
bouw
Industrie

Work4Media
business magazine

Vaktijdschrift over industriële gebouwen en utiliteitsbouw projecten – oktober 2015

Avans Hogeschool
Breda

Pastoe Fabriek

Utrecht 
Distributiecentrum 

DHL
Utrecht

Distriport

Tilburg 





bouw
Industrie

Colofon

Verborgen revolutie

Editie: oktober 2015

Verschijnt 8x per jaar 

Uitgever
Work4Media
Postbus 215
2990 AE Barendrecht
Tel.nr. +31 (0)85 1117890
E-mail info@work4media.nl
 
Redactie
Tjerk van Duinen – Inhoud.cc
redactie@industriebouw-online.nl

Redactiemedewerkers
Loet van Bergen
Merel van Berkel
Patrick Boor
Joachim Duijndam
Marije Klein
Martine Laene 
Mirjam Oomens 
Hans Ouwerkerk
Margot Visser
Vincent Wevers

Bladmanager
Cock Penning
cpenning@work4media.nl
 
Advertentieverkoop/
Media-adviseurs
Toos van de Sanden
tvdsanden@work4media.nl

Backoffice
Petra Schaap
pfschaap@work4media.nl

Vormgeving en   
grafische begeleiding
Linkt, Rotterdam
Tel.nr. +31-(0)10-737 0883
info@linktmedia.nl
Peter van der Horst
Michel van Kleeff

Vakblad IndustrieBouw is een bouwtechnisch vakblad waarin de nadruk ligt op 
project beschrijvingen van bouwwerken voor industrie, utiliteit, logistiek en voor 
de agrarische sector. Artikelen richten zich op materialisering en  detaillering 
van gebouwen, innovatieve bouw materialen, kosten besparende oplossingen en 
 manieren om het bouw proces in te richten. 

Work4Media - ISSN: 2356-8978
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen  in een geau-
tomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij  elektronisch, 
mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming van 
de uitgever. Hoewel dit vaktijdschrift zorgvuldig en naar beste weten wordt samengesteld, kan de uit-
gever niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. uitgever en auteurs aanvaarden 
geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen 
en/of beslissingen die gebaseerd zij n op de in dit vaktijdschrift gegeven informatie. 

Work4Media
business magazines

We staan niet aan de vooravond van de 
volgende industriële revolutie, die revolu-
tie is al begonnen. En het gebeurt vrijwel 
onzichtbaar, bijvoorbeeld tussen de muren 
van bedrijven die productie en logistiek 
in een rap tempo aan het automatise-
ren zijn. Computers en robots worden 
in toenemende mate ingeschakeld om 
processen van mensen over te nemen. Dat 
kan omdat de automatisering niet alleen 
routinewerk de baas is, steeds complexer 
menselijk gedrag kan tegenwoordig door 
de programmeurs uitgedrukt worden in 
algoritmen en parameters; en dan kan 
een robot ook interactiever, intuïtiever 
werk overnemen. Robots worden slim, 
kunnen leren van fouten en reageren op 
beloning. Voeg daarbij de enorme vlucht 
die sensortechnologie heeft genomen en 
ontwikkelingen als Simultanious Learning 
and Mapping (SLAM) en de wereld van 

automatisering heeft nauwelijks meer 
grenzen. De logistiek is zeer geschikt om 
te automatiseren. Coderen, scannen, au-
tomatisch opslaan, retrieven, verplaatsen, 
het kan allemaal zonder mensenhanden 
gebeuren. Er bestaat al software die de 
ideale stapeling van ongelijkvormige 
verpakkingen in opslag constant berekent, 
zodat er geen kubieke meter hal onbenut 
blijft. Pas bij het transport over de weg zit 
er een mens aan het stuur, maar dat zal 
ook niet lang meet duren. Het gebeurt 
voorlopig allemaal buiten beeld. Aan de 
buitenkant zijn het nog steeds dezelfde 
bedrijfsgebouwen en loodsen. Pas als we 
straks zelf rondrijden in een zelfsturende 
auto, de huisrobot het huishouden doet en 
we de digidokter voor een consult appen, 
beseffen we dat er echt iets veranderd is. 
We houden de vinger aan de pols.

Tjerk van Duinen
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Inhoud

6 Breda
Totale renovatie aan de 
Lovensdijkstraat geeft 
nieuw elan aan Avans 
Hogeschool

14 Eindhoven
Voormalige NatLab 
 gerenoveerd en uitgebreid 
met 10.000 m2 nieuwbouw 
voor creatief onderwijs 
SintLucas

17 Den Haag
Zandvlietcollege fonkel-
nieuw aan de Bezuiden-
houtseweg: stijlvol, fris en 
milieuvriendelijk 

20 Rijswijk
Brede School Stations-
kwartier wordt fris en 
slank

24  Bodegraven
Duurzame, kleurrijke 
 Prinses Beatrixschool 
heeft een bladnerf-
structuur

28  Utrecht
Pastoe-fabriek transfor-
meert langzaam naar 
 locatie HKU en werkplek 
voor creatieve zelf-
standigen

34 Amsterdam
Toren Overhoeks wordt 
A’DAM, een verticale stad 
met 360° uitzicht 

38 Voorschoten
17e-eeuwse buitenplaats 
Berbice in vier stappen 
gerestaureerd

41 OCS
Totaalleverancier in 
 kabelmanagement die 
altijd meedenkt

42 Utrecht
Snelle restauratie Jans-
kerkhof door strategisch 
partnerschap

47 Tilburg
Distriport Tilburg: 
63.000 m2 gefaseerd te 
ontwikkelen logistieke 
bedrijfsruimte, met veel 
keuze voor de klant

50 Utrecht
Service center DHL wordt 
de uitvalsbasis voor alle 
zendingen in de provincie 
Utrecht

58 Schelluinen
Hal en kantoor voor Ware-
house Stainalloy – zelfs de 
buitenruimte is onderheid

62 Delft
Horecagroothandel Hanos 
zet negentiende vestiging 
langs de A13
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Breda

Pastoe Fabriek

Utrecht 
Distributiecentrum 

DHL
Utrecht

Distriport

Tilburg 

66 Vlaardingen
Mennens, specialist in 
staalkabel, hijs- en hef-
techniek, vindt nieuwe 
thuishaven

70 Den Haag
De gevelrondingen in de 
nieuwbouw van Blok’s 
Draadvorm zijn een knip-
oog naar de producten die 
van de band rollen

76 Schoonhoven
Veegmachinespecia-
list M Sweep kiest voor 
klassieke hoofdvorm en 
 eigentijdse details 

80 Alkmaar
De Spinaker biedt meer 
ruimte en een leer-
werkrestaurant voor 
Voortgezet Speciaal 
 Onderwijs

83 Venray
Vincentiushof geheel ont-
worpen in jaren zeventig 
stijl, om geheugen van 
inwonende ouderen met 
dementie of psychogeri-
atrische aandoening te 
stimuleren

86 Renesse
Hotel de Zeeuwse Kust 
ademt strand en duinen
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Totale renovatie geeft nieuw elan aan

Avans Hogeschool   Breda
Een leeromgeving creëren die voldoet aan 
de eisen van deze tijd was het doel dat 
Avans Hogeschool Breda voor ogen had 
met de grondige verbouwing van haar 
drie panden aan de Lovensdijkstraat. De 
strakke witte gevelafwerking, de glazen 
puien met zeefdruk en het transparante 
interieur geven de gebouwen een 
compleet nieuwe en frisse uitstraling.
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Avans Hogeschool   Breda
Tekst: Margot Visser

Breda • Avans Hogeschool

Lovensdijkstraat 61
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Avans Hogeschool • Breda

‘ED Controls heeft voor mij de oplevering van Avans Hogeschool 
Breda vergemakkelijkt’, zegt Marcel Zwartepoorte van Sprangers 
Bouwbedrijf, partner binnen Bouwcombinatie Avans Lovens-
dijkstraat, over het gebruik van de digitale tool. De werkwijze is 
eenvoudig: via je tablet of smartphone geef je met een foto en 
tekst op de plattegrond aan waar een partner actie op moet on-
dernemen. ‘Het is hierdoor meteen duidelijk, ook voor een ander, 
waarover wordt gesproken, wat er gevraagd wordt en wie het 
opleverpunt moet afwerken’, zegt Zwartepoorte. Hij gebruikte de 
bouwapp drie jaar geleden voor het eerst. ‘Tot nu toe heb ik ED 
Controls alleen gebruikt voor opleveringen, maar in de toekomst 
wil ik het breder gaan toepassen. Als je het als uitvoerder meteen 
vanaf het begin gebruikt voor je veiligheids- en kwaliteitskeurin-
gen, levert het een betere kwaliteitsbewaking en dus tijdsbespa-
ring op. Ook komt het de communicatie ten goede, immers een 
foto zegt vaak meer dan woorden.’ 

Bouwapp vergemakkelijkt 
oplevering

‘We zijn op een rijdende trein gesprongen’, zegt John Tieleman, 
bedrijfsleider bij Van Dijnsen Installatiewerken, over hun onver-
wachte betrokkenheid bij de renovatie/nieuwbouw van Avans 
Hogeschool Breda. Het Bredase installatiebedrijf nam de werk-
zaamheden over van het failliete Oostendorp Installatietechniek. 
‘We hebben een flinke prestatie moeten leveren om het werk tot 
een goed einde te brengen, maar we zijn daar goed in geslaagd’, 
vindt Tieleman.
Van Dijnsen was uiteindelijk verantwoordelijk voor het moderni-
seren en vernieuwen van het complete scala aan werktuigbouw-
kundige installaties. Een bijzonder onderdeel vindt Tieleman de 
laboratoriuminrichting in zowel het nieuw aangelegde souterrain 
als in het bestaande gebouw, ‘De Villa’. Beide gebouwen hebben 
een volledig nieuwe, moderne laboratoriumrichting gekregen. 
Kenmerkend voor Avans is volgens de bedrijfsleider het levensver-
lengend bezig zijn met gebouwen. De panden aan de Lovens-
dijkstraat 61-63 zijn volledig gestript en opnieuw opgebouwd, 
uitgezonderd enkele technische ruimten. Het onderwijs ging 
tijdens de bouw gewoon door. ‘Voor ons was het een uitdaging 
om de nieuwe installaties in te passen in deze bestaande ruim-
tes’, besluit Tieleman.

Installateur stapt op 
rijdende trein

Everseal B.V.
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout (NB)
Nederland
Tel: +31 (0)162-451888
Mobiel: +31 (0)6-51216487

www.everseal.nl

• Op alle devices te installeren
• Snelle en heldere communicatie 
• Duidelijke verantwoordelijkheden 
• Snel en papierloos opleveren 
• Overzichtelijke takenlijst 
• Tijd- en kostenbesparend 
• Kwaliteit op een hoger niveau brengen 
 Hoofd vrij voor andere zaken 

edcontrols.com 

Op alle devices te installeren
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Het was oorspronkelijk de bedoeling de gebouwen aan 
de Lovensdijkstraat op termijn te slopen. Maar vanwe-
ge de groei van het aantal studenten besloot de school 
ze in stand te houden en te moderniseren. Ruim twee 
jaar werd er uitgetrokken voor de uitgebreide renova-
tie. De verbouwing is in fasen uitgevoerd, zodat het on-
derwijs door kon blijven gaan. Sprangers Bouwbedrijf 
en Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling Zuid namen 
gezamenlijk het omvangrijke werk aan onder de naam 
Bouwcombinatie Avans Lovensdijkstraat VOF. Het reno-
vatieontwerp is afkomstig van Rienks Architecten.

Gestript
Om de gebouwen bouw- en installatietechnisch weer 
up to date te krijgen waren flinke aanpassingen ver-

Opdrachtgever
Avans Hogeschool Breda

Gedelegeerd opdrachtgever
Hevo, Rosmalen

Bouwbedrijven
Sprangers Bouwbedrijf, Breda en  Ballast 
Nedam Bouw & Ontwikkeling Zuid, 
Capelle a/d IJssel

Architect
Rienks Architecten, Breda

Adviseur constructies
R2 Constructie Adviesbureau, Breda

Adviseur technische installaties
Huisman & Van Muijen, Den Bosch

Adviseur bouwfysica
Peutz, Zoetermeer

Adviseur brandveiligheid
Leeuwesteijn Brandveiligheid, Kerkdriel

W-installatie
Van Dijnsen, Breda

E-installatie
Hoppenbrouwers Elektrotechniek, 
Udenhout

Betonvloeren
PMT Bedrijfsvloeren, Eindhoven

Gevelisolatie, stucwerk
Stucadoorsbedrijf Van Gils 
 Gevelisolatie, Breda

Voegafdichtingen
Everseal BV, Oosterhout
 
Bouwperiode
sep 2013 – aug 2015 

Aanneemsom
€ 10.870.000 (bouwkundig)

eist. ‘Na de asbestsanering hebben we de bestaande 
gebouwen grotendeels gestript’, vertelt projectleider 
Jan van Es. ‘Slechts enkele gevels en het betonskelet, 
inclusief betontrappen, zijn gehandhaafd. Vervolgens 
hebben we de daken voorzien van nieuwe dakisolatie 
en dakbedekking en de gevels voorzien van een geve-
lisolatiesysteem in combinatie met nieuwe alumini-
um kozijnen en vliesgevels. De schil voldoet hiermee 
weer aan de meest recente eisen met betrekking tot 
thermische isolatie en geluidswering.’ 

Berkenbos
Meest in het oog springend zijn de nieuwe glazen 
gevels van Lovensdijkstraat 61. Achter de puien met 
daarop gestileerde bomen gaat het nieuwe atrium 

Na de 
verbouwing 

staan er 
drie moderne 
gebouwen in 

een parkachtige 
omgeving
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De Villa met souterrain Achterzijde Lovensdijkstraat 61: zon reflecteert berkenmotief 
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Breda • Avans Hogeschool

Hoofdentree nummer 61, omringd door berkenprint

Atrium met verspringende plaatvloeren

Lovensdijkstraat 63
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PMT Bedrijfsvloeren realiseerde voor de nieuwbouw van de Avans 
Hogeschool zo’n 5.000 m2 hoge vlakheidsbetonvloer. De heer 
Merkx, een van de drie mede-oprichters van het Eindhovense be-
drijf, vertelt: ‘We zien dat monoliet afgewerkte betonvloeren een 
trend zijn, beton is immers een mooi product. In onderwijsinstel-
lingen is het nog steeds gebruikelijk een toplaag neer te leggen, 
net als in Breda. De normen qua vlakheid liggen voor scholen 
meestal ook wat hoger dan normale bedrijfsvloeren. 
PMT Bedrijfsvloeren richt zich op betonvloeren ‘in de ruimste zin 
van het woord’ en heeft diverse specialisaties in huis, onder meer 
in monoliet afgewerkte vloeren voor bedrijven en instellingen. 
Het motto van PMT Bedrijfsvloeren: de beste service, de laagste 
prijs. De klantenkring is divers. ‘We doen veel bedrijfshallen, maar 
ook de utiliteitsbouw en particulieren behoren tot onze klanten-
kring. Ons werkgebied beslaat heel Nederland en we doen ook 
steeds meer in België’, aldus Merkx. 

Specialist in betonvloeren

Stucadoorsbedrijf Van Gils Gevelisolatie is de partner voor uw 
gevelisolatie en stukadoorswerkzaamheden. Ruim 25 jaar kennis 
en ervaring van alle gevelisolatiesystemen met gepleisterde af-
werking. Ontzorgen mag misschien een veelgebruikte term zijn, 
het is wel degelijk van toepassing op onze manier van werken. 
Wij kunnen u ontzorgen op het gebied van buitengevelisolatie, 
buitenstucwerk, binnenstucwerk, spack-spuitwerk, schilderwerk, 
onderhoud en reiniging. Wij zijn gespecialiseerd in het aanbren-
gen van complete buitengevelisolatiesystemen, geïsoleerd als 
ook ongeïsoleerd, zowel voor nieuwbouw als in renovatieprojec-
ten. We realiseren meer comfort, energiebesparing, verfraaiing 
en duurzaamheden. Voor meer informatie, bezoek onze website: 
www.vangilsgevelisolatie.nl. 

Stucadoorsbedrijf 
Van Gils Gevelisolatie

Avans Hogeschool • Breda

DE TOTAALOPLOSSING
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WT_adv_95x130mm_VanDijnsen.indd   1 18-02-14   09:29

van dijnsen
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Stucadoorsbedrijf 
Van Gils Gevelisolatie B.V.
Weidehek 64a, 4824 AS, Breda
T. (076) 532 82 00
E. info@vangilsgevelisolatie.nl 
W. www.vangilsgevelisolatie.nl 

PMT Bedrijfsvloeren
Beste service, laagste prijs

Landsteinerlaan 39  •  5644DB Eindhoven
06-53133862  •  info@pmtbedrijfsvloeren.nl
www.pmtbedrijfsvloeren.nl
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Luchtdicht bouwen, een onderdeel van afdichten, wordt steeds 
belangrijker. Ook voor voegafdichtingsbedrijf Everseal BV. Het 
bedrijf uit Oosterhout ziet deze tak groeien en heeft daarom 
haar dienstenpakket verbreed met luchtdichte afdichtingen aan 
de binnenzijde van de gevel. ‘Daarbij gebruiken we innovatieve 
producten zoals bijvoorbeeld blowerproof liquid van Innoceal, 
een watergedragen product dat als voordeel heeft dat het binnen 
gebruikt mag worden’, vertelt directeur Michel van den Heuvel. 
‘Ook kunnen we nu kelderafdichtingen injecteren, betonrepa-
raties uitvoeren en brandwerende voorzieningen en FLEXPUR-
schuim aanbrengen.’ 

Esthetisch en functioneel
Voor Avans Hogeschool Breda bracht Everseal alle esthetische en 
functionele voegafdichtingen aan, zoals tegelvoegen, plafondvoe-
gen, traptredes, kozijnaansluitingen. ‘We hebben het werk in vier 
fasen uitgevoerd. Om een indruk te geven: in de derde fase hebben 
we 3.500 kitvoegen aangebracht.’

Everseal BV bestaat sinds 1982 en was tot eind 2013 een onderdeel 
van Den Braven Sealants, marktleider in voegafdichtingsproduc-
ten. Per 1 januari 2014 is Everseal zelfstandig verder gegaan. Er zijn 
twintig, intern opgeleide werknemers in vaste dienst. Het bedrijf is 
ISO 9001:2008 en VCA gecertificeerd. Naast utiliteitsbouw is Everseal 
actief in de luxe jachtenbouw, scheepsbouw, woningbouw, voetbal-
stadions en verzorgt het onderhoud voor een aantal grote opdracht-
gevers. ‘We willen onze opdrachtgever, veelal de aannemer, ontzor-
gen. Partnership vinden wij belangrijk. Het is prettig als we kunnen 
bouwen op een partner en andersom’, besluit Van den Heuvel.

Everseal levert breed 
pakket voegafdichtingen

schuil. ‘Het atrium bestaat uit een staalskelet met 
daarin ten opzichte van elkaar verspringende ka-
naalplaatvloeren op de verdiepingen en daken. Tegen 
de staalconstructie zijn vliesgevels met designglas 
gemonteerd. De binnenzijde van de buitenste ruit is 
voorzien van een print van een berkenbos. Dit vormt 
een mooie overgang naar de parkachtige omgeving.’ 
De print is aangebracht op alle vliesgevels en op een 
gedeelte van de vensters in de raamstroken.

Souterrain
Onzichtbaar vanaf de buitenkant, maar zeker bijzon-
der is het laboratorium van 1.000 m2 in het nieuwe 
souterrain. Via een binnentuin komt er daglicht bin-
nen. Van Es: ‘Het souterrain is in den droge uitgevoerd 
met behulp van een bronbemaling en bestaat globaal 
uit een betonconstructie, een daglichtkap en een 
patio. Tevens zijn ondergrondse verbindingsgangen 
gerealiseerd naar de gebouwen Lovensdijkstraat 61 
en De Villa.’ 

De beperkt beschikbare bouwtijd voor de werkzaam-
heden in gebouw De Villa en het goed laten verlopen 
van de bouwstromen tijdens de onderwijsperioden 
waren uitdagingen voor de bouwcombinatie. ‘Door 
Lean-planning en een goede en intensieve samen-
werking tussen alle betrokken partijen hebben we de 
deelopleveringen tijdig met elkaar kunnen realiseren. 
Wij vinden dat gezien de moeilijkheidsgraad van dit 
project een prima prestatie’, aldus Van Es.

Berkenprint legt de link naar 
parkachtige omgeving

Print in 
close up
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Opdrachtgever
SintLucas College, Eindhoven

Designteam
Architectenbureau cepezed, Delft + 
ARUP, Amsterdam

Aannemer
Bouwcombinatie M.P. Drijvers B.V., Den 
Bosch - Bouwgroep Moonen B.V., Breda

Installaties
Van der Meijden Totaaltechniek, Luyks-
gestel

Grondwerk
KWS infrastructuur, Zwijndrecht

Bouwperiode
maart 2015 –medio 2016

Bruto vloeroppervlakte
60.00 m2 renovatie en 10.000 m2 
nieuwbouw

1,6 hectare creatieve

ontwikkeling

SintLucas • Eindhoven

Eindhoven is het creatieve hart van Zuid-Nederland. Het SintLucas 
college wordt daarin het creatieve centrum voor middelbaar 
beroepsonderwijs. Op Strijp-S is bouwcombinatie M.P. Drijvers/
Bouwgroep Moonen bezig met de bouw van het 16.000 m2 grote 
complex waar oud en nieuw samengaan.

