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De grootste beurs van
de Benelux op het gebied
van sportaccommodaties

SportXpo 2016 is een initiatief van Lodder Events en Work4Media en wordt ondersteund door NOC*NSF, meerdere sportbonden en Ahoy. 

Van 5 tot en met 7 oktober 2016 vindt in 
Ahoy Rotterdam de eerste editie plaats van de 
 SportXpo, de grootste beurs van de Benelux en 
een van de grootste in Europa op het gebied van 
sportaccommodaties. SportXpo is het centrale 
ontmoetingsplatform voor alle partijen die direct 
of indirect te maken hebben met sportaccommo-
daties: ontwerpers, bouwers, inrichters, leveran-
ciers, beheerders, gemeenten, exploitanten en 
natuurlijk de gebruikers. SportXpo richt zich met 
een modern beursconcept op zowel binnen- als 
buitenaccommodaties.

Vindt u dat u niet mag ontbreken tijdens de drie 
SportXpo-dagen, dan adviseren wij u graag over 
alle deelnamemogelijkheden. Neem hiervoor 
contact op met de organisatie van SportXpo. 

SportXpo 2016
5 - 7 oktober2016

www.sportxpo.nl

Informatie en reserveringen:
Postbus 215
2990 AR Barendrecht 
Telefoon: 085 - 111 78 90
Fax: 085 - 111 78 91
E-mail: info@work4media.nl

Locatie:
Ahoy Rotterdam
Ahoy-weg 10
3084 BA ROTTERDAM

De grootste beurs van 
de Benelux op het gebied 
van sportaccommodaties

2016

GeÏNteReSSeeRD iN DeeLNaMe?
Deelnemen aan SportXpo 2016 kan op verschillende manieren. 

De organisatie biedt complete stands aan tegen zeer aantrekkelijke prijzen. 
 Standaard  stands zijn beschikbaar van 8 tot 40 m². Vanaf € 1.450,– heeft u al een stand 
voor drie dagen, inclusief naam op frieslijst, op de plattegrond, in beurscatalogus, op de 

website en in de beursApp. Vrije standbouw is uiteraard ook mogelijk en kan al vanaf 
€ 150,– per m2. (alle prijzen exclusief btw)

Vindt u dat u niet mag ontbreken tijdens de drie SportXpo-dagen, 
dan adviseren wij u graag over alle deelnamemogelijkheden. 
Neem hiervoor contact op met de organisatie van SportXpo. 

Telefoon: +31 (0)85 111 78 90 of +31 (0)78 677 32 02
E-mail: info@sportxpo.nl

Postbus 215
 2990 AR  barendrecht 

Fax: +31 (0)85 111 78 91

 Locatie
Ahoy Rotterdam

Ahoy-weg 10
3084 bA  Rotterdam

www.sportxpo.nl

SportXpo 2016 is een initiatief van Lodder Events & Producties en work4media 
en wordt ondersteund door NoC*NSF, meerdere sportbonden en Ahoy. 
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Kantoren, winkels, scholen, kerken, zorgin-
stellingen, gemeentekantoren, overal zien 
we leegstand in ongekende percentages. 
En de situatie wordt er voorlopig niet beter 
op: scholen zien teruglopende leerling-
aantallen, kerken verliezen aanhang, zorg 
ontwikkeld verder naar meer zelf doen, en 
de kantoren en winkels zitten structureel 
in de dip. Op de meeste fronten is wel be-
weging te ontwaren. Veel beweging. Kijk 
alleen al naar het grote aantal congressen, 
symposia en bijeenkomsten dat gewijd 
is aan zorgvastgoed, religieus vastgoed 
en ander maatschappelijk vastgoed. En 
aan de vele netwerken, Linkedin-groepen, 
professionele organisaties en wat al niet 
meer die zich op al deze probleemgebie-
den hebben gestort. De leegstand heeft in 
alle sectoren kennelijk zo’n grote impact 
dat het mensen in beweging zet. Er wordt 
gebrainstormd, pilots opgezet, herontwik-
keld en herbestemd.

Gemeenten kunnen ook een beetje hulp 
goed gebruiken. Onze lokale overheden 
hebben het namelijk niet bepaald gemak-
kelijk. Taakverzwaringen en extra uitgaven 
in vooral de zorg en in het sociale domein 
en de voortgaande bezuinigingen door 
het Rijk trekken een zware wissel op de 
gemeentebegrotingen. En aangezien ze 
geen tekort mogen hebben zullen deze 
optredende tekorten meteen aangepakt 

moeten worden: bezuinigen dus. Lastig als 
je bedenkt dat de gezamenlijke tekorten 
van alle gemeenten over drie jaar richting 
€ 5 miljard stijgen. Dat zou een grote 
motivatie moeten zijn om de omvangrijke 
post vastgoed serieus de aandacht te 
geven. Onderzoeken van SBRCURnet (2014) 
en RoyalHaskoningDHV (2015) maken 
helder dat van professioneel of duurzaam 
vastgoedmanagement bij gemeenten 
nauwelijks sprake is. Ze staan onder grote 
druk, hebben wellicht (te) weinig kennis in 
huis om de vastgoedportefeuille optimaal 
te beheren en met externen inhuren moet 
je tegenwoordig ook oppassen. Dat er 
(financieel) veel is te winnen voor de lokale 
overheden, vooral door het duurzaam en 
strategisch aan te pakken maakte Willem 
Adriaansen van Hevo pas nog duidelijk in 
zijn blog. We weten ook dat er in Neder-
land een groot aantal vastgoedspecialisten 
rondloopt dat prima in staat is goede ana-
lyses en programma’s op te stellen voor de 
lokale bestuurders. Die specialisten zijn de 
afgelopen (?) crisis veelal uit hun bovental-
lig geraakte functies in de vastgoedwereld 
gespoeld. Kennis in overvloed tegen een 
ongetwijfeld scherp tarief. Dat moet onder 
aan de streep een positief resultaat ople-
veren voor de gemeenten. Een marktplaats 
maatschappelijk vastgoed, is die er al? 

Tjerk van Duinen
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Opdrachtgever
Frieslandcampina, Amersfoort

Constructeur
Arcadis, Rotterdam

Architect
Architektenburo Roovers en Driessen, 
Oosterhout

Aannemer
Van Wijnen Zuid bv, Rosmalen

Luchtbehandeling 
Colt, Cuijk 

Elektrotechniek, automatisering
Kuijpers, Helmond 

Koeltechniek
K.I.M. Nederland bv, Apeldoorn

Betonwerk
Marell bv, Nuth

Dakbedekking
EDEC Dakdekkersbedrijf, Waalwijk

Industriële vloeren
DRT Vloeren, Oss

Afvulinstallaties 
Dinnissen Proces Technology, Sevenum

Snelrolpoorten
Assa Abloy, Raamsdonksveer/Apeldoorn

Bouwperiode
oktober 2014 - augustus 2015

Bouwprogramma
Bouw nieuwe verpakkingsunit naast de 
bestaande productiehal

Bruto vloeroppervlakte
380 m2

Bouwsom bouwkundig
€ 2 miljoen 

Hygiëne leidend bij 
bouw verpakkingshal

FrieslandCampina

Verpakkingshal FrieslandCampina • Veghel Tekst: Patrick Boor

Bij zuivelgigant FrieslandCampina stijgt jaarlijks 
de productie van lactose, die in babyvoeding, 
melkpoeder en geneesmiddelen zit. Vooral door 
toenemende vraag uit Azië. Van Wijnen Zuid 
B.V. bouwt naast de melkfabriek in Veghel een 
nieuwe verpakkingshal, waarmee het concern 
drie keer meer kan produceren.
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Lactose is een soort melksuiker, die 
bijvoorbeeld babyvoeding en medicijnen 
wordt toegevoegd. FrieslandCampina 
exporteert het zuivelbestandsdeel in 
poedervorm naar onder meer Aziatische 
landen, zoals China. Reden voor uitbrei-
ding van de bestaande fabriek in Veghel, 
waar ruim 1300 mensen werken, was de 
toenemende vraag. Van Wijnen Zuid B.V 
bouwde naast de bestaande productiehal 
een verpakkingsunit van vijf lagen. Voor 
een groot deel high care, om bacteriën 
in het productieproces te voorkomen. 
De fabriek bleef tijdens de bouw van de 
betonvloeren, betonwanden en het dak 
in bedrijf.

In de fabriek in Veghel 
werken 1.300 mensen

De uitbreiding 
bestaat uit een 
uitbouw aan de 
westzijde van het 
huidige gebouw; 
deze uitbreiding 
beslaat vijf lagen 
waarin twee 
nieuwe afvullijnen 
voor bigbags gaan 
functioneren.
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EDEC Dakdekkersbedrijf uit Waalwijk plaatste op de nieuwe 
verpakkingsunit van FrieslandCampina vijf dakvlakken. Totale 
oppervlakte: 600 m2. De dakopbouw bestaat uit Parocpanelen 
en –beton, een zelfklevende dampremmende laag, steenwol 
 dak isolatie op afschot en een melkzuurbestendige toplaag 
van PVC dakbedekking (type Akortech 1,5 mm).

Friesland Campina stoot tijdens het productieproces melkpoe-
der, vocht en water uit. ‘Stoffen die een standaarddakbedekking 
ernstig aantasten’, zegt Ercole Cesarini, directeur-eigenaar van 
EDEC. ‘Met daklekkages als gevolg. De levensduur van de toplaag 
is daardoor korter. Dankzij het type materiaal dat wij plaatsen, 
in combinatie met een goed onderhoudsplan, kunnen we een 
levensduur van twintig jaar garanderen.’   

EDEC werkt al vijf jaar voor de zuivelgigant. Cesarini: ‘Het belang-
rijkste is om gedetailleerd, veilig en secuur te werken. Al onze 
dakbedekkingssystemen zijn voorzien van een all-in verzekerde 
dakgarantie.’ 

EDEC Dakdekkersbedrijf BV is aangesloten bij VEBIDAK, branchever-
eniging voor bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven. 

Dakvlakken met 
levensduur van 20 jaar 

De twee zogeheten bigbag vulmachines en een centrale afvul-
installatie zijn de inbreng van Dinnissen Process Technology. De 
lactose komt vanuit de naastgelegen productiehal via buizen door 
het dak de gloednieuwe verpakkingsunit binnen. De installatie 
van Dinnissen controleert automatisch of het zuivelbestanddeel 
geen lactose bevat en vult, mengt en doseert de zogeheten big-
bags, die geseald worden en op transport gaan naar het magazijn. 

Monstername-unit
De 25 meter hoge machine is van roestvrijstaal dat verontreini-
gingen voorkomt. Stephan Philips, projectleider namens Din-
nissen: ‘We denken vanaf de eerste dag mee met de architect 
en opdrachtgever. We hebben een nieuwe monstername-unit 
ontwikkeld om te controleren of de lactose aan alle eisen voldoet 
en dankzij enkele elektronische foefjes zien we of het produc-
tieproces soepel verloopt. We gebruiken de unit, waarvoor we 
patent hebben aangevraagd, bij Campina voor het eerst.’ 
Phillips noemt het een installatie zonder toeters en bellen. ‘Geen 
gouden randjes, maar een goedwerkende en prijsbewuste machine.’ 
Dinnissen Process Technology bouwt en plaatst wereldwijd in-
stallaties en machines bij bedrijven in de vee- en zuivelsector.

Machinaal vullen  
van bigbags

Speldenknop
Bij FrieslandCampina wordt zeer veel 
aandacht besteed aan hygiëne. Bacteriën 
in het productieproces vormen immers 
een risico vormen voor de volksgezond-
heid, en als het onverhoopt mis zou 
gaan, leidt dit tot negatieve publiciteit. 
Dat wil het bedrijf voorkomen, zegt 
projectleider Rene Klijn (Van Wijnen). ‘In 
een gaatje ter grootte van een spelden-
knop kunnen al bacteriën en enzymen 
groeien. FrieslandCampina stelt daarom 
strenge eisen op het gebied van lucht-
dichting, afwerking en ongediertebe-
strijding. We hebben alle wanden met 
Sikagard geïmpregneerd. Aan de binnen-
zijden van de buitenwanden en tegen 
het plafond is een schimmelwerende 
coating aangebracht. Alle inwendige 
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DURA 
BOUW

Lekdicht
Klijn noemt de strenge veiligheidseisen 
en -controles van FrieslandCampina ver-
gelijkbaar met die van een chemiecon-
cern zoals DSM. Het werkproces moet 
pico bello en zorgvuldig verlopen, vertelt 
de projectleider. ‘Alle collega’s moeten 
het VCA-certificaat hebben. Ons perso-
neel kreeg voor de start van het werk een 
uitgebreide instructiefilm over veiligheid 
te zien. Prima, want mensen zijn daar-
door veel bewuster aan het werk en dat 
kan helpen bij toekomstige projecten. 
De bouwplaats werd dagelijks gecontro-
leerd. We werkten op rolsteigers, niet op 
ladders. Tillen van gereedschap gebeurde 
mechanisch. Materiaal lag opgeslagen in 
lekdichte bakken. We mochten niet meer 
materiaal binnenbrengen dan dat er in 

twee dagen kon worden verwerkt. Puur 
om de kans op verontreiniging te mini-
maliseren. Het moeilijkste: we bouwden 
tegen een bestaande hal aan, waarin 
de productie gewoon doordraaide. We 
moesten de werkplek zorgvuldig afscher-
men.’ 

Bigbags
In de nieuwe situatie wordt de lactose 
via buizen van de productiehal naar de 
verpakkingsunit gepompt. Daar gaat 
het door zeefmachines naar beneden en 
wordt het melkpoeder opgevangen in 
zogeheten bigbags, die geseald worden 
en naar de expeditie gaan - klaar voor 
transport.’ FrieslandCampina neemt de 
verpakkingsunit begin 2016 in gebruik. 

Veghel • Verpakkingshal FrieslandCampina

hoeken zijn voorzien van een schimmel-
werende kit. Kieren zitten potdicht. De 
productielijnen, geplaatst door Dinnis-
sen, zijn allemaal van roestvrijstaal.’  

Ruwbouw
Van Wijnen startte in oktober 2014 
met het plaatsen van fundexpalen. 
Klijn: ‘Vervolgens hebben we het skelet 
gebouwd, met holle HBR Prefab Beton-
wanden, die we daarna hebben volge-
stort met beton. Daaromheen is een 
schil gekomen van BA-Log panelen en 
steenwol gevelpanelen, dakpanelen en 
binnenwanden, zodat er geen enkele in-
vloed van buiten is. Het is bij Friesland-
Campina uit den boze pur te gebruiken.’  
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…tekent Colt voor het ontwerp!
www.coltinfo.nl

Tel. 0485 399 999

Waar de TCO van luchtbehandeling voorop staat…

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!



Betonspecialist Marell Betonwerken bv uit Nuth slaat de vleugels 
uit en ontwerpt een ‘groene’ funderingskist voor industrie- en 
woningbouw. Het Limburgse familiebedrijf is ook importeur van 
IsoSpan-constructies voor de bouw van duurzame en energiezui-
nige woningen in Nederland en een groot deel van Duitsland.

Bij FrieslandCampina in Veghel verzorgde het bouwbedrijf het 
complete betonwerk, inclusief de wapening, bekisting, kranen en 
het beton. Totale oppervlakte: 400m2. ‘Specialistisch werk’, zegt 
directeur Marco Marell. ‘We gingen twintig meter de hoogte in 
met prefab elementen. FrieslandCampina wilde vanwege het stof 
geen prefab in de vloer. Bij een prefab vloer moet je boren. 
De vloeren zijn traditioneel gekist. In de natte vloer zijn schroefan-
kers geplaatst. Elementen hebben zijn op de vloerkist vastgezet. 
Als de kist er vanaf komt, komen hulzen vrij. Dan kun je van alles 
bevestigen, zonder te hoeven boren. Bij een ander project, de 
bouw van een silo, storten we wanden van 12,5 meter hoog. Zo’n 
hoogte zie je momenteel bij misschien drie andere projecten in 
ons land. We doen werk dat niet vaak voorkomt.’

Marell maakt bij projecten gebruik van BIM. Fouten en inefficiënties 
worden daardoor in de ontwerpfase vastgesteld. ‘We kunnen met 
BIM veel nauwkeuriger en sneller calculeren’, aldus de directeur.   

Geen afval
Marell BV beperkt zich niet tot het klassieke betonwerk. Het bedrijf 
bedacht een (gepatenteerde) funderingskist bestaande uit staalpla-
ten en in de toekomst kunststofplaten. ‘Staalplaten zijn flexibel en 
kunnen we in en uit elkaar schuiven. Zagen, timmeren en schroeven 
hoeven niet meer. Voordeel: geen afval op de bouwplaats. We zoe-
ken nog collega’s in andere provincies die met ons systeem willen 
werken. We ontwikkelen ook 100% gerecycled beton, bestaande uit 
steen- en betonafval. Dus zonder nieuwe grondstoffen.’

IsoSpan
Het Limburgse bouwbedrijf importeert sinds een jaar voor de Ne-
derlandse en Duitse markt IsoSpan, een Oostenrijks bouwsysteem 
voor de bouw van energiezuinige woningen. ‘Blokken, voor 90% 
bestaande uit houtsnippers, die je op elkaar zet. Isolatie is erin 
verwerkt. Spouwen zijn niet nodig. Stucwerk of steenstrip erop 
en klaar. Goed fundament voor passieve woningbouw. Wanden 
hebben een hoge isolatiewaarde, een brandwerendheid van drie 
uur en hoge bouwsnelheid. En een geluidsreductie van 62 decibel. 
Mensen die bij Maastricht Aachen Airport wonen, horen dankzij 
het bouwsysteem de vliegtuigen niet.’

Marell BV bedacht ook een flexibel ‘indeelbare’ woning, met 
IsoSpan-systeem, recyclebeton en alternatieve energiebronnen. 
‘Materiaal van gesloopte gebouwen verwerken we in het beton 
waarmee we nieuwe woningen bouwen.’ IBA Parkstad, een duur-
zaamheidsorganisatie in de bouw voor creatieve en innovatieve 
ideeën, koos het plan van Marell uit 300 inzendingen en onder-
steunt het Limburgse bedrijf bij de verdere uitrol.

