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Van VROM tot Sligro
Het lijkt nog niet zo lang geleden, de dag
dat het VROM-gebouw van Jan Hoogstad
het licht zag. Toch is het een ontwerp uit
de jaren tachtig en was de opening in
1992. Het uiterst markante serregebouw
stond toen al te boek als duurzaam, maar
staat nu weer in de steigers. De kolos van
99.000 m2 tegenover het Centraal Station
Den Haag was aan een hele grote beurt
toe. OMA heeft in samenwerking met Ector
Hoogstad (Jan Hoogstad is de oorspronkelijke architect) getekend voor het ontwerp
en ik moet zeggen dat ik het oude gebouw
ga missen. De serres blijven maar het wordt
grootser, vierkanter, glaziger. Het zal ongetwijfeld een interessant gebouw worden,
OMA kennende. Dat terzijde.

het flexibel te houden. Dat geldt wat mij
betreft voor alle gebouwen die nieuw
worden neergezet en ook die gerenoveerd
worden. Een werk waar je alle kanten mee
op kunt, is het meeste waard op de lange
termijn. En ik herhaal het maar weer:
hergebruik is o zo duurzaam. Bij VROM
wordt zelfs het sloopafval vrijwel volledig
duurzaam hergebruikt, dus dat is helemaal
mooi. Ik zal over een paar jaar weer afreizen
naar Den Haag centraal – met de trein – en
beleven of de ontwerpers het gebouw een
gelijkwaardig (of beter) tweede leven hebben gegeven; en bij leven en welzijn wil ik
over tien en twintig jaar terugkeren om te
bezien in hoeverre het toekomstbestendig
is gebleken.

Wat ik als eerste dacht toen de renovatieplannen bekend werden was: nu al?
Ik weet het: gebouwen worden niet voor
de eeuwigheid neergezet, maar na ruim
twintig jaar is een goed ontworpen kantoor
kennelijk niet meer bruikbaar. Dat heeft te
maken met de flexibilisering van het werk
(ook bij de overheid) en met voortschrijdende inzichten in bouw- en installatietechniek
en bij architecten. We kunnen niet bepaald
ver in de toekomst kijken. Wat er nu wordt
neergezet aan de Rijnstraat 8 is mogelijk
over tien jaar al gedateerd. Zaak dus om

Naast het VROM-gebouw is de loods die
Sligro hergebruikt niet zo aansprekend
en weinig mensen zullen De Huchtstraat
in Almere Stad aandoen. Maar wat mij
betreft is deze renovatie even lovenswaardig. Het bedrijf onttrekt flink wat vierkante meters aan de voorraad leegstaande
bedrijfsruimte en bespaart flink op
bouwkosten. Chapeau voor Sligro en voor
iedereen die kiest voor hergebruik.
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Rijnstraat 8

is duurzaam vanaf de sloop

Opdrachtgever:
ministerie van BZK, Programmadirectie
Opdrachtgeverschap Rijkskantoren,
DGOBR
Architect:
O.M.A., Rotterdam i.s.m. Jan Hoogstad
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Projectteam:
PoortCentraal: BAM, ISS en O.M.A.

Bouwperiode:
2014-2017

Systeemwanden:
Maars Living Walls, Harderwijk

Bouwprogramma:
Integraal Rijkskantoor voor ministeries
van Buitenlandse Zaken (BZ) en Infrastructuur en Milieu (IenM), loketfunctie

Den Haag • Rijnstraat 8

99,7% van het sloopmateriaal wordt
duurzaam hergebruikt. Links met
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen

Het voormalig VROM-gebouw aan de
Rijnstraat in Den Haag transformeert
de komende twee jaar tot een modern,
duurzaam en flexibel kantoor en gaat
door als Rijkskantoor Rijnstraat. Het
zestien verdiepingen hoge gebouw
gaat verschillende ministeries
huisvesten. Op dit moment wordt
het pand volledig gestript en deels
gesloopt. Duurzaamheid begint in
dit project al bij de sloop: 99,7% van
de tienduizenden tonnen sloopafval
die vrijkomen wordt duurzaam
hergebruikt.

Tekst: Martine Laene
Impressies: Ector Hoogstad/OMA

Na een aanbestedingsperiode heeft het
Rijksvastgoedbedrijf een integraal DBFMO-contract gesloten met PoortCentraal
bv, een consortium bestaande uit BAM,
ISS en OMA. Na de ontwerp- en renovatiefase is het consortium de komende 25
jaar verantwoordelijk voor onderhoud en
dienstverlening in het gebouw.

Immigratie- en naturalisatiedienst
(IND) Rijswijk en het Centraal Orgaan
opvang asielzoekers (COA)
Bruto vloeroppervlakte:
80.000 m2 (exclusief parkeerruimte)

Toekomstbestendige jas
De renovatie maakt deel uit van het Masterplan kantoorhuisvesting Den Haag. In
dit plan ligt de nadruk op een efficiënte
en effectieve Rijksoverheid waarbij er
met een andere blik naar Rijkshuisvesting wordt gekeken. OMA heeft het Rijkskantoor ontworpen in samenwerking
met oorspronkelijk architect Jan Hoog-
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Opengewerkt beeld
Rijnstraat 8

Het oude ministerie van Jan Hoogstad
wordt langzaam ontmanteld. Foto
genomen vanaf het Centraal Station

stad. Omgevingsmanager PoortCentraal,
Jasper van den Dikkenberg legt uit: ‘Het
ontwerp is gemaakt met respect voor de
bestaande architectonische kwaliteiten
en aangepast aan moderne eisen op het
gebied van duurzaamheid, veiligheid,
efficiëntie en flexibiliteit. De plint wordt
geheel transparant om een echte verbinding met de omgeving te creëren. Daarbij
wordt ook de bestaande passage onder
het gebouw flink verbreed.’

Samen flexibel
Het nieuwe kantoor krijgt 4.400 werkplekken, waarvan 3.300 basis (flex)
werkplekken en 1.100 overlegplekken. De
zesduizend werknemers van de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Buitenlandse Zaken, de Immigratie & Naturalisatiedienst (IND), Centraal Orgaan
opvang Asielzoekers (COA) en de Dienst
Terugkeer en Vertrek (DT&V) werken
vanaf begin 2017 in het gezamenlijke
flexibele kantoor.

Isolatie op maat
Het verbeteren van isolatie, beperking
van de benodigde koeling en de duurzame opwekking van energie als warmtekoude-opslag in de bodem en zonneenergie zorgen voor een lage EPC-waarde
van het vernieuwde pand. De serres aan
de zuidzijde blijven ongeïsoleerd. Daardoor kan optimaal gebruik gemaakt worden van de zon om deze op te warmen.
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Den Haag • Rijnstraat 8

Impressie Rijnstraat 8 gezien vanaf de Rijnstraat/Prins Berhardviaduct
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Rijnstraat 8 • Den Haag

De gevels van de kantoren die grenzen
aan deze serres krijgen wel isolatie.
Overtollige warmte kan worden gespuid.
De serres aan de noordzijde voorziet
men van isolatie; verwarming geschiedt
door lucht-overstort vanuit de kantoorvleugels. Door te kiezen voor duurzame
materialen wordt voortijdige vervanging
of reparatie voorkomen. Dit spaart het
milieu, voorkomt extra overlast voor de
gebruiker en omgeving en bespaart op
onderhoudskosten.

Recycling in optima forma
Momenteel is het consortium druk doende met het strippen en gedeeltelijk slopen van het voormalige VROM-kantoor.
Deze fase van het project toont recycling
in zijn optimale vorm: 99,7% van de vele
tonnen sloopafval worden hergebruikt.
Het afval wordt in een sorteerinstallatie
buiten het terrein gescheiden in 19 fracties. Zo wordt het oude glas van serres,
dakluiken en binnengevels gerecycled
in de fabriek die het nieuwe glas levert.
Een betonfabriek verwerkt een deel van
het oude beton in betonmortel. Een
ander deel hiervan wordt verwerkt tot
hoogwaardige menggranulaaten en als
funderingslaag gebruikt bij infra projecten in de regio.

Verdiepingsvloeren tussen de torens hangen aan
een staalconstructie. Wie goed kijkt kan onder het
onderste plafond nog de lampen zien hangen.

Onderdoorgang vanaf Centraal
Station richting Turfmarkt
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LINEACUBE
lineaCube is een autonome ruimte met een unieke en zelfdragende, dubbele
flush beglaasde constructie met gepatenteerde, onzichtbare glasverbindingen.
Luchtventilatie, zeer goede akoestische isolatie en absorptie, stroom,
data, audio en verlichting zijn geïntegreerd in het verzonken plafond.
De lineaCube is flexibel in afmetingen, indeling en modulatie, zoals volledig
transparant of uitgevoerd met jaloezieën of gesloten modules. Daarnaast
kunnen alle Maars Living Options geïntegreerd worden in de lineaCube,
bijvoorbeeld sound panels, whiteboards en multimedia met touch screens.
Kijk voor meer informatie en de digitale brochure op:

www.maarslivingwalls.com

®

Indrukwekkende
De Westerkerk staat gedeeltelijk in de
steigers. Medio 2013 startte de eerste
fase van de omvangrijke renovatie van de
‘parel van de Jordaan’. In de eerste fase
werden de gevels van het 17e eeuwse
bouwwerk aan de noord en de oostzijde
onder handen genomen. Hoofdaannemer
Koninklijke Woudenberg startte met
het uithakken van kapotte stenen en
vervangen voor nieuwe.

Het voegwerk tussen de metselstenen
wordt nauwkeurig nagelopen en waar
nodig opnieuw aangebracht. Momenteel
staat de zuidkant en een deel van de
westkant in de steigers. Na deze fase is
de binnenzijde van de kerk aan de beurt.

Efficiënt
‘We werken in dit project samen met
een heel team aan gespecialiseerde
bedrijven in de restauratie van monumentale en historische panden’, vertelt
Bert Woudenberg, projectleider namens
Koninklijke Woudenberg. Als een deel
van de kerk in de steigers staat, verzorgt
Koninklijke Woudenberg het metsel- en
voegwerk, andere bedrijven uit het team
vervangen ruiten, houtwerk, herstellen
natuurstenen ornamenten en doen het
schilderwerk. ‘Ook het lei- en loodwerk
aan het dak wordt direct meegenomen.
Het is belangrijk dat je efficiënt werkt, je

Hoofdaannemer:
Koninklijke Woudenberg, Ameide
Verlichting:
Knipmeijer en Blok, Amsterdam

Icoon van de hoofdstad: de Westerkerk

Tekst: Martine Laene
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Schilderwerk:
Schilderbedrijf Wolters b.v., Deventer

Westerkerk

Amsterdam • Westerkerk

in het centrum van Amsterdam
Gerestaureerde
oostgevel

‘Je zet een Westerkerk
morgen niet even
opnieuw in de steigers’

zet het pand niet morgen even opnieuw
in de steigers.’

Project in project
In het omvangrijke restauratieproject
van de Westerkerk worden ogenschijnlijk
‘simpele’ keuzes niet zomaar gemaakt.
Voorafgaand vinden meerdere onderzoeken plaats. Dit kunnen onderzoeken zijn
voor het doen van kosmetische keuzes,
zoals kleurgebruik, maar ook voor materiaalkeuzes. ‘Momenteel voeren we on-

Westerkerk-kleuren
Bouwjaar in bladgoud

derzoek uit naar de mortel die wij gaan
gebruiken om aan de binnenzijde van
de kerk om de wanden mee te stuken’,
vertelt Woudenberg. De oude massieve
wanden van de kerk zijn destijds met
‘brak’ water gemetseld. Dit zuurstofarme
water kristalliseert in de loop der jaren.
Het vocht met zout trekt vervolgens
naar de warme binnenkant uit de muur.
Deze zoutaantasting drukt het stucwerk
van de wand los. Om dit te voorkomen

Op de gerestaureerde gevel aan de oostzijde prijkt het bouwjaar van de Amsterdamse
Westerkerk in bladgoud. Schildersbedrijf Wolters BV uit Deventer voorziet de natuurstenen
ornamenten, het steenwerk rond de ramen en de decoraties van een nieuwe verflaag. Wol
ters BV is specialist in schilderwerk aan monumentale panden als de Westerkerk. ‘Bijzonder
aan dit soort projecten is dat ook de opdrachtgever zeer veel aandacht besteed aan de
uitwerking van elk detail en aspect’, verteld Martin van Bussel, projectleider bij Wolters. ‘De
ervaring en het gedeelde interesse van de professionals binnen dit project maken het werk
extra leuk. Van organisatie tot uitvoer, iedereen is even betrokken.’
De Westerkerk is ook buiten onze grenzen bekend en vertegenwoordigt een deel van de
Nederlandse cultuur. In dit project is er een compleet onderzoek geweest naar de juiste
kleurkeuze voor het houtwerk rond de ramen en de ornamenten. ‘Dit traject alleen al heeft
maanden in beslag genomen. Uiteindelijk is er een nieuwe kleur voor de kerk samen
gesteld. Deze draagt nu ook de naam Westerkerk-kleur.
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moeten de wanden kunnen ademen.
‘Daarom testen wij momenteel het mortel van verschillende leveranciers om te
zien hoe het op de zoutaantasting en het
vocht reageert’, legt Woudenberg uit.

Middenstand en toerisme
De Amsterdamse Westerkerk is een bekend en indrukwekkend stukje cultuur en

Ingepakte
gevels aan de
Westermarkt
(zuidzijde)

Noordkant: gereed

onderhoud

Knipmeijer & Blok
Elektrotechniek B.V.
Lemelerbergweg 24
Postbus 12590
1100 AN Amsterdam
Telefoon 020-6686266

renovatie
restauratie
houtrotherstel
wandafwerking

Verlaatweg 2k
8243 PS Lelystad
Telefoon 0320-264168

beglazing
Reputatie
in kwaliteit
RE

E-mail info@k-b-e.nl
www.k-b-e.nl
nd

•

Deventer

•

T: 0570-651369
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Amsterdam • Westerkerk

trekt het hele jaar door bezoekers uit binnen en buitenland. In de pottershuisjes
aan de westkant van de kerk zijn kleine
winkeltjes gevestigd. Tijdens het hele restauratieproject blijven de kerk én de winkeltjes open voor publiek. ‘Dit vraagt het
nodige van de planning maar onmogelijk
is het natuurlijk niet. Het moet mogelijk
blijven om de Westerkerk te bekijken, de

winkels moeten kunnen blijven draaien,
daar zorgen we voor. Bovendien worden
er tijdens de renovatie gewoon kerkdiensten gehouden’, aldus Woudenberg.

Ervaring en specialisme
Voor de restauratie van de Westerkerk is
door opdrachtgever en hoofdaannemer
een team aan professionals samengesteld

dat ruime ervaring heeft met restauraties
van monumentale panden. ‘Voor ieder
specialisme is een ervaren partij uitgekozen. Het restaureren van zo’n bijzonder
pand is een vak apart. Ik zie het persoonlijk daarom als een groot compliment
deze opdracht te mogen uitvoeren en ben
daar best trots op’, aldus Woudenberg.

Led there be light
De binnenzijde van de kerk is voorzien van
moderne led-verlichting. In de hogere ge
deeltes zijn de 150 watt lampen vervangen
door 70 watt led verlichting. Elektrotech
nisch installatiebedrijf Knipmeijer en Blok
(KBE) stelde samen met Philips een aantal
proefopstellinge op om te testen wat de
best passende verlichting voor de Wester
kerk zou zijn. Als ‘huisinstallateur’ kent KBE

de verschillende wensen en eisen van de
gebruikers van de kerk. ‘De nieuwe ledverlichting geeft niet alleen een verbetering
van het licht maar is bovendien dimbaar
afhankelijk van de lichtinval van buiten
en de lichtbehoefte’, verteld Yvo Eckhart
van KBE. Naar aanleiding van de proef
opstellingen heeft Philips speciaal
voor dit project de armaturen van de

lampen aangepast. KBE zorgde dat met
een op maat gemaakte ombouw het ge
wenste effect werd bereikt. ‘Zoals vaak met
monumentale panden is niets standaard’.
Momenteel stelt KBE samen met Philips
proefopstellingen op voor de verlichting
van de buitenzijden van de kerk. Zo is ook
de verlichting in en van de kerk een project
binnen het project.

EDE
Enka

Voorstraat 7 | 4233 Ea amEidE | t (0183) 60 66 00 | info@koninklijkEwoudEnbErg.nl i www.koninklijkEwoudEnbErg.nl
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Craft Benelux • Zwolle

Craft
gaat voor eigenzinnig
en industrieel

Tekst: Vincent Wevers

Kale bedrijshal

Zwolle heeft er binnenkort weer een blikvanger bij. Wie straks vanuit
Twente de stad binnenrijdt, kan het nieuwe hoofdkantoor van Craft
Benelux straks moeilijk ontgaan. Aan de buitenkant springt het pand
in het oog door de kleurige polycarbonaat panelen in de gevel. Maar
ook aan de binnenkant wordt het bijzonder.

Industieel uiterlijk (foto: Wijzijn Bouwmanagement)

‘Een smetlijntje tekenen is er niet bij’

Opdrachtgever
Allegretto Vastgoed, Veghel

Adviseur installaties
Energiewacht Groep, Zwolle

Bouwperiode
februari - mei 2015

Ontwikkeling
Aan de Stegge Twello/Pebem Vastgoed

Bouwmanagement
Wijzijn Bouwmanagement, Zwolle

Bouwprogramma
Kantoor en bedrijfsruimte

Architect
PR8 Architecten, Almelo

Aannemer
Bouwbedrijf Aan de Stegge Twello bv,
Twello

Oppervlakte
410 m2 (kantoor),
1.900 m2 (bedrijfsruimte)
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De polycarbonaat kleurbanen worden aangebracht

Impressie

Energiewacht veegt
installatieontwerp van tafel

Het pand is gebouwd aan de oostelijke invalsweg naast
het sorteercentrum van PostNL. Niet geheel toevallig
werd dit ook gebouwd door Bouwbedrijf Aan de Stegge
Twello. Projectleider Huub Roelofs legt uit: ‘Bij de sloop
van het oude sorteercentrum en de bouw van het
nieuwe kwam een aantal kavels vrij. Zodoende konden
we hier ook voor tekenen.’ Tussen het huidige sorteercentrum en het pand van Craft is nog een kavel vrij.
Hiervoor zijn nog geen plannen. ‘Maar we willen het
graag ontwikkelen, hoor’, lacht Roelofs.

Zweedse wens
De gevel van Craft wordt deels ingekleurd door platen
van polycarbonaat. Op zich niet heel ongebruikelijk
voor een bedrijfspand. Maar de kleuren van de beplating zijn die van het Zweedse kledingmerk Craft: rood,
groen en blauw. Een echte eye cather dus. ‘Het was
een heel duidelijke wens van Craft’, vertelt Roelofs. De
Zweden zetten een behoorlijke stempel op het project.

Eigenlijk stond er een vrij traditionele installatie in het bestek van
de bouw van het hoofdkantoord van Craft Benelux. Maar daar
bleef weinig van over toen Energiewacht zelf aan het tekenen
sloeg. Er kwam een heel nieuw voorstel op tafel.
‘In eerste instantie was deze klus niet zo veel bijzonders’, legt
Raimon Westrup uit. Hij was namens de installateur verantwoordelijk voor de technische uitvoering. ‘Een keteltje, wat radiatoren,
halogeen- en tl-verlichting... Toen hebben we gezegd: “Dit is niet
duurzaam. Dit moet anders.”’

Binnen twee jaar terugverdiend
En dus kwam er een compleet nieuw plan op tafel met onder
meer led-verlichting, vloerverwarming en hemelwaterafvoer. Het
kostte weliswaar iets meer, maar de opdrachtgever ging akkoord.
‘Nu is het wel zo dat we hebben gezegd dat we er niet aan hoeven te verdienen. Voor ons is het vooral een mooi voorbeeldproject; goeie reclame dus.’
De cijfers zijn dan ook indrukwekkend. Binnen anderhalf tot twee
jaar is de investering terugverdiend. Westrup: ‘Dan wil je wel.
Over 15 jaar wordt er een kostenbesparing van 65.000 euro gerealiseerd, en dat is fors.’ Naast een duurzaamheidsslag was ook
nog het feit dat alles in het zicht kwam te hangen een bijzonderheid. ‘Over ieder bochtje moet je dan nadenken.’
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Craft Benelux • Zwolle

Zo wilden ze voor hun kantoor een eigenzinnige en industriële look. En dat gaat lukken. ‘Het wordt een heel
leuk kantoor’, zegt Roelofs.