Oud en nieuw versmolten 
tot opleidingscentrum voor 
de creatieve industrie. 
Rechtsonder: Plaza Futura

Nieuwbouw langs 
de Torenallee
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Een combinatie van regeltechniek en domotica vormt het centrale 
systeem dat straks alle voorzieningen in het SintLucas College 
 aanstuurt. Van der Meijden Totaaltechniek uit Luyksgestel is in dit 
project verantwoordelijk voor de aanleg van elektrotechniek, riole-
ring, warm- en koudwaterinstallatie, brandmeldcentrale, bluslei-
dingen, sanitair, sprinklersysteem, alarm en camera- en tv-systeem.
 
‘Wij zijn thuis in al deze werkzaamheden, maar de omvang van 
deze opdracht is voor ons niet alledaags’, vertelt directeur Frank 
van der Meijden. ‘Het feit dat wij zelf beslissingsbevoegd en ver-
antwoordelijk zijn voor planning en uitvoer van de verschillende 
werkzaamheden biedt voordelen voor zowel de opdrachtgever als 
voor ons’. Het onderbrengen van verschillende werkzaamheden 
bij een partij zorgt voor flexibiliteit, een heldere planning, korte 
communicatielijnen en een centraal aanspreekpunt voor de op-
drachtgever. ‘Dit alles voorkomt ruis en maakt het mogelijk snel 
tot actie over te gaan als zich iets onverwachts voordoet.’

Van der Meijden Totaaltechniek 

Tekst: Martine Laene

Voor het college wordt 6.000 m2 van het voormalige 
natuurkundig laboratorium van Philips gerenoveerd 
en uitgebreid met 10.000 m2 nieuwbouw. Bij elkaar 
vormt dit de nieuwe multidisciplinaire huisvesting 
van SintLucas.

Blind
Een brandwerend gecoate staalconstructie met ka-
naalplaatvloeren is de hoofdconstructie in de gehele 
nieuwbouw. De constructie dient zoveel mogelijk te 

Voor de bouw van het nieuwe college is KWS uit Eindhoven 
verantwoordelijk voor het afgraven en waar nodig saneren van 
de grond. In 2006 is eventueel aanwezige grondvervuiling op dit 
voormalig Philips terrein al in kaart gebracht. KWS heeft destijds 
alle bekende vervuilingen gesaneerd en weet zodoende waarop 
te letten. 
‘Aangenaam verrast was ik door de manier waarop Moonen 
Bouw de offertefase van een project inricht’, verteld Rikco an 
Zijtveld, projectleider voor KWS. Om faalkosten te beperken vindt 
na de offertes overleg plaats tussen de verschillende aanbieders. 
Besproken worden de aanpak en werkvolgorde gericht op door-
gang in tijd en risico’s. ‘Deze aanpak heb ik ervaren als verfrissend 
en het blijkt in de praktijk goed te werken’. 

Berlinerwand
Om graafwerkzaamheden veilig te laten verlopen en aanwezige 
kabels en leidingen intact te laten heeft KWS een Berlinerwand 
als keerwand geplaatst. Hierbinnen graaft zij grond af voor een 
fietsenkelder en een bak voor de wateropslag van de sprinklerin-
stallatie. Ook wordt er gegraven voor een betonnen retentiebas-
sin, sleuven voor de riolering en aanvullingen van het terrein in 
verband met de nieuwe aanleghoogte. 

KWS bekend met de materie 

zijn voorzien van ‘blinde bevestigingen’. Geheel vol-
gens het motto van architectenbureau cepezed: ‘wij 
bouwen niet, wij assembleren’.

Creative community
Het industriële erfgoed wordt herontwikkeld tot een 
transparante en inspirerende omgeving om te leren 
en te werken. Met de aanvang van het schooljaar 
2016/2017 gaan 450 VMBO leerlingen, 1400 MBO stu-
denten en medewerkers samen met bedrijven, andere 
scholen en culturele instellingen samenwerken aan 
hun toekomst in de creatieve industrie. De basisstruc-
tuur van het ontwerp is gebaseerd op de oorspronke-
lijke bebouwing van het terrein. Het ontwerp en de 
indeling van het project zijn volledig afgestemd op de 
ambitie van Sint Lucas: het vormen van een crea-
tive community.

‘Zien werken, doet werken’
De gebouwen worden met elkaar verbonden door het 
multifunctionele gebouwhart waar het bruist van de 
bedrijvigheid. Zo biedt het atrium ruimte aan een 
restaurant, expositieruimte en ontmoetingsplekken. 

Groot binnenplein met rechts 
gerenoveerde paviljoens en achterin 
het gebouwhart en de nieuwbouw 
langs de Torenallee
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een                                                 onderneming

KWS Infra: de verbindende factor.

KWS Infra is een infrastructuurspecialist die letterlijk en figuurlijk de 
verbindingen legt om mensen tot elkaar te brengen. Alle disciplines die nodig 
zijn bij het maken en onderhouden van boven-en ondergrondse 
infrastructuur zijn in huis: advies, ontwerp, realisatie en onderhoud. Steeds 
meer worden wij een meedenkende aannemer, een partner van onze 
opdrachtgever die al in de denkfase bij een project wordt betrokken. Dat 
geldt overigens ook voor het betrekken van kennis en ervaring uit 
zustermaatschappijen binnen het VolkerWessels concern, waardoor wij 
gezamenlijk in staat zijn om integrale projecten en complexe problemen aan 
te pakken. Door al deze eigenschappen is KWS Infra de verbindende factor. 

Verbinding. De voorwaarde voor alle vooruitgang.

KWS Infra bv, Vestiging Eindhoven
Dillenburgstraat 25 f, 5652 AM Eindhoven
Postbus 7149, 5605 JC Eindhoven
Tel 040-2500600, fax 040-2500699
email eindhoven@kws.nl
www.kws.nl

Alles in het gebouwhart is gericht op kruisbestuiving. 
Tussen studenten en bedrijfsleven binnen, maar ook 
buiten de school.
In de aan het gebouwhart grenzende oudbouw van 
het Natlab is Plaza Futura gevestigd, een culturele 
organisatie van actuele kunsten met film als basis. 
Een organisatie waarmee de school graag een inten-
sieve wisselwerking aangaat op het gebied van AV- en 
Podium- en Evenemententechniek.

‘Niet hij of ik, maar wij’
De combinatie van renovatie en nieuwbouw maken 
dit project bijzonder en zorgen voor een drukke bouw. 
Om te zorgen dat het proces soepel verloopt heeft de 
bouwcombinatie goede afspraken gemaakt. ‘Wij heb-
ben samen een lean planning gemaakt en voeren zeer 
regelmatig overleg. Transparantie en duidelijkheid zijn 
in de samenwerking voor zo’n omvangrijk project ui-
termate belangrijk. Ons gezamenlijk motto is: Niet hij 
of ik, maar wij’ vertelt Pieter van Es, werkvoorbereider 
bij Bouwgroep Moonen. 

SintLucas • Eindhoven

Alles in het gebouwhart is 
gericht op kruisbestuiving

Onze kracht is 
onze flexibiliteit

Zoeferbeemd 2
5575 CE luyksgestel
Tel: 0497544850
www.meijdentechniek.nl

• Elektrotechnische installaties 
•  Verwarmingsinstallaties:  

dealer Nefit en Vaillant 
• Sanitair-installaties 
• Ventilatie 
• Domotica-installaties
• Dakbedekking en zinkwerk
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Opdrachtgever
Stichting Lucas Onderwijs, Den Haag

Architect
DP6 Delft, Delft

Constructeur
Pieters Bouwtechniek, Delft

Bouwfysisch adviseur
DGMR, Den Haag

Bouwadvies
BBN Adviseurs voor gebouw & gebied, 
Houten 

Aannemer
BAM Bouw en Techniek, Bunnik

Installaties
BAM Bouw en Techniek, Bunnik

Gevelbouw
Intal BV, Opmeer

Staalconstructies
Staalbouw Nagelhout Bakhuizen BV, 
Bakhuizen

Bouwperiode
november 2014 - september 2015

Bouwprogramma
Ontwerp en realisatie schoolgebouw 
Zandvlietcollege in Den Haag.

Bruto vloeroppervlakte
7.000 m2

Bouwsom
€ 8,3 miljoen

Tekst: Patrick Boor Den Haag • Zandvliet College

Frisse groene school aan de
Bezuidenhoutseweg

Stijlvol, fris, milieuvriendelijk. Het Zandvliet
college in Den Haag neemt januari 2016 

een fonkelnieuw schoolgebouw in 
gebruik. En dat is hard nodig.  

Het nieuwe Zandvlietcollege, links een stukje ven het Ministerie van Economische Zaken
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MEER INFORMATIE OVER INTAL? 0226 34 15 25    |    WWW.INTAL.NL

Aluminium kozijn- en vliesgevelsystemen

- Utiliteitsbouw
- Procesindustrie
- Turnkey projecten
- Woningbouw
                                          

Intal BV, kozijn- en vliesgevelspecialist uit Opmeer, ontwierp, 
leverde en monteerde voor het nieuwe Zandvlietcollege ruim 
900 m2 aluminium gevelelementen (kozijnen, ramen en vliesge-
vels). Het bedrijf maakte gebruik van zelf ontwikkelde Intaltherm 
profielsystemen, te weten het kozijn- en raamsysteem IT77 en het 
IT55 vliesgevelsysteem. ‘Onze visitekaartjes’, zegt Johan Andringa 
van Intal. ‘We zijn al in de ontwerpfase betrokken bij het project 
om te zorgen dat ons systeem aansluit op de detaillering van de 
architect. We extruderen, isoleren en monteren onze profielen zelf. 
Dat maakt ons flexibel om projectmatig nieuwe systemen te ont-
wikkelen. De architect krijgt de maximale vrijheid in vormgeving 
van aluminium kozijnprofielen. We zorgen bijvoorbeeld dat de 
zeer brede ramen van het Zandvlietcollege met een projectmatig 
ontwikkeld profiel de juiste stijfheid krijgen, aan alle eisen vol-
doen en perfect draaien. Daar moet je in een vroeg stadium goed 
over nadenken, want tijdens de bouw kun je niets meer wijzigen.’ 
Intal leverde recentelijk onder meer de aluminium Intaltherm 
gevelelementen van Hogeschool Rotterdam en Ravel Residence 
(800 studentenwoningen) in Amsterdam. 

Gevel als visitekaartje

Maximale vrijheid in 
architectonische vormgeving

Het Zandvlietcollege - 800 leerlingen, 
havo, vwo, gymnasium - ligt aan de 
Bezuidenhoutseweg, tussen de Sociaal 
Economische Raad, het ministerie van 
Economisch Zaken en het Haagse Bos. 
Op nog geen kwartier lopen van Den 
Haag Centraal. ‘Gunstige locatie, waar 
de school niet weg wilde’, zegt Jan-Hein 
Reefhuis, projectleider van BAM Bouw 
en Techniek regio Zuidwest. ‘Het gebouw 
stamde uit de jaren zestig. Geen klimaa-
tinstallatie, enkel glas, niet ingericht 
op digitaal onderwijs. ‘s Winters was 
het ijskoud in de lokalen, in de zomer 
bloedheet.’ BAM bouwde een nieuwe 
school van vijf verdiepingen (7.000 m2) 
plus een fietsenkelder met een design & 
builtcontract. 

Frisse School
Het Zandvliet voldoet vanaf januari 2016 
aan de richtlijnen ‘Frisse Scholen’, een 
eisenpakket van de overheid voor een 
gezonde leeromgeving. Goede ventilatie, 
voldoende daglicht, laag energieverbruik, 
somt Reefhuis op. ‘Behalve in de natuur-
kundelokalen, komt er nergens gas aan 
te pas. Warmtepompen zijn bijvoorbeeld 
elektrisch. Leerlingen zaten tijdens de 
bouw tijdelijk in een pand aan de over-
kant. 800 paar ogen keken met ons mee. 
We hebben het project vooraf volledig 4D 
uitgewerkt, tot aan de staalconstructie 
en informatie van leveranciers aan toe. 
Vooral het toevoegen van de planning 
aan het model gaf inzicht in hoe het 
gebouw gerealiseerd kan worden op de 
krappe bouwplaats – in beperkte tijd. ’ 
Voornaamste uitdagingen tijdens het 
bouwproces dat tien maanden duurde: 
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Den Haag • Zandvliet College

de kleine bouwplaats en het vrijhouden 
van de Bezuidenhoutseweg, een hoofd-
route voor nooddiensten. ‘Stond je op de 
steiger, dan kon je de muur van de buren 
aanraken. Vanuit de hub in Rijswijk 
hebben we op afroep materiaal laten 
komen, zodat geen filevorming ontstond. 
Spouwbladen hebben we bijvoorbeeld al 
voorzien van een aluminium kozijn en 
het glas. Voor een snellere bouwtijd.’  

Huzarenstukje
Belangrijke eis: voorbijgangers moeten 
vanaf de Bezuidenhoutseweg het Haagse 
Bos kunnen zien, dat achter het Zand-
vlietcollege ligt. Je moet dus door de 
school heen kunnen kijken. Voor BAM 
reden de sportzaal niet op de begane 
grond te plaatsen. Reefhuis: ‘We heb-
ben de gymzaal ‘opgetild’ naar de eerste 
etage, met daarboven een derde en 
vierde verdieping bestaande uit gangen 
en lokalen. In een sportzaal – dertig me-
ter breed – kun je geen wanden plaatsen. 
We hebben de zaal overspannen met 
vakwerkspanten van 30 bij 5 meter. Die 
wogen 22.000 kilo per stuk. Modern en 
hoogwaardig gebouw. Chic zelfs, dankzij 
Portugees natuursteen, mahoniehouten 
kozijnen en grote hoeveelheden glas.’  

Treurbeuk
BAM startte de klus drie maanden later 
dan gepland, vanwege de uitgestelde 
verplaatsing van een honderd jaar oude 
treurbeuk, die midden op het perceel 
stond. Reefhuis: ‘Zandvlietcollege ligt 
op een voormalige duinrug. Zandgrond 
dus, een paalfundering was daarom niet 
nodig. Belangrijk dat je de grond eerst 
goed droog maakt. Naast de school ligt 

een rijksmonument en aan de overkant 
van de straat het Emmapark, een wijk 
met huizen op houten palen. Er gelden 
strenge regels voor het onttrekken van 
grondwater. We hebben geohydrologisch 
onderzoek uitgevoerd, om te kijken 
welke invloed ons werk had op de grond-
waterstand en te zorgen dat we binnen 
de richtlijnen bleven. Dat is gelukt.’

Impressie van de achterzijde, 
waar het Haagse Bos is gelegen

Gevelfragment: de zeer brede ramen, met 
een projectmatig ontwikkeld profiel om de 
juiste stijfheid te krijgen

Impressie Bezuidenhoutseweg
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Opdrachtgever
Gemeente Rijswijk

Architect
Architectuurstudio HH, Amsterdam

Adviseurs
Halmos Adviseurs, Den Haag (installa-
ties), dGmR, Geleen (bouwfysyica), 

Aannemer
Van Zanten Bouw, Vlaardingen

W-installaties
Dekker van Geest, Monster

Prefab beton montage
Friesland Bouw en Montage, Franeker

Dakbedekking
Prominent, Vleuten

Glazen vouwwanden
Solarlux, Nijverdal
 
Bouwperiode
1 april 2015 t/m februari 2016

Bouwprogramma
Katholieke basisschool met Bso 
en  welzijnruimte voor de buurt

slanke constructie

Brede School Stationskwartier • Rijswijk Tekst: Vincent Wevers

Basisschool De Pyramide in Rijswijk mag zich 
verheugen op nieuwe huisvesting en op nieuwe 
buren. Op het schoolplein van de oude locatie 
verrijst Brede School Stationskwartier.

Brede School,

Centrale verblijfsruimte
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Volgens de Rijksoverheid is het CO2-gehalte in 70 tot 80 procent 
van de scholen te hoog. Het gaat dan om een gehalte van boven 
de 1.200 ppm (parts per million). In de Brede School Stations-
kwartier zal dat niet snel gebeuren. ‘De luchtbehandelings-
installatie komt al in actie bij 500 ppm.’
Projectleider Ruud Steinmetz van Dekker Van Geest Instal-
latie legt uit: ‘Tegenwoordig moeten we ons houden aan het 
Frisse Scholen-beleid. Dat betekent dat er onder andere genoeg 
zuurstof in het klaslokaal aanwezig moet zijn. Dat komt de leer-
prestaties echt ten goede.’ 

Hoe anders was dat jaren geleden, toen het bedrijf net begon 
met scholen. ‘Vroeger kwam je een school binnen en dan was 
het klaslokaal een bedompte ruimte. De leerlingen zaten er dan 
versuft bij en de leraar probeerde ze nog bij de les te houden. En 
werd het echt te erg, dan ging er gewoon een raam open. Radi-
atoren verwarmden de ruimte.’ Tegenwoordig zijn de radiatoren 
vervangen door laaggestookte vloerverwarming en het raam 
kan tegenwoordig gewoon dicht gelaten worden. Niet dat dat 
raam niet open kan, dat is ook weer niet goed. Steinmetz: ‘Je wil 
geen mensen met een sick building syndrome, omdat ze zich op-
gesloten voelen.’ 

Dekker en van Geest maakt 
er een Frisse School van

De katholieke basisschool krijgt namelijk niet alleen klas-
lokalen. Ook de buitenschoolse opvang (BSO), een activi-
teitenruimte en een gymzaal vinden er een plek als het 
gebouw gereed is. ‘Een vrij complexe puzzel’, noemt Jan 
Peter Treur van Van Zanten Bouw het. Niet in de laatste 
plaats, omdat het drie verdiepingen tellende gebouw een 
lichte en slanke constructie kent. En die moet ook nog 
eens midden in een woonwijk worden opgebouwd.

Boorpalen
Vandaar dat er bij het heien van het het gebouw, dat 
naast de begane grond nog twee verdiepingen kent, 
gekozen is voor trillingsvrije boorpalen om de overlast tot 
een minimum te beperken. Daar bovenop werd een in het 
werk gestorte tempex fundering en de kanaalplaten ge-
legd. De constructie zelf werd als een puzzel met prefab 
elementen in elkaar gezet, waarbij de sandwichpanelen 
het huzarenstukje waren (zie kader). 
De prefab wanden, afwisselend in lichtgrijs en antraciet, 
bleken wel een kleine verrassing tijdens de bouw op te 

leveren. Ze moesten namelijk door middel van wapening 
aan de vloeren gestort worden, in plaats van de meer tra-
ditionele manier van de vloer leggen en daar de wanden 
op plaatsen, zoals aanvankelijk was bedacht.

Uit den boze
Door het lichte en transparante karakter van het gebouw 
was het anders werken dan anders. Treur: ‘De constructie 
moest zo slank mogelijk gedimensioneerd worden. We 
hadden veel kleine kolommetjes, verder was er weinig 
constructie.’ Systeemplafonds waren, waar mogelijk, uit 
den boze. Ook hier boden kanaalplaten een goede oplos-

De betonnen constructie 
blijft grotendeels zichtbaar 
en onbeschilderd 
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06 46 22 61 15  06 50 45 16 11

www.frieslandbouwmontage.nl

  Gevelrenovatie

  Monteren 
 prefab betonelementen

  Monteren 
 HSB elementen

  Monteren staalconstructie

  Nieuwbouw

  Onderhoud

  Renovatie

  Restauratie

  Verbouw

www.dekkervangeest.nl

Klimaatinstallaties

Loodgieterwerk

Service en onderhoud

Centrale verwarming

Gasinstallaties

Luchtbehandeling

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair.

Dekker van Geest

Vlotlaan 578

2681 TX  Monster

0174-212080

sing. ‘En luchtzakken zijn dan wel weer mooi om te zien, 
dus die konden we gewoon gebruiken.’

Vanuit het architectonisch ontwerp lagen er dus behoor-
lijke uitdagingen. Want er moest ook nog eens netjes 
gewerkt worden, omdat de betonnen constructie groten-
deels zichtbaar en onbeschilderd blijft. En geluidsisolatie, 
toch al een niet onbelangrijk punt tegenwoordig, woog bij 
dit project extra mee. De gymzaal bevindt zich namelijk 

Als een puzzel met 
prefab elementen
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Door de keuze van de architect om met verschillende vloerni-
veaus en een doorkijk helemaal omhoog, kon er niet gekozen 
worden voor de standaard betonnen wanden. Het alternatief 
was spectaculair. ‘Er is sprake van veel kozijn en vlakvulling’, zegt 
Symen Talhout van Friesland Bouw & Montage, ‘Daarom is er hier 
gekozen voor een skelet met kolommen en liggers en daar een 
sandwichconstructie omheen.’ Aan de kopeinden kwam het pièce 
de résistance: antraciet betonnen elementen van 20 ton per stuk.

De elementen zijn zeven bij 3,5 meter en 28 centimeter dik met 
een binnen- en buitenspouw van beton. ‘Zulke grote zwarte 
wanden, dat is wel een unicum’, zegt Talhout. Het is dan ook geen 
kinnesinne. ‘Als zo’n element staat, dan gaat ‘ie ook niet meer. 
En dus was het zaak om de wanden vanaf een slee op de wagen 
voorzichtig met behulp van vier katrollen op hun plek te zetten. 
‘Het was een aparte monteerklus’, blikt Talhout terug, ‘ Je moet 
echt vijf stappen vooruit denken.’

Vijf stappen vooruit denken 
bij betonmontage 

De meest eenvoudige bouwkundige toepassing om een flexibele 
scheiding tussen ruimten of tussen binnen en buiten tot stand te 
brengen is een vouwwandconstructie. Door deze voorziening in 
glas uit te voeren blijft contact tussen de zones gehandhaafd en 
gaan de ruimten helemaal in elkaar over.

