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GeÏNteReSSeeRD iN DeeLNaMe?
Deelnemen aan SportXpo 2016 kan op verschillende manieren
De organisatie biedt complete stands aan tegen zeer aantrekkelijke p
Standaard stands zijn beschikbaar van 8 tot 40 m². Vanaf € 1.450,– heeft u
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€ 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

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 sportaccommodaties: ontwerpers, bouwers, inrichters, leveranciers, beheerders, gemeenten, exploitanten en
natuurlijk de gebruikers. SportXpo richt zich met
een modern beursconcept op zowel binnen- als
buitenaccommodaties.
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Het moet wel
Het is eind december. De kerstboom is
opgetuigd en de lente dient zich al aan:
narcissen staan plaatselijk in bloei, bomen
“overwegen” door de aanhoudend zachte
temperaturen om vast maar uit te gaan
botten en ik zag al de eerste eendenkuikens rondzwemmen. 2015 was een recordjaar en 2016 beloofd daar weer overheen
te gaan. Er is net in Parijs “besloten” dat
de temperatuurstijging niet boven de
2 graden uit mag komen, maar dat zijn
ambities die het nog zonder echt concrete
actieprogramma’s moeten stellen. Maar
het is een hoopvolle ontwikkeling. Dat
Nederland in dit (Europees) perspectief
achterop niet zo’n fraai figuur slaat nemen
we nu maar voor lief. Dat krijg je met
achtereenvolgende regeringen die niet
overlopen van dadendrang op het gebied
van vergroening.
Een beter figuur slaan de bedrijven en
instellingen die al langer doorhebben dat
het zo niet langer kan en daar ook naar
handelen. Echt hoopgevend is de ontwikke-

Uitgever
ling dat nu ook de institutionele beleggers
doorkrijgen dat de toekomst van hun beleggingen niet in fossiel zitten. Een zwaarder
drukmiddel is er niet.
En welk figuur slaat de bouwsector? De
bouw is een mooi voorbeeld. Ondanks de
diepe crisis heeft het duurzame denken
postgevat in alle geledingen van de sector
en daar mag de bouw trots op zijn (al zijn
we er nog lang niet). Dat komt steeds
vaker tot uitdrukking in concrete bouw- en
renovatieplannen en –projecten. Zie in
deze editie bijvoorbeeld hoe Bruil Beton,
Mars en Wasco omgaan met hun bedrijfshuisvesting. De component duurzaam
ontbreekt nauwelijks meer en de ambities
worden steeds hoger opgetrokken. De
reden is simpel: het moet wel. Het verschil
met vijf jaar terug is dat dat besef nu
overal doordringt. Veel bedrijven hebben
daar geen klimaatakkoord voor nodig,
regeringen kennelijk wel.
Tjerk van Duinen
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Renovatie winkelcentrum De Heuvel • Eindhoven

Renovatie brengt

Forum met roltrappen

Oude situatie
met trappen

Opdrachtgever
Dret Vastgoed Winkels CV, Schiphol

Adviesbureau Tielemans Bouw
constructies BV, Eindhoven

Bouwperiode
Maart 2014 – november 2015

Projectmanagement
Man&Meer projectmanagement,
Dongen

Hoofdaannemer
Van Straten – Strukton Worksphere,
Eindhoven

Bouwprogramma
Upgrading Winkelcentrum De Heuvel
Eindhoven

Architect
DunnetCraven, Londen/Van Aken
architecten, Eindhoven

Installaties
Unica Automatic Sprinkler BV,
Hoevelaken
Mansveld Projecten en Services BV,
Eindhoven
Kuijpers Installaties Helmond BV,
Helmond

Bruto vloeroppervlakte
10.000 m2

Adviseurs
Techniplan Adviseurs BV, Rotterdam
Royal HaskoningDHV, Amersfoort
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licht, ruimte en roltrappen in

winkelcentrum
Roltrappen
doorsnijden de
drie niveaus
van het Forum
dat baadt in
het licht

Voormalig winkelcentrum Heuvelgalerie in
Eindhoven kampte al langere tijd met een
teruglopend bezoekersaantal. De formule van
destijds was verouderd en noodzakelijk aan een
upgrade toe. Dit heeft inmiddels plaatsgevonden
met als resultaat een prachtig multidisciplinair
winkelgebied, dat klaar is voor de toekomst.

Exterieur voorplein

Marc Schoonhoven was als projectleider namens Van Straten, onderdeel van
Strukton Worksphere, nauw betrokken
bij het project: ‘We werkten op momenten met twee ploegen van vijf uur in de
ochtend tot tien uur ’s avonds. Dit was
nodig om alle gebruikers van het complex, inclusief de bewoners niet onnodig
te hinderen.’ Van Straten, al zo’n 24 jaar
bij het centrum betrokken als onderhoudsaannemer, werd in 2013 op uitnodiging van CBRE G.I. gevraagd deel te
nemen aan de aanbesteding. Uiteindelijk
bleven er drie partijen over waaronder
Van Straten die een plan van aanpak en
begroting mochten indienen. Met name
het plan van aanpak en inpassen van de
werkzaamheden in relatie tot de diversiteit aan gebruikers van het winkelcentrum gaf de doorslag dat Van Straten als
bouwteampartner aan de slag kon.

Focus op Forum
Het project is opgestart met aanpassingen aan de entrees en een grootschalige winkeluitbreiding van de H&M. De
focus voor de upgrade lag echter bij het
centrale Forum, de voor Eindhovense
begrippen bekende ‘kuil’. Hier werden de

De borstweringen en balustraden
die geplaatst zijn, zijn van glas
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HOE BRANDVEILIG
IS UW BEDRIJF?

Het aanleggen en beheren van uw brandbeveiligingsinstallatie kunt
u met een gerust hart aan Unica overlaten. Onze specialisten helpen u
graag en zorgen ervoor dat uw gebouw brandveilig is en blijft.

Unica Brandbeveiliging

www.unica.nl/brandbeveiliging

Winkelpuien zijn naar voren geplaatst
Forum begane grond

Zeer transparante ontsluiting parkeergarage vanuit Forum

ICT-infrastructuur
compleet vernieuwd
De complete ICT- en databekabeling vervangen, terwijl alle syste
men die daarvan afhankelijk zijn, gewoon moeten blijven functi
oneren is op zijn zachtst gezegd een hele uitdaging. Zeker als het
gaat om bijvoorbeeld een ontruimings- of brandmeldsysteem van
een groot winkelcentrum, midden in een grote stad. Hans Metten,
projectleider namens Mansveld Projecten & Services bij winkel
centrum De Heuvel in Eindhoven: ‘Een complexe opdracht met
veel uitdagingen, maar daardoor tegelijkertijd ook heel erg leuk.’

Flexibiliteit
Behalve winkels zijn er in het complex ook een muziekcentrum,
diverse horecagelegenheden en woningen te vinden. Die moesten
allemaal normaal kunnen blijven draaien. Hans Metten: ‘Het vergde
veel flexibiliteit van onze medewerkers die bereid waren om soms
heel vroeg, soms heel laat en af en toe zelfs ’s nachts te werken.’
Normaal gesproken worden projecten als deze het liefst in één
keer uitgevoerd. Dat was in dit geval niet mogelijk. Hans Metten:
‘Het was een strakke planning, maar we zijn erg trots dat we elk
deel, en daarmee het gehele project, precies op tijd en volgens
afspraak hebben kunnen leveren. Tot volle tevredenheid van de
klant. Hans Metten is dan ook erg trots dat Mansveld heeft kun
nen bijdragen aan dit project.

Safety & Security

Van veiligheid tot zekerheid

Elektrotechniek

Van koperdraad tot
rode draad.

Communicatietechniek
Van werkplek tot netwerk

Integrale Media Projecten
Van opstelling tot
tentoonstelling

Duurzaamheid
Van innovatie tot rendement.

www.mansveld.nl

Advertentie industriebouw project Heuvel nov 2015 def.indd 1

23-11-2015 13:40:11
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Nieuwe sprinklerinstallatie
Heuvelgalerie Eindhoven
De Eindhovense Heuvelgalerie is voorzien van een nieuwe sprinklerinstallatie.
Een klus waar Unica Automatic Sprinkler BV, een zelfstandige businessunit
binnen de Unica Groep de hand niet voor omdraait. ‘We zijn erg trots op het
resultaat.’

Hoofdingang parkeergarage

bestaande liften en trappen gesloopt en
werden vloersparingen aangebracht voor
de toekomstige roltrappen. Vervolgens
werden de bakstenen borstweringen
gesloopt en werd een constructievloer
aangebracht met bordes. Tijdens deze
werkzaamheden werden op de verschillende etages bouwschuttingen geplaatst.
Marc Schoonhoven: ‘Die bestonden
bewust uit houten kozijnen met beglazing zodat stof en geluidsoverlast tot
een minimum beperkt werden, maar het
winkelend publiek toch zicht hield op
de werkzaamheden. Daarmee heeft De
Heuvel flink in de publiciteit gestaan.’

Transparantie
De architect van de totale upgrading is
DunnettCraven uit Londen. Zij staan
wereldwijd bekend om hun innovatieve
ontwerpen. Dat zie je ook terug bij De
Heuvel in Eindhoven. De borstweringen
en balustraden die geplaatst zijn, zijn
van glas en geven meer transparantie
aan het geheel. Dit geldt ook voor de
verschillende winkelpuien. Die zijn in de
nieuwe uitvoering gemiddeld zo’n twee
meter naar voren geplaatst. Dit leverde
de ondernemers extra meters op. Sommige units zijn standaard opgeleverd
met glazen deuren; enkele units werden
voorzien van portaalconstructies, terwijl
een Hugo Boss en een ELLE een complete
facelift verlangde. Hoe verschillend ook,
Van Straten realiseerde het waardoor De
Heuvel weer klaar is voor de toekomst.