In het zicht
Dat ligt niet alleen aan de buitenkant; ook aan de binnenkant is er aandacht aan besteed. Systeemplafonds
vind je er bijvoorbeeld niet. De ventilatie en elektra, alles hangt in het zicht. Dat heeft natuurlijk ook invloed
op de bouw. ‘Even een leiding wat scheef monteren
omdat dat toevallig zo uitkomt, is er natuurlijk niet bij’,
legt Roelofs uit, ‘want dat zie je.’ Dat betekent dus dat je
de leidingverloop van te voren goed moet controleren.
‘En ook een smetlijntje tekenen is er natuurlijk niet bij.’

Twee uur lean plannen
In dat licht bezien is het best bijzonder als je bedenkt
dat het hele project binnen zestien weken staat. ‘Minus
nog wat vrije dagen’, voegt Roelofs er nog aan toe. Een
kwestie van goed voorbereiden en organiseren. Tijdens
een lean-sessie werd de complete bouw met de partners

Stellingen in de hal (foto: Wijzijn Bouwmanagement)

doorgenomen. ‘In twee uur hadden we alle problemen
in kaart en konden we aan oplossingen werken’, legt
Roelofs uit. Zo werden bijvoorbeeld het aanleggen van
de nuts-aansluitingen naar voren getrokken, omdat
dat nu eenmaal net wat beter uitkwam. Begin februari
stond er nog niets, einde voorjaar was het klaar.

Aan de Stegge bouwt aan uw business
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www.adst.nl

Coöperatie DELA

verbouwt crematorium grondig

Opdrachtgever:
Coöperatie DELA, Eindhoven

Interieurconcept:
www.internezaken.in, Maastricht

Architect:
Povs̆e & Timmermans Architecten, Sitterda/Tilburg

Hoofdaannemer:
Cornelissen Aannemingsbedrijf BV,
Zeeland
E-installatie: Tijssens Electrotechmiek,
Heeze
W-Installatie: Gebr. Janssen, Beugen
Audiovisueel: BIS BV, Ridderkerk
Staalwerk: Mostako Staalbouw,
Heesch

Adviseur installaties:
K+ Adviesgroep, Echt
Constructeur:
Constructiebureau Keetels, Schijndel
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Tegelwerk; Tegelbedrijf van der Stappen
BV, Oss
Plafondliftsysteem: Lopital Nederland
BV, Oisterwijk
Flexibele paneelwand: Parthos Nederland BV, Panningen
Maatwerkinterieur: Twan en Twan, Oss

Uden • Uitbeiding en renovatie crematorium

Met de overname van zes bestaande crematoria en drie
nieuwbouwlocaties zet coöperatie DELA flinke stappen richting haar
ambitie om een landelijke dekking te realiseren. Uden is één van de
overgenomen locaties. Een grondige verbouwing en uitbreiding van
het bestaande gebouw aan de Belgenlaan brengt deze in lijn met de
kwaliteit van haar dienstverlening.

Nadruk op kwaliteit, kleur en huiselijkheid

De nieuwe voorgevel

‘Zestien crematoria heeft DELA nu en dat zullen
er in de toekomst nog meer worden’, zegt projectleider Norman van der Loop, verantwoordelijk
voor de nieuwbouw- en verbouwprojecten van de
coöperatie. ‘Na een lange aanloopperiode zijn we
nu volop bezig met de renovatie van de zes crematoria die zijn overgenomen van een regionale
uitvaartondernemer. Onderscheidend voor onze
crematoria is dat wij veel tijd en geld investeren in
bijvoorbeeld afwerkingsmaterialen, E- en W-installaties en in een kleurrijk en comfortabel interieur.
Ook heel belangrijk is een goede logistiek en routing. Daar besteden we veel aandacht aan. In een
verdrietige tijd moet de omgeving comfortabel en
aangenaam zijn; wij willen graag dat een crematie
de start van mooie herinneringen is.’
In Uden was een grondige renovatie nodig. ‘Het
gebouw was flink verouderd maar belangrijker
nog, het was voorheen in handen van een crema-
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Het interieur vordert ook

Weldra kan het vernieuwde crematorium
in gebruik worden genomen

Twan & Twan
Interieur straalt warmte uit
‘Wij en DELA zijn een goede match’, vindt
Twan van den Heuvel van interieurbouwer
Twan & Twan uit Oss. ‘DELA heeft kwaliteit
hoog in het vaandel staan en bij ons is dat
vanzelfsprekend.’ Twan & Twan is gespecialiseerd in exclusieve interieurbouw. De
oorsprong van het bedrijf ligt in de jachtbetimmering.

Warm
Voor de vestiging van DELA in Uden realiseert Twan & Twan het volledige maatwerkinterieur, zowel het losse als het vaste
meubilair. Kenmerkend voor dit werk vindt
Van den Heuvel de warme uitstraling van
het interieur. ‘Dat is een specifieke eis vanuit DELA. Het interieur vormt een eenheid,

zowel de eiken fineermeubels als de HPLmeubels.’ Eiken fineer komt vooral terug in
de aula en de gezinskamers. Als voorbeeld
noemt Van den Heuvel de katafalk. ‘Dat
is een meubelstuk waar de kistwagen in
gereden wordt. Ook het spreekmeubel
en de bloementafels zijn in dit materiaal
uitgevoerd. Meubilair als presentatiekasten, garderobemeubels en keukens wordt
uitgevoerd in HPL.’
Twan & Twan werkt regelmatig samen met
aannemingsbedrijf Cornelissen en is zo ook
bij dit project betrokken geraakt. De interieurbouwer richt zich zowel op de zakelijke
als de particuliere markt in hoogwaardig
interieur.

Tijssens Electrotechniek
Flinke uitbreiding qua elektrotechniek
Vervanging en uitbreiding van de volledige
E-installatie was nodig om het Udense crematorium in lijn te brengen met het, hoogwaardige Dela-concept. De capaciteit wordt
flink vergroot: van één verdeelkast in het
oude pand naar drie in de nieuwe situatie.
Het leiding- en kanalenwerk wordt nieuw
aangelegd. Dat was nog wel even puzzelen, vertelt projectleider Rick Timmermans
van Tijssens Electrotechniek B.V. ‘Het mooi
wegwerken van kabelgoten van kanalen is
lastig in de bestaande laagbouw, vooral ook
in combinatie met de W-installaties. Samen
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hebben we het werk daarom vooraf bekeken
om problemen voor te zijn.’

Philips
Wat betreft verlichting legt Tijssens Electrotechniek B.V. de voorzieningen aan. Het
verlichtingsplan en de armaturen worden
door Philips geleverd en gemonteerd. Zij zijn
vaste partner van Dela. De uitvaartorganisatie heeft ook een vaste partner voor de
audio- en video-installatie. De inbraak- en
brandmeldinstallatie is wel volledig, van het
aanleggen van het leidingwerk tot en met

de montage, in handen van Tijssens Electrotechniek B.V. Voor het installatiebedrijf
uit Heeze was de plaatsing van zonnepanelen een leuke bijkomstigheid. ‘Zeker qua
aantal: we gaan er 64 op het dak plaatsen,’
vertelt Timmermans. ‘Voor ons een groot
aantal, meestal gaat het maar om een paar
panelen.’
De projectleider is onder de indruk van het
hoge afwerkingsniveau van het nieuwe
crematorium. ‘Het ziet er heel strak en netjes
uit, een heel mooi gebouw.’

Uden • Uitbeiding en renovatie crematorium

toriumexploitant,’ vertelt Van der Loop. ‘DELA wil
een uitgebreidere service en een hogere kwaliteit
bieden in haar faciliteiten. In Uden hebben we
daarom een aantal functies toegevoegd. Zo wordt
de aulacapaciteit vergroot, komt er een grote
ontvangstruimte met de mogelijkheid om bij grote
drukte de dienst op een groot scherm te volgen, we
voegen een extra koffiekamer toe en een nieuwe

loungeruimte om na de condoleance met een
kleinere groep te verblijven. Ook realiseren we een
uitvaartcentrum in het gebouw. Verder is er een
nieuw herdenkingsbos aangelegd, zijn de strooivelden uitgebreid en er komt een nieuw columbarium. We willen nabestaanden een omgeving
bieden waar ze op een aangename wijze kunnen
gedenken en herdenken.’

Passen en meten voor staalbouwer
De renovatie en uitbreiding van het DELA
crematorium maakte versteviging van de
bestaande staalconstructie noodzakelijk.
Zo is er een zwaardere constructie in de
voorgevel geplaatst en een ondersteuning
aangebracht in het dak om de luchtbehandelingskasten op te vangen. In het gebouw
zijn kolommen verwijderd om een grotere
open ruimte te creëren. ‘We hebben liggers
aangebracht om een grotere overspanning te realiseren,’ vertelt Wim van der Ven
van Mostako Staalbouw B.V. Het bedrijf uit

Heesch had ook een flinke kluif aan de aula.
‘Deze wordt iets vergroot,’ vertelt Van der
Ven. ‘We hebben het bestaande gebouw
voor ongeveer tweederde ondersteund
met stempels, muren verwijderd en er
vervolgens een nieuwe staalconstructie
onder aangebracht.’
Snel schakelen: tekeningen kloppen niet
De korte doorlooptijd was voor het staalbouwbedrijf het grootste knelpunt. ‘Een
goede voorbereiding is cruciaal. Dat bleek

hier echter lastig te realiseren. Omdat het
pand nog in gebruik was moesten we uitgaan van de tekeningen. Pas op het
allerlaatste moment konden we inmeten
en bleek dat de tekeningen op diverse plekken niet overeenkwamen met de praktijk.
Kolommen stonden niet exact waar ze
zouden moeten staan. Dan moet je snel
schakelen en je flexibel opstellen. Door de
goede samenwerking met de constructeur
en het bouwbedrijf is dat gelukkig goed
verlopen.’
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Onzichtbaar en
economisch construeren
‘Als wij ons werk goed doen, is de constructie volledig geïntegreerd in het architectonisch ontwerp’, is het motto van
constructiebureau Keetels en dit is zeker ook van toepassing op
de renovatie en uitbreiding van de Dela uitvaartfaciliteit in Uden.
‘Dit project kent een hoge afwerkingseis en heeft een specifieke
detaillering’, vertelt directeur Rob Steenbakkers. ‘We proberen de
constructie in het gewenste detail van de architect te verwerken
alsmede zo veel mogelijk gebruik te maken van de toegepaste
materialen, bijvoorbeeld houten regels voor beplanking als windsteun voor de gevel.
Binnen is zo veel mogelijk gekozen voor een vrije indeelbaarheid
en zijn kanaalplaatvloeren toegepast om een grote overspanning
te halen in combinatie met kalkzandsteenwanden die dragend
kunnen zijn (zo min mogelijk staal). In het bestaande gedeelte
willen we constructies zo veel mogelijk handhaven. Zo besparen
we kosten voor de opdrachtgever en bovendien scheelt het extra
bouwtijd. Dat is zeker op dit project van groot belang.’
Constructiebureau Keetels is sinds een paar jaar betrokken bij
de verbouw- en uitbreidingsplannen van Coöperatie Dela. ‘We
construeren voor hen zo’n vier à vijf projecten per jaar,’ vertelt
Steenbakkers. ‘Het gaat om renovaties zoals Uden maar ook om
volledig nieuwe uitvaartfaciliteiten. Wij zijn trots dat we voor
zo’n gerenommeerd bedrijf mogen werken.’

Plafondliftsysteem exact
zoals Dela wil
Het plafondliftsysteem waarmee een overledene wordt verplaatst
van verzorgingstafel naar de kist is specifiek ontwikkeld voor
DELA. Producent Lopital, specialist in sanitaire, medische en revalidatiehulpmiddelen, installeerde ongeveer tien jaar geleden het
eerste systeem voor de uitvaartorganisatie en heeft dit in de loop
der jaren verder geoptimaliseerd. ‘De opstelling is exact zoals zij
die willen,’ vertelt projectmanager Rob van der Waal. ‘We plaatsen
een enkele rail op de plek waar de transfer moet gebeuren. Aan
het eind van de rail staat een kast waarin het juk wordt opgeborgen. Zo blijft het mooi uit het zicht.’ Het systeem kan 250 kg tillen,
ook een specifieke eis van DELA.
Het systeem kan overal worden toegepast. Lopital heeft alleen de
afmetingen van een ruimte nodig. ‘De rest van de configuratie is
bekend,’ zegt Van der Waal. De plafondlift wordt met steunen aan
het bouwkundig plafond of aan de muren bevestigd. Ook hier is
nagedacht over het esthetische aspect: de rail loopt gelijk met het
verlaagd plafond. ‘We installeren het systeem in een dag. Het is
een kwestie van de rail ophangen en vervolgens sluit de aannemer
het plafond erop aan. Daarna kunnen wij de motor installeren.’
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Flexibele ruimte-indeling
door paneelwand
Om flexibel te kunnen omgaan met de indeling van ruimten zijn
paneelwanden een fraaie oplossing. In het crematorium in Uden
is zo’n mobiele paneelwand geplaatst tussen de loungeruimte en
de koffiekamer. Zo kunnen zowel kleinere als grote groepen goed
worden ontvangen. Parthos BV, specialist in mobiele wandsystemen en interieurbouw, leverde en monteerde de wand. ‘Gekozen
is voor een degelijke paneelwand, de Palace 110 SI’, vertelt projectmanager Henry de Ruiter. ‘Het is een strakke wand met een
eiken afwerking (dakota oak) en een geluidswering van 53 dB. Het
product sluit perfect aan bij de wensen van DELA.’
Rekening houden met gewicht
Het bedrijf uit Panningen is sterk in het meedenken qua constructie. ‘Vaak wordt het gewicht van paneelwanden onderschat,
waardoor er alsnog aanpassingen aan de constructie nodig zijn’,
vertelt De Ruiter. ‘Vijf panelen wegen al snel zo’n 1.000 kg. Dan
moet je ofwel je kanaalplaatvloer versterken of een staal-constructie voorzien. In Uden was daar vooraf al goed rekening mee
gehouden.’
Parthos B.V. bestaat sinds 1968 en heeft drie fabrieken in Panningen, China en Thailand en zes verkoopkantoren in Nederland,
Duitsland, België, Frankrijk, Engeland en Marokko. ‘Challenge us,
any time any place’ is het motto van Parthos.

Inpassing techniek
in bestaand pand is
uitdagend
In het Udense crematorium zijn zowel de werktuigbouwkundige
als elektrotechnische installaties grotendeels vernieuwd. ‘Hierbij
is ook aandacht besteed aan duurzaamheid’, vertelt projectleider Armand Meuffels van ingenieursbureau K+ Adviesgroep bv.
‘Bestaande onderdelen, zoals bijvoorbeeld een luchtbehandelingskast die nog in goede staat verkeert, zijn hergebruikt. In onze
visie is hergebruik van bestaande componenten ook een vorm
van duurzaamheid. Aanvullend hebben we warmtepomptechnologie en LED-verlichting toegepast. Bij bestaande panden is het
een uitdaging om te komen tot goede technische oplossingen
die relatief onzichtbaar zijn. Hierbij is nauw contact geweest met
de architect en de interieurarchitect.’ K+ Adviesgroep bv heeft
reeds meerdere projecten voor Coöperatie Dela uitgevoerd. Het
ingenieursbureau is ook verantwoordelijk voor advisering qua
bouwfysica en het begeleiden van de bouwaanvraag.
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Electrotechniek BV
Bovenaanzicht (uit kraan) van bestaande bebouwing

Tijssens Electrotechniek BV De Boelakkers 25
5591 RA Heeze
Email: info@tijssens.nl
Tel: +3140 226 1412
GSM: +316 14019484
Web: www.tijssens.nl

Klantreis bepaalt
audiovisuele inrichting

Kraanfoto toont
stalen liggers die
grote overspanningen
met kanaalplaat
mogelijk maken

Audiovisuele inrichting van een ruimte is meer dan een paar
luidsprekers en monitoren ophangen volgens AV-totaalinrichter BIS. ‘Wij willen onze klanten een oplossing bieden die
bijdraagt aan de sfeer en ambiance in een ruimte. Dat gaat
verder dan puur het functionele aspect’, vertelt Erwin Hout,
marketingdirecteur bij het Ridderkerkse bedrijf.
Memorial Distribution System
Sinds 2006 is BIS de vaste partner van DELA voor de audiovisuele
inrichting van haar crematoria. DELA gaat haar uitvaartcentra
voorzien van BIS MDS (Memorial Distribution System), een speciaal voor de uitvaartbranche ontwikkeld systeem. ‘Kenmerkend
voor BIS MDS is dat het aansluit op de klantreis van de nabestaanden door het gebouw heen,’ vertelt adviseur Juul van Brussel.
‘Die begint bij de entree met een beeldscherm waarop duidelijk
wordt aangegeven waar bezoekers worden verwacht. In de aula is
het systeem ingericht met zeer gebruikersvriendelijke bediening.
Nabestaanden kunnen samen met crematoriummedewerkers of
begrafenisondernemers de ceremonie samenstellen met beeld en
geluid. Tijdens de dienst kan de aulamedewerker op het touchpaneel eenvoudig ‘stappen’ in de ceremonie activeren. Beelden vanuit de aula kunnen worden doorgezet naar andere vertrekken. Ook
de koffiekamers zijn voorzien van beeldschermen. Hier kunnen
foto’s of spreuken worden vertoond tijdens de samenkomst na de
dienst. De toepassing van een geautomatiseerd camerasysteem
maakt het mogelijk om de dienst op te nemen en op USB of DVD
aan de nabestaanden mee te geven.’

Geaccepteerd
Beeld wordt steeds belangrijker tijdens uitvaarten, zegt Van
Brussel. ‘Vroeger was men daar wat huiverig voor, maar het wordt
steeds meer geaccepteerd. En bovendien is het de afgelopen jaren
prijstechnisch veel interessanter geworden voor uitvaartondernemers om hun crematoria van meerdere schermen te voorzien.’
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Alanenweg 9 • 5342 PV Oss
Tel. 0412-623620 • Fax 0412-652022
E-mail: vanderstappentegel@planet.nl

.

Wij zorgen voor de benodigde
Constructieberekeningen en
Constructietekeningen
Met wat extra persoonlijke
aandacht komen wij tot
een zo’n economisch gunstig
Constructief ontwerp
Interesse in een
vrijblijvend gesprek? Wij
staan u graag te woord!

CE- gecertificeerd & gespecialiseerd in:
• Het vervaardigen en monteren van lichte tot middelzware
staalconstructies.
• Het leveren en monteren van trappen en hekken in de meest
uiteenlopende vormen en uitvoeringen.
• Staalconstructies voor machine- en apparatenbouw.
• Het renoveren, wijzigen dan wel aanpassen van bestaande
staalconstructies behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Galvaniweg 22
Postbus 216
5480 AE Schijndel
Info@keetels.com
www.Keetels.com

Cereslaan 13, 5384 VT Heesch, Telefoon: 0412-459400,
www.mostako.nl e-mail: staalbouw@mostako.nl
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Gesloten wand gemetseld met
gemeleerde steen in wildverband

‘Kan niet’ bestaat niet
YACHTING

O

MOTOR HOMES

L

www.lopital.nl

YACHTING
Bel of mail ons gerust voor meer info
of een vrijblijvende afspraak.

