belangrijke voorwaarden zijn
een veilige en schone winkel en voldoende
winkelpersoneel dat zich puur op de klant
richt. Vast en variabel onderhoud aan al uw
installaties moet snel en volgens schema
verlopen en mag het verkoopproces zo min
mogelijk verstoren. Dat vraagt om een
technische (facilitaire) partner die gewend is
om hun werk dienstbaar en nauwgezet uit te
voeren. Breijer Retail Services neemt u de
complete zorg voor uw bezit uit handen en
maakt het onderhoudsproces op een unieke
manier inzichtelijk.

Wij hebben daarvoor een unieke online tool
ontwikkeld. Deze brengt u in een mum van
tijd exact in kaart wat u nodig heeft aan
Preventief en Correctief onderhoud van uw
winkel(s). Binnen enkele minuten ontvangt 
u per e-mail een transparant en helder
kostenoverzicht waaraan u ons kunt houden.
Direct inzicht? U vindt deze unieke tool op
www.retailconfigurator.nl.

Binnen 5 minuten een 
helder kostenoverzicht 
voor uw retail onderhoud!

www.retailconfigurator.nl

Onderdeel van Facilicom

14_BRE_010_Advertentie Calculator 210x148_5  27-03-14  15:41  Pagina 1

hal in een betonconstructie. ‘Dit vergt uiteraard extra 
aandacht op die plaatsen waar de beton- en staalcon-
structie met elkaar in contact komen. Doordat we va-
ker hybride panden gebouwd hebben, weten we exact 
waar eventuele pijnpunten kunnen liggen. De details 
vragen extra aandacht, dus daar zitten we bovenop’, 
aldus Plompen.

Op tijd
De bouw verliep mooi op schema. ‘Het gebouw was 
in november op tijd wind- en waterdicht gemaakt, 
wel zo prettig met de winterperiode voor de deur. De 
installaties en de binnenafwerking konden vervolgens 
ongestoord aan het werk en later ook de schilders. Het 
enige ‘tijdrovende’ moment was het aanbrengen van 
een gietvloer. ‘Dit is korreltapijt en als dat eenmaal 
ligt mag er twee weken lang helemaal niks gebeuren. 
Ook in het afwerken van de lichtlijnen, het aanbren-
gen van de afzuiging en ventilatie kostte enige tijd.’ 
Dezer dagen is de definitieve oplevering en dat valt er 
ongetwijfeld een feestje te vieren.

Schijndel • Kantoor en bedrijfshal Berco

Impressie
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Opdrachtgever
Inproba, Baarn 

Ontwikkelaar
Aannemersbedrijf van Zoelen, Utrecht

Architect
Groenesteijn Luijk samenwerkende 
architecten, Baarn

Adviseur E-installaties
Van Maurik Installatieadvies, Baarn

Adviseur W-installaties
Dynamico, veenendaal

Adviseur constructies
Adviesbureau A. de Lange, Putten

Aannemer
Aannemersbedrijf van Zoelen, Utrecht

E-installaties
Mossink Electrotechniek, Hoevelaken 

W-installaties
Brandsen Installatietechniek bv, 
 Lunteren 

Isolatiesysteembouw
KIM Nederland, Apeldoorn 

Staalconstructies
Viets Staalconstructie, Harskamp

Aluminium kozijnen
Boertjes Aluminium & Kunststof, 
 Hattem

Bouwprogramma
Uitbreiding en Renovatie Inproba 
te Baarn

Bruto vloeroppervlakte
Nieuwbouw 3.300 m2, renovatie 2.700 m2 

Bouwperiode
augustus 2014 - januari 2015

Pittige groeistuip smaakmaker 

Inproba

Renovatie en uitbreiding Inproba • Baarn

We kennen allemaal wel producten van Inproba: chili saus, ketjap, sambal, nasi en bami mixen en 
atjar tjampoer. De producent en importeur van oriëntaalse producten en smaakmakers is dan ook 
en bekende naam in de voedselbranche en opereert al sinds 1956 vanuit Baarn. Recentelijk kocht het 
bedrijf het naastgelegen, leegstaande bedrijfspand (2.700 m2). Dat was de start voor een renovatie van 
de aanwinst en voor extra nieuwbouw van 3.300 m2. De productiecapaciteit wordt zo verdubbeld, het 
vloeroppervlak van het bedrijf verdrievoudigt zelfs. Aannemersbedrijf van Zoelen mocht de klus klaren

Nieuw tussendeel verbindt 
bestaand en aangekocht 

(geheel rechts)
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Tekst: Denise Meijer

Hans Veenendaal, bedrijfsleider van Van 
Zoelen: ‘Voorheen zat er in het naastge-
legen pand een staalbedrijf. Het is een 
flinke hal, met twee grote productieruim-
ten en kantoren. Wij gaven de binnen-
kant een complete metamorfose.’ Tussen 
het huidige pand van Inproba en het 
nieuw aangekochte pand worden twee 
hallen gebouwd. De nieuwbouw koppelt 
de drie gebouwen aan elkaar waardoor 
Inproba één groot, nieuw bedrijfspand 
heeft. De nieuwbouw is ingericht met 
koelcellen, transportgangen en extra 

Adviseurs voor bouwkundige en 
civiele constructies

(033) 245 03 20 • Nĳ kerk
www.aadl.nl

productieruimten. ‘De combinatie van 
renovatie en nieuwbouw was een prettig 
uitdagend aspect. Veenendaal: ‘De uitda-
ging zit hem in het correct koppelen van 
de twee bestaande gebouwen.’ 

Lean-bouwen. 
Van Zoelen heeft gekozen voor samen-
werken met vaste bouwpartners waar zij 
inmiddels veel ervaring mee hebben. Dit 
heeft een simpele reden: garantie van 
kwaliteit. Daar was ook de opdrachtgever 
gevoelig voor: met vier andere gegadig-

den was het Van Zoelen die in de ogen 
van de opdrachtgever over de juiste visie 
beschikt om dit project tot een bevredi-
gend einde te brengen. Veenendaal: ‘Van-
zelfsprekend heeft het te maken met een 
gunstige prijs, maar daarnaast werken 
wij met onze eigen interpretatie van 
Lean-bouwen. Wij maken en bewaken de 
planning gezamenlijk met de bouwpart-
ners én opdrachtgever. Dit geeft duide-
lijkheid en totaalinzicht voor iedereen, 
meer commitment vanuit de partners én 
een plezierig bouwproces.’

De in het oog springende loopbrug vormt 
letterlijk en figuurlijk de verbindende 
schakel tussen de drie panden
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elektrotechniek bv
INSTALLATIETECHNIEK 

PROJECTVERLICHTING 

BEVEILIGINGEN 

INSPECTIES 

BESTURINGSTECHNIEK

Als BRL 6000-gecerti� ceerd, elektrotechnisch bedrijf zorgen wij voor kwalitatief 

hoogwaardige oplossingen die perfect aansluiten bij uw speci� eke wensen en bij 

het beschikbare budget. Naast onze projecten bieden wij ook service, beheer en 

onderhoud aan. Wij maken voor u een servicecontract op maat.

Al eens gedacht aan een installatie op basis van duurzame energie? Vraag eens 

naar de mogelijkheden.  Ons team staat voor u klaar om uw wensen feilloos 

te vertalen naar pasklare oplossingen.www.mossink.nlwww.mossink.nl

Zuiderinslag 12

Postbus 39

3870 CA  Hoevelaken

T  (033) 253 45 81 

F  (033) 253 58 26

E  info@mossink.nl

Barneveldseweg 33  6741 LJ Lunteren  Nederland  T 0342 - 401715  F 0342 - 401751  info@brandsen-installatietechniek.nl 

www.brandsen-installatietechniek.nl

Brandsen Installatietechniek B.V. is een totaalinstallateur gericht op de nieuwbouw en renovatie van woning, - en utiliteitsgebouwen. 

Opgericht als bedrijf gericht op sanitaire installaties heeft het bedrijf zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een middelgrote 

totaalinstallateur met een sterke focus op de realisatie van geïntegreerde klimaatinstallaties voor de utiliteitsbouw.

Tevens heeft Brandsen Installatietechniek B.V. een eigen servicedienst gespecialiseerd in periodiek onderhoud van uw technische 

installatie(s). Onze servicemonteurs staan bovendien klaar voor het verhelpen van eventuele storingen.

Kennis, kwaliteit, snelheid en daadkracht
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Adviesbureau A. de Lange uit Nijkerk was verantwoordelijk voor de 
constructieve adviezen voor de nieuwbouw. Er moest bij aanvang 
al een knoop worden doorgehakt. Constructeur Gerwin Pater:  
‘Onder het gebouw bevindt zich een veen-kleilaag van ongeveer 
tien centimeter dik op een diepte van ongeveer twee meter. 
Voor de fundering van de nieuwbouw waren er twee mogelijke 
oplossingen. De eerste was op de kleilaag gaan bouwen en de te 
verwachten zakkingen meenemen in het ontwerp. Dit zou resul-
teren in zakkingen van meer dan 50 millimeter en daarom verviel 
deze optie. Het alternatief was het ontgraven van het hele terrein 
en de veen-kleilaag verwijderen. Omdat de probleemlaag onder 
de grondwaterstand lag, moest het terrein ook bemalen moest 
worden. Uiteindelijk is toch voor deze optie gekozen, mede omdat 
de overige bebouwing ook op die manier is gerealiseerd.’
‘Een interessant onderdeel was de corridor die van oud naar nieuw 
loopt. Deze deels vrijhangende constructie is gemaakt met vak-
werkliggers. We hebben te maken met brandcompartimenten, dus 
kon de stabiliteit niet uit het bestaande gebouw worden gehaald.’ 

Fundering en corridor

Baarn • Renovatie en uitbreiding Inproba

De kortste weg naar boven... begint bij Viets, vertelt de website 
van het staalconstructiebedrijf. De slogan is wederom in praktijk 
gebracht bij Inproba. Het bedrijf uit Harskamp is verantwoordelijk 
voor het tekenen en berekenen van alle knooppunten en het pro-
duceren, conserveren, transporteren en monteren van de gehele 
staalconstructie, inclusief de stalen trappen. Het plaatsen van 
betonnen vloerplaten zat ook in het takenpakket. 