Marell bouwt met 
‘groen’ beton

Spuiweg 22N
5145 NE WAALWIJK
Telefoon : +31 (0)4 16 28 42 03
Mobiel   : +31 (0)6 27 04 07 20

DRT Vloeren uit Oss heeft ongeveer 1.200 m2 troffelvloer aange-
bracht in de nieuwe verpakkingsunit van FrieslandCampina. De Bra-
bantse specialist in naadloze vloeren legt zich toe op vloeren in de 
foodsector en werkt bijvoorbeeld bij Mars, Heineken en Coca-Cola. 

5 mm dik
DRT Vloeren gebruikt voor het aanbrengen van troffelvloeren een 
mengsel van epoxyhars en kwartszand, dat met een vloerenspaan 
of elektrische ‘vlindermachine’ vlak wordt uitgesmeerd in een 
laagdikte van ongeveer 5 mm. Holle hoekplinten worden naadloos 
in het werk meegenomen. ‘Na uitharding komt er een nabehande-
ling van meerdere laklagen. Resultaat: een vloeistofdichte en me-
chanisch hoog belastbare productievloer, die perfect kan worden 
gereinigd, bestand is tegen de meeste chemicaliën en belast kan 
worden met de zwaarste machines’, aldus Gino Sanders, account-
manager bij DRT Vloeren. ‘De vloer is naar behoefte van de klant 
antislip opgeleverd voor de veiligheid van werknemers. Dit vloer-
type heeft dankzij de hoge kwaliteit een levensduur van 50 tot 60 
jaar. Op de begane grond kunnen we in een week ongeveer 1.000 
m2 vloer realiseren. Werken op meerdere verdiepingen, zoals bij 
FrieslandCampina, vergt meer inspanning en tijd. Met name door 
het transporteren van materiaal en zware machines naar boven, 
zoals straalmachines voor voorbehandeling van beton.’ 

Veiligheid monitoren
Voor FrieslandCampina is veiligheid een speerpunt, aldus Sanders. 
‘Controleurs van FrieslandCampina monitoren constant of onze 
mensen veilig werken en gereedschap op de juiste manier gebrui-
ken. Collega’s dragen handschoenen, veiligheidsbrillen en gesloten 
werkkleding. Zowel voor de hygiëne als voor hun eigen veiligheid. 
Zelf levert Campina ook goede, veilige en schone voedingsmiddelen.’ 

Vloeistofdichte industriële 
troffelvloeren
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De ventilatie en koeling in de fabriek van 
FrieslandCampina in Veghel is geëngineerd en 
gebouwd door Colt International. Commercieel 
directeur Kor Foekens legt uit dat er niet over 
een nacht ijs is gegaan: ‘We hebben te maken 
met een kristallisatiefabriek waar lactose 
wordt geproduceerd en verpakt in big bags. 
Luchtvochtigheid en temperatuur zijn daar erg 
belangrijk en voor productiefaciliteiten van 
FrieslandCampina gelden bovendien de streng-
ste filtratieklasse High Care. 

Brandschoon
Het bijzondere is dat we hier adiabatische koe-
ling hebben geïnstalleerd, dat is koeling waar 
aangezogen buitenlucht gekoeld wordt door 
het laten verdampen van water. Dat gebeurt op 
verdampingspakketten in de koelmachines. Nu 
zal je zeggen dat vochtige onderdelen broed-
plaatsen voor bacteriën en schimmels zijn, en 
niet passen in een schone fabriek. Maar Colt 
heeft aan de bacteriologen van de opdracht-
gever aangetoond dat het systeem brand-
schoon is en hygiëne gecertificeerd geheel 
volgens de hoge eisen van FrieslandCampina. 

Kennisbedrijf Colt kiest voor adiabatische koeling

Veghel • Verpakkingshal FrieslandCampina

Ons CoolStream-systeem heeft namelijk een 
geprogrammeerde reiniging waarbij dagelijks 
de verdampingspakketten droog geventileerd 
worden, waardoor er een zogenoemde “bio-
shock” optreedt en alle, eventueel aanwezige, 
schimmels en bacteriën doodgaan.’ 

Geld en ruimte besparen
Dat is allemaal prachtig, maar zijn er nog an-
dere voordelen? Kor Foekens: ‘De voordelen zijn 
vooral te vinden in de portemonnee en op het 
dak. Een adiabatische systeem betekent een 
veel lagere initiele investering, het onderhoud 
en de energiekosten zijn ook beduidend lager 
en het systeem is veel kleiner, dus minder 
toestanden op het dak. Verder wordt gebruik 
gemaakt van natuurlijke koelmiddelen, is het 
een geluidsarme techniek en kan het eenvou-
dig worden aangesloten op het gebouwbe-
heersysteem.’ Resulterend in een zeer gunstige 
TCO (Total Cost of Ownership).

Kennis
Colt heeft een schat aan ervaring in huis om kli-
maatoplossingen te ontwerpen voor de indus-

trie. ‘De klant vraagt aan Colt wat zijn probleem 
nu echt is en wij kunnen hem daar bij uitstek 
mee helpen en dat is wat we willen. Wij hebben 
de kennis en kunde in huis in vrijwel elke indus-
triële omgeving de vraagstelling te analyseren 
en er een consistent ontwerp voor te ontwikke-
len. We zijn in feite een kennisbedrijf.’ 
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Opdrachtgever
Gemeente Barendrecht 

Architect
Siebold Nijenhuis Architect uit 
 Rotterdam, in samenwerking met 
Broekbakema, Rotterdam

Totaal installatie
Van Rennes, Klaaswaal

Aannemer
WBC, Winterswijk 

Bouwprogramma
multifunctioneel gebouw met ‘wissel-
lokalen’ voor twee middelbare scholen, 
gymzaal en jongerencentrum 

Bruto vloeroppervlakte
2.250 m2 (onderwijs 1.400 m2, jongeren-
centrum 400 m2, gymzaal 450 m2)

Bouwperiode
april 2015 – medio 2016

sluitstuk campus Lagewei
MFA

Tekst: Patrick Boor

Op de onderwijscampus Lagewei 
in Barendrecht verrijst een 
Multifunctionele Accommodatie 
(MFA) met schoollokalen, een 
gymzaal en jongerencentrum. 
MFA Lagewei vormt het laatste 
hoofdstuk van een reeks 
vernieuwingen in het autovrije 
leergebied.  

Barendrechtse onderwijsinstellingen 
klitten sinds enkele jaren samen op de 
campus aan aan de zuidkant van de 
Zuid-Hollandse gemeente. De middelbare 
scholen CSG Calvijn Groene Hart en Dal-
ton Lyceum zijn er te vinden, maar een 
kerk staat er ook. Op grote delen van het 
terrein zijn auto’s niet welkom. Voetgan-
gerspaden, geflankeerd door groenstro-
ken, verbinden de gebouwen met elkaar. 

Als kool
De gemeente Barendrecht biedt met de 
bouw van de MFA een extra onderwijs-
voorziening. In het gebouw (2.250 m2) zijn 
‘wissellokalen’ die door de twee mid-

delbare scholen gebruikt kunnen worden 
als het aantal leerlingen toeneemt. Beide 
onderwijsinstellingen groeien de laatste 
jaren als kool. Het Dalton Lyceum maakt 
momenteel nog gebruik van noodloka-
len. Die verdwijnen na oplevering van de 
MFA in 2016. Beide scholen kunnen voor 
sportlessen terecht in de gymzaal, die in 
de avonduren plek biedt aan plaatselijke 
sportverenigingen. Zowel de gymzaal, 
school als het jongerencentrum beschikt 
over een eigen ingang. 

Zink
Siebold Nijenhuis Architect uit Rotter-
dam ontwierp het onderkomen, in 

De MFA is het 
sluitstuk van de 
campus Lagewei
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Barendrecht • MFA Lagewei

Van verlichting tot sanitair, van luchtbehandeling tot beveiliging, 
de volledige installatietechniek van MFA Lagewei komt voor reke-
ning van mede-aannemer Van Rennes uit Klaaswaal. Elke deelfunc-
tie heeft zijn eigen aanpak, zegt projectleider Danny den Hartog: 
‘In de lokalen plaatsen we aanwezigheidsmelders. Zo voorkom je 
dat licht brandt als dat niet nodig is en bespaar je energie. Rond de 
lampen in de sporthal zitten stevige armaturen, zodat de verlich-
ting niet naar beneden valt als er een bal tegenaan komt. In het 
jongerencentrum is de verlichting spatwaterdicht.’ 

Van Rennes installeerde ook de ventilatie, cv, verwarming en 
luchtbehandeling. ‘Een duurzaam ventilatiesysteem voorkomt 
dat temperatuur en vochtpercentage in de sporthal oploopt. In 
de klaslokalen brengen we met luchtbehandeling de hoeveel-
heid CO2 omlaag, zodat leerlingen niet slaperig en lui worden en 
mogelijk betere prestaties leveren. Het jongerencentrum is de 
enige ruimte die flink gekoeld kan worden. Dankzij gescheiden 
geluidsisolatie en warmte-absorptie kunnen geluidstrillingen niet 
ontsnappen. Omwonenden ondervinden zo geen geluidsoverlast.’ 

Alles onder één dak

ELEKTROTECHNIEK - INSTALLATIETECHNIEK - INDUSTRIAL AUTOMATION

RIJKSSTRAATWEG 1 - 3286 LS  KLAASWAAL - TEL. (0)186 57 24 22 
INFO@VANRENNES.NL - WWW.VANRENNES.NL

samenwerking met Broekbakema. Het 
gebouw telt twee lagen. De bovenste valt 
op door de zwarte rand, gemaakt van 
donkere zinken felsbanen, die de drie 
gebouwdelen als een band bij elkaar 
lijken te houden. De plint heeft door het 
vele glas een open en daardoor toegan-
kelijke uitstraling, Van de beschikbare 
ruimte is ongeveer 1.400 m2 gereserveerd 
voor onderwijs. Het jongerencentrum 
(400 m2) en de gymzaal (450 m2) nemen 
de overige ruimte in beslag. 
Wethouder Jeroen Gebben (Jeugd en 
Onderwijs) gaf begin april groen licht 
voor de bouwstart en aannemer WBC uit 
Winterswijk fysiek aan de slag kon, Van 
Rennes uit Klaaswaal draagt zorg voor 
alle installatietechniek. 

Gevelfragment 
jongerencentrum

De donkere band 
van gefelst zink en 
de transparante 
plint maken 
van het gebouw 
één geheel
(Artist impression: 
Siebold Nijenhuis 
Architect)
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Opdrachtgever
Nellesteyn bv, Leersum

Architect    
Braaksma & Roos Architecten,  
Den Haag

Interieurarchitect  
judithvanmourik interior architecture, 
Den Haag

Adviseur restauratie, 
bouwbegeleiding rab, Den Haag

Adviseur installaties 
Technisch adviesbureau Berkhof  
Boerboom, Leusden

Aannemer      
Koninklijke Woudenberg, Ameide

E-installaties 
Verweij Elektrotechniek, Nieuwegein

W-Installaties
Spijker Klimaatservice BV, Den Haag

Lei en loodwerk
Ridder Skins For Buildings, Zwaag

Bouwperiode   
september 2015 – juli 2016

Herbestemming Landgoed Broekhuizen • Leersum

zorgvuldig samengebracht
Oud en nieuw
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Tekst: Mirjam Oomens

Midden in het bosrijke, heuvelachtige hart van Nederland 
ligt Landgoed Broekhuizen. Grote kans dat u het weleens 
op televisie heeft gezien. In de afgelopen jaren vormde dit 
landgoed de achtergrond van het populaire programma 
‘Heel Holland Bakt’. In het monumentale kasteel komt een 
vijfsterrenhotel met restaurant.  

Ingepakt decor voor ‘Heel Holland Bakt’
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Het oude landhuis stond al een tijd leeg, 
toen in 2006 opdrachtgever Nellestyn ar
chitectenbureau Braaksma & Roos selec
teerde voor een grondige restauratie en 
herontwikkeling. De buitenzijde werd in 
de afgelopen jaren grondig gerenoveerd. 
In 2015 was het tijd om het interieur 
volledig te vernieuwen. Hiervoor werd 
aannemer Koninklijke Woudenberg ge
selecteerd. ‘Wij doen de complete bouw
kundige aanpak’, aldus projectmanager 
Eric Brussé. ‘Zowel van het landhuis als 
van de twee andere gebouwen.’ De boer
derij op het landgoed wordt een laag
drempelig restaurant, met name gericht 
op wandelaars. Het koetshuis heeft een 
grote (feest)zaal en daarboven worden 
vijfsterren hotelkamers gerealiseerd.

Scherpte terughalen
Een Rijksmonument met een lange his
torie en daardoor ook vele bijzonderhe
den. Zo ligt er een betonnen vloer in, wat Landhuis met betonnen vloeren

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

 
EDE
Enka
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uitzonderijk is voor een vroeg negentien
deeeuws pand. Een grote brand in 1906 
was de aanleiding: geen hout meer in de 
vloer, moet men toen gedacht hebben. 
‘Opvallende details in het pand zijn de 
ornamenten op wanden en plafonds’, 
vertelt Brussé. ‘Bijvoorbeeld in de hal, 
waar je veel geornamenteerd stucwerk 
vindt. In de loop der jaren zijn daar 
zoveel lagen verf overheen gegaan, dat 
de ornamenten hun scherpte verloren 
hebben. Je smeert details dan dicht. Wij 
verwijderen met een speciaal procedé 
die lagen, zodat de ornamenten weer 
hun originele vormen terugkrijgen.’ Ook 
de oude trappenhuizen en de stijlka
mers, zoals de schilderijkamer, worden 
hersteld in hun glorie van weleer.  

Allure
Zoveel oud is prachtig, maar in een chique 
hotel en restaurant met hoge afwerkings
niveaus verwacht men wel de moderniteit 
van de eenentwintigste eeuw. Eric Brussé: 
‘Oud en nieuw worden zorgvuldig samen
gebracht door interieurarchitect Judith 
van Mourik. De moderne installaties zor
gen voor optimaal comfort, maar worden 
volledig weggewerkt. Er is bijvoorbeeld 
niets te zien op het dak; alles is inpandig 
opgelost. In de hotelkamers passen we 
domotica toe met een touchscreen voor 
het bedienen van onder andere de gordij
nen en de thermostaat. In de badkamers 
zie je de combinatie van modern en oud 
goed terugkomen: er ligt Italiaans marmer 
met een open boekstructuur, de baden 
zijn modern en er is speciale verlichting. 
De allure van het statige pand met zijn 
ligging midden in het bos is ook in de 
afwerking binnen doorgevoerd.’

 

Leersum • Herbestemming Landgoed Broekhuizen

Deuren open in augustus

De E-installaties worden zoveel mogelijk weggewerkt, behalve waar ze juist in het oog 
moeten springen. ‘Het is een van de intelligentste E-installatie die we tot dusver hebben 
gerealiseerd’, zegt projectleider André Bouwman van Verweij Elektrotechniek. In het grote 
landhuis, met hotelkamers, een keuken en een restaurant, springt de domotica het meest 
in het oog. Er is gewerkt met het KNX protocol. André Bouwman: ‘De hotelkamers hebben 
bij de ingang een IP-telefoon met een geïntegreerd touchscreen, waarop de gasten alle in-
stellingen kunnen regelen. Open haard, temperatuur, lichtscènes, gordijnen, et cetera.’ Een 
andere uitdaging in het pand is de verlichtingsinstallatie. Er wordt gewerkt met een licht-
plan, waarbij spotjes weggewerkt moeten worden in de bouwkundige kaders. Ook staan er 
diverse kunstwerken in het pand die speciale verlichting verdienen. Om de informatie over 
wat er in het hotel gebeurt te centraliseren, zijn alle installaties – waaronder camera’s, 
intercom en brand(door)melding – gekoppeld aan elkaar én aan het hotelsysteem. 

Hotel Domotica

MAKING
BUILDINGS
BEAUTIFUL
www.skinsforbuildings.com

Veldwade 8
3439 LE  NIEUWEGEIN

Tel: 030- 288 65 13
www.veu.nl
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Ontwikkelaar
MaVer, Breda

Architect
Stevens Van Dijck, Zoetermeer

Adviseurs
IMD, Rotterdam (constructie)
Vitis, Zoetermeer (installaties)
Quadrant 4, Oisterwijk (BREEAM)

E-installaties
Van Hees Elektrotechniek, Tilburg 

W-installaties
Bierings, Diessen

Gevel en dak
Cladding Partners, Oosterhout

Terrein
TTO Sloop & Infra, Tilburg

Staalconstructie
Reijrink Staalbouw B.V., Esbeek

bijt spits af op Bavelse Berg
Decathlon

Decathlon • Breda
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Tekst: Vincent Wevers

Je zou het in stijl beginnen kunnen noemen, dat bij een winkel voor 
sportkleding en sportartikelen ook een sportieve planning hoort. Tel 
daarbij op dat de Decathlon-winkel het eerste pand is op de Bavelse 
Berg in Breda en je kunt misschien wel spreken van topsport.

Ooit was het een vuilnisbelt, de Bavelse 
Berg. Maar als het goed is, is het bin-
nenkort een van de grootste werkge-
vers van Breda. Met onder meer een 
evenementenhal een megabioscoop en 
een bowling baan. Maar Decathlon is de 
eerste. De stalen hal herbergt meer dan 
4.000 m2 aan winkeloppervlak. 

Binen vijf maanden
Het Franse bedrijf had wel een uitdaging: 
het pand moest medio oktober opgele-

verd worden. ‘We konden begin juni pas 
starten met de werkzaamheden, van-
wege de bouwvergunning’, zegt Maurice 
van Gorp van Heerkens van Bavel Bouw, 
de hoofdaannemer van het project. Met 
andere woorden: in iets minder dan vijf 
maanden moest het gebouw er staan.

Werkdruk
‘Er was dus enorm veel werkdruk gedu-
rende het hele traject’, legt Van Gorp uit, 
maar door slim plannen bleken er toch 

(Bijna) klaar voor de bezoekers

Impressie
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WWW.REIJRINK.COM    INFO@REIJRINK.COM

Esbeekseweg 21  Esbeek  |  Trasweg 6  Someren-Eind 

GENIAAL
IN STAAL

‘We deden allemaal 
een stapje extra’

De hal is vorzien van metalen gevelbekleding, 
de entreepartij is uitgevoerd met glas en trespa

‘De hectiek begint nu pas’, zegt Leon van Roessel, directeur van 
TTO Sloop en Infra, ‘Er  moet nog veel gebeuren.’ Dat hij zich 
daarmee nog voorzichtig uitdrukt, blijkt wel wanneer hij benoemt 
wat hij onder ‘veel’ verstaat: het aanbrengen van 10.000 m2 asfalt, 
6.000 m2 straatwerk en 19.000 m2 groen met beplantingen.