LIVING
OFFICE
YACHTING

O

MOTOR HOMES

MOTOR HOMES
Lopital Nederland B.V. Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk,
Tel +31 (0)13 5239300, Fax +31 (0)13 5239301, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

Rijnstraat 5e, 5347 KL Oss • Telefoon: 06 10 10 13 28
info@twanentwan.nl • www.twanentwan.nl
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K+ Adviesgroep bv
Is een ingenieursbureau dat installatietechnische
adviezen op een unieke manier combineert met de
advisering op het gebied van Bouwfysica, Akoestiek,
Energiebeheer, Duurzaam Bouwen en Brandveiligheid

Meer bouwen met minder techniek

K+ Adviesgroep bv
Jodenstraat 6
Postbus 224
Tel: 0475 - 470 470
Email: info@k-plus.nl

Echt
6100 AE
Fax: 0475 - 481 018

www.k-plus.nl

mobiele wandsytemen
interieurbouw en toelevering
Parthos B.V., Industrieterrein 25, 5981 NK Panningen
Tel.077- 3068200, Postbus 7051, 5900 AB Panningen
info@parthos.nl www.parthos.com

mobile wall systems
interior contracting

V

ergaderen, presenteren, lesgeven
en informeren met professionele
apparatuur
in
een
prettige
ambiance. Dat is in één zin wat BIS voor
u kan betekenen. Daarbij besteden wij
veel aandacht aan ontwerp, realisatie en
onderhoud van audiovisuele oplossingen, die
zich kenmerken door hun gebruiksgemak.

Efficiency & kostenbesparing met
slimme audiovisuele oplossingen

Daarbij geloven wij in de meerwaarde
van
beleving.
Daarom
hebben
wij
interieurarchitecten in dienst, die uw ruimtes
zó ontwerpen dat deze zich als het ware om
de gebruikers heen vouwen. Het gevolg?
Comfort, meer efficiency, minder kosten en
een professionele en prettige sfeer.
Als Europees marktleider is BIS specialist in
audiovisuele oplossingen, videoconference,
digital signage, interior projects en room
management. Daarnaast hebben wij een
aparte afdeling, die volledig gespecialiseerd
is in de audiovisuele ondersteuning van uw
evenementen.
Maak in 4 minuten kennis met BIS. Bekijk
onze corporate video op www.bis.nl. Of bel
voor meer informatie: 0180 – 486777
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Columbarium

Bouwteam werkt als geoliede machine
In amper drie maanden tijd krijgt het Dela crematorium in Uden een compleet nieuw
aangezicht. Van het bestaande pand is alleen de ruwbouw blijven staan. Zo’n strak
tijdspad vraagt om een zeer gedegen voorbereiding en een minutieuze bouwplanning.
De oorspronkelijke planning was al uitdagend, maar bouwbedrijf Cornelissen deed
er nog een schepje bovenop. Zij trokken
de opleverdatum twee weken naar voren.
‘In de aanbesteding vroeg Dela ons vijf
dingen te noemen waarmee we hen een
voordeel konden verschaffen’, vertelt Jarno
van Griensven. ‘Wij hebben aangegeven dat
we de opleverdatum twee weken konden
vervroegen: van 16 juli naar 1 juli.’

Cruciaal was de betrokkenheid en volledige
medewerking van opdrachtgever Dela. Beslissingen moesten snel genomen worden.
We hebben hele strakke afspraken gemaakt
binnen het bouwteam, bijvoorbeeld geen
grote wijzigingen meer in het ontwerp na 1
februari. Dat zijn ze ook nagekomen. Ik vond
het een heel prettige en verfrissende manier
van samenwerken.’

Casco
Snelheid in besluitvorming
Om deze belofte waar te kunnen maken
was een zeer gedegen voorbereiding nodig.
‘Daar hadden we gelukkig wel ruim de tijd
voor,’ zegt Van Griensven. ‘Alles moest klaar
zijn voor start bouw. Engineering en detaillering hebben we dan ook volledig in die
periode gedaan. Om het verder te versnellen
hebben we de W- en E-installateur al in de
aanbestedingsfase bij het project betrokken.

In zes weken tijd werd het sloopwerk aan
het bestaande pand gedaan en zijn de uitbreidingen aan beide zijden gerealiseerd. ‘Alleen het casco is blijven staan. Het gebouw
krijgt een volledig nieuw interieur. We zijn
nu bezig met het afwerken van het nieuwe
casco: gevels, kozijnen, wanden, keukens,
toiletten, installaties, alles wordt vernieuwd,’
geeft de projectleider aan.

Rustieke omgeving
Het afwerkingsniveau is hoog. ‘Dela wil
haar crematoria graag een hoogwaardige
en prettige uitstraling geven,’ legt Van
Griensven uit. ‘Het moet er niet fabrieksmatig uitzien. Om een voorbeeld te noemen:
ze willen de luchtbehandelingskast op het
dak niet in het zicht hebben. Dat geldt ook
voor de kanalen en leidingen op het gebouw.
Deze worden onzichtbaar weggewerkt. Het
gebouw heeft een heel rustige en strakke
uitstraling, die goed aansluit op de rustieke
omgeving. Gekozen is voor een gevelsteen in
geel/grijze mixsortering. In het interieur zijn
veel naturel- en houttinten toegepast.’
Het is een mooi project dat in een goede samenwerking tot stand is gekomen, vindt hij.
‘Het is een voorbeeld van hoe het idealiter
zou kunnen gaan in de bouwwereld.’
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Mis niets!
Blijf voor nog geen vier tientjes
per jaar op de hoogte van alle
ontwikkelingen in de industriebouw

Opgave abonnementen
Tel.nr. +31-(0)85 111 7890
(tussen 09:00 uur en 12:30 uur)
Faxnr. +31-(0)85 111 7891
E-mail: admin@work4media.nl
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Duurzaam tweede leven voor

Post 120

Impressie Post 120

Ontwikkelaar
Dudok Groep, Dordrecht
Architect
Dam & Partners Architecten,
Amsterdam
Adviseur
M3E groep, Rotterdam
Hoofdaannemer
TransVORM, Papendrecht
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Bij Post120, de revitalisatie van de voormalige
telefooncentrale aan de Johan de Wittstraat
te Dordrecht, staat duurzaamheid voorop.
Transformatie en revitalisatie van bestaand
vastgoed is per definitie duurzaam.
Doordat er minder materialen worden gemaakt en er
geen vrachtwagens nodig zijn om het onnodige extra
sloopafval af te voeren scheelt dit energie, uitstoot,
onnodig lawaai en vervuiling. Daarnaast is tijdens de
ontwikkeling getracht zo min mogelijk schade aan de
omgeving aan te brengen. M3E is als BREAAM-adviseur
nauw betrokken bij deze revitalisatie.

Dordrecht • Post 120

Verbouwing aan de Johan de Wittstraat
in volle gang

‘Met alle voordelen van
BREEAM, de kwaliteit die
een gebouw krijgt en de
mogelijkheid voor subsidie
denken wij dat dit instrument vanzelfsprekend
is voor elke ambitieuze
opdrachtgever.’ Lothar
Wijnand, M3E

‘Very good’
Bij het ontwerp van de nieuwe installaties, de inbouw
en het bouwplaatsmanagement voor de kantoor
verdieping was het behalen van het BREEAM-NL
certificaat ‘very good’ het uitgangspunt en indien
mogelijk te gaan voor ‘excellent’. Post120 scoort daarmee sterk op milieuaspecten zoals het verlagen van
CO2-uitstoot, het hergebruik van materialen en het
intact laten van de leefomgeving.
Doordat BREEAM een internationaal keurmerk is,
wordt de prestatie ook erkend en door de markt op
waarde beoordeeld. Dudok Projectontwikkeling wist
reeds verschillende huurders voor de nieuwe kantoorruimte te interesseren.

Subsidie voor duurzaamheid
De Nederlandse overheid stimuleert ondernemers
in het doen van duurzame en milieuvriendelijke
investeringen en een BREEAM-NL aan te vragen bij

3D-visualisatie warmteverlies na renovatie

bouwprojecten. Daarvoor is subsidie beschikbaar. Dan
moet minimaal ‘very good’ of hoger behaald worden
plus aan een aantal aanvullende voorwaarden worden voldaan.

Aantoonbaar meer waarde
Een BREEAM-NL project heeft aantoonbaar meer
waarde. Voor de huurders van Post120 is het een
voorwaarde omdat aspect deel uitmaakt van hun
MVO-beleid. De huurder profiteert ook van de lagere
operationele kosten. Gebruikers kennen doorgaans
een hogere productiviteit omdat het verblijfsklimaat
gezonder is. Voor de ontwikkelaar kan het certificaat
hogere huurinkomsten betekenen. Duurzaamheid is
dus een investering die wordt terugverdiend .

M3E BREEAM-expert
M3E ziet zich zichzelf als de smeerolie van de Post
120-motor.
-	De BREEAM-experts van M3E b
 ewaken tijdens het
ontwerptraject dat de ambities behaald worden en
dat alle facetten van de certificering geborgd zijn.
-	M3E is technisch inhoudelijk betrokken bij het
aanleveren van de b
 ewijslast voor de certificering.
-	M3E ondersteunt opdrachtgever D
 udok in het proces en bij het c
 ontroleren van de bouwkosten.
-	M3E zorgt ervoor dat een maximaal bedrag aan
subsidie wordt binnengehaald voor de investeringen die gedaan worden.
Kortom: M3E waaarborgt dat duurzaamheid concreet
wordt. BREEAM is voor M3E onbetwijfelbaar hét instrument om aantoonbaar te maken dat aan alle facetten
van een duurzaam gebouw aandacht is besteed.
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Post 120 • Dordrecht

Gebundelde expertise
onder één dak

‘Bij het ontwikkelen van ons vastgoed vinden we het
vanzelfsprekend om dat met zo min mogelijk schade
voor de omgeving te doen.’ Marcel Schippers, directeur van Dudok Projectontwikkeling

Technisch Management
& Advies
Bouwkosten Management
Subsidie Advies

‘Onder het motto ‘slopen kan altijd nog’ zetten wij
alles op alles om bestaand vastgoed nieuw leven in te
blazen.’ Martijn Otterspeer, senior werkvoorbereider
transVORM

Brandveiligheid Advies
Bouwfysica & geluid

Kijk voor meer informatie op www.breeam.nl

www.m3e.nl
Breda | Rotterdam | Maastricht

Industriebouw • juli 2015 • 22

Hoensbroek • Zorgcentrum Adelante

Tekst: Merel van de Berkel

Uitbreiding en verbouwing

Zorgcentrum
Adelante
Nieuwe hoofdentree met op de achtergrond het beddenhuis

Zorgcentrum Adelante in Hoensbroek ondergaat
momenteel een omvangrijke renovatie plus
uitbreiding. Vier centrale thema’s tijdens
de verbouwing zijn: ‘healing environment’,
bereikbaarheid, duurzaamheid en een nieuwe
vorm van werken, waarbij de cliënt centraal staat
in plaats van de organisatie. Hierop is het nieuwe
gebouw ook ingericht. Patiënten zullen revalideren
in een rustige omgeving, die is gericht op een
comfortabel en spoedig herstel. Dit bijzondere
project brengt verschillende uitdagingen met zich
mee, overlastreductie in het bijzonder.

Opdrachtgever:
Zorggroep Adelante, Hoensbroek
Architect:
Widdershoven Architecten, Kerkrade
Constructeur:
GD Constructies bv, Geleen

Entreezone met doorzicht naar restaurant

Interieurbeeld: effen wit in combinatie met wengé

Hoofdaannemer:
BAM Utiliteitsbouw bv
Installaties: Cofely Zuid Nederland bv,
Maastricht
Maatwerkmeubelen: Slangen Interieurbouw, Maastricht
GWW: Jos van Laar bv, Magraten
Sanitair en riolering: Gilissen en Gilissen

Installatietechniek BV, Cadier en Keer
Sloopwerk: HP Demorec, Maastricht
Linisol Isolatie BV, Nuth
Gietvloeren; DW Projectstofferingen,
Gronsveld
Bouwperiode:
augustus 2013 – medio 2016
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Zorgcentrum Adelante • Hoensbroek
Exterieur
restaurant

Sanitair en riolering
Gilissen & Gilissen Installatietechniek was verantwoordelijk voor
de riolerings- en reguleringswerkzaamheden in het gerenoveerde
gedeelte van revalidatiecentrum Adelante. Daarnaast installeerde
het bedrijf uit Cadier en Keer verschillende sanitaire voorzieningen en plaatste een vetafscheider buiten het gebouw. Directeur
Richard Gilissen: ‘Het nieuwe rioleringssysteem is gekoppeld aan
de keukenapparatuur in het restaurant en bestaat volledig uit hittebestendige PE-buizen. De gemonteerde rioleringsbuizen voeren
het afvalwater af naar de vetafscheider buiten, die voldoet aan
de Europese normering NEN-EN 1825. Deze afscheider filtert eerst
alle vet en vuil uit het water. Vervolgens kan het doorstromen
naar het gemeentelijke riool.’ Het bedrijf monteerde daarnaast
verschillende toiletgroepen. Er is zowel een aangepaste opstelling
voor mindervaliden als een standaard dames en heren toilet. Alle
zijn afkomstig uit de Sphinx 300 serie. Er werd een beroep gedaan
op de flexibiliteit van Gilissen & Gilissen Installatietechniek: ‘De
oplevering vond op korte termijn plaats. We werkten met een zeer
strakke planning om dit te kunnen realiseren.’

Strakke pvc-vloeren
DW Projectstofferingen legde de nieuwe vloer bij revalidatiecentrum Adelante. De opdrachtgever wilde graag een duurzame
vloerbedekking, dus koos de architect voor het materiaal pvc. Na
egalisatie van de ondervloer legde het bedrijf uit Gronsveld de
vloerbedekking door het gehele gebouw: van de gemeenschappelijke ruimtes tot de badkamer. Eigenaar Danny Willems: ‘Pvc gaat
lang mee en is makkelijk schoon te houden. Een ander voordeel
is dat het strakke uiterlijk behouden blijft na reparaties, omdat
de volledige strook vervangen kan worden.’ In vrijwel het gehele
gebouw ligt houtmotief in de kleur honey oak. Alleen de badkamervloeren zijn taupe. Deze zijn afgewerkt met een waterdichte
holle hoek. De gebruikte lijmen en egalisatiemiddelen komen uit
de System Solutions van Forbo Eurocol®. Ze bestaan gedeeltelijk
uit gerecycled materiaal.

Jos van Laar Wegen en Grond
is een wegenbouw en
grondverzetbedrijf gespecialiseerd
in infrastructurele werken in de
bebouwde omgeving alsmede
wegenbouwprojecten voor
overheden.
Ook de particulier kan bij
ons terecht voor alle soorten
bestratingen.

Holstraat 45 Margraten T. 043 - 458 24 04 F. 043 - 458 24 91 info@josvanlaar.nl
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D.W. Project- Woningstofferingen
Danny Willems
Hogeweg 22
6247 CJ Gronsveld
06 29147009
Info@dwprojectstofferingen.nl

Balie

Verpleegkamer: licht en ruim, rumoer wordt zoveel mogelijk
beperkt en bovendien komt er een ruimere keus tussen een- en
tweepersoonskamers

Het gebouw voor audiologie
en communicatie is reeds
opgeleverd

Sloop
balkons
beddenhuis

Healing environment
Een belangrijke doelstelling van het
zorgcentrum is om de patiënten te
begeleiden in een omgeving die gericht
is op herstel: een zogeheten healing
environment. Het gebouw wordt daarom
licht en ruim, rumoer wordt zoveel
mogelijk beperkt en bovendien komt
er een ruimere keus tussen een- en
tweepersoonskamers. Er is gekozen voor
een zestal kleuren, die ook terugkomen
in de huisstijl van Adelante. Daarnaast
krijgt het buitenterrein een uitgebreide
opknapbeurt. Het zal meer dan nu in het
teken staan van revalidatie en sport. Ook
het aantal groenvoorzieningen breidt uit,

wat past bij het eerdergenoemde streven
naar een healing environment. Tot slot
zullen de parkeerplaatsen niet langer
verspreid over het terrein liggen, maar
op één centrale plek te vinden zijn.

Arbeidsintensief project
De verbouwing van zorgcentrum Adelante brengt een grote diversiteit aan werkzaamheden met zich mee. Zo wordt het
huidige restaurant niet alleen vervangen,
maar ook verplaatst binnen het complex. In de beddenhuizen komen meer
eenpersoonskamers, verbeterde isolering, een nieuw ventilatiesysteem en
een extra (bedden)lift. Daarnaast zal het

Duurzame maatwerk meubelen
Slangen Interieurbouw heeft een groot
aandeel in de afbouw en de aankleding
van het gerenoveerde revalidatiecentrum
Adelante. Het bedrijf uit Maastricht
fabriceert de nieuwe maatwerkmeubels
en ter plaatse monteert men de balies
voor de receptie, het meubilair in het
restaurant, de complete keuken en de
banken in de zitruimten. De opdrachtgever
wilde graag

de garantie dat het nieuwe meubilair
twintig tot vijfentwintig jaar zal meegaan.
Eigenaar Jeroen Slangen: ‘Daarom kozen
wij voor het gebruik van zeer duurzame
materialen als High Pressure Laminate,
verlijmd op watervast basismateriaal,
en het plaatmateriaal LG HI-MACS®.’ Op
verzoek van de architect is de kleur van de
maatwerkmeubels effen wit in combinatie
met wengé. Aluminium strips beschermen

de uitwendige hoeken van de balies en
banken tegen beschadigingen. Slangen:
‘Het kan altijd gebeuren dat een rolstoeler
de meubels per ongeluk schampt. Om te
voorkomen dat de hoeken beschadigen,
verwerkten we ze direct in het materiaal.’
Een strakke werkplanning met een vlotte
plaatsing van het meubilair zorgt zoveel
mogelijk voor beperking van overlast voor
bewoners en personeel.
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Zorgcentrum Adelante • Hoensbroek

Slopen buiten de stilte-uren
Sloopbedrijf HP Demorec moest de vier vleugels van het revalidatiecentrum binnen zestien dagen gestript opleveren. Op verzoek
van Adelante liet het bedrijf alleen de grote schuifdeuren intact
tijdens het slopen. Deze zijn hergebruikt in het gerenoveerde
pand. Een erkend sorteerbedrijf voerde al het overige puin af.
‘Omdat het binnenwerk vooral uit gipsmuren bestond, konden
we het grootste deel van het sloopwerk handmatig uitvoeren,’
vertelt Pascal van den Booren, uitvoerder bij HP Demorec. ‘Waar
dit geen optie was, gebruikten we elektrische breekhamers en
compressorhamers. Daarnaast gebruikten we een Bobcat om een
aantal gemetselde muren en wat vloerwerk te kunnen verwijderen. En het oude tapijt is weggehaald met behulp van een
tapijtstripper.’ Om rekening te kunnen houden met de patiënten,
voerde het zorgcentrum stilte-uren in. Van den Booren: ‘Dit hield
in dat het slopen alleen tussen 8.30-12.00 uur en 14.00-17.00 uur
kon plaatsvinden. De overige tijd gebruikten we om materiaal
af te voeren.’

Asbestsanering

In het doorschuifsysteem
ondergaan telkens twee
van de in totaal zes
afdelingen een renovatie

Brandwerende isolaties
Utiliteit isolaties
Industriële isolaties
Brandcompartimentering
en advies
Steigerbouw / Verhuur
Grondwerk

Mauritsstraat 11 . 6361 AV Nuth . Tel. 045 - 524 50 39

www.linisolgroup.eu

Totaal- en Renovatiesloop
Sandersweg 202
6219 NW Maastricht
T: (043) 352 00 48
F: (043) 352 03 36
E: info@hpdemorec.nl
I: www.hpdemorec.nl

W. Peters

Directeur
M: 06 55883191
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SLANGEN INTERIEURBOUW BV
Schoenerweg 40
6222 NX Maastricht
tel: 043-3626797
fax: 043-3626763
email: jeroen@slangeninterieurbouw.nl

Staalconstructie lift beddenhuis

sportgezondheidscentrum moderniseren
en komt er een nieuwe aanbouw van
289 m2 groot. Verschillende afdelingen
zullen bij de operatie van werkplek wisselen. Om het project te laten slagen is
communicatie erg belangrijk. Hier wordt
dan ook veel aandacht aan besteed.