‘Ieder project heeft zo zijn uitdagingen,’ stelt directeur Adrie van 
der Velden. ‘Voor dit project was het vooral de bereikbaarheid 
en de logistiek. Verschillende disciplines liepen door elkaar, zoals 
staalconstructie, gevelplaten en betonplaten voor de verdiepings-
vloer. Voor de samenwerking met bouwkundig aannemer Van Zoe-
len is het handig dat het oude relatie is van Viets Staalconstructie.’ 

Viets Staalconstructie 

De aluminium kozijnen – inclusief de beglazing – zijn geleverd en 
geplaatst door Boertjes Aluminium & Kunststof. ‘Wij werken met 
duidelijke planningsafspraken en een continu montageproces 
waarin wij aaneensluitend de kozijnen beglazen en afwerken. Als 
voor de opdrachtgever of aannemer duidelijk is wanneer de start 
van de montage zal zijn, zorgen wij dat alle benodigde materialen 
op de juiste tijd beschikbaar zijn,’ Aldus Erik de Bruin van Broertjes 
Aluminium & Kunststof. De beglazingen in de productieruimten 
zijn vanwege de eisen ten aanzien van voedselkwaliteit voorzien 
van anti-splinterfolie. Mocht er ooit een ruit breken, dan zal de 
productie daar geen last van hebben. Daarnaast waren de isolatie-
eisen hoog en is daarom triple beglazing toegepast. Het levering-
sprogramma van Broertjes Aluminium & Kunststof bevat kunststof, 
aluminium en stalen ramen- en deuren, vliesgevels en serredaken. 

Raamkozijnen en 
splintervrij glas

Hans Veenendaal voor 
zijn Lean-planbord
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Renovatie en uitbreiding Inproba • Baarn

Luijk Architecten was binnen het project verantwoordelijk voor het 
ontwerp en de bouwbegeleiding. Voor architect Albert Luijk was 
de grootste uitdaging om de voortgaande productieprocessen bij 
Inproba zo weinig mogelijk te verstoren. ‘Dat was een goede reden 
om de bouwtijd zo kort mogelijk te houden. Ruim een half jaar is 
vrij kort voor een project van dit formaat. Een andere uitdaging lag 
in de ruimte die we moesten inbouwen voor wijzigingen die vanuit 
de opdrachtgever konden optreden. Nieuwe inzichten ten aanzien 
van de productieprocessen moesten we kunnen accommoderen. 
Dan komt het er op aan dat je als bouwteam elkaar scherp houdt 
om het beste resultaat voor de opdrachtgever te bereiken. Er was 
standaard elke week overleg over de planning, de voortgang en de 
knelpunten. In het begin was dit zeer hectisch; we hebben twee 
maanden in één maand gestopt om alle uitvoeringstekeningen 
tegelijk gecontroleerd te krijgen. Daarnaast was er bijna dagelijks 
contact en overleg met de bouwvoorbereiding van de aannemer. 
Op deze manier wisten we precies wat we van elkaar konden 
verwachten.’ 

Flexibel opereren

Dynamico
Middellaan 63
3940 LE Veenendaal
Tel: 06 – 10 07 18 91
Mail: info@dynamico-advies.nl
Website: www.dynamico-advies.nl

Wij adviseren en begeleiden Inproba b.v. te Baarn 
met de gebouw gebonden installatie voor de ver- en nieuwbouw

Van Maurik InstallatieAdvies
Johannes Verhulstlaan 7
3741 GG Baarn
Tel: 035 – 82 00 315
Mail: info@vmia.nl
Website: www.vmia.nl

Boertjes Aluminium & Kunststof B.V.
De Netelhorst 12, 8051 KE Hattem

Telefoon: (038) 44 57 24
E-mail: info@boertjes.com
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Mossink Elektrotechniek uit Hoevelaken is een veelzijdige en ge-
certificeerde onderneming die met vakbekwaamheid, kwalitatief 
hoogwaardige oplossingen en korte lijnen projecten tot een succes 
maakt. Bij Inproba was Mossink Elektrotechniek verantwoordelijk 
voor het aanleggen van de totale elektrotechnische installatie. ‘Dat 
is inclusief noodverlichting, inbraakbeveiliging, telefonie, data, 
brandmeldings- en ontruimingsinstallatie en de omroepinstalla-
tie’, stelt John Hilhorst, projectleider van Mossink. ‘het project was 
complex, het productieproces mocht niet verstoord worden, oud 
en nieuw moesten naadloos in elkaar overgaan en alle de instal-
laties dienden te voldoen aan de Internationale Food Standard 
en de Hazard Analysis Critical Control Points. Dit betekent dat er 
specifieke montage van de diverse componenten nodig is, zoals 
roestvrijstalen leidingwegen, verdeelkasten et cetera. Ook van de 
monteurs wordt een grote mate van flexibiliteit verwacht omdat 
de opdrachtgever snel wisselende opdrachten te verwerken krijgt. 
Hierdoor treden er plotseling, toch wel ingrijpende wijzigingen op 
die in het bouwproces doorgevoerd moeten worden.’ Maar zoals 
gezegd, ook daar maakt Mossink een succes van.

Geen doorsnee project 
voor E-installateur

Van Maurik Installatieadvies en Dynamico werken als afzonderlijke 
adviesbureaus al geruime tijd samen op het gebied van advisering 
in gebouw gebonden en duurzame energie-installaties. Ook voor 
het project Inproba hebben de twee bedrijven hun krachten en 
expertise gebundeld. 
Frans van Maurik: ‘Om alle processen goed in kaart te brengen 
zijn wij een half jaar bezig geweest met het inventariseren van 
de problematiek en daaruit een plan van aanpak gedestilleerd. 
Ook hebben wij diverse medewerkers geïnterviewd informatie 
in te winnen voor het maken van het installatieontwerp. Tijdens 
het ontwerpproces is een presentatie gegeven aan Inproba over 
onze bevindingen. Daarna zijn diverse opties besproken en is in 
nauw overleg een keuze gemaakt voor een concept-ontwerp dat is 
uitgewerkt in bestek en tekeningen. Inproba is als bedrijf continu 
in beweging dus is tijdens de uitvoeringsfase de vinger voortdu-
rend aan de pols gehouden. Het productieproces mocht tijdens de 
bouwperiode ook niet verstoord worden. Dit maakt het voor alle 
partijen soms lastig werken, maar door intensief met elkaar samen 
te werken, was er bij iedereen de motivatie om een mooi, functio-
neel complex te realiseren.’ 
Het ontwerp bevat energiebesparende maatregelen zoals LED-
verlichting en een lucht-water warmtepomp en voorts frequentie-
geregelde pompen en warmteterugwinning in luchtbehandelings-, 
perslucht- en koelsystemen.

Duo-advies 
installatietechniek

Baarn • Renovatie en uitbreiding Inproba

Impressie toont de 
(grijze) nieuwbouw 

die ligt tussen de twee 
bestaande panden

De bestaande Inproba 
productieruimte
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KOEL- EN VRIESHUISBOUW         ISOLATIESYSTEEMBOUW

K.I.M. Nederland B.V.

Tweelingenlaan 144

7324 BP Apeldoorn

T.  +31 (0)55 368 91 91

info@kim-nederland.nl

www.kim-nederland.nl

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

vrieshuisbouw en isolatiesysteembouw. Deze is volledig afgestemd op uw 

logistieke organisatie en de actuele marktontwikkelingen in uw branche. 

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

Molenstraat 8 - 6732 BP Harskamp
Postbus 33 - 6732 ZG Harskamp
Tel. 0318 456 252 - Fax: 0318 457 567
e-mail: info@vietsconstructie.nl

Dankzij onze innovatieve 
 benadering en professionele 
materiaal behandeling kunnen wij 
in eigen beheer staalconstructies 
ontwerpen, uitvoeren en monteren

De kortste weg naar boven...
begint bij VIETS!

Al ruim 80 jaar 
zijn constructies 
van Viets zo sterk.



Opdrachtgever
PV Industries BV, Gendt

Ontwerp en uitvoering
Aan de Stegge Twello, Twello

W-installaties
Loohuis Installatietechnieken BV, 
Fleringen 

Procesautomatisering
Stork, Doetinchem 

Bouwprogramma
Nieuwbouw bedrijfspand 
(1.936 m2 BVO) en kantoor (444m2 BVO)

Bouwperiode
april in 2014 – begin 2015

proces’
PV Industries produceert collagenen voor de voedings-
middelenindustrie. Voor de uitvoering van de nieuwbouw 
zocht het bedrijf een aannemer met ervaring in de food 
sector. Aan de Stegge Twello bleek de aangewezen partij. 
‘Wij beschikken over de kennis en tools om de voedings-
middelenindustrie te ondersteunen’, zegt accountma-
nager Bas te Riele van Aan de Stegge Twello. ‘Een van die 
tools is een computerprogramma waarmee we op basis 
van een aantal vragen tot een eenduidig eisenpakket en 
technisch voorstel komen.’ Aan de Stegge Twello is ver-
antwoordelijk voor het volledige traject, van ontwerp tot 
aan de turn key oplevering.

Integraal ontwerp
In het ontwerp hield Aan de Stegge Twello uiteraard 
rekening met voedselveiligheid en hygiëne. Zo kent het 
gebouw voornamelijk ronde hoeken en aansluitingen, 
met veel roestvrij staal en is er veel aandacht besteed 
aan solide aanrijdbeveiliging. ‘Veruit de meeste aandacht 
ging uit naar de integratie tussen het procesdeel en het 
bouwkundige deel’, aldus Te Riele. ‘De procestechniek 
is in dit werk leidend, het gebouw staat daar als schil 
omheen. Dit betekent dat we al in een vroeg stadium met 
de opdrachtgever moesten afstemmen welke installaties 
waar kwamen, zodat we daar bouwkundig gezien reke-

Voor PV Industries in Gendt 
realiseert Aan de Stegge Twello 
een nieuw bedrijfspand en 
kantoor. De nieuwbouw vervangt 
de bestaande locatie, die door 
aanhoudende groei onvoldoende 
capaciteit biedt.  

ning mee konden houden. Denk hierbij aan de plaats van 
constructieve delen, het aanbrengen van sparingen in het 
dak voor leidingwerk, enzovoorts.’ In twee lean sessies 
werden het bouwkundige en installatieontwerp op elkaar 
afgestemd, waardoor de risico’s op vertragingen en faal-
kosten beperkt werden. 