De nutsvoorzieningen lieten op zich wachten en er lag een sloot 
in het pad der werkzaamheden; niet de ideale omstandigheden 
wanneer je een deadline hebt te halen. Kortom: het was het 
aanpoten geblazen. Dat werd gedaan door vakbekwame mensen 
op de klus zetten en efficiënt te plannen. “We werken dus niet met 
vier of vijf man, maar er zijn dagen dat we met vijftien mensen 
bezig zijn. Terwijl we op de ene plek de riolering leggen, wordt 
er op de andere plek al bestraat”, zegt Van Roessel, die met zijn 
bedrijf tekende voor het grondwerk, de riolering, alle verhardingen 
en beplantingen.

Van Roessel kan dan ook tevreden terugkijken: ‘We leveren twee 
weken vroeger op dan gepland.’

Vakmensen en strakke 
planning

 
 

 
 
Uw partner voor: 
 Totaal sloopwerk 
 Renovatie sloopwerk 
 Bodemsanering 
 Grondwerken 
 Rioleringen 
 Alle soorten verhardingen 
 Cultuur Technische werken 

 
Lovense Kanaaldijk 53 5013BJ Tilburg 
Tel. 013-5423903       www.ttotilburg.nl 

 



wel mogelijkheden te zijn. ‘Kijk’, zegt 
hij, ‘Een heier heeft tijd of hij heeft geen 
tijd. Dus daar kun je weinig aan verande-
ren. Maar de stalen constructie, daar zit 
engineering- en productietijd op en daar 
kun je, door slim te werk te gaan, dus 
tijd terugwinnen. Wat ook meehielp was 
het feit dat we veel werken met vaste 
onderaannemers. ‘Die doen net dat ene 
stapje extra.’ 

Puzzel
Ook de inkoop stond behoorlijk onder 
druk omdat er ook nog eens gelet moest 

worden op de BREEAM-credits. Van Gorp: 
‘Als we meer tijd hadden gehad, zouden 
we vooraf beter kunnen selecteren op de 
benodigde certificering van onderaan-
nemers en materialen, waardoor we wel-
licht very good hadden kunnen halen, 
maar nu is het gebleven bij good. Op zich 
niet erg, want dat is conform contract. ‘Al 
met al was het een behoorlijke puzzel’, 
vat Van Gorp samen. Daar kwam dan nog 
eens bij dat Decathlon het eerste pand 
was op wat dé publiekstrekker van Breda 
moet worden. Maar infra was er nog niet, 
net zomin als de nutsvoorzieningen. Het 

gebouw is op het laatste moment nog 
verschoven op het terrein en er liep zelfs 
nog een sloot dwars over het terrein, die 
omgelegd moest worden. Van Gorp: ‘Dan 
heb je toch wat opstartproblemen. En er 
lag wel een ontwerp maar dat was wel, 
laten we zeggen, wat... dynamisch.’ 

En toch, ondanks alles, wordt het pand 
- zoals afgesproken - op 23 oktober 
op geleverd en kan op 25 november de 
eerste klant naar binnen. 

Expeditiezijde met sprinklertank

Decathlon • Breda
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‘Bestaande glorie niet laten

verdwijnen’
Tekst: Marije Klein
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Dieren • Gazelle

Al meer dan honderd jaar worden 
in de fietsenfabriek van Gazelle in 
Dieren fietsen gemaakt.  Omdat het 
bedrijf wilde innoveren, heeft het 
even overwogen om te verhuizen, 
maar koos uiteindelijk toch voor 
een ingrijpende verbouwing. Op het 
terrein is een compleet nieuwe fabriek 
gebouwd, met behoud van het oude. 
Want delen van de fabriek, zoals de 
voorgevel, zijn namelijk aangemerkt 
als rijksmonument. 

Het oudste gedeelte stamt uit 
1903 en het Beltman-gebouw 
is in de jaren vijftig gebouwd. 
Geheel links de nieuwe 
productiehal
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In het pand van Gazelle vallen de glazen tussenwanden direct 
op. Transparantie door veel glas te gebruiken. De wanden zijn 
geproduceerd, geleverd en geplaatst door Interior Glassolutions 
in Veenendaal. Geen eenvoudige klus, maar wel een mooie vindt 
salesmanager Rob Helmons van het bedrijf: ‘De wens was om op 
sommige plekken gebogen glas, op andere plekken recht, maar 
altijd hoog geluidswerend toe te passen. En dat is een flinke klus.’

Rondom de vide is beglazing geplaatst van ruim vijf meter hoog. 
‘Dat was een hele operatie’, aldus Helmons. ‘We hebben de 
wanden met een kraan geplaatst, vanaf de begane grond, op de 
tweede verdieping. Best heel spannend als het over een bouwkun-
dige trap en balustrade heen moet. In totaal heeft het vijf dagen 
geduurd om die videbeglazing te plaatsen. Maar het is gelukt.’

Behoud van details
Ook het andere glas moest worden geplaatst met aanpassingen. 
‘Het is fantastisch om te werken in een oud industrieel pand. 
Vanzelfsprekend wil je dan wel werken met behoud van origi-
nele details. Zo moesten wij ons glas aanpassen op bestaande, 
oude stalen binten in het pand. Die waren ooit recht, maar dat is 
lang geleden. Dus het kostte aardig wat uitsparingen en andere 
aanpassingen’, aldus Ron den Hertog, projectleider van Interior 
Glassolutions.

CLICK
Interior Glassolutions is voor deze klus benaderd door Donec 
Afbouw in Deventer. ‘Na overleg met de ontwerpers en opdracht-
gevers hebben wij gemiddeld twaalf weken nodig van opdracht 
tot levering. We doen dat met ons gepatenteerde Clip-Insysteem. 
Daar komt geen kit bij kijken. We maken gebruik van CLICK-
profielen in het glas zodat we ze met speciale glaskoppelprofie-
len aan elkaar kunnen klikken. Het zorgt ervoor dat er optimale 
transparantie is, maar dat we toch flexibel kunnen plaatsen en 
weer demonteren indien nodig. Ideaal voor bijvoorbeeld deze 
toepassing’, besluit Helmons.  

Bijzondere glaspartijen 
bij Gazelle

SYSTEMS CLIP-IN®

Smetloze transparantie, 
flexibiliteit in ruimtegebruik

Interior GLASSOLUTIONS BV • Wageningselaan 42 • 3903 LA Veenendaal 
T +31 (0)318 - 246 000 • E info@sgg-igs.com

‘Een fantastische opdracht 
om het pand min of meer 

opnieuw uit te vinden’

Gazelle • Dieren

Daglicht stroomt overvloedig naar binnen 
in de lichthof. In de vitrines langs de vide 
staan vele fietsen tentoongesteld
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Bronsvoort Blaak Architecten uit 
Amerongen heeft de nieuwbouw ont-
worpen. ‘Ik vond het een fantastische 
opdracht om het pand min of meer 
opnieuw uit te vinden’, aldus architect 
Anton Bronsvoort. ‘Het was vanaf het 
begin duidelijk dat we gingen ontwerpen 
om het monument heen. Geweldig!’

Ongeordende verzameling
Volgens de architect hebben ze eerst 
vooral gesloopt, om daarna eigenlijk 
minder terug te bouwen. ‘Er stonden 
overal eilandjes op het terrein. In al die 
jaren was het een onoverzichtelijke en 
ongeordende verzameling van bedrijfs-

Opdrachtgever
Gazelle, Dieren

Architect
Bronsvoort Blaak Architecten, 
 Amerongen 

Projectmanagement en 
 directievoering
Lendering & Partners, Soest

Constructeur
Van der Vorm Engineering Delft B.V., 
Delft

Installatie adviseur
Verwey Raadgevend Technisch Bureau 
B.V., Oosterhout (Gld)

Hoofdaannemer
Van Wijnen Deventer BV, Deventer

Destructief aannemer
Lagemaat Sloopwerken BV, Heerde

Sprinkler installateur
Aqua+ Sprinklersystemen BV, Goor

W-installateur
Wolter en Dros Installaties BV, 
 Warnsveld

E-installateur
Rijkaart Elektrotechniek BV, Arnhem

Glazen tussenwanden
Interior Glassolutions BV, Veenendaal

Bruto vloerppervlakten
3.000 m2 kantoor (rijksmonument)
6.800 m2 montagehal (nieuw)
2.000 m2 magazijn (nieuw)
5.000 m2 lakkerij (renovatie)
8.500 m2 magazijn (renovatie)

hallen geworden. Als je zoveel ruimte 
tot je beschikking hebt, is dat ook niet 
gek. In Amsterdam zou je zoiets nooit 
zien, omdat elke vierkante centimeter 
kostbaar is en gebruikt moet worden. 
In Dieren bestaat dat probleem niet’.

Open visie
Om er vervolgens een logisch en mooi 
geheel van te maken, wilde Bronsvoort 
zich vooral laten leiden door de bedrijfs-
filosofie. ‘Alle werknemers van Gazelle 
zijn trots op hun bedrijf en kennen 
elkaar, begroeten elkaar. Maar dan moet 
je elkaar wel kunnen zien en heb je een 
open visie nodig. Daarom hebben we 

veel glas gebruikt. Vanaf de productiehal 
kijk je naar buiten, de kantoren kijken de 
fabriekshal in. Iedereen kan zó bij elkaar 
naar binnen lopen.’

Vermalen
Alles wat gesloopt is, is behouden geble-
ven, vertelt Bronsvoort. ‘Het sloopafval is 
vermalen tot gruis. Dat hebben we weer 
gebruikt als fundering voor de nieuw-
bouw. Alles in één goed werkbaar geheel. 
We hebben bestaande glorie niet laten 
verdwijnen.’ 
De officiële opening van het vernieuwde 
Gazelle-complex werd op 3 september 
verricht door Koning Willem Alexander.

Over het oudste gedeelte is een kap gebouwd, “een witte jas” 
die een stukje buitenruimte overkapt. Links onder de kap ligt 
de hoofdentree voor alle medewerkers

De productievloer heeft visueel verbinding 
met de omgeving, en omgekeerd

Glas, veel glas
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Bouwprogramma:
brede school, kinderopvang, dorpshuis, 
muziekvereniging

Bouwperiode: 
mei 2015 - december 2015

Bruto vloeroppervlakte:  
1.617 m2 (+ installatieruimte 200 m2)

Opdrachtgever:
Gemeente Veere, Domburg

Architect:
RoosRos Architecten, Goes

Constructeur:
Cerfix Constructies bv, Heinkenszand

Aannemer:
Fraanje Aannemingsbedrijf, Lewedorp

Installateur:
Van de Velde Yerseke bv, Yerseke

Advies akoestiek en geluid: 
S&W, Vlissingen
Adviesburo Van Lienden, Zoutelande

Advies beplanting: 
Buro Ruimte & Groen, Borssele

accommodatie als duinlandschap
Multifunctionele

De nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in het Zeeuwse Zoutelande maakt integraal 
deel uit van het achtergelegen duinlandschap. Waar voorheen de voetbalvelden van Zoutelande 
lagen, is nu een stuk duinlandschap ‘opgetild’ waaronder de MFA wordt gebouwd. Eind 2015 
vestigen zich hier een brede school, kinderopvang, dorpshuis en een muziekvereniging.
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Tekst: Martine Laene

Hoofdaannemer Fraanje B.V. uit Lewe-
dorp nam het project in november 2014 
aan van de gemeente Veere volgens het 
principe Design Build & Maintain (DBM-
bouworganisatievorm). ‘Dit betekent dat 
wij naast het ontwerp en de realisatie ook 
een onderhoudscontract voor het project 
hebben van, in dit geval,  15 jaar’, vertelt 
projectleider Albert Jan van de Breevaart.

Nederlands hout
Het gebouw bestaat uit een enkele 
bouwlaag met een geïntegreerde sporthal 
en gedeeltelijke verdiepingsvloer voor 
installaties. RoosRos Architecten uit Oud-
Beijerland koos bij het ontwerp voor een 
natuurlijke uitstraling. Het pand is voor 
een groot deel gerealiseerd met Neder-
lands hout. Dragende en niet-dragende 
wanden zijn uitgevoerd in HSB-wanden 
bekleed met houten plaatmateriaal. Dak-

Door het hele pand is een balansventilatiesysteem

Zoutelande • Multifunctionele accommodatie

De nieuwe MFA: veel Nederlandss hout
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liggers bestaan uit gelamineerde houten 
spanten en buitengevels zijn voorzien 
van verticale houten delen. De dakran-
den hebben een uitkragend boeiboord dat 
met houten delen in wisselende afmetin-
gen is aangebracht. Ook alle kozijnen zijn 
van hout gemaakt. De sporthal daarente-
gen is opgebouwd uit een staalconstruc-
tie met metalen gevelbekleding. 

Prefab
Uitgangspunt voor de bouwmethode is 
dat het casco zoveel mogelijk prefab is. 
Het gehele houten skelet is gemaakt in 
eigen werkplaats en op het bouwterrein 

in elkaar gezet. ‘Dankzij deze methode 
stond in drie weken tijd het hele casco 
overeind’, aldus Van de Breevaart.

Met uitkomende grond wordt naast 
het gebouw een dijklichaam gemaakt. 
Begroeiing hierop voert de duinlandscha-
puitstraling door.

Energieverbruik
Het project is als duurzame school 
ontworpen. Zonnepanelen op het dak 
hebben als doel het energieverbruik te 
compenseren. Hiervoor heeft de op-
drachtgever een  meerinvestering gedaan.  

Sporthal: staal
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Zoutelande • Multifunctionele accommodatie

Cerfix Constructies uit Heinkenszand 
heeft als hoofdconstructeur de 
engineering voor de fundering en de 
hout- en staalconstructie in het project 
verzorgd. Ook heeft zij een 3D BIM-
model van het project gemaakt.

Cerfix zorgde voor het complete 
traject, van ontwerpberekening 
tot werkplaatstekeningen van de 
constructies. In de werkplaats van 
hoofdaannemer Fraanje zijn de prefab 
delen gemaakt, vervolgens vervoerd 
met vrachtwagen en op de bouwplaats 
in elkaar gezet. ‘Dat is een meerwaarde 
in de bouwsnelheid.’, zegt Mario 
Verschuure namens Cerfix . 

BIM-principe 
RoosRos Architecten, Cerfix Constructies 
en Installatiebedrijf Van de Velde 
Yerseke matchten hun modellen via 
IFC koppelingen. Zo worden clashes 
vroegtijdig ontdekt en faalkosten 
gereduceerd. ‘Het werken met BIM 
neemt de laatste tijd een vlucht in 
de bouwsector. Het maakt het hele 
proces voor iedereen inzichtelijk en 
daar hebben alle partijen profijt van. De 
afstemming vond twee wekelijks plaats, 
waarbij ieder op donderdag zijn model 
aanleverde. Cerfix voegde dit samen 
en het geheel werd door de partijen op 
vrijdagochtend gezamenlijk besproken. 
De winst is een flinke efficiëntieslag,’ 
vertelt Verschuure.

Cerfix 
Constructies

Impressie: natuurlijke uitstraling
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Een comfortabel, veilig en duurzaam gebouw om in te verblijven, 
te leren en te recreëren. Dat is wat Van de Velde Installatiegroep 
realiseert in de multifunctionele accommodatie Zoutelande

‘In dit project hebben we het traject vanaf het ontwerp van de 
verschillende installaties doorlopen’, vertelt directeur Marijn 
Meijboom. ‘Ook het onderhoud van deze installaties de komende 15 
jaar valt onder het contract.’ De technische installaties zorgen onder 

andere voor een aangenaam binnenklimaat dat voldoet aan de eisen 
volgens het principe frisse scholen.

Omdat Zoutelande per jaar de meeste zonuren van Nederland 
heeft zou het zonde zijn hier geen gebruik van te maken. ‘De 
zonnepanelen op het dak compenseren een groot deel van 
energieverbruik. Dat maakt deze accommodatie bovendien zeer 
duurzaam.’, aldus Meijboom.

Frisse school die gebruik maakt van de vele zonne-uren

INGENIEURSBUREAU   VOOR   BOUW   EN   CIVIEL 

 

 

Schouwersweg 9d           Watertoren 51a 
4451 HS Heinkenszand      3247 CL Dirksland 

info@cerfix.nl | (0113) 56 40 60                                         
 
 

 

CERFIX 
CERFIX CONSTRUCTIES BV: 

  FUNDERINGEN 
   BETONCONSTRUCTIES 
   STAALCONSTRUCTIES 
   HOUTCONSTRUCTIES 

 
CERFIX SOLUTIONS BV: 

   BIM-PARTNER VAN ONTWERP TOT PROCUTIE 

www.van-de-velde.nl

Isolatie
Ook aan de isolatiewaarde van het pand 
is aandacht besteed. Het dak, tevens het 
grootste oppervlak (1.800 m2), heeft een 
zeer hoge Rc-waarde van 8. De gevels 
hebben een Rc-waarde van 4,5. In de 
ruimte die dienstdoet als dorpshuis is 
bovendien in het dak een akoestisch 
isolatiepakket aangebracht, omdat ook 
de lokale fanfare hier oefent.

Luchtbehandeling
Een eis voor de luchtkwaliteit in de brede 
school is het voldoen aan het principe 
frisse scholen. Hierin is de minimaal 
vereiste luchtkwaliteit in schoollokalen 
vastgelegd. Door het hele pand is een 
balansventilatiesysteem aangebracht. Dit 
zorgt voor de afvoer van CO2-rijke lucht 
via de wanden en gelijke aanvoer van 
zuurstofrijke lucht. In de leslokalen han-
gen hiervoor luchtzakken aan de plafonds. 