Logische, nieuwe indeling
Een nadeel van de huidige locatie is dat
de indeling verwarrend kan zijn voor
bezoekers. Het nieuwe ontwerp rekent
hier mee af, te beginnen met de herkenbaarheid van de hoofdentree. Richard
Klijnen, uitvoerder van BAM Utiliteitsbouw: ‘Eenmaal over de drempel krijgt
het gebouw een betere indeling. Centrale
voorzieningen, zoals restaurant De Oase

en de poliklinieken, krijgen een plek bij
de entree. Ook de route naar de afdelingen wordt logischer, zodat niemand
verdwaalt.’

Besparingen
Het nieuwe zorgcentrum wordt duurzamer. Adelante koos daarom onder andere voor milieuvriendelijke materialen. De
volledige gevelrenovatie zal bovendien
zorgen voor een betere isolatie en dus
een forse energiebesparing. Een andere
oplossing die hier ook toe bijdraagt is het
samenvoegen van verschillende afdelingen. Dit is logischer voor de cliënten,
maar ook zullen de kosten per vierkante
meter bij intensiever gebruik van de
ruimtes verlagen.

Gefaseerde werkzaamheden

Pvc-vloer met waterdichte
holle hoek in sanitaire cel

Gestripte tweede verdieping

De renovatie van het beddenhuis
verloopt via een ‘doorschuifsysteem’.
Hierbij worden telkens twee van de in
totaal zes afdelingen in het beddenhuis
aangepakt, waarna ze direct in gebruik
genomen worden. De patiënten van deze
afdelingen krijgen tijdelijk elders in het
gebouw hun behandeling. Dit vraagt om
een strakke planning, flexibiliteit van
de betrokken partijen en een duidelijke communicatie, zoals via internet,
nieuwsbrieven en buurtkrantjes. Alles
om de overlast voor patiënten en personeel zoveel mogelijk te beperken.

Jos van Laar Grond & Wegen
Jos van laar wegen & grond is een wegenbouw- en grondverzetbedrijf gespecialiseerd in infrastructurele werken in de bebouwde
omgeving alsmede wegenbouwprojecten voor overheden, bedrijven
en instellingen. Ons werkpakket bestaat onder andere uit:
• het uitvoeren van verhardingswerkzaamheden
• grondwerkzaamheden en grondafvoer
• aanleg van terreinrioleringen en drainage
• sloopwerkzaamheden van infra en opstallen
• tekeningen en berekeningen
• plaatsing van banken, afvalbakken, fietsrekken, verlichting, etc.

• aanleg van groenvoorzieningen
• plaatsing van keerwanden
• aanbrengen van schanskorven
• coördinatie van werkzaamheden derden.
Naast deze werkzaamheden hebben wij ruime ervaring in uitvoering van gecompliceerde werken waarbij een oplossing op maat
noodzakelijk is. Of het nu gaat om werkzaamheden op een moeilijk
te bereiken locatie, beperking in gewicht van materieel of materiaal,
problemen met afvoeren van water ondergronds of bovengronds,
wij bieden u graag een passende oplossing.
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Courtyard Marriott Hotel • Amsterdam

Atlas ArenA compleet met

Courtyard

Het onlangs in gebruik genomen Courtyard Marriott
Hotel ligt op een uitstekende locatie: het trein/metro/
busstation Amsterdam Bijlmer ArenA op steenworp
afstand, Arena, Ziggo Dome en Heineken Music Hall om
de hoek en goed te bereiken vanaf de snelweg. Daarbij
vormt het hotel het sluitstuk van het herontwikkelde
Atlas ArenA, een succesvol multifunctioneel
kantorencomplex van 70.000 m2 dat bruist van activiteit.

Opdrachtgever/ontwikkelaar
Vastint Netherlands, Amsterdam

E-installaties
TES Installatietechniek BV, Tilburg

Architect
De Architecten Cie., Amsterdam

Sprinkler installaties
Warmtebouw Utrecht BV, Utrecht

Constructeur
Van Rossum raadgevende ingenieurs,
Amsterdam

Lichtinstallaties
Orona, Alphen aan den Rijn

Adviseur installaties
AKO Tech, Abcoude
Hoofdaannemer
Bouwbedrijf De Vries en Verburg BV,
Stolwijk
W-installaties
A. de Jong Installatietechniek BV,
Schiedam
Sanitair
Sanitair Installatie Hoogendoorn BV,
Woerden
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Orona The Netherlands BV,
Alphen a/d Rijn
A. de Jong Installatietechniek BV,
Zaandam
Schilderwerken Van de Velde BV,
Bergambacht
van Kempen Koudetechniek, Tiel
J. den Breejen & Zn BV, Hoofddorp
P. de Bruin Tegelzettersbedrijf, Stolwijk
Reklame & Design, Stolwijk
Protec Brandbeveiliging BV,
Berkel en Rodenrijs
Polvo BV, Moerdijk
Boom Interieur,
Hardinxveld-Giessendam
AKAR Voegafdichtingen, Duivendrecht

Hagelwit hotel. Recht
parkeergarage Atlas ArenaA

Marriott Hotel
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Courtyard Marriott Hotel • Amsterdam

Van grondwerk tot
complete terreininrichting
J. den Breejen GWW BV was verantwoordelijk voor het uitvoeren
van het grondwerk en de complete terreininrichting. Dat begon
met een stukje voorwerk: het hotel is gebouwd op de plaats waar
voorheen een waterpartij lag met halverwege een betonnen
brug die naar de parkeergarage leidde (zie luchtopname). Om de
bouw van het Hotel mogelijk te maken werd eerst de betonnen
brug gesloopt. Hierna werden de bestaande watergangen breder
gemaakt zodat er voldoende open water gewaarborgd bleef.
310 meter damwanden van staal en hout zijn verwerkt rondom
de watergangen en de bouwkuip. De grondwerkzaamheden voor
de funderingen van het hotel behoorden ook tot het takenpakket.
Voor de terreininrichting is 5.000 m2 straatwerk plus funderingen
gelegd – inclusief een nieuwe entree naar de parkeergarage, parkeervakken en de entree voor het hotel – en verder verlichtingsobjecten, vlaggenmasten, vuilnisbakken en fietsbeugels.

Kitvoegen 25 jaar
gegarandeerd
Akar afdichtingen (Duivendrecht) heeft advies geleverd aan de
opdrachtgever Vastint over de kitvoegafdichtingen en isolatie
tussen de gevelelementen en deze ook uitgevoerd. ‘Maar ook de
afsluitingen van de naden in de sanitaire ruimten van het hotel’,
vertelt Jeroen Brinkmann, directeur van Akar. ‘De advisering
gebeurde in een vroeg stadium, nog voor de aannemer bekend
was. Later zijn we met aannemer De Vries en Verburg overeengekomen om ook tot uitvoering over te gaan. ‘Vastint wilde een
zo klein mogelijke naad en geen onderhoud aan de kitvoegen in
de gevel. Deze kitvoegingen zijn voor 25 jaar gegarandeerd en
blijven onder alle omstandigheden als nieuw. Deze Silicone 920N
kit is ooit ontwikkeld door Bayer en beschikt over een duurzaam
vervormingsmaximum van 50% van de originele voegmaat, is
kleurvast en veroudert niet. Eigenschappen die zich de afgelopen
decennia wel bewezen hebben.
Met onderbrekingen zijn we in totaal van idee tot realisatie ongeveer 2,5 jaar met dit project bezig geweest, en het resultaat mag
er wezen’, besluit Brinkmann.
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Het uitgestrekte Atlas ArenA-complex. Het Courtyard
Marriott Hotel is gebouwd op de stop. Rechtsboven
het OV-knooppunt Bijlmeer Arena.

De hoteltoren rijst op boven het hoogste
parkeerdek van de naastgelegen parkeergarage

Het hotel beslaat 8.950 m², telt 176 kamers en
omvat mede vier grote vergaderzalen en twee
boardrooms met ruime horecafaciliteiten. Het hotel is ontworpen door Oresti Sarafopoulos van de
Architekten Cie, dat ook het masterplan van Atlas
ArenA verzorgde. De Dutch Green Building Council
heeft het Courtyard Marriott als eerste hotel in
Nederland een BREEAM-NL Nieuwbouw Ontwerpcertificaat verleend. Rick Schakel, projectleider bij
hoofdaannemer Bouwbedrijf De Vries en Verburg:
‘Daarvoor hebben we veel energiezuinige materialen toegepast, afkomstig van duurzame bronnen,
is toegewerkt naar hoge isolatiewaarden en hebben we op de bouwplaats een gescheiden afvalsysteem gehanteerd. En de energiezuinige verlichting
werkt op groene stroom.’

Horeca op de begane grond

30 jaar
Hotelkamer

Hotellobby

Het hotel bestaat uit een toren van twaalf verdiepingen op een laagbouw. Op de begane grond
bevinden zich hotelreceptie, restaurant en bar,
technische- en personele ruimten. Op de eerste
verdieping liggen de vier grote vergaderzalen en
de twee boardrooms. De 176 hotelkamers zijn
verdeeld over de tweede tot en met de twaalfde

www.vandevelde.nl
0182-351369

Uw hotelinstallateur
+31 (0)75 - 684 7060 - info@dejong.nl
Zijtocht 2, 1507 CD Zaandam - www.dejong.nl

Courtyard Marriott Hotel • Amsterdam

Reclame & Design
De twee lichtreclames op het dak zijn gemaakt en geplaatst door
Reclame & Design uit Stolwijk. Op grote hoogte is in doosletters
twee keer de naam ‘Courtyard by Marriott’ neergezet: 22 meter
lang en voorzien van LED-modules. ‘Door de beperkte ruimte as
het een hele klus de letters te monteren’, vertelt projectmanager
Fred Kok. Overdag zijn de letters in de huisstijlkleuren groen en
rood, als het donker is straalen ze wit licht uit. ‘We kregen alleen
een schets en hebben het zelf digitaal ontworpen’, aldus Kok.
‘Daarna hebben we een voorstel gedaan van zowel de constructie
als de lay-out.’ De stelling is van gegalvaniseerd staal, de letters
zelf zijn van aluminium. Daarin zitten de nieuwste energiezuinige, duurzame powermodules, met vijf jaar garantie. In totaal is
Reclame & Design bijna vier weken bezig geweest met dit project.

UW NOODSTROOMSPECIALIST

Zonder stroom staat een groot deel van het
dagelijks leven stil. Om dit te voorkomen bieden
wij u standaard en op maat gemaakte
noodstroomoplossingen. In combinatie met een
WASP Brandstoffiltratiesysteem houdt u uw
product duurzaam en in topconditie!

GENERATORSETS · NOODSTROOM · LEVENSLANG ONDERHOUD
Kemper en Van Twist Diesel B.V.
Keerweer 62 | Dordrecht
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 +31 (0)78 - 632 66 00
 info@kvt.nl | www.kvt.nl

W-installaties met
strenge normering
Het Courtyard Marriott Hotel is door A. de Jong Installatietechniek uit Zaandam voorzien van alle werktuigbouwkundige
installaties, de rookwarmteafvoerinstallatie (RWA), de brandoverdrukinstallatie en de totale regeltechniek. De rookwarmteafvoerinstallatie is apart omdat er speciale eisen aan waren gesteld
door de opdrachtgever. Het hotel wordt afgenomen door Marriott, dat eigen, Amerikaanse brandeisen stelt die niet standaard
zijn in Nederland. Volgens Amerikaanse eisen moet een pand in
rook binnen tien minuten helemaal rookvrij zijn.
De koel- en verwarmingsinstallaties zijn aangesloten op het
centrale systeem van Nuon. Die heeft een distributienet door Amsterdam om koude en warmte te transporteren. Er zit verder een
warmteterugwinningssysteem, luchtbehandelings- en geavanceerd regelsysteem in.

Your next step in fire & security
BPLUS = branddetectie en effectieve alarmering
in één component, het zorgt voor een
duidelijk handelingsperspectief
en maakt spraakontruiming
betaalbaar

Volgens NEN-EN 54-3-5-7&17 & NEN 2575 deel 3 A1:2013
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Courtyard Marriott Hotel • Amsterdam

Trap van eikenhout en
staal catcht the eye
Jaap Boom van Boom Interieurs betimmerde de lobbytrap van
het hotel. Deze door Architecten.Cie ontworpen trap kenmerkt
zich door een bijzondere vormgeving omdat het nergens wordt
ondersteund. De trap bestaat uit een staalconstructie die onderaan in de parterrevloer en bovenaan aan de verdiepingsvloer is
gemonteerd. Halverwege de trap is een kwartrond plateau. De
constructie overbrugt met 27 eikenhouten treden in totaal 4,46 m.
De betimmering bestaat uit vele multiplex verlijmde strookjes
eikenhout van 21 mm. Een echte eyecatcher bij binnenkomst.

Orona Netherlands
Het Courtyard Marriott Hotel is uitgerust met twee gastenliften,
een personeelslift en een goederenlift. Alle zijn geleverd door
Orona uit Alphen a/d Rijn. Het bijzondere aan de gastenliften
is dat ze met een snelheid van 2 m/s omhoog en omlaag gaan.
Meestal is voor hoogbouw 1,6 m/s gebruikelijk. De personeelslift
werkt ook met deze 1,6 m/s. De gastenliften zijn vanwege de
hoge snelheid zwaarder uitgevoerd dan gebruikelijk. Het betreft
een duplexinstallatie: twee liften die in de hal bediend worden
met één knop in het midden. Het draagvermogen van de gastenliften, de personeelslift en de goederenlift bedraagt elk 1.600 kg,
dat is equivalent voor 21 personen.

De Bruin betegelt
Courtyard by Marriott
Tegelzetbedrijf De Bruin uit Stolwijk heeft in 4,5 maand met
gemiddeld drie man al het tegelwerk van de badkamers, spoelruimten en keukens uitgevoerd. Daarnaast heeft de specialist
plavuizenvloeren geplaatst in de entree en de lobby. Eén tegel uit
het bestek bleek niet op tijd leverbaar en in samenspraak met de
opdrachtgever en de tegelfabrikant is een geschikte andere tegel
gevonden die aan alle wensen voldeed. De Duitse tegelfabrikant
Steuler kon aan de krappe leveringstermijn voldoen en werd het
werk binnen de planning afgerond.
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kitten | purren | plakken | brandwerend | impregneren

Uiterst bevoegd in voegwerk!
Molenkade 48-49
Tel.: 020-6999 360
1115 AC Duivendrecht
E-mail: info@akar.nl
www.akar.nl

Koninklijke Kemper en
van Twist
Het hotel is uitgerust met een complete noodstroominstallatie.
Ronald Gibbon, sales engineer bij Koninklijke Kemper en van
Twist Diesel BV uit Dordrecht vertelt dat er een noodstroomaggregaat geplaatst is van 400 kVA, inclusief een synchronisatie
besturingspaneel dat is geïntegreerd in de omkasting. ‘De wens
van de opdrachtgever was een robuuste installatie, geschikt voor
buitenopstelling en met het laagst mogelijke geluidsniveau’,
aldus Gibbon. ‘We hebben de meest stille machine binnen hun
toelaatbare geluidsgrenzen en budget aangeboden.’ Om er zeker
van te zijn dat de stroomtoevoer voor de preferente groepen bij
calamiteiten langdurig kan worden geleverd, is de keuze gemaakt voor een vergrote interne brandstoftank, voldoende voor
15 uur stroom bij 100% belasting.
‘Wij zijn totaalleverancier voor noodstroominstallaties, waarbij
wij de opdrachtgevers ontzorgen en een complete oplossing
aanbieden, van ontwerp tot totale oplevering. Dat is inclusief
brandstofvulling, zoals bij dit project’, benadrukt Gibbon. Tevens
verzorgt het bedrijf het totale onderhoud voor de komende vijf
jaar volgens een serviceonderhoudscontract. Koninklijke Kemper
en van Twist Diesel is een familiebedrijf dat aal 178 jaar bestaat
en ruim 75 jaar ervaring heeft met noodstroominstallaties. ‘Als
bedrijf hebben wij alle benodigde kennis in huis om voor elk
project een oplossing te bieden’, besluit Gibbon.

Amsterdam • Courtyard Marriott Hotel

Horeca op de
begane grond

etage. ‘Opdrachtgever en ontwikkelaar Vastint
Netherlands verhuurt het hotel voor dertig jaar
aan Scandinavian Hospitality Management dat het
merk Marriott mag voeren’, aldus Schakel.

Prefab bouwen

Reclame
&Design
design
Reclame &

Vaartland 9, 2821 LH Stolwijk
0182-342990
www.reclame-design.nl

De bouw van het hotel is in betrekkelijk korte tijd
tot stand gebracht. ‘Samen met de opdrachtgever
hebben we gekozen voor het CD20 bouwsysteem’,
legt Schakel uit. ‘Dat werkt met massieve vloeren
en prefab sandwichpanelen voor de gevel, inclusief kozijnen en glas. In vier dagen hadden we een
verdieping gebouwd die meteen wind- en waterdicht. Daardoor konden we meteen verder met de
afbouw en de installaties.’
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Harmpje Visserschool • Urk

Nu zit de Harmpje Visserschool in Urk nog verdeeld over vier locaties, verspreid
over het dorp. Maar in het nieuwe schooljaar moet dat een plek zijn in een nieuw
gebouw. Een beste uitdaging als je bedenkt dat de bouwdocumenten pas rond de
kerst werden ingeleverd. Maar met een paar slimmigheidjes gaat het lukken.

Brede zorgschool

binnen een half jaar gebouwd
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Opdrachtgever:
Stichting Rehoboth, Urk

Constructeur:
Pieters Bouwtechniek, Haarlem

Contractmanagement:
Hevo BV, ‘s-Hertogenbosch

Adviseur installaties:
Visietech, Almkerk

Architect:
SVP Architectuur en Stedenbouw,
Amersfoort

Sikma BV, Sneek
Oegema Metselwerken, Dokkum
De Jong Plafonds, IJlst
Trametex Transporttechniek BV,
Bodegraven

Tekst: Patricia van Beek

De Harmpje Visserschool is een brede
zorgschool, waar ook leerlingen met extra
zorg en begeleiding een plek krijgen in de
reguliere klas. Toen er een nieuw schoolgebouw nodig bleek, werd de aanpak
net iets anders dan anders. ‘Eerst hebben de architect, de constructeur en de
installatieadviseur het voorlopig ontwerp
uitgewerkt in de voorfase. De DO- en
VO-fase hebben wij onder een engineerand-build-constructie ter hand genomen’,
vertelt Jan Boorsma van Friso Bouw.

Prijs-kwaliteit doorslaggevend
Voordeel hierbij is dat er weliswaar al
een hoop kaders gesteld waren, maar
dat daarbinnen een hoop mogelijk was.

‘We hebben veel vrijheid gekregen in het
bestek. Er werd vooral gelet op de prijskwaliteitverhouding. Daardoor hebben
we de klus binnen kunnen slepen.’
Een van de doorslaggevende elementen was hierbij dat ze gebruik konden
maken van een prefab betonelementsysteem van dochterbedrijf Houkesloot. ‘Dat
zijn hoogwaardige producten die ook
kunnen voldoen aan de hoogste eisen
op het gebied van bijvoorbeeld lucht- of
geluiddichtheid. Niet onbelangrijk bij
een school.’

Turn-key

‘Op traditionele
wijze zou dit
nooit lukken’

Het scheelde niet alleen in prijs, maar
ook in tijd. Want tijdsdruk was er wel.