Fasering
In totaal realiseert Aan de Stegge Twello 444 m2 kantoor-
ruimte en 1.936 m2 bedrijfsruimte. Tussen april en okto-
ber 2014 werd de eerste fase uitgevoerd, bestaande uit de 
sloop van het achterste deel van de bestaande locatie en 
de nieuwbouw van de productielocatie voor collagenen. 
Na oplevering van dit bouwdeel, dat in staal en beton is 
uitgevoerd, startte PV Industries met de verhuizing van 
de productieactiviteiten naar het nieuwe deel. Fase twee 
start begin 2015 en omvat de sloop van het voorste deel 
van de bestaande locatie en de nieuwbouw van de expe-
ditieruimte, de koeling voor de grondstoffen, de koeling 
voor het gereed product, het kantoor, de was- en kleed-
ruimten en de kantine.

Openheid en vertrouwen
‘De druk op dit project is hoog’, besluit Te Riele. ‘PV 
Industries wil zo snel mogelijk in de nieuwe productie-

‘Alles draait om het

Impressie van PV Industries als fase twee is afgerond, met productiehal, 
expeditieruimte, koelruimten, kantoor, was- en kleedruimten, de kantine

Gendt • Bedrijfspand PV Industries

Tekst: Patricia van der Beek
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ASSET INTEGRITY PARTNER

SPECIALIST 
IN FOOD
& LIQUIDS

Stork-vestiging Doetinchem 
Fabriekstraat 17c
7005 AP  Doetinchem 
T: +31 (0)314 – 68 45 45 

Stork-vestiging Emmen
Vitus Beringstraat 1
7825 AH Emmen
T: +31 (0)88 – 08 91210, 

Stork-vestiging Leeuwarden 
Poolsterweg 3
8938 AN Leeuwarden
T: +31 (0)88 089 12 00

• quickscans
• risico-inventarisaties
• projectmanagement
• consultancy en advies
• procesoptimalisatie
• systeemintegratie
• software-engineering (IA en MES)

• hardware-engineering
• PFD’s, P&ID’s en lay-outs
• installation en piping
• paneelbouw
• testen en inbedrijfstelling
• service, onderhoud en montage
• kalibratie en inspectie

E: SALES.NOORD@STORK.COM          WWW.STORK.COM

STORK VERZORGT EEN BREED SCALA AAN DIENSTEN, ZOALS:

STO 043_ADV zuivel in zicht jaarboek.indd   1 6/20/2014   8:18:47 AM



‘De procestechniek is in dit 
werk leidend, het gebouw 
staat daar als schil omheen’

www.adst.nlAan de Stegge bouwt aan uw business

omgeving starten. In dit project focussen we daarom op 
het proces, met als doel zo min mogelijk ruis en daardoor 
vertraging te genereren. In de eerste fase is dit gelukt, 
door lean samen te werken met de overige partijen en 
de opdrachtgever. Openheid speelt hierin een belangrijke 
rol. PV Industries moet ons bijvoorbeeld veel informa-
tie verstrekken over de procesinstallaties. En omdat we 
gezamenlijk inkopen, wordt van ons verwacht dat we 
inzage verschaffen in onze prijsvorming. Dit leidt tot 
een prettige, op vertrouwen gebaseerde samenwerking 
waarin veel mogelijk is. Wij gaan de oplevering dan ook 
met vertrouwen tegemoet.’

Veruit de meeste 
aandacht ging uit naar 
de integratie tussen 
het procesdeel en het 
bouwkundige deel

Gendt • Bedrijfspand PV Industries
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Wat betreft automatisering gaat PV 
Industries van een nagenoeg handmatige 
bediening naar een volledig geïntegreerde 
automatisering waarbij alle procesinstal-
laties vanuit een gecentraliseerde SCADA-
omgeving gemonitord en bestuurd kunnen 
worden. De bestaande machines worden 
compleet gestript en voorzien van een 
nieuwe besturing. 

Uitvoering
‘In mei 2014 gingen we officieel van start’, 
vertelt projectmanager Arjen Doornbos 

van Stork E&I Doetinchem. ‘De hardware 
engineering en paneelboouw zijn gereed en 
de MCC-panelen zijn inmiddels geplaatst. 
De gebouwgebonden installaties voor de 
nieuwe productiehal zijn nagenoeg gereed 
en op dit moment engineeren we de instal-
laties voor het kantoor, de expeditie- en 
opslagruimte. De uitvoering hiervan gaat 
van start zodra het oude productiedeel is 
verhuisd naar de nieuwe hal. Deze verhui-
zing bereiden we tot in de puntjes voor om 
met minimale stilstandstijden over te gaan 
naar de nieuwe situatie.’

Adviseren en ondersteunen
Stefan Kolkman, technical sales manager bij 
Stork E&I Doetinchem, vult aan: ‘Continuïteit 
in de productie heeft de hoogste prioriteit 
bij onze opdrachtgever. Tegelijkertijd moet 
hij ons van input voorzien voor de realisa-
tie van de nieuwe productiehal. Dit is een 
behoorlijke uitdaging omdat het bouwen 
van zo’n hal geen dagelijkse kost is voor PV 
Industries. Wij adviseren en ondersteunen 
hen hierin. In goede onderlinge samenwer-
king werken toe naar de oplevering in 2015.’

Voor de nieuwbouw van PV Industries verzorgt Stork E&I Doetinchem de com-
plete procesautomatisering. Stork voert dit project turn key uit, inclusief hardware 
engineering, paneelbouw en de bekabeling. Ook verzorgt Stork E&I Doetinchem de 
gebouwgebonden E-installaties van zowel productiehal als kantoor. 

State-of-the-art E&IA-systeem

KOEL- EN VRIESHUISBOUW         ISOLATIESYSTEEMBOUW

K.I.M. Nederland B.V.

Tweelingenlaan 144

7324 BP Apeldoorn

T.  +31 (0)55 368 91 91

info@kim-nederland.nl

www.kim-nederland.nl

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

vrieshuisbouw en isolatiesysteembouw. Deze is volledig afgestemd op uw 

logistieke organisatie en de actuele marktontwikkelingen in uw branche. 

Dat zorgt voor een eindproduct dat exact aansluit op uw eisen en wensen!
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Gendt • Bedrijfspand PV Industries

Jeroen Nijmeijer, projectleider Utiliteit bij 
Loohuis, is sinds de opdrachtverstrekking 
in juni 2014 bij het project betrokken: ‘In 
het productiegedeelte verzorgen we de 
cv-installatie met twee ketels in cascadeop-
stelling. Als Priva-dealer zorgen we ook 
voor de automatische aansturing van de 

klimaatinstallatie.’ Loohuis levert eveneens 
de perslucht- en reinigingsinstallatie en een 
deel van het drinkwatersysteem in combina-
tie met het bluswatersysteem.

VRF-systeem
De eerste fase is opgeleverd. In fase twee 

brengt Loohuis het sanitair en een VRF-
systeem voor de kantoren aan. Dit is een 
compleet klimaatsysteem voor koelen, 
verwarmen en ventileren. Het systeem 
bestaat uit één buitenunit en meerdere 
binnenunits en heeft als voordeel dat in elk 
kantoor de temperatuur apart regelbaar is. 
Nijmeijer: ‘Het project verloopt naar wens. 
We werken in goede samenwerking met de 
opdrachtgever en andere partijen naar de 
eind oplevering toe.’

Voor de nieuwbouw van PV Industries levert en monteert Loohuis Installatietechnie-
ken BV uit Fleringen maatwerk installaties voor verwarming, koeling en sanitair. De 
installaties komen in het productiegedeelte (fase 1) en in de kantoren (fase 2).

Maatwerk in klimaat en sanitair

Welkom bij Bartels Ingenieurs voor Bouw & Infra! Met ongeveer 150 medewerkers met een 

passie voor techniek en meer dan 40 jaar ervaring, leveren wij praktisch iedere adviesdienst op 

ingenieursgebied die u zich kan bedenken. Van ontwerp tot en met uitvoering. 

RDM herontwikkeling

Bartels werkt als hoofdconstructeur aan de herontwikkeling van de vier gebouwen op het RDM 

haventerrein. Onze kennis op gebied van herbestemming en constructies, zorgt ervoor dat de 

juiste keuzes worden gemaakt om deze gebouwen straks weer optimaal te gebruiken!

Welkom bij Bartels!

www.bartels.nl  info@bartels.nl  @Bartelsglobal  facebook.com/bartelsglobalwww.bartels.nl  info@bartels.nl  @Bartelsglobal  facebook.com/bartelsglobalwww.bartels.nl  info@bartels.nl  @Bartelsglobal  facebook.com/bartelsglobal

Veel aandacht voor 
voedselveiligheid 
en hygiëne
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Opdrachtgever & ontwikkelaar
MAB Development/Bouwfonds ASR

Stedenbouwkundig ontwerp
Bureau BFAS, Rotterdam

Architect
Wingerden Hovenier Architecten, Am-
sterdam; Dana Ponec Architecten BV, 
Amsterdam; Group A, Rotterdam

Uitwerkend bureau
BDG Architecten Ingenieurs Almere BV, 
Almere 

Adviseur installaties
Wolf Dikken adviseurs, Wateringen

Constructeur
Ingenieursbureau SmitWesterman, 
Gouda

Aannemer
Bouwcombinatie UBA Bouw-Smit’s 
Bouwbedrijf vof

Bouwprogramma
Winkelcentrum met elfhonderd 
 parkeerplaatsen en 236 appartementen 

Bouwperiode
april 2013 – november 2014

Bruto vloeroppervlakte 
 commerciële ruimten
13.000 m2

winkelcentrum   Terwijde

Drie architecten, twee aannemers, één geheel

De ‘Olympische planning’ van
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winkelcentrum   Terwijde

Tekst: Lindemarie Jongste

Utrecht • Woonwinkelcentrum Terwijde

De Utrechtse wijk Terwijde heeft sinds begin novem-
ber een eigen winkelcentrum met ruim 13.000 m2 
commerciële ruimte. Bouwcombinatie UBA Bouw-
Smit’s Bouwbedrijf vof creëerde het winkelcentrum 
met elfhonderd parkeerplaatsen in de parkeergarage 
en 236 appartementen in anderhalf jaar tijd. De 
tijdsdruk en verschillende architectuur maakten dit 
project een uitdaging van ‘Olympisch formaat’.