Multifunctionele accommodatie • ZoutelandeHolland

Uitkragend boeiboord
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Opdrachtgever: 
gemeente Amsterdam (aanbesteding 
parkeerkelder); Combinatie Vinkbouw, 
Nieuwkoop/IQNN Vastgoed, Den Haag

Ontwikkelaar: 
Combinatie Vink Bouw, Nieuwkoop/
IQNN Vastgoed, Den Haag

Architect: 
Kollhoff Architekten, Den Haag

Adviseurs: 
CBRE, Amsterdam (hotel); Pieters Bouw-
techniek, Amsterdam (constructies); 

Techniplan Adviseurs bv, Rotterdam 
(installaties); Kennedy van der Laan, 
Amsterdam ( juridisch)

Aannemer: 
Vink Bouw, Nieuwkoop

Installateurs:
Van Galen, Rotterdam (W); Schoonder-
beek, Hillegom (E)

Bouwprogramma: 
Parkeerkelder, culinair centrum 
met  hotel

Bouwperiode: 
Bouwrijp eind 2014, start bouw april 
2015, oplevering eind 2016

Bruto vloeroppervlakte: 
culinair centrum 2.000 m2,  
hotel 3.500 m2

Hotelkamers: 60
Parkeerplaatsen: 221

wordt levendige buurt met smaak

Amsterdam • Zuidblok Stadionplein
Tekst: Hans Ouwerkerk
Impressies: Kollhoff Architekten

Het Stadionplein tegenover het Olympisch Stadion in Amsterdam ondergaat op dit moment 
een complete transformatie. De parkeerplaatsen, woongebouwen en Citroën-garages worden 
samengevoegd tot één frisse, levendige buurt. De combinatie IQNN/Vink Bouw realiseert hier 
Zuidblok Stadionplein, een culinair centrum voor liefhebbers en geïnteresseerden in goede 
voeding en smaak, in combinatie met een parkeerkelder en hotel.

Stadionplein

Hotel en Amsterdams Proeflokaal op het Stadionplein

Industriebouw • november 2015 • 33



WAAR TECHNIEK TOT LEVEN KOMT

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

Gebouw Eurogate I
Watermanweg 102
3067 GG Rotterdam

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

Hoog Catharijne De RotterdamDe Markthal

Voor het Zuidblok Stadionplein in Amsterdam was de ambitie 
dat het project 70% energieneutraal zou worden. ‘Onze werk-
zaamheden hebben dus vanaf het begin van het ontwerptraject 
in het teken van duurzaamheid gestaan’, zegt projectleider Henk 
Andeweg van Techniplan Adviseurs, de installatieadviseur van 
dit project. De uitdaging was om deze doelstelling te vertalen in 
realistische en maakbare oplossingen. 

‘Zodoende is ervoor gezorgd dat de energievraag wordt beperkt 
door gebruik te maken van goede isolatie van de gebouwschil’, 
zegt Andeweg. ‘Bovendien is er een hoog rendement aan warm-
terugwinning, er is ledverlichting geïnstalleerd en er is sprake van 
aanwezigheidsdetectie en daglichtregelingen.’ 

‘Voor de opwekking van kou en warmte wordt een warmtepomp 
met opslag in de bodem (WKO) toegepast’, legt Andeweg uit. ‘En 
voor de warmwatertap voor het hotel worden zonnecollectoren 
ingezet. Om de elektriciteitsvoorziening te bepalen worden op 
het hele dak PV-panelen geplaatst. Dit allemaal om ervoor te 
zorgen dat er niet meer energie wordt verbruikt dan nodig is.’

Op weg naar 100% 
Energieneutraal

IDEAS, QUALITY, NO NONSENSE

www.iqnn.nl
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Amsterdam • Zuidblok Stadionplein 

kennis, toewijding en energie werken aan de perfecte 
oplossing voor de klant. Niet doen wat niets toevoegt 
aan het plan en focussen op het gebouw, de bouw van 
het team en de kwaliteit van het product’, benadrukt 
Maarten van der Sluis. Daarbij streven IQNN en Vink 
Bouw naar een samenwerking op langere termijn, 
over projecten heen. 

Vink Bouw-methode
De ‘Vink Bouw-methode’ is beslist géén vast concept. 
Door juist met een open blik en oog voor details naar 
een project te kijken kunnen verrassende ideeën 
ontstaan. De toegevoegde waarde zit ‘m vooral in het 
proactief meedenken met de klant, verantwoordelijk-
heid nemen, inclusief de bijbehorende risico’s en ‘out 
of the box’-denken. Daarbij spelen als klantgericht-
heid en maatschappelijk verantwoordelijk onderne-
men een belangrijke rol. 

Proeflokaal
Op het stadionplein kon voorheen geparkeerd worden. 
In het project is dan ook een parkeerkelder met een 
capaciteit van 221 parkeerplaatsen opgenomen. Daar-
van zijn er 161 door de gemeente Amsterdam gekocht. 
De overige 60 parkeerplaatsen zijn er voor het hotel 
en culinair centrum. Het culinaire centrum krijgt de 
naam Het Amsterdamse Proeflokaal en zal bestaan 
uit een foodmuseum, kooktheater,  kookschool en 
een restaurant. Het hotel biedt ruimte aan 60 kamers. 
In het project wordt ook een daktuin gecreëerd. Het 
gebouw voldoet aan de criteria voor de klasse Goud, 
norm duurzame hotels gemeente Amsterdam en 
draagt het Greenkey en Greenglobe certificaat. 

Dankzij de gekozen materialen en het ontwerp van 
Kollhoff Architekten sluit de architectuur van het ge-
bouw goed aan bij de bestaande bebouwing en vormt 
het een harmonieus ensemble met de omgeving. 
Maarten van der Sluis van IQNN: ‘Onze eigen, unieke 
no-nonsensaanpak, in combinatie met de ervaring 
van Vink Bouw in Amsterdam blijkt een hele sterke. 
De beslissing van de jury om ons dit project te gunnen 
was dan ook unaniem. Daar zijn we trots op.’

Overkraging
Het gebouw heeft een uniek ontwerp met een over-
kraging van maar liefst zestien meter en wordt op een 
duurzame manier gebouwd. Dit resulteert in een EPC 
van 0,35 waardoor het gebouw voor 70% energie-neu-
traal is. Van der Sluis: ‘Op het platte dak worden PV-
panelen geïnstalleerd.’ Daarnaast zal een WKO-bron 
geboord worden voor het koelen en verwarmen, en 
wordt er Ledverlichting toegepast. De overkraging was 
overigens wel een flinke uitdaging en alleen mogelijk 
dankzij innovatieve staalconstructies die onzichtbaar 
in het gebouw verwerkt zijn. Maarten van der Sluis: 
‘Dat was flink puzzelen met de indeling van de hotel-
kamers, maar het resultaat mag er zijn’.

Vink Bouw is al jaren actief in Amsterdam en weet 
hoe er in onze hoofdstad moet worden gebouwd. 
IQNN staat voor Ideas, Quality en No Nonsens. ‘Met 

Overkraging van zestien meter

Hotel, foodmuseum, kooktheater, 
kookschool en restaurant

De nieuwbouw gezien vanaf ‘Citroën’ 
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Opdrachtgever
Woningcorporatie De Alliantie, Almere

Architect
Rik Lagerwaard Architecten BNA, 
Amersfoort

Adviseur constructies
Van Rossum Raadgevende Ingenieurs bv, 
Almere

Hoofdaannemer
Aannemingsmaatschappij Friso 
 Almere bv, Almere

E-installaties
Huussen Elektro bv, Bilthoven

W-installaties
Van Vilsteren Installatietechniek bv, 
Dalfsen

MV-installatie
Steboma Ventilatietechniek bv, Vianen

Gevelbekleding
Nedicom dak en geveltechniek bv, 
Asten

HSB-wanden en houten kozijnen
Houkesloot toelevering bv, Leeuwarden

Aluminium kozijnen
Façadis Geveltechniek, Oldenzaal

Bouwprogramma
theater, bibliotheek, buurthuis, 
 expositieruimte, ontmoetingscentrum, 
17 woon-werkateliers

Bouwperiode
februari 2014 – september 2015

Bruto vloeroppervlakte
6.400 m2

Bouwsom
s 7,8 miljoen (incl. BTW )

Verbouwing Kunstencentrum Corrosia • Almere-Haven 
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Kunsten
Tekst: Loek Schaap

Volop bedrijvigheid heerst er in het Kunstencentrum Corrosia op de 
Markt in het centrum van Almere-Haven. Het gebouw is 1 september 
opgeleverd en Aannemingsmaatschappij Friso Almere is nog bezig 
met de nazorg. Het centrum biedt na een complete renovatie 
onderdak aan een theater, bibliotheek, buurthuis, expositieruimte 
en een ontmoetingscentrum. Daarnaast zijn er zeventien woon-
werkateliers gerealiseerd en komt er een kleine kantoorruimte voor 
de gemeente Almere.

Geluiden van boormachines klinken elders in het gebouw. Roland 
Beijersbergen, projectleider bij Friso Almere verklaart: ‘De eerste ge-
bruikers zijn nu bezig. Vandaag vindt de sleuteloverdracht plaats. Ze 
zijn nu hun inbouwpakketten erin aan het maken.’ 

Gracht dempen
In een ruimte die later zal dienen als gemeenschappelijke woonkamer 
van de nieuwe bewoners van de zeventien atelierwoningen, vertelt 
Beijersbergen over de opstartproblemen: ‘Het gebouw ligt midden in 
het centrum, te midden van winkels, woningen en een scholencom-

Corrosia ligt midden in het centrum, 
te midden van winkels, woningen 
en een scholencomplex en aan twee 
kanten begrensd door een gracht

Verdieping

en atelierwoningen 
in roestkleurige 
smeltkroes
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plex. We hadden een kleine bouwplaats, ook omdat het gebouw aan 
twee kanten is omgeven door een gracht. De gracht is daarom tijdelijk 
gedempt. De vrijdagmarkt moest gewoon doorgang vinden. Op die dag 
konden we minder aan- en afvoeren. Uiteindelijk zijn we in februari 
2014 gestart met de sloop. Maar al snel bleek dat dit langer zou duren 
dan gebruikelijk. We konden na al de sloop- en asbestperikelen pas 
december 2014 starten met de bouw’. 

Transparant
Beijersbergen vervolgt: ‘Nadat het gebouw casco gepeld was, de 
gevels eruit lagen, plaatsten we de HSB-elementen van onze eigen 
timmerfabriek en de aluminium puien. Toen kwam het binnentraject: 
de metalstudwanden, stucwerk en dekvloeren’. Wim Breeschoten, 
verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding, vult aan: ‘Het gebouw heeft 
binnen en buiten compleet in de steigers gestaan. Vergeet niet dat we 
tegelijk bezig waren met een aantal scheidingsvloeren eruit te halen, 
zodat er grote vides vanaf helemaal boven tot beneden ontstonden. 
Zo kwamen er drie grote lichtstralen in het gebouw’. Beijersbergen: 
‘De opdracht van de architect was om het gebouw transparanter te 
maken’. Breeschoten: ‘Muurtjes en balustrades werden glaswerk’. 
Beijersbergen: ‘Verder hebben we de theatervloer aangebracht en de 
tribune gebouwd, en zijn er zeventien atelierwoningen met alles erop 
en eraan gebouwd. Op het dak zijn er drie grotere techniektorens 
neergezet voor de koeling en luchtbehandeling. Uiteindelijk is het 
gebouw in acht maanden gerenoveerd.´

Na de sleuteloverdracht
Het is nu aan de gebruikers: de theatertechnicus, de atelierbewoners 
en de medewerkers van buurthuis De Schoor. Later volgen de gemeen-
te en de bibliotheek. Nog even en deze multifunctionele smeltkroes 
bruist volop.

Verbouwing Kunstencentrum Corrosia • Almere-Haven 

De akoestische wandpanelen zijn gemaakt en geplaatst door Dutch-
creen. Dirk van Loon van Dutchcreen: ‘Men was bij de verbouwing 
van Kunstencentrum Corrosia geconfronteerd met een overstijging 
van de bouwkosten, waardoor ze initiële ideeën op het gebied van 
akoestiek los moesten laten. Vanuit daar zijn ze gaan zoeken naar 
een goed alternatief en zo kwamen ze uit bij ons. Het zijn eigen 
ontworpen producten, waarmee we inzetten op gebruiksgemak. Van 
plint tot plafond kunnen we panelen produceren, waarbij je met een 
magnetisch systeem in no time een complete muur kan vol zetten 
met panelen van 2 à 3 meter hoog’. 

‘We zien dat vaak, niet van origine kantoorgebouwen of omgevorm-
de bedrijfsverzamelgebouwen met plafonds van 5 à 6 meter hoog, 
die niet gebouwd zijn om te gebruiken als concentratiewerkplek. Het 
zijn dan grote open ruimten met veel harde materialen, zoals glas, 
beton, een open plafondstructuur waar de buizen langslopen en een 
harde vloerafwerking, dat ervoor zorgt dat geluid blijft weerkaatsen. 
Het vervelende van een echo is dat mensen harder gaan praten om 
zich verstaanbaar te maken, en dan beland je in een vicieuze cirkel’, 
aldus Van Loon. ‘Met onze panelen absorbeer je de weerkaatsing, 
waardoor je geen stilte maar wel rust krijgt in zo’n ruimte’.

´Met onze panelen creëer je geen stilte, wel rust´
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Hal van het 
kunstencentrum

dUTCHCREEN akoestiek
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• Elektrische installaties

• Keuring en inspectie

• Verlichting

• Cameraobservatie

• Inbraaksignalering 

• Brandmeldinstallaties

• Data- / telecommunicatie

• Domotica

• Elektrische installaties

• Keuring en inspectie

• Verlichting

• Cameraobservatie

• Inbraaksignalering 

• Brandmeldinstallaties

• Data- / telecommunicatie

• Domotica

T  030 - 220 04 04
E  info@huussenelektro.nl

Telefoon  071- 3627760

Bezoekadres  Stam Montagebouw B.V.
  Frankweg 67
  2153 PD te Nieuw Vennep

E-mail  info@stammontagebouw.nl

Stam Montagebouw B.V. is een gedreven en 

deskundig afbouwbedrijf dat gespecialiseerd 

is in de complete droge afbouw. Wij hechten 

veel waarde aan vakmanschap op het gebied 

van het geleverde product, bouwkundige 

ontwikkelingen (zoals BIM), budgettering, 

tijdige oplevering en nazorg wat u terug ziet 

in een bijzonder eindresultaat.

www.stammontagebouw.nl

‘Huussen Elektro is vanaf het begin betrokken bij de verbouwing 
van Corrosia’, vertelt adjunct-directeur Bas Huussen. ‘Zowel de 
elektrotechnische installatie als de beveiligingsinstallatie hebben 
we geheel opgebouwd. Het is een bijzonder gebouw, met vides 
die het gebouw splitsen in drie aparte vleugels. Wel bewerkelijk, 
omdat we daardoor niet konden oversteken’. 

‘Daarnaast is bijna de gehele installatie in opbouw uitgevoerd. 
Een leuke uitdaging, want dit doen we niet meer dagelijks. Nor-
maal gesproken zie je alleen de verlichting en wandcontactdozen, 
hier blijft de hele installatie zichtbaar. Ook hadden we te maken 
met verschillende gebruikers met elk hun eigen wensen en 
installaties. Leuk detail: we hebben de zeventien atelierwoningen 
voorzien van op afstand afleesbare kilowattuurmeters waardoor 
geen meteropname meer nodig is’, aldus Huussen. 

Extra vermeldenswaardig: de hoge vides worden bewaakt met een 
aspiratiesysteem, anders dan met standaard optische rookmelders.

‘Hier blijft de hele 
installatie zichtbaar’ 

Na al de sloop- en asbestperikelen kon 
december 2014 de bouw een aanvang nemen

De aluminium puien zijn licht van tint, 
transparant. Bovenin zijn de kopgevels van twee 
(van de drie) lichtstraten te zien en een (van de 
drie) techniektorens

Verbouwing Kunstencentrum Corrosia • Almere-Haven 
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Theatertribune

‘Het omkatten van bestaande gebouwen is 
heel actueel, en is iets waar we als middel-
groot projectafbouwbedrijf geruime tijd erva-
ring in hebben’. Aan het woord is Marco Stam 
van Stam Montagebouw. ‘Kunstencentrum 
Corrosia is omgebouwd naar appartementen 
voor de verhuur en deels theater en biblio-
theek, en is zo een nieuw leven ingeblazen’.

‘Het is een gedateerd pand en vergt daardoor 
veel van je organisatie. Wij hebben van boven 
tot beneden alle metalstudwanden gezet in 
het gehele gebouw. De geluidseisen lagen 
op een uitzonderlijk hoog niveau, omdat 
het theater zich op de eerste verdieping 
bevindt met de appartementen erboven. 
De  wand- en plafondsystemenn hebben wij 

uitgewerkt/ geengineerd  in samenwerking 
met Gyproc. Geluidsisolatie was belangrijk. 
Daarom was SoundBloc van Gyproc een 
goede keuze. Het levert uitstekende presta-
ties waar Gyproc ook nog eens levenslange 
garantie op geeft. En je wint er ook nog eens 
ruimte mee. 

‘Geluidloos nieuw leven inblazen’

De aluminium puien zijn licht van tint, transparant en daardoor fraai in contrast met de roestkleurige Corten staal beplating.
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Opdrachtgever 
NeVa Maasvlakte BV, Rotterdam

Architect, directievoerder
Ingenieursbureau  Archicom, Eindhoven

Uitvoering
Bouwcombinatie Concrex Sprangers 
(Concrex Bedrijfsbouw/Sprangers 
Bouwbedrijf) 

Bouwprogramma 
opslagloods gevaarlijke goederen

Bouwperiode
18 mei 2015 – januari 2016 

Oppervlakte
14.000 m2

21.700 Palletplaatsen, 15 laaddocks

Neele-Vat Logistics • Rotterdam Maasvlakte II Tekst: Merel van Berkel

Hypermodern
blussysteem bij Neele-VAT Logistics

Steeds meer producten dienen te worden opgeslagen conform de PGS15 richtlijnen. 
Logistiek dienstverlener Neele-VAT Logistics speelt hier slim op in met de aanleg van een 
tweede warehouse op Maasvlakte II, direct naast het huidige pand. Hiermee bezit het 
bedrijf de grootste PGS15-opslag in Nederland. Een veilige en werkbare werkomgeving is 
van groot belang. Daarom wordt onder leiding van bouwcombinatie Concrex-Sprangers 
VOF in het gehele gebouw een innovatief CO2-blussysteem geïnstalleerd.
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Neelen-VAT aan de Sontstraat. Geheel 
rechts het nieuwe kantoorgedeelte

Bestaande loods en kantoren 
van Neele-VAT Logistics

De huidige 6.560 m2 die Neele-Vat Logistics tot zijn beschikking 
heeft voor de opslag van gevaarlijke stoffen, voldeed niet langer 
aan de eisen van de groeiende markt. In het nieuwe distributie-
centrum komen daarom alleen producten te staan die onder de 
noemer PGS15 vallen. Hiermee vergroot het bedrijf zijn opslag-
ruimte naar 37.600 palletplaatsen, verdeeld over negen compar-
timenten van gelijke grootte. 
 