Solarlux is al meer dan 30 jaar een toonaangevende fabrikant van 
vouwwanden. De geheel op maat gemaakte vouwwanden zijn in 
de volle breedte te openen en kennen een hoge mate van bedie-
ningscomfort door RVS loopwerk. Specifiek voor binnenwanden 
heeft Solarlux systemen ontwikkeld met vele openingsvarianten 
om de optimale functionaliteit te waarborgen. De verzonken vloer-
rails zorgen voor een drempelloze overgang tussen de ruimtes. 

Architectenbureau HH van de bekende architect Herman 
Hertzberger en Solarlux werken al jaren samen bij het ontwer-
pen van brede scholen. Het thema functionele flexibiliteit in de 
architectuur sluit aan bij de bedrijfsfilosofie van beide partijen. 
Bij spraakmakende projecten als de Noordelijke Hogeschool 
in Leeuwarden en het multifunctionele centrum Presikhaaf in 
Arnhem zijn de flexibel glazen vouwwanden van Solarlux zeer 
succesvol toegepast.

Ruimte creëren of 
scheiden met transparante 
vouwwanden

op de eerste verdieping. De vloer daar kreeg dus extra 
aandacht, om de niet-gymmende kinderen straks geen 
overlast te geven.

Gelukkig was het goed samenwerken met de architect. 
Treur: ‘Als we bij hem kwamen en zeiden dat iets echt niet 
kon, dan kwam hij met een andere oplossing.’ Ook hielp 
het dat de opdrachtgever niet beknibbelde: ‘Het motto 
was: liever iets meer, maar dan wel goed’, aldus Treur.

Rijswijk • Brede School Stationskwartier

Licht en 
transparant
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Opdrachtgever
Stichting PCPO De Vier Windstreken, 
Bodegraven
   
Architect
ZEEP architects and urban designers, 
Amersfoort

Adviseurs
Quinta, Bergen (installaties, 
duurzaamheid);  
Van Dijke, Alphen a/d Rijn 
(constructies)  

Aannemer
ABM Belbouw, Amersfoort

Nevenaannemer 
Lok Installatietechniek, Bodegraven

Bouwperiode    
november 2014 – 7 september 2015

Bruto vloeroppervlakte  
1.560 m2

Prinses Beatrixschool • Bodegraven

De nieuwe Prinses Beatrixschool is duurzaam, kleurrijk en ligt dichtbij 
de oude lokatie. ABM Belbouw uit Amersfoort leverde 7 september 
jongstleden de nieuwbouw van de Rijngaarde in Bodegraven. Dat 
ze ruim ervaring hebben met het bouwen van basisscholen, kwam 
uiteraard goed van pas.

De kleurrijke nieuwe Prinses Beatrixschool
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Tekst: Merel van Berkel

Het nieuwe gebouw van de Prinses 
Beatrixschool in Bodegraven bestaat uit 
twee verdiepingen. Bert Jan Bulthuis, 
projectleider bij ABM Belbouw: ‘De schil 
bestaat uit gevelmetselwerk en gevelbe-
timmering. Verder plaatsten we zetwerk 
rondom de kozijnkaders en de twee 
grote witte vensters.’ Boven in het pand 
zijn lokalen te vinden en een algemene 
ruimte waar kinderen kunnen werken. 
Beneden zijn eveneens lokalen gebouwd, 
maar ook kantoorruimtes, de leraren-
kamer en een verblijfs/speelruimte. De 
laatste is enigszins verdiept, omdat hier 
een hogere ruimte gewenst is dan in de 
overige lokalen. 

duurzaam en   
   kleurrijk 

Prinses Beatrixschool
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Totaalinstallateur 

www.loktechniek.nl 

Elektrotechniek 

Installatietechniek 

Service & Onderhoud 
 
 

Broekveldselaan 11 
2411 NL Bodegraven 

0172 612207 www.vandijkebv.nl

A. van Leeuwenhoekweg 32e 
Alphen a/d Rijn

Tel. 0172 - 49 52 00  
E-mail: info@vandijkebv.nl

De verdiepte speelruimte is oranje. Lokalen zijn (ook) herkenbaar 
voor de leerlingen: elke lesruimte heeft een eigen kleur.

Fietsenberging: met motief
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Duurzaamheid
Waar mogelijk is gekozen voor duur-
zame materialen. Bulthuis: ‘De gevel 
bestaat uit kalkzandsteen binnenbladen, 
met brandwerend larikshout aan de bui-
tenkant. De kozijnen zijn van alumini-
um, de gevelbetimmering van larikshout 
en ook de linoleum vloer is relatief on-
derhoudsarm. Verder wordt goed energie 
bespaaard door een flinke hoeveelheid 
zonnepanelen op het dak.’ De aannemer 
was verder verantwoordelijk voor de 
bestrating van het schoolplein en het 
zwart-antracietkleurig hekwerk, waar 
een beukenhaag omheen zal komen. 

Witte stadsvensters
Jan Poolen, eigenaar van architectenbu-
reau ZEEP legt uit dat het hele gebouw 
zodanig is ontworpen, dat het van 
verschillende afstanden verschillend 
presenteert. ‘Op afstand zie je een ge-
bouw, afgewerkt met bakstenen en hout. 
Maar kom je dichterbij dan zie je steeds 
meer details.’ Bijvoorbeeld de grote witte 
stadsvensters, die van veraf de aandacht 
trekken en van dichtbij kozijnen blijken 
te hebben met een bladnerfstructuur. 
Deze structuur komt ook terug op de 
cementgebonden gevelbeplating van 
het fietsenhok. 

Expertise en betrokkenheid
ABM Belbouw zette een speciaal team 
op dit project dat veel ervaring heeft 
met het bouwen van scholen. De kennis 
die zij opdeden tijdens eerdere projec-
ten kwam niet alleen goed van pas bij 
praktische vraagstukken over bijvoor-
beeld digiborden of de juiste stoelpo-
ten, maar ook omtrent de inrichting en 
vloerafwerking. De leerlingen van de 
Prinses Beatrixschool werden op een 
leuke manier betrokken bij het bouwpro-
ces. Doordat het nieuwe pand dichtbij 
werd gebouwd, konden ze aanwezig zijn 
bij het slaan van de eerste paal. Verder 
werden ze tussendoor regelmatig op de 
hoogte gehouden van de voortgang in 
het bouwproces. 

Hoofdentree

Stadsvensters met bladnerfmotief

Bodegraven • Prinses Beatrixschool
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Tekst: Martine Laene

De authentieke 
uitstraling van 
het pand mag 
niet worden 
aangetast
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Moderne kunst en creativiteit in een
monumentale

jas

Utrecht • Pastoe Fabriek

Aan de Utrechtse Vaartsche Rijn, naast de bekende 
Watertoren en op steenworp afstand van het centrum, 
staat de monumentale fabriek van meubelicoon Pastoe. 
Het oudste deel van dit complex, een smal rechthoekig 
gepleisterd pand met zadeldak, stamt uit het eind van de 
17de eeuw, het jongste deel uit 1969. 
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Project Novio Tech Campus Project Pastoe 

Dit project omvat meerdere gebouwen op het voormalige Philips 
complex in Nijmegen. Deze gebouwen worden omgebouwd 
en geschikt gemaakt voor Life Science en High Tech bedrijven. 
Belangrijke voorwaarde bij het reeds opgeleverde gebouw is 
natuurlijk het energetische en duurzame aspect. Hiervoor hebben 
wij de URBAN panelen toegepast in de laboratoria en kantoren. 
Daarnaast zijn diverse ruimtes voorzien van verlichting met een 
extra decoratieve dimensie, waarbij echter de effi ciëntie voorop 
is blijven staan. Zoals bijvoorbeeld met onze LED LINEA.

POP Light is ontstaan vanuit het geloof in een superieure techniek die duurzaam is. Als ervaren lichtprofessional is 
POP Light gestart in 2010. De oprichter, met meer dan 30 jaar ervaring in de verlichtingsbranche, werkt sinds 1990 
samen met de innovatie-industrie en producenten in het verre oosten en reeds 14 jaar met LED-verlichting. POP Light 
biedt een complete range LED-verlichting voor volledige verlichting van kantoren, warehouses, scholen, winkels, hotels, 
winkelcentra, parkeerterreinen, parkeergarages, straten en meer. POP Light levert over de hele wereld LED-oplossingen 
via architecten, projectontwikkelaars, installateurs, groothandel, distribiteurs en importeurs – rechtstreeks per container 
uit het verre oosten of uit het eigen warehouse in ’s-Hertogenbosch, Nederland.

POP Light
The 
Power 
of LED

Advertorial 

POP Light B.V.  •  Zilverenberg 21  •  5234 GL ’s-Hertogenbosch  •  The Netherlands  •  +31 (0)73 6412 622  •  info@poplight.eu  •  poplight.eu

Het industriële erfgoed De Pastoefabriek met een oppervlakte van 
ruim 10.000m2 is momenteel al voor een deel door ons voorzien van 
LED-verlichting. Overige fases zijn nog in afwachting van nieuwe 
gebruikers. Het is belangrijk dat de verlichting afgestemd wordt 
met de gebruikers, zodat er een prettige en functionele werksfeer 
geboden kan worden. Op dit moment is een groot gedeelte van 
de verlichting uitgevoerd met het nieuwste gependelde up/down 
LED panel SPACE PRO. Hierdoor ontstaan ruimtelijke en decoratief 
verlichte ruimtes. Voor een fl exibele oplossing is in andere ruimten 
gebruikt gemaakt van de 3-fase rail systeem icm de MUSE Trackspot.

15-1416 POP Light - adv - 1-1 - Advertorial tbv Industriebouw - 210 x 297 mm DEF.indd   1 03-09-15   12:51



Opdrachtgever
Gebiedsontwikkeling I BV, Oss

Financiering 
Nationaal restauratiefonds, Duurzaam-
heidslening, Utrechts Restauratiefonds

Ontwikkelaar
Hendriks Projectontwikkeling BV, Oss

Hoofdaannemer
Hendriks Onderhoud en beheer BV, Oss

Architect
Bierman Henket Architecten, Esch

Adviseur installaties
Huisman & van Muijen, 
’s-Hertogenbosch

Constructeur
Goudstikker - de Vries,  
’s-Hertogenbosch

Bouwfysisch en Akoestisch 
 adviseur
LBP SIGHT, Nieuwegein 

Brandadviseur
STE BV, Maarheeze

Energie ambitieformulering 
en advies
Procap adviseurs en projectmanagers, 
Utrecht

Asbest adviseur
Hofstede CS Milieuadvies, Utrecht

E-installaties
Schrijvers Elektrotechniek BV, Oss 

W-installaties
Installatiebedrijf Vossebelt BV, Houten

Verlichting 
Poplight uit ’s-Hertogenbosch

Sprinkleraanpassingen
BAM techniek BV – Fire Protection, 
Veenendaal

Glas- en Schilderwerk
Ernis Schilderwerk BV, Geffen

Volglazen binnenwanden 
IS Wanden & Plafond systemen, 
 Bergeijk

Interieurmeubels 
Bestra Interieurbouw, Helmond

Bouwperiode
Januari 2015 – augustus 2016

Bruto vloeroppervlakte
7.000 m2

Utrecht • Pastoe Fabriek

Hoofdaannemer Hendriks Bouw & 
Ontwikkeling renoveert en verbouwt dit 
industrieel erfgoed naar een ontwerp van 
Bierman Henket Architecten. De fabriek 
wordt onder andere de nieuwe locatie van 
de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 
(HKU), biedt ruimte aan kleine zelfstandi-
ge ondernemers in de creatieve sector en 
krijgt een zelfstandige horecavoorziening.

Nostalgisch loft
De werkzaamheden voor renovatie en 
verbouwing zijn per gebouw op maat 
gesneden. Authentieke en karakteristieke 
elementen, zoals een originele ketelin-
stallatie en de kunst in betonreliëf op 
de gevel van de fabriekshal, worden als 
waardevolle stukjes geschiedenis geres-
taureerd en geïntegreerd. 
In de fabrieksruimten verwijdert Hen-
driks alle oude tussenwanden. Zo ont-
staan grote open ruimtes die naar wens 
kunnen worden ingedeeld met glaswan-
den. ‘Door de gekozen loft-stijl benadruk-
ken we het industriële karakter van de 
fabriek en blijven installaties aan wanden 
en plafonds zichtbaar’, vertelt projectbe-
geleider Gerwin van Vucht namens Hen-
driks. Op de begane grond realiseren we 

onder andere een grote multifunctionele 
presentatieruimte voor de HKU. Vanuit de 
vergaderruimte op de eerste verdieping, 
“het balkon”, kijk je door het grote raam 
in de wand zo op het toneel.’

Gefaseerd eruit, en erin
De productie van vertrekkend huurder, 
de wereldbekende designmeubelfa-
briek Pastoe, blijft doorlopen tijdens de 
verbouwing. Pastoe trekt zich gefaseerd 
terug uit het complex om begin 2016 
geheel verhuisd te zijn. Tegelijkertijd zul-
len de HKU en kleine zelfstandig onder-
nemers in de creatieve sector de fabriek 
gefaseerd betrekken. 
‘Waar op de eerste verdieping gesloopt 
en verbouwd wordt, hebben op de 
tweede verdieping al enkele kleine on-
dernemers hun nieuwe kantoor betrok-

Grote open ruimtes die naar wens kunnen 
worden ingedeeld met glaswanden.

En zo kan dat er ‘bewoond’ uitzien
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Installatiebedrijf Vossebelt B.V. is al bijna 50 jaar operationeel in  
de  utiliteitsbouw. Wij hebben veel ervaring in renovatieprojecten.

Voor een vakkundig advies en het leveren van maatwerk

VERWARMING

KOELING

LUCHTBEHANDELING

BEHEER
Gespecialiseerd in het verduurzamen 
van technische installaties en 
het aanpassen tot label A niveau.

Pakketboot 5 | 3991 CH  Houten | Tel. (030) 2885108 | info@vossebelt.org
Kijk op onze website www.vossebelt.org

Pastoe Fabriek • Utrecht

Het moderniseren van verwarming, sanitair 
en afzuigsysteem in de Pastoe fabriek ligt in 
handen van Installatiebedrijf Vossebelt. Dit 
bedrijf uit Houten plaatste nieuwe sanitair 
groepen en bijbehorende luchtafzuigsyste-
men. Het huidige verwarmingssysteem in de 
fabrieksgebouwen bestond uit een geda-
teerd éénpijpsysteem. Met het bijplaatsen 
van nieuwe radiatoren is dit omgebouwd 
naar een modern tweepijpsysteem. Elke 

radiator wordt na de aanpassing individueel 
regelbaar door toepassing van thermostati-
sche radiatorventielen. 

Als familiebedrijf kan Vossebelt bijna 50 jaar 
ervaring in de installatietechniek overleg-
gen. ‘Wij bieden installaties op maat voor zo-
wel particuliere als zakelijk opdrachtgevers, 
in grote en kleinere projecten’, vertelt Dirk 
van Zijtveld, directielid bij Vossebelt. De in-

stallaties die Vossebelt levert en onderhoudt 
variëren van klimaatbeheersing, ventilatie 
en luchtbehandeling tot verwarming. Daar-
bij zijn onze kernwaarden vakmanschap, 
betrouwbaarheid en professionaliteit’, aldus 
Van Zijtveld. ‘De samenwerking met hoofd-
aannemer Hendriks verloopt zeer prettig. 
Een professionele en open opstelling van 
beide partijen helpen natuurlijk altijd.’

W-installaties moderniseren

Waar op de eerste verdieping 
gesloopt en verbouwd 

wordt, hebben op de tweede 
verdieping al enkele kleine 
ondernemers hun nieuwe 

kantoor betrokken

Vakwerkspanten geven extra 
karakter aan de ruimten

Ernis Schilderwerken • Veldstraat 31C • 5386 AW Geffen 
073-5323400 • www.ernis.nl
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Via opdrachtgever Hendriks Bouw werd 
Ernis Schilderwerken uit Geffen betrokken 
bij de renovatie van de Pastoe Fabriek. ‘Een 
uitdagend renovatieproject waarbij het van 
belang was om te renoveren én daarbij het 
oude karakter en aanzicht te behouden’, 
aldus Brian van Zoggel van Ernis Schilder-
werken. ‘We hebben er met veel passie voor 
ons vak aan gewerkt.’

Allereerst zijn de slechte kozijnen onderhan-
den genomen. Dat betekent rotte stukken 
wegfrezen en weer opvullen met Repair-
Cair, ondeugdelijke verflagen verwijderen 
en sponningen gronden. Niet te repareren 
dorpels en stijlen zijn in samenwerking met 
de ervaren timmerlieden van Hendriks Bouw 
vervangen. Deze samenwerking verliep 

gemakkelijk, omdat het schildersbedrijf het 
pand volledig in de steigers had gezet en 
meerdere partijen gelijktijdig werkzaam 
konden zijn. In de oude gedeelten van de 
fabriek is het glas vervangen door monu-
mentaal glas van AGC. Dat voldoet aan de 
hedendaagse kwaliteitseisen maar heeft 
een authentieke uitstraling. 

De te schilderen onderdelen zijn daarna 
afgelakt met hoogglans lak aan de buiten-
zijde en zijdeglans lak aan de binnenzijde 
(beide Trimetal). Wanden en plafonds zijn 
gesausd met hoogwaardige, schrob-vaste 
latex. Om het ‘oude’ karakter te laten leven, 
zijn gaten in de oorspronkelijke wanden en 
plafonds in tact gebleven.

Samenspraak tussen Ernis Schilderwerken 
en de aannemer heeft geresulteerd in enkele 
bouwkundige aanpassingen, waardoor tech-
nische details met betrekking tot afwatering 
van hemelwater bij kozijnen en gevelbepla-
ting beter tot hun recht komen.

Van Zoggel kijkt terug op een prettige 
samenwerking: ‘Goed overleg en het doel-
matig afstemmen van de werkzaamheden 
hebben een prachtig resultaat opgeleverd 
met tevreden opdrachtgever en huurder.’ 
Dat mogen we ook verwachten van Ernis 
Schilderwerken die met ruim 35 jaar ervaring 
in zowel bouw, als renovatie een betrouw-
bare partner is voor glas- en schilderwerk en 
klanttevredenheid als uitgangspunt heeft.

Klantgericht schilder- en glaswerk

Utrecht • Pastoe Fabriek

ken’, aldus Johan Bombach , directeur 
bij Hendriks Bouw en Ontwikkeling. 
Hoofdaannemer Hendriks zorgt ervoor 
dat de ‘winkel’ open kan blijven tijdens 
de verbouwing. ‘Regelmatig verhuizen 
we zittende huurders tijdelijk naar een 
andere plek en leggen we andere routes 
en in- en uitgangen aan om werkzaam-
heden door te kunnen laten gaan.’ 

Duurzaamheidsambitie
Door zich te committeren aan een groen 
duurzaamheidslabel, heeft het project 
de (financiële) steun ontvangen van het 

Nationaal Renovatiefonds en Triodos 
Financiering. 
‘Met deze ambitie balanceren wij continue 
op de grens tussen behouden en vernieu-
wen.’ Creativiteit is een vereiste om dit 
erfgoed te laten voldoen aan strenge duur-
zaamheidseisen. De authentieke uitstraling 
van het pand mag niet worden aangetast 
en aanpassingen moeten esthetisch accep-
tabel blijven. Binnen deze grenzen worden 
bijvoorbeeld het glas in de authentieke 
kozijnen van het monumentale gedeelte 
vervangen door isolerende beglazing en 
doet led-verlichting zijn entree. 

Nieuwe beglazing 
in bestaande 
kozijnen
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A’DAM Toren • Amsterdam

Tekst: Mirjam Oomen
Foto’s: Jasper Juinen

Er is straks veel te doen 
in de verticale stad
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Opdrachtgever
Sander Groet, Duncan Stutterheim, 
Hans Brouwer & Lingotto

Architect
Claus en van Wageningen Architecten, 
Amsterdam 

Architect technische uitwerking
OeverZaaijer architectuur en 
 stedebouw, Amsterdam 

Adviseurs
Royal Haskoning DHV (constructies); 
Huygen Installatie Adviseurs (instal-
laties); Deerns, (liftinstallaties); DGMR 
(bouwfysica); DPA Cauberg-Huygen 
(brandveiligheid) 
IGG Bointon de Groot (bouwkos-
ten); Joustra Management (project-
management)

Hoofdaannemer
J.P. van Eesteren, Barendrecht 

Installaties
Van Losser Installatiegroep, Rijssen 

Staalconstructies
Buiting Machinebouw en Staal-
constructie BV, Broekland 

Gevelelementen
Betonindustrie De Veluwe, Staphorst 
Liften: Kone BV, Den Haag

Stalen trappen, balustrades, 
hekwerken
Van Pommeren Las- en Montagebedrijf, 
Veenendaal

Funderingsconstructies
Voorbij Funderingstechniek BV, 
 Amsterdam 

PVC coating gevel
Cocoon Holland B.V., Amsterdam

Sloop
RGS Groep, Rijssen

Maatwerk kunststof profielen
Custum Made Profiles, Dedemsvaart

Bouwperiode
juli 2014 - voorjaar 2016

zicht op de hoofdstad
360 graden

‘Hello, I’m A’DAM. I can see everything.’ 
Een bijzondere uitspraak voor een 
toren, maar in het geval van de A’DAM 
Toren volledig gerechtvaardigd. 
Voorheen bekend als de Shell-toren 
achter het CS, is A’DAM vanaf voorjaar 
2016 de place to be voor de creatieve en 
(muziek)industrie, toeristen en (inter)
nationale gasten. Vanuit de kroon – 
het observatiedek LOOKOUT – heb je 
een ongeëvenaard uitzicht over de 
landelijke hoofdstad.