Er is een feestje gevierd op 5 november toen het 
winkelcentrum officieel werd geopend. Ook door de 
bouwcombinatie UBA Bouw en Smit’s Bouwbedrijf 
vof, die voor dit project hun kennis bundelden. Dat is 
bijzonder volgens UBA-projectleider Robert van Roon, 

is gehaald
Gerealiseerd in drie 
bouwstromen
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Scholte & de Vries - Estoppey b.v.

www.sv-e.nl

DE GROOTHANDEL IN KENNIS!

Diemen BeverwijkAmstelveen Soest 

hang- & sluitwerk • ijzerwaren • machines •  
gereedschappen • bevestigingsmiddelen •  

werkplaatsinrichting • bedrijfskleding •  
pbm • toegangscontrolesystemen 

Uw partner in projecten 
voor o.a.:

J. Harberink BV is een nuchtere betonbouwer uit Waspik. Een 
website heeft het bedrijf niet – al tien jaar staat de site ‘under 
construction’.  Directeur Adriaan Raams lacht erom, maar voegt er 
direct aan toe dat een website voor hem niet noodzakelijk is. ‘Wij 
hebben vaste opdrachtgevers en via via weten nieuwe klanten 
ons te vinden. Het is een kleine wereld, dus iedereen kent elkaar.’ 
Zo ging het ook bij winkelcentrum Terwijde, waar Raams in beeld 
kwam via een relatie van Smit’s Bouwbedrijf. De betonbouwer 
verzorgde het complete ruwbouwskelet: fundatie,  wanden, 
vloeren, trappen, balkons, galerijplaten en liftschachten. Volgens 
Raams is het voor opdrachtgevers een pluspunt dat hij zowel 
natte, als droge betonconstructies (prefab) levert. Nat betekent 
dat beton ter plekke wordt gegoten in een mal of bekisting. In 
het winkelcentrum is deze techniek gebruikt voor onder andere 
de vloeren. De liftschacht daarentegen is van prefab beton.   

In het werk en prefab

Woonwinkelcentrum Terwijde • Utrecht

Goede ventilatie is in onze maatschappij niet meer weg 
te denken. Voor zowel behaaglijkheid als welzijn is goede 
ventilatie van essentieel belang. 
Of het nu gaat om woningbouw, utiliteitsbouw, gezond-
heidszorg, winkels, scholen of parkeergarages, STEBOMA 
heeft alles in huis om een project vanaf ontwerp tot en 
met oplevering te laten slagen.

WWW.STEBOMA.NL

“Kwaliteit is 
       nooit t

oevallig.”

To c h t 8    1713 G P  O B DA M
Te l : 0 226  4 530 25
Fa x : 0 226  4 5326 0

LO O S B ETO N V LO E R E N . N L
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want de opdrachtgever had ook een grotere aannemer 
kunnen kiezen voor het project. In plaats daarvan 
vroeg die de aannemers naar hun ideale samenwer-
kingspartner om een bouwcombinatie aan te gaan. 
Beide partijen noemden elkaars naam en na een week 
was de samenwerking een feit. 

Het personeel van beide aannemers hebben hun 
schouders er flink onder moeten zetten, want de 
bouwperiode betrof slechts achttien maanden. Volgens 
de projectleider zijn er vanaf het begin drie bouwstro-
men nodig geweest om alles op tijd af te krijgen. De 
bouwcombinatie heeft dus flink moeten puzzelen om 
de complexe logistiek en beschikbare capaciteit op 
elkaar af te stemmen. Onderling werd daarom al ge-
sproken van een ‘Olympische planning’, zoiets als de 
meesterlijke turnoefening van Epke Zonderland waar-
mee hij in 2012 de gouden medaille verdiende. Oprecht 
trots is Van Roon daarom op het resultaat. ‘Heel mooi 
dat het ons is gelukt om zo’n complex bouwproject 
binnen de beschikbare tijd te maken.’ 

Daktuinen
Met complex doelt hij onder andere op de verschillen-
de architectuurstijlen binnen het project. Drie archi-
tecten hebben elk twee gebouwen ontworpen om het 
geheel een speelse diversiteit te geven. Dat resulteert 

Alle houten kozijnen zijn kant en klaar verzorgd door Vianen 
Kozijntechniek uit Montfoort. De gevelelementen zijn in eigen 
fabriek voorbereid: met de beglazing erin, het hout afgelakt en 
aan de binnenzijde gipsplaat met isolatie. De aannemer kon de 
elementen monteren en meteen starten met de binnenafwerking 
en aan de buitenkant met het afronden van het metselwerk. Ook 
de deurkozijnen leverde Vianen als compleet element: met deur 
erin en gipsplaat erachter. Door deze aanpak waren de gebouwen 
snel lucht- en waterdicht.

Algemeen directeur Gerard Janssen is opgetogen dat het project 
is geslaagd binnen de afgesproken tijd. De zeer strakke planning 
was de grootste uitdaging: ‘In no time moesten we ons voorbe-
reiden en de gevelelementen produceren. Maar het is gelukt!’ Dat 
de kozijnenleverancier goed werk heeft geleverd, blijkt ook uit 
het feit dat er nauwelijks nazorg nodig was. Janssen benadrukt 
dat de goede samenwerking met de bouwcombinatie daar mede 
debet aan is: ‘Een schoolvoorbeeld in de bouw.’

Ook heeft Janssen er door zijn prestatie een nieuwe klant bij: 
UBA Bouw. Smit’s Bouwbedrijf is al twintig jaar klant. Het was 
dan ook deze aannemer die de kozijnenleverancier benaderde 
voor de opdracht. 

Complete kozijnen uit de 
fabriek in de gevel

Winkel in 
boerderijvorm 
(voorzijde)…

…met aan de 
achterzijde een dak 
van kunstriet 
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Woonwinkelcentrum Terwijde • Utrecht

in lagere en hogere gebouwen, verschillende gevels, 
en verschillende balkons, zowel in- als uitpandige. 
Niet zichtbaar vanaf maaiveld de daktuinen op vier 
gebouwen, die deels zijn ingericht als parkeerdek, en 
deels als recreatief terrein. De bewoners van een groot 
aantal appartementen lopen vanuit hun woning zo 
de gemeenschappelijke tuin in. De verhouding tussen 
parkeren en recreëren varieert per dak; het zijn vier 
verschillende ontwerpen. De daken hebben gemeen 
dat ze groen ogen, met veel plantenbakken. Volgens 
projectleider Van Roon was het een technische uit-
daging om de daken goed waterdicht te maken. Dat 
komt doordat elk dak een andere bedekking heeft – 

Daktuin met groenbakken
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Van Wijk Nieuwegein is een middelgroot aannemersbedrijf in 
grond-, weg-, en waterbouw. Het bedrijf heeft contracten met  
de gemeente Utrecht om deelgebieden bouw- en woonrijp te 
maken. Zo werd de aannemer opgemerkt door de bouwcombina-
tie UBA Bouw - Smit’s Bouwbedrijf en kon die ook aan de slag in 
Terwijde. Volgens directeur uitvoering Ben van Miltenburg is een 
voordeel dat zijn bedrijf zowel de grond-, als straatwerkzaamhe-
den uitvoert. ‘Als wij de bouwput graven en de riolering aanleg-
gen, weten wij precies hoe alles er onder de grond uitziet. En dat 
is handig in het verdere bouwproces.’ 

Het inrichten van de openbare ruimte in Terwijde was een 
uitdaging omdat daar nauwelijks tijd voor was gereserveerd. De 
winkeliers gingen na oplevering van de gebouwen meteen aan 
de slag met het inrichten van de winkels. ‘Het is voor ons prettig 
als we een paar weken de tijd krijgen voor het bestraten en het 
plaatsen van bankjes, zoals bij de woningbouw wel het geval is. 
Nu moesten we opereren op een postzegel en tussen de bedrij-
ven door’, lacht Van Miltenburg. 

Openbare ruimte in kleur
Bovendien ging het hier om een meer ‘sprekende’ openbare ruim-
te, met een bijzondere stenencombinatie. Oude straatklinkers in 
drie rood- en geelbruine tinten werden afgewisseld met een ge-
slepen zwarte betonklinker in een afwijkende maat: drieëndertig 
bij elf centimeter. Deze afwisseling is gekozen om bijvoorbeeld 
looproutes een accent te geven. De aannemer heeft het terrein 
verder ingericht met plantvakken, zitbanken, fietsleunhekken en 
papierbakken. In de komende maanden wordt ook de ruimte om 
het winkelcentrum heen afgemaakt, zodat het in het nieuwe jaar 
van alle kanten benaderbaar is.

Onder- en bovengrondse 
werken

Er is een 
feestje 

gevierd

Drie architecten en toch eenheid 
in het geheel door het gebruik 
van dezelfde baksteen

Industriebouw • februari 2015 • 71



Aannemersbedrijf van
civiel- en cultuurtechnische werken

wegenbouw
betonbouw
grondwerk
sloopwerk
riolering

waterbouwkundig werk
verhuur van grondverzetmaterieel

aanleg en herstel van (beton)bruggen
bodem- en tanksanering KIWA-erkend

aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen

Bezoekadres  : Vuilcop 3 - Nieuwegein
Postadres : Postbus 1393 - 3430 BJ  Nieuwegein
Telefoon  : 030 - 606 15 55
E-mail  : info@vanwijknieuwegein.nl
Website  : www.vanwijknieuwegein.nl

tegels, bestrating of gietasfalt – en elke vorm vraagt 
om een ander systeem van opbouw. Aan de hemel-
waterafvoer is op elk dak bijvoorbeeld veel aandacht 
besteed.  