Supervlakke vloer
Het pand is een prefab betonnen constructie van kolommen en 
liggers. De gevels zijn geplaatst op een schoonwerk betonplint 
met daarop uitgewassen grindpanelen. De dakplaten, vloeren 
en wanden tussen de PSG15 compartimenten zijn ook alle van 
beton. Uitzonderingen zijn de aluminium vliesgevel aan de 
voorkant van het kantoorgedeelte en de zwarte stalen buiten-
deuren. Bob Duin, werkvoorbereider bij Concrex-Sprangers: ‘De 
vloeren in de compartimenten zijn vanwege de smalle gangen 
en reachtrucks (DIN15185) supervlak gemaakt. Ook in de expe-
ditie, waar vrachtwagens laden en lossen, zijn de vloeren vlak 
(DIN18202 zeile 4).’ 
 
Veiligheid
Waar een grote verscheidenheid aan ADR-stoffen wordt opgesla-
gen, is het juiste type blussysteem onontbeerlijk. Op basis van 
de diversiteit aan goederen en de hoge mate van flexibiliteit ad-
viseerde John Tax van Ingenieursbureau Archicom om voor CO2-
blusgas te kiezen. Ansul ontwierp en realiseerde deze installatie 
in combinatie met een brandmeld- en ontruimingsinstallatie van 
Ned-Fire & Security. In alle ruimten loopt een aspiratiedetectie-
leiding, die de lucht controleert en eventuele calamiteiten detec-
teert. Mocht zich een calamiteit voordoen, dan gaat een eerste 
alarm af om het betreffende compartiment te ontruimen en de 
branddeuren automatisch te laten sluiten. Vervolgens maakt een 
veel luider tweede alarm kenbaar dat de blusgasinstallatie bin-
nen dertig seconden wordt geactiveerd. Duin: ‘Het hele gebouw 
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Het is tegenwoordig eerder uitzondering dan regel dat de 
opdrachtgever bepaalt welke bedrijven meewerken aan een 
project. Toch vroeg Neele Vat Logistics specifiek om het inter-
nationale familiebedrijf Rite-Hite, bekend om zijn levering en 
montage van dock equipment. Wim Zwikker, manager director 
Benelux bij Rite-Hite: ‘We hebben een jarenlange goede relatie 
met Neele Vat Logistics. We deden eerdere projecten voor het 
bedrijf en doen nog altijd het onderhoud van de dock equipment 
op de verschillende locaties. Daarom hadden we een streepje 
voor met betrekking tot het nieuwe project.’

15 docks
In de expeditie van de nieuwe loods installeerde het bedrijf vijftien 
complete docks. De dock equipment is een standaarduitvoering 
van hydraulische levellers met zwenkklep en de standaard 
indrukbare shelter. Verder zijn de docks voorzien van steelface 
bumpers met vijf jaar garantie. Deze zijn aanzienlijk steviger en 
beter bestand tegen een stootje; een groot pluspunt ten opzichte 
van de rubberen bumpers die in het algemeen geleverd worden. 
Tot slot is er voor het laden en lossen van de trailer gekozen voor 
Coolhead trailerverlichting.  Met een stroomverbruik van slechts 
15 Watt en met maar liefst 50.000 branduren zijn de lampen 
aanzienlijk energiezuiniger dan standaardverlichting. 

Dock equipment van Rite-Hite 



is luchtdicht gemaakt, zodat tijdens het blussen geen CO2 verlo-
ren gaat. Bijkomend voordeel is een  minimaal energieverlies.’ 
 
Kleinschalig kantoor
Het inpandige kantoorgedeelte is gelegen naast de expeditie. 
Deze bevat een loket voor de chauffeurs en een balie met daarbij 
enkele werkplekken. In dit kantoor zullen vooral administratieve 
werkzaamheden worden verricht met betrekking tot de nieuwe 
loods. Een verdieping hoger is een kantoorruime van circa 40 m2. 
Verder komen hier aparte dames- en herenkleedkamers.

Rotterdam Maasvlakte II• Neele-Vat Logistics

Expeditie nieuwbouw is 
toegerust met 15 laaddocks

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

Novoferm - voor logistieke oplossingen

Novoferm Nederland BV
Industrieweg 9  4181 CA  Waardenburg
Tel. 0418-654700
www.novoferm.nl  |  industrie@novoferm.nl

Verdubbeling opslag
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Tekst: Hans Ouwerkerk
Interieurfotografie: Winand Stut

Medio februari 2014 zijn de eerste werkzaamheden 
uitgevoerd, eind mei 2016 moeten de gerenoveerde 
panden worden opgeleverd. BAM ontving voor dit 
project zelfs de KNX Publieksprijs. Het karakteris-
tieke gebouw is in eigendom van PingProperties, 
maar Siemens is al jarenlang de vaste gebruiker. Het 
hoofdkantoor van Siemens bestaat uit een compo-
sitie van vier bouwdelen, met elk een eigen hoogte. 
‘Om dat karakteristieke te behouden, is er gekozen 
voor een cascorenovatie. Van binnenuit ondergaat het 
gebouw dus een hele transformatie. Bovendien is een 

cascorenovatie veel duurzamer. In totaal gaat het om 
een oppervlakte van ruim 20.000 vierkante meter’, 
illustreert Kirbiz.

LEED Gold-standaard
Na de renovatie voldoen de gebouwen aan de zoge-
naamde LEED Gold-standaard, een hoog aangeschre-
ven certificering als het gaat om energiezuinigheid. 
Een uniek project, aangezien deze Amerikaanse 
duurzaamheidsclassificering in Nederland nog niet zo 
heel bekend is. ‘Het gaat erom dat alles in het gebouw 

Siemens Nederland en BAM 
Bouw en Techniek hebben elkaar 
begin 2014 de hand geschud. 
BAM kreeg het vertrouwen 
en de verantwoordelijkheid 
om het hoofdkantoor in Den 
Haag duurzaam te renoveren. 
‘Een ambitieus en uitdagend 
project, want in een relatief 
korte periode moet er een hoop 
gebeuren’, vertelt projectleider 
Bayram Kirbiz van BAM.

Om de karakteristieke 
gebouwcompositie te 
behouden, is er gekozen 
voor een cascorenovatie
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Opdrachtgever
Siemens Nederland, Den Haag

Ontwikkelaar
AM, Utrecht

Architect
HK Architecten, Utrecht

Adviseurs
Deerns Raadgevende Ingenieurs bv, 
Rijswijk

Aannemer
BAM Bouw en Techniek –  
Regio Zuidwest, Den Haag

Verlichtingsarmaturen
Osram

Vloergootoplossingen
Eleqtron Projects, Numansdorp

Bouwperiode
februari 2014 tot en met mei 2016

Bouwprogramma
cascorenovatie Siemens hoofdkantoor

ruto vloeroppervlakte
20.000 m2

hoofdkantoor wordt 
veel groener

Siemens
Den Haag • Renovatie kantoor Siemens

Intern volledig gestript en gemoderniseerd
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Renovatieprojecten als het hoofdkantoor van Siemens in Den Haag 
zijn gebaat bij maatwerkoplossingen. Specialist Eleqtron Projects 
heeft samen met Hurkmans Plaatwerk BV (HPL) deze taak op zich 
genomen. Eerstgenoemde leverde onder meer vlakbandkabels voor 
de KNX-sturing en DALI-verlichtingsinstallatie, drie- en vijfpolige 
Qneqt-snoeren voor verlichting en voeding en HPL Vloerdozen en 
multiconnectionboxen. 

Het eerste deel van de gebouwen is in 1972 gerealiseerd. Aangezien 
er voor het oorspronkelijke vloergootsysteem van Stago geen onder-
delen meer leverbaar zijn, moest er een andere oplossing bedacht 
worden. Op verzoek van BAM Bouw en Techniek, de aannemer van 
dit renovatieproject, hebben Eleqtron Projects en HPL een vloerdoos 
ontwikkeld die eenvoudig op het aanwezige Stago-systeem gemon-
teerd kan worden. De bestaande datacomponenten kunnen netjes 
ingepast worden in een nieuwe behuizing en de wandcontactdozen 
hebben plaatsgemaakt voor nieuw schakelmateriaal.

Uit zicht
Door een bodemplaat verdwijnt de bekabeling, die onder de vloer-
dozen doorloopt, uit het zicht. En dat is iets wat aannemers netjes 
aan HPL, producent en ontwikkelaar van plaatwerkproducten, over 
kunnen laten. De kabels die uit de vloerdozen tevoorschijn komen, 
worden langs de poot van het geplaatste meubilair keurig naar 
boven geleid.

De wens van PingProperties, de eigenaar van het gebouw, was dui-
delijk. Er moest een mogelijkheid komen om de klapdeksel naar vier 
kanten te kunnen openen. Door de realisatie van een adapterplaat is 
deze wens in vervulling gegaan. Een hele uitdaging, maar aangezien 
Eleqtron Projects graag meedenkt op het gebied van totaaloplossin-
gen voor bijvoorbeeld energiebesparende verlichtingssystemen en 
werkplekbekabeling, mag het zich ook in dit project samen met HPL 
een waardige partner noemen.  

Maatwerkoplossingen vloergoten

Renovatie kantoor Siemens • Den Haag
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en bouwproces zo energiebewust mogelijk is’, legt Kirbiz uit. 
Hiervoor zijn de vier bouwdelen intern volledig gestript. Omdat be-
gin jaren 90 de gevels op de verdiepingen al zijn gerenoveerd, kun-
nen deze nu worden behouden. ‘Verder zijn na de verwijdering van 
asbest de wanden, vloeren, plafonds en alle installaties gereno-
veerd. Elk element krijgt een eigen techniekruimte en klimaatin-
stallatie, zegt Kirbiz. Voorbeelden hiervan zijn daglichtafhankelijke 
lichtregelingen en warmteterugwinning uit ventilatielucht.

Personeel
Het tijdelijk onderbrengen van de gehele Siemens-organisatie 
naar een andere locatie was niet mogelijk. Om de overlast voor het 
Siemens-personeel te minimaliseren is er een faseringsplan op-
gesteld. ‘Eerst wordt het ene pand onder handen genomen, zodat 
de personeelsleden van dat gebouw intern elders kunnen worden 
ondergebracht’, zegt Kirbiz. ‘We willen de dagelijkse Siemens-
werkzaamheden niet belemmeren en daarom lossen we dat op 
deze wijze op.’

Sanitair ook helemaal opgefrist

Vergaderruimte

De gebouwautomatiseringssystemen van Siemens verlagen het energie
verbruik en bieden extra comfort. Het systeem integreert verwarming, 

ventilatie, airconditioningstoepassingen, verlichting en zonwering.
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www.osram.com/lightify-pro

Licht is flexibel 
Draadloze lichtsturing met 
LIGHTIFY Pro
LIGHTIFY Pro, de slimme sturing voor vraaggestuurde verlichting in kantoren,  
openbare gebouwen en winkels. Eenvoudige werking, intuïtieve bediening  
en volledige flexibiliteit – de genetwerkte, intelligente lichtmanagement oplossing 
voor installateurs en lichtontwerpers.

Light is OSRAM

LIGHTIFY Pro adv 210x297mm NL.indd   1 23-6-2015   15:38:04



Armaturen
OSRAM Louvre Luminaire XS T5 fluorescentie-armaturen,  
LEDVANCE® L downlight, Lunis® 2 mini LED downlight, Monsun® LED, 
Lunis® 2 micro LED downlight, CL Linear 90 LED

Siemens gaat voor efficiënt 
en duurzaam
Het hoofdkantoor van Siemens Nederland aan de Prinses Beatrixlaan 
in Den Haag ondergaat op dit moment een complete metamorfose. 
De verouderde installaties worden geheel vervangen door slimmere 
en efficiëntere systemen die aan strenge technische en duurzame 
eisen voldoen voor het bereiken van het Leed Gold Label. De intelli-
gente gebouwautomatiseringssystemen van Siemens verlagen het 
energieverbruik en bieden extra comfort. Het systeem integreert 
verwarming, ventilatie, airconditioningstoepassingen, verlichting 
en zonwering. 

Tot 75% besparing 
op verlichting

Met speciale functies zoals een gecentraliseerd, intelligent energiebeheer, 
uiterst effectieve en innovatieve energiebesparingsfuncties en de interac-
tie tussen alle systeemonderdelen en processen bereikt men aanzienlijke 
kosten- en energiebesparingen.
  
OSRAM armaturen
Voor de verlichtingssystemen benaderde Siemens OSRAM. Om te vol-
doen aan de hoge eisen van de LEED-certificering is er gekozen voor op 
maat gemaakte 35 Watt T5 fluorescentie-armaturen van OSRAM met 
DALI E-VSA. Deze armaturen bleken in de ontwerp- en opdrachtfase de 
meest efficiënte vorm van verlichting voor de “open office”-indeling van 
de gerenoveerde kantoren. Voor alle overige posities, zoals verkeersgebie-
den en bijvoorbeeld de parkeergarage, is gekozen voor ledverlichting van 
OSRAM. 
  
Alleen al door vervanging van de bestaande 58 Watt T8 fluorescentiever-
lichting is een besparing van meer dan 45% gerealiseerd ten opzichte van 
de oude situatie. Daarnaast zal het gebouwautomatiseringssysteem een 
additionele besparing opleveren als gevolg van het regelen van de ver-
lichting op basis van daglichtinval en aanwezigheidsdetectie. De bespa-
ring kan hierbij oplopen tot wel 75% van het oorspronkelijk opgenomen 
vermogen voor de verlichting.

Den Haag • Renovatie kantoor Siemens
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Opdrachtgever
Zorggroep Ter Weel, Goes

Architect, constructeur
ARCHIKON architecten & constructeurs, 
Goes

Adviseur installaties
Sweegers en de Bruijn bv, ‘s-Hertogen-
bosch

Bouwmanagement
Geurtsen advisering, Woudrichem

Aannemer
Sprangers Bouwbedrijf bv, Terneuzen

W-installaties
Van de Velde Installatiegroep, Yerseke

E-installaties
Wolter & Dros | TBI Groep, Heinkeszand

Domotica-installaties
Parée B.V. Elektro – Telecom, ‘s-Heeren-
hoek

Gevelisolatie
Thermecon E-Project bv, Zierikzee

Interieurbouw
Danklof Interieurbouw, Ammerzoden

Personentilsystemen
Ergocare, Enschede

Bouwprogramma
48 zorgwoningen, huiskamers, ruimten 
voor eerstelijnszorg en kantoorruimten

Bouwperiode
sep 2014 - nov 2015 

Aanneemsom
ca. € 3 miljoen

Rooms with a view in verpleeghuis

Verpleeghuis Abbekindershof • Goes
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Abbekindershof
Tekst: Margot Visser

‘Somatische 
bewoners een heel 
specifieke doelgroep 
om een gebouw voor 
te ontwerpen’

De 48 bewoners 
van verpleeghuis 
Abbekindershof zullen 
komend voorjaar de mooi 
afgewerkte nieuwbouw 
kunnen betrekken. Veel 
daglichttoetreding en 
hoogwaardige materialen 
dragen bij aan een prettige 
leefomgeving. 

Op de plek van het oude verzorgingshuis 
Sint Maarten in de Groe is het nieuwe 
verpleeghuis voor somatische patiënten 
Abbekindershof verrezen. Het complex 
bestaat uit vier bouwlagen met in de 
plint de behandelruimten van onder 
meer een huisarts, fysiotherapeut en 
ergotherapeut, de algemene ruimten 
en kantoorruimten. Op elke verdieping 
bevinden zich zestien bewonerskamers 
met eigen badkamer en een ruime geza-
menlijke woonkamer met balkon. 

Glas, steen en stuc
De verschillende soorten gevelbekle-
ding geven het pand een hoogwaardige 
uitstraling. ‘Twee gevelvlakken, waarach-
ter bewonerskamers liggen, zijn volledig 
van glas, van vloer tot plafond en van 
wand tot wand’, vertelt projectleider Erik 
Willemse van Sprangers Bouwbedrijf de 
nieuwbouw realiseert, maar ook de as-
bestsanering en sloop van het bestaande 

gebouw uitvoerde. ‘Verder zijn er een aan-
tal gevels gemetseld en is gevelstucwerk 
toegepast.’ Een uitdaging was de gedeel-
telijke overkraging van de eerste tot en 
met de derde verdieping ten opzichte van 
de begane grond. Deze wordt opgevangen 
door betonnen V-kolommen. ‘We moesten 
hiervoor een tijdelijke ondersteunings-
constructie maken’, zegt Willemse.

Zorg in stijl
Het afwerkingsniveau van de nieuw-
bouw is hoog voor een gebouw in de 
zorgsector. ‘Niet alleen de bewonerska-
mers maar ook de gangen en algemene 
ruimtes zijn heel licht door een aantal 
vides in het gebouw. Het tegelwerk in de 
badkamers is vrij luxe. Een mooi detail 
vind ik de voor dit project speciaal ont-
wikkelde lattenplafonds. De plafondpa-
nelen kunnen te allen tijde worden gede- 
en hermonteerd zónder dat daarvoor 
inbouwhoogte nodig is.’

Strak en modern

Betonnen V-kolommen dragen de gebouwvolumes
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www.ergocare.nl  |  053 - 428 30 90 

terugdringen van ziekteverzuim

verhogen van patiëntveiligheid

tijdbesparing van 4 minuten per transfer

Waarom plafondliften?

Wij zijn trots leverancier van de 
plafondtilliften van Zorggroep Ter Weel.