A’DAM staat voor Amsterdam Dance And Music. 
A’DAM is een verticale stad met diverse restau-
rants, zoals het ronddraaiende restaurant op de 19e 
verdieping, een club in de kelder, een hotel en een 
observatiedek LOOKOUT op de 21e etage. Daarnaast 
vestigen zich ook diverse kantoren uit de creatieve 
en muziekindustrie in de toren. De kroon op het werk 
is een letterlijke kroon, een bovenste verdieping die 
overhoeks op de toren is geplaatst zodat de bezoeker 
op alle plaatsen een weids uitzicht heeft over de stad 
en de verre omgeving.

Zware kroon
In februari 2014 begon het werk voor aannemer J.P. 
van Eesteren. ‘Onderdeel van de aanbesteding was het 
optimaliseren van het plan’, vertelt projectmanager 
Ton Wansing. ‘Na de planfase startten we in juli 2014 
met de realisatie van de opdracht.’ Er is een aantal be-
langrijke aandachtspunten voor dit project. Ten eerste 
de logistiek. Door de locatie is opslag niet mogelijk en 
wordt alles just-in-time aangeleverd. Om die reden 
zijn veel onderdelen elders geprefabriceerd en als 
complete bouwdelen aangeleverd. Het tweede punt 

Impressie A’DAM Toren
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was de volledige vernieuwing van de gevel en het 
derde de toevoeging van een aantal verdiepingen plus 
de kroon. Onder het toeziend oog van de camera’s van 
regionale televisiezender AT5 werden de onderdelen 
van de kroon, waarvan de zwaarste 85 ton woog, om-
hoog gehesen met een speciale kraan. ‘We gebruikten 
de grootste mobiele kraan van Europa’, aldus Wan-
sing. ‘Om de kraan stabiel te kunnen plaatsen is er 
een aparte, onderheide fundering aangelegd. De kroon 
had een voorbereidingstijd van acht maanden en is 
grotendeels geprefabriceerd, waardoor we hem uitein-
delijk binnen drie dagen hebben kunnen plaatsen.’

Wind, hagel, regen, UV-stralen… de A’DAM Toren is ertegen 
bestand door de afwerking van de gevel met een gespoten PVC 
coating van Cocoon Holland. ‘Ons systeem was opgenomen door 
de architect, omdat wij samen met Cocoon in de VS de enige zijn 
die dit unieke product voeren’, vertelt directeur Arjan van der Zee. 
‘De grootste voordelen zijn dat de afwerking geheel naadloos is, 
een zeer lange levensduur heeft en in vrijwel elke kleur is uit te 
voeren. Het betreft PVC dat wij op de geveldelen spuiten. Door 
de spuittechniek kunnen we alle bouwonderdelen naadloos af-
dichten. Dat doen wij ook binnen, bijvoorbeeld in clean rooms en 
operatiekamers. A’DAM Toren is voor ons een groot project, in lijn 
met het tijdelijke gebouw Prada Transformer in Seoul van Rem 
Koolhaas. Daar hebben we hetzelfde product toegepast.’

De unieke jas van 
A’DAM Toren

Trappen, balustrades en hekken

Een hoog pand als A’DAM Toren kan niet bestaan zonder trappen. 
Véél trappen. Van Pommeren Las- en Montagebedrijf levert voor 
dit project alle stalen trappen, glazen balustrades en hekwerken. 
Waaronder ook bijzondere trappen. Een trap met houten treden 
en glas als balustrade, bijvoorbeeld. En een spiltrap met een 
gewalste stalen plaat van een meter hoog als buitenboom. ‘Elke 
trap is anders’, zegt projectleider Tony van Leeuwen. ‘Zo’n 70 pro-
cent van wat wij maken is geen standaard product. Als het met 
niet-standaard staal te maken heeft, dan pakken wij het op.’ Alle 
trappen zijn handgemaakt.

Balans tussen eisen en wensen
‘Bovenop het skydeck van de A’DAM Toren komt rondom een 
hekwerk met RVS netten’, vervolgt Van Leeuwen. ‘Vanwege de 
hoogte gelden hier strenge eisen en normen. Toch moet je ook 
flexibel zijn. Op de 18e verdieping bijvoorbeeld moeten glazen 
balustraden komen, zodat de bezoekers rondom uitzicht hebben. 
Een ander voorbeeld is de montage van een luik als vluchtroute 
vanuit de kelder, hydraulisch bedienbaar en vanaf buiten niet 
zichtbaar. Over dit soort zaken denken wij met de opdrachtgever 
mee, want we zien het als onze taak de combinatie van wettelijke 
normen en de gebruikerswensen mogelijk te maken.’ 

‘Voor ons wordt het leuk 
als anderen ‘nee’ zeggen’

Profiel stelkozijn maakt 
van buiten naar binnen 
 bouwen mogelijk

Een groot en gecompliceerd profiel voor stelkozijnen vergt 
doorgaans minstens twaalf weken productietijd. Die tijd was 
er niet voor de A’DAM Toren. Custom Made Profiles zegde een 
levertijd toe van tien weken en realiseerde binnen die tijd de 
extrusiematrijs en de eerste levering profielen, zodat de kozijnen 
konden worden gelast en ingestort in de geveldelen. ‘Het profiel 
is gemaakt van “Kunststof-kozijnen-PVC”, het beste PVC op de 
markt’, vertelt manager Fred Smeding. ‘Daarnaast is het duur-
zaam, want we hebben gerecycled materiaal gebruikt.’ Door het 
nieuwe stelkozijn werd het voor de aannemer mogelijk om van 
buiten naar binnen te werken (zie hoofdartikel). Fred Smeding: 
‘J.P. van Eesteren heeft ons gemeld dit nieuwe bouwsysteem ook 
voor in andere projecten in te willen zetten. Op maat gemaakte 
kunststof profielen zijn een toegevoegde waarde voor projecten 
en mogelijk vanaf 2.000 meter.’ 

Tijd is geld

A’DAM Toren • Amsterdam
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Van buiten naar binnen gevel bouwen
Overal moest van tevoren over nagedacht worden en 
mede daarom is de toren vooraf in BIM uitgewerkt en 
gemodelleerd. Mogelijke knelpunten werden on-
dervangen en het 3D-model heeft zichzelf bewezen 
in dit project, vindt Ton Wansing. ‘Neem de gevels. 
Deze moesten erop vóór de kroon, maar we hadden 
geen tijd om de hele toren in de steigers te zetten. 
Dus hebben we van buiten naar binnen gewerkt. De 
prefab gevels, met daarin vooraf geplaatste kozijnen, 
werden één voor één aangeleverd en geplaatst. Het 
binnenspouwblad deden we pas daarna. Op topdagen 

konden we door deze werkwijze anderhalve verdie-
ping per dag realiseren.’

Vooruitstrevend pand
A’DAM telt uiteindelijk 22 verdiepingen. Bij de instal-
laties is duurzaamheid een aandachtspunt. ‘Verwar-
ming en koeling van het gebouw gebeurt met een 
WKO-systeem en daarnaast passen we zonne-energie 
toe en wordt de wind benut voor ventilatie. Als je je 
richt op een creatieve en vooruitstrevende sector, 
moet het gebouw waarin men zich huisvest ook over 
die eigenschappen beschikken’, besluit Ton Wansing. 

COCOON GEVELBEKLEDING 
SLUIT NAADLOOS AAN OP UW WENSEN

Enkele voordelen op een rij
• Waterdicht, duurzaam en onderhoudsarm
•  Aan te brengen op verschillende  

bouwmaterialen
•  Flexibel, daardoor zeer geschikt  

voor overgangen in materiaal
• Geheel naadloos door spuitmethode
•  Bestand tegen temperaturen van  

–42ºC tot +85ºC

+31 (0)20 68 67 808 • www.cocoon.eu

Neem contact op  of kijk op onze website voor meer informatie!

Nooit standaard met staal

Kazemat 30
3905 NR  Veenendaal
Tel: 0318-701086
E: info@van-pommeren.nl
Website: van-pommeren.nl

Plaatsing van De Kroon. ‘We gebruikten de grootste mobiele kraan van Europa.’

Vanuit het observatiedek 
LOOKOUT heb je een 
ongeëvenaard uitzicht

Postbus 57
7700 AB  DEDEMSVAART (NL) 
Tel. : + 31 (0)523 – 624 352
Fax  : + 31 (0)523 – 615 636
f.smeding@kunststofprofielen.nl 
www.kunststofprofielen.nl
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Opdrachtgever
Stichting tot behoud van 
 cultuurhistorische buitenplaatsen

Architect
Enderman de Kat Architecten,  
Den Haag

Aannemer
Burgy Bouwbedrijf, Leiden

E-installaties
Electrocel bv, Den Haag

W-installaties
Bernard Schulte  BV, Voorhout

Schilderwerk
Van Kesteren Schilders, Voorhout

Restauratieperiode
2015-2016

Buitenplaats   Berbice
Restauratie Buitenplaats Berbice • Voorschoten

Het hoofdhuis van Buitenplaats Berbice

Al een mooi resultaat van 
meester-leerling werk

Daken en goten zijn 
het eerst aangepakt
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wordt in oude glorie hersteld
Buitenplaats   Berbice

Tekst: Loet van Bergen

Het van oorsprong 17e eeuwse Berbice is één van de laatste 
overgebleven buitenplaatsen in Voorschoten. Sinds 2009 is de 
Stichting tot Behoud van Cultuurhistorische Buitenplaatsen 
eigenaar. Momenteel wordt het hoofdhuis en portierswoning 
gerestaureerd dat door een bijdrage van de provincie, subsidies 
en fondsen mogelijk wordt gemaakt. In totaal gaat de restauratie 
circa 2 miljoen euro kosten.

Plan van aanpak
Architect Michiel Enderman van Ender-
man de Kat Architecten is een vroeg sta-
dium betrokken geraakt bij dit project. 
‘Er was toen nog geen zicht op hoe de 
restauratie diende te worden aangepakt 
en hoe het financiële plaatje eruit zou 
zien. We hebben eerst een inventarisatie 
gemaakt van de staat van het pand en 
nieuwe tekeningen vervaardigd omdat 
oude tekeningen niet bestonden. Vervol-
gens hebben we de Stichting geholpen 
bij het aanvragen van subsidies, fondsen 
en de benodigde vergunningen. Met 
alle betrokken partijen hebben we een 
bouwteam geformeerd en een plan van 
aanpak voor de restauratie opgesteld. 
Doel was alles zoveel mogelijk in de 

oorspronkelijke stijl terug te brengen 
en daarbij gebruik te maken van zoveel 
mogelijk oude materialen, zoals grenen 
en eiken planken en balkhout.’

Restauratie fasen
De restauratie van Buitenplaats Berbice 
wordt in vier fasen uitgevoerd. Burgy 
Bouwbedrijf uit Leiden voert de restau-
ratie van buitenplaats Berbice uit als 
Restauratie Opleidingsproject. Onder 
leiding van een leermeester zijn er vijf 
leerlingen aan het werk. 
In fase 1 zijn alle goten en daken geres-
taureerd. Bijzonder noemt Enderman de 
restauratie van het koepeldak dat met 
een speciale constructie en op maat ge-
maakte loden platen is gerealiseerd. 

Onderdeel van 
fase 2: de serre

De restauratie van het koepeldak is 
gedaan met een speciale constructie 
en op maat gemaakte loden platen
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 www.bernardschulte.nl
nijverheidsweg 10 - Voorhout - tel. 0252-21 57 62 www.hundersmarckbV.nl

VOOrhOut

SCHULTE BVBERNARD
CENTRALE VERWARMING, AIRCONDITIONING,

LOODGIETERSWERK EN VENTILATIESYSTEMEN

Samen Sterk

Bernard Schulte 
Voorhout bv

al meer dan 100 jaar
behaaglijk & vertrouwd
■  Comfortabel warm huis, zonder hoge 

stookkosten of gezondheidsrisico’s 
■ Gedegen onderhoud
■ 24-uurs storingsdienst
■  Grondige inspectie door ervaren warmte 

specialisten
■  Energie besparen zonder comfort te
 verliezen
■  Leverancier van duurzame energie zoals 

zonnepanelen
■  Reiniging van luchtkanalen / onderhoud 

aan mechanische afzuiging
■  Wij werken met gerenommeerde merken 

als Nefit, Remeha en Vaillant
■ Zink-, lood- en dakwerk
■ Sanitaire installaties 
■  Showroom met verschillende design-
 radiatoren, sanitair en CV ketels, 
 bezoek graag op afspraak. 

LOODGIETERSBEDR I J F

C. HUNDERSMARCK BV
Onderdeel van Bernard Schulte

 

Restauratie Buitenplaats Berbice • Voorschoten

Lijnolie
Fase 2 behelsde de restauratie van de 
buitenkant van het pand: de gevels, de 
erkers en de serre. 
Voor het schilderen van het buitenwerk 
is gekozen voor een verf op basis van 

lijnolie. Het gekleurde pleisterwerk aan 
de buitenkant is ook onder handen 
genomen. ‘Om de gewenste resultaten 
te krijgen, hebben we diverse proeven 
gedaan en monsters gemaakt.’ Fase 1 
en 2 zijn op dit moment afgerond. Dit 
najaar start fase 3 met de aanpak van 
het leidingwerk van gas, water, elektra, 
riolering, verwarming en sanitair. Dat is 
volgens Enderman hard nodig want de 
elektra stamt uit 1922 en bleek brandge-
vaarlijk. Ook de CV installatie uit 1937 
voldeed niet bepaald meer aan de eisen 
van vandaag. Tegelijkertijd proberen we 
het pand een stukje te verduurzamen 
door isolatie van het dak in combinatie 
met zonnepanelen en gelamineerd glas. 
Tevens hopen we in het najaar, afhanke-
lijk van de financiële ruimte, te beginnen 
met fase 4, het herstellen van alle vloe-
ren, muren, plafonds, binnendeuren en 
andere interieurdelen’, aldus Enderman.

De portierswoning
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OCS
Office Cabling Systems B.V.
Distributieweg 51e
4283 JN Giessen

T: (0183) 309425
E: info@ocsystems.nl
W: www.ocsystems.nl

Giessen • OCS Kabelmanagement

Groot assortiment en passende oplossingen
OCS (Office Cabling Systems B.V.) biedt oplossingen voor 
kantoor- en werkplekbekabeling zodat iedereen altijd en 
overal veilig kan werken. Vanaf begin tot eind denken de 
kabelspecialisten met (binnenhuis)architecten, installa-
teurs, projectinrichters en groothandelaren mee voor de 
best passende oplossing voor een vraagstuk. Met een groot 
assortiment aan kabelmanagement producten en goede 
samenwerking met de beste elektrotechnische grossiers, is 
bijna elke oplossing binnen 24 uur overal in Nederland. 

Van kantoorcomplex tot museum
De producten worden onder andere toegepast in kan-
toorcomplexen. Dankzij de moduletechniek van de 
geïntegreerde inbouwunits, heeft iedere (flex)werknemer 
alle benodigde aansluitingen binnen handbereik. Ook 
sportscholen worden voorzien van OCS oplossingen: met 
geïntegreerde aansluitingen in de vloer verdwijnen alle 
 kabels uit het zicht. Zelfs musea zien het voordeel van 
OCS producten: speciaal op maat gemaakte vloerdozen 
passen in verschillende vloertypes. 

Kabelmanagement voor nu en later
Door te luisteren naar de mensen die met de producten 
werken, blijven de producten voldoen aan alle behoeften. 
Gebouwen kunnen bijvoorbeeld in een korte tijd verande-
ren van functie: van interactieve bibliotheek naar kleding-
winkel. De nieuwste vloerdozen zijn daarom nog gemak-
kelijker te installeren, 100% duurzaam en vlamdovend. De 
vloerafwerking kan altijd volledig worden doorgetrokken 
in de deksel van iedere instort- of holle ruimte vloerdoos 
waardoor het esthetisch ontwerp staande blijft. Zo is ieder 
gebouw tot in de puntjes veilig, duurzaam en klaar voor 
vandaag en morgen.  

Totaalleverancier in kabel 
management denkt altijd mee
Het lijkt soms vanzelfsprekend: werkende apparaten. Maar dan wel graag zonder kabels 
in het zicht zodat onze (werk)omgeving er netjes, opgeruimd uitziet én veilig is. OCS 
voldoet als totaalleverancier in kabelmanagement dagelijks aan deze wensen.

OCS
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Restauratie Janskerkhof 13-13a • Utrecht

Universiteitsgebouw Janskerkhof 13-13a, een rijksmonument 
uit 1648, was toe aan een opknapbeurt. Om de overlast voor 
de universiteit zoveel mogelijk te beperken en de krappe 
planning te halen, koos restauratiebouwbedrijf Koninklijke 
Woudenberg voor de strategie van partnerschap.

Janskerkhof 13
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Tekst: Margot Visser

In hartje Utrecht staat het fraaie zeven-
tiende-eeuwse grachtenpand Janskerk-
hof 13-13a. Het vierkante huis werd in 
1648 gebouwd in opdracht van Bartholo-
meus van Vloten. Rond 1800 woonde hier 
Willem Jan Both Hendriksen, de rijkste 
Utrechter uit zijn tijd. In de vorige eeuw 
deed het pand onder meer dienst als 
bank en gerechtsgebouw. Nu maakt het 
deel uit van de Universiteit Utrecht. Er 
zijn een aantal administratieve afdelin-
gen en laboratoria gehuisvest. Bijzonder 
is dat er relatief veel van het oorspronke-
lijke interieur behouden is gebleven. 

Vakantiewerk
In mei van dit jaar schreef opdrachtgever 
Rijksvastgoedbedrijf een tenderaanbe-
steding uit voor het groot onderhoud 
aan het pand. Dit betrof werkzaamheden 
aan het dak, de gevels en de kozijnen. 
In deze aanbesteding was de planning 
doorslaggevend. De uitdaging was om de 
overlast voor de gebruiker (Universiteit 

Opdrachtgever
Rijksvastgoedbedrijf, Den Haag

Architect/directievoerder
Architectenbureau Fritz, Bussum

Bouwbedrijf
Koninklijke Woudenberg BV, Ameide

Bouwperiode 
aug 2015 – nov 2015

Aanneemsom
c 980.000

Snelle restauratie Janskerkhof door 

  strategisch   
partnerschap

Utrecht) zoveel mogelijk te beperken. 
Daarom was het uitvoeringsplan van 
Koninklijke Woudenberg erop gericht om 
al het binnenwerk in de vakantieperiode 
uit te voeren. Een bouwstart direct na 
opdrachtvertrekking was daarbij van 
groot belang.

Meteen kunnen beginnen
Koninklijke Woudenberg besloot vanwe-
ge deze eisen het over een andere boeg 
te gooien. ‘We hebben ingezet op strate-
gisch partnerschap’, vertelt projectleider 
Wibo van der Jagt. ‘Het aanbestedings-
traject zijn we ingegaan met de volgens 
ons beste partijen voor deze opgave. 
Dat hebben we wel eerder gedaan, maar 
niet in deze omvang, namelijk voor alle 
disciplines. Om tijd te winnen hebben 
we al in het voortraject berekeningen 
opgesteld, tekeningen laten maken en 
vergunningen aangevraagd. Op die ma-
nier konden we voldoen aan de eis om, 
mochten we de opdracht gegund krijgen, 
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EDE
Enka

Om de overlast door duiven te beperken, is op het dak van Janskerkhof 13-13a een nieuwe duivenwering 
aangebracht. Het gekozen draadsysteem werkt met een tussen twee staafjes gespannen RVS-draad. 
‘Door een veertje blijft het draadje bewegen. Daar houdt een duif niet van’, legt Michael Boesewinkel 
van B-Max Solutions, specialist in vogelwering, uit. Het in Bussum gevestigde bedrijf verving de be-
staande, rommelig uitziende vogelwering door een nieuw systeem met een strakke uitstraling. 
B-Max Solutions heeft een ruime ervaring in het plaatsen van vogel- en duivenwering, ook op monu-
mentale panden. Boesewinkel biedt ook andere systemen aan, zoals schrikdraad, weringspennen en 
vogelweringsnetten. Het draadsysteem is het meest toegepaste product. ‘Het valt het minst op en is 
niet onderhoudsgevoelig’, aldus Boesewinkel. 

Draadsysteem houdt duiven weg

In de aan
besteding was 

de planning 
doorslag

gevend
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   WWW.RIDDERLEIDEKKERS.COM  INFO@RIDDERSYSTEMS.COM    T +31 (0) 888 111 888

DE SPECIALIST IN 
ONDERHOUD EN RESTAURATIE

Hoofdvestiging:
De Marowijne 41
1689 AR Zwaag

Nevenvestiging:
Koperslagerstraat 21A

5405 BS Uden

meteen te beginnen. Daar zat natuurlijk 
een risico aan vast, maar hier heeft het 
goed uitgepakt.’

Doorlooptijd
In een Lean-sessie zijn vervolgens alle 
werkzaamheden op elkaar afgestemd, 
waardoor de totale doorlooptijd flink is 
verkort ten opzichte van normaal. ‘Bijko-
mend voordeel hiervan is dat iedereen 
al in een vroeg stadium bekend is met 
het werk en elkaars werkzaamheden. 
Daardoor kan er tijdens de uitvoering 
efficiënter maar vooral plezieriger met 
elkaar worden samengewerkt,’ meent 
Van der Jagt.

Introductieweek
In de tweede week van augustus zijn de 
werkzaamheden van start gegaan. Een 
uitdaging, aangezien dit midden in de in-

Wij geven gebouwen een tweede leven’, zegt Wessel Wijnen, 
directeur van Barst Glas en Schilderwerken. Zijn bedrijf is 
gespecialiseerd in het restaureren van monumentaal glas- en 
schilderwerk. Recentelijk uitgevoerde werken zijn het giraffen-
verblijf en de theeschenkerij in diergaarde Blijdorp, de nieuwe 
luifel van het Kurhaus en is (onderhouds)werkzaamheden 
aan het Rijksmuseum.