Platformlift scheelt in kosten
Omdat de Harmpje Visserschool een zorgschool is en er een verdieping in het gebouw
staat, was een lift noodzakelijk. Hoewel,
een lift… officieel gaat het om een machine.
En dat scheelt. Er is in dit geval gekozen
voor een platformlift. Dat heeft een aantal

voordelen. Zo heb je geen diepe put onder
de lift nodig. ‘Een bouwhoogte van maar vijf
centimeter volstaat’, legt Arno de Jonge van
Tramétex Lifttechniek uit. Daarnaast
is de platformlift snel te installeren – in
drie dagen in plaats van twee tot drie

weken bij een traditionele lift. Vanwege de
beperkte snelheid valt het onder de machinerichtlijn. De Jonge: ‘Hierdoor vervalt dus
ook de verplichte keuring en volstaat een
onderhoudsbeurt van een a twee
keer per jaar.’
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Harmpje Visserschool • Urk

Metselwerk in wildverband en in hoog tempo
In om en nabij een half jaar een compleet schoolgebouw realiseren is best een uitdaging.
Een aantal jaar geleden was het wellicht nog ondenkbaar geweest, maar planningen
worden steeds strakker. Dat merkt ook Hans Oegema van Oegema Metselwerken. Voor
de Harmpje Visserschool realiseert hij het gevelwerk. ‘In wildverband, dat geeft toch een
wat exclusievere uitstraling, en met doorstrijk vanwege de duurzaamheid.’ Vanwege de
strakke planning wordt het geheel direct afgewerkt. Ook de modules die Friso Bouw al
met isolatie installeerde, zorgen dat er snel doorgemesteld kan worden. ‘We hoeven niet
meer te isoleren. Dat scheelt’, vertelt Oegema. Toch maakt hij zich in het algemeen wel
zorgen over steeds strakker wordende planningen. ‘Het maakt het er niet altijd makkelijker op. De bouwtijd bepaalt veel, maar je probeert toch goed werk te leveren.’

* Sanitair
* Loodgieters en Dakwerk
* Verwarming
* Airco

* Ventilatie
* Elektrotechniek
* Sanitair Showroom 525 m²

Sikma Sneek

Edisonstraat 15 8606 JH Sneek
Tel. 0515 414418
www.sikma.nl / info@sikma.nl

Platformliften
Woonhuisliften
www.trametex.nl
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Alle absorptie moet van
de plafonds komen’
De planning rond de Harmpje Visserschool zit zo strak in elkaar
dat naast het metselwerk en de vloerverwarming ook de binnenwanden en plafonds al worden geplaatst. ‘Een kwestie van
goed communiceren’, vat Gerrit de Jong van De Jong Systeemplafonds dit samen. Goede communicatie valt of staat met
regelmatig overleg en heldere afspraken. ‘De lijnen zijn ook kort,
zowel tussen ons en de projectleider als tussen de projectleider
en de opdrachtgever. We hebben sowieso elke twee weken overleg op de bouwplaats. Alles gaat tegelijk, dus de communicatie
móet wel goed zijn’, zegt De Jong.

Akoestiek
Alle niet-dragende wanden zijn opgetrokken met metalstudwanden, de rest is betonconstructie’, legt De Jong uit. ‘Dat betekent
dus wel dat alle absorptievermogen op het gebied van akoestiek
van de plafonds moet komen.’ Systeemplafonds zijn in dit geval
dus niet alleen praktisch, maar bittere noodzaak. De Jong: ‘Het
absorptievermogen zit in het prestatiebestek. Je hebt te maken
met een maximale nagalmtijd die de architect heeft aangedragen, dus we hebben gekozen om hier systeemplafonds te gebruiken met een maximale absorptiecoëfficiënt.’

Pas rond kerst werden de bouwdocumenten ingeleverd en half februari ging
het licht op groen. Dankzij het prefab
bouwen werd snel het hoogste punt
bereikt en het betoncasco gerealiseerd.
Boorsma: ‘Op traditionele zou je dat
nooit lukken.’
Op 1 augustus moet het pand turn-key
worden opgeleverd. ‘Dat zorgt voor enorme uitdagingen. Een bouw plannen kan
slim. Zo doen we het metselwerk nu al
tegelijkertijd met de afwerking, zoals het
aanleggen van de vloerverwarming. Maar
aan weersomstandigheden of droogtijden
kun je nu eenmaal weinig doen.
Toch heeft hij er alle vertrouwen in dat
het goedkomt. ‘We lopen nu keurig op
planningsschema’, zegt Boorsma. En
dat betekent dat op 8 augustus de bijna
400 leerlingen hun Harmpje Visserschool kunnen inwijden. In een verder
nog lege wijk, maar nu de vraag naar
woningen weer aantrekt, kan daar snel
verandering in komen.
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Kantoor Dedato • Amsterdam
Aan de Danzigerbocht in Amsterdam staat sinds vorig
jaar het opmerkelijke, oranje loft-kantoor van Dedato
Ontwerpers & Architecten. Met een stoere industriële
uitstraling bewijst dit pand dat van eenvoud grote
kracht uit gaat.
De vlammend oranje loft van Dedato

Architect ontwerpt

eigen basis-loft
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Tekst: Martine Laene
Fotografie: Ton Borsboom

Balkon als plek
om te verblijven
en om te werken

Het lichte kantoor telt drie verdiepingen.
De begane grond is aan de achterzijde
open en ingericht als parkeerruimte.
Hoge raampartijen in de gevel zorgen
voor veel lichtinval. Op bijna iedere verdieping maken loggia’s het mogelijk even
‘buiten’ te zitten of te werken. Opvallend
aan het pand zijn zeker ook de gevels
van cortenstaal die door roestvorming
oranje gekleurd zijn.

Oude functie en installaties
Loft architectuur is ontstaan toen
afgedankte industriële panden nieuwe
bestemmingen kregen. Ze werden en
worden omgebouwd tot woningen, kantoren of evenementenhallen. De originele functie van het gebouw blijft meestal

Opdrachtgever
Dedato Ontwerpers & Architecten,
Amsterdam
Architect:
Dedato Ontwerpers & Architecten,
Amsterdam
Hoofdaannemer:
Hercuton bv, Nieuwkuijk

goed zichtbaar en bestaande installaties
maken ook deel uit van de architectuur.
‘Het ontwerpen en bouwen in de loft-stijl
kan worden samengevat als de kunst
van het weglaten’, vertelt Jack van den
Broek, commercieel adviseur bouwprojecten bij Hercuton.

Lofttrend
Opdrachtgever, ontwerper en gebruiker
Dedato begon 15 jaar geleden met het
ontwerpen van nieuwbouw kantoren in
de karakteristieke loft architectuur. Zij
vond in turn-key hoofdaannemer Hercuton een vertrouwde uitvoeringspartner.
De afgelopen jaren hebben Dedato en
Hercuton tal van loft-gebouwen gerealiseerd. Het blijkt een doorslaand succes.

Puien, cortenstaal en aluminium
kozijnen: J.M. van Delft & ZN, Drunen
Installaties: CJefko Techniek, Bergen
op Zoom
Afbouw: Aannemersbedrijf
P. van Leeuwen, Meerkerk
Bruto vloeroppervlakte:
2.360 m2
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Ook in de detailhandel kiezen steeds
meer bedrijven voor nieuwbouw in
loft. Deze trendy en stijlvolle bouwmethode is helemaal van deze tijd en sluit
perfect aan bij de design-smaak van
retailers. Producten die in een loftwinkel
of -showroom staan komen volledig tot
hun recht. Immers: het gebouw blijft op
de achtergrond. De loft architectuur zet
weliswaar sfeer, maar leidt de aandacht
niet van de artikelen af.

Betonkernactivering
Ook in het huidige loft-kantoor van Dedato loop je op stoere kale betonvloeren.
‘Het accumulerend vermogen van beton
wordt hiermee optimaal benut’, aldus
Van den Broek. Het koelen en verwarmen van de ruimten gebeurt met behulp
van betonkernactivering. Hiervoor is in
de vloeropbouw van de kanaalplaten een
druklaag aangebracht met daarin slangen die zijn aangesloten op een warm-
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Werkplekken in grote open ruimte

Transparant, wit, modern

Amsterdam • Kantoor Dedato

tepomp. ‘Dit lage temperatuursysteem
werkt heel efficiënt, is in hoge mate
zelfregelend en bespaart veel energie.
De extra investering voor dit systeem is
daarmee snel terugverdiend’, stelt Van
den Broek.

Flexibel en creatief
Het kantoor van Dedato is een zogenaamd ‘basis-loft’: al het onnodige is
weggelaten. Het pand is opgetrokken
met dragende wanden in plaats van de
veel gebruikte kolommen-structuur.
Hierdoor ontstaan grote open ruimten
die naar eigen idee kunnen worden
ingedeeld. ‘Een loft interieur biedt veel
ruimte voor flexibiliteit en creativiteit’,
weet Van den Broek. ‘Wil je op enig moment een andere indeling of stijl? Dan
is dat zo gebeurd.’ Inmiddels durft Van
Den Broek te stellen dat hij fan is van
loft-gebouwen: ‘Het is alles waar 100 jaar
geleden ook al mee gebouwd werd: hout,
staal en beton. Prachtig toch?’

Kantine is ook wit en sober

Schil van glas en cortenstaal
Gevelbouwer JM van Delft uit Drunen voorzag de gevel van
het loftkantoor van cortenstaal. ‘Binnen enkele weken kleurt dit
staal door roestvorming oranje, dat geeft een prachtig e ffect en
is bovendien onderhoudsvrij’, vertelt Sander van Delft.
De hele buitenschil van het kantoor, inclusief de glazen balkons,
zijn geleverd door J.M. van Delft. Bij levering is cortenstaal zwart,
door regen en zon oxideert dit waardoor de gevel binnen enkele
weken oranje kleurt. ‘Cortenstaal wordt regelmatig toegepast als
gevelbekleding. Een groot voordeel is dat het onderhoudsvrij is.
De buitenste laag roest maar het is zo behandeld dat de rest van
het materiaal intact blijft.’
Wat dit project een mooie uitdaging maakte voor deze gevelbouwer, waren de verschillende hoeken, de afwerking van de plafonds en de aansluiting op het aluminium van de vliesgevels. ‘Dit
is het derde pand waarin wij samenwerken met architect Dedato
en Hercuton. Wij kunnen werkelijk lezen en schrijven met elkaar’,
aldus Van Delft. Dedato is niet alleen architect van dit pand maar
ook de gebruiker. ‘De uitstraling van het pand is dus een visitekaartje voor Dedato waar wij ook trots op zijn’.

JM van Delft & zn • Sander van Delft •
Christiaan Huygensweg 21 • 5151 DM DRUNEN
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Renovatie Stadsschouwburg • Utrecht
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Tekst: Mirjam Oomens

Modern monument voor

theater
liefhebbers
Dudok’s Stadsschouwburg
(1941), oostzijde met
rechts de glazen stolp van
de toneeltoren (1994)

De kenmerkende stijl van architect Dudok mocht uiteraard niet verloren
gaan en ook: tijdens de verbouwing blijft de Stadsschouwburg Utrecht
gewoon open voor publiek. Dit waren in een notendop de uitdagingen
voor de bouwpartijen die via een EMVI aanbesteding bij de renovatie en
restauratie van het pand betrokken zijn.
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Renovatie Stadsschouwburg • Utrecht

Sinds de oplevering in 1941 is de schouwburg al
diverse malen uitgebreid en aangepast. De laatste
grote renovatie dateert uit 1995, toen de toneeltoren
hoger en breder werd gemaakt door een grote transparante stolp die eroverheen werd geplaatst (een idee
van architect H.J.M. Knippers). Bij de verbouwing in
2014-2015 wordt de vleugel van het Rijksmonument
totaal gerenoveerd, waarin zich naast de Blauwe Zaal
ook de foyer, garderobe en een restaurant plus horecakeuken bevinden. ‘De hele vleugel moest worden
gestript’, vertelt Erik Brussé, projectleider van aannemer Koninklijke Woudenberg. ‘We hebben zelfs het
dak eraf gehaald om een nieuwe staalconstructie aan
te brengen.’

Multifunctionele zaal
Omdat de verbouwing een vol jaar in beslag neemt en
de schouwburg geen heel theaterseizoen kan missen,
moest de Douwe Egbertszaal open blijven. Er moest
daarom eerst een alternatieve entree komen, een

Deels gestript
interieur

Opdrachtgever
Utrechtse Vastgoedcombinatie, Utrecht

Hoofdaannemer
Koninklijke Woudenberg, Ameide

Natuursteen
Steenhouwerij Zederik, Zederik

Architect
Van Hoogevest Architecten, Amersfoort/Utrecht

E-installaties
Elektrotechnisch Bureau Verweij B.V.,
Nieuwegein

Akoestische wanden en plafonds
Asona Benelux BV, Uithoorn

Adviseurs installaties
WHR Installatie-adviseurs, Utrecht

W-installaties
Spijker Klimattechniek, Den Haag

Constructeur
Croes Bouwtechnisch Ingenieurs
bureau, Nijmegen

Gevelreiniging
Repstone, Ameide
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Tijdelijke entree

Geluid is ook comfort
Sonacoustic FP2 is flexibel, dus architect hoefde geen concessies te doen
In de oude situatie waren er geen akoestische voorzieningen getroffen in de foyer,
het restaurant en het trappenhuis. Tijdens
de renovatie brengt Asona Benelux een op
maat gemaakt product aan op plafonds en
wanden: Sonacoustic FP2. De adviezen van
een onderzoeksbureau worden vertaald naar
de concrete aanleg van geluidsabsorberend
materiaal dat eruit ziet als een ‘gewoon’
plafond, maar ondertussen het comfort en
de sfeer van de omgeving mede bepaalt.
‘Zonder akoestische voorzieningen krijg je al

snel klachten over het geluid’, zegt projectleider Astrid van Trier. ‘Dat het hol klinkt,
of dat het gehorig is. Pas je akoestische
maatregelen toe, dan zegt niemand ‘wat
een mooi geluidsplafond’, maar een goede
akoestiek draagt wel degelijk bij aan een
aangenaam verblijf.’
Het product past prima in de monumentale
omgeving omdat het in iedere gewenste
kleur gemaakt kan worden en het tevens
glooiingen en rondingen in het gebouw kan

volgen. Ook qua duurzaamheid past het in
de hedendaagse bouw: een watergedragen product op natuurbasis, gerecycled en
gemakkelijk te verwijderen en herstellen.
‘Omdat onze producten zo flexibel zijn,
hoefde de architect geen concessies te doen
zijn visie. Daardoor blijft de karakteristiek
van de architectuur van Dudok in stand,
maar is het straks veel plezieriger toeven in
de Stadsschouwburg’, besluit Astrid van Trier.
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Utrecht • Renovatie Stadsschouwburg

Toneeltoren met gereinigde
bouwdelen aan het water
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Renovatie Stadsschouwburg • Utrecht

De architect wilde
de stalen kolommen
eruit hebben, om
het oppervlak van
de zaal te vergroten
en de ruimte
multifunctioneler
te maken.

Schouwburg vanaf
het Lucasbolwerk

Gevelkeramiek schoonmaken:
een delicaat klusje

Marmer uit dezelfde groeve
Binnen en buiten de Stadsschouwburg ligt
van oorsprong veel natuursteen. ‘Voor ons is
het altijd de uitdaging om de nieuwe stukken en de reparaties te laten aansluiten bij
de bestaande stenen’, vertelt Ron Waroux,
bedrijfsleider bij Zederik, gespecialiseerd
in de restauratie van natuursteen. ‘In dit
specifieke geval lag er wit carrara marmer
op de trappen, zwart marmer op de vloeren.
Van binnen is er verder Belgisch hardsteen
toegepast, bij de kozijnen bijvoorbeeld.
Buiten ligt graniet uit Beieren, geboucha-

Industriebouw • juli 2015 • 50

deerd afgewerkt met puntbeitels om het
oppervlak grof te maken zodat de gasten
niet makkelijk uitglijden.’

Alsof het altijd zo was
In Italië konden de architect en de natuursteenleverancier een kijkje nemen bij de vele
blokken carrara marmer – meer dan 400 tinten en varianten! – en lukte hen wit marmer
te vinden uit dezelfde groeve als waaruit het
bestaande marmer komt. ‘Geen blok is hetzelfde, dus het is de kunst om de juiste stenen

te vinden bij het bestaande materiaal. Zelfs
dezelfde groeve is geen garantie, want we zijn
inmiddels 70 jaar verder en die groeve is dus
ook veranderd.’ Het witte marmer heeft een
hele klassieke uitstraling, wat contrasteert
met het strakke en moderne gebouw. Met
zorg is het bestaande steen gerestaureerd,
gedeeltelijk nieuw gelegd en is de vloer gekristalliseerd. ‘Het is nu weer één geheel. Als
het eruit ziet, alsof het altijd zo was, hebben
wij ons werk goed gedaan. Wij zijn trots als
het niet opvalt’, besluit Ron Waroux.

tijdelijke foyer en garderobe, om de gasten te kunnen
ontvangen en de gewenste voorzieningen te bieden.
Dit gebeurde tijdens de zomerstop. ‘De structuur van
de vleugel wordt aangepast’, aldus Erik Brussé. ‘In de
oude situatie bevonden zich stalen kolommen in de
zaal. De architect wilde die kolommen eruit hebben, om het oppervlak van de zaal te vergroten en de
ruimte multifunctioneler te maken.’ Dus ging het dak
eraf en werden in de fundering voorzieningen getroffen voor een nieuwe staalconstructie. Met als gevolg
een vergrote functionaliteit van de Blauwe Zaal: een
grotere speelvloer, meer ruimte voor bezoekers en een
uitschuifbare tribune zodat er naast de theateropstelling ook voor een vlakke vloer-opstelling kan worden
gekozen. Of zelfs een vrije ruimte voor bijvoorbeeld
recepties en andere bijeenkomsten.

Een evolutie aan installaties
Het moderne monument werd verder voorzien van de
laatste stand der techniek. Vanuit de balies kunnen
schermen omhoog komen en ook de theatertechniek

is naar de laatste versies vernieuwd. Omdat het pand
al zo lang stond, was er in de loop der jaren steeds
meer bijgeplaatst aan installaties: ‘een hele evolutie
van installaties’, noemt Brussé het. Die werd verwijderd en/of aangepast. De theatertechniek werd
gedaan door specialisten op dat gebied, maar de
voorbereidingen werden wel getroffen door de bouwpartners, evenals de voorbereidingen voor de horecainstallaties voor in de restaurantkeuken.

Een postzegel aan bouwruimte
Een uitdagend project, vind Erik Brussé het. ‘De
schouwburg ligt aan een beschermde groene strook
rond singels. De gemeente was dan ook beducht voor
schade aan de bomen en overlast voor de bewoners.
We zijn daar in goed overleg uitgekomen. Zo laten
we onze medewerkers buiten het gebied parkeren en
daarna met de fiets of het OV naar hun werk komen.
Soms zitten we op een bouwplaats ter grootte van een
postzegel te werken. Maar samen los je dat wel op’,
besluit de projectleider.
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Utrecht • Renovatie Stadsschouwburg

Sponsjes tegen de gevel!

De regie in handen nemen

De gevels van de schouwburg bestaan voor het overgrote deel uit
keramiek dat is opgevoegd. Na vele decennia in de binnenstedelijke
omgeving was een reinigingsbeurt van met name de voegen geen
overbodige luxe. Hier is goed over nagedacht door Repstone, het
bedrijf dat werd ingeschakeld voor sponsreiniging van de gevel.

Een monument voorzien van nieuwe en innovatieve elektrotechniek, zoals KNX: het van oorsprong Utrechtse elektrotechnisch installatiebedrijf Verweij Elektrotechniek draait er zijn hand niet voor
om. Zo ook in de Stadsschouwburg, waar de vleugel op elektrotechnisch gebied geheel gestript en vernieuwd werd. ‘Het moeilijkste
was dat we niet alles konden afkoppelen, want de voorstellingen in
de DE-zaal gingen gewoon door’, aldus directeur Roel van Stokkum.

Stofvrij werken
‘Er was een aantal eisen’, vertelt bedrijfsleider Jelco Hendriks. ‘De
schouwburg is omgeven door water. Bij een natte reinigingsmethode
zou er reinigingsmiddel in het water terecht kunnen komen. Verder
mocht het keramiek niet beschadigd worden.’ Om die redenen koos
men voor een duurzame, droge straaltechniek met tweecomponenten straalmiddel. Minisponsjes met ingebouwd straalmiddel worden
met een druk van 2 bar uit een machine op de gevel gespoten. Daar
geven de sponsjes het ingesloten straalmiddel af en nemen vuil
en stof op. ‘De gevel werd helemaal afgezet met netten, zodat we
nagenoeg stofvrij werken’, aldus Jelco Hendriks. De sponsjes worden
opgevangen en gereinigd in een trilmachine, waarna ze herbruikbaar
zijn totdat ze te klein worden. Dan vallen ze door de rasters van de
trilmachine.’ Zo is de gevel op een duurzame en arbovriendelijke
wijze gereinigd en kan hij er weer decennia tegenaan.