Kunstriet
Een blikvanger in het winkelcentrum is een langwer-
pig winkelpand met een asymmetrisch schuin dak. 
Die schuine lijnen komen terug in de dakbedekking, 
want een deel is van kunstriet en het andere deel be-
staat uit een aluminium felsdak. De lijn tussen beide 
soorten dakbedekking loopt diagonaal. Het kunstriet 
loopt door tot over de gevel. Als we deze kenmerken 
optellen bij de gevels van betonplaten in een matte 
terra kleur doet het gebouw denken aan een boerderij. 
Dat klopt, want het is een knipoog naar de bestaande 
boerderij Hof ter Weyde op het terrein. Dit is een 
rijksmonument en de nieuwbouwwijk Terwijde werd 
hiernaar vernoemd. Hof ter Weyde is particulier bezit 
en krijgt in het winkelcentrum een prominente plek, 
met de voorzijde aan een plein en de winkelroute. 

Woonwinkelcentrum Terwijde • Utrecht

Het westelijke plein 
is extra bijzonder 
door de aanwezigheid 
van de 17e eeuwse 
boerderij Hof ter 
Weyde, naamgever 
van de wijk. Links een 
woonwinkelblok van 
Dana Ponec Architecten
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Vijf duurzaamheidssterren voor 

zuivelwit
kantoor

Driehoekig, melkwit, strak
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BEHEERT, HEEFT
U ELKE DAG EEN

ZORG MINDER

www.vandorp.eu

Delta 56 Arnhem www.damenvloeren.nl

Tel. 026 323 11 00 Tel. 026 323 00 11

D
D A M E N
V L O E R E N

P R O J E C T S T O F F E R I N G
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Opdrachtgever
Vreugdenhil Dairy Foods, Voorthuizen

Projectmanagement
SOM, Oldenzaal

Architect
Maas Architecten, Zeist

Constructeur
JVZ Raadgevend Ingenieursburo, 
 Deventer 

Aannemer
Slingerland Bouw, Nijkerk

Liftinstallateur
Möhringer Liften, Haarlem

Installaties
Van Dorp, Rotterdam 

Bouwprogramma
Hoofdkantoor Vreugdenhil Dairy Foods 
in Nijkerk

Totale bruto vloeroppervlakte
2.850 m2 

Bouwperiode
juni 2014 – juli 2015

Nijkerk • Kantoor Vreugdenhil Dairy Foods

De gevel is als glazen vliesgevel extra strak uitgewerkt, met zo min 
mogelijk hoekjes en spleten om het schoonhouden te vergemakke-
lijken. Het glas is extra dik maar witter dan normaal glas, dat naar 
groen neigt. Op dit glas is een wit zeefdrukpatroon aangebracht, 
dekkend ter hoogte van de vloeren en overgaand naar transparant 
op ooghoogte. Het zeefdrukpatroon op glas verwijst naar de melk-
poeders en zuivelingrediënten die het bedrijf maken. Ter plekke van 
de centrale hal is de vliesgevel transparant uitgevoerd.

Betonpuin 
Vreugdenhil Dairy Foods wenste een kantoor dat beantwoordt 
aan de huidige tijdsgeest, maar dat ook nog zeker vijftig jaar mee 
kan, aldus Wilfried Pronk, projectleider bij Slingerland Bouw. De 
bedrijven werkten al twee keer samen en daardoor kon Pronk de 
opdrachtgever goed adviseren. Bij de materiaalkeuze is steeds 
gekozen voor de milieuvriendelijkste dan wel duurzaamste optie, 
ook al was dat duurder dan de alternatieven: zoals EPDM dakbedek-

Duurzaam, één met de omgeving maar toch met een moderne 
uitstraling, zo is het nieuwe kantoor van Vreugdenhil Dairy 
foods langs de A28 bij Nijkerk in een paar steekwoorden te 
omschrijven. Het gebouw heeft een driehoekige plattegrond met 
afgeronde hoeken en is zodanig op het bouwkavel geplaatst, dat 
de gevels niet parallel lopen aan de snelweg of er haaks op staan. 
De snelweg krijgt zo geen prominentere rol dan nodig is, en voor 
de gebruikers in het pand geeft het een beter uitzicht op de 
omringende polder rondom bedrijventerrein Arkerpoort.

Tekst: Lindemarie Jongste
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Möhringer Liften heeft ook haar bijdrage 
geleverd aan het BREEAM Outstanding-
certificaat van het nieuwe hoofdkantoor 
van Vreugdenhil Dairy Foods. De lift die vijf 
verdiepingen bedient, wordt een machine-
kamerloze lift, zonder ontsierende machine-
kamer op het dak. De compacte ‘machineka-
mer’ zit in de liftschacht. De liftcabine wordt 

niet verplaatst met zware staalkabels maar 
met veel lichtere rubberen draagriemen met 
stalen kernen. Deze bandaandrijving is com-
pact, waardoor er een ruime cabine in de 
schacht past. Het systeem is ook energiezui-
nig. ‘Een noviteit’, noemt salesmanager Bart 
Groetelaers dit. ‘En dat maakt deze liften 
meteen extreem geluidsarm.’ Bovendien 

krijgt de lift in het kantoorpand LED-verlich-
ting die automatisch uitschakelt als deze 
niet gebruikt wordt. En als kers op de taart 
kan deze lift – als eerste exemplaar van dit 
type – vrijgekomen energie zelfs teruggeven 
aan het elektriciteitsnet.  

Lift geeft restenergie terug aan elektriciteitsnet

De bijdrage van Van Dorp Installaties is 
aanzienlijk. ‘Wij hebben onder meer een 
centraal gebouwbeheersysteem geïnstal-
leerd voor het bedienen van de zonwering, 
de verlichting  en de temperatuur. Verder is 
het gebouw uitgerust met een grijswatercir-

cuit voor het doorspoelen van de toiletten, 
klimaatplafonds waarmee de temperatuur 
per ruimte is in te stellen, een warmte-
koudeopslag voor het verwarmen en koelen 
en een grote hoeveelheid zonnepanelen op 
het dak. De sprinklerinstallatie gebruikt bij 

nood grondwater; de grondwaterpomp kan 
de installatie snel van een grote hoeveelheid 
water voorzien. Een reinwaterkelder onder 
de grond is daarom niet nodig.’  
Deze opdracht sluit goed aan bij het eigen 
streven van Van Dorp naar duurzaamheid: 
in 2012 bereikte het installatiebedrijf (met 
veertien vestigingen in Nederland) het 
hoogste niveau op de CO2 prestatielad-
der. ‘De kunst is nu om dat niveau vast te 
houden’, aldus Van Asselt. ‘Zeker nu de eisen 
voor het behoud van zo’n CO2-certificaat 
steeds scherper worden.’ 

‘Er zijn op dit moment nog weinig nieuwbouwprojecten die zo ver gaan in hun 
streven naar duurzaamheid’, stelt Gerrit van Asselt, bedrijfsleider elektra voor Van 
Dorp Installaties uit Amersfoort. ‘Niet voor niets krijgt het gebouw van Vreugdenhil 
Dairy Foods hiervoor het stempel BREEAM Outstanding. Het is dan ook een uitda-
ging en tegelijkertijd een compliment om aan zo’n vooruitstrevende project mee te 
mogen werken.’ 

Van Dorp Installaties op hoog duurzaamheidsniveau

Zorg

Onderwijs

Kantoren

Bedrijfsgebouwen Maatschappelijk Agrarisch Appartementen Woningen Renovatie en Onderhoud

www.slingerlandbouw.nl

www.slingerlandbouw.nl

Slingerland Bouw

Utiliteitsbouw

Showrooms

Onderwijssector

Kerkbouw

ZorgsectorZorgsector

WoningbouwWoningbouw

Uw bouw
     Onze zorg!

Slingerland Bouw b.v.
Postbus 203
3860 AE  Nijkerk
Tel. 033 - 246 21 21
Fax 033 - 246 65 00
info@slingerlandbouw.nl

Slingerland Bouw b.v. 

is een dynamische 

bouworganisatie, 

die gevestigd is in het 

centraal gelegen Nijkerk, 

nabij de A28. Met een 

team van enthousiaste 

medewerkers is 
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actief in zowel de 

utiliteitsbouw als de 

woningbouw. Onze 

opdrachtgevers 

bestaan uit 

particulieren, 

bedrijven, 

overheidsinstanties en 

projectontwikkelaars.
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Nijkerk • Kantoor Vreugdenhil Dairy Foods

zicht. De werk- en vergaderkamers worden gemaakt op de eerste en 
tweede verdieping rondom het atrium, waar veel planten komen. 
Ludiek en opvallend wordt de grote boom in het atrium. 

Om het groen rondom het pand meer te laten opvallen, wordt 
het terrein grotendeels verhoogd. Daardoor kunnen medewerkers 
bijvoorbeeld vanuit het restaurant, dat ligt tussen de begane grond 
en de eerste verdieping, via een luie wenteltrap zo naar buiten 
lopen. De terreinverhoging zorgt er ook voor dat geparkeerde auto’s 
minder zichtbaar zijn, zowel gezien vanuit het kantoor als vanuit 
de omgeving. Om te voorkomen dat asfalt de parkeerplaats ontsiert, 
komt er grasverharding. En in het kader van duurzaamheid mag 
een goede fietsenberging natuurlijk niet ontbreken op het terrein. 

king (2,5 mm dik), een terrazzovloer op 
de begane grond en een betonconstructie 
gemaakt van restmateriaal. Pronk: ‘Beton-
puin hergebruiken is nog steeds duurder 
dan kiezen voor nieuw beton, maar toch 
koos Vreugdenhil voor deze optie, omdat 
het bedrijf maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO) hoog in het vaandel 
heeft staan. Ze gaan voor het allerhoogste 
niveau en dat is gelukt: het project krijgt 
vijf sterren op het gebied van duurzaam-
heidsprestaties, oftewel een BREEAM Out-
standingcertificaat.’ Pronk klinkt hoorbaar 
enthousiast en dat is terecht, want voor 
de aannemer is dat een mooi visitekaart-
je. Het kantoor is constructief overigens 
voorbereid op een extra verdieping; met 
een relatief beperkte investering kan 
Vreugdehil Dairy Foods dus uitbreiden.