Voor het pand Janskerkhof 13-13a kreeg Barst Glas en Schilderwer-
ken de opdracht om de zeventien stalen dakkapellen te restau-
reren. ‘Die zijn in zeer slechte staat’, vertelt Wijnen. ‘Door een 
koudebrug is er condensvorming ontstaan in de stalen profielen. 
Vervangen door nieuwe profielen was geen optie vanwege de 
monumentale uitstraling en dus gaan we ze compleet restaure-
ren. Door de profielen aan de binnenzijde te tectyleren en stop-
pasta te gebruiken in plaats van stopverf kunnen we toekomstige 
vochtproblemen voor negentig procent voorkomen. In de jaren 
tachtig, toen de dakkapellen werden geconstrueerd, bestonden 
deze technieken nog niet. Door deze nu toe te passen, kunnen 
we een monumentaal pand als dit enorm verrijken.’ Zijn bedrijf 
brengt verder nieuwe glaslatten van roestvrij staal aan en nieuwe 
beglazing met een hogere isolatiewaarde. Ook het tuinpaviljoen 
krijgt nieuw isolatieglas aan.

Nieuwe technieken
voorkomen vochtproblemen

Janskerkhof 13A 

Utrecht • Restauratie Janskerkhof 13-13a

troductieweken van de universiteit viel. 
‘Dat was wat ongelukkig’, beaamt Van 
der Jagt. ‘De straat was afgezet en het 
werk was lastig bereikbaar. Na intensief 
overleg met opdrachtgever en gebruiker 
konden we toch starten met het opbou-
wen van onze steigers en hebben we 
conform planning door kunnen werken.’

Nodig
De onderhoudsbeurt was hard nodig 
volgens de projectleider. ‘Vooral het 
voegwerk van de gevels, ook onder de 
waterlijn, was aan onderhoud toe en 
het pand kon wel een schilderbeurt 
gebruiken. De pannendaken worden 
opnieuw gedekt en de platte daken 
worden van nieuwe bitumen voorzien. 
De stalen dakkapellen en corridors die 
in de jaren tachtig zijn aangebracht, de 
enige moderne toevoeging aan het pand, 

zijn op sommige plekken in zeer slechte 
staat. Die restaureren we volledig.’ Medio 
november zullen de werkzaamheden 
worden afgerond. 
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BARST
Bestellen | Aanbrengen | Restauratie | Schilderen | Totaalglas

Glas & Schilderwerken B.V.

peulenstraat 139  •  3371AL  Hardinxveld-Giessendam

info@b-maxsolutions.nl

De restauratie van het dak van Janskerkhof 13-13a omvat meer 
dan alleen het herstellen van de pannendaken. De opdrachtgever 
wilde ook de platte dakdelen isoleren en met EPDM beplakken. 
Daarbij is het belangrijk om vooraf goed inzichtelijk te maken wat 
de bouwkundige consequenties zijn. ‘Door isoleren kan bijvoor-
beeld een dakrand te hoog worden waardoor deze niet meer goed 
aansluit’, vertelt Pieter Spijker, directeur van Skins For Buildings (de 
holding waarvan Ridder Leidekkers en Koperslagers onderdeel van 
is). ‘Wij hebben de kennis en kunde in huis om dat vooraf in kaart 
te brengen en in een plan van aanpak te verwoorden. Om die reden 
heeft Koninklijke Woudenberg voor ons gekozen op dit project. Wij 
vervullen hier, evenals in andere restauratieprojecten, de rol van 
‘dakregisseur’: we voeren het werk niet alleen uit maar doen ook 
de werkvoorbereiding en de organisatie.’
Wat Ridder Leidekkers en Koperslagers verder onderscheidt is dat 
het bedrijf alle disciplines in huis heeft om een restauratie uit te 
voeren. ‘Wij hebben niet alleen leidekkers en zinkwerkers maar 
kunnen onder meer ook pannen leggen en EPDM aanbrengen,’ 
aldus Spijker.

Regisseursrol voor 
dakrestaurateur

Restauratie Janskerkhof 13-13a • Utrecht
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Opdrachtgever/ontwikkelaar
Pro Delta, Rotterdam

Architect
DENC, Bussum

Aannemer
Sprangers Bouwbedrijf , Breda

W-installateur
Van Bon Installaties – Technisch Beheer, 
Heesch

E-installateur
Van Loon Elektrotechniek, Dongen

Sprinklerinstallatie
Spie/KIN, Tilburg

Gevel
Hardeman - van Harten, Lunteren

Bouwperiode
maart 2015 – november 2015 (1e fase)

stelt huurder centraal

Tekst: Margot Visser

Op het Tilburgse bedrijventerrein Vossenberg West II worden de contouren zichtbaar van Distriport 
Tilburg. Met een oppervlakte van ruim 63.000 m2 is dit het grootst beschikbare bedrijfsgebouw op 
Vossenberg West II. Flexibiliteit voor de huurder is hét kenmerk van het kwalitatief hoogwaardige pand. 

Distriport
Tilburg

Onderdeel van de tweede logistieke hotspot van Nederland

Tilburg • Distriport Tilburg
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Het ontwerpen en aanleggen van een sprinklersysteem voor een 
distributiecentrum zoals Distriport Prodelta te Bergen op Zoom 
is ‘gesneden koek’ voor erkend sprinklerinstallateur KIN Sprin-
klertechniek B.V. ‘Wij zijn één van de grotere partijen in de markt 
op het gebied van de realisatie van sprinklersystemen voor DC’s, 
distributiecentra’, vertelt projectleider Dennis de Vree.

Voor fase 1 zijn in totaal ongeveer 3.200 sprinklers, twee diesel 
aangedreven sprinklerpompen, een sprinklertank van 615 m3 en 
een gecombineerde sprinklermeld-, brandmeld- en ontruimings-
installatie geïnstalleerd. In de opslaghallen en onder de mezza-
ninevloeren zijn zogenoemde storage (voorheen ESFR genoemd) 
K25 sprinklers geïnstalleerd. Dit zijn snelwerkende sprinklers met 
een hoge wateropbrengst, welke als doel hebben een brand vol-
ledig te blussen. In het kantoor zijn zogenaamde normale spray 
sprinklers geïnstalleerd die als doel hebben een brand onder 
controle te houden. KIN Sprinklertechniek B.V. trekt voor aanvang 
van de montage de belangrijke rol ten aanzien van de coördinatie 
met de overige installatie naar zich toe. Het goed naleven van de 
obstructieregels bij het gebruik van storage sprinklers is namelijk 
erg belangrijk voor de werking van deze installaties, aldus de Vree. 

De gehele installatie is in september 2015 opgeleverd gevolgd 
door certificering.

Snelwerkende sprinklers 
van de DC-specialist

Gebouwen die
waardering oogsten...
SPRANGERS Bouwbedrijf is gespecialiseerd in nieuwbouw,

verbouw en renovatie. Realiseert zowel reguliere als innovatieve, 

utilitaire projecten en woningbouw-projecten. Onze gekwalificeerde 

medewerkers leveren topprestaties in heel Nederland.  

Resulterend in kwalitatief hoogwaardige, duurzame gebouwen die 

alom waardering oogsten. Zelf blijven we nuchter, met beide benen 

op de steiger, gestaag doorbouwen aan onze reputatie.

Breda   Delft   Terneuzen   Amsterdam   www.sprangers.nl

Montage 
staalconstructie

Ontwerpt, installeert en 
beheert sprinklerinstallaties
Ontwerpt, installeert en 
beheert sprinklerinstallaties

Kranenberg 17 • 5047 TR Tilburg •Tel. 013 – 578 42 70 • Fax 013 – 578 43 89
sprinkler@kinsprinkler.nl • www.kinsprinklertechniek.nl
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De regio Tilburg-Waalwijk is onlangs uit-
geroepen tot tweede logistieke hotspot 
van Nederland en dus is het niet vreemd 
dat ontwikkelaar Pro Delta hier een fors 
nieuw distributiecentrum gaat neerzet-
ten. Het gaat in totaal om 63.000 m2 gefa-
seerd te ontwikkelen logistieke bedrijfs-
ruimte. Deze bestaat uit zes onderling te 
combineren units die te huur zijn vanaf 
circa 10.000 m2. Sprangers Bouwbedrijf 
realiseert deze nieuwbouw. In maart is 
gestart met de ontwikkeling van de eer-
ste twee units (24.000 m2). Het hoogste 
punt werd bereikt op 9 juni. 

Voorbereid op flexibiliteit
Belangrijk onderdeel van het ontwerp is 
dat huurders flink veel keuzemogelijk-
heden hebben wat betreft de indeling en 
vormgeving van hun bedrijfsruimte. ‘We 
kunnen aan allerlei wensen voldoen’, 
vertelt Ferry Schoep van Sprangers 
Bouwbedrijf. ‘Binnen het pand wordt 
naast een opslaggedeelte een kolomvrije 
mezzanine gemaakt. Standaard is die 
16,5 meter diep, maar de voorzieningen 
om deze met 5,5 meter uit te breiden zijn 
al gemaakt. Ook kan de mezzanine wor-
den ingericht als inpandig kantoor. De 
installaties zijn hier op voorbereid. Extra 
doorgangen zijn gemakkelijk te realise-
ren doordat de tussenwanden op diverse 
plaatsen zachte plekken bevatten. Het 
opslaggedeelte is zo geëngineered dat 
zowel smalle als brede stellinggangen 

mogelijk zijn. Een ander kenmerk is de 
ultravlakke betonvloer [DIN 15185, red.].’  

Eyecatcher
Door de buitenzijde van betonnen plin-
ten van 2,5 tot 3,5 meter en ronde stalen 
sandwichbeplating met ronde beglazing 
krijgt het gebouw een hoogwaardige en 
robuuste uitstraling. ‘De ronde gevel is 
echt een eyecatcher’, vindt Schoep. ‘Maar 
ook de kleurstelling springt eruit. De 
sandwichpanelen zijn aan de buitenzijde 
voorzien van een spectrumcoating in de 
kleuren blauw opal en canyon copper 
met een hoge glansgraad en een pro-
filering die varieert van grof naar fijn. 

Ook aan de binnenzijde is het afwer-
kingsniveau hoog. De kantoren hebben 
mooie systeemplafonds, de wanden zijn 
voorzien van glasvliesbehang en de hal 
is extra licht door de lichtstraten en de 
lichte coating op de dakplaten.’ 

Hoogwaardig, flexibel, maar ook duur-
zaam wordt de nieuwbouw van Distri-
port Tilburg. Het complex zal conform 
BREEAM-NL Nieuwbouw worden ge-
certificeerd. ‘ Streven is BREAAM Excel-
lent, maar het niveau wordt minimaal 
Very Good’, aldus Schoep. De oplevering 
van de eerste fase staat gepland in 
het  najaar.

De contouren zijn al zichtbaar

Ronde stalen sandwichbeplating met ronde beglazing

Tilburg • Distriport Tilburg
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Opdrachtgever
DHL Express Nederland, Schiphol

Architect
Pallazo bv, Duiven

Constructeur
JVZ Raadgevende Ingenieurs, Deventer

Hoofdaannemer
Aan de Stegge Twello, Twello

Sorteersysteem
VanRiet Material Handling Systems, 
Houten

Compact vouwdeuren
Rolflex Nederland bv, Ulft 

Dockkussens
Stertil bv, Kootstertille

Geluidswal
Cervix Beton B.V., Ede

Bouwprogramma
distributiecentrum met 2 pick-up and 
delivery fingers (60 docks), kantoren

Bruto vloeroppervlakte
2.500 m2

Bouwperiode
mei 2015 – eind 2015

Nieuw Service Centre is slechts        het begin voor

Distributiecentrum DHL • Utrecht
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Nieuw Service Centre is slechts        het begin voor DHL

Tekst: Marije Klein

Blikvangers zijn de Pick Up and Delivery-
Fingers, ofwel de P.U.D.-fingers. De twee 
lange uitbouwen aan het pand bevatten 
in totaal zestig docks waar bestelauto’s 
kunnen aanhaken voor het laden en 
lossen van hun zendingen. Dat bevoor-
raden en afleveren zal gebeuren met 
een automatische sorteerinstallatie. Het 
gebouw wordt voorzien van energie-
zuinige installaties. Uiteindelijk zullen 
130 medewerkers er hun basis vinden, 
met zestig bestelwagens en tientallen 
fietskoeriers.

Tijdkritisch  
De nieuwbouw in Utrecht wordt ge-
bouwd aan de Heldinnenlaan, op het 
industrieterrein Haarrijn. Dat ligt ten 
westen van de snelweg A2. DHL Express 
legt zich toe op internationale, tijdskri-
tische expreszendingen. Andere busi-
ness units in Nederland richten zich op 
reguliere pakketzendingen, warehousing, 
contractlogistiek en lucht- en zeevracht. 
In totaal werken er bij DHL in Nederland 
ruim 11 duizend mensen. De Express-
divisie heeft in Nederland twaalfhon-

Het nieuwe pand van DHL Express aan de A2 bij 
Utrecht, is de start van de grootste investering 
ooit gedaan in Nederland door het bedrijf. De 
nieuwbouw vervangt straks de servicecentra 
van DHL in Amersfoort en Utrecht. 2.500 m2 
kantoren en loodsen, op totaal 12.000 m2 
terrein moeten een uitvalsbasis worden voor 
alle zendingen in de provincie Utrecht. 

Oplevering eind 2015
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‘Onze bijdrage lijkt wel klein, maar is sub-
stantieel’, zegt Herman Cohen, verkoopleider 
bij het bedrijf Stertil uit Kootstertille. Stertil 
produceert de shelters aan de twee pick-up 
and delivery finger van DHL Express. ‘Wij 
produceren de speciaal op maat gemaakte 
kussens die ervoor zorgen dat de city-auto’s 
van DHL tocht- en waterdicht kunnen laden 
en lossen, 66 stuks om precies te zijn. Boven 
de kussens plaatsen we een overkapping 
om nog meer bescherming te bieden tegen 
weersinvloeden. 

Voor allee bestelwagens
De ontwikkeling van de shelters is uniek. 
‘We hebben deze kussens voor DHL ontwik-

keld, in nauw overleg met het bedrijf zelf’, 
aldus Cohen. ‘Het klinkt niet ingewikkeld 
een afsluitend kussen plaatsen, maar dat 
is het wel. Verscheidenheid van de wagens; 
hoogte, openstaande deuren met de daarbij 
behorende kieren en auto’s met achteruit-
rijcamera’s die niet zomaar in een kussen 
gedrukt mogen worden. Kortom de Stertil 
Dock Product kussens moeten voor alle 
bestelwagens geschikt zijn’.

Testuren
Het tocht- en waterdicht afsluiten van de 
docks is belangrijk voor de klimaatbeheer-
sing, het energiegebruik in het gebouw en 
het comfort van de werknemers. ‘Stertil 

heeft wel wat ontwikkelings- en testuren 
in dit project geïnvesteerd. Nu zijn ze klaar 
voor DHL Utrecht. Innovatie en ontwikke-
ling zit in onze genen bij Stertil, dus met 
een oog op de toekomst vermoed ik dat de 
ontwikkelingen door gaan. Distributiecentra 
veranderen en wij innoveren mee. ’Een voor-
deel bij deze productie was dat vrijwel alles 
zich afspeelde in Nederland volgens Cohen. 
‘We hebben korte lijntjes. Veel bedrijven 
verplaatsen afdelingen naar andere landen. 
Wij gelukkig niet. Daardoor blijft overleggen 
intern, maar ook met DHL heel gemakkelijk. 
Alle koppen zijn zó bij elkaar gestoken. Dat 
werkt heel erg prettig.’

Stertil dicht docks tocht- en waterdicht af
Speciaal voor DHL ontwikkelde kussens

www.adst.nlAan de Stegge bouwt aan uw business

Distributiecentrum DHL • Utrecht
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Na en eerdere succesvolle samenwerking met DHL bij 
Schiphol, heeft Rolflex recentelijk zestig docks voorzien 
van slimme roldeuren. DHL Express Utrecht heeft twee 
zogenoemde pick-up and delivery fingers van waaruit 
bestelauto’s worden geladen en gelost. Deze ‘fingers’ 
zijn de sluisverbindingen tussen het gebouw en de 
busjes die pakketjes bezorgen. Rolflex voorzag deze van 
Compact vouwdeuren. ‘De Compact vouwdeur is voor 
DHL een slim alternatief voor de normale overheaddeu-
ren’, zegt Bert Tiemessen, accountmanager Nederland 
bij Rolflex. ‘Gewone overheaddeuren lopen meestal via 
rails over het plafond en dat kan conflicten geven met 
zaken als verlichting en sprinklerinstallatie. De Compact 
deur vouwt zich op een ingenieuze wijze op waardoor 
er geen kostbare ruimte binnen nodig is. De deuren 
passen daarom overal. Daarnaast heeft de Compact-
deur geen verenpakket waardoor de onderhoudskosten 
ook aanzienlijk lager zijn dan bij een gewone overhead-
deur. De Compactdeur biedt zo op zowel de korte- als 
de lange termijn groot voordeel voor gebruiker DHL.

De slimme deuren van Rolflex Dock voor 
bestelauto’s met 
Compact vouwdeur

Interieur pick-up and delivery finger

Compact vouwdeur in 
gevouwen toestand: 
geen ruimteconflict met 
verlichting of sprinkler, 
geen onderhoud vergend 
verenpakket

derd medewerkers, verspreid over tien 
vestigingen.

Miljoeneninvestering
DHL is al veertig jaar gevestigd in Neder-
land. In de afgelopen tien jaar is het aan-
tal zendingen dat de tien service centra 
te verwerken kregen verdrievoudigd. En 
de verwachting van het bedrijf is dat die 
aantallen de komende tien jaar nog eens 
zullen verdubbelen. Reden voor DHL om 
nu 45 miljoen euro te investeren in het 
expresnetwerk in ons land. Daarvan wor-
den zeven nieuwe gebouwen neergezet 
en twee vestigingen worden uitgebreid 
en vernieuwd. 

Volgens Managing Director van DHL 
Express in Nederland, Michiel Greeven, 

Utrecht • Distributiecentrum DHL

is een dergelijke investering onver-
mijdelijk: ‘De enorme groei die wij als 
internationale expresvervoerder weten 
te realiseren en ook voor de naaste 
toekomst nog zien, vereist aanpassingen 
in capaciteit en kwaliteit.’ Los van de 
capaciteit wordt er dan ook geïnvesteerd 
in efficiëntere sorteermachines en een 
betere IT-technologie. ‘Dat laatste is van 
belang om nieuwe services te introduce-
ren die het verzenden en ontvangen nog 
makkelijker maken’, aldus Greeven.

Europese investeringen
Deze vernieuwingen in Nederland lopen 
parallel aan investeringen die al worden 
gedaan in het Parcel-netwerk. Dat legt 
zich toe op de markt voor online-retail. 
Ook in de rest van het Europese ex-

De twee pick-
up and delivery 
fingers staan er al

In de afgelopen 
tien jaar is het 
aantal zendingen 
dat de tien 
service centra te 
verwerken kregen 
verdrievoudigd
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Tussen het distributiecentrum van DHL en de snelweg A2 komt 
een geluidswal. Prefab betonfabriek Cervix produceert deze voor 
DHL. Sander van den Bosch, directeur van Cervix: ‘De geluids-
wal van DHL moest dezelfde uitstraling en kleur krijgen als de 
aansluitende.’ Hoe dat er uit gaat zien, wordt mede bepaald door 
eisen van overheden. ‘Een geluidswal moet technisch en esthe-
tisch voldoen aan allerlei voorschriften’, legt hij uit. ‘ Provincie, 
Rijkswaterstaat en Gemeenten hebben het ontwerp goedgekeurd. 
Het verschil met de geluidswal van de buurman is dat die geïnte-
greerd is in het gebouw. De wal van DHL zal los komen te staan.’

Dat Cervix dit werk heeft aangenomen, is niet vanzelfsprekend, 
zegt Van den Bosch. ‘Andere producenten beginnen hier meestal 
niet aan, omdat het heel erg lastig is kleur en profilering met 
elkaar te combineren bij beton. We hebben de profilering laten 
ontwerpen en daar de bekisting op aangepast. Kleur en vulstof-
fen hebben we zo gemengd, dat het beton een mooie antraciet 
kleur heeft. Daarna is het altijd de kunst om het eindproduct zo 
gelijkmatig mogelijk te krijgen. Dat is ook nu weer goed gelukt.’

Een geluidswal met kleur 
én profiel

Het sorteersysteem voor de pakketten van DHL Express is ont-
worpen en geleverd door VanRiet in Houten. ‘In nauwe samen-
werking met DHL hebben we een systeem ontworpen dat ruim 
voldoet aan de behoefte in de B2B en groeiende B2C pakketten-
markt’, aldus Johan Hoelen, Global Accountmanager CEP Market 
bij VanRiet. 

DHL Express werkt met een ochtend- en avondproces. In de och-
tend komen pakketten binnen vanuit Schiphol of Brussel en moe-
ten snel worden gesorteerd voor de koeriers. Terwijl het proces ‘s 
avonds omkeert. ‘Met onze genomineerde IQ-Grid™ is het gelukt 
om deze processen op hetzelfde systeem te laten plaatsvinden. 
Dit is uniek voor dergelijke sorteersystemen’, aldus Hoelen.