Creativiteit en improvisatie
Maar dat was niet de enige bijzonderheid. Doorgaans zijn
E-installaties en theatertechniek van elkaar gescheiden, maar in dit
geval is een koppeling gemaakt met de regietafel. ‘De regisseur heeft
de mogelijkheid ook de normale verlichting te bedienen vanaf het
mengpaneel’, legt Roel van Stokkum uit. ‘Zo kan zij of hij de sfeer
beter bepalen, zonder dat iemand anders dit via de touch panels kan
verstoren, want die zijn dan afgekoppeld.’ De einduitvoering is op
veel details anders dan in het bestek was voorzien, in overleg met
alle partners. ‘Alle betrokken partijen hebben steeds afgestemd met
de gebruiker en hebben zich flexibel opgesteld. Creativiteit en improvisatie vormen onze kracht. Als het lastig is, kunnen wij het, zeg ik
vaak. Die flexibiliteit is de grote toegevoegde waarde in dit project.’

SUPERB
[IN]VISIBLE
ACOUSTIC
Spooronderdoorgang
Lunetten
(Utrecht)
2.250 m2
Sonaspray ST

Goede akoestiek is essentieel voor de beleving
en het gebruik van een ruimte.
Asona heeft al ruim 35 jaar ervaring
met de ontwikkeling van hoogwaardige akoestische materialen
die niet alleen zorgen voor een
optimaal akoestisch klimaat, maar
bovendien de uiterlijke aspecten
van de ruimte respecteert.

De kern van onze oplossing ligt
in de unieke combinatie van geluiddempend naadloos akoestisch
pleister in verschillende lagen en
een akoestische afwerking in de
vorm van akoestisch spuitwerk, die
alle ondergronden volgen.

Wij leveren niet alleen de juiste
geluiddempende materialen maar
zorgen ook voor de applicatie en
het onderhoud.

asona.com
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Sligro • Almere Stad

Opdrachtgever
Sligro Food Group, Veghel
Architect gevels:
Omni Architecten, Schijndel
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Constructeur:
Ingenieursbureau Verhoeven en
Leenders, Volkel,
Bart Mulder Montage, Hulten
Mucon, Etten-Leur

Bouwsom:
e 4 miljoen
Bouwperiode
januari 2015 - zomer 2015

Bedrijfshal wordt
zelfbedieningsgroothandel voor

Sligro

De nieuw gebouwde entreepartij met vliesgevel

Op bedrijventerrein Veluwezoom
in Almere Stad opent Sligro
binnenkort zijn nieuwste
groothandelsvestiging. Een bestaand
bedrijfspand aan De Huchtstraat
wordt daartoe omgebouwd tot een
zelfbedieningsgroothandel van
9.600 m2. Het volledige assortiment
van zo’n 45.000 artikelen zal
beschikbaar zijn, inclusief
dagverse producten, diepvries,
kruidenierswaren, wijn en non food.

Fraanje Bouw is als bouwkundig aannemer bij de verbouwing betrokken. Projectmanager Berry van Heeren vertelt over
de werkzaamheden: ‘Het is een bestaand
bedrijfspand van ruim tien jaar oud waar
we flink wat aanpassingen aan doen. Zo
hebben we de oude voorgevel afgebroken
om plaats te maken voor parkeerruimte
en een nieuwe voorgevel vier meter
terugliggend opgebouwd. In deze nieuwe
voorgevel is de hoofdentree gemaakt in
de herkenbare kleuren van Sligro en met
een grote vliesgevel. Aan de linkerzijde
van het gebouw hebben we een nieuwe
laad- en loskuil aangelegd.’
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Sligro • Almere Stad

Verdiepingsvloer bouwen

Straks een grote
zelfbedienings
groothandel.
Rechtsboven is een
fragment te zien
van de verdiepings
vloerconstructie

Binnen is het verlies aan ruimte aan
de voorzijde weer ruimschoots goedgemaakt door de bouw van een verdiepingsvloer van 2.845 m2. Van Heeren:
‘Voor deze constructie van staal en
kanaalplaatvloeren moesten we wel in
het bestaande vloerveld de fundering
versterken. Daarvoor hebben we in het
gebouw 107 stalen buispalen de grond
in geheid. De uitdaging daarna lag vooral
in het verwerken van zware elementen
als kanaalplaatvloeren terwijl er een
dak boven je hoofd zit. ‘Maar wij houden
wel van een uitdaging.’ Sligro regelt zelf
de installaties ,de inrichting en
de afwerking

Bel 076 - 5022596
U zoekt een sandwichpanelenbouwer? Roldeuren nodig? Of zoekt u complete
begeleiding van een bouwproject? Mucon is gespecialiseerd in gevelbouw,
geconditioneerde ruimten zoals koelcellen en maakt gebruik van de nieuwste
oplossingen. Slim. Schoon. Eﬃciënt. Met betrouwbare vakmensen. Mucon
verstrekt duidelijk en gefundeerd advies. Met of zonder EIA. Maar altijd onder
scherpe condities. Gegarandeerd. Interesse? Lees verder op www.mucon.nl.
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Nieuw: voorgevel en de laad- en loskuil

Geconditioneerde
voorzieningen, gevelpanelen,
brandcompartimenten’
Mucon levert een grote bijdrage aan de nieuwe vestiging van Sligro in Almere. Het installeert de vriescel in de zelfbedieningsgroothandel, de afdeling aardappelen groente fruit (AGF) en de overige
geconditioneerde voorzieningen. Maar er is meer. Hans Jongenelis,
projectmanager bij Mucon: ‘Daarnaast plaatsen we ook twee
brandwanden van steenwol isolatiepanelen om twee brandcompartimenten te creëren. Goed voor 60 minuten brandvertraging.’
Mucon heeft tevens de nieuwe voorgevel in de huisstijl van Sligro.
Dat is een combinatie van grijs, antraciet, geel en groen.
Fraanje deed de ruwbouwplanning. Jongenelis: ‘De oude voorgevel is volledig gesloopt en ruim vier meter naar binnen geschoven om meer parkeerruimte buiten voor de deur te creëren.
Dat is een behoorlijke ingreep: de wand slopen, staalconstructie
afbreken, nieuwe fundering aanleggen, nieuwe staalconstructie opbouwen. Daarna konden wij de gevel afbouwen.’

Tel:+31654352404
Email:bartmuldermontage@gmail.com
Het adres voor al uw betonwerk





Funderingen
Wanden
vloeren
Prefab betonmontage
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Renovatie De Rank • Sprang-Capelle

Les in

verbouwen

Leerpleinen en frisse kleuren na renovatie De Rank

Wanneer je een school gaat verbouwen waar honderden
kinderen rondlopen, is het waarborgen van de veiligheid
vanzelfsprekend van het grootste belang. Bij basisschool
De Rank in Sprang-Capelle is dat uitstekend gegaan en
daarbij is het zelfs gelukt om de leergierige kinderen
te betrekken bij het bouwproces: ‘Uiteindelijk is er
zelfs een timmerman van de bouw gehaald om over
de verbouwing les te geven in de klas.’

Vogelvluchtimpressie
De Rank

Strakke, wit
gekeimde gevels van
De Rank. Oranje is
de verbindende kleur
in het hele gebouw

Opdrachtgever
De Rank, Sprang-Capelle

Hoofdaannemer
Van der Heijden Bouw, Breukelen

Bouwperiode
april 2014 – januari 2015

Architect
Architectenburau Van Reeven, Tilburg

E-installaties
Megens Elektro, Schaijk

Bruto vloeroppervlakte
2.000 m2

Adviseur constructies
Archimedes, Eindhoven

W-installaties
Bont Klimaattechniek, Tilburg
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Tekst: Joachim Duyndam

Altijd 12 lokalen
beschikbaar houden
voor lesgeven

Rockpanel dakranden,
oranje zonwering

Nadat de gemeente groen licht had
gegeven voor de verbouwing van het
ruim veertig jaar oude schoolgebouw,
was de eerste prioriteit bij het plan van
aanpak een efficiënte fasering, zodat
de lessen gewoon doorgang konden
vinden tijdens het bouwproces. Van der
Heijden Bouw uit Breukelen kwam met
een oplossing die de voortgang van het
schoolprogramma niet in de weg heeft

gestaan. Projectleider Walter Derks legt
uit: ‘De school had zeventien lokalen en
er moesten te allen tijde twaalf lokalen
open blijven om les te kunnen geven.
Door er drie noodlokalen bij te plaatsen hebben we het plan in twee fasen
kunnen uitvoeren. Daarbij hebben we
de installaties steeds laten doordraaien,
zodat de school nooit zonder warmte,
water of stroom heeft gezeten.’

Leerpleinen
Ruimtewinst is geboekt door enkele
U-vormige binnenpatio’s uit de oude
situatie te overkappen. Verder zijn er
leerpleinen gecreeerd die beter passen
bij de huidige onderwijscultuur. Wat
betreft energiezuinigheid, comfort en
installatietechniek had het gebouw zijn
beste tijd gehad. De school is daarom
volledig voorzien van nieuwe aluminium

Eigen kleuraccenten voor
onder-, midden en bovenbouw,
respectievelijk geel, groen en azuurblauw
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Renovatie De Rank • Sprang-Capelle

Impressie

kozijnen, dak, wand en vloerisolatie, een
gebalanceerd ventilatiesysteem (Frisse
Scholen klasse B) en verbeterde verwarmingsinstallaties en elektrotechniek.
De schoonwerk MBI-stenen aan de
binnenkant zijn volledig voorzien van
stucwerk en glasvlies, nieuwe kozijnen
en deuren zijn geplaatsten alle plafonds
zijn vernieuwd.

A R C H I T E C T E N B U R E A U

E INFO@ARCHITECTENBUREAUVANREEVEN.NL I WWW.ARCHITECTENBUREAUVANREEVEN.NL
A MR. VAN COOTHSTRAAT 55 5141 ER WAALWIJK T 0416-348693

Led: voordeliger en beter
voor de leerprestaties

Nieuwe, hoge, lichte entreehal

De ledverlichting in het nieuwe pand van basisschool De Rank in
Sprang-Capelle heeft niet alleen een zeer korte terugverdientijd,
ze is ook uitgevoerd met vervangbare leds in de downlighters. Voor
Jan Megens van Megens Elektro is het duidelijk een groot voordeel
als je niet meer de complete armatuur hoeft te vervangen. Verwisselbare led-modules zitten meestal niet in het bestek, vandaar
dat de elektrospecialist er zelf op heeft gehamerd om deze te
gebruiken. Aangezien er zo veel beweging in de markt zit, bestaat
het risico dat je bij een defect dezelfde armatuur niet meer kunt
verkrijgen. Architectonisch blijft zo ook alles bij het oude.
De kleur is uitgevoerd in 4.000 K, voorheen was dat 3.000 K.
Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen beter presteren bij deze
hogere waarde, die meer in de buurt van daglicht komt. Docenten hebben ook al laten weten erg blij te zijn met de keuze voor
deze verlichting.

Lokaal bovenbouw

Licht en structuur in
De Rank

Gietvloer
‘De oude dakbedekking hebben we
vervangen door PVC-dakbedekking. In
de vensterbanken, kruipruimte en oude
wastroggen bij de kleuters is asbest
gesaneerd. De dakranden hebben we
opnieuw geïsoleerd en voorzien van
rockpanel panelen’, aldus Derks. ‘Binnen
hebben we een twee componenten gietvloer op basis van epoxy geplaatst. Alles
is opnieuw betegeld met eigen kleuraccenten voor onder-, midden- en bovenbouw, die ook in deuren en vloerbedekking terugkomen. In de middenpleinen
zijn blokken gelegd waar al die kleuren
weer bij elkaar komen. De bestaande
spouwmuren zijn gekeimd.’

Jurre Jan van Reeven van Architectenbureau van Reeven trof een
typische, gedateerde schoolindeling aan bij Basisschool de Rank.
De verbetering van de functionaliteit van de jaren 70 school was
een belangrijke voorwaarde bij het renovatieontwerp. In de oude
school overheerste de gangstructuren en was het een doolhof
van aaneengeschakelde ruimten. Aangezien alles op de begane
grond was, leverde dat grote loopafstanden op. In het nieuwe
ontwerp is daarom ruim aandacht geschonken aan de routing en
de structuur. De entree is op een logischer, want centrale plek gekomen. Daarbij heeft de architect de maximale hoogte van 5 meter uit het bestemmingsplan opgezocht. Door de hoogte ontstaat
er meer ruimtelijkheid, ook bij de nieuwe leerpleinen. Het extra
daglicht, dat bovendien voor een fraai effect zorgt in de ruimtes,
draagt er ook toe bij dat leerlingen en docenten de leerpleinen als
prettig ervaren. De verschoten plafonds zijn vervangen door frisse
systeemplafonds.
Architectonische begeleiding tijdens de bouw kwam goed van
pas. Zo waren er diverse lateien die volgens de tekeningen
bestonden uit kleine UNP-profielen; die bleken lukraak verlengd
te zijn, waardoor men de nieuwe constructie er niet op kon aanhelen. Ook waren er lateien die van een andere staalsoort waren
gemaakt dan aangegeven was op de oude constructietekeningen.
Zie www.architectenburauvanreeven.nl voor meer achtergrondinformatie over de architectonische uitwerking van de renovatie.

Woonzorgcentrum Adegeest • Voorschoten

Gevleugeld

woonzorgcentrum
Aan de Bachlaan in Voorschoten
staat op de plek waar vroeger
het zorgcentrum Adegeest stond
een gloednieuwe uitvoering
van Adegeest. Het nieuwe
complex heeft 41 zelfstandige
appartementen en een afdeling
voor intramurele zorg waar
52 dementerende bewoners
begeleid wonen in zorggroepen.
Deze zomer betrekken alle
bewoners hun nieuwe woning.

Opdrachtgever
Florence, Rijswijk

Adviseur installaties:
J. van Toorenburg BV, Den Haag

Directievoering:
LaVie Vastgoedontwikkeling, Delft

Binnenhuisarchitectuur:
Buro Bas, Eindhoven

Architect:
PBV Architecten, Wassenaar

Bouwfysisch:
Nieman Raadgevende Ingenieurs,
Den Haag

Constructeur:
Buro Broersma, Den Haag
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Aannemer
Dura Vermeer Bouw Zuid West
Sloop oude complex:
Oranje BV, Rotterdam
Hang- en sluitwerk en Toegangscontrole:
Fortezza security systems, Hilversum
Domotica:
Strat-it, Gorssel

Tekst: Martine Laene

Balkons voor de
zorgappartementen

Woonzorgcomplex Adegeest is gebouwd
in een H-vorm. Het verbindende element
bestaat uit een centrale entree waar naast
een receptie ook een winkel, een kapsalon, het restaurant en de serre die als multifunctionele ontmoetingsruimte dient.

Balkons
Vanuit het centrale gebouw ontvouwen zich twee vleugels. De noordelijke
vleugel bevat 2 en 3 kamer zorgappartementen die elk een eigen balkon en
ingang hebben. ‘Bewoners kunnen via de
hoofdingang naar binnen maar hebben
ook een zelfstandig entree’, verteld Bas
van Winkelhof van hoofdaannemer Dura
Vermeer. De zuidelijke vleugel is geheel
ingericht voor de afdeling waar bewoners die geriatrische zorg nodig hebben
gaan wonen in zorggroepen. ‘Dankzij een
geavanceerd elektronisch toegangs- en
controlesysteem kunnen zij veilig en ongehinderd zelfstandig rondlopen over de

Vleugel met appartementen
voor intramurale zorg
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Woonzorgcentrum Adegeest • Voorschoten

Achterzijde (west) van
woonzorgcentrum Adegeest

gangen’, vertelt Van Winkelhof. In deze
vleugel worden per 8 á 9 units gezamenlijke huiskamers ingericht. ‘Op de begane
grond bevindt zich voor de bewoners van
deze afdeling een afgeschermde tuin,
op de eerste etage een daktuin en op de
tweede etage een groot balkon.’

Flexibel gehouden
In de ruwbouw van de twee vleugels is
gekozen voor verschillende construc-

tiemethoden: voor de vleugel met de
appartementen zijn breedplaatvloeren met wanden van kalkzandsteen
gebruikt en voor de vleugel met de
geriatrische afdeling breedplaatvloeren met metalstud wanden. Dit laatste
zorgt ervoor dat er een zekere mate
van flexibiliteit in de inrichting van de
vleugel zit. ‘Mocht in de toekomst de
gebruikerswens ontstaan om de vleugel
anders in te delen, dan is dit mogelijk

Sloop, woonrijp maken, groenaanleg en waterbeheer
Als partner van Dura Vermeer amoveerde
Oranje BV aan de start van dit project het
bestaande complex. Het vrijgekomen materiaal van de sloopwerkzaamheden is duurzaam hergebruikt. Asbest is gesaneerd en de
grond werd vervolgens bouwrijp gemaakt.
Oranje BV maaakte tevens het terrein rond
het complex woonrijp. Riolering, bestrating,
openbare verlichting en de beplanting zijn
aangelegd. Naar wens van de opdrachtgever
krijgen bestaande bomen en groen een herbestemming in het nieuwe ontwerp.
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In de bodem van het terrein plaatste Oranje
BV infiltratiekratten die het hemelwater
van het dak van het complex opvangen dat
daarna wordt opgenomen in de bodem. De
infiltratiekratten zorgen bij hevige regenval
voor tijdelijke opslagcapaciteit van water
in de bodem en de geleidelijke opname van
het water in de grond. Zo wordt de grond
ook tijdens drogere periodes bevochtigd.
‘Bovendien voorkomt de toepassing van deze
techniek overbelasting van het riool’, verteld
Corstian van Hartingsveldt van Oranje BV.

Oranje BV verzorgt in dit project zowel
de start van de uitvoerende werkzaamheden
als de afwerking van het terrein rondom
het nieuwe woonzorgcomplex. ‘Het is altijd
prettig als je meerdere opeenvolgende of
samenhangende werkzaamheden
zelf uitvoert. Je kunt dan tijdens het werk
al rekening houden met de praktische
uitvoer van de vervolgwerkzaamheden.
Werk oppakken waar een andere partij is
geëindigd is vaak even schakelen en dat
kost tijd.’

zonder ingrijpende aanpassingen van
de constructie’, vertelt Van Winkelhof.

Tweekamer
appartement

Betrokkenheid
Door dit verschil in ruwbouwconstructie
is tijdens de bouw met verschillende uitvoerende partijen samengewerkt. Iedere
partij zijn eigen specialiteit en ook zijn
eigen leveranciers. Toch zijn de vleugels
gelijktijdig opgetrokken. Om dit proces
goed te laten verlopen is een zeer strak-

Impressie entreezijde Adgegeest
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Woonzorgcentrum Adegeest • Voorschoten

ke planning gemaakt. ‘Door alle partijen
vanaf het begin te betrekken en inspraak
te geven zijn we tot een breed gedragen,
realistische planning gekomen. Elke partij neemt zo zijn verantwoordelijkheid en
communiceert direct als zich problemen
voordoen. Daarom kunnen we nu trots
zijn op wat samen tegelijktijdig tot stand
is gebracht’, aldus Van Winkelhof.

Huiskamer groepswoningen

Situatie met H-vormig complex

Maatwerk in toegangstechniek
Fortezza security systems installeerde als vertrouwde partner van opdrachtgever Florence een toegangssysteem in het
hele complex. Dit bestaat uit elektronische toegangsdeuren,
-sleutels en een cliëntvolgsysteem.
Alle toegangsdeuren in het complex worden elektronisch geopend, er komt geen (ouderwetse) sleutel aan te pas. Bewoners
van appartementen en het verplegend personeel hebben een
zogenoemde ‘tag’. Dit is een elektronische sleutel die je voor de
toegangsdeur houdt waardoor deze automatisch opent, ‘mits de
tag is geautoriseerd voor het openen van deze deur’, benadrukt
Henk Iesberts, directeur van Fortezza. ‘Zo bepaal je niet alleen wie
toegang heeft, maar is in het systeem ook altijd te controleren
wie hiervan gebruikt gemaakt heeft en wanneer.’