Boom in het atrium
Vreugdenhil Dairy Foods wil met het luxe 
kantoorpand haar 55 medewerkers een 
fijne werkplek verschaffen met groen uit-

Enigszins verzonken 
in het landschap

In het casco is betonpuin gebruikt
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Opdrachtgever
Vreugdenhil Dairy Foods, Gorinchem

Architectonisch ontwerp
IV Groep, Papendrecht

Technisch ontwerp
Roos Ros Architecten, Goes

Hoofdaannemers
Bouwbedrijf De Vries en Verburg, 
Stolwijk (bouwkundig), Cofely (gebouw 
gebonden installaties), GEA (fabrieks
installaties)

Vloeren
Zwets Industrievloeren BV, Meerkerk

Staalconstructies
Stalent, Bergambacht

Prefab betoncasco
Holcon BV, Markelo

Dak- en gevelbeplating
Hardeman | van Harten Dak- en 
 Wandbeplating, Lunteren

Schilderwerk
Schilderwerken van de Velde, 
 Bergambacht

Bouwperiode
juni 2014 - april 2015

Bruto vloeroppervlakte
19.000 m2

moet groeiende 
melkvraag opvangen

Fabriek

Melkpoederfabriek Vreugdenhil Dairy Foods  • Gorinchem

In 2015 wordt de melkquota afgeschaft. De vraag naar melk zal toenemen en de boeren zullen 
meer gaan produceren. Vreugdenhil Dairy Foods heeft met het oog op deze groeiende markt 
opdracht gegeven voor het bouwen van een nieuwe melkpoederfabriek in Gorinchem. 

Sandwichpanelen en silo’s 
bepalen het uiterlijk van de 
nieuwe fabriek
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Vreugdenhil heeft al een melkpoeder-
fabriek gevestigd in Schasterburg in 
Barneveld en in Gorinchem stond al 
een fabriek. In Gorinchem wordt nu dus 
een tweede fabriek gebouwd. ‘Vooral uit 
midden- en oost-Azië en Afrika wordt de 
vraag steeds groter’, zegt Evert Hogen-
doorn, projectleider van Bouwbedrijf De 
Vries en Verburg. ‘Een tweede fabriek is 
dus geen overbodige investering.’

Andere volgorde
De nieuwe fabriek telt 19.000 m2 bruto 
vloeroppervlakte, er is 24.000 m2 sand-
wich gevelpanelen aangebracht, bijna 
6.500 m2 dakbeplating geplaatst en meer 
dan 2.000 heipalen de grond in verdwe-
nen. Een fabriek van deze omvang is een 
uitdaging. Onmisbaar zijn de juiste lo-
gistieke en bouwkundige afstemmingen 
met de samenwerkingspartners. Hogen-

doorn: ‘Eigenlijk gebeurde alles net in 
een andere volgorde als bij traditioneel 
bouwen. Onze planningsvolgorde is be-
paald door het proces van de installaties. 
De hygiëne-eis was hierin essentieel. De 
fabriek produceert melkpoeder en dus is 
Food safety van het grootste belang. Dat 
impliceert: geen holle ruimtes, geen hout 
(kans op houtrot) en alle hoeken en na-
den zoveel mogelijk afgerond en gedicht 
om goed schoon te kunnen houden.’ 

Project in bouwteam
De bestaande fabriek bleef tijdens het 
bouwproces gewoon operationeel. Alle 
toegangswegen moesten toegankelijk 
blijven voor het transportverkeer. Een 
ander spannend onderdeel was de 
glijbekisting in de droogtoren. ‘Daarvoor 
is vijf weken continu beton gestort. Ook 
de prefab betonvloer is in zeer korte tijd 

De nieuwe fabriek ligt pal naast de 
bestaande productiefaciliteit. Op de 
achtergrond de Boven Merwede

Uitsparingen wachten op plaatsen silo’s

De toren is 47 meter hoog en werd in vijf 
weken volcontinu storten opgetrokken
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gelegd.. Voor het gehele project is ove-
rigens een hele korte bouwtijd bepaald. 
Eind 2013 kreeg Bouwbedrijf De Vries 
en Verburg de opdracht en in januari 
2014 is gestart met de heiwerkzaamhe-
den. In het voorjaar van 2015 wordt de 
fabriek bouwkundig opgeleverd. ‘Het was 
een enerverend project met een echte 
bouwteam-gedachte. Niet altijd even 
makkelijk, maar uiteindelijk krijg je dan 
wel het beste resultaat’, zo concludeert 
de projectleider.

Bouwbedrijf De Vries en Verburg is een 
voortvarende onderneming met 175 
personen in dienst en een omzet van 135 
miljoen euro. Hogendoorn: ‘Wij richten 
ons op de zorgsector, de agrarische sec-
tor, industrie- en utiliteitsbouw. Indus-
triële projecten in hebben wij al diverse 
keren gerealiseerd in het Botlek-gebied, 
maar een fabriek van deze omvang is 
hebben wij nog niet eerder uitgevoerd.’

Gorinchem • Melkpoederfabriek Vreugdenhil Dairy Foods 

Inhijsen van 
productieinstallaties
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ijzersterk in meedenken

S  ALEN
van ontwerp tot realisatie

van ontwerp en productie tot realisatie

Kijk eens op onze website om 
onze projecten te volgen!

Stalent B.V.
Nijverheidsstraat 4
2861 GX Bergambacht

T +31 (0) 182 - 343 444
F +31 (0) 182 - 341 610
E cb@stalentstaal.nl
I  www.stalentstaal.nl

Voor de bedrijfsbouw wor-
den er in de basis 2 soorten 
metalen bouwsystemen toe-
gepast, namelijk het metalen 
opbouwsysteem en het 
prefab systeem. Elk systeem 
heeft zijn eigen voordelen. 
Functionele eigenschappen 
als isolatie waarde, brand-
veiligheid en bouwsnelheid 
zijn belangrijke elementen in 
de bedrijfsbouw.

Metalen 
opbouwsysteeM

prefab systeeM

DuurzaaM

recyclebaar

Lage Veldweg 10,
6741 JL  Lunteren
T 0318 46 1551
F 0318 46 2116
E info@hardeman-vanharten.nl
S www.hardeman-vanharten.nl

Specialisten in dak 
         en gevelbeplating

PROJECT IN GORINCHEM:

Vreugdenhil 
Dairy foods

O N D E R D E E L V A N D E B U R G L A N D G R O E P

Bouwbedrijf DE VRIES EN VERBURG S t o l w i j k

‘t Vaartland 8
2821 LH Stolwijk
Postbus 59
2820 AB Stolwijk
Telefoon 0182 - 34 17 41
Telefax 0182 - 34 24 75
info@devriesverburg.nl
www.devriesverburg.nl

Kennis en daadkracht
Bouwbedrijf De Vries en Verburg bouwt kantoren, zorginstellingen,
scholen, bedrijfsobjecten en woningen. Al meer dan 25 jaar maakt
Bouwbedrijf De Vries en Verburg het verschil door betrouwbaarheid,
degelijkheid en vakmanschap.

U W V O O R T V A R E N D E P A R T N E R B I J B O U W E N
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HOLCON BV ontwikkelt, levert en monteert prefab betonelemen-
ten voor utiliteitsbouw, GWW en woningbouw. Voor de nieuwe 
fabriek van Vreugdenhil Dairy Foods te Gorinchem nam Holcon 
het complete betoncasco inclusief montage voor haar rekening. 
‘Holcon heeft het ontwerp in zijn geheel omgezet naar een 
prefab beton casco ’, vertelt directeur Rob Wensink. In totaal zijn 
er 755 vrachten met prefab betonelementen naar de bouw-
plaats  getransporteerd, bij elkaar  6.500 m3 beton. Wensink: ‘Alle 
elementen zijn in onze eigen fabrieken geproduceerd. Omdat de 
grootte en de vorm heel nauw luisteren, was er continu overleg 
met de betrokken partijen.’ In verband met de foodsafe eisen 
moesten de prefab betonelementen aan beide zijden vlak uit-
gevoerd worden. Wensink: ‘De stortzijde van het elementen zijn 
daarom in onze eigen fabriek gestukadoord.’ De montage van het 
prefab casco vormde niet alleen het grootste deel van het project, 
door de korte engineerings- en montagetijd was dit ook behoor-
lijk uitdagend. ‘Wij werkten hierin samen met Adviesbureau 
Kaskon uit Zoetermeer’, vervolgt  Wensink. ‘Met elkaar hebben 
we een prestatie van wereldformaat geleverd. Dat geldt voor het 
hele team, inclusief hoofdaannemer De Vries en Verburg en alle 
onderaannemers waarmee we samenwerkten. Bij zo’n strakke 
planning kun je niet zonder communicatie. En die liep perfect.’ 

Prefab beton van Holcon 

Stalent levert en monteert projectmatig staalwerken voor 
utiliteit, woningbowu en infratechniek. Directeur Cees van der 
Bas: ‘Vanaf het constructiestaal in de fundering en de ruwbouw 
tot de stalen trappen, hekwerken en luifels en alles eromheen, 
wij maken wat de opdrachtgever vraagt. Wij denken mee, we 
zijn flexibel en we schakelen snel. Zo werkten wij voor de nieuwe 
melkpoederfabriek in Gorinchem onder meer mee aan het 
constructiestaal nodig voor montage van het betonskelet en de 
staalconstructie van het ketelhuis. Daarnaast zijn we ook verant-
woordelijk voor alle dakrandconstructies langs de verschillende 
daken, alle hulpstaal voor de kozijnen en overheaddeuren en alle 
instortvoorzieningen in de beton constructie van de twee maga-
zijnen. Voor deze betonconstructie van de magazijnen hebben 
wij bijna veertig ton staal geleverd met aangelaste draadbussen, 
waartussen later drukkokers en windverbanden van massief rond 
48 /rond 60 tussen zijn gemonteerd.’ Hier komen veel verschillen-
de disciplines bij elkaar die goed op elkaar aan moeten aanslui-
ten. Spannend was vooral ook de montage van het explosiedak 
boven op de 45 meter hoge droogtoren. En dit alles is in een 
betrekkelijk kort tijdsbestek uitgevoerd, maar het is gelukt.’