Om dit systeem passend te krijgen in het nieuwe gebouw, werkte 
VanRiet met een virtueel 3D-model. ‘Het gaat om een relatief 
klein vloeroppervlak, dus het systeem is heel compact gemaakt’, 
vertelt Hoelen. ‘Daarom hebben we met DHL het gebouw en het 
systeem in een virtueel model ontworpen. Op die manier zagen 
we het al vooraf exact voor ons en konden we alles afstemmen 
op de behoefte van DHL. 

Een uniek sorteersysteem

www.vanrietgroup.nl

VANRIET MATERIAL HANDLING SYSTEMS BV   |   +31(0)88 - 60 68 111   |   info@vanrietgroup.nl

Uw proces, 
onze oplossing.

VanRiet is toegewijd om wereldwijd 
de concurrentiepositie van onze 
klanten te verbeteren. Door het 
ontwerpen, integreren, installeren 
en onderhouden van de beste 
geautomatiseerde transport- en 
sorteeroplossingen in de CEP, Tire en 
Warehouse & Distribution markt.

Meer weten? 
Bezoek www.vanrietgroup.nl

Distributiecentrum DHL • Utrecht



presnetwerk zal worden geïnvesteerd. 
Wereldwijd opereert DHL in meer dan 
220 landen. 

Aan de Stegge Twello realiseert het 
service center. Ze doen dat naar het 
ontwerp van Pallazo in Duiven, een 
bureau voor architectuur, engineering 
en bouwmanagement. JVZ Raadgevend 
Ingenieursburo maakte de constructiete-
keningen en -berekeningen. 

Halverwege mei ging de eerste schep de 
grond in. Naar verwachting wordt het 
project eind 2015 afgerond.

De vestiging in Utrecht gaat 
er uit zien als Schiphol

Binnenaanzicht van een pick-up and delivery finger

Impressie DHL Utrecht
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Cervix Beton is sinds 2004 actief in de prefab betonindustrie. Onze producten 
worden in eigen beheer geproduceerd en worden veelal toegepast in de 
utiliteitsbouw en de agrarische sector.  Kwaliteit en flexibiliteit staan bij ons hoog 
in het vaandel.  Wij denken graag met u mee tijdens het ontwikkelen,  ontwerpen 
en realiseren van uw ideeën. Bij ons staat klantwaarde voorop, wat naar voren 
komt  in ons op maat gemaakte producten.  Wij gaan geen uitdaging uit de weg.

Bij ons staan persoonlijke aandacht en betrokkenheid 
bij uw project centraal.  Wij denken graag op een creatieve wijze 

met u mee en staan open voor vernieuwende ideeën. 
Het optimale eruit halen voor elk project.

www.cervixbeton.nl

Snel en gebruiksvriendelijk

VOUWDEURENOntwerp uw eigen Compactdeur

Uw bedrijfsdeur in 3D 
De Compact vouwdeur heeft  
een uniek vouwsysteem
Zelfdragend, geen balansveren en daarom  

sneller te installeren en onderhoudsarm.  

Deze deur bespaart ruimte en energie 

en past in elk ontwerp.

De Compact vouwdeur toepassen  
in uw 3D ontwerp
Vanaf heden zijn alle vouwdeur details ook in 

diverse 3D formaten verkrijgbaar. Download  

ze op onze site of ontwerp uw eigen deur en  

ontvang de 3D files direct in uw mailbox.

Ontdek de voordelen op www.rolflex.com

Rolflex Nederland BV
Nijverheidsweg 23, 7081 AE Ulft
Tel. 0315 - 69 59 59 
E-mail verkoop@rolflex.com 
www.rolflex.com
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Opdrachtgever
Capitol Real Estate 1 BV, Sliedrecht

Architect
van Es architecten, Sliedrecht

Aannemer
Bouwbedrijf De Vries en Verburg, 
 Stolwijk

Constructeur en directievoering
Den Boer CCI, Groot-Ammers

Staalconstructie
Staalbouw Cluistra, Renswoude

Installaties
Klimaatservice Holland,  
Hardinxveld-Giessendam

Keuken
Keukenhof Sliedrecht,Sliedrecht 

Bouwpr ogramma
opslagruimte van 8.700 m2

Bouwperiode
maart 2015 – oktober 2015 (eerste fase)

Eerst hal en buitenruimte, dan het
kantoor

Warehouse Stainalloy • Schelluinen

Op industrieterrein Schelluinen-
West realiseert Bouwbedrijf De Vries 
en Verburg uit Stolwijk Warehouse 
Stainalloy. De 8.700 m2 tellende 
opslagloods voor de gelijknamige 
pijpen- en afsluitersleverancier aan de 
petrochemische sector, wordt in oktober 
opgeleverd. ‘De bouwtijd is met een 
krappe acht maanden vlot verlopen’, 
vertelt projectleider Kees Verdoorn van 
Bouwbedrijf De Vries en Verburg.

Moerasland: het hele terrein, ook de weg 
en de parkeerplaatsen, zijn onderheid

Honderd meter lang en tweeëntachtig meter breed
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Tekst: Hans Ouwerkerk

Stainalloy, gevestigd in Sliedrecht gaat het warehouse 
gebruiken voor de opslag van pijpen, afsluiters en 
flenzen. ‘Het is met 8.700 m2 vooral een heel grote 
hal’, benadrukt Verdoorn. Om er in adem aan toe te 
voegen, dat het natuurlijk vooral veel lucht is. ‘Het 
betreft een hal, bestaande uit staalconstructie en 
sandwichpanelen.’ Het dak wordt gevormd door sta-
len dakplaten met lichtstraten erin. ‘De vloer in de hal 
is op prefabpalen neergelegd. Wel met een dusdanige 
dikte dat het straks de noodzakelijke verkeersbelas-
ting kan dragen. Die vloer moet natuurlijk wel wat 
kunnen hebben. Maar dat is uiteraard volledig door de 
hoofdconstructeur geëngineerd.’

Het totale project wordt in twee fases uitgevoerd. De 
eerste fase is de realisering van het warehouse. De 
tweede fase behelst de bouw van een kantoor van 
ruim 1.500 m2. ‘Maar dat komt pas in een later sta-
dium. Stainalloy wil hier op zeker moment helemaal 

Als een Meccanodoos die in korte tijd op de bouwplaats in 
elkaar is gezet. Zo omschrijft Theo van Eijndhoven, directeur van 
Staalbouw Cluistra bv uit Renswoude, het project Warehouse 
Stainalloy in Schelluinen. Zijn bedrijf leverde de staalconstructie 
en monteerde met eigen bouwkranen en hoogwerkers de con-
structie waarin straks tien kraanbanen rijden.

De gehele uitvoering van het staalskelet voor het Warehouse 
is volgens Van Eijndhoven soepeltjes verlopen. ‘Soepel in de sa-
menwerking met de aannemer en werkvoorbereiding en soepel 
tijdens de productie en montage van de staalconstructie. Zwaar, 
groot en snel daar zijn we sterk in.’ Daarbij komt dat Staalbouw 
Cluistra goed bekend is met dit soort constructies. ‘We weten 
bijvoorbeeld’, legt Van Eijndhoven uit, ‘waar verrassingen kunnen 
zitten. Als je die op tijd weet te tackelen dan heb je in de uitvoe-
ring geen problemen.’ Verrassingen kunnen volgens hem vaak 
zitten in de informatievoorziening van de opdrachtgever over 
bijvoorbeeld peilmaten en bouwkundige voorzieningen. ‘En juist 
dat luistert altijd heel nauw.’

Bij het Warehouse Stainalloy gaan de kraanbanen over een 
behoorlijke lengte. ‘De hal is bij elkaar honderd meter lang en 
tweeëntachtig meter breed. De bovenloopkranen lopen straks 
zo recht als een snaar over een lengte van tweeëntachtig meter.’ 
Staalbouw Cluistra is verantwoordelijk voor het detailontwerp, 
productie, montage en conservering van het staal. Dit laatste is 
nodig om het in goede conditie te houden.

Vervolgens is de gehele constructie op de bouwplaats met eigen 
materieel gemonteerd. ‘In vier weken tijd hebben we 530 ton ge-
bouwd. We hebben nauwelijks afwijkingen gehad en het project 
op tijd gerealiseerd.’ 

‘Alles past als 
Meccanodoos in elkaar’

Keukenhof Sliedrecht en architectenbureau Van Es, de ontwer-
per van project Warehouse Stainalloy, sloegen al meermaals de 
armen ineen. In dit kantoor moet ook een luxe bedrijfspantry 
komen. Voor de realisatie van de pantry klopte de architect aan 
bij Piet Adriaanse, directeur van Keukenhof Sliedrecht.

De samenwerking met de architect verloopt op rolletjes. ‘Van Es 
weet dat wij kwaliteit leveren en dat we ons strikt aan de plan-
ning houden’, zegt Adriaanse. ‘Dat is ook de reden dat we telkens 
opnieuw als projectleverancier gevraagd worden. Door de jaren 
heen hebben we de nodige ervaring opgebouwd, dus we weten 
wat er allemaal bij komt kijken. Afspraak is afspraak, een belang-
rijke regel in de bouw. Wij doen waar we goed in zijn en luisteren 
naar de wensen van de opdrachtgever.’

In verschillende bouwprojecten is Keukenhof Sliedrecht een 
betrouwbare partner. Of het nu om een keuken in een kantoor, 
school of kantine gaat, inmiddels weet Keukenhof Sliedrecht door 
zijn jarenlange ervaring wat belangrijk is. ‘Met het interieur en 
de bedrijfskleuren van desbetreffend bedrijf ontwerpen wij een 
keuken waar functionaliteit en design belangrijk zijn. Ook voor 
de installatie is Keukenhof Sliedrecht verantwoordelijk. Met ons 
eigen montageteam leveren wij vakwerk’, aldus Adriaanse.

‘Design is net zo belangrijk 
als functionaliteit’

Als Mecano
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KOEL- EN VRIESHUISBOUW         ISOLATIESYSTEEMBOUW

K.I.M. Nederland B.V.

Tweelingenlaan 144

7324 BP Apeldoorn

T.  +31 (0)55 368 91 91

info@kim-nederland.nl

www.kim-nederland.nl

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

vrieshuisbouw en isolatiesysteembouw. Deze is volledig afgestemd op uw 

logistieke organisatie en de actuele marktontwikkelingen in uw branche. 

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



Keukenhof Sliedrecht  |  Leeghwaterstraat 25  |  3364 AE Sliedrecht
0184-422297  |  info@keukenhof-sliedrecht.nl  |  www.keukenhof-sliedrecht.nl

De absolute top in keukens
Keukenhof Sliedrecht is een toonaan gevende 
keuken speciaalzaak, groot geworden door zijn 
hoge kwaliteit- en service. 

Wij bieden u wat u van ons verwacht: 
Betrouwbaarheid, goede service, gedegen 
advies, maar vooral een prachtig resultaat.

Ruim 20 jaar leverancier in o.a.:
• Nieuwbouw projecten
• Pantry’s voor kantoren
• Scholen
• Kantine

Voor elke ruimte een passende oplossing!

  
 
 

 
 

Uw bouwpartner voor: theaters, bedrijfspanden, koel- en vrieshuizen, magazijnen, 
distributiecentra,kantoren, scholen, sportzalen, garagebedrijven. 

• BIM Engineering
• Leanplannen
• CE gecertifi ceerd
• EXC klasse 3 
•  Eigen montage ploegen 
 met kranen en hoogwerkers
• Flexibel
• Betrouwbaar 

naartoe verhuizen. De hal is ook voorbereid om daar 
in de toekomst nog vijftig meter aan te bouwen. Die 
flexibiliteit zit er in.’ 

Uitdaging
Mag de hal voor Bouwbedrijf De Vries en Verburg rede-
lijk standaard zijn – ‘we hebben hier nu eenmaal veel 
ervaring mee’ –, toch heeft Warehouse Stainalloy voor 
Kees Verdoorn iets speciaals. ‘De grote uitdaging zat 
voor ons in het feit dat we de buitenruimte hebben 
moeten ontwerpen en realiseren. Dat ontwerp hebben 
wij als een totaalconcept neergelegd en daar heeft de 
opdrachtgever mee ingestemd. Momenteel zijn wij 
nog erg druk met de uitvoering daarvan bezig.’ 

De buitenruimte van Warehouse Stainalloy bestaat 
uit de aanleg en inrichting van de toegangsweg en de 
parkeerruimte rond de forse hal. Bijkomende lastig-
heid is dat het industrieterrein van Schelluinen in 
een moerasachtig gebied ligt. ‘Dat betekende in de 
praktijk’, legt Kees Verdoorn uit, ‘dat we het hele ter-

rein van funderingspalen hebben moeten voorzien. 
Daaroverheen hebben we vervolgens een betonvloer 
gelegd. Die vloer wordt nu nog geasfalteerd. Maar het 
resultaat is dus wel dat het hele terrein, de weg en de 
parkeerplaatsen onderheid zijn. En daarmee kunnen 
we het terrein wel dertig jaar garanderen.’ De fini-
shing touch van de inrichting van het gebied betreft 
het plaatsen van het hekwerk en het inzaaien van 
het gras. ‘De groenvoorziening is vrij sober gehouden 
omdat het slechts een tijdelijke invulling is. De bedoe-
ling van Stainalloy is toch om het gebouw in de nabije 
toekomst te gaan uitbreiden.’

Bouwtijd
Bouwbedrijf De Vries en Verburg heeft in maart van 
dit jaar de eerste paal voor Warehouse Stainalloy ge-
slagen. Het is de bedoeling dat Verdoorn in de eerste 
week van oktober de opslaghal gaat opleveren. ‘Geen 
probleem’, zegt de projectleider, ‘zeker met projecten 
als deze in Schelluinen raak je als bedrijf op zeker 
moment in een flow.’

Schelluinen • Warehouse Stainalloy
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Opdrachtgever
Kledel BV, Apeldoorn

Architect
Habeon Architecten, Roelofarendsveen

Winkelontwerp
Architektenbureau Heuvelink BNA, 
Apeldoorn

Adviseur
M3E, Rotterdam

Aannemer
Heembouw, Roelofarendsveen 

Bouwperiode
januari – oktober 2015 

Opening winkel
november 2015

Oppervlakten
kavel: 38.000 m2; buitenterrein: 16.000 
m2; winkel/showroom: 14.500 m2; 
expeditie: 3.000 m2; vriescel: 1.200 m2; 
parkeerdek: 4.650 m2; verdiepingsvloer 
winkel: 7.500 m2

Hanos • Delft
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vestiging

Tekst: Merel van Berkel

De groothandel kan beschikken over 
twee bouwlagen. Boven kunnen onder-
nemers terecht voor non-foodartikelen 
als apparatuur en bedrijfskleding, 
beneden liggen foodproducten, van 
gevogelte tot wijn. In de toekomst zullen 
boven ook kookworkshops gegeven gaan 
worden. Expeditie vindt plaats in een 
laadkuil met negentien gekoelde loading 
docks. Naast het dubbel geïsoleerde 
vrieshuis is een derde van het pand ge-
koeld en navenant geïsoleerd. 
De gevel van het groothandelgebouw is 
afgewerkt met een stalen binnendoos-
constructie en aluminium kozijnen. De 
grote entree gevel die naar de A13 toe 
gerichte is, zijn uitgevoerd met grote 
glazen puien. 

Wit decor
Het buitenaanzicht van de gevel is 
uitgevoerd in de huisstijlkleuren van 
Hanos. Over de binnendoos-buitenplaat 

Op de plaats waar voorheen een kassencomplex stond van een exotisch 
tuincentrum, heeft Heembouw in slechts tien maanden tijd een nieuw pand 
voor internationale horecagroothandel Hanos neergezet. Hanos zal vanaf 
november 2015 in deze negentiende vestiging in Nederland ondernemers 
voorzien van food en non-foodproducten. Naast een opslag met vrieshuis, 
een winkel en een showroom (bij elkaar 32.000 m2) is ruim 4.500 m2 van het 
terrein gereserveerd voor parkeergelegenheid. Het gebouw staat mede op 
slooppuin van het oude kassencomplex. 

Internationale horecagroothandel 
Hanos bouwt negentiende

zijn groene sandwichpanelen geplaatst 
en daarboven kwam een paarse, stalen 
gevelsierplaat. Waar de buitenwan-
den duidelijk opvallen, is binnen juist 
gekozen voor neutraal wit. Ard Planken, 
projectleider bij Heembouw: ‘De wanden 
steken daardoor mooi af tegen de kleur-
rijke reclame-uitingen die straks in het 
pand zullen hangen. Dit maakt het een 
indrukwekkende winkel.’ 

Open, groot en vrij
In het gebouw liggen betonvloeren op 
een spijkerbed van mini vibropalen. 
Planken: ‘De winkel moest vooral open, 
groot en vrij zijn. Daarom kozen we 
hier voor kanaalplaten met een maxi-
male overspanning van 400 mm. dikte 
en meer dan zestien meter lengte. De 
kolomafstand is dan ook heel ruim, om 
ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk 
obstakels in de winkel zijn.’ 

in de huisstijlkleuren 
van Hanos
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Hanos • Delft

KOEL- EN VRIESHUISBOUW         ISOLATIESYSTEEMBOUW

K.I.M. Nederland B.V.

Tweelingenlaan 144

7324 BP Apeldoorn

T.  +31 (0)55 368 91 91

info@kim-nederland.nl

www.kim-nederland.nl

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

vrieshuisbouw en isolatiesysteembouw. Deze is volledig afgestemd op uw 

logistieke organisatie en de actuele marktontwikkelingen in uw branche. 

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

Hergebruik 
In het vrieshuis – 1.200 m2 groot en 
tien meter hoog – heerst een constante 
temperatuur van -30 °C. De restwarmte 
die tijdens het koelen vrijkomt, wordt 
ingezet om de temperatuur in de rest 
van het gebouw te regelen. Daarnaast 
zijn de dakbedekking en gevelplaten 
van de vriescel wit om het aantrekken 

19 gekoelde 
laaddocks
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Uw partner 
in energie, 
warmte én 
koeling

Fri-Jado
Grote Esch 1160

2841 MJ Moordrecht 
T. 0182 543 210

www.frijado.com

De medewerkers van Fri-Jado bundelen hun 

gespecialiseerde product- en marktkennis en gedegen 

vakmanschap. Naast ontwikkeling en productie, is Fri-Jado 

gespecialiseerd in installatie van apparatuur en techniek. 

Advisering op maat en vergaande after sales service 

zijn specialisaties die daar vanzelfsprekend bijhoren. 

Wij zijn trots om voor Hanos Delft de koeltechniek, 

elektrotechniek en warmtetechniek te mogen verzorgen. 

Fri-Jado: global retail innovators.

Advert Fri-Jado_1-4 A4.indd   1 9/24/2015   4:06:22 PM

Installatie- en servicebedrijf Fri-Jado verzorgde de koeling, 
klimaatbeheersing en elektrotechnische installatie in HANOS’ 
nieuwe vestiging te Delft. Binnenkort leveren zij turnkey op. Pro-
jectmanager John van IJperen: ‘Dit is vrij bijzonder in Nederland, 
omdat zowel de verwarming als de werktuigbouwkundige-, elek-
trotechnische- en koelinstallatie door één bedrijf verzorgd zijn.’ 
In totaal installeerde het bedrijf uit Moordrecht voor 1040kW 
aan koel/vriesapparatuur, wat neer komt op een totaal van meer 
dan 240 objecten. Hieronder vallen bijvoorbeeld de diepvriesei-
landen van Bonnet, maar ook Tekso counters, wandkoelingen en 
diepvrieswandmeubels. Op verzoek van HANOS maakte Fri-Jado 
ook een speciale shoparound op de ZB4. De elektrotechnische af-
deling monteerde vervolgens de led-verlichting in deze eilanden, 
meubels en counters. 

De koelmeubels staan aangesloten op vijf centrale koelunits, die 
in eigen huis gebouwd zijn. Met de energie die de compressoren 
onttrekken aan het koelingsproces, wordt het pand elders groten-
deels verwarmd. De temperatuur binnen het gebouw verschilt 
per ruimte: zo ligt de temperatuur rond het kassapark natuurlijk 
hoger dan op de versafdelingen. In het vrieshuis is het verder 
zo’n drieëntwintig graden onder nul; in het magazijn, buiten de 
koelmeubels om, rond de zeven graden. 

Alomvattend installatiewerk

van warmte van buitenaf te voorkomen. 
Recycling zit ook onder de grond. Van 
het puin dat vrijkwam bij de sloop van 
het oude kassencomplex is het grootste 
gedeelte gebruikt in de vloer van het 
nieuwe pand. Het gedeelte van de kas-
sen dat is blijven staan, zal Hanos in de 
toekomst weer in gebruik nemen. 

Centrale ruimte

Open, groot en vrij
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Opdrachtgever
Gebroeders  Van Adrighem, Brielle 

Ontwikkelaar
Heembouw Roelofarendsveen BV, Roe-
lofarendsveen

Hoofdaannemer
Heembouw, Roelofarendsveen

Architect
Habeon Architecten, Roelofarendsveen

Onderaannemers
Vink Installatie Groep BV, Roelofarends-
veen
De Vier Totaalafbouw BV, Ter Aar
Bijkon BV, Harkema

Bouwperiode
April 2015 – November 2015

Bruto vloeroppervlakte kantoor
800 m2; bedrijfshal: 2.500 m2

Koers richting nieuwe

thuishaven

Kantoor en bedrijfshal Mennens • Vlaardingen

Achterzijde bedrijfshal: 
100% functioneel

Kantoorvolume
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Tekst: Martine Laene

Op bedrijventerrein Zevenmanshaven in Vlaardingen 
wordt circa 11 hectare grond ingericht voor haven 
gerelateerde bedrijvigheid met kade faciliteiten. 
Hoofdaannemer Heembouw realiseert hier de 
nieuwe thuishaven voor Mennens. De specialist op 
het gebied van staalkabel, hijs- en heftechniek is een 
van de eerste ondernemingen die zich hier vestigt.