Richard Joustra, sinds 2007 werkzaam voor Unica is eindverantwoordelijke
voor de afdeling Service & Onderhoud. Met deze afdeling staat Unica dicht bij
haar klanten en werkt samen aan uitdagende vraagstukken op het brandvei
ligheidsvlak. Een voorbeeld hiervan is het project winkelcentrum Heuvelgalerie
in Eindhoven dat een ingrijpende renovatie, inclusief de vernieuwing van de
sprinklerinstallatie onderging. ‘Een langjarig samenwerkingsverband met op
drachtgever CBRE was hierbij het uitgangspunt’, vertelt Joustra. Rik Hendriks is
zeventien jaar werkzaam voor Unica. ‘Ik ken het project Heuvelgalerie nog uit
mijn startperiode en ben momenteel als contractbeheerder hierbij betrokken.
Ik volg het onderhoud volgens de regelgevingen, draag verbeterpunten aan,
probeer storingen waar mogelijk te voorkomen en verlies het financiële plaatje
daarbij niet uit het oog. Op tijd je afspraken nakomen is erg belangrijk, zodat
de klant niet voor verrassingen komt te staan. Het verkrijgen van het inspectie
certificaat is hierbij ons gezamenlijke einddoel’.

Renovatie
Het winkelcentrum Heuvelweg in Eindhoven dateerde alweer van zo’n 20 jaar
geleden en was nodig aan renovatie toe. De bereikbaarheid van de kelder en
eerste verdieping was niet optimaal. In ongeveer tien maanden tijd is er een
verdiepingsvloer op de kelder geplaatst en is het atrium voorzien van roltrap
pen. Hierbij moesten verschillende partijen tegelijkertijd samenwerken. Een
uitdaging die projectleider Dave Jacobs graag aangaat. Dave: ‘Ik ben erg trots
op het resultaat van het werk wat we uitgevoerd hebben. Tijdens de tussenen eindinspecties zijn er nauwelijks inspectiepunten gevonden, waardoor de
certificering probleemloos is verlopen’.

Tevreden
De klant was dan ook erg tevreden over het geleverde werk. ‘Een van onze
medewerkers, Stefan Willems’, vertelt Dave Jacobs, ‘werd door CBRE uitgeroe
pen tot meest klantgerichte medewerker op de werkvloer. Het ontzorgen van
de mensen met wie hij samen moet werken zit hem spreekwoordelijk in het
bloed. Zelfs als dat ‘collega’s’ van andere bedrijven zijn.’
Dit geldt overigens voor de gehele werkwijze van Unica. Proactief meedenken
met de klant, oplossingen aandragen voordat er problemen ontstaan en deze
vertalen naar een transparant kostenplaatje, zonder verrassingen achteraf.
Dave Jacobs: ‘Onze mensen waren overal bij,
zelfs als het bij wijze van spreken over de kleur
van de deuren ging. Door goed te luisteren en
mee te denken konden we eventuele nadelige
consequenties van beslissingen steeds onder
vangen. En dat kom niet in de laatste plaats
door de flexibiliteit van onze medewerkers die
in staat zijn eventuele veranderingen snel door
te voeren.’
Projectleider Dave Jacobs (rechts) en Stefan
Willems, door CBRE uitgeroepen tot meest
klantgerichte medewerker op de werkvloer

Ede • Bruil Beton & Mix

Tekst: Marije Klein

Flink besparen door

hergebruik
Bruil Beton & Mix verplaatst een deel van haar werkruimte in Ede om
plaats te maken voor woningen. Het nieuwe pand van de toeleverancier van
cementgebonden producten staat volop in het teken van maatschappelijk
verantwoord ondernemen, hergebruik en duurzaamheid. De nieuwe productieen opslagplaats is namelijk opgebouwd uit constructiedelen die al eerder
werden gebruikt in twee oude hallen van Bruil.

Bruil Beton & Mix nieuwe stijl

Opdrachtgever
Bruil Oost Nederland BV, Ede

Constructeur
Konstruktieburo Snertselaar, Ede

Dag en Gevelbekleding
Hardeman van Harten, Lunteren

Architect
Mies Architectuur, Ede

E-Installatie
Leertouwer, Barneveld

Grondwerk
Berkhof B.V., Scherpenzeel

Hoofdaannemer
Bruil Bouw BV, Ede

W-Installatie
Pola Technisch Bureau, Zevenaar

Betonwerk
Augustinus, Ochten
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Uitbreiding bedrijfspand

Bruil Beton en Mix te Ede

METALEN OPBOUWSYSTEEM | PREFAB SYSTEEM
DUURZAAM | RECYCLEBAAR
Hardeman | van Harten B.V. heeft de dak- en wandbeplating geleverd
en gemonteerd bij de uitbreiding van Bruil Beton & Mix te Ede.



Betonwerken



Prefabwapeningsstaal



Betonvloeren



Betonpompverhuur
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Volg ons
ook via:

www.hardeman-vanharten.nl



T 0318 46 15 51 | E info@hardeman-vanharten.nl

AUGUSTINUS B.V.
Bonegraafseweg 4b
4051 CH OCHTEN
T 0344-647080
F 0344-647085
E info@augustinusbv.nl
www.augustinusbv.nl

Ede • Bruil Beton & Mix

‘Onze bedrijfslocatie aan de Neonstraat is uitgebreid
met 5.500 m2 aan vloeroppervlakte’, vertelt Wilbert
van Workum, werkorganisator bij Bruil. ‘De raatliggers en gelamineerde spanten hebben we opnieuw
gebruikt waar mogelijk en zo nodig aangepast.’ Zo zijn
de stalen raatliggers gedemonteerd en ontdaan van
overbodig staal. Daarna zijn ze schoon gestraald en
is er een antraciete coating op aangebracht. Op deze
manier konden de raatliggers hergebruikt worden. ‘Eigenlijk is de rest om het oude staal heen ontworpen,
in een 3D BIM-model.’

Eurocodes
De nieuwe hal heeft een hoog en een laag volume, van
12 meter en van 8 meter. De spuitplaats in de nieuwe
hal heeft vanwege de vochtige omgeving een verzinkte constructie gekregen. ‘De ontwerper van onze oude
hal, Dick Kroesbergen, werd destijds ingeschakeld
via Hendriks Staalbouw. Het leuke is nu, dat hij ook

Door het slim toepassen van nieuwe kipsteunen
hebben de raatliggers meer draagvermogen

Raatliggers in de oude hal:
prima her te gebruiken
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Zelfs de grond is
hergebruikt

Betonvloeren als
reclameplaatje
‘Wat is er nou spannender en mooier dan met beton aan de slag
gaan voor een betonleverancier?’ Stephan Hendriksen, projectbegeleider bij aannemersbedrijf Augustinus B.V. is enthousiast over de
klus. ‘Wij werken al jaren goed samen met Bruil en zijn dan ook blij
dat Bruil Beton ons als onderaannemer heeft benaderd.’
Augustinus uit Ochten heeft beneden het betonwerk gedaan van
de nieuwe hallen. Het bedrijf legde funderingen, de glad afgewerkte, gevlinderde betonvloeren in de hallen en de schuin weglopende
laadkuil, waar de vrachtwagens achterwaarts in rijden, voordat ze
op transport gaan.

Bouwrijp maken

Berkhof Grondwerk in Scherpenzeel is vanaf het begin betrokken
bij het project van Bruil Beton & Mix. ‘Het was een flinke klus voor
ons en daarom des te plezieriger dat we van begin tot eind mee
mochten denken’, zegt Paul Wagener, uitvoerder bij Berkhof. ‘We
hebben met elkaar de tekeningen gemaakt en bepaald welke materialen we waar in zouden zetten. Zo kom je tot de beste invulling.’
Berkhof kreeg een drieledige opdracht. Ten eerste moest de
locatie bouwrijp gemaakt worden. ‘We hebben zwarte grond
ontgraven en afgevoerd en een puinbaan aangelegd’, aldus Wagener. ‘Die grond is ook weer hergebruikt op een andere locatie
van Bruil.’

Compleet
Ten tweede ontgroef het grondwerkbedrijf de bouwput en werd
het terrein op hoogte gebracht. ‘We hebben puin gestort voor
onder de vloeren en we hebben de riolering aangelegd voor het
hemelwater’, vertelt Wagener. Tot slot tekende het bedrijf voor
het gebruiksklaar maken van het terrein en het aanleggen van
het straatwerk en een riolering met straatkolken.
Wagener tot besluit: ‘Met het leggen van H-klinkers en industrieplaten en het plaatsen van keerwanden voor het hoogteverschil
met de buren hebben we er een mooi afgerond en complete klus
van kunnen maken.’
Afvoer voor hemelwater

‘Vanzelfsprekend was dit wel een uitdaging voor ons’, aldus
Hendriksen. ‘De zichtbare delen van het beton moeten een goed
reclameplaatje zijn voor Bruil zelf. Dan kan het bedrijf namelijk het
eigen pand gebruiken als voorbeeld voor potentiële klanten. Het
moet dus nu mooi zijn, maar ook nog op het moment dat er voor de
honderdste en de duizendste keer een vrachtwagen overheen rijdt.’
Ook Hendriksen is gelukkig met het feit dat Augustinus in een
vroeg stadium betrokken is bij het voortraject van de bouw:
‘Daardoor hebben we efficiënter kunnen werken en hebben we tijd
gehad om een prachtig betonmengsel te kunnen samenstellen.’