Polsbandje
Voor de bewoners van de geriatrische afdeling is het toegangssysteem gekoppeld aan het cliëntvolgsysteem dat is verdeeld in vier
toegangszones. Zij dragen hiervoor dag en nacht een comfortabel
digitaal polsbandje. Hierin is geprogrammeerd tot welke zone toegang mag worden verleend. Voor bewoners die zich vrijer mogen
bewegen is het polsbandje zo geprogrammeerd dat zij ook zelfstandig naar het restaurant kunnen. ‘Voor wie dit niet verantwoord is,
krijgt toegang tot een kleinere zone’, aldus Iesberts. Komen bewoners toch nog door de laatste deur van hun zone dan wordt dit door
het cliëntvolgsysteem direct op de telefoon van de zorg gemeld.
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Amsterdam • Renovatie De Hooge Stoep

Tekst: Mirjam Oomens

Een kelder op palen voor het

Convivium

‘Pas tijdens het project kwam
ter sprake dat we naar beneden
toe gingen bouwen’
Een kelder maken onder een pand,
daar is niets bijzonders aan, toch?
Wel als het bovenliggende huis
een monumentaal pand op een
oude palenfundering is in hartje
Amsterdam. Want dan heb je niet
alleen te maken met bouwkundig
specialistisch werk, maar ook met een
uitdaging in logistieke planning.

Nieuwe keldervloer gestort

Lastig renoveren met een trambaan voor de deur.
De renovatie betreft net tweede pand van links

Precies deze uitdaging bood het pand De
Hooge Stoep aan de De Lairessestraat
in het Amsterdamse museumkwartier.
De Hooge Stoep is een van de panden
voor studentenhuisvesting van Stichting
Ruimzicht. Het is anders dan reguliere
studentenhuisvesting in de zin dat het
een Convivium herbergt: een sociaal en
actief huis, waarin studenten wonen die
ook veel met elkaar ondernemen.

Brede rol architect
Voor de renovatie van De Hooge Stoep
werd vbk architecten benaderd, een
partij die reeds lang met de stichting
samenwerkt. ‘Wij doen al het beheer en
onderhoud van de studentenhuisvesting
die Ruimzicht door heel Nederland in
studentensteden biedt’, vertelt bouwkundig ingenieur Maarten van Asselt.
‘Het voordeel voor de stichting is dat

Ontwerp, directievoering,
toezicht:
VBK Architecten, Beekbergend
Bouwbedrijf:
Van Schaik Breukelen BV, Breukelen
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Renovatie De Hooge Stoep • Amsterdam

wij een breed pakket bieden en zij dus
de zorg voor de panden aan één partij
kunnen uitbesteden. Voor dit project
hebben wij niet alleen de architectuur
gedaan, maar ook de directievoering en
het toezicht.’

De grond in
De Hooge Stoep (bouwjaar 1916) was toe
aan vernieuwing, zowel bouwkundig als
qua indeling. ‘De ene ruimte was heel
groot, de andere heel klein. Dat was niet
praktisch’, vertelt Van Asselt. Een andere
reden voor een renovatie was de behoefte aan sanering. Bekend was dat er
asbest in het pand was verwerkt, maar
tijdens de uitvoering bleek er ook sprake
van vervuilde grond. Omdat ruimte-uitbreiding gewenst was, werd een kelder
in de planning opgenomen. ‘Pas tijdens
het project kwam ter sprake dat we
naar beneden toe gingen bouwen’, aldus
Maarten van Asselt. ‘De fundering moest
niet alleen worden hersteld, maar er
was ook nieuwe fundering nodig voor de
kelder. Dit maakte het werk heel specialistisch.’ De kelder is geheid op nieuwe
stalen buispalen die 12,5 meter de
grond in moesten. Heitechnisch nog een
langdurige klus, aangezien je in de stad
geluid en trillingen binnen de perken
dient te houden.

Just-in-time
Het is mooi wonen voor de studenten
voor wie ruimte wordt gecreëerd in
hartje Amsterdam. Het pand telde al vijf
bouwlagen, waarin in de nieuwe situatie
15 studentenkamers en 1 gemeenschappelijke woonruimte gecreëerd zijn. In
de nieuwe kelder komen drie studentenkamers. Het gehele pand biedt met
480 m2 dan plaats aan een Convivium

15 studentenkamers en 1 gemeenschappelijke
woonruimte gecreëerd
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Inkassingen

van 18 m/v sterk. Voor de bouwpartijen
vormt een dergelijke stadslocatie een
logistieke uitdaging. Voor groot transport
zijn vergunningen nodig en ook opslag is
geen sinecure met een trambaan voor de
deur. Achter het huis is wel enige ruimte,
alleen de toegang ertoe is smal en dus
beperkt. Er is daarom veel gewerkt met
just-in-time leveringen. Dat het goed
ging, lag niet in de laatste plaats aan de
soepele samenwerking tussen gemeente,
opdrachtgever en de bouwpartijen. ‘We
kijken terug op een positief project’,
besluit Maarten van Asselt.

Bouwen met elkaar
Respect voor ruimte is de basis voor
onze visie en ons vakmanschap.
Omdat we trots zijn op wat we maken,
blikken we tevreden terug en kijken we
verwachtingsvol vooruit. Samen maken
we het verschil tussen goed en beter.

Poeldijk 1, 3621 CZ Breukelen | 0346 - 26 23 44.
www.bouwbedrijfvanschaik.nl | info@ bouwbedrijfvanschaik.nl
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Basisschool De Bloktempel • Son en Breugel
Lichte steen, veel hout en met de bestaande bomen

Basisschool
als villa met bomen
Opdrachtgever
HEVO, ’s-Hertogenbosch
Architect:
Kuin & Kuin, ’s-Hertogenbosch
Constructeur:
Goudstikker De Vries, ’s-Hertogenbosch
Adviseur installatie:
Sweegers en De Bruijn BV,
’s-Hertogenbosch
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Adviseur bouwfysica:
Akoestiek en brand: Adviesbureau
Peutz BV, Mook
Hoofdaannemer:
Bouwbedrijf: BCP Bouw, Cuijk,
W-Installateur: Willems Uden
Technische Installaties, Uden
E-installateur: Van Dijnsen Installatiewerken BV, Breda
Las- en staalwerk: W. Vulders,
Sint-Oedenrode

Bamboe trappen: Trappenfabriek
Sutmuller, Wijchen
Van Rossum Kozijntechniek,
Katwijk a/d Maas
Bouwperiode:
juli 2014 – juni 2015
Aanneemsom:
€ 2,4 miljoen

Tekst: Margot Visser

3D situatie:
villa in het groen

Leerlingen van basisschool De Bloktempel in Son zullen zich
waarschijnlijk snel thuis voelen in hun fraaie nieuwbouw. De lichte
kleuren en het gebruik van veel hout geven een prettige en frisse
uitstraling aan deze school met villa-uitstraling. In het nieuwe
schooljaar kunnen de kinderen hun nieuwe onderkomen betrekken.

Op de locatie van de oude school is de
nieuwe Bloktempel neergezet. Het is
het tweede deel van een dubbel project
in Son en Breugel. Al eerder werd de
nieuwbouw van basisschool De Stokland
gerealiseerd. Architectenbureau Kuin
& Kuin maakte het ontwerp voor beide
vestigingen. Deze hebben een eigen
karakter, maar zijn ook duidelijk familie
van elkaar. BCP Bouw realiseert de twee
projecten. Voor het bouwbedrijf uit Cuijk
is scholenbouw haast een specialisme.
Het afgelopen jaar werkte BCP Bouw
aan meerdere scholen, zoals Kerobei in
Maasbree en De Stokland en De Bloktempel in Son en Breugel. Alle drie overigens ontworpen door Kuin & Kuin.

Bomen behouden

Naturelle

De vormgeving van De Bloktempel doet
denken aan een villa, met een lage
vleugel voor de kinderdagopvang en de
buitenschoolse opvang en een tweelaags
deel voor de basisschool. Beeldbepalend
zijn de lichte bakstenen gevel en de
houten accenten (western red cedar) in
zowel gevel als interieur. Een voorwaarde
was dat de sfeerbepalende oude bomen
rondom de locatie behouden zouden
blijven. ‘Dat heeft gelukkig geen invloed
gehad op de bouw,’ vertelt werkvoorbereider Dave Grutters van BCP Bouw.
‘De bomen zijn in goed overleg met de
gemeente teruggesnoeid, om veilig te
kunnen draaien met de kraan.’

Binnen valt de ruime en lichte centrale
aula op. Royale trappartijen rondom
de aula fungeren bij grote bijeenkomsten als tribune. Deze zijn uitgevoerd
in fris bamboe, een materiaal dat ook
terugkomt in het keukenmeubilair. De
architect heeft het naturelle interieur
verlevendigd door het gebruik van felle
accentkleuren in de diverse speel- en
werkplekken. De verdiepte speelplekken
in de klaslokalen van de onderbouw zijn
een slimme oplossing om extra ruimte
te creëren. ‘We hebben daar een tussenvloer aangebracht. Via een klein trapje
naar boven en naar beneden kunnen de
kleuters deze speelplekken bereiken’,
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De Bloktempel wordt in augustus bevolkt
door leerlingen en docenten

vertelt Grutters. Het gebouw is opgetrokken met kalkzandsteenwanden en
kanaalplaatvloeren. Alle ruimtes hebben
vloerverwarming en ventilatie.

Indeling begane grond
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In de zomer van 2014 is gestart met het
grondwerk. Deze zomer zal worden opgeleverd. ‘Een mooi project in een mooie
omgeving’, vindt Grutters. ‘De kinderen
zullen er flink op vooruit gaan met het
nieuwe gebouw. Hun oude onderkomen
was volledig uitgeleefd.’

Son en Breugel • Basisschool De Bloktempel

Bamboe:
eigenzinnig en mooi
Het zijn echte eyecatchers, de trappen in de nieuwbouw van De
Bloktempel. Ze vallen op hun door grootte en door de gebruikte
houtsoort, bamboe. Een vooruitstrevende keuze volgens Trappenfabriek Sutmuller. ‘Bamboe is een materiaal met een eigenzinnig
karakter en een fraaie uitstraling, dat echter nog weinig wordt toegepast. Een leuk aspect vind ik dat je aan de zijkant van de treden
het patroon van de stokjes kunt zien. Bovendien heeft het een frisse
uitstraling, veel lichter dan het traditionele eiken. Qua ontwerp is
de trap robuust en eerlijk, de houtsoort maakt het vooruitstrevend.’
Trappenfabriek Sutmuller, gevestigd in Wijchen, bestaat al sinds
1924. Het bedrijf wordt geleid door Tonny van Workum en Theo
van Boxtel, twee echte ambachtslieden. Zowel inmeten, productie
en plaatsing van trappen heeft Trappenfabriek Sutmuller in eigen
huis. ‘We zijn een klein bedrijf, maar projecten als De Bloktempel
laten zien dat we ook grotere projecten met gemak aankunnen.’

www.sutmullertrappen.nl
Isaac Beekmanstraat 6 • 6603 BZ Wijchen
T. 024 6413241 • F. 024 6420676
info@trappenfabrieksutmuller.nl

Lange Linden 2h
5433 NC Katwijk a/d Maas
T
F
E

0485-316536
0485-316590
info@vanrossumtifa.nl
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Van wedstrijdbad tot

doelgroepenbad
Nieuwe huisvesting
wedstrijdbad

Wanneer de verbouwing van ’t Bun in Urk in maart
2016 voltooid is, zal het zwembad beschikken over een
wedstrijdbad én een doelgroepenbad dat eenvoudig in iedere
gewenste stand gezet kan worden. Een 80 meter lange
glijbaan zorgt voor nog meer vertier voor de jeugd.

Opdrachtgever
Gemeente Urk

Adviseurs
Hollander Techniek, Apeldoorn

Ontwikkelaar
WDG / Hollander Techniek / Draisma

Aannemer
Aannemingsbedrijf Draisma, Apeldoorn

Architect
Architectenbureau Willem de Groot,
Voorst

Bouwperiode
September 2014 – Maart 2016
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Urk • Verbouwing Zwembad ’t Bun

Tekst: Joachim Duijndam

Aannemingsbedrijf Draisma uit Apeldoorn is samen met Hollander Techniek aangetrokken om
een nieuw wedstrijdbad te bouwen en het oude
wedstrijdbad te renoveren. Op de plaats van het
bestaande wedstrijdbad komt een doelgroepenbad voorzien van een luie trap. Beide baden zijn
voorzien van een beweegbare bodem.

Anti roest
Er wordt zoveel mogelijk onderhoudsarm
materiaal gebruikt. Jeroen Rutten licht toe: ‘Je
moet heel erg letten op roest bij een zwembad.
Er zitten staalconstructies in, zoals de verzinkte en gecoate stalen kolommen, maar het is
wel zo gemonteerd dat er niet meer in geboord
hoeft te worden bij de bevestiging aan de gevel.
Met elk gaatje ontstaat immers coatingschade
en dat gaat roesten.’ Het dak rust op gelamineerde houten dakliggers, de kozijnen zijn van
kunststof. Al het toegepaste RVS is van kwaliteit 216/A4.

Na de vakantie
Vanaf 4 juli gaat het zwembad dicht zodat de
bestaande installaties verwijderd kunnen worden en de nieuwe techniekruimte aangesloten

Zichtlijnen aanbrengen

Het dak van het nieuwe wedstrijdbad
rust op gelamineerde houten dakliggers

Een zwembadcomplex waar veel mensen komen dient een bepaalde openheid te hebben. Het is belangrijk dat de bezoeker een
vertrouwd gevoel krijgt en zich goed kan oriënteren. Het is dan
ook aan de architect om zichtlijnen te creëren.
Willem de Groot van Architectenbureau WDG ontwierp al een
twintigtal zwembaden. ‘Dat is vanwege alle wetten en budgetten
echt specialistische materie.’ Aangezien er in ’t Bun een nieuw
wedstrijdbad gebouwd wordt, is er ook een aparte doorgang
nodig voor de bezoekers van dat gedeelte van het zwembad.
Bovendien dienen alle installaties goed geïntegreerd te worden
met het gebouw. Een zwembad is dan ook echt een project om in
teamverband aan te pakken. Voor ’t Bun werkte de architect met
heldere kleuren en zorgde hij er daarnaast voor dat het gebouw
zo veel mogelijk daglicht binnenkrijgt. Goede scheiding tussen
vuile en schone voetengang is ook een belangrijk aandachtspunt
bij renovaties en uitbreidingen.
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14 augustus worden het nieuwe wedstrijdbad, het peuterbad en het recreatiebad weer geopend

Kervelstraat 35, 7383XN Voorst
06 514 00 171
www.wdgarchitectenbureau.nl
willem@wdgarchitectenbureau.nl

Kervelstraat 35, 7383X
06 51
www.wdgarchitectenb
willem@wdgarchitectenb

Grenzen verleggen
Politieacademie

DRAISMA.
COMPLEET IN
BOUW

Mandala

De St@art

Flat de Valk

Met onze kennis op het gebied van o.a.
elektrotechniek, werktuigbouwkundige
installaties, beveiliging en IT helpen wij u
verder in (her)ontwikkeling van nieuw- en
bestaande bouw. Onze flexibele constructies
met geïntegreerde en intelligente
systemen staan ten diensten van comfort,
communicatie, veiligheid en duurzaamheid.

GEDEGEN VAKMANSCHAP
Aannemingsbedrijf Draisma is een veelzijdig bouwbedrijf dat zich onderscheidt
door het persoonlijke contact en de betrokkenheid van een familiebedrijf.
Daarbij heeft Draisma de capaciteit en kracht van een groot bouwbedrijf.
Met onze vakmensen realiseren wij zowel kleine als grote projecten in de
woning- en utiliteitsbouw. Dit doen wij voor particulieren en voor professionele
opdrachtgevers. Draisma beschikt tevens over een eigen timmerfabriek
en materieeldienst.

AANNEMINGSBEDRIJF DRAISMA B.V.
Paramariboweg 100
7333 PB Apeldoorn

Postbus 280
7300 AG Apeldoorn

Tel 055 - 538 39 40
Fax 055 - 538 39 11

info@draisma.nl
www.draisma.nl

Hoofdsponsor
eerste mannenteam van:

SAMENWERKEN ALS SLEUTEL TOT HET BESTE RESULTAAT
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door ontwikkeling van
levendige oplossingen in
het onderwijs

DRAISMA DYNAMO
VOLLEYBAL APELDOORN

| verlegt grenzen

Urk • Verbouwing Zwembad ’t Bun

Vervanging van de 40 jaar
oude installaties was een
majeure operatie

kan worden. Dan zal ook de aandacht verschuiven naar het renovatiewerk. 14 augustus, aan
het einde van de vakantie worden het nieuwe
wedstrijdbad, het peuterbad en het recreatiebad weer geopend. Hollander en Draisma gaan
ondertussen verder met de renovatie van het
doelgroepenbad en de kleedkamers.

Dag van de Bouw
Tijdens de Dag van de Bouw, op 13 juni jongstleden, kon het publiek het voorlopige resultaat
bekijken. Vertegenwoordigers van verschillende betrokken firma’s legden de werking van
de verschillende moderne technieken uit. In
maart 2016 verwacht Rutten dat de bouwers de
laatste hand aan het zwembad leggen.

Gebouw 40% groter, energielasten niet hoger
Toen de gemeente Urk in 2011 toestemming gaf om Zwembad ’t Bun te verbouwen
en uit te breiden, was direct duidelijk dat het zwaartepunt van het project zou liggen bij de vervanging van de 40 jaar oude installaties. Dankzij de modernste technieken voor warmteterugwinning heeft het nieuwe zwembad meer te bieden, terwijl
het energieverbruik gelijk kan blijven.
Gerrit-Jan van Hartskamp van Hollander
Techniek uit Apeldoorn legt uit: ‘In overleg met het bouwteam, bestaande uit de
architect, de constructeur en de bouwkundig
aannemer, is besloten dat wij als installateur
hoofdaannemer van het project zouden
worden. Behalve de omstandigheid dat
Zwembad ’t Bun al 25 jaar klant is bij ons,
doet het budget voor alle nieuwe installaties
niet onder voor dat van het bouwkundige
deel van het project.

Energieverbruik bij de bron
aanpakken
Voor ons was het de uitdaging om ondanks dat het gebouw 40% groter wordt,
de energiekosten niet te laten stijgen.’ De
nieuwe warmtepompinstallatie is hier een

onderdeel van: er wordt warmte onttrokken uit het afvalwater dat afkomstig is van
de Gemeente Urk. Ook het rendement van
de nieuwe luchtbehandelingskasten ligt
35 tot 40% hoger dan het oude, waarbij de
warmteterugwinning 50% bedroeg. Uiteraard wordt de isolatie van wanden e.d. ook
ingezet om het gebouw over de gehele linie
energiezuiniger te maken.

Slechts zes weken dicht
Het project bestaat uit twee fases. Eerst
wordt er een nieuw wedstrijdbad gebouwd.
Na de bouwvak wordt het nieuwe gedeelte
opengesteld voor publiek en gaat de renovatiefase van start. Het oude wedstrijdbad
wordt een doelgroepenbad. Dankzij die
planning hoeft het zwembad niet langer

dicht te gaan dan van week 28 tot en met 33.
In deze periode zijn er geen zwemlessen en
hebben de zwemclubs ook vakantie, dus de
overlast is minimaal.