Mennens is haar huidige huisvesting 
in Schiedam al enige tijd ontgroeid. 
Het nieuwe pand biedt circa 800 m2 
kantoorruimte met een aangrenzende 
bedrijfshal van 2.500 m2. Hiervoor is een 
tienjarig huurcontract afgesloten met 
verhuurder en tevens opdrachtgever de 
Gebroeders  Van Adrighem. Voor staalex-
pert Mennens, die veel werkzaamheden 
verricht voor de scheepsbouw, betekent 
het een ideale locatie met een nieuw 
onderkomen dat voldoet aan alle eisen 
en wensen. 

Ontwerp
Het strakke kantoor met twee lagen 
heeft een solide verdiepingshoge plint 
van antraciet kleurig metselwerk in dub-
belsteensverband en een aantal houten 
gevelpanelen. Boven dit basement is 
een raamstrook met houten panelen die 
wordt afgerond door een forse witte dak-
rand. Materiaal en schaal verwijzen naar 
die van de nabijgelegen water en de ha-
venomgeving, de plekken waar veel op-
drachtgevers van Mennens mee verbon-
den zijn. In het kantoorinterieur ligt de 
trap centraal. Een open verblijfsruimte 
op de bovenverdieping biedt zicht op de 

werkzaamheden in de hal. Deze wordt 
opgetrokken uit een staalconstructie met 
geïsoleerde staalplaatbekleding.

Gronddatabank
Opdrachtgever en huurder vonden elkaar 
dankzij de gronddatabank van Heem-
bouw (www.gronddatabank.nl). Deze da-
tabank bevat gegevens van investeerders, 
grondbezitters en potentiele huurders. 
Het matchen van deze gegevens maakt 
het mogelijk projecten te realiseren die 
voldoen aan de wensen van alle par-
tijen. ‘Dit is een doeltreffend system om 
bouwen voor leegstand te voorkomen’, 
verteld projectleider Robert Dolieslager 
namens Heembouw.

Turnkey
Heembouw speelt in dit project een grote 
coördinerende rol. De hoofdaannemer 
is verantwoordelijk van ontwerp tot aan 
bouwvergunning en oplevering van dit 
turnkeyproject. Structureel overleg met 
eindgebruiker Mennens zorgt ervoor dat 
alles voldoet aan de wensen en dat zij in 
november 2015 echt alleen maar hoeven 
te verhuizen. 

Opname van een pullplanningsessie

Aanleg vloerverwarming in kantoorgedeelte

Industriebouw • oktober 2015 • 67



vinkinstallatiegroep.nl

• klimaatinstallaties; 
• sanitaire installaties; 
• elektrotechniek; 
• service & onderhoud;
• duurzame technieken.

Veenderveld 13, 2371 TS  
Roelofarendsveen

T (071) 332 01 10

Totaal Installateur 

40 JAAR!
MOOI 
VAN...

t 071 301 62 39

info@monks.nl

www.monks.nl

Uw partner in staalconstructie en beplating

Met onze ruime ervaring en een flinke dosis vakmanschap 
zijn we actief voor opdrachtgevers in heel Nederland. Voor 
ontwikkeling, engineering en technische realisatie. Voor 
nieuwbouw en renovatieprojecten. Ook voor uw project 
nodigen we u van harte uit voor informatie en offerte.

www.BIJKON.nl

Nijewei 99 - 101 |  Harkema
0512 - 36 28 55  |  info@bijkon.nl

Voor Heembouw heeft Bijkon uit Harkema de staalconstructie ver-
zorgd voor de uitbreiding van Mennens in Vlaardingen. Bijkon le-
verde deze staalconstructie – totaal gewicht 170.000 kg – inclusief 
de engineering (tekenwerk en berekeningen). Door de intensieve 
samenwerking tussen Bijkon en de projectleiders van Heembouw 
kon de afgesproken (pull) planning worden nagekomen en het 
gebouw op tijd aan de opdrachtgever worden opgeleverd.
De samenwerking bij dit soort projecten tussen de verschillende 
betrokken partijen is cruciaal voor het eindresultaat, zowel plan-
ning technisch als financieel. Door de lean bedrijfsvoering en 
-samenwerking van Heembouw en haar partners is binnen de 
gestelde tijd een prachtig nieuw bedrijfspand gerealiseerd. 
Bijkon werkt(e) ook met Heembouw samen op projecten in Soes-
terberg (Hypsos), Papendrecht (Staaij), Botlek/Rotterdam (Hoyer), 
Delft (Torenhoven), Leiden (Auma) en Rijswijk (Harbour Village, 
inclusief de beplating). 

Constructieve 
samenwerking – in staal

De binnenafbouw voor de nieuwe huisvesting voor Mennens is het 
domein van De Vier Totaalafbouw BV uit Ter Aar. In het kantoorge-
deelte voorziet De Vier de wanden van brandwerende staalbekle-
ding, daarnaast is zij verantwoordelijk voor levering en montage 
van de Metal Stud wanden en systeemplafonds. 
Op de werkzaamheden is een pullplanning van Heembouw van 
toepassing. Deze lean-werkmethode zorgt voor efficiënte planning 
tussen alle betrokken partijen met als beoogd resultaat een kor-
tere doorlooptijd van de werkzaamheden en minder faalkosten. 
De kantoorvertrekken zijn ingedeeld met geluidsisolerende en 
brandwerende Metal Stud wanden. In de vergader- en presenta-
tieruimte op de eerste verdieping wordt een panelen schuifwand 
geplaatst welke de ruimte in een oogwenk in tweeën deelt. 

Brandwerende bekleding 
en binnenafbouw

Kantoor en bedrijfshal Mennens • Vlaardingen
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Vink installatiegroep ontwiep en installeerde de verwarmings-, 
koel- en luchtbehandelingsinstallaties in de nieuwbouw voor 
Mennens. Gasgestookte luchtverwarmers verwarmen de bedrijfs-
hal. Het binnenklimaat in de kantoorruimten wordt geregeld via 
vloerverwarming/koeling in combinatie met een luchtbehande-
lingsinstallatie. In het systeemplafond geïntegreerde inductie-
units verwarmen of koelen de toegevoerde lucht na. In combi-
natie met de vloerverwarming zorgt dit voor een compleet maar 
onzichtbaar verwarmings- en koelsysteem. 

Hoogrendement
De hoogrendement cv-ketel en de koelmachine op het dak van het 
kantoor voorzien de systemen van verwarmd en gekoeld water. 
Via een leidingsysteem, onderverdeeld in pompgroepen, circuleert 
dit door de vloerverwarming/koeling en de plafondinductie-units. 
Het luchtbehandelingssysteem, bestaande uit een luchtbehan-
delingskast en kanalen- systeem, voert geconditioneerde lucht 
toe  via de plafondinductie-units De retourlucht wordt centraal 
aangezogen in de entreehal. 

Klimaatregeling op afstand
De klimaatregeling in het gebouw wordt aangestuurd door het 
gebouwbeheersysteem (GBS). Elke ruimte in het kantoorpand 
heeft zijn eigen communicatieve ruimtethermostaat die met 
elkaar in verbinding staan. De klimaatregeling is op afstand te 
bedienen en uit te lezen. Installateur Vink kan hierdoor op afstand 
instellingen aanpassen en monitoren wat de onderhoudsbehoefte 
van het systeem is. Eventuele storingen zijn ook op afstand vast te 
stellen waarna doelgericht gehandeld kan worden.

Klimaathuishouding en 
-regeling

Lean zonder clashes
Als onderdeel van de lean-filosofie van 
Heembouw en om een foutloos project 
af te kunnen leveren werkt Heembouw  
met BIM. Daarmee kan de eindgebruiker 
al in de ontwikkelfase virtueel in het 
pand rondlopen. ‘Hierdoor worden zo-
genoemde “clashes” al in het voortraject 
ontdekt en aangepakt’, aldus Dolieslager. 
‘Dit voorkomt vertraging en faalkosten.’

Vroeg betrekken
Heembouw werkt met een vast pool stra-
tegische leveranciers. ‘Ons streven is om 
per leverantie onderdeel drie a vier vaste 
partijen te hebben waar wij mee werken. 
Ons eigen architectenbureau Habeon 
Architecten en de planontwikkelaars 
hebben de leveranciers  al voor het offer-
tetraject betrokken bij dit project’. 
In de pullplanningsessies tijdens de uit-
voer van het project komen alle partijen 
regelmatig bij elkaar om de voortgang 
en planning te evalueren. Waar nodig 
kan dankzij deze sessies tijdig actie 
worden ondernomen om geen vertra-
ging op te lopen.

De hal is 
klaar voor 
ingebruikname

In totaal 170 ton 
staal verwerkt

De Vier Totaalafbouw BV heeft ook hier 

de binnenafbouw succesvol gerealiseerd!

Stobbeweg 12
2461 EX Ter Aar
info@devier-totaalafbouw.nl
Tel 0172-537176

Gespecialiseerd in:

Metalstud wanden en -plafonds

Systeemwanden en -plafonds 

Brandwerende bekleding
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Opdrachtgever
Blok’s Draadvorm BV, Den Haag

Architect
RoosRos Architecten, Oud-Beijerland 

Projectmanagement
Triple Consultancy, Maasdijk
De Vries Konstructieburo, Gouda 

Aannemer
Bouwbedrijf De Vries en Verburg, 
Stolwijk

Bouwtijd
22 werkweken

 

Oplevering
oktober 2015

Bruto vloeroppervlakte
4.500 m2

Blok’s Draadvorm • Den Haag

Ventilatieroosters, ophangbeugels, 
lampenkappen, groeivormen voor 
orchideeën, Blok’s Draadvorm in 
Den Haag maakt het allemaal. Begin 
volgend jaar verplaatst het Haagse 
familiebedrijf de productie enkele 
tientallen meters naar een nieuw 
bedrijfspand. Een gebouw met 
rondingen in de voorgevel die een 
knipoog zijn naar de draadproducten 
die van de band rollen. 

Tekst: Patrick Boor

Het ‘gebogen’, witte kader in de 
voorgevel van het gebouw
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Gevel als 

metaaldraad

De hal heeft een donkere metallic kleur 
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Blok’s Draadvorm bedient de bouw 
(ventilatieroosters), de tuinbouw (groei-
vormen voor planten), de voedingsin-
dustrie (spitten voor de barbecue) en de 
verlichtingsbranche (lampenkappen). 
Met dit – groeiende – assortiment groeide 
het de laatste decennia geleidelijk uit 
zijn jas. Reden voor uitbreiding, aan 
de Koperwerf, pal naast de bestaande 
locatie. Bouwbedrijf De Vries en Verburg 
uit Stolwijk levert binnenkort een nieuw 
kantoor met bedrijfshal op dat een op-
pervlakte heeft van 4.500 m2. 

Draad
De ronde vormen in de voorgevel trek-
ken duidelijk meteen de aandacht. ‘Op 
deze wijze straalt het bedrijf uit: hier 
werken we met draad, dat we op een 
strakke en chique manier verbuigen tot 

halffabricaten en eindproducten met 
ronde vormen’, vertelt André de Geus, 
projectcoördinator van Bouwbedrijf De 
Vries en Verburg. Het witte kader bestaat 
uit aluminium bakken voorzien van iso-
latiemateriaal, die worden ingeklonken 
in de vliesgevel en aangebracht tegen de 
dakrand, tussen de eerste verdiepings-
vloer en het dak. Het kader beslaat onge-
veer honderd strekkende meter. ‘Meest 
kritisch daarbij was de staalconstructie’, 
vertelt De Geus. ‘Die was leidend voor de 
voortgang. De dakgevel en de vliesgevel 
aan de voorkant moesten daar uiter-
aard goed op aansluiten. Als de basis 
goed is, kun je daar de rest van het werk 
op voortborduren. Met BIM zorgen we 
ervoor dat alle partijen het werk goed op 
elkaar afstemmen.’ 

De productiehal gezien vanonder de entresol waar de poedercoatstraat komt
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Een ronde trap bij de entree vormt, net 
als het kader, een knipoog naar het werk 
met draad en ronde vormen. De trap is 
4,60 meter hoog, heeft een ronding van 
2,20 meter en ronde leuningen en knie-
regels. Het kantoor op de eerste verdie-
ping bestaat uit glaswanden, voor een 
transparante uitstraling. 

Lampenkappen
In de nieuwe fabriekshal is een entresol 
geplaatst om een poedercoatstraat in 
te plaatsen. De Geus: ‘Blok’s Draadvorm 
spuit in die straat bijvoorbeeld de beu-
gels die worden gemaakt om lampen-
kappen vorm te geven. In de hal komt 
een kraanbaan. De machines worden 
tijdens en na de bouw geïnstalleerd.’ 

Bouwteamverband
Maarten Veldman is projectmanager 
bij Triple Consultancy en verantwoor-

delijk voor de projectbegeleiding in het 
complexe proces van eerste ontwerp tot 
de nazorg. 
‘Triple Consultancy heeft de rol van 
intermediair tussen opdrachtgever en 
alle partijen die bij een project betrokken 
zijn’. In het project van Blok’s Draadvorm 
wordt gewerkt in een bouwteamverband, 
waarbij de bouwkundig aannemer en de 
installateurs als nevenaannemers nauw 
met elkaar samenwerken. Namens Triple 
Consultancy is Veldman de zogenoemde 
spin-in-het-web die het hele project met 
een helicopterview overziet en daardoor 
zorg voor een goed verloop van alle pro-
cessen die bij de nieuwbouw komen kij-
ken. ‘We adviseren onze opdrachtgever 
vanuit een onafhankelijke positie. Daar-
bij coördineren we het gehele proces tot 
aan de realisatie van de verbouwing   
en/of de nieuwbouw,’ vertelt Veldman. 

Den Haag • Blok’s Draadvorm

Uitbundige vorm

‘minimalistisch qua materiaal, 
uitbundig qua vorm’
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RoosRos Architecten uit Oud-Beijerland ontwierp het nieuwe 
bedrijfspand van Blok’s Draadvorm in Den Haag. Het bureau be-
dacht het ‘gebogen’, witte kader in de voorgevel van het gebouw, 
een knipoog naar het productieproces van Blok’s Draadvorm, dat 
staaldraad verwerkt en buigt tot bijvoorbeeld onderdelen voor 
ventilatoren en lampenkappen. 

Architect Mark Boschman noemt het ontwerp ‘minimalistisch 
qua materiaal, uitbundig qua vorm’. ‘We hebben gekozen voor een 
donkere metallic kleur van de hal met een wit rondvormig kader, 
dat het pand zakelijk, modern en stijlvol maakt. Bij binnenkomst 
loop je tegen een imposante spiraaltrap aan, ook weer een knipoog 
naar Blok’s Draadvorm. De kantoren op de eerste verdieping en de 
showroom geven zicht op de productiehal. Klanten kunnen daardoor 

het productieproces van begin tot eind volgen.’ Flexibiliteit is een 
vereiste in de productie van Blok’s Draadvorm, vervolgt Boschman. 
‘Dankzij goten in de vloer, over de hele lengte van de productiehal, 
kunnen machines flexibel worden geplaatst, met de juiste stroom-
en luchttoevoer.’ 

Dromen binnen kaders
RoosRos Architecten is een fullservice-bureau en ontwerpt bijvoor-
beeld scholen, woningen en kantoren, zoals het hoofdkantoor van 
groentezadenspecialist Rijk Zwaan in De Lier. ‘We staan met onze voe-
ten in de klei en zijn met het hoofd in de wolken’ zegt Boschman over 
het bureau. ‘Met andere woorden: we dromen van mooie ontwerpen, 
maar realiseren ons dat we binnen kaders van opdrachtgevers moeten 
blijven. Zoals programma van eisen, planning en budget.’ 

‘Hoofd in de wolken, voeten in de klei’

Blok’s Draadvorm • Den Haag
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GWW
Tuinaanleg

Tuinontwerp
Dakbegroening

Groenvoorzieningen
Digitaal groenbeheer
GladheidsbestrijdingGladheidsbestrijding

Boomverzorging
Rioleringen
Grondwerk
Straatwerk

Asfalt

Graphorn Groenprojekten BV
Graphorn Infraprojekten BV
Mandenmakerstraat 20
2984 AS Ridderkerk
078-6772522
www.graphorn.nl

...heeft ook aan het pand voor Blok’s Draadvorm
met veel enthousiasme gewerkt! 

 
















Onafhankelijk 
‘Daarmee bewaken we de kwaliteit 
en het budget en voeren namens de 
opdrachtgever de onderhandelingen 
met alle betrokken partijen. Dat kan 
alleen maar omdat Triple Consultancy 
tegenover alle partijen altijd een onaf-
hankelijke positie heeft.’ Eén ding staat 
met afstand voor Veldman voorop. ‘Het 
project moet op tijd, binnen het budget 
en naar volle tevredenheid van de klant 
worden uitgevoerd. Dit standpunt heeft 
al voor vele opdrachtgevers tot flinke 
besparingen geleid.’ De oplevering van 
Blok’s Draadvorm is tweede helft okto-
ber, na een bouwtijd van 22 weken, ge-
heel volgens planning. De fabriek zal in 
het eerste kwartaal van 2016 in gebruik 
genomen worden.

De oude huisvesting staat pal naast de nieuwbouw aan de Koperwerf
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Opdrachtgever
MarMul Beheer B.V., Haastrecht

Architect
Verstoep Bouwadvies | Architectuur,  
Schoonhoven

Constructeur
Brak & Eijlers, Gouda

Adviseur geotechnische grond
onderzoek en funderingsadvies
Inpijn Blokpoel BV, Waddinxveen

Adviseur brandveiligheid
Oosterwijk brandpreventie Advies, 
Dordrecht

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf de Vries en Verburg BV, 
Stolwijk

E-Installateur
Hoffman Elektro, Bergambacht

W-, S- en Koelinstallaties
Radiar Totaaltechniek, Middelharnis

Veegmachine

‘De voorbereiding van een 
prefabconstructie is intensief, maar 
daarna is het op de bouw eigenlijk als 
legoblokjes in elkaar te zetten’, vertelt 
Kees Verdoorn van Bouwbedrijf De Vries 
en Verburg. De bouwer uit Stolwijk is 
in opdracht van Marmul Beheer langs 
de N201 in Schoonhoven actief met de 
bouw van een kantoor met showroom 
en bedrijfshal voor veegmachines. 

Een royale, 
klassieke 

uitstraling

De showrooms liggen achter vliesgevels

naar Schoonhoven

Tekst: Joachim Duijndam
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Schoonhoven • Nieuwbouw M SWEEP Veegmachines

Aan de voorzijde liggen kantoor en een show-
room waarin veegmachines van M Sweep te 
zien zullen zijn. Daarachter staan drie hallen 
waar onderhoud en reparaties uitgevoerd 
gaat worden. Het betreft 6.900 m2 kantoor 
met showroom en 3.400 m2 bedrijfshal en. De 
werkzaamheden zijn in mei gestart, rond de 
Kerst is de oplevering gepland.

Prefab
Kantoorgedeelte en showroom zijn volledig in 
prefab beton opgebouwd en voorzien van een 
gemetselde buitenschil. De bedrijfshal is een 
complete staalconstructie met stalen bin-
nendozen en stalen gevelbeplating. Verdoorn: 
‘De prefabconstructie is een leuke uitdaging. 
De architect ontwerp, maar de verantwoorde-
lijkheid voor de constructieve uitvoering ligt 
volledig bij de aannemer. Daarvoor hebben 
we veel input nodig van onderaannemers, le-
veranciers en installateurs. Met het overzicht 
dat je zo verkrijgt, kun je bepalen hoe je het 
daadwerkelijk gaat monteren.’

Ontzorgen
Verdoorn: ‘Waar wij echt maatgevend in zijn 
is dat wij het project van A tot Z naar ons 
toetrekken, waarbij we er voor zorgen dat het 
gebouw voldoet aan alle wet- en regelgeving. 
Zo willen wij ons graag profileren. Dat is de 
reden dat wij veel van dit soort projecten 
mogen uitvoeren: de opdrachtgever wordt 
optimaal ontzorgd.’ 

Toekomstige werkplaats

Hoffman Elektro B.V. ontwerpt en realiseert de elektrotechnische 
installaties voor project Marmul in Schoonhoven. Maurice Hof
fman van Hoffman Elektro B.V. fungeert al jaren als adviserend 
project installateur.

‘Wij denken verder dan het mooie plaatje dat de opdrachtgever 
voor ogen heeft’, vertelt Hoffman. ‘Dit doen we onder meer door 
vanaf het begin af aan mee te denken. Het gaat erom dat de  
opdrachtgever echt het gevoel heeft dat we het samen doen.  
Vanaf het voortraject tot uitvoering blijven we de opdrachtgever 
adviseren over onder meer energiezuinige maatregelen en de 
nieuwste technieken als LED verlichting , PV panelen en slimme 
schakelsystemen. Na oplevering blijven we ook betrokken bij  
onderhoud en uitbreidingen.’

‘ Verder denken dan alleen 
het mooie plaatje’

ELEKTRO
www.hoffmanelektro.nl

Wij adviseren en realiseren elektrotechnische 
installaties. Of u nu op zoek bent naar domotica, 
een geavanceerd beveiligingssysteem of naar wat 
u kunt besparen met duurzame oplossingen zo-
als zonnepanelen en LED-verlichting, onze mensen 
denken graag en vrijblijvend met u mee.