Meer draagvermogen
creëren voor de raatliggers
Uniek aan de uitbreiding van de bedrijfshallen is natuurlijk de grote
schaal waarop materialen hergebruikt zijn. En dat vergt een goede
testomgeving, maar vooral ook een gedegen constructie. Konstruktieburo Snetselaar berekende en tekende voor de hoofdconstructie
en de deelconstructies.
‘Een geweldige uitdaging’, zegt Jan Henri Snetselaar, hoofd van de
constructie-afdeling van het bedrijf. ‘Op deze schaal is er naar mijn
weten in Nederland nog nooit gewerkt met duurzaam hergebruik.’
Vooral de hoogte van de nieuwe hallen was belangrijk bij de
berekeningen van Snetselaar: ‘Doordat de nieuwe hallen hoger zijn,
moesten de bestaande raatliggers in staat zijn voldoende gewicht
te dragen. Er was een hogere windbelasting en er kwam dus meer
zuiging op het dakvlak. Door het slim toepassen van nieuwe
kipsteunen hebben we meer draagvermogen gecreëerd.’
Behalve de hoofdconstructie verzorgde Snetselaar ook de werkplaatstekeningen voor de staalconstructie, de prefab betonnen borstwering en
de prefab brandwanden: ‘Doordat wij alle constructiewerkzaamheden
centraliseerden, konden we sneller en efficiënter werken. Door een
snellere en betere communicatie ontstaat een hogere kwaliteit.’
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Ede • Bruil Beton & Mix

Ook de gelamineeerde
houten spanten mochten
mee naar de nieuwbouw

Grip op proces en resultaat

Leertouwer: technisch dienstverlener in elektrotechniek, klimaat en ICT.
Albert Plesmanstraat 38 - Barneveld - t 0342 42 51 51 - info@leertouwer.nl - leertouwer.nl
- twitter @leertouwerbv
WONEN
WERKEN
ZORG
INDUSTRIE
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Bruil Beton & Mix • Ede

BIM: de oplossing vinden
vóór de clash
Productiefaciliteit Bruil beton & mix in Ede, breidde zijn hallen op
een duurzame manier uit. Technisch dienstverlener Leertouwer uit
Barneveld legde vakkundig de complete elektrische installatie aan.
Uiteraard met de focus op duurzaamheid. Zo zijn de verlichting, bedrading, de data-installatie en zonnepanelensystemen ontworpen
in een BIM-omgeving.

Sloopwerken
Grondwerken
Straatwerken
Rioolwerken
Beschoeiing

Duurzaam in de praktijk
Hans Kampman is adviseur bij Leertouwer. Hij is tevreden over
het duurzame karakter: ‘We plaatsten 288 zonnepanelen op het
dak van Bruil in Ede. Pal op het zuiden. De panelen leveren 70.000
kWh per jaar op’ Zijn collega-adviseur Gerard van de Beek vult hem
daarbij aan: ‘We hebben ledverlichting toegepast die helemaal past
bij het duurzame karakter van het pand.’

Gezamenlijk ontwerpen met BIM
Beide adviseurs zijn zeer te spreken over het gezamenlijk ontwerpen in een BIM-omgeving. ‘We kregen niets opgelegd, maar
konden elk detail bespreken’, vertelt Kampman. Ook Van de Beek
vindt die afstemming cruciaal. ‘Bouwvergaderingen zijn productiever. Clashes worden al in het ontwerpstadium zichtbaar. Zo kun
je er gezamenlijk op focussen en in goed overleg problemen in de
uitvoering voorkomen. Zo vind je samen de oplossing en voorkom je
dat er problemen ontstaan.’

BERKHOF BV | STATIONSWEG 454 | 3925 CH SCHERPENZEEL
TELEFOON: 033 277 1480 | FAX: 033 277 4705
E-MAIL: INFO@BERKHOFBV.NL |

Aanzienlijke energiebesparing door de warmte-installatie
Technisch Buro Pola in Zevenaar kreeg de
vraag in het bouwteam mee te denken over
het inpassen van een energiezuinige installatie voor verwarming en koeling. ‘Bruil Beton
& Mix had flinke ambities op dat gebied’, zegt
Andre de Graaf, hoofd projectleiding werktuitbouw van Pola. ‘Dat zijn voor ons natuurlijk
de interessante klussen. We zijn gaan zoeken
naar de beste installatie die ook nog pasten in
het 3D BIM-model.’
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Uiteindelijk is het bureau uitgekomen op
gasgestookte infrarood donkerstralers voor
de bedrijfshal en een VRV-systeem met een
luchtwarmtepomp voor de kantoren. ‘De
infrarood donkerstralers zorgen voor een
bezuiniging op gasverbruik van dertig tot
veertig procent en daardoor ook voor een
aanzienlijke reductie van de CO2-uitstoot’,
verduidelijkt De Graaf.

Luisterend oor
Ook de installatie voor de kantoren is een pareltje volgens De Graaf: ‘Het VRV-systeem koelt en
verwarmt tegelijk binnen het pand. De koelte
die het onttrekt, wordt weer ingezet om ergens
anders te verwarmen. Doordat er tegenwoordig
meer om koeling dan om verwarming wordt
gevraagd, hoef je voor je installatie zo nog maar
weinig energie te gebruiken. Door een luisterend
oor te bieden en goed te overleggen met de opdrachtgever kom je tot de mooiste oplossingen.’

bij deze nieuwbouw weer een toeziend oog houdt’,
aldus Van Workum. ‘We hebben de stabiliteitskruisen
anders geplaatst. Vanwege de nieuwe hoogte zou de
constructie anders niet aan de Eurocodes voldoen. Dat
is nu wel het geval.’

uitbreiding van de kantoren met een extra verdieping.
Na dertig jaar trouwe dienst aan de Reehorsterweg
zijn de spanten klaar voor een nieuwe toekomst. Voor
de overige vijf wordt nog gezocht naar een andere
duurzame oplossing.

De cijfers liegen er niet om. In totaal is 167 ton staal
hergebruikt. Nog eens 2,5 ton staal is overgenomen
door Mouw in Ede. 78.000 kg CO2 wordt bespaard.
Nieuwe spanten zouden ongeveer 250.000 euro hebben gekost; deze oplossing ‘slechts’ 75.000 euro.

Bruil is erg tevreden over het overlegsysteem vertelt
Van Workum: ‘We hebben een BIM-omgeving ingericht en voor het eerst ook de installatietechniek
opgenomen. Alle ontwerpdisciplines zijn in een heel
vroeg stadium bij het project betrokken. We hebben
steeds om input gevraagd en waardevolle informatie
gekregen. Op deze manier kregen we snel vertrouwen
in elkaar en kon ieders kennis en kunde ten volle
benut worden.’

Niet alleen het staal is hergebruikt, ook de houten
spanten achterin de werkplaats zijn, waar mogelijk,
opnieuw gebruikt. ‘Er zijn 18 spanten met een hoogwerker verwijderd van de locatie aan de Reehorsterweg. Die zijn intensief gecontroleerd op beschadigingen en houtrot door lekkage,’ legt Van Workum uit.
‘Houtrot is nergens aangetroffen. Daarnaast is een
delaminatietest gedaan. Van elke spant is een deel onder vacuümdruk doordrenkt met water. Daarna is het
volledig gedroogd in een tunnel met snelstromende
lucht. Op de lijmnaden mag daarna maximaal tien
procent delaminatie optreden.’

Overlegsysteem
Van de 18 spanten konden er uiteindelijk 13 hergebruikt worden. Die zijn gemonteerd in de staalconstructie. Daarbij is al rekening gehouden met een verhoogde sneeuwbelasting. Die belasting kan ontstaan
door het opwaaien van sneeuw tegen een mogelijke
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Koni Nederland • Oud-Beijerland

Koni

Bij schokdemperproducent Koni B.V. in Oud-Beijerland ging
begin januari het kantoorpand in vlammen op. RoosRos
Architecten ontwierp een nieuw, modern kantoorpand met
een oppervlakte van 2.250 m2, verdeeld over twee lagen. De
open gevel (veel daglicht), plafondeilanden (geluidsreductie),
strakke gietvloeren, glaswanden en witte muren geven het
pand een even transparante, nette als luxe uitstraling.

uit de brand

Binnen zes weken ontworpen

Architect
RoosRos Architecten, Oud-Beijerland
Constructeur
IMd Raadgevende Ingenieurs,
Rotterdam
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Hoofdaannemer
Aannemingsbedrijf Fraanje B.V.,
’s-Heer Arendskerke
Gevels
Alconstrux Aluminium, Veenendaal

Grondwerk
H. de Koning & Zn. BV, Oud-Beijerland
Bouwtijd
juli 2015 – december 2015
Bruto vloeroppervlakte
2.250 m2

Tekst: Patrick Boor

De vergaderruimte annex
boardroom op de eerste
verdieping steekt ongeveer vijf
meter boven de entree uit

De montageploeg
zet de vliesgevels
op de bouwplaats
als een bouw
pakket in elkaar

Dankzij de
flexplekken ruimte
voor zo’n honderd
kantoormedewerkers
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Koni Nederland • Oud-Beijerland

Samen met constructeurs en
installateurs hebben we het kantoor
in BIM ingevoerd om faalkosten en
knelpunten te voorkomen.

In het midden van de kantoorruimte is
een centraal blok geplaatst, met sanitair,
spreekkamers, lift, bergingen en ictinstallaties. De vergaderruimte annex
boardroom op de eerste verdieping steekt
ongeveer vijf meter boven de entree uit
en biedt uitzicht over het terrein. De fabriek en het kantoor - voor de brand twee
gescheiden gebouwen - zijn gekoppeld
door een ruimte van 500 m2, met onder
meer flexplekken. Het VRF-systeem zorgt
voor een duurzame klimaatbeheersing in
het pand. (VRF: Variable Refrigerant Flow;
staat voor een compleet klimaatsysteem
voor koelen en verwarmen.).