40 ton staal van Stalent 

Meijmat BV verhuurt rupshijskranen en materieel voor de prefab 
betonmontage aan bouw- en industrieprojecten. ‘De nieuwe 
fabriek van Vreugdenhil Dairyfoods was een van onze grootste 
klussen sinds de oprichting in 2010’,  zegt directeur Willem van 
der Meijden. ‘Een kolossale fabriek met een hoogte van 47 meter 
waar een hoop beton in verwerkt is, en een hoge werkdruk: in de 
eerste fase moesten we 24 uur per dag hijsen.’ Voor het bouwen 
van de fabriek zijn vier rupshijskranen en een torenkraan ingezet. 
Daarnaast leverde Meijmat BV ook zware trek- drukschoren om 
het gebouw in de bouwfase stabiel te houden. Van der Meijden: 
‘Onze opdrachtgever vroeg om een totaalpakket aan hijskranen, 
daarin hebben wij dan ook voorzien. Onze collega Volker Wessels 
Bouwmaterieel heeft ons weer geholpen met de torenkraan. 
’Over de samenwerking met de andere betrokken partijen is 
Van der Meijden erg tevreden.  

Meijmat BV: ‘Vieren twin
tig uur per dag hijsen’

Gorinchem • Melkpoederfabriek Vreugdenhil Dairy Foods 

Zwets Industrievloeren B.V. uw specialist in het 
storten en monolith afwerken van betonvloeren voor 
de  industriebouw, utiliteitsbouw, civiele betonbouw, 
 parkeergarage, opslaggebouwen en fabrieken.
 
Een familiebedrijf waar u met een gerust hart 
 terecht kunt.
 
Kwaliteit, flexibiliteit, betrouwbaarheid, eerlijkheid 
en concurrerend zijn de kernwoorden waar wij 
mee  werken.

Zwets Industrievloeren 
Energieweg 3T

4231 DJ Meerkerk
T. 0183 35 17 79
F. 0183 35 22 14

E. info@zwetsindustrievloeren.nl
I. www.zwetsindustrievloeren.nl
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Zwets Industrievloeren is specialist in het storten en monoliet 
afwerken van betonvloeren. ‘Dit vlinderen maakt dat de toplaag 
één geheel vormt met het onderbeton’, zegt directeur Nadine 
Zwets.  ‘We doen dat zowel voor de industrie maar ook voor 
infrabouw, civiele bouwwerken en andere utiliteitsbouw.’ Zwets 
Industrievloeren BV is een echt familiebedrijf. Jarenlang stond 
vader Cees Zwets zelf aan het roer. Inmiddels hebben zijn dochter 
Nadine (25) en zoon Christian (20) het van hem overgenomen. ‘Dat 
gaat geweldig goed’, vindt vader Zwets die nog regelmatig zijn 
kinderen adviseert. Twee jaar geleden werkte het familiebedrijf 
voor het eerst voor De Vries en Verburg. ‘We hebben toen een 
betonvloer voor het project Karwei te Gorinchem naast het werk 
Vreugdenhil van vijfduizend vierkante meter gestort’, vervolgt Na-
dine Zwets. ‘Ze waren erg tevreden over onze aanpak, de kwaliteit 
en de flexibiliteit die we toonden en daardoor kregen we ook een 
rol in dit project.’ De toren op de fabriek was logistiek een flinke 
kluif. Zwets Industrievloeren maakte de tussenvloeren op alle acht 
bouwlagen. ‘Verspreid over diverse niveaus was dat behoorlijk 
complex. Daarnaast is het belangrijk dat de vloeren niet gaan 
scheuren want dat geeft aanleiding tot bacterievorming. Het was 
voor ons dan ook een echte testcase. Gelukkige hebben we die 
goed doorstaan en kregen vervolgens steeds meer opdrachten in 
dit project en andere werken van De Vries en Verburg. 

Directeur Nadine Zwets: 
‘Een echte testcase maar 
we hebben het doorstaan’

Van storing- en onderhoudswerkzaamheden in de vastgoedsec-
tor tot complete projecten van bouw- en woonrijp maken van 
bedrijfsterreinen, JVA Stolwijk BV doet het allemaal. ‘Als klanten 
voor ons kiezen, helpen wij ze vanaf de allereerste leiding tot het 
laatste paaltje bij de ingang’, zegt directeur Johan Verkuil. ‘Bij ons 
zit alles onder één dak en dat is wel zo prettig voor de klant.’ Ook 
bij de melkpoederfabriek van Vreugdenhil Dairy Foods zijn wij van 
het begin betrokken. ‘We hebben vanaf de start wekelijks overleg 
om samen te kijken naar alle eisen en wensen om de opdrachtge-
ver zo goed mogelijk te informeren in de productkeuze. Zo ben je 
als bedrijf extra betrokken en dat motiveert.’ Hoewel de fabriek 
groot is, zit de grootse uitdaging voor Verkuil in de planning, 
routing en de samenwerking met de installateurs en Bouwbedrijf 
De Vries en Verburg. ‘Deze laatste partij is voor ons al vijftien jaar 
een vaste opdrachtgever.’

JVA Stolwijk BV: grond, 
straat en rioleringswerk

‘Afspraken nakomen en kwaliteit leveren, dat is onze stelregel’, 
zegt Pieter Geneugelijk, projectleider bij Schilderwerken Van de 
Velde.  ‘Daarmee onderscheiden wij ons in de schildersbranche.’ 
Dat dit concept zijn vruchten afwerpt bewijst de orderportefeuil-
le want die is ’s zomers én ’s winters goed gevuld. ‘Ook De Vries en 
Verburg wist ons al meermalen te vinden.’ Voor de nieuwe fabriek 
van Vreugdenhil Dairy Foods nam Van de Velde al het schilder-
werk van wanden tot plafonds én het stukadoorswerk voor reke-
ning. ‘Een klus die ons op het lijf is geschreven. Twintigduizend 
vierkante meter wanden en plafonds die in korte tijd geschilderd 
en gestuukt moesten zijn. Een enorme logistieke uitdaging. Van-
wege de melkpoeder die in de fabriek wordt geproduceerd, is hy-
giëne zeer belangrijk. Om vuilaanhechting te voorkomen, moeten 
de muren extreem glad zijn. Het streven is om alles voor de kerst 
af te hebben, en zoals het er nu uit ziet, gaat dat zeker lukken.’

Extreem glad schilder 
en stucwerk  

Sinds juni 2014 is Hardeman | van Harten Dak- en Wandbeplating 
betrokken bij de bouw van de melkpoederfabriek van Dairy Foods. 
In opdracht van De Vries en Verburg brengt de dak- en gevelspeci-
alist circa 25.000 m2 sandwichpanelen aan. Projectleider Martijn 
Jansen van Hardeman | van Harten: ‘We dachten in de enginee-
ringsfase mee over de concrete invulling van de dak- en gevelbe-
kleding. Zo gaven we advies over de toe te passen beplatingen, 
rekening houdend met brandwerendheid, overspanningen en 
aansluitdetails.’ Voor de brandwerende gevels van het magazijn 
is gekozen voor steenwolpanelen met een dikte van 150 millime-
ter. De droogtoren is voorzien van 80 millimeter dikke panelen 
met PIR-isolatie. ‘In totaal monteren we 15.500 vierkante meter 
sandwichpanelen met coating in de kleur RAL 9007 Diamond 
50’, aldus Jansen. ‘De dakbeplating beslaat zo’n 6.500 vierkante 
 meter en wordt uitgevoerd in sandwichpanelen van 160 millime-
ter dik. Verder monteerden we zo’n 3.500 m2 binnenwanden in 
100 en 120mm steenwol. In augustus ging de montage van start, 
met de droogtoren als letterlijk hoogtepunt. Op dit 47 meter 
hoge bouwdeel plaatst Hardeman | van Harten de panelen vanuit 
een hangbak die aan het dak bevestigd is. 

Hardeman | van Harten 
Dak en Wandbeplating 
monteert 25.000 m2 
sandwichpanelen

Gorinchem • Melkpoederfabriek Vreugdenhil Dairy Foods 
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Opdrachtgever
Bestuur Eben-Haëzerschool, Barneveld

Architect
RoosRos Architecten, Oud-Beijerland

Adviseur installaties
M3E installatie-advies,  
Capelle aan de IJssel

Adviseur constructies
Bartels ingenieursbureau, Apeldoorn 

Hoofdaannemer
Burgland Bouwbedrijf, Dodewaard

Installaties
Brandsen installatietechniek, Barneveld

Bouwprogramma
School met 28 reguliere lokalen, drie 
lokalen voor zorggroepen, drie speel-
lokalen, twee gymzalen en vijf ICT-
leerpleinen 

Brutovloeroppervlakte
3.500 m2 

Bouwperiode
april 2014 – voorjaar 2015

Eben-Haëzer  school 

Eben-Haëzerschool • Barneveld

Industriebouw • februari 2015 • 86



Eben-Haëzer  school 

In Barneveld is de bouw van de Eben-Haëzerschool goed onderweg. 
Op de oude locatie van het Groen van Prinsterercollege aan de 
Schoutenlaan wordt een schoolgebouw met twee gymzalen 
geformeerd waarbij een deel van de oudbouw hergebruikt 
wordt. Het bestaande halfronde gebouw wordt gerenoveerd 
en kreeg aan beide zijden nieuwe vleugels. De school bestaat 
straks uit 28 reguliere lokalen, drie lokalen voor zorggroepen, 
drie speellokalen, twee gymzalen en vijf ICT-leerpleinen, met een 
gezamenlijk vloeroppervlak van 3.500 m2.