Bekijk onze

nieuwe website:

www.ergocare.nl

 Dé specialist
in tilsystemen

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

BANJAARTSTRAAT 2 | ZIERIKZEE | TEL. 0111 43 94 00
INFO@THERMECON-ISOLATIE.NL
WWW.THERMECON-ISOLATIE.NL

THERMECON E-PROJECT BV

spouw-, dak-, vloer-  
en buitengevelisolatie,  
isolatieherstel  
en vochtbestrijding

Een plafondtilsysteem moet 
functioneel zijn maar vooral niet 
opvallen. In Abbekindershof is dat 
goed gelukt volgens Wim Nobbe, 
commercieel directeur van tilsys-
temenspecialist Ergocare. ‘Je moet 
met zijn allen nadenken hoe je een 
kamer zo prettig en mooi mogelijk 
kunt maken voor de bewoner. In 
Abbekindershof is ons systeem heel 
fraai weggewerkt. De bevestigings-
steunen zijn onzichtbaar in de 
wand aangebracht. Daardoor heb je 
niet het idee dat er een tilsysteem 
hangt. Verder heeft de interieur-
bouwer in het ontwerp van de kas-
tenwand rekening gehouden met 
een parkeerpositie voor het tiljuk. 
Is het niet nodig, dan verdwijnt het 
in de kast.’

x/y
Gekozen is voor een zogenaamd 
x/y-tilsysteem, ofwel een beweeg-
baar railsysteem. Waar een bewoner 
zich ook bevindt in de kamer, het til-
systeem kan er komen. ‘Dat geeft de 
bewoner de vrijheid om zijn kamer 
in te richten zoals hij of zij dat wil,’ 
zegt Nobbe. ‘De rail is niet leidend 
maar volgend. Het bed hoeft bij-
voorbeeld niet op een bepaalde plek 
te staan. Ook voor de zorgverlener is 
het prettiger werken.’ 
Ergocare werkt met de systemen 
van fabrikant Guldmann. ‘Deze heb-
ben een hoge kwaliteit en een lange 
levensduur. ‘Ze gaan in ieder geval 
25 jaar mee, misschien wel langer. 
Dat is bewezen langer dan andere 
tilsystemen’, aldus Nobbe.

Duurzaam plafondtil systeem 
mooi weggewerkt

‘Het hele gebouw is optimaal ingepakt en heeft daardoor 
een zeer energiezuinige schil,’ vertelt Rob Wouda, direc-
teur van Thermecon E-Project. Het bedrijf uit Zierikzee, 
het oudste isolatiebedrijf van Nederland, bracht over de 
gehele schil van Abbekindershof buitengevelisolatie aan, 
bestaande uit EPS isolatieplaten met een dikte van twintig 
centimeter. Als afwerklaag is gekozen voor fijn stucwerk in 
twee verschillende kleuren.

De samenwerking met Sprangers Bouwbedrijf is volgens 
Wouda zeer prettig verlopen. ‘Een juiste ondergrond is voor 
de start van onze isolatiewerkzaamheden van essentieel 
belang. De aannemer had dit bij het project goed voor elkaar. 
Om vertraging van onze werkzaamheden door weersinvloe-
den tot een minimum te reduceren is een compleet steiger-
werksysteem met optimale bescherming zeer belangrijk. 
Ook dit was hier prima in orde.’   

Buitengevel optimaal 
geïsoleerd 
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Goes • Verpleeghuis Abbekindershof

Verdiepingshoge gevelpuien bieden 
bewoners ook vanuit hun bed of 
rolstoel goed zicht op de tuin

Het had ook ‘Parkzicht’ kunnen heten

Metselwerk en witte stuc
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Bad-, pantry-, kledingmeubel 
en scheidingswand

De 3-in-1 kastenwand is een bijzonder en innovatief element in 
de bewonerskamers van Abbekindershof. Het door ARCHIKON 
architecten ontwikkelde en door G.A. Danklof Interieurbouw 
gerealiseerde bad-/pantry- en kledingmeubel fungeert als schei-
dingswand tussen de badkamer en het zit/slaapgedeelte. Het 
sluit niet volledig aan op het plafond, waardoor het plafondtilsys-
teem tot in de badkamer door kan lopen. Het meubel is gemaakt 
van watervast verlijmde multiplex voorzien van een onderhouds-
vriendelijke HPL-laag. Het heeft veel bergruimte en is van alle 
gemakken voorzien, maar wel compact. Het schuifdeursysteem is 
netjes weggewerkt in de kast. 

Proefkamer
Om het ontwerp zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen 
en eisen van de zorgverleners, aannemer en installateurs, plaatste 
G.A. Danklof Interieurbouw een complete proefkamer in haar 
productieruimte. ‘Zo was voor iedereen duidelijk wat er straks op 
de kamers zou komen te staan,’ vertelt werkvoorbereider/project-
leider Jan van den Oord. ‘De zorg kon de ergonomie optimaliseren 
en de aannemer en installateurs konden hun productoplossingen 
testen. Hierdoor konden we vooraf allerlei punten tackelen waar 
we anders tijdens het plaatsen tegenaan zouden lopen.’ 

G.A. Danklof Interieurbouw, een familiebedrijf gevestigd in Am-
merzoden, werkt al lang voor opdrachtgever Zorggroep Ter Weel. 
De interieurbouwer was, samen met ARCHIKON architecten, bij alle 
projecten van de herstructurering van de Ter Weel-panden betrokken. 

Innovatief en duurzaam, zo kwalificeert Mart-Jan de Koeijer van 
Van de Velde Installatiegroep de W-installaties in de nieuwbouw 
Abbekindershof. Het installatiebedrijf realiseerde de riolering, 
waterinstallatie, verwarmingsinstallatie, ventilatie en regeltech-
niek. ‘Het gebouw wordt verwarmd en gekoeld met behulp van 
warmte/koude-opslag. De warmte en koude worden uit de bodem 
gehaald. Bijzonder is de locatie van Abbekindershof. Het complex 
wordt midden in een bestaande woonwijk gerealiseerd en heeft op 
installatietechnisch vlak diverse directe koppelingen met nabijge-
legen gebouwen van zorggroep Ter Weel. Deze zijn aangesloten op 
dezelfde WKO-installatie.’
De afgelopen jaren voerde Van de Velde Installatiegroep meer-
dere projecten uit voor Zorggroep Ter Weel. ‘Deze zijn steeds naar 
tevredenheid van de opdrachtgever verlopen en dus mochten we 
ook ons plan van aanpak presenteren voor de nieuwbouw van Ab-
bekindershof’, aldus De Koeijer.

Strakke rustige lijnen en natuurlijke materi-
alen kenmerken het ontwerp van Abbekin-
dershof. ‘We hebben met mooie grote geo-
metrische vormen veel ruimte en licht in het 
gebouw kunnen creëren’, vertelt senior pro-
jectleider Paul Jobse van ARCHIKON archi-
tecten. ‘Het is een strak en modern gebouw, 
zowel binnen als buiten. De transparantie in 
de gevels vind ik erg geslaagd. Door de grote 
vloerrakende gevelpuien hebben bewoners 
ook vanuit hun bed of rolstoel goed zicht op 
de tuin. Een mooi element vind ik verder het 
zwevende blok. Je kunt gedeeltelijk onder 
het gebouw doorlopen. Dat zorgt voor een 
mooi doorzicht naar de naastgelegen wijk 

en de tuin én voor een lichter bouwvolume. 
Het wordt ook een prettige plek om even te 
verblijven door de aanleg van een verlichte 
vijver en verlichting in het plafond.’ 

Manoevreer- en opstelruimte
In het ontwerp heeft ARCHIKON reke-
ning gehouden met de behoeften van de 
somatische bewoners van Abbekindershof. 
‘Een heel specifieke doelgroep om een 
gebouw voor te ontwerpen’, vindt Jobse. 
‘Deze mensen hebben veel hulpmiddelen 
nodig en dat vraagt om veel manoevreer- 
en opstelruimte. Alle voorzieningen in het 
gebouw zijn ingericht op het verzorgen van 

deze bewoners. Zo is er in elke kamer een 
plafondtilsysteem dat tot in de badkamer 
doorloopt. De badkamers zijn ruim genoeg 
om optimaal zorg te verlenen.’ 

Bijzonder, sfeervol en onderscheidend
Het afwerkingsniveau van Abbekindershof 
is hoog volgens Jobse. ‘Er is hier gekozen 
om een aantal esthetische elementen aan 
het gebouw toe te voegen waar we bij het 
ontwerpen van zorggebouwen niet altijd 
mogelijkheden voor hebben, zoals de houten 
grillplafonds, eiken plinten en de maatwerk 
badkamers. Dat maakt dit gebouw bijzonder, 
sfeervol en onderscheidend.’ 

Strak en modern, maar ook sfeervol en onderscheidend 

Innovatief 3-in-1 meubel Gedeelde WKO-installatie

www.van-de-velde.nl
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Het Centrum voor Beroeps Onderwijs (CBO) in Dronten moet in het 
eerste kwartaal van 2016 gereed zijn. Het is dan in ruim een jaar tijd 
neergezet. ‘Het is een blijvende uitdaging om alles op tijd af te krijgen. 
Het tijdspad is heel scherp gesteld door de opdrachtgever’, aldus Niek 
Vollenbroek, projectleider bij Aannemingsmaatschappij Hegeman BV 
in Nijverdal. ‘De enige manier om dat goed te kunnen doen is een hele 
strakke planning en goede afspraken met alle partijen’.

Opdrachtgever: 
Stichting Huisvesting Onderwijs  
Dronten

Directievoering en toezicht: 
ICS Worksite Management BV Zwolle

Architect: 
Wind Architecten Adviseurs,   
Drachten

Adviseurs  constructie:   
W2N Engineers b.v., Drachten

Aannemer: 
Aannemingsmaatschappij HegemanNV, 
Nijverdal

Installateur: 
BlokzijlTLC, Almere  
 

Bouwperiode:   
februari 2015 - eerste kwartaal 2016

Bouwprogramma: 
onderwijsgebouw in vier bouwlagen
Bruto vloeroppervlakte   
10.000 m2

 Dronten • Centrum voor Beroeps Onderwijs

Tekst: Marije Klein

vier scholen onder één dak
Bouwtijd: ongeveer een jaar

CBO: 
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Televisieweg 4 1322 AC Almere  •  Tel: 036-5350514  •  www.blokzijltcl.nl     

Blokzijltcl Installatietechniek BV is een totaalinstal-
lateur met 45 medewerkers.

Ons vakgebied strekt zich uit van (luxe) woningbouw tot 

kantoorgebouwen, scholen, theaters, laboratoria, hotels 

en energie stations. In dit vakgebied beheersen wij alle 

technieken zowel voor elektrotechnische installaties, 

zoals kracht- en zwakstroom installaties, besturingstech-

nieken, beveiliging, brandmeld, toegangscontrole, CCTV, 

aarding- en bliksembeveiliging, als werktuig-bouwkundige 

installaties, zoals riolering, hemelwater, gas, sanitair, ver-

warming, luchtbehandeling, koeling en regelinstallaties. 

Wij hebben een volledige engineering afdeling waarbij we 

onze opdrachtgevers kunnen bijstaan met het bedenken, 

uitwerken en uitvoeren van hun projecten.

Onze serviceafdeling is 24 uur per dag, 7 dagen in de 

week bereikbaar, waarbij elke klant even belangrijk is.

Duurzaamheid hebben wij hoog in het vaandel staan. 

Op dit gebied kunnen wij zowel op de particuliere- als 

op de zakelijke markt veel voor u betekenen. Wij leveren 

o.a. betaalbare zonnepanelen en geven deskundig 

advies over de beste oplossing in elke situatie en inzicht 

in de terug verdientijd.Blokzijltcl Installatietechniek BV is 

partner van Minderwatt®, deze stap past in ons streven 

naar duurzaamheid. In samenwerking met Minderwatt® 

biedt Blokzijltcl Installatietechniek BV een professionele, 

resultaatgerichte aanpak op het terrein van duurzame 

lichtoplossingen. Van aanvraag, inventarisatie en advies 

tot lichtplan en -berekeningen. Ook financiering - en dat 

is uniek - behoort tot de mogelijkheden. 

Centrum voor Beroeps Onderwijs • Dronten

De bedoeling is dat de bouw klaar is in 
het eerste kwartaal van 2016. ‘We heb-
ben er dan een prachtig gebouw neer-
gezet met een bruto vloeroppervlakte 
van een kleine 10.000 m2 verdeeld over 
vier bouwlagen’, vertelt Vollenbroek. ‘We 
hebben een team van circa dertig eigen 
mensen op dit project gezet. Daarnaast 
kunnen we gelukkig ook strakke afspra-
ken maken met de onderaannemers, 
waaronder installateur BlokzijlTCL die 
de installaties voor ons verzorgt.’

Het kloeke gebouw wordt huisvesting 
voor vier voortgezet onderwijsinstel-
lingen: het Almere College, het Ichthus 
College, de Landstede Groep en ROC 
Landstede. ‘Daardoor moesten we 
rekening houden met behoorlijk wat 
disciplines’, aldus Vollenbroek. ‘Er moet 
bijvoorbeeld een ziekenhuisafdeling 
in, een toneelafdeling, een lokaal voor 
machinale houtbewerking, een laslokaal 
en sportzalen. Die hebben allemaal hun 
eigen specifieke kenmerken.’

Open gevel
De gevels van de begane grond en een 
deel van de eerste verdieping worden 
opgetrokken uit aluminium vliesgevels 
met glas van vloer tot vloer. Verder is er 
per bouwlaag een nagenoeg doorlopende 
raamstrook. De rest van de gevel bestaat 
uit lichtgrijze Eternit gevelbeplating. ‘We 
gebruiken bijna net zoveel gevelkozijn 
als gevelbekleding. Het maakt het CBO 

tot een licht complex, met als contrast 
de antracietgrijze, bijna zwarte kozijnen.

Sport springt eruit
Een blikvanger is het sportgedeelte. ‘De 
bedoeling was dat de sporthallen er echt 
uit zouden springen. Dat doen ze nu 
ook. Letterlijk en figuurlijk. Qua bouw-
volume én qua materialen. De tribune 
springt iets naar buiten, maar is ook 
nog eens bekleed met geveldelen van 
Douglashout. Daardoor is het een apart 
volume geworden binnen het gebouw’, 
zegt  Vollenbroek.

Vier bouwlagen
Op vijf februari 2015 ging de eerste paal 
de grond in. ‘Onderdeel van onze op-
dracht is de uitwerking van de ontwerp-
tekeningen tot een uitvoeringsgereed 
Ontwerp. En ook de elektrotechnische- 
en de werktuigkundige installaties en de 
terreininrichting horen bij onze op-
dracht’, aldus de projectleider.

Tribune trekt de aandacht
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Er is al begonnen met de afbouw van de klaslokalen

BlokzijlTCL Installatietechniek uit Almere tekende voor alle complete 
installaties in het nieuwe Centrum voor Beroeps Onderwijs (CBO). 
‘Van intercom en verlichting, tot verwarming en luchtbehandeling. 
Alles hebben wij aangelegd of leggen we nog aan’, aldus Jarno Phi-
lipsen, projectmanager werktuigkundige installatie bij BlokzijlTCL. 
Voor hem begon de klus begin dit jaar: ‘Inmiddels hebben we er een 
klein leger aan medewerkers rondlopen. Het zijn zeker 25 mensen.’

Duits Open Balance systeem 
De specifieke opdracht van de Stichting Huisvesting Onderwijs Dron-
ten was een innovatief ventilatiesysteem. ‘Dat maakte voor ons het 
project interessant en uitdagend. Natuurlijk kregen wij de aanbeste-

ding door een goede prijs-kwaliteitverhouding, maar deze instal-
latie maakte het wel af’, aldus Philipsen. ‘We investeren mee in het 
project, omdat we hopen dat er een spin-off komt door dit systeem.’

Het ventilatiesysteem is een innovatief Duits Open Balance systeem, 
dat met overdruk in het gebouw werkt. Daardoor is er geen verschil 
in temperatuur te merken door het hele pand. ‘Echt een mooie uitda-
ging. Los van dit installatiesysteem is er over het hele gebouw goed 
nagedacht. Er zijn geen kwalitatieve concessies gedaan. Nergens. 
En dat is goed. Dit project komt pertinent op mijn CV. Te staan’, laat 
Philipsen dan ook weten. 

‘Een gebouw zonder kwalitatieve concessies’
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Opdrachtgever
Detailresult groep, Velsen-Noord

Architect
De Projectpartners, Beverwijk

Aannemer
Ter Steege Bouw Vastgoed,  Apeldoorn

Installateurs
GUTS Installatietechniek, Son (E);  
Megens Installaties, Druten (W)

Bouwprogramma
verbouwing en transformatie van 
DekaMarkt in Twello 

Bouwperiode
week 39 tot en met week 43 (2015)

Bruto vloeroppervlakte
1.590 m2 

Doorwinkelen
tijdens de verbouwing 

Een verlaagd en vernieuwd systeemplafond
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Tekst: Hans Ouwerkerk

John van ’t Erve, Hoofd Bouwservice Ter 
Steege Bouw Vastgoed Apeldoorn: ‘Voor 
zowel de opdrachtgever als voor de klant 
was het essentieel dat het bouwproces 
de dagelijkse werkzaamheden van de 
DekaMarkt niet verstoorde. Dat was ook 
ons streven, we wilden de bedrijfsvoe-
ring zo min mogelijk verstoren. Diverse 
bouwtechnische ingrepen zijn uitgevoerd 
terwijl het winkelende publiek gewoon 
de dagelijkse boodschappen aan het 
doen was. Veiligheid van de klanten plus 
het minimaliseren van geluidsoverlast 
hadden gedurende dit hele proces de 
hoogste prioriteit.’

Wens DekaMarkt
DekaMarkt is dus bezig met een transfor-
matie van haar winkels. De nieuwe for-
mule moet vanuit hun visie een bepaalde 
sfeer uitstralen. ‘DekaMarkt wil bij haar 
klanten een soort marktgevoel creëren’, 
legt het Hoofd Bouwservice uit. ‘In de 
winkel komen bijvoorbeeld tal van lui-
feltjes en bij de groenteafdeling worden 
stoomapparaten geïnstalleerd, waardoor 
het lijkt alsof je vers op de markt je 

producten komt halen. Een nieuwe en 
frisse uitstraling.’

Recentelijk heeft Ter Steege ook de 
DekaMarkt in Almelo aangepakt. ‘Geen 
supermarkt is hetzelfde, denk alleen 
al aan het model van een pand. Bij die 
in Almelo zit geen plafond, terwijl in 
Twello het hele plafond is vernieuwd. 
Er is namelijk een verlaagd en ver-
nieuwd systeemplafond gerealiseerd. 
Het enige gemeenschappelijke is dat alle 
DekaMarkt-winkels uiteindelijk dezelfde 
uitstraling hebben.’