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

De fabriek en het kantoor - voor de brand twee gescheiden
gebouwen - zijn gekoppeld door een ruimte van 500 m2

Het VRF-systeem zorgt voor een duurzame
klimaatbeheersing in het pand

Albert Einsteinstraat 18
3261 LP Oud-Beijerland
Postbus 1532
3260 BA Oud-Beijerland
Telefoon:
Telefax:
E-mail:
Internet:
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0186 - 612899
0186 - 612685
info@hdekoning.nl
www.hdekoning.nl

Kantoor op maat
Een kantoor op maat, zegt Jaap Orgers
van RoosRos: ‘Snel en zorgvuldig ontworpen. We noemen het gekscherend
een Koni-planning, aangezien er binnen
zes weken een volledig ontwerp moest
liggen. We hebben van ’s ochtends vroeg
tot ‘s avonds laat gewerkt om alles goed
in kaart te brengen, zonder concessies te
doen aan kwaliteit. Samen met constructeurs en installateurs hebben we het
kantoor in BIM ingevoerd om faalkosten
en knelpunten te voorkomen. We hebben niets aan het toeval overgelaten en
letterlijk over elk stopcontact nagedacht.
Dankzij de flexplekken kunnen er zo’n
honderd kantoormedewerkers terecht.
Het vele glas en daglicht maken het kantoor modern, luxe en transparant.’

Plannen en bouwen
in sneltreinvaart
Na de brand die begin 2015 het kantoorgedeelte van KONI Nederland in de as legde, won aannemer Fraanje uit ‘s-Heer Arendskerke
de aanbesteding voor de bouw van het nieuwe kantoorpand
dankzij het voorlopige ontwerp en de beeld- en kwaliteitskaart.
Harde eis was wel: december opleveren.
‘We hebben direct een team samengesteld, bestaande uit een
calculator, projectleider, werkvoorbereider en uitvoerder en partners, voor de funderingen, installaties, staalconstructie, vloeren,
gevelkozijnen, schilderwerk, afbouwwanden en plafonds voor het
afstemmen van de levertijden’, vertelt Han van de Velde, directeur
van het Zeeuwse bouwbedrijf. ‘Spannend, want een definitief
ontwerp lag er nog niet. Tekeningen en bestekken ontbraken. We
wisten in eerste instantie nog niet precies wat we gingen bouwen.
Dan moet je, als het definitieve ontwerp komt, snel schakelen,
goed plannen en flexibel zijn.’ Van de Velde noemt “strakke planning” en “duidelijk afspraken” het fundament voor bouwen in
sneltreinvaart. ‘We werken soms met vijftig mensen tegelijk. Dat
is een op de 40 m2. Dan moet je rekening houden met elkaar en
goed kunnen samenwerken.’
Naast de korte bouwtijd was een andere eis van KONI een hoog
afwerkingsniveau. ‘De kozijnen hebben we volledig aan het zicht
onttrokken, zodat alleen glas zichtbaar is’, aldus de directeur van
Fraanje. ‘Het resultaat mag er zijn: een fraai en transparant kantoor. In korte tijd van niets iets maken, dat geeft voldoening.’

1.500m2 bouwput
uitgegraven
H. de Koning & Zn. BV heeft na de brand bij Koni Nederland de
1.500 m2 grote bouwput voor het nieuwe pand uitgegraven. Daarnaast voerde het bedrijf alle civieltechnische werkzaamheden uit
en bouwde het een verdiepte opslag voor containers. Ook heeft H.
de Koning & Zn. tijdens de brand de brandweer geholpen met het
slopen van de buitenmuren van het oude kantoorpand, waardoor
het eventuele blussen vereenvoudigd werd. Het familiebedrijf uit
Oud-Beijerland werkte eerder als graafmachineverhuurder mee
aan bekende projecten als de A15 en de aanleg van Maasvlakte II.

Gespecialiseerd in gevelbouw voor
winkels, bedrijfspanden en woningen
Inductorstraat 13
3903 KA Veenendaal
Tel: 0318-519650
www.alconstrux.nl
info@alconstrux.nl

800 m2 vliesgevel
onder tijdsdruk
Alconstrux Aluminium uit Veenendaal verzorgde voor het nieuwe
kantoor van Koni in Oud-Beijerland de aluminium vliesgevels, in
totaal een oppervlakte van ongeveer 800 m2. De tijdsdruk vormde
de grootste uitdaging, zegt mede-eigenaar Henk Jan van den Bor.
‘Doorgaans krijgen we voor het werk tekeningen van de staalconstructie en plattegronden. Ditmaal gebeurde dat vanwege de
korte bouwtijd niet. In samenspraak met de aannemer bepaalden
we zelf waar we de gevels het best konden monteren.’ Alconstrux
maakte in Veenendaal de aluminium gevels op maat. De montageploeg zette de vliesgevels op de bouwplaats als een bouwpakket in elkaar. Van den Bor: ‘Met een glaskraan plaatsten we in de
gevels de ongeveer 750m2 glas, dat overal dezelfde, forse dikte
moest hebben voor een uniforme uitstraling zonder kleurverschil.’
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Inalfa Roof Systems • Venray

Een gebouw met afgeronde hoeken,
zoals auto’s dat ook hebben, met een
entree als een grill van een limousine,
en een schuifdak bovenop
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Tekst: Loek Schaap

Geïnspireerd door

automotive
Telefonisch spreek ik met Herbert
Van der Heijden, onderweg in zijn
auto naar Amsterdam. Met als
onderwerp het project nieuwbouw
van het hoofdkantoor van Inalfa
Roof Systems. Het gesprek gaat over
zonnedaken, het bouwproces vanuit
de Lean-filosofie en zijn link met
de automotive.

‘In het FD van januari 2014 stond dat Inalfa Roof Systems een nieuw hoofdkantoor ging bouwen in Venray’, zo begint
Herbert Van der Heijden van Van der Heijden Bouw en Ontwikkeling zijn betoog.
‘We zijn uiteindelijk gevraagd door deze
wereldwijde producent van schuifdaken
voor auto’s om in een oriënterende fase
met negen andere aannemers een visie
te presenteren voor de nieuwbouw van
Inalfa. Dat was een inspirerende uitdaging, ik had er tien dagen voor. Toen ik
terugreed naar huis bedacht ik welke architect mij kon helpen. Ik kwam bij Marc
Ibelings terecht. Hij had meegedaan met
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16.000 m2 kantoorruimte en
15.000 m2 productie/logistiek

Advertentie van den Heuvel-Industriebouw.pdf
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Novoferm - voor logistieke oplossingen
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Novoferm Nederland BV
Industrieweg 9 4181 CA Waardenburg
Tel. 0418-654700
www.novoferm.nl | industrie@novoferm.nl
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Venray • Inalfa Roof Systems

Situatie

een andere tender, waarbij Marc de winnende architect was. Ik was toen al onder de indruk van zijn ontwerpen. Ik zag
op zijn site het hoofdkantoor van Mercedes Benz en ik vond dat wel een mooie
link naar de automotive industrie.’

Ambities
Op de vraag waarom de keuze uiteindelijk is gevallen op zijn bedrijf, zegt

Herbert: ‘Ik denk dat het komt door pure
toepassing van BIM en lean-technieken,
maximale klantwaarde toevoegen, zoveel
mogelijk verspilling minimaliseren, het
team inspireren slimmer te opereren,
de ambitie om sneller en goedkoper te
werken. En zo is ook het hele uitvoerende proces gegaan, dat geresulteerd heeft
in een kortere bouwtijd, 30% korter dan
contractueel overeengekomen.’

Opdrachtgever
Inalfa Roof Systems, Venray

E-installaties
ETB Willem Bos, Someren

Akoestische panelen
Steward Design Panels, Gorinchem

Ontwerp
Ibelings van Tilburg Architecten,
Capelle aan den IJssel

W-installaties
Heesmans Installatietechniek,
Helmond
Abbs Nederland BV Sprinklertechniek,
Helmond

Interieurafbouw
Verhoeven Montage BV, Heesch

Engineering
FIT Ingenieurs, Schaijk
Adviseur constructies
Ingenieursbureau Verhoeven en
Leenders, Volkel
Hoofdaannemer
Van der Heijden Bouw en Ontwikkeling,
Schaijk

GWW
Van Mensvoort, Veghel
Dakplaten, lichtstraten,
gevelbeplating en binnenwanden
Hardeman van Harten Dak- en
wandbeplating, Lunteren

Schoonmaak
Van den Heuvel Schoonmaakbedrijf,
Venray
Bouwperiode
eind november 2014 – 30 oktober 2015
Bruto vloeroppervlakte
16.000 m2 kantoorruimte en 15.000 m2
productie/logistiek

Schilderwerk
Claassen Schilderwerken uit Uden
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Inalfa Roof Systems • Venray