Centraal in de zuidkant bevindt 
zich de ronde gevel van de oudbouw 
geflankeerd door nieuwe vleugels
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Barneveldseweg 33  6741 LJ Lunteren  Nederland  T 0342 - 401715  F 0342 - 401751  info@brandsen-installatietechniek.nl 

www.brandsen-installatietechniek.nl

Brandsen Installatietechniek B.V. is een totaalinstallateur gericht op de nieuwbouw en renovatie van woning, - en utiliteitsgebouwen. 

Opgericht als bedrijf gericht op sanitaire installaties heeft het bedrijf zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een middelgrote 

totaalinstallateur met een sterke focus op de realisatie van geïntegreerde klimaatinstallaties voor de utiliteitsbouw.

Tevens heeft Brandsen Installatietechniek B.V. een eigen servicedienst gespecialiseerd in periodiek onderhoud van uw technische 

installatie(s). Onze servicemonteurs staan bovendien klaar voor het verhelpen van eventuele storingen.

Kennis, kwaliteit, snelheid en daadkracht

Gareelweg 26
4727 TB Moerstraten
Telefoon: 0165 - 302451/304251
Fax: 0165 - 303251
info@bartelsbv.com
www.bartelsbv.com

Brandsen Installatietechniek is een lokale onderneming maar werd 
bij de bouw van deze school betrokken omdat het sterk is in grote 
projecten. ‘Wij hebben veel kennis in huis als het gaat om koelen 
en verwarmen. Door die kennis en door zeer efficiënt te werken, 
drukken we de kostprijs en mede daardoor zijn wij een interessan-
te partij voor grotere werken’, aldus projectleider Jaco Brandsen. 

Air-socks
Het installatiebedrijf heeft een groot aandeel in het duurzaam-
heid maken van de Eben Haëzerschool. Brandsen: ‘In het bestaan-
de gedeelte hebben wij de vloer volledig vervangen om daar, net 
als in het nieuwbouwgedeelte, vloerverwarming en –koeling aan 
te brengen. Ook zijn alle lokale voorzien van zogenaamde “air-
socks”. Deze luchtslangen verdelen schone lucht, met een vooraf 
ingestelde temperatuur, over de diverse lokalen.’ En natuurlijk de 
warmtepomp. Brandsen: ‘Deze is er gelukkig toch gekomen, want 
hiermee is de school helemaal af. Ze doen een grote investering 
en dankzij de waterpomp is dit gebouw echt klaar voor toekomst’. 
Evenals de andere bouwbedrijven roemt Brandsen de samenwer-
king tussen alle partijen: ‘Het is heel plezierig werken als iedereen 
efficiënt meewerkt’, zo stelt  Dhr. Brandsen. ‘We hadden al  een 
goede relatie met de hoofdaannemer. Hier werken wij vaker mee 
samen en dat bevalt  voor beide uitstekend.’ 

Brandsen Installatietechniek 
verduurzaamt school
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www.m3e.nl
Capelle aan den IJssel – Breda – Maastricht

‘Gebundelde expertise onder één dak’

Het bestaande schoolgebouw stamt uit 
de jaren ’70 en 80. Het schoolbestuur 
koos voor uitbreiding omdat ze diverse 
locaties gaan samenvoegen. Hergebruik 
van een deel van de oudbouw is gedaan 
uit oogpunt van duurzaamheid. De 
gymzaal is vanaf komende zomer ook 
beschikbaar voor andere gebruikers dan 
de Eben Haezerschool. 

Aansluiting
Nieuwbouw plegen tegen een bestaande 
constructie levert doorgaans uitdagin-
gen op. Projectleider Dennis Mentink 
van Burgland: ‘Bij het bouwen tegen een 
bestaand deel aan moet je goed reke-
ning houden met de aansluitingen. Zo 
ontdekte we tijdens het bouwproces 
dat de vloerhoogte in het oude deel vijf 
centimeter hoger was dan verwacht. We 
daarom de dekvloeren uit de bestaande 
gedeelten weggehaald en de vloeren 
verlaagd naar niveau waar we op aan het 
bouwen waren.’  De samenvoeging zorgt 
voor een karakteristiek en herkenbaar 

Opname van oktober toont de U-vormige 
opzet van de Eben Haëzerschool
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De M3E Groep is verantwoordelijk voor zowel de installatietech-
nische als de bouwfysische advisering. Als onafhankelijk en breed 
georiënteerd adviesbureau is het vanaf de eerste schetstekening 
tot en met de oplevering betrokken bij de nieuwbouw van de 
Eben-Haëzerschool en gymzaal in Barneveld. 

‘Het bijzondere aan dit specifieke project is de brede betrokken-
heid bij de ontwikkeling en realisatie van dit project. Voorbeelden 
hiervan zijn de aanwezigheid van de gemeente Barneveld tijdens 
de gehele ontwerpfase en de expertise van de diverse vrijwil-
ligers van de Eben-Haëzerschool. Dit hebben wij als zeer prettig 
ervaren’, zo vertelt Evert Reemst, projectleider van M3E. 

Duurzaam en fris
Mede dankzij die cohesie is het gelukt om na een positieve aan-
besteding extra ruimte te creëren voor aanvullende duurzame 
maatregelen. Reemst: ‘Door de bereidwilligheid van aannemer en 
installateur heeft de school alsnog een duurzamere opwekking 
voor verwarming en koeling gekregen door middel van een warm-
tepomp in combinatie met bodemopslag. Dit zorgt voor een nog 
beter binnenklimaat en lagere exploitatielasten. Ook is de school 
ontworpen conform het Programma van Eisen - Frisse Scholen.’

M3E heeft ook subsidie weten te verkrijgen voor het plaatsen 
van 100 m2 zonnepanelen. De school ontvangt gedurende 15 jaar 
compensatie van elke kilowattuur opgewekte zonnestroom. De 
provincie Gelderland verzorgt een bijdrage voor het plaatsen 
van een educatief energiedisplay voor de bewustwording van 
de kinderen van de Eben-Haëzerschool. ‘Hiermee is bewezen dat 
een integrale benadering en brede samenwerking het maximale 
resultaat oplevert voor de gebruiker’, zo besluit Reemst. 

M3E Groep: ‘Betrokkenheid 
en samenwerking heel 
bijzonder’

gebouw: ‘Het betreft een samengevoegde 
school, waar nieuwe huisvesting voor 
nodig was. De oude locatie moest gro-
tendeels gesloopt worden, maar het deel 
bleef staan is volledig opgenomen in het 
nieuwe U-vormige ontwerp’, licht Dennis 
het bouwproject in Barneveld toe. De 
nieuwbouw samengesteld uit een draag-
constructie van prefab beton, kalkzand-
steen elementen en staal, met kanaal-
plaatvloer en een dak van houten platen 
met keramische dakpannen. De gevels 
zijn opgetrokken uit gemêleerd rood 
metselwerk. ‘Vrij traditioneel ja, maar we 

bouwen tegen een bestaande constructie 
aan, en dat altijd uitdagender’. 

Schema
Burgland Bouwbedrijf, onderdeel van 
de Burgland Groep, kreeg het project 
toegewezen via een openbare aanbeste-
ding. Het bedrijf heeft veel  ervaring op 
gedaan in scholenbouw. Mentink: ‘Een 
schoolgebouw heeft zijn specifieke eisen. 
Er moet rekening worden gehouden met 
de gebruikers, de leerlingen. Dat betekent 
op sommige plaatsen verlaagde toiletten 
voor de jongste gebruikers. Ook moet je 
rekening houden met alle onderwijsvoor-
zieningen zoals de aansluitpunten voor 
digitale schoolborden.’ De oplevering ligt 
in principe op schema. ‘Het bouwproject 
is gegund op basis van werkbare dagen 
en we hebben weinig oponthoud gehad 
door (streng) winterweer. We zijn dus in 
het voorjaar klaar, dan is er ruim de tijd 
om het gebouw gereed te maken voor de 
ingebruikname in augustus.’

Gemêleerd rood metselwerk

Luchtfoto toont de bestaande school en 
een eerste aanzet van de nieuwbouw
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Sport
accommodaties

Ook op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?
Stuur een e-mail naar abonnee@sportaccommodaties-online.nl

Voor meer informatie bel 085-1117890

Sport Accommodaties is een online magazine 
over ontwerp, realisatie, onderhoud, management 
en beheer van sportaccommodaties. Een online 
platform dat u op de hoogte houdt van alle 
waardevolle informatie over sportaccommodaties.
 
Het is een dynamisch en multi-touchable online 
magazine met interessante artikelen, geschreven 
door professionele journalisten, en is van grote 
praktische waarde voor de professional en 
manager binnen de sportaccommodaties.
 
Het online magazine wordt in samenwerking 
met diverse sportbonden uitgegeven. Deze 
sportbonden gevormd in het comité van 
aanbeveling geven ieder afzonderlijk hun input 
m.b.t. de hedendaagse ontwikkelingen binnen de 
sportaccommodaties.

www.sportaccommodaties-online.nl

ONTWERP
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Direct uw project gedeeld onder al uw relaties via
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Perfectie tot in elk detail

Liften zijn belangrijke verkeersaders 

in uw gebouw. U eist terecht dat 

ze feilloos functioneren. Daarvoor 

bent u bij Mitsubishi aan het juiste 

adres. Wij zijn uw partner vanaf de 

selectie van de lift in de ontwerp-

fase, tijdens het installeren tot en 

met de serviceverlening als de lift 

in gebruik is. Geïnteresseerd? 

Bel ons voor meer informatie of 

een afspraak.

M i t s u b i s h i  e l e v a t e s  y o u
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Aandacht maakt 
het verschil! 
Alleen dan kun je gebouwen realiseren waar mensen 
zich thuis voelen. Het bouwproces is ons thuis. 
Daarom zijn wij net zo bekwaam in het initiëren  
en ontwikkelen als in het bouwen, onderhouden en  
beheren. Daag Van Wijnen uit en laat ons uw  
plannen en details concreet maken.

Ontwikkelen en bouwen met aandacht voor waarde
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