Werk aan de winkel
In een relatief korte periode moest er 
een hoop gebeuren. ‘De oude wanden 
moesten worden gesloopt, bijvoorbeeld 
bij de bedieningsafdelingen’, zegt Van 
‘t Erve. ‘Ook de trap, die prominent in 
de winkel stond, is weggehaald. Maar 
dit soort sloopwerkzaamheden dienen 
met grote zorgvuldigheid uitgevoerd 
te worden, omdat deze ingrepen dus 
plaatsvonden terwijl de winkel nog open 
was. Hoe we ervoor hebben gezorgd dat 

Na de meer dan geslaagde renovatie van DekaMarkt Almelo was het nu de beurt 
aan de winkel in Twello. Ter Steege Bouw Vastgoed Apeldoorn, onderdeel van 
de Ter Steege Groep, kreeg in september het startsein om te beginnen met de 
grootschalige verbouwing en transformatie. De verbouwing vond plaats terwijl 
de winkel gewoon open was.

Dekamarkt in 
nieuw maatpak 
met ‘marktgevoel’

Heel even gesloten voor de grote operatie

Twello • DekaMarkt
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GUTS Installatietechniek Ekkersrijt 4301, 5692 DJ SON 
Postbus 142 - 5690 AC Son T +31(0)880 280 403 
E info@guts-instal.com W www.guts-installatietechniek.com

• Elektrotechniek 
• CV
• Beveiliging
• Koeltechniek
• Luchtbehandeling
• Meetregeltechniek
• Dak- en zinkwerk
• Sanitair
• Services en onderhoud

Kwaliteit 
en service 
zoals u van 
ons gewend 
bent!

     

Nijverheidsweg 5, Druten  •  0487 58 15 10  •  www.wijmakenhetgoed.nl

    CV-installaties
    Klimaattechniek          
  Meet- en regeltechniek
Loodgieterswerk
     Duurzame technieken 
     24 uursservice
                  Technisch beheer
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Ter Steege Bouw Vastgoed Apeldoorn bv
Surinameweg 10   Postbus 135   7300 AC Apeldoorn  

tel. (055) 543 12 22   www.tsbouwvastgoed.nl 
apeldoorn@tsbouwvastgoed.nl

Voor DekaMarkt in Twello kreeg Megens Installaties de verant-
woordelijkheid om de aanpassingen en de vervangingen van 
de technische installaties tot in de puntjes te regelen. Günther 
Nieborg, leidinggevende van de afdeling Technisch beheer: ‘We 
hebben in het verleden al meerdere winkels van supermarktke-
ten DekaMarkt onder handen genomen. Ze weten dus precies 
wat ze aan ons hebben’, zegt Nieborg. ‘Ditmaal was het onze taak 
om onder meer de bedieningseilanden aan te sluiten, denk bij-
voorbeeld aan de bakker- en vleeswarenafdeling. Afhankelijk van 
wat je daar doet zijn er afvoersystemen en koelingen nodig, ook 
die hebben we aangesloten. Verder hebben we luchtgordijnen en 
heaters geplaatst, zijn diverse kantoren voorzien van airconditi-
oning en moest er een vernieuwd ventilatiesysteem komen. Dit 
omdat het plafond van DekaMarkt is verlaagd.’

En stel dat er in de toekomst sprake is van een storing? ‘Dan ko-
men we direct in actie’, aldus Nieborg. ‘De gemaakte storings- en 
garantieafspraken die op voorhand specifiek in contractvorm zijn 
vastgelegd fungeren als raamovereenkomst. Diverse DekaMark-
ten zijn hier al in opgenomen en de vestiging in Twello meldt zich 
gewoon in dit rijtje.’

Technisch beheer voor 
de zekerheid



Twello • DekaMarkt

het winkelend publiek amper iets in de 
gaten had? Door zoveel mogelijk achter 
de schermen te werken. Om het tegel-
werk uit te voeren, zo’n 75 m², zijn stel-
lingen en apparatuur meters naar voren 
geschoven. Bovendien zijn er stofschot-
ten geplaatst en daarachter voerden wij 
onze werkzaamheden uit.  Zo’n proces-
matige uitvoering vraagt een nauwkeu-

rige voorbereiding, maar bovendien een 
juiste planningsuitvoering.’

Puntjes op de i
In week 39 is Ter Steege begonnen met 
dit project. Na de voorbereidingsfase 
heeft de winkel voor een heel korte 
periode de deuren in het slot gegooid. 
‘Dat was nodig om de puntjes op de i te 

Een supermarkt is geen supermarkt zonder de aanwezigheid van 
bijvoorbeeld de juiste verlichting. Daarnaast moet het achter de 
schermen ook op en top geregeld zijn. ‘In het geval van DekaMarkt 
in Twello hebben wij de elektrotechnische installaties, waaronder 
LED-verlichting en krachtvoedingen plus het datanetwerk voor onze 
rekening genomen’, zegt Johan Veraa, operationeel manager bij 
GUTS Installatietechniek.

‘Om ervoor te zorgen dat DekaMarkt op alle fronten probleemloos 
en efficiënt kan functioneren, hebben we ook een aantal zwakstroo-
minstallaties, waar het datanetwerk en de communicatielijnen 
onderdeel van zijn, gerealiseerd’, vertelt Veraa. ‘Dit project kende 

wel een extra uitdaging, waar we vaker mee te maken hebben’, 
benadrukt hij. ‘De supermarkt werd namelijk verbouwd terwijl deze 
gewoon open was. De eerste drie weken werkten we tussen het win-
kelende publiek door, de laatste week sloot DekaMarkt haar deuren 
zodat de totale herinrichting kon worden voltooid.’

‘Of dit problemen met zich meebracht?’, zegt Veraa. ‘Nee, dat niet. 
Maar het is wel iets waar alle betrokken partijen goed over na moe-
ten denken. Het vraagt ook extra aandacht en flexibiliteit van onze 
medewerkers. Goed communiceren met zowel het publiek als de 
opdrachtgever is bij dit project, waar we vanaf de eerste opgave bij 
betrokken waren, de sleutel tot succes.’

Installeren terwijl de winkel open is

zetten, denk aan de afronding van grote 
bouwtechnische werkzaamheden en het 
renoveren van de gehele vloer. Verder 
is het pand volledig gestript, verbouwd, 
netjes afgewerkt en opnieuw ingericht. 
Wat de kracht was om dit project soepel 
te laten verlopen? De betrokken partijen 
waren vlot op elkaar ingespeeld.’

De totale herinrichting wordt voltooid
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Zorg in  oud en nieuw…

Wit gekeimd metselwerk van 
het gerenoveerde gedeelte steekt 
fraai af tegen de herfstkleuren
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Bouwprogramma
verbouw voormalig Psychiatrisch Cen-
trum tot Eerstelijns Zorg Centrum (EZC) 
en nieuwbouw Huisartsen Post (HAP)

Bruto vloeroppervlakte
470 m2 (HAP) en 2.300 m2 (EZC)

Bouwtijd
Juli 2015 - november 2015

Opdrachtgever
Zorroo (Zorggroep Oosterhout)

Architect
Grosfeld van der Velde Architecten, 
Breda

W- installatie
Gebr. Van Dijk, Made

E- installatie
De Wit Elektrotechniek, Drunen

Tekst: Marije Klein Oosterhout • Huisartsenpost en Eerstelijns Zorg Centrum 

…maar wel in dezelfde stijl

In Oosterhout wordt het voormalig Psychiatrisch Centrum verbouwd 
tot een Eerstelijns Zorg Centrum (EZC) en ernaast verrijst een 
gloednieuwe Huisartsen Post (HAP). Bouwgroep Moonen uit Den 
Bosch begeleidt de bouw van begin tot eind. ‘Het is mooi om te doen, 
omdat het hier gaat om twee verschillende projecten. Verbouw én 
nieuwbouw in één. Dat maakt het extra interessant voor ons om te 
doen,’ aldus Kees Bressers van Bouwgroep Moonen.

Zorg in  oud en nieuw…

Via een bouwteamconstructie is Moonen 
gekozen voor het project. ´De direc-
tievoerend architect, Grosfeld van der 
Velden, heeft ons op basis van kwaliteit 
en prijs gevraagd deze klus te klaren´, 
zegt Bressers. In totaal gaat het om een 
oppervlakte van bijna 2.800 m2. Het 
volledig nieuwe HAP krijgt een strakke, 
moderne uitstraling. Het EZC is aan de 
binnenkant deels gesloopt en weer opge-
bouwd. Aan de buitenkant krijgt het be-
staande gedeelte een flinke opfrisbeurt.  

Wit en grijs 
´De HAP hebben we van grond af aan 
opgebouwd: grondwerk, funderingen, 
lijmelementen plaatsen met kanaal-
plaatvloeren en systeemwanden. En 

alles alles strak wit gestuct, met grijze 
kozijnen. Onderin is gebruik gemaakt 
van een hardstenen donkergrijze plint´, 
legt Bressers uit. ´Heel fraai zijn de hou-
ten geveldelen in greywash kleur die zijn 
gebruikt bij de entree. Die maken het 
geheel echt af.’
 
Open ruimte
Bressers over het EZC: ‘Het mooie is, dat 
we te maken hebben met twee totaal 
verschillende manieren van gebruik. 
Het was een gesloten inrichting met 
veel afgesloten hokjes. Wij hebben het 
omgebouwd naar een hele open ruimte 
waar straks fysiotherapeuten, apothe-
kers en tandartsen aan de slag kunnen. 
De buitenkant hebben we gelijk gemaakt 
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Het schilderwerk is gedaan door Smans Schilderwerken uit Made. 
‘Om de buitengevel van de renovatie te kunnen verven, hebben 
we hem eerst grondig gereinigd’, aldus Yoni Jansen, calculator 
en werkvoorbereider bij Smans. ‘Uiteindelijk hebben we een wit-
grijze buitenmuurverf gebruikt voor het Eerstelijns Zorgcentrum. 
Die past mooi bij de greywash geveldelen van de huisartsenpost.’

Binnen in het zorgcentrum is gebruik maakt van glasweefselbe-
hang. ‘Glasweefselbehang is scheur-overbruggend en zorgt voor 
een strakke wandafwerking’, vertelt Jansen. ‘Het is bovendien 
duurzamer dan een gesausde wand. En dat is in een zorgcentrum 
natuurlijk wel wenselijk.’

Naast het schilderwerk, zorgde Smans ook voor de beglazing. Onder 
andere voor een hardglazen wand op de vide. Jansen is blij met zo’n 
complete klus: ‘Het was een mooi volledig project, dat in korte tijd 
moest worden afgerond. Doordat het een lean traject was, werkte 
iedereen met strakke afspraken. Een erg prettige werkwijze.’

Een complete klus in 
een lean traject

Brieltjenspolder 3  |  4921 PK Made  |  (0162) 68 26 71  |  info@vandijkmade.nl

www.vandijkmade.nl

Kennis
van zaken

Postbus 235, 4920 AE Made
Molenplein 1, 4921 BH Made

Tel. (0162) 68 32 30 - Fax. (0162) 68 68 62

Huisartsenpost en Eerstelijns Zorg Centrum  • Oosterhout

Ook binnen 
alles strak wit

Dreef 26 - Made  
Tel. 0162 -686870  Mob 06 26 350 424 
broedersstucadoorsbedrijf@kpnmail.nl



Het Eerstelijns Zorg Centrum en de Huisartsenpost in Oosterhout 
worden samengevoegd om alle patiëntenzorg op één plek te 
concentreren. De verbouw en de nieuwbouw krijgen ook dezelfde 
uitstraling. Aan Broeders Stucadoorsbedrijf de wanden strak neer 
te zetten. ‘Het was mooi werk, omdat het gedeeltelijk bestaande 
bouw en gedeeltelijk nieuwbouw is’, zegt eigenaar Ron Broeders. 
‘Het gaf afwisseling in het stucen van 3.500 m2 oppervlakte. 
En daarnaast isoleerden we de gevel van de nieuwbouw met 
tempexplaten. Die ook weer mooi afgestuct zijn.’ Het was geen 
alledaagse klus: ‘Niet het stucwerk moest strak, de planning was 
dat ook. We werkten er acht weken aan met gemiddeld vier man. 
Dat is flink aanpoten voor zo’n oppervlakte, maar het is gelukt.’

3.500 m2 strak gestuct 
en geïsoleerd

Van Dijk Made installeert de werktuigbouwkundige installaties 
voor het nieuw te ontwikkelen Eerste Lijns Zorg Centrum voor 
Zorggroep Oosterhout. Grootste uitdaging was het engineeren 
van een passende klimaatinstallatie in een bestaand pand en een 
verscheidenheid aan gevraagde binnentemperaturen. Gelijktijdig 
vereisen een apotheek koelvraag voor de opslag van medicijnen 
en een fysiotherapeut verwarming omdat de patiënt het anders 
te koud krijgt. De oplossing: de installateur heeft het bestaande 
afgiftesysteem ingezet voor de basislast; snel op te vangen tem-
peratuurschommelingen worden ondervangen door per ruimte 
dan wel discipline individuele inverter luchtwarmtepompen toe 
te passen. Het bestaande afgiftesysteem maakt het mogelijk om 
voordeel uit de modulerende werking van een cv-ketel te benut-
ten. De resterende, zij het beperkte, delta-t voor de luchtwarmte-
pompen draagt bij aan prima COP’s tot ver in het stookseizoen. 

De Huisartsenpost (HAP) is voorzien van vloerverwarming met 
naregeling met een cv ketel in combinatie met een Mitsubishi 
luchtwarmtepompinstallatie die gelijktijdig kan koelen en verwar-
men in combinatie met een WTW luchtbehandelingsinstallatie.

Een apotheek en een 
fysiotherapeut vragen 
verschillende temperaturen

aan het HAP, zodat het één geheel wordt. We 
hebben het metselwerk gekeimd in de kleur 
die ook op de gevel van de HAP zit.’
 
Het project kent een korte bouwtijd: zes 
maanden. Dat was mogelijk door een goede 
voorbereiding volgens Bressers: ‘We hebben 
een relatief lange aanloopperiode gehad. Door 
intensief overleg met de opdrachtgever Zor-
roo (Zorggroep Oosterhout) en met Grosfeld, 
hebben we minder tijd nodig gehad voor de 
uitvoering.’ Eind van dit jaar zal het geheel 
opgeleverd worden.

Verzamelplaats voor 
eerstelijns zorg

De afbouw 
van het EZC is 
in volle gang



Opdrachtgever 
Cinemec, Ede

Architect  
DP6 Architectuurstudio, Delft

Adviseurs 
ABT, Delft; DGMR, Arnhem; Advicus, 
Deventer

Aannemer
Dura Vermeer Bouw, Hengelo

Installateur
Lammerink Installatiebedrijf 
 Amersfoort bv, Amersfoort

Overige betrokken partijen
Eijsink Plafond en Wand, Hengelo
Leebo Intelligente Bouwsystemen, 
Nieuwkuijk (gevel)
Oostingh Staalbouw, Katwijk
Constructiewerken Twente, Hengelo
Hermeta, Asperen 

Bouwprogramma 
Bioscoop- en congrescentrum

Bouwperiode
Oktober 2014 - September 2015

Bruto vloeroppervlakte
11.000 m2

Cinemec • Utrecht Tekst: Vincent Wevers

Sterren kijken
op het doek en op het dak 

De tweede Cinemec
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‘De meeste bioscopen zijn dichte dozen’, vergelijkt 
Thijs Haafkes van hoofdaannemer Dura Vermeer, 
‘maar deze is juist heel transparant.’ Dat is gelukt 
door een aantal bijzondere eigenschappen in de bouw 
mee te nemen. Zo heeft het gebouw een dubbele 
gevel. Achter de rode gevel, die vanaf de buitenkant 
zichtbaar, zijn onder meer de nooduitgangen en 
 -trappen weggewerkt. 

Transparant maakt complex
Het gebouw is compact opgezet, waarbij de zalen en 
de techniek slim met elkaar verweven zijn. Daar-

Op en rond de landtunnel van de A2 ontstaat een 
nieuw werk-, winkel- en recreatiegebied. Het moet 
een nieuw centrumgebied worden dat de stad 
Utrecht en de ‘buitengebieden’ Leidsche Rijn en 
Terweijde aaneen verbindt. Nog wat eenzaam staat 
daar een rood gebouw: het bioscoop en congrescen-
trum Cinemec. Voor de Edese bioscoopexploitant is 
dit hun tweede vestiging, die binnen tien maanden 
is verrezen. En de eerste met een ‘zaal’ op het dak.

Open structuur met veel verschillende verdiepingsniveaus (afbeelding: DP6 Architectuurstudio)

Bouw van het  
centrale trappenhuis
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Hangende trap 
in de centrale hal
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naast valt de enorme vide op die mede zorgt voor de 
transparantie binnen. Haafkes: ‘De transparantie die 
verlangd werd, bracht wel een flinke complexiteit met 
zich voor de staalconstructie waar het gebouw mee is 
opgezet. De vloeren zijn opgehangen aan de plafonds, 
en zo hangt de grote zaal bijvoorbeeld dus in zijn ge-
heel aan het dak. Pas nadat dat dak gestort was, had 
het gebouw stabiliteit.’ 

Een andere complicatie was de landtunnel van de A2 
waar het gebouw naast is komen te staan. ‘Daarop 
mocht absoluut geen belasting ontstaan. Dat bete-
kende voorzichtig heien en goed nadenken waar we 
de kranen plaatsten.’
Dat het gebouw pas zo laat stabiel werd, had wel 
invloed op de afbouw. ‘Maar’, zo zegt Haafkes, ‘Bij ie-
dereen, inclusief de opdrachtgever, was het gevoel: dit 

De gevel is bekleed met 18.000 aluminium kokers (6x6 cm) in vijf kleuren rood

Trapopgang aan de noordkant

Utrecht • Cinemec
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Onze projectgestuurde organisatie ontwerpt, fabriceert, conserveert 
en monteert staalconstructies binnen een professionele en efficiënte 
planning. We zijn gespecialiseerd in complexe projecten in de hogere 

segmenten van de staalmarkt. 

Een kleine greep uit onze projecten:
Nationaal Militair Museum

LLuchthaven terminal St. Maarten
Bioscoop Cinemec

Sportcampus Zuiderpark
Stadion Gelredome

Kijk voor ons volledige portfolio op onze website:
 www.oostinghstaalbouw.nl

071-4097000
Lageweg 36, Katwijk

Innovatief meedenken | Vakmanschap | Planning | Controleren

@Oostinghstaal
Volg ons!

www.lammerink-groep.nl

Veelzijdige
specialisten

installatietechniekin

»  elektrotechniek 

 » werktuigbouwkunde 

  » inbraak- & brandbeveiliging 

   » telecom- & zorgalarmering

Adv 93x67 lammerink 2015 Industriebouw.indd   1 22-10-15   12:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

is ons gezamenlijk kunststukje. Dan kan er veel verzet 
worden. En dat is ook gebeurd.’