Slimme toegangssystemen
van Novoferm
Novoferm heeft voor Inalfa Roof Systems een scala aan toegangsproducten uit hun assortiment toegepast, zowel voor de buitenals de binnentoegangen. Naast de levering van deuren en dockings wordt ook het onderhoud ervan uitgevoerd door Novoferm.
Hiervoor is een plan op maat bedacht zodat deze dienstverlening
overeenkomt met de frequentie en intensiviteit van het gebruik.
Terug naar de nieuwsbouw: vanaf de buitenzijde zijn vier docklevellers type L330i te zien. Dit is het basismodel aangevuld met
een i-Vision. Met de besturingseenheid Novo i-Vision kunnen de
sectionaaldeur en dock leveller tegelijkertijd bediend worden. De
besturing is uitgerust met de nieuwste milieuvriendelijke technologie. Deze besturing heeft een unieke energiebesparingsfunctie
waardoor tot wel 70% op energiekosten bespaard kan worden.
De laaddocks zijn voorzien van dockshelters S420e met terugverende voorconstructie, bumpers en wieldwingers en natuurlijk
met de geïsoleerde thermo sectionaaldeuren, dit keer in RAL 7016
aan de buitenzijde. Deze producten samen vormen perfecte sets
om het laden en lossen zo efficiënt mogelijk te laten gebeuren.
Nog een bijzonderheid: vlak achter een sectionaaldeur is de
NovoSpeed Heavy Outdoor te zien. Deze snelroldeur wordt vaak
toegepast achter een traditionele sectionaaldeur. Dankzij de
snelle openings- en sluittijd wordt het energieverlies aanzienlijk
beperkt. Een traditionele sectionaaldeur is relatief traag en zorgt
daarmee voor een aanzienlijk energieverlies. Door de bedrijfsdeur
te combineren met een snelroldeur zoals de Novo Speed Heavy
Outdoor kan het energieverlies tot het minimum beperkt worden. Verder zijn aan de binnenzijde van het bedrijfsgebouw de
snelroldeuren type Basic aangebracht. Dit is het basismodel van
de snelroldeuren voor intensief gebruik. Degelijk en vertrouwd.
Novoferm is trots een bijdrage te hebben kunnen leveren aan
deze nieuwbouw en wenst Inalfa Roof Systems heel veel succes
en werkplezier toe met deze toegangssystemen.
Besturingseenheid i-Vision HAD
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Kantoren liggen rondom het atrium

Atrium is als een mooi dorpsplein waar
auto’s met schuifdak geshowd worden

Het glazen zonnedak als knipoog
‘Wij hebben er, net als het schuifdakensysteem van Inalfa, met een knipoog voor gekozen om het atrium te voorzien van een
compleet glazen dak. Het is een gebouw
met afgeronde hoeken, zoals bij auto’s. De
entree van het gebouw lijkt op een grill
van een voorzijde van een limousine om

Opengewerkte vierde verdieping

zo de link te leggen naar de automotive’,
licht Herbert de keuze voor de vormgeving
van het glazen zonnedak toe.

Mock-up
‘Bijzonder was dat we een mock-up
van de gevel hadden gemaakt, waar de
opdrachtgever verbetersessies op los kon

laten’, aldus Van der Heijden. ‘De wisselwerking vond men geweldig, waarbij
de relatie met automotive bijzonder in
de smaak viel. Dat vond ik toch wel een
groot compliment, omdat een dergelijke
aanpak in de bouw niet gebruikelijk is.’

Nieuwbouwproject

Inalfa Roof Systems te Venray

METALEN OPBOUWSYSTEEM | PREFAB SYSTEEM
DUURZAAM | RECYCLEBAAR
Hardeman | van Harten heeft de dakplaten, lichtstraten, gevelbeplating en
binnenwanden geleverd en gemonteerd bij INALFA. Ook hebben wij de alucobond eyecatcher inclusief achterconstructie gemaakt. Het dak bestaat uit
ca. 18.000m2 stalen dakplaten type 137R/930 en 158R/750. De ca. 6500m2 gevels
zijn uitgevoerd in 100mm PIR blind bevestigde sandwichpanelen. Binnenwanden
totaal ca. 3700m2 zijn uitgevoerd in 80mm PIR panelen. De eyecatcher is uitgevoerd in aluminium composiet op een aluminium achterconstructie. De 35 stuks
lichtstraten zijn uitgevoerd in polycarbonaat in aluminium frame

Project: InAlfa Roof Systems

Project: Steward AcoustiLines

Producent van geperforeerde
en houten akoestische panelen
Volg ons
ook via:

www.hardeman-vanharten.nl



T 0318 46 15 51 | E info@hardeman-vanharten.nl

Steward Design Panels B.V.
2e Industrieweg 14 a
4147 CT Asperen

T. 0183 58 90 99
F. 0183 58 98 23
E. info@designpanels.com

Industriebouw • december 2015 • 27

Overzicht dankzij
visualisatie

Wandafwerking is een
specialisme

Bij grootschalige nieuwbouwprojecten is overzicht voor alle
betrokken partijen bepalend voor een goed eindresultaat.
Verhoeven en Leenders Ingenieurs uit Volkel won samen met
Bouwbedrijf Van der Heijden de tender voor het bouwen van
de nieuwe hoofdvestiging van Inalfa in Venray. Een project van
maar liefst 23.000 m2 dat in een tijdsbestek van anderhalf jaar
geëngineerd en opgeleverd werd. Patrick van Asseldonk, projectleider van Verhoeven en Leenders: ‘We hebben in verband met de
krappe planning ervoor gekozen om met twee verschillende 3Dprogramma’s te werken. Het kantoor is uitgewerkt met Revit en
de bedrijfshallen met Tekla. Wekelijks werden door de betrokken
partijen de 3D-modellen geüpload. Hierdoor was het bouwteam
voortdurend op de hoogte van elkaars vorderingen. Dankzij deze
aanpak zijn knelpunten in het voortraject opgelost en is er keurig
volgens planning opgeleverd.’

Claassen Schilderwerken uit Uden is een AF- en VCA-gecertificeerd schildersbedrijf gespecialiseerd in het uitvoeren van nieuwbouw- en onderhoudsschilderwerk. ‘Daarnaast focussen we ons
op in beglazing en wandafwerking’, zegt projectleider Roel Diks.
‘Voor de nieuwbouw van Inalfa Roof Systems waren we verantwoordelijk voor de brandwerende binnenbeglazing, het schilderwerk en de wandafwerking.’ Het schilderwerk is uitgevoerd met
de coatings van VEVEO. Deze staan bekend om de hoogwaardige
kwaliteit. De muren van de toiletten zijn met het type ‘Top-Clean’
afgewerkt. Deze speciale wandcoating op basis van kunstharsdispersie is gemakkelijk schoon te houden en zeer schrobvast. De
overige wanden zijn afgewerkt met glasvliesbehang dat daarna
met een muurverf behandeld is. Glasvliesbehang is erg sterk
waardoor het niet snel beschadigd.

Spic en span bedrijfspand
Toen schoonmaakbedrijf Van den Heuvel door Inalfa Roof Systems werd benaderd voor de oplevering van het nieuwbouwproject, moest Cees van den Heuvel, eigenaar van het gelijknamige
schoonmaakbedrijf even twee keer nadenken. Een project van
deze omvang was namelijk nog niet eerder voorgekomen in de
historie van het bedrijf uit Venray. Een snelle rekensom maakte
hem duidelijk dat het waarschijnlijk de complete personeelscapaciteit zou vergen. Toch nam hij de klus aan met een tevreden
klant en een aannemer die over de schouder meekeken. Het
markante gebouw in Venray bestaat uit gevelbeplating en zoals
Van den Heuvel het omschrijft: ‘Gruwelijk veel glas. Zowel binnen
als buiten.’ Voor de schoonmaak maakte Van den Heuvel gebruik
van zogenaamd osmosewater. Dit water is onthard en levert
geen enkele belasting op voor het milieu. Met een ploeg van
twaalf man is het schoonmaakbedrijf erin geslaagd het moderne
bedrijfspand spic en span op te leveren.

Inalfa Roof Systems is goed voor maar liefst 11.000 m2 wandafwerkig. Diks: ‘Dankzij de lean-planning en goede samenwerking
met andere partijen was dit voor ons geen enkel probleem.
Iedereen hield zich aan de afspraken waardoor er geen stagnatie
optrad, en we goed door konden werken. En dat scheelt tijd en zie
je in de kwaliteit terug.’

Slimme en efficiënte constructies
voor bouw en infra
Rudigerstraat 10 - 5400 AD Uden - 0413-251096
info@verhoeven-leenders.nl - www.verhoeven-leenders.nl

Binnenwanden in acht weken
‘We kregen de gelegenheid om in vrijheid als partner in het project
mee te denken. Een bijzondere rol’, vertelt Rob Verhoeven, projectleider bij Verhoeven Montage B.V. uit Heesch over diens betrokkenheid
bij de nieuwbouw voor Inalfa Roof Systems. ‘We hebben de metalstudwanden geleverd en gemonteerd en bovendien alle kantoorscheidingen en de wanden van de wc-unit gemaakt. In totaal zijn we
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met dertig monteurs aan het werk geweest. De daadwerkelijke start
was in mei van dit jaar en acht weken later waren we gereed.’
Verhoeven Montage BV is als afbouwbedrijf dagelijks met twintig
vaste collega’s en een aantal ZZP’ers in de weer. In de eigen werkplaats wordt het interieurwerk uitgevoerd en voorbereidingen
getroffen voor werkzaamheden op de bouwplaats.

Venray • Inalfa Roof Systems

Architectuur hoofdkantoor
blauwdruk voor
corporate identity

Akoestische panelen:
‘Ze zijn eigenlijk zwevend,
je ziet niets’

‘De entree van het gebouw is als een limousine die op je af rijdt’,
zo omschrijft architect Marc Ibelings van Ibelings van Tilburg
Architecten het nieuwe hoofdkantoor van Inalfa Roof Systems.
Wat de producent van schuifdaken in auto´s ook fantastisch
vond, was dat het atrium met haar glazen dak als een metafoor
was gebruikt. Ibelings: ‘Om verder het automotive gevoel erin te
krijgen hebben we die vloeiende lijn met de dynamische verschijningsvorm van auto’s gebruikt door geen scherpe hoeken aan
te brengen aan het gebouw. Dit atrium is als een mooi dorpsplein. En met de kantoren zit men rondom het atrium, waar een
aantal auto’s met schuifdak geshowd wordt. De uitstraling van
het nieuwe hoofdkantoor wordt overigens de corporate identity
van Inalfa, want voor de wereldwijd nieuw te bouwen fabrieken
hebben we min of meer de esthetische supervisie gekregen. We
hebben op deze manier al een aantal nieuwe en bestaande vestigingen van Inalfa wereldwijd onder de loep genomen.’