Gevaarlijke chloortransporten
verleden tijd
De installatie voor zoutelektrolyse is een
echte aanwinst voor het zwembad. Van
Hartskamp: ‘We maken zelf chloor van keukenzout. Er hoeven dus geen tankwagens
met chloor meer door de woonwijken te rijden, en aangezien er ook geen chlooropslag
in het zwembad plaatsvindt, is de ruimte
ook veiliger.’ De machine voor zoutelektrolyse, die direct op het bad aangesloten is,
maakt precies de benodigde hoeveelheid
chloor. Je hoeft alleen nog zout op te slaan.
Het anti-oxidatiesysteem, ten slotte, zorgt
ervoor dat het zwembadwater van hogere
kwaliteit is, door middel van uv-licht met
een waterstofperoxide injectie. Klachten
over geïrriteerde ogen worden hierdoor een
stuk minder.
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MFC/ECG • Geldermalsen

Alles onder één

duurzaam dak

Binnenkort een brandpunt van activiteiten

Het MFC/ECG aan de Rijkstraatweg in Geldermalsen gaat onderdak
bieden aan een groot aantal instellingen en verenigingen op het
gebied van cultuur, welzijn en gezondheidszorg. Zelfs een klein theater
krijgt een plek in het gebouw. Duurzaamheid, efficiëntie en flexibiliteit
waren belangrijke uitgangspunten voor het ontwerp.

Opdrachtgever
Gemeente Geldermalsen
Architect:
Bonnemayer Architecten, Uden
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Uitvoering
Aannemer: Van der Horst Aannemers,
Mill
Installaties: Gebr. Janssen en Nikkelen
Elektrotechniek, Groesbeek
Vloer- en plafondverwarming:
Albrand B.V., Didam

Bouwperiode:
april 2014 - juni 2015
Aanneemsom:
€6 miljoen

Tekst: Margot Visser

Het gecombineerde multifuncionele
centrum/eerstelijnscentrum gezondheidszorg (MFC/ECG) heeft een bruto
vloeroppervlakte van ongeveer 5.000 m2.
In het tweelaags gebouw, genaamd De
Pluk, kunnen de bewoners van Geldermalsen binnenkort een groot aantal verenigingen en instellingen vinden, waaronder een bibliotheek, kinderdagopvang,
een theater, dagopvang voor ouderen en
een groot aantal lokale zorgaanbieders.

Herindeelbaar
Een duurzaam gebouw realiseren, was
de wens van opdrachtgever gemeente
Geldermalsen. Dat is goed gelukt volgens
projectleider Rob Roelofs van Van der
Horst aannemers uit Mill. ‘De duurzaamheid zit hem ten eerste in het flexibele ontwerp. Wanden en vloeren zijn
eenvoudig demonteerbaar en zonder al
teveel te wijzigen in de installaties kan
het gebouw opnieuw ingedeeld worden.
Gekozen is verder voor de toepassing
van materialen met een langdurige
onderhoudscyclus, zoals aluminium
buitenplafonds en gevelkozijnen en

Vloerverwarming levert flinke
besparing op
Maar liefst 12,5 kilometer buis was nodig
om de vloerverwarming in het nieuwe
MFC-ECG in Geldermalsen aan te leggen.
Specialistisch werk volgens Arthur Toonen
van Albrand BV. ‘Voor een allround installateur is dat doorgaans een te groot project
om zelf te monteren. Installateurs doen dan
een beroep op Albrand die het totaalpakket van calculatie, ontwerp en montage van
een vloerverwarmingssysteem kan verzorgen. Albrand is specialist op het gebied van
vloerverwarming en vloerkoeling en kan
daardoor snel, efficiënt en vakkundig een
vloerverwarmingssysteem installeren.

Lagetemperatuurverwarming
Voor het MFC-ECG realiseerde Albrand in
opdracht van installatiebedrijf Gebr. Janssen BV de volledige vloerverwarming en

vloerkoeling in de algemene ruimten (aula,
kantine, hal, gangen), het kinderdagverblijf
op de begane grond en in de bibliotheek
op de eerste verdieping. In totaal gaat het
om een vloeroppervlakte van 1.650 m2.
‘Ons afgiftesysteem is aangesloten op een
warmtepomp installatie. De combinatie
vloerverwarming en warmtepomp is ideaal:
beide werken op lage watertemperaturen,
in dit geval 40 graden Celsius. Dit levert
een besparing in energiekosten op die kan
oplopen tot meer dan twintig procent’,
stelt Toonen. Het bedrijf uit Didam levert
naast vloerverwarming en vloerkoeling
ook wand- en plafondverwarming / -koeling systemen. Albrand heeft een eigen
productie-afdeling waar alle metalen
verdelers volledig in eigen beheer worden
ontwikkeld, geproduceerd en getest.

Hal met trap naar bibliotheek op
de verdieping (beeld: Bonnemayer
Architecten)
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Hoofdentree (beeld: Bonnemayer Architecten)

Een warm onthaal
begint bij Albrand

verkoop@albrand.nl | telefoon +31 (0)316 24 68 49 | www.albrand.nl
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Geldermalsen • MFC/ECG

onderhoudsvrije houten gevelbekleding. Qua installatie is
gekozen voor een warmtepompinstallatie met warmte- en
koude-opslag. Door middel van “open bronnen” wordt grondwater gebruikt voor verwarmen en koelen van het gebouw.
Op het dak zijn zonnepanelen aangebracht en in de algemene
ruimten is vloerverwarming toegepast.’

de bibliotheek op de eerste verdieping. Mooi uitgewerkt is het
onderscheid tussen het openbare deel van het gebouw en de
werkruimten van de zorgaanbieders. Een aluminium vliesgevel
is toegepast op het openbare deel, terwijl de kleinere werkruimten aan de linkerzijde zijn omsloten door een gemetselde gevel.

Luchtdicht

Voor van der Horst aannemers was het de opdracht om de
grote hoeveelheid individuele gebruikerswensen goed te managen. ‘De afstemming met de gebruikers werd gedaan door
de gemeente, maar vervolgens was het aan ons om alle wensen in het bouwteam verder uit te werken. Bovendien hadden
we op dit project te maken met een groot aantal derdenleveranties (o.a. infrastructuur, buitengebied, theatertribune). Dat
maakte het tot een complex project maar tot nu toe verloopt
het heel voorspoedig.’ Het MFC/ECG wordt nog voor de
bouwvak opgeleverd.

Een bijzondere meerwaarde vindt Roelofs het feit dat het pand
luchtdicht gebouwd is. ‘We streven hier naar passief bouwen,
dus is luchtdichtheidsklasse 3 aangehouden. Om daaraan te
kunnen voldoen, is extra aandacht besteed aan detailleringen.’

Hal
Het ontwerp van het pand is van Bonnemayer Architecten. Een
opvallend onderdeel is de ruime centrale hal. Hier bevindt zich
een grote trap met glazen balustrades die de hal verbindt met

Bouwteam

Veel functies betekent ook veel
wensen om rekening mee te houden
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Gemeentewerf en roeivereniging • Nieuwegein

Werf
aan het water

In de gevels van de nieuwe gemeentewerf in Nieuwegein herken
je de schittering en rimpeling van het water in het aangrenzende
Merwedekanaal. Het bestaande terrein van de gemeentewerf is
volledig opnieuw ingericht en bovendien de nieuwe thuishaven
van de Nieuwegeinse roeivereniging De DoorSlag.

In september 2013 gunde gemeente
Nieuwegein deze opdracht aan Bouwbedrijf De Vries en Verburg. Naast de verschillende faciliteiten voor de gemeentewerf stond een accommodatie voor
de roeivereniging op het wensenlijstje.
Het project is uitgevoerd in een Design
& Construct contract.

Opdrachtgever
Gemeente Nieuwegein

Kunststofvloeren
Kreeft Kunststofvloeren BV, Hoogeveen

Design & Construct
Bouwbedrijf De Vries en Verburg BV,
Stolwijk; Topos Architecten, Waddinxveen; Imd Raadgevende Ingenieurs;
M3E Technical Managers | Consultants,
Capelle a/d IJssel

Drijvende steigers
Inter Boat Marines BV, Puttershoek

Bouwprogramma
gemeentewerf, stallingsgarage, werkplaats, zoutloods, wasplaats, terreinverharding en –inrichting, botenloods (28
m lang), roeivlot (60 m x 3 m)

Zoutinstallatie
Schuitemaker Industrial BV, Rijssen

Bruto vloeroppervlakte
3.470 m2

W-installaties
Heating Service, Oudewater
Schilderwerken
Van de Velde BV, Bergambacht
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Flexibele afscheiding zoutloods
VLP Flexibele Afscheidingen, Naaldwijk
Bouwperiode
juni 2014 – juni 2015

Tekst: Martine Laene

Transparant
Wie een kijkje neemt op de nieuwe werf
vindt er een modern, licht en transparant gebouw. ‘Het is opgetrokken uit een
bijzondere staalconstructie gecombineerd met grote gelamineerde liggers,
veel glas en metselwerk. Transparantie
is een belangrijk aspect van wat de
gemeente wil uitstralen met het nieuwe
kantoor’, vertelt Bernhard van Houwelingen van Bouwbedrijf De Vries en Verburg.
Naast het kantoor staat de stallingsgarage voor gemeentevoertuigen. Op het
terrein van de werf staan bovendien een
nieuwe zoutloods, wasplaats, werkplaats
en verschillende opslagmogelijkheden.

Water uit het kanaal
Ook de duurzame ambitie van gemeente
Nieuwegein komt tot uiting in de nieuwe
gemeentewerf. ‘Met een GPR-score van 8
is hieraan ruim voldaan’, aldus Van Houwelingen. Naast het plaatsen van een
warmtepomp is hoogwaardige glas-, en
gevelisolatie toegepast. Op het dak van
het kantoor, de werkplaats en zoutloods

Werf met roeivereniging aan het water

vind je een groen dak; het dak van de
stallingsgarage is grotendeels voorzien
van zonnepanelen.

De DoorSlag
Speciaal voor roeivereniging De DoorSlag
zijn een nieuwe opslagruimte, werkplaats, inlandige haven en een roeivlot
opgenomen in het nieuwe ontwerp.

Voor de inlandige haven is het Merwedekanaal zelfs plaatselijk verbreed. ‘ We
hebben hiervoor een nieuwe damwand
geslagen’, vertelt Van Houwelingen. ‘De
unieke mogelijkheden voor de roeivereniging op deze locatie hebben letterlijk
de doorslag gegeven tot deze publiekprivate samenwerking’.

Aanleg, onderhoud en reparatie van:
• centrale- en luchtverwarming
• airconditioning
• lucht- waterbehandeling
Weijland 70, 2415 BD Nieuwerbrug
T 0348 68 87 77 F 0348 68 83 93 E info@heatingservice.nl
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Energiezuinig en
inzichtelijk
Aanleg, onderhoud en reparatie van:
• centrale- en luchtverwarming
• airconditioning
• lucht- waterbehandeling

De verwarming, ventilatie en koeling in het nieuwe kantoorpand
op de gemeentewerf wordt centraal geregeld door het gebouwbeheersysteem (GBS). Een zeer zuinig en op afstand uitleesbaar
systeem dat ook de warmwateropwekking regelt en het doucheen tapwatersysteem beheerd.
Weijland 70, 2415 BD Nieuwerbrug
T 0348 68 87 77 F 0348 68 83 93 E info@heatingservice.nl

DRIJVENDE
STEIGERS
GOLFBREKERS - COMPLETE JACHTHAVENS - INDUSTRIËLE STEIGERS
SPECIALE ROEISTEIGERS - DRIJVEND MAATWERK - PRIVÉ STEIGERS
Inter Boat Marinas - jachthavenbouw & drijvende steigers
+31 (0)78-677.70.00 - info@interboatmarinas.nl
WWW.INTERBOATMARINAS.NL

Heating Service Installatie techniek uit Nieuwerbrug verzorgde
de verwarming, ventilatie, koeling, riolering, hemelwaterafvoer,
warmwatervoorziening, tapwaterinstallaties en drinkwatervoorziening op de nieuwe gemeentewerf.

www.vandevelde.nl

Vloerverwarming

0182-351369

Met energiezuinigheid hoog op de wensenlijst is voor de
combinatie van verschillende systemen en het GBS gekozen. De
basisverwarming in het kantoorpand is vloerverwarming volgens
een laag-temperatuur systeem: met een watertemperatuur
van 45 graden wordt het hele pand verwarmd. Een lucht/water
warmtepomp zorgt voor de warmte en koude opwekking. ‘Het
vierpijpssysteem dat in dit pand is toegepast zorgt voor optimale prestaties bij verwarmen en koelen via Fancoil-units boven
de verlaagde plafonds. Deze units maken het mogelijk om de
temperatuur via het GBS per ruimte na te regelen’ vertelt Edward
Maatkamp namens Heating services.

Bouwbedrijf D E V R I E S E N V E R B U R G
O N D E R D E E L

‘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

U W

D E

B U R G L A N D

G R O E P

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.

V O O R T V A R E N D E
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Nieuwegein • Gemeentewerf en roeivereniging
Overkragend deel biedt ruimte voor botentransport
naar de waterkant. Langs het water ligt het roeivlot.

Haven in zicht
Bouwbedrijf De Vries en Verburg B.V heeft
de opdracht binnen twee jaar na de start
van het ontwerptraject af kunnen ronden.
‘Dat is snel. We danken dat mede aan de
aanbestedingsvorm ‘Design & Construct’
waarin de gemeente ons deze opdracht
heeft gegund. Omdat wij expertise die we
niet in huis hebben zelf konden inhuren
en aansturen, waren de lijnen kort. De
communicatie verliep soepel, beslissingen werden snel genomen en problemen
snel gesignaleerd en opgelost. Ik geloof
dat we hier als team trots op mogen zijn’,
sluit Van Houwelingen af.

Bijgebouwen van de gemeentewerf
Foto onder: ‘Tribune’ op de verdieping,
met uiteraard uitzicht op het water

Het dak wordt gedragen door
gelamineerde houten liggers

Glow in the dark
In de gevel van het kantoor, grenzend
aan het kanaal zijn hier en daar glow in
the dark tegels geplaatst. Topos Architecten heeft hiermee het schitterend
effect van het licht op het water van het
kanaal nagebootst. ‘Bij schemer en in de
avond is dit prachtig om te zien’, vertelt
Van Houwelingen. ‘Het is dan net of de
glinsteringen van het water doorlopen
op de gevel van het pand.’

Investeren in de verre toekomst? Investeren in
precisie en kwaliteit? Onderneem het met Kreeft!

VLP FLEXIBELE AFSCHEIDINGEN
Industriestraat 55
2671 CT Naaldwijk
Nederland

T +31 (0)174 67 18 18
F +31 (0)174 67 18 11
E vlp@vlp.nl

www.vlp.nl

A.G. Bellstraat 11, 7903 AD Hoogeveen
T (0528) 27 73 77, F (0528) 26 28 04, E info@kreeft.nl
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Flexibele afscheiding
zoutloods
Specialist in:
zoutstrooiers l sneeuwploegen l rolbezems l zoutoplossers l zoutloodsen l winterdienstopleidingen

Schuitemaker Industrial B.V. - Morsweg 18 - 7461 AG Rijssen - Holland
Tel.: +31 (0)548 - 51 41 25 | sales@sr-schuitemaker.nl | www.sr-schuitemaker.nl

Daktribune op
flexibele ‘vloer’
Op het dak van de nieuwbouw gemeentewerf staat de overdekte
tribune van roeivereniging De DoorSlag. Hier kunnen de toeschouwers de roeiers op het Merwedekanaal volgen. Als ondergrond is
een speciale kunststof vloer geplaatst. Omdat in de zandcement
dekvloer waarop de tribune moest worden geplaatst scheurvorming kan optreden is gekozen voor een flexibele Triflex vloer.
Triflex vloeren werden in verschillende lagen aangebracht. Elke
laag is binnen een uur uitgehard, er moet dan direct een volgende worden aangebracht. Mits goed gelegd, vangt het membraan
van de kunststof vloer de werking van de ondervloer op en is deze
scheuroverbruggend. Bovendien is de kunststof vloer slijtvast,
waterdicht en heeft een antislip werking. Het is daarmee ook de
geschikte dakbedekking voor het pand.

Gladheidsbestrijding
zonder wachttijden
Tijdens de winterperiode is gladheidsbestrijding een belangrijke
taak van de gemeente. Op de nieuwe gemeentewerf plaatst de
firma Schuitemaker Industrial hiervoor een nieuwe installatie. De
gemeente voegt pekelwater toe aan droog strooizout. Voordeel
van dit zogenoemde ‘nat zout’ is dat het preventief te gebruiken
is. Droog zout verwaait, nat zout blijft kleven op het wegdek, maar
bevriest niet. ‘Zo komt elk korreltje zout volledig tot zijn recht’,
vertelt Erik van Sterkenburg namens Schuitemaker Industrial uit
Rijssen. De bestaande betontank, die als buffertank dient voor de
zoutinstallatie, is verplaatst. De nieuwe installatie is aangesloten
op de waterleiding en mengt water en strooizout tot een 80:20
verhouding in de tank. ‘De grootte van installatie en tank zijn
afgestemd op het aantal strooiwagens dat de gemeente Nieuwegein heeft. Dit voorkomt wachttijden bij gladheidsbestrijding’,
aldus Van Sterkenburg.
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Een industriegordijn met spansysteem sluit de zoutloods op het
terrein van de gemeentewerf af. Dit voorkomt dat het zout bij
veel wind het terrein op waait, of dat vocht en vuil van buitenaf
het zout in de loods vervuilt. Het systeem is geleverd en geplaatst
door VLP, specialist in flexibele afscheidingen.
‘Als oplossing voor verwaaid en vervuild zout bedachten wij eerder
deze combinatie van een industriegordijn met een spansysteem.
Dit blijkt zeer efficiënt, daarom hebben wij het al herhaalde keren
toegepast op diverse locaties’, vertelt Bart van Leeuwen namens VLP.
VLP maakt al 33 jaar flexibele afscheidingen voor verschillende sectoren. ‘Onze ervaring zetten wij graag in om voor elk probleem op dit
gebied een passende oplossing te ontwikkelen’, aldus Van Leeuwen.

Drijvende steigers maken
het water toegankelijk
Inter Boat Marinas, opgericht in 1986, is specialist op het gebied
van ontwerp, ontwikkeling, fabricage en installatie van drijvende
steigers en turn key marinas. Voor elk project, groot of klein,
bieden wij een drijvende oplossing: van golfbrekers, complete
jachthavens, industriële steigers, speciale roeisteigers, drijvend
maatwerk tot aan privé steigers.
In 2012 introduceerde Inter Boat Marinas, na uitgebreide research,
systeem Olympia, een drijvende roeisteiger die optimaal afgestemd is op de (professionele) roeisport. Systeem Olympia heeft
een speciaal laag vrijboord, een hoog drijfvermogen, een rond
afgewerkte zijkant en dekmateriaal wat vriendelijk is voor de
roeiriemen. De constructie van de steiger is van aluminium en er
wordt gebruik gemaakt van polyethyleen drijvers. Er zijn diverse
dekmaterialen mogelijk, zoals hardhout maar eveneens houtcomposiet of kunststof, waarvoor steeds meer belangstelling is.
In de Eendragtspolder te Rotterdam is systeem Olympia voor het
eerst grootschalig toegepast bij de bouw van een internationale
wedstrijdroeibaan: de Willem-Alexander Baan.
Uiteraard hebben wij bij de ontwikkeling van de roeisteiger de
wensen van onze klanten heel duidelijk voor ogen gehad. Wij zijn
er dan ook trots op dat steeds meer roeiverenigingen ondertussen
naar volle tevredenheid gebruik maken van dit systeem. Ook bij
roeivereniging De Doorslag te Nieuwegein hebben wij recent een
drijvende roeisteiger mogen realiseren van 3,8 x 60m1, inclusief
een aluminium brugoploop en een in systeem Olympia ingebouwde roeibak, die ideaal is om de juiste technieken van de roeisport
onder de knie te krijgen.
www.interboatmarinas.nl

Sport

Direct uw project gedeeld onder al uw relaties via

accommodaties
www.sport-accommodaties.nl
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.
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Ook op de hoogte
blijven van de laatste
ontwikkelingen?
Stuur een e-mail naar
abonnee@sport-accommodaties.nl
Voor meer informatie
bel 085-1117890
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