Sterren kijken
Het resultaat mag er wezen. De bioscoop heeft zijn 
deuren geopend. En: nergens in Europa staat een bio-
scoop met een zaal. In de zomer wordt dat onder de 
sterrenhemel films kijken. Dat verklaart de naam van 
het complex: De Sterrenkijker. 
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Het gebouw Cinemec heeft een open structuur met veel verschil-
lende verdiepingsniveaus, waarbij de leidingen via het midden 
naar de verschillende (vooral zaalgebonden) functies moesten. 
Geen eenvoudig probleem. ‘Maar een 3D-model bood de oplos-
sing’, zegt Kris Jansma van de Lammerink Installatiegroep. Het 
complete ontwerp voor de installaties is met 3D-engineering 
tot stand gekomen. Hierdoor konden wij in een vroegtijdig 
stadium conflicten in het ontwerp ontdekken en in overleg met 
de opdrachtgever hierop inspelen.’ Lammerink Installatiegroep 
heeft het 3D ontwerpen van installaties al bij meerdere projecten 
toegepast en zal dit ook bij toekomstige projecten gaan realiseren.  

3D-model lost 
installatiepuzzel op

Samen met Dura Vermeer bouwen aan Cinemec in Utrecht was 
voor Constructiewerken Twente een mooie uitdaging. De op-
dracht bestond uit het leveren en monteren van de stalen tribu-
netrappen op het dak, de noodtrappen, de glazen balustrades en 
de roostervloeren. Grote blikvanger is de grote trap bij de entree 
die ook opvalt door de glazen balustrades met de houten hand-
leuningen. Door de nauwe samenwerking met Dura Vermeer 
heeft dit project in een zeer korte tijd tot een prachtig resultaat 
geleid. Constructiewerken Twente: sterk in maatwerk

Maatwerk in staal

Het opvallend rode gebouw staat nu nog op een 
vlakte die weldra volgebouwd gaat worden

Utrecht • Cinemec
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Opdrachtgever
Delta Netwerkgroep voor AES Elsta, 
Goes

Adviseurs
Actemium (onderaannemer), Assen

Aannemer
Aannemingsbedrijf Fraanje BV, 
Arendskerke

Loodgieterswerk
van de Velde Installatiegroep, Yerseke

Complete laagspannings
installatie
Actemium, Goes

Bouwprogramma 
Hoofdgebouw met betonvloer voor 
koelmachines en betonbakken voor 
5 trafo’s. 

Oppervlakte
600 m2 + 100 m2 op verdieping

Altijd onder
spanning

Battery Storage • Vlissingen

De batterijopslag in Vlissingen heeft 
een capaciteit van 10 megawatt, 
kan een vermogen van 10 MW aan 
elektriciteit opnemen, maar ook weer 
10 MW elektriciteit afgeven aan het 
net. Op de achtergrond een van de 
stroombronnen (windmolens), links 
het transformatorstation dat de 
stroom verwerkt.

In het Sloegebied, het haventerrein ten oosten van Vlissingen realiseert het Amerikaanse bedrijf AES een 
opslag van vermogen voor de primaire reserve van Tennet, ook wel Battery Storage genoemd. Een gebouw 
vol gestapelde batterijen, zonder vervuilende uitstoot en waarbij geen gebruik gemaakt wordt van fossiele 
brandstoffen. Een ‘groene’ oplossing waarbij AES door de realisatie een Europese primeur in handen heeft.
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Tekst: Hans Ouwerkerk

Er wordt nog weleens beweerd dat Bat
tery Storage de stroomvoorziening regelt 
als er op bepaalde dagen geen gebruik 
kan worden gemaakt van bijvoorbeeld 
windenergie. Dit is volgens Jasper Crucq 
manager Energie en automatisering bij 
Actemium een missvatting. ‘Het gaat om 
de frequentie controle. Die moet contant 
zijn. In feite vervult Battery Storage de 
rol van een regelcentrale.’ 

De realisering van de Battery Storage is 
een samenwerking tussen Actemium, 
Delta en aannemingsbedrijf Fraanje. 
Vanaf het prille begin is Jasper Crucq al 
bij het project betrokken. In het be
gin was hij daarvoor nog in dienst bij 
Imtech. Maar na het faillissement in 
augustus van dit jaar werd het bedrijf 
overgenomen door Actemium. Crucq: ‘In 
de nieuwe samenstelling zijn wij alleen 

Kleurrijke panelen markeren 
de ingang, toch een mooi detail 

op een moeilijk toegankelijk 
industrieterrein
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www.actemium.nl

Actemium ontwerpt elektrische installaties en netwerken voor 
ondernemingen die zelf elektriciteit opwekken of verbruiken. Denkt 
u daarbij aan nieuwbouw, uitbreidingen, aanpassingen of renovatie. 
Daarbij begeleiden wij ook de realisatie van deze trajecten. Onze 
opdrachtgevers zijn netbeheerders, energieproducenten en 
industriële gebruikers. Maar ook klanten die op zoek zijn naar 
oplossingen op maat kunnen bij ons terecht.  

Eerste ‘groene’ Battery Storage in Europa
Zo zijn we  samen met DELTA Infra de eerste Battery Storage in 
Europa aan het realiseren voor de Amerikaanse firma AES. De 
Battery Storage bestaat uit Lithium-Ion batterijen waarin 10MW 
aan elektriciteit kan worden opgeslagen. Deze opslag dient als 
buffer om pieken en dalen in de elektriciteitsbehoefte  op te vangen. 
Hierbij komt geen vervuilende uitstoot vrij, omdat er geen gebruik 
gemaakt wordt van fossiele brandstoffen. 

Wilt u meer informatie over dit  project? Lees het volledige artikel 
op: actemium.nl/batterystorage 
 

www.actemium.nl

Meer informatie? 

Bezoek actemium.nl of neem contact 
op met Jasper Crucq.
E-mail:  jasper.crucq@actemium.com
Telefoon: +31 (0) 113 36 22 28

(Scan hiervoor de QR code) 

Energie: altijd spanning, 
maar nooit spannend!



www.van-de-velde.nl

maar ‘allrounder’ geworden. Het werk 
heeft geen dag stilgelegen en dat kwam 
goed uit, gezien de strakke deadlines.’
400.000 mobieltjes

Actemium is verantwoordelijk voor 
de complete laagspanningsinstallatie. 
Crucq: ‘Van het bouwen van de bat
terijen, het stapelen in de rekken, tot 
de koppelingen en aarding en bliksem
beveiliging.’ Ook de koeling wordt  

door Actemium verzorgd. En die is van 
groot belang. Jasper Crucq: ‘Iedereen 
weet dat als je je mobiele telefoon op
laadt, deze warm wordt. In deze Battery 
Storage ligt het vermogen opgeslagen 
wat vergelijkbaar is met 400.000 mobiele 
telefoons. Daarbij komt veel warmte  
vrij, waardoor een krachtige koelinstalla
tie onmisbaar is.’ Als het project is  
afgerond stelt Actemium het hele sys
teem in bedrijf. 

Eerste Europese 
stroomopslag in 
batterijvorm

Vlissingen • Battery Storage

Battery Storage vervult de rol van een regelcentrale
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Brede Maatschappelijke Voorziening • Schinveld Tekst: Martine Laene
Beeld: Frencken Scholl Architecten

Opdrachtgever
Gemeente Onderbanken

Projectmanagement
M3V adviespartners, Arnhem

Architect
Frencken Scholl Architecten, Maastricht

Adviseurs
K+ Adviesgroep, Echt (installaties, 
bouwfysica); Palte bv, Valkenburg 
a/d Geul (constructies); M3V, Arnhem 

(huisvesting)
Aannemer
BAM Bouw en Techniek, Maastricht

E-installateur
Nikkelen Electrotechniek, Groesbeek

W-installateur
Verstappen van Amelsvoort, Nuland

Bouwprogramma
Brede Maatschappelijke Voorziening 
Sjinskoel

Bouwperiode
maart 2015 - oktober 2015

Bruto vloeroppervlakte
ca. 3.300 m2

Gelaagd maatschappelijk 
vastgoed aan de

Kloosterlaan
De Brede Maatschappelijke 

Voorziening aan de Kloosterlaan

Aan de Kloosterlaan in 
het Limburgse Schinveld 
herinnert de lange 
baksteengevel met 
verticale ramen nog aan 
het vroegere klooster waar 
de weg zijn naam aan 
dankt. Deze gevel is van de 
Brede Maatschappelijke 
Voorziening (BMV), een 
gebouw waar binnenkort 
een basisschool, een 
bibliotheek en een 
gymnastiekvereniging in 
zullen functioneren. BAM 
realiseert het nieuwe pand, 
dat de naam Sjinskoel kreeg.
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Voor een mooie lichtinval heeft Frencken Scholl Architecten ge-
kozen voor het plaatsen van verschillende maten lichtkoepels in 
de platte dakdelen. In de aula zorgt de grootste koepel, met een 
doorsnee van drie meter, dankzij de hoogtransparante gewa-
pende polyester structuur, voor schaduwvrij en diffuus licht. De 
koepels zijn door Polycel uit Panningen vervaardigd uit brandvei-
lig, vlamdovend polyester. 

Polycel is gespecialiseerd in de fabricage van deze zogenaamde 
ultralight lichtkoepels in afmetingen tot vijf meter én in diverse 
modellen. In de randen van de koepel wordt PU-schuim-isolatie 
toegepast, waardoor er geen koudebrug ontstaat tussen de koe-
pel en de omliggende constructie.

Wie in de zon langs de lange voorgevel van het voormalig 
klooster kijkt, ontdekt een mozaïek van kleuren langs de gevel.  
De strengpers steen die Metselbedrijf Krekels uit Kerkrade voor 
de buitengevel gemetseld heeft is niet makkelijk te verwerken. 
Het effect echter is zeker de moeite waard. ‘Doordat de stenen 
nauwelijks water opnemen, is het afwerken van de doorstrijk 
voeg een hele klus’, zegt Maurice Krekels. De combinatie van 
stootvoegloos metselwerk en de doorstrijk voeg laat deze steen 
schitteren.

Het binnenblad is opgebouwd uit gelijmde kalkzandsteenelemen-
ten. In de spouwmuur heeft Krekels 14 cm dikke isolatie geplaatst, 
waar vervolgens de strengpersstenen voor gemetseld zijn. 

Koepels zorgen voor 
diffuse lichtinval

Schitterend metselwerk

Nadat de adviseurs van opdrachtgever Gemeente On-
derbanken het Programma van Eisen hadden vertaald 
in een Voorlopig Ontwerp, werd in maart 2014 BAM 
geselecteerd als bouwteampartner. Gezamenlijk is het 
ontwerpproces verder doorlopen, wat resulteerde in 
een uitvoeringsgereed ontwerp. In november 2014 gaf 
de gemeente groen licht om de bouwvoorbereiding 
te starten, waarna in februari 2015 de eerste paal de 
grond in ging.

Hoogteverschil
Frencken Scholl Architecten heeft hoogteverschil in 
de bouwlocatie teruggebracht binnen het gebouw. Via 
de hoofdingang kom je in een grote aula van waaruit 
je een halve verdieping naar beneden gaat voor de 
onderbouw van de school en een halve verdieping 
omhoog kunt gaan voor de bovenbouw. ‘Het hoog-
teverschil binnen het gebouw is bovendien door de 
architect gebruikt om een podium te creëren’, vertelt 
Bjorn Schaapkens, projectleider namens BAM. ‘In de 

Polycel Helden-Panningen B.V.,
Industrieterrein Panningen 19,

5981 NK Panningen.
tel:        077 - 307.19.77.
fax:       077 - 307.74.60

E-mail:  panningen@polycel.nl
W:  www.polycelpanningen.nl
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Brede Maatschappelijke Voorziening • Schinveld

Aannemersbedrijf 
Grondverzet, transport en sloopwerken 
 

 
 

 
Nievelsteenstraat 20, 6471 CB Kerkrade   
Telefoon (045) 5413908 
info@hjanssen-zonen.nl 
www.hjanssen-zonen.nl 
 
 
 

Aannemersbedrijf 
Grondverzet, transport en sloopwerken 
 

 
 

 
Nievelsteenstraat 20, 6471 CB Kerkrade   
Telefoon (045) 5413908 
info@hjanssen-zonen.nl 
www.hjanssen-zonen.nl 
 
 
 

Aannemersbedrijf
Grondverzet, transport
en sloopwerken

Nievelsteenstraat 20  •  6471 CB Kerkrade  
Telefoon (045) 5413908  •  info@hjanssen-zonen.nl
www.hjanssen-zonen.nl

toekomst kunnen hier voorstellingen en optredens 
worden verzorgd die door het publiek vanuit de gym-
zaal kunnen worden bekeken. De dakbedekking die is 
gekozen voor de sporthal is akoestisch geschikt voor 
sport en theater’, 

Duurzame daken
De dakconstructie bestaat uit een combinatie van 
platte en schuine daken. Uit esthetisch en praktisch 
oogpunt zijn de platte daken deels voorzien van 
groenbeplanting. Dit zorgt voor een goede isolatie en 
gecontroleerde afvoer van hemelwater. Op de schuine 
daken worden zonnepanelen geplaatst. De verschil-
lende dakconstructies zijn erop gericht het pand zo 
duurzaam mogelijk te maken.

Binnenklimaat
Een van de wensen van opdrachtgever, gemeente 
Onderbanken, is om het gebouw te laten voldoen aan 
de eisen volgens het ventilatieconcept ‘Frisse Scholen 
Klasse B’. Een pakket aan elektro- en installatietech-
nische voorzieningen maakt dit haalbaar. ‘Omdat het 
gebouw een beperkte hoogte zou krijgen, was het wel 
een uitdaging deze techniek weg te werken boven de 
plafonds’, aldus Schaapkens.

Veiligheid
De tuin achter het gemeentehuis wordt ingericht als 
speelplaats voor de school. De huidige parkeerplaats 
naast het voormalig klooster is te klein en niet over-
zichtelijk met het oog op veilig in- en uitrijden. De 
oplossing is gevonden in het betrekken van een paar 
direct omliggende straten, het herinrichten van dit 
terrein en het nemen van verkeersremmende maatre-
gelen. BAM Wegen voert dit deel van het project uit. 
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Perfectie tot in elk detail

Liften zijn belangrijke verkeersaders 

in uw gebouw. U eist terecht dat 

ze feilloos functioneren. Daarvoor 

bent u bij Mitsubishi aan het juiste 

adres. Wij zijn uw partner vanaf de 

selectie van de lift in de ontwerp-

fase, tijdens het installeren tot en 

met de serviceverlening als de lift 

in gebruik is. Geïnteresseerd? 

Bel ons voor meer informatie of 

een afspraak.

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

T 0318 - 586 586

www.mitsubishi-liften.nl

De grootste beurs van
de Benelux op het gebied
van sportaccommodaties

SportXpo 2016 is een initiatief van Lodder Events en Work4Media en wordt ondersteund door NOC*NSF, meerdere sportbonden en Ahoy. 

Van 5 tot en met 7 oktober 2016 vindt in 
Ahoy Rotterdam de eerste editie plaats van de 
 SportXpo, de grootste beurs van de Benelux en 
een van de grootste in Europa op het gebied van 
sportaccommodaties. SportXpo is het centrale 
ontmoetingsplatform voor alle partijen die direct 
of indirect te maken hebben met sportaccommo-
daties: ontwerpers, bouwers, inrichters, leveran-
ciers, beheerders, gemeenten, exploitanten en 
natuurlijk de gebruikers. SportXpo richt zich met 
een modern beursconcept op zowel binnen- als 
buitenaccommodaties.

Vindt u dat u niet mag ontbreken tijdens de drie 
SportXpo-dagen, dan adviseren wij u graag over 
alle deelnamemogelijkheden. Neem hiervoor 
contact op met de organisatie van SportXpo. 

SportXpo 2016
5 - 7 oktober2016

www.sportxpo.nl

Informatie en reserveringen:
Postbus 215
2990 AR Barendrecht 
Telefoon: 085 - 111 78 90
Fax: 085 - 111 78 91
E-mail: info@work4media.nl

Locatie:
Ahoy Rotterdam
Ahoy-weg 10
3084 BA ROTTERDAM

De grootste beurs van 
de Benelux op het gebied 
van sportaccommodaties

2016

GeÏNteReSSeeRD iN DeeLNaMe?
Deelnemen aan SportXpo 2016 kan op verschillende manieren. 

De organisatie biedt complete stands aan tegen zeer aantrekkelijke prijzen. 
 Standaard  stands zijn beschikbaar van 8 tot 40 m². Vanaf € 1.450,– heeft u al een stand 
voor drie dagen, inclusief naam op frieslijst, op de plattegrond, in beurscatalogus, op de 

website en in de beursApp. Vrije standbouw is uiteraard ook mogelijk en kan al vanaf 
€ 150,– per m2. (alle prijzen exclusief btw)

Vindt u dat u niet mag ontbreken tijdens de drie SportXpo-dagen, 
dan adviseren wij u graag over alle deelnamemogelijkheden. 
Neem hiervoor contact op met de organisatie van SportXpo. 

Telefoon: +31 (0)85 111 78 90 of +31 (0)78 677 32 02
E-mail: info@sportxpo.nl

Postbus 215
 2990 AR  barendrecht 

Fax: +31 (0)85 111 78 91

 Locatie
Ahoy Rotterdam

Ahoy-weg 10
3084 bA  Rotterdam

www.sportxpo.nl

SportXpo 2016 is een initiatief van Lodder Events & Producties en work4media 
en wordt ondersteund door NoC*NSF, meerdere sportbonden en Ahoy. 

Events & Producties

Rotterdam  5-7 oktober 2016




	Binder1.pdf
	03-inhoud
	06-1815-Friesland Campina
	14-2014-MFA Lagewei
	16-2001-Landgoed Broekhuizen
	20-2002-Decathlon
	24-2016-Gazelle Fabriek
	28-2011-MFA Zoutelande
	33-2008-Zuidblok Stadionplein
	36-2007-Kunstcentrum Corrosia
	42-2006-Neele Vat
	46-2019-Renovatie Siemens
	52-2021-Verpl Abbekindershof
	57-2005-CBO te Dronten
	60-2020-Deka Markt Twello
	64-2024-EZC HAP
	68-2023-Cinemec
	74-2022-Battery Storage
	78-2004-BMV te Schinveld