‘Dit is mooi werk, dit willen we zelf doen’. Walter van der Weijden
van Steward Design Panels vertelt over het enthousiasme waarmee zijn bijzondere en zelf bedachte panelen (met blinde bevestiging) zijn ontvangen. ‘Normaliter besteedt de aannemer dit uit,
maar nu wilden de vakmensen van de aannemer de panelen zelf
monteren. Zowel de akoestische panelen aan de binnenzijde van
het atrium van Inalfa Roof Systems als de afdekkers boven en
onder de akoestische panelen, zijn door ons geleverd.’

Ibelings: ‘Eveneens zeer boeiend was dat er net na de bouwaanvraag een extra laag ontworpen moest worden, omdat Inalfa zo
hard groeide. Het was al met al een dynamisch en energiek proces.
Het is zelfs vijf maanden eerder opgeleverd, ondanks die extra
verdieping, die een esthetische meerwaarde aan het gebouw is.
Het is nu zichtbaarder vanaf de snelweg, rijziger en opvallender.’

Van der Weijden zegt over het nieuwe product – Steward AcoustiLines – dat de introductie samenviel met de zoektocht naar
een oplossing voor de rondlopende kopse kant in het atrium.
‘Het moest buigbaar zijn. Er was niet specifiek een product
voorgeschreven, slechts een artist impression was beschikbaar.
Ons product leek hierop en zo konden we er gelijk invulling aan
geven. Het eerste deel moest binnen anderhalve week geleverd
worden. Wij zijn in vliegende vaart per verdieping beginnen te
produceren. In een recordtijd is dat gelukt. Het product hebben
we zelf bedacht. De lineaire lattenstructuur is heel actueel, dat is
een trend die architecten echt willen. Het is zeer robuust en toch
zie je niet hoe ze bevestigd zijn. Ze zijn eigenlijk zwevend. Je ziet
geen nagels, geen schroeven, niets.’

Domotica

Electra installaties
voor de zakelijke- en
particuliere markt
www.duurzaamsomeren.nl
WWW.WILLEMBOS.NL
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Productiehal Mars Nederland • Veghel

Tekst: Mirjam Oomens

Lichtexpert met oog
voor TCO
De E-installaties in de productiehal komen van Spie van de
Meerakker. Het gaat om de engineering, bouw, montage en het
onderhoud van de kastenomgeving en de ledverlichting van de
hal. In 2015 werd dit bedrijf voor besturings- en installatietechniek uitgeroepen tot Philips ledexpert van het jaar vanwege de
grote en proactieve inzet voor betere duurzame verlichting. In de
utiliteit en industriële omgeving komen nog te vaak standaardTL-balken voor, terwijl je daar volgens business development
manager Ron van den Booren en projectleider Fred Swinkels op
veel creatievere wijze mee om kunt gaan.
Het werk bij Mars bewijst dat. ‘Als het gaat om de verlichting zijn
wij meer dan een leverancier. Wij maken een lichtplan en denken
mee over de mogelijkheden, waarbij we ook de total cost of ownership in het oog houden’, aldus Van den Booren. Een bijzonder
aandachtspunt vormden de voedingskabels. Een aanzienlijke
afstand tussen de trafo’s en de hal vroeg om lange voedingskabels via een daktracé. Het was een uitdaging: duizenden kilo’s
zware uv-bestendige vermogenskabels conform de norm en veilig
op het dak monteren in relatief korte tijd. De proactieve houding
tekent het bedrijf, dat Mars al vele decennia tot de klantenkring
mag rekenen. ‘Mars noemde ons bij de aannemer, omdat wij in
staat zijn hoge kwaliteit te leveren tegen een marktconforme
prijs. Bovendien kennen we de eisen en wensen van deze klant.
Ook zijn we flexibel, wat zeer belangrijk is bij de korte doorlooptijden van dit project, besluit Fred Swinkels.

Specialist in:
Plaatwerk en fijnconstructie
in RVS en aluminium
Oppervlaktetechnieken
(o.a. beitsen en passiveren)
Beekerheide 4
5741 HC Beek en Donk
Tel. 0492-461619
Fax 0492-463493

E: info@leendersrvs.nl
I: www.leendersrvs.nl

Verwarming, koeling, ventilatie, perslucht, water,
riolering, hemelwaterafvoer en regeltechniek
Willems Uden Technische Installaties realiseert de werktuigbouwkundige installaties voor de nieuwe productiehal van Mars in Veghel.
Met name de specifieke eisen, de omvang en het gebruik van kwalitatief hoogwaardige materialen maken het project tot een uitdaging. ‘Daarbij zal het geheel in een zeer korte bouwtijd uitgevoerd
moeten worden onder natuurlijk de kwaliteits- en veiligheidseisen
van Mars’, zegt algemeen directeur Patrick Kremers.
Mars zet in op een extreem duurzame productiehal in Veghel volgens de LEED-certificering. Dat is ook terug te vinden in de werktuigbouwkundige installaties die tot het takenpakket van Willems
Uden behoren: verwarming, koeling, ventilatie, perslucht, water,
riolering, hemelwaterafvoer en regeltechniek. Kremers: ‘We hebben
speciale luchtbehandelingsinstallaties gemonteerd van in totaal
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160.000 m3/h. Bijzonder zijn ook de perslucht-, water- en brandblusinstallaties die uitgevoerd zijn in roestvrijstaal, dat de wens naar
kwaliteit weerspiegelt. Daarnaast zijn er lopende het ontwerptraject
continu aanvullende wensen van Mars geïntegreerd.’

75 jaar ervaring
Willems Uden ontwerpt, realiseert, beheert en onderhoudt alle
voorkomende werktuigbouwkundige installaties door heel Nederland voor bedrijfspanden, industrie, kantoren, onderwijsinstellingen
en zorgcomplexen. Kremers: ‘Door onze jarenlange expertise kunnen
we zowel grootschalige als kleinere opdrachten flexibel en efficiënt
uitvoeren. Vorig jaar vierden we ons 75-jarige bestaan; een bewijs
voor de tevredenheid van onze opdrachtgevers en het vertrouwen
dat bouwende partners in ons stellen!’

Mars:

Opbouw van de stalen
draagconstructie

‘Sustainable in one generation’
Mars investeert zo’n
100 miljoen euro in de fabriek

Mars liet zelf weten zo’n 100 miljoen
euro in de fabriek te investeren, waarvan
circa 60 miljoen wordt besteed aan de
bouw en clustering van nieuwe kantoren, een nieuwe productielijn voor mini’s
en technologische vernieuwingen (ook in
logistiek). Bouwbedrijf Adriaans is geselecteerd als hoofdaannemer, Vicoma Enigineering tekende voor het ontwerp. Drie
aandachtspunten tekenen het project:
duurzaamheid, snelheid en veiligheid.

Duurzame waterzuivering
De productie in 2040 volledig duurzaam,
dat is de doelstelling van de fabrikant. Of
zoals de Amerikaanse moeder het zelf
noemt: sustainable in one generation.
Dat betekent onder meer volledige controle over de productiecyclus en energieneutraal produceren. Een belangrijke
stap richting de realisatie van dit doel is
de komst van een nieuwe waterzuiveringsinstallatie, gemaakt door Veolia Water Solutions & Technologies en Bouw-

Opdrachtgever
Mars Nederland BV, Veghel
Architect
Vicoma Engeneering, St. Oedenrode
Hoofdaannemer
Adriaans Aannemersbedrijf BV,
Helmond

Veghel is al vijftig jaar de
thuisbasis voor Mars Nederland.
Naast chocoladesnacks komen
hier ook kauwgom, dierenvoeder
en maaltijdproducten van de
productielijnen. Om optimaal
te voldoen aan de vraag van de
klanten en de wettelijke eisen en
normen, viel in 2015 het besluit
om de productielocatie volledig
te vernieuwen.

bedrijf Van Stiphout. Uit sommige delen
van de productie komt afvalwater met
hoge concentraties water. Dit wordt in de
nieuwe installatie gezuiverd met zogeheten anaerobe memthane-technologie,
waarbij het afvalwater op biologische
wijze wordt omgezet in hoogcalorisch
biogas. Het biogas wordt met ultrafiltratie-units gescheiden van het gezuiverde
water. Het water gaat dan richting riool
en het biogas wordt hergebruikt als
energiebron die voorziet in ongeveer tien
procent van de energievraag.

Licht, maar niet te veel
De eerste fase van het bouwproject is
een productiehal, onder meer om de populaire ‘mini’s’ van de bekende merken
te maken (zoals Mars en Snickers). Bij de
productie is goede verlichting van groot
belang. Negentien procent van de werel-

E-installaties
Spie Nederland BV / Spie Van de
Meerakker, Venray
W-installaties
Willems Uden Technische Installatie,
Uden

Bouwbedrijf Adriaans is verantwoordelijk
voor de nieuwe productiehal

denergie gaat op aan licht, dus hier viel
duurzaamheidswinst te behalen. Spie
Van de Meerakker werd geselecteerd om
de elektrische installaties te realiseren.
De Philips led-expert van 2015 (zie kader)
engineerde de verlichting zodanig dat
op elke plek genoeg licht is, maar niet te
veel. Het ontwerp bevat aanwezigheidssensoren, lichtsensoren buiten, waarop
het licht binnen wordt aangepast, en de
toepassing van de juiste apparatuur en
armaturen. Op de plaatsen waar geen
activiteit is, wordt de hoeveelheid licht
teruggebracht tot tien procent.
Een laatste speerpunt van Mars is veiligheid. Niet alleen tijdens de productie,
maar ook tijdens de bouw. De controle
op veiligheid is op Amerikaanse leest
geschoeid: elk deelgebied van de veiligheid wordt bewaakt (brand bijvoorbeeld,
maar ook hoogwerkers). Het resultaat is
dat de nieuwe hal tot stand komt met
een scherpe focus en meer controle op
de uitvoering.