INSTALLEREN 
is mensenwerk
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Prefab naast staal

Oosterwijk 
Brandpreventie 
Advies

Amazone 199 
3315 WK  Dordrecht, NL 
(+31) 078-6211505 
www.oosterwijkbrandpreventie.nl

!
TRAININGEN

"
ADVIES

Trainingen 
BHV, VCA en EHBO

Adviesbureau voor 
Brandpreventie

✓ Trainingslocatie in Nieuw-Lekkerland of bij uw eigen 
bedrijf, school of instelling

✓ Boeiende opleiding door ervaren instructeurs uit de 
praktijk

✓ NIBHV gecertificeerd
✓ Nu ook EHBO bij werken met kinderen (voor 

scholen, kinderdagverblijven etc.)
✓ Binnenkort ook EHBO voor beroepschauffeurs 

(code-95 nascholing)

Als kleinschalig trainingsbureau verzorgen we 
diverse trainingen op het gebied van veiligheid.
Door de boeiende, gevarieerde lessen en onze 
flexibele aanpak mogen we steeds meer bedrijven, 
scholen en instellingen tot onze opdrachtgevers 
rekenen.

✓ Tientallen jaren ervaring op het gebeid van 
brandpreventie en bouwregelgeving

✓ Praktische, persoonlijke en laagdrempelige 
benadering

✓ Berekeningen op het gebied van: brandoverslag, 
vluchtcapaciteit, vuurbelasting en grote 
brandcompartimenten

Bouwbesluit, bouwregelgeving, inspecties en 
bemiddeling.
Directe en praktische adviezen voor architecten, 
bouwbedrijven, opdrachtgevers en 
gebouweigenaren.

www.oosterwijkbrandpreventie.nl

www.oosterwijkbrandpreventie.nl

Oosterwijk 
Brandpreventie 
Advies

!
TRAININGEN

"
ADVIES

✓ Ruime ervaring op het gebied van brandpreventie en 
bouwregelgeving

✓ Praktische, persoonlijke en laagdrempelige benadering
✓ Berekeningen op het gebied van: brandoverslag, 

vluchtcapaciteit, vuurbelasting en grote 
brandcompartimenten

✓ BHV trainingen met NIBHV certificering

Amazone 199  
3315 WK  Dordrecht 
078-6211505
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Ambachtsweg 11, 3411 MJ LOPIK
Telefoon: 0348 - 552366

Installatiebedrijf - Elektrotechniek - Service en onderhoud - Regeltechniek

‘De wens van MarMul was om in hun bedrijfspand zo min mogelijk 
brand compartimenteringen aan te brengen’, vertelt Teus Oosterwijk, 
van Oosterwijk Brandpreventie Advies. Een onderverdeling in brand
compartimenten van 1.000 m2 of 2.500 m2 is gebruikelijk, maar was 
hier niet wenselijk. Daarom is een vuurlastberekening gemaakt. De 
adviseurs maakten ook brandoverslagberekeningen om te bepalen of 

de gevels en de ramen in de gevels brandwerend zouden moeten zijn 
om brandoverslag naar een ander gebouw te voorkomen. Dat laatste 
bleek deels nodig te zijn. Eerst is ter plaatse geïn ventariseerd welke 
brandbare materialen allemaal aanwezig waren, daarvan is vervolgens 
rapport opgemaakt. Daarnaast bracht Oosterwijk advies uit over zaken 
als vluchtwegen, eventuele noodverlichting en brandslaghaspels. 

Advies brandpreventie

Na afweging van diverse bestaande locaties en andere terreinen koos 
Marmul Beheer voor 8.000 m2 beschikbare grond in Schoonhoven. 
De ruimtelijke kwaliteit alsmede de beschikbare percelen gaven de 
doorslag om daar een nieuwbouwpand te bouwen. Arjan Verburg van 
Verstoep Bouwadvies en Architectuur legt uit waarom.
‘Andere locaties waren voor Marmul te klein of minder goed toeganke
lijk’, zegt de bouwbegeleider  en tevens projectleider. ‘Daarnaast gaat 
het ook om de uitstraling van bedrijventerreinen. In opdracht van de 
opdrachtgever zijn wij direct aan de slag gegaan met het maken van de 
ontwerpen. Deze moesten logischerwijs aansluiten bij de wensen van de 

opdrachtgever. Een royale, klassieke uitstraling met toch wat eigentijdse 
details in materiaalkeuze en afwerkingen van de klassieke hoofdvorm.’ 
Project Marmul is een uitdaging voor Verburg. ‘Behalve het maken van 
de tekeningen en de begeleiding zijn wij van begin tot eindpunt bij 
de realisatie betrokken’, vertelt hij. ‘Van schets en voorlopige ontwerp, 
overleg met de Welstandcommissie en de vergunningaanvragen tot 
het bestekschrijven en de werktekeningen. Momenteel zijn we met an
dere marktpartijen druk in de weer met de uitvoering van het project. 
De eerste paal is in mei geslagen, eind 2015 moet project Marmul in 
grote lijnen gereed zijn.’

Locatiekeuze, bouwadvies, ontwerp en projectleiding
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Schoon en netjes is het handelsmerk van M SWEEP Veegmachi-
nes. In zijn nieuwe bedrijfspand wil eigenaar M. Mulder daarom 
geen installatie en geen leiding zien. Radiair Totaalinstallatie 
dacht met de ondernemer mee en ontwierp voor de drie bedrijfs-
hallen, de showroom en het kantoor van totaal 10.000 m2 een 
installatie die geheel buiten zicht is.

Uit beeld
Bij het ontwerp is al volledig rekening gehouden met het wegwer
ken van installaties en leidingen. Radiair Totaalinstallatie deed de 
engineering en montage van  verwarming, ventilatie, koeling, gas 
en water, sanitair, riolering, hemelwaterafvoer en brandbestrijding. 
Projectleider Richard Hoogendonk: ‘In de drie bedrijfshallen met 
werkplaats, magazijn en opslagruimte hebben we vloerverwarming 
gelegd. In het kantoor en de showroom wordt de vloerverwarming 
aangevuld met een VRFsysteem. Alle units en leidingen van verwar

ming, koeling en ventilatie zijn weggewerkt: op kantoor achter een 
verlaagd plafond en in de showroom in schachten. In de showroom 
hangen zelfs de brandslanghaspels in verzonken kasten in de muur.’

Vacurain
Ook aan de buitenzijde zijn installaties zo veel mogelijk uit het zicht 
gehouden. Hoogendonk: ‘De koelmachine op het dak is vanaf de 
weg nauwelijks zichtbaar en voor de hemelwaterafvoer hebben we 
een vacuraininstallatie gekozen. De afvoerpijpen kunnen daardoor 
smaller zijn en dus minder opvallend.’ Op kantoor en showroom 
worden twee extra verdiepingen gebouwd. De verdiepingen blijven 
vooralsnog casco. ‘Voor een eventuele extra installatie staat al wel 
een frame al op het dak. We denken graag mee met de klant, voor nu 
en voor de toekomst.’

www.radiair.nl

Radiair Totaalinstallatie monteert extra 
schoon voor M Sweep

Schoonhoven • Nieuwbouw M SWEEP Veegmachines
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Opdrachtgever
Stichting Ronduit, Alkmaar

Bouwbegeleiding
Certijn Vastgoedbeheer, Het Veld

Architekten
kerssens | de ruiter architecten, 
Alkmaar

Aannemer
Bouwbedrijf Bolten bv, Alkmaar

W-installateur
H. Muller Installatieburo, 
 Warmenhuizen

E-installateur
Beemster Elektrotechniek 
 Heerhugowaard

Metselwerk
Wicon Metselbedrijf, Hensbroek

Eigentijdse uitbreiding

‘de Spinaker’ 

Uitbreiding de Spinaker • Alkmaar

De Spinaker
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Tekst: Loet van Bergen

De Spinaker is een openbare school 
voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs 
en geeft onderwijs aan leerlingen 
met gedrags- en/of psychiatrische 
stoornissen. Om kwaliteit te leveren 
aan (praktijk-) onderwijs op maat was 
uitbreiding nodig. Dat heeft recentelijk 
geleid tot de oplevering van een nieuw 
schoolgebouw van 1.200 m2 met negen 
leslokalen, een kooklokaal en een 
leerwerkrestaurant, aangevuld met 
kantoorruimtes ondergebracht. 

Ook kreeg het gebouw een binnentuin 
met kruiden en vruchtdragende bomen. 
De nieuwbouw beschikt over een vleugel 
voor leerlingen die niet of moeilijk aan 
het onderwijsproces kunnen deelnemen 
en die intensiever individuele aandacht 
nodig hebben.

De uitbreiding is gerealiseerd door 
Bouwbedrijf Bolten uit Alkmaar. ‘Wij 
hebben dit project via een aanbesteding 
gewonnen vooral vanwege ons plan 
van aanpak’, vertelt Annalies Bolten. 
‘Met lokale ondernemers hebben we dit 
schoolgebouw gerealiseerd volgens het 
mooie ontwerp van Kerssens en de Rui-
ter architecten. We hebben veel aandacht 
besteed aan bouwen in de buurt. Zo 
hebben we gekozen voor een geboorde 
paalfundering om de overlast tot een 
minimum te beperken. Dat was mede 
noodzakelijk omdat naast de school een 
kliniek staat met operatiekamers en een 
bedrijf dat klein-technologische onder-
delen maakt. Daarbij is trilling absoluut 
niet wenselijk.’

Reliëf 
De Spinaker bestaat uit een vleugel 
van twee lagen en een gedeelte met 
een bouwlaag. De laagbouw heeft een 
draagconstructie van houten staanders 
en liggers, de hoogbouw draagconstruc-
tie van staal. De binnenwanden zijn in 
houtskeletbouw uitgevoerd en werden in 
de werkplaats van Bolten geassembleerd 
en als prefab elementen op het werk 
afgeleverd. Tegen de houtconstructie van 

Penanten worden 
opgemetseld

‘Gevlochten’ steen

Industriebouw • oktober 2015 • 81



Cris Bakker

Roodeswerf 24
1711 KM   Hensbroek
Mobiel  06 3382 6989
E-mail  c.m.j.bakker@tele2.nl

In 2015 is metselbedrijf Wicon uit het West-Friese dorp Hensboek 
benaderd door bouwbedrijf Bolten om het metselwerk bij de 
Spinaker te verzorgen. Geen gewoon werk, bleek al snel. Dit is een 
project waarbij een vormsteen is toegepast die niet op de normale 
manier te vermetselen is. Overleg met de aannemer leidde ertoe 
het stelwerk achter de muur te plaatsen in plaats van voor de 
muur. Op deze wijze konden we de draad achter de muur plaatsen. 
Voor het doorstrijken van de voeg hebben wij een mal ontworpen, 
waardoor de voeg op gelijke diepte gevoegd kon worden. 

Wicon is in 2012 opgericht door drie voormalig werknemers van 
Visser en Mol dat in 2012 failliet ging. Hun ervaring in alle vormen 
van metsel- en lijmwerk maar ook stelwerk en steigerbouw, 
bieden zij nu aan voor een groeiend klantenbestand in particulier 
werk, woningbouw en utiliteitsbouw. 

kerssens | de ruiter architecten (KDRA) heeft in de ruim veertien 
jaar dat het bureau bestaat is een gevarieerde portefeuille opge-
bouwd. Het bureau werkt aan projecten voor particulieren, winke-
liers, woningbouwcorporaties, onderwijsinstellingen, overheden en 
projectontwikkelaars. KDRA is ervaren in het ontwerpen en uitwer-
ken van woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen, winkels, scholen, 
kinderdagverblijven, stedenbouwkundige studies, interieurs en 
buitenruimten, herbestemming- en restauratieprojecten. Deze 
variatie komt voort uit een onderscheidende werkwijze; ‘elke op-
gave wordt als uniek beschouwd’, ongeacht het soort en de grootte. 
Het ontwerp is afleesbaar tot in het kleinste detail. Dit vraagt om 
een grote betrokkenheid van de architecten en de medewerkers 
naast een intensief contact met de opdrachtgever. Deze betrokken-
heid staat garant voor de kwaliteit van het uiteindelijke product. 
Behalve architectuur van bouwwerken maakt ook constructie, 
duurzaamheid, regelgeving, locatie en historie een onlosmakelijk 
onderdeel uit van het ontwerp. Door deze zaken niet als noodza-
kelijk kwaad te zien, maar juist de kwaliteit ervan te onderkennen, 
kunnen verrassende oplossingen ontstaan. Deze werkwijze leidt 
steeds tot unieke projecten met een eigentijdse vormgeving.

Metselen met de draad 
achter de muur

‘Elke opgave wordt als 
uniek beschouwd’

Uitbreiding de Spinaker • Alkmaar

de binnenwanden zijn extra zware gips-
platen aangebracht met steenwolisolatie. 

Meest in het oog springend onderdeel 
van de Spinaker is het metselwerk. De 
buitenmuren en penanten zijn gemet-
seld met een reliëf: de steen steekt iets 
uit en is stootvoegloos gemetseld, waar-
door het als ‘gevlochten’ lijkt. Voor de 
metselaars was dit een hele uitdaging.’ 
Maar het resultaat mag er volgens Bolten 
zijn. ‘Het is een prachtig, transparant 
gebouw geworden dat architectonisch 
een goede samenhang heeft met de oud-
bouw. Voor Bolten, Certijn en Kerssens 
de Ruiter was de bouw van ‘de Spinaker’ 
een leuk en uitdagend project dat we op 
tijd en binnen het budget hebben weten 
te realiseren… en met een tevreden 
opdrachtgever.’

Gevel 
met reliëf

luttik oudorp  81   1811 mv  alkmaar   tel 072 5111393
fax 072 5115311  www.kdra.nl  e-mail  info@kdra.nl
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Tekst: Merel van Berkel Venray • Woongroepen Vincentiushof

Woongroepen die al bij ingebruikname gedateerd 
zijn. In Venray doen ze het gewoon. Het pas in gebruik 
genomen Vincentiushof is een plek waar ouderen met 
dementie of een psychogeriatrische aandoening in 
woongroepen kunnen samenleven. Ze zijn ontworpen 
en ingericht in jaren zeventig stijl, om zodoende het 
geheugen van de ouderen te stimuleren.

Nieuwbouw in
jarenzeventigstijl

Retro en toch modern
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Bij een instelling als Vincentiushof is het belangrijk dat de oude-
ren, vanwege hun aandoening, de woningen niet zomaar kunnen 
verlaten. Daarom is gekozen om een elektronisch systeem van 
SimonsVoss aan te sluiten op de buitendeuren. Personeel kan het 
pand alleen betreden of verlaten met een speciaal pasje. Voor 
bezoekers is er een pincodetableau. Van Enckevort BV verzorgde 
alle hang- en sluitwerk voor de Vincentiushof. Michel Duijkers, 
projectadviseur buitendienst bij Van Enckevort: ‘In geval van cala-
miteiten kan De Zorggroep via een wifi-netwerk het elektronisch 
sluitpand centraal regelen vanaf een ander adres. Verder hebben 
de brandcompartimenten een vrijloopdeurdranger. De deur biedt 
daardoor geen weerstand aan de deurdranger, tenzij deze bij 
brand in werking treedt. Met deze oplossing zijn de bewoners van 
alle gemakken voorzien en wordt hun vrijheid binnen de wonin-
gen niet beperkt.’ 

Veilig en gecontroleerd 
toegankelijk

Installateur Vera Venray monteerde aan de gevels van het Vin-
centiushuis 28 Brustor verandazonweringen, uitgevoerd alumi-
niumkleur (RAL 9006). Ze zijn alle zonwerend in het horizontale 
vlak. Ton Albers, eigenaar van Vera Venray: ‘Om het verzorgend 
personeel zo min mogelijk omkijken te laten hebben naar de 
besturing, vroeg de opdrachtgever specifiek om een elektrisch 
bedienbare variant. Deze zijn gemakkelijk in gebruik. Ook met 
wat somberder weer zijn ze namelijk eenvoudig weer op te rol-
len.’ Het installatiebedrijf heeft daarom een CERUS-zonwering 
op een stalen constructie gemaakt. Doordat de motoren van de 
zonwering weinig energie verbruiken, is de gekozen oplossing 
bovendien energiezuinig.

Energiezuinige,  
elektrische zonwering

tel.(077) 389 5555 
www.enckevort.com

Hang- en sluitwerk  Sluitsystemen
Bouwbeslag   Toegangscontrole

Ook voor montage en onderhoud!

Tuin voor bewoners begane grond
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Venray • Woongroepen Vincentiushof

Opdrachtgever
De Zorggroep, Venlo; Vincent van Gogh 
voor Geestelijke Gezondheidszorg, 
Venray

Architect
SATIJNplus, Born

Adviseurs
Volantis 

Hoofdaannemer
Smeets Bouw, Maastricht

W-installaties
Breman Maasland, Haelen

E-installaties
Energa, Venlo 

Zonwering
Vera, Venra 

Hang en Sluitwerk
van Enckvort groep, Venlo-Blerick

Bouwperiode
september 2014 – juli 2015

Bruto vloeroppervlakte
4.500 m2

Vincentiushof is gebouwd door Smeets 
Bouw in opdracht van de gezamenlijk 
optredende Zorggroep en Vincent van 
Gogh voor Geestelijke Gezondheidszorg. 
De nieuwbouw bestaat uit twee lang-
gerekte gebouwen aan weerszijden van 
een openbaar middenterrein. Elk gebouw 
omvat zes afzonderlijke groepswoningen. 
Het hart van elke woning is de gemeen-
schappelijke woonkamer. In de bijbeho-
rende keuken zullen de medewerkers 
van de zorginstellingen met de ouderen 
gaan koken. De zeven slaapkamers van 
elke groep grenzen aan een gang, die 
in een U-vorm rond de gezamenlijke 

douches en toiletruimten ligt. Deze gang 
komt uit in de woonkamer, waardoor de 
gebouwen één geheel vormen. 

Natuur in de stad
Achter beide gebouwen liggen twee tui-
nen voor de bewoners van de beneden-
woningen. Voor de vier bovenwoningen 
is er een gedeelde daktuin ingericht met 
onder andere diverse soorten beplanting 
en een volière. Groendaken op de zorg-
woningen maken het uitzicht voor de 
bewoners van de omliggende hoogbouw 
nog aangenamer. 

Retro
Albert Brouwer, projectleider bij Smeets 
Bouw: ‘Als je het gebouw voor de eerste 
keer ziet, waan je je in de jaren zeventig. 
Het is de bedoeling om het verleden naar 
boven te halen, zodat de ouderen zich 
meer kunnen herinneren.’ Met datzelfde 
doel hangt in het interieur Vescom 
behang in ’70-dessins met lambrisering. 
Elke woongroep krijgt zijn eigen uitstra-
ling. Ook de keuken en de witte staande 
toiletpotten met zwarte bril zijn stijlvast 
gekozen. Op de vloer ligt linoleum met 
gepast houtmotief. Retro all the way. 

Openbaar middenterrein
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ademt strand en duinen

Hotel de Zeeuwse Kust • Renesse

Hotel de Zeeuwse   Kust

Strandpark De Zeeuwse Kust in Renesse heeft er sinds kort een 
eigen hotel bij dat zich voornamelijk richt op families met kinderen. 
Onder leiding van de Zeeuwse aannemer Fraanje B.V. uit ’s Heer 
Arendskerke werd in dertien maanden tijd het hotel gerealiseerd 
dat onder meer veertig suites herbergt. 

Hotel De Zeeuwse Kust

Het centrumgebouw (2008)

Stapelbedden in de XXL suites: van hout gemaakt

Slapen onder een grote foto van strand en duinen

Industriebouw • oktober 2015 • 86



Opdrachtgever
Strandpark De Zeeuwse Kust, Renesse

Architect
Den Hollander Bouwadvies en Ontwerp, 
Klundert

Aannemer
Aannemingsbedrijf Fraanje B.V., ‘s-Heer 
Arendskerke

Bouwprogramma
Hotel met 40 suites 

Bruto vloeroppervlakte
2.975 m2

Tekst: Merel van Berkel

Hotel de Zeeuwse   Kust

Voor Fraanje was het een project op bekend terrein: 
nadat in 2007-2008 de aanleg van het gelijknamige 
strandpark gerealiseerd was, keerde het bedrijf in 
maart 2014 terug voor het hotel. Net als het omrin-
gende park is ook het hotel met zijn veertig suites 
voornamelijk gericht op gezinnen met kinderen 
en eventueel huisdieren. Naast ruime kamers voor 
gezinnen, zijn er een bruids- en wellness-suite en zes 
speciaal aangepaste kamers voor mindervaliden. De 
bezoekers van het hotel mogen gebruik maken van 
alle faciliteiten die het strandpark biedt. 

Gelijk het centrumgebouw
Hotel de Zeeuwse Kust bestaat uit twee bouwlagen. 
Het betonnen casco is afgewerkt met kalkzandsteen-
wanden en duurzame HSB-elementen. In de gevel 
zijn kunststof kozijnen geplaatst. De uitstraling van 
het hotel is van buitenaf gezien gelijk aan die van het 
centrumgebouw op het strandpark. Beide gebouwen 
hebben donkere gevels en rode dakpannen, wat voor 
een duidelijke onderlinge eenheid zorgt. 

Strandthema 
Met het strand op nog geen tweehonderdvijftig meter 
afstand is het niet verwonderlijk dat voor de aan-
kleding van het hotel gekozen is voor natuurlijke 
materialen. Het meubilair is vooral vervaardigd uit 
hout, zoals bijvoorbeeld de stapelbedden in de XXL 
suites. Daarnaast komt het strandthema terug in de 
vorm van verschillende details in het hotel, zoals de 
kapstok in de babysuite die de vorm heeft van een 
vis. De verschillende kamers hebben bovendien een 
heel eigen sfeer, dankzij grote foto’s van schelpen, het 
strand of de duinen. 

HSB op 
betonnen 
skelet
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Perfectie tot in elk detail
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