Onderaannemers
Leenders RVS Industrie, Beek en Donk
Polyplavond BV, Lichtenvoorde
Brakel Atmos BV, Uden
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Group

Creëer een
unieke sfeer
Hoogstaande, innovatieve en
duurzame oplossingen voor
plafond- en wandbekledingen

Plafond
Ceiling

WandWall

Akoestiek
Sound

Licht Lighting
Print Sign

plafondoplossingen

wa n d o p l o s s i n g e n

a ko e s t i e ko p l o s s i n g e n

l i c h to p l o s s i n g e n

Telefoon +31 (0)5 44 - 46 22 85
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Website www.polygroup.nl

E-mail info@polygroup.nl

p r i n to p l o s s i n g e n

RVS vloer vlak maar
niet glad
Gezonde akoestiek in
fabriekshal
Al in een vroeg stadium werd PolyGroup uit Lichtenvoorde door
Mars en engineeringsbedrijf Vicoma benaderd om de mogelijkheden te bekijken voor een akoestisch spanplafond in de nieuwe
fabriekshal van Mars. Men was zich bewust van het positieve
effect van het terugdringen van de geluidsbelasting op de
werkplek, waardoor gehoorschade, verzuim, veiligheidsrisico’s
of productiefouten veroorzaakt door lawaai tot een minimum
worden beperkt.

Akoestische omgeving
Iemand die zich veel bezighoudt met de gunstige effecten van het
verbeteren van de akoestische omgeving is Emile Beld, commercieel manager van de PolyGroup organisatie. Hij vertelt: ‘Door middel
van uitgebreide akoestische onderzoeken, metingen en berekeningen werd de akoestische situatie in kaart gebracht en verschillende oplossingen aangedragen. Aan de hand hiervan heeft Mars
gekozen om het gehele plafond in de fabriekshal te voorzien van
het revolutionaire Clipso Acoustique®, waarbij in de ‘probleemzones’ extra geluidsisolerende isolatoren worden toegepast’.
Als exclusief importeur van Clipso® plafond- en wandbekledingen
biedt men een voor spanplafonds nooit eerder gekende sterkte en
duurzaamheid. Alle plafonds worden naadloos gespannen tussen
de staalconstructies. Niet alleen akoestiek, maar ook brandveiligheid en hygiëne zijn aspecten waar Mars zeer hoge eisen aan
stelt. Het materiaal is vlamdovend, verspreidt geen rook en drupt
niet. Daarnaast zijn de plafonds behandeld met een speciale
antibacteriële coating, waarmee wordt voorkomen dat gevaarlijke
micro-organismen zich kunnen hechten aan het materiaal.

In de foodsector is het een bekende tegenstelling. Conform HACCP
moeten de vloeren glad zijn - hygiënisch en makkelijk te reinigen
– maar de Arbowetgeving vraagt om grip voor de werkschoenen,
dus liefst een profiel op de vloer. Leenders RVS industrie leverde
alle staal- en rvs-onderdelen voor de productiehal. Als leverancier
van vele productievloeren, zowel nieuwe als renovatie-, is directeur Theo Leenders bekend met het “vloerendilemma”. ‘In overleg
met Mars zijn wij voor de productievloer uitgekomen op een
vlakke rvs-plaat die in een bepaalde grofheid is gestraald, zodat
de vloer wel anti-slipeigenschappen heeft’, aldus Leenders. Op de
trapdelen is tranenplaat geplaatst, genoemd naar de druppelvorm
die ontstaat door de verhogingen en verlagingen die een profiel
met veel grip geven. Omdat de doorlooptijd hoog ligt, is de rvsproductievloer gebaseerd op een cassettesysteem, waarvan de onderdelen geheel prefab zijn gemaakt in de eigen fabriek. De enige
werkzaamheden op locatie zijn het plaatsen en lassen, waardoor
de lastijd met veertig procent gereduceerd is. Theo Leenders: ‘Snelheid was in dit project van groot belang. Het feit dat wij binnen
het tijdsbestek konden leveren, was een belangrijke factor in de
keuze door de opdrachtgever en aannemer voor ons bedrijf.’

“Door ruime ervaring en
uitgebreide vakkennis
leveren we topkwaliteit
op vele terreinen.”

Innovatieve oplossingen
PolyGroup levert van oorsprong hoogstaande innovatieve en
duurzame oplossingen voor plafond- en wandbekledingen. PolyGroup is de verzamelnaam voor de bedrijfsdisciplines PolyCeiling
(plafondoplossingen), PolyWall (wandoplossingen), PolySound
(akoestiekoplossingen), PolyLighting (lichtoplossingen) en
PolySign (printoplossingen), waarbij de discipline PolySound zich
heeft ontwikkeld tot een specialistisch bedrijfsonderdeel op het
gebied van akoestiek en galm. Emile Beld: ‘Wij bieden een compleet pakket aan akoestische materialen, zowel geluidsabsorberende isolatoren in combinatie met het akoestische spanplafond
Clipso Acoustique®, als losse esthetische akoestische elementen.
Specificaties als geluidsabsorptie, antibacterieel, antistatisch, sanitized, onderhoudsvrij, brandveiligheid en duurzaamheid maken
het product Clipso Acoustique ® ideaal voor deze sector’.

Willems Uden Technische Installaties bestaat al sinds 1939 en is een
zelfstandig opererende onderneming. Dankzij de aanwezigheid van
gemotiveerde medewerkers met specialistische kennis voeren wij naast
kleinere projecten, ook grootschalige en complexe projecten uit in
diverse sectoren. Wij bieden een totaalpakket door deze te berekenen,
ontwerpen, realiseren en te beheren. Door onze ruime ervaring en
uitgebreide vakkennis leveren wij topkwaliteit.
Meer weten? Neem contact met ons op of kijk op www.willems-uden.nl

Industrielaan 5a | 5405 AA Uden
Postbus 380 | 5400 AJ Uden
T. (0413) 26 27 37 | F. (0413) 26 08 29
E. info@willems-uden.nl | I. www.willems-uden.nl
KOELING/AIRCO | VENTILATIE EN LUCHTBEHANDELING
WATER-, GAS- EN SANITAIRTECHNIEK | REGELTECHNIEK EN GBS
DUURzAmE ENERGIE | INDUSTRIE | VERWARmING
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Grachtenpanden
in Vathorst

Opdrachtgevers
Gereformeerde Kerk Vathorst
Amersfoort, Woningcorporatie
de Alliantie
Ontwikkelaar
Zenzo Maatschappelijk Vastgoed,
Amersfoort
Architect
Jorissen Simonetti (Rijssen) en
Borgerink Architecten (Enter)
Adviseurs
Nieman Raadgevende Ingenieurs,
Utrecht (bouwfysica)
Quinta Ingenieursbureau, Bergen
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Kamperman Adviseurs Installatietechniek, Groenlo
JVZ Ingenieurs, Deventer (constructies)
N3O, Nootdorp en Den Haag (BIM
Modelleur)
Aannemer
Lithos bouw & ontwikkeling
(hoofdaannemer), Amersfoort
Lomans, Amersfoort (E-, W- en
zorginstallaties)
Overige partijen
SBB binnenafbouw BV, Hoevelaken
(metal stud, systeemplafonds)
Sloof BV, Rijssen (gevelpannen)
Tegelzettersbedrijf W. Duyst en Zn.,

Spakenburg (tegelwerk)
Houtindustrie De Hoef, Amersfoort
(houten kozijnen)
Bouwperiode
september 2014 – februari 2016
Bouwprogramma
24 PG-woningen, 18 woningen
NAH-cliënten, 24 woningen geestelijke
gehandicapten, 26 woningen lichtere
zorgzwaarte, kerk (750 leden), vergaderfaciliteiten, restaurant, dagbestedingsruimten
Bruto vloeroppervlakte
10.500 m2

Amersfoort • Buitengewoon Zorgzaam

Tekst: Patrick Boor

Kerk, zorg en

kinderen
Je ziet het niet vaak: een kerk, kinderdagverblijf
en twee zorginstellingen onder één dak. In de
Amersfoortse groeiwijk Vathorst wel.

‘Het is een van de lokale antwoorden op de transitie in de zorg’

De kerk (begane grond) en bovenliggende
appartementen zijn in dezelfde gevelsteen uitgewerkt

Onder de noemer Buitengewoon Zorgzaam Vathorst verrijst in het hart van de
Amersfoortse woonwijk een woon- en
zorgcomplex dat vanaf maart 2016 ruimte biedt aan kinderopvang, kerkdiensten
en ouderen- en gehandicaptenzorg. Ook
een kapsalon, tandartspraktijk, verloskundigenpraktijk en schoonheidssalon
betrekken het gebouw dat een vloeroppervlakte heeft van 10.500 m2, verdeeld
over vijf verdiepingen.

Centrumlocatie
Buitengewoon Zorgzaam bestaat onder
meer uit negentig appartementen voor

Aan de achterzijde liggen restaurant en dagbestedingsruimten

mensen met zorgbehoefte. Het pand staat
in het verlengde van winkelcentrum Vathorst. Zenzo Maatschappelijk Vastgoed
ontwikkelde het gezamenlijk onderkomen. ‘Gebruikers hebben elkaar in eerste
instantie vanuit christelijk perspectief
gevonden’, zegt Michiel Wijnen, directeur van Zenzo. ‘Dit gemeenschappelijk
draagvlak leidde tot het uitgangspunt
een centrumlocatie te ontwikkelen, zodat
mensen met een beperking of ouderen
niet in een afgelegen locatie worden
gehuisvest, maar juist middenin de
dynamiek van een wijk. Door de groeivertraging van de wijk Vathorst, als gevolg
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Kerkzaal in aanbouw:
akoestisch zwaar geïsoleerd

HOUTINDUSTRIE

VOOR AL UW HOUTEN GEVELELEMENTEN,
ZOALS KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
Wij produceren: - Projectmatig voor zowel kleine
als grote bouwprojecten
- Nieuwbouw
- Renovatie
- Particulieren

Houtindustrie De Hoef BV
Computerweg 18
3821 AB Amersfoort
Bedrijfsleiding: Dhr. H. Ruitenberg
tel: 033.4558344
e-mail: info@de-hoef.nl
Website: www.de-hoef.nl
FSC gecertificeerd nr. SKH-COC-000080-FSC
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Amersfoort • Buitengewoon Zorgzaam

van de crisis op de woningmarkt, bestond
geen behoefte meer aan uitbreiding van
het winkelcentrum. Die ruimte konden
we dus innemen. Bedoeling is dat de
zorgbehoevenden het restaurant deels
runnen en mensen uit de wijk aantrekken, die vervolgens met de ouderen kunnen wandelen. Het is een van de lokale
antwoorden op de transitie in de zorg.’

Dubbele plattegrond
Zorgpartijen kunnen voor grond volgens
Wijnen niet de hoofdprijs betalen. Reden
voor een ontwerp met twee plattegronden. Vertrekken de zorginstellingen in de
toekomst, dan kan het gebouw omgebouwd worden tot appartementencomplex. ‘Harde eis van investeerders om
toekomstige leegstand te voorkomen.
Aan de zijde met watergang (achtergevel) heeft het complex een kamstructuur

Techniek richt zich op
verschillende gebruikers

Buitengewoon Zorgzaam:
350 kozijnen

Buitengewoon Zorgzaam is voor installateur Lomans een uniek
project om aan te werken. Allereerst doordat het gebouw verschillende gebruiksfuncties heeft. Alle verschillende gebruikers
hebben verschillende behoeften.

Houtindustrie De Hoef maakte voor het project Buitengewoon
Zorgzaam Vathorst meer dan 350 kozijnen, verdeeld over vijf verdiepingen. De verscheidenheid aan hardhouten kozijnen, inclusief
glas, maakte de klus volgens projectleider Pieter Paap complex en
uitdagend: ‘Huizen in Vathorst zijn gebouwd in jaren 30-stijl.

Lomans is verantwoordelijk voor alle installaties bij het project en
dat betekent dat er een beroep wordt gedaan op alle disciplines.
De elektrotechnische-, de werktuigbouwkundige- en de zorginstallatie in het gebouw zijn door Lomans uitgevoerd. Denk hierbij
aan de ‘standaard’ 230V-installatie tot de inbraak- en camerabeveiliging, de brandmeld- en alarminstallatie.
De omvang van de beveiliging gaat van niet-automatische bewaking tot volledige bewaking. In de zorgwoningen is een zorgoproepsysteem aangebracht voorzien van onder meer kamerposten met en
zonder touchscreen, uitluisterposten en een alarmzender met positiebepaling. De installatie is gekoppeld aan de DECT/PZI-installatie.
Dat is alleen nog maar een greep uit intelligente techniek, maar
ook de werktuigbouwkunde techniek kent zijn eigen uitdagingen.
Dat maakt het project erg divers, maar ook complex. Lomans heeft
ervoor gekozen om zo goed als alle techniek in de stort te verwerken. Dit levert namelijk een aanzienlijke tijdwinst op in de afbouw.

Geen woning is hetzelfde. Dat zie je terug in Buitengewoon
Zorgzaam. Er zijn verschillende kleurencombinaties, glasdikten
en typen kozijnen. Sommige kozijnen komen slechts een of twee
keer voor. Als producent moet je dan flexibel zijn en constant
overleggen met andere bouwpartijen.’ Een ander aandachtspunt
vormden de grote ramen in het pand met afmetingen: 1,00 m
breed en 2,20 meter hoog en zo’n 90 kilo zwaar.
De draaivalramen voor het zorggedeelte zijn doorval- en letselveilig. Slotjes zorgen dat de draaistand van de kozijnen blokkeert.
Hierdoor wordt de mogelijkheid van het naar buiten vallen
beperkt. In het kinderdagverblijf zijn kiestandhouders op de kozijnen geplaatst, zodat de draairamen in geopende stand blijven
staan en het raam niet dichtwaait of dichtgedrukt wordt. Voor
de kozijnen in de kerk produceerde De Hoef houten stelkozijnen,
waarin aluminium kozijnen zijn opgenomen.
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Vlak tegelwerk
voor kerkvloer
Tegelzettersbedrijf W. Duyst en Zn. uit Spakenburg plaatste zo’n
4.000 m2 aan tegelwerk in Buitengewoon Zorgzaam Vathorst.
Een klus die over diverse ruimtes verspreid werd uitgevoerd:
badkamers, toiletten en keukens én op de kerkvloer. Voor de
kerkvloer werkte de Spakenburgse onderneming met het Tile
Levelling Sytem van Rubi, waarmee twee of meer tegels op gelijke
hoogte vastgezet kunnen worden met een mooi, vlak resultaat.
‘Het tempo, waarin we konden werken, varieerde’, zegt Roy Duyst
van het tegenzettersbedrijf. ‘Het aantal tegelzetters op de bouw
moest dus flexibel zijn. Doen we vaker, dus kunnen we goed op
inspelen.’ Het familiebedrijf uit Spakenburg (sinds 1965) voert
talloze projecten uit: ‘We werken de laatste tijd vaker met grote
tegelmaten, zowel voor vloeren als voor wanden. In toiletten zien
we vaker vloertegels op de wanden. Ook het aantegelen van een
bad, of zelfs een hele wand, komt vaker voor.’

Tegelzettersbedrijf W. Duyst
Tegelproducten / advies-verwerking-verkoop
Huygenlaan 41
3752 CC Spakenburg
Tel: 033-2984763
Fax: 033-2983452
emailadres: aduyst@kpnmail.nl

Dakpannen als
gevelbekleding
Sloof BV uit Rijssen monteerde op de gevels van Buitengewoon
Zorgzaam Vathorst in Amersfoort ongeveer 550 m2 dakpannen:
Model tuile plat van Monier en de VHV-pannen van Wienerberger
voor een warme en stijlvolle uitstraling.
‘Elke pan moet je zorgvuldig aan de gevel haken en schroeven’,
zegt Hans Sloof, van Sloof BV. ‘Een flinke klus, met al die inhammen, kozijnen, goten en verdiepingen. Vooral wat maatvoering betreft. Van de tuile plat gaan er tien pannen in een vierkante meter;
van VHV vijftien. Dat verschil geeft een pand meer dynamiek.’
Bij Sloof werken ongeveer dertig mensen. De specialist plaatste
de voorbije jaren dakpannen op meerdere kerken in onder meer
Barneveld, Elspeet, Putten en Rijssen. Bij het project Castellum
in Noordwijkerhout bracht de Overijsselse specialist pannen aan
op rondvormige woningen, in de breedte, als een arena. ‘Veel
particulieren en bedrijven kiezen voor een hellend dak’, weet
Sloof. ‘Puur voor de uitstraling. Het ziet er stijlvoller uit dan een
plat dak. We zijn FSC en Dakmeester gecertificeerd. We beschikken over eigen kranen en werken door het hele land. Zowel voor
nieuwbouw- als renovatieprojecten.
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SBB binnenafbouw b.v.
Drs. W. van Royenstraat 18
3871 AN Hoevelaken
Tel : 033 - 24 71 030
Fax : 033 - 24 71 039
peter@sbbbinnenafbouw.nl
www.sbbbinnenafbouw.nl
BTWnummer:
NL850498983B01
Kamer van koophandel:
52557863

We plaatsen bijvoorbeeld blinde ramen.
Binnenwanden bestaan uit studwanden,
die er relatief makkelijk uit te halen zijn,
net als de dragende buitengevel. Vloeren,
met hoge spanning, zijn vrij in te richten
volgens het Living Building Concept.
Hiermee verlengd je de levensduur van
een pand door de ruimte zonder grote
aanpassingen geschikt te maken voor

Impressie kerkinterieur

Veelheid aan
werkzaamheden voor SBB
SBB binnenafbouw B.V. uit Hoevelaken is gespecialiseerd in het
bouwen van metalstudwanden en plaatsen van systeemplafonds.
Zo ook bij het project Buitengewoon Zorgzaam te Amersfoort. In
opdracht van Lithos monteerde SBB 7.500 m2 metalstudwanden
van verschillende types. De bouw was in fases opgedeeld, zodat
alle partijen goed met elkaar konden samenwerken. Elke kamer
werd als een apart brandcompartiment werd gezien. Bepaalde
wandtypes werden hierop aangepast. Voor de toiletruimtes is
voor een oplossing met glasroc gekozen.
Het bedrijf uit Hoevelaken heeft bovendien 14.000 m2 wandafwerking voorzien van klasse B en 3.600 m2 plafond gemonteerd: van
inleg- tot doorzaktegel, gangoverspannend en eventueel met akoestische tegels, die rechtstreeks tegen het beton zijn gemonteerd.
Op de begaande grond en de eerste verdieping zijn verschillende
ruimtes voorzien van een systeemplafond. SBB beschouwde
Buitengewoon Zorgzaam als een zeer uitdagend project door de
grote diversiteit aan werkzaamheden. Een uitdaging die uiteindelijk heeft geleid tot hoge kwaliteit afwerking.

Ontmoetingsruimte

toekomstige gebruikers. Looplijnen zijn
kort, zodat zorgverleners snel en efficiënt zorg kunnen verlenen.’

Kerk
Hoofdaannemer Lithos bouw & ontwikkeling uit Amersfoort bouwde het
complex, dat vormgegeven is in jaren
30-stijl, zoals vele woningen in Vathorst.
De gevels zijn opgetrokken in ‘grachtenpandenstijl’. De bouw van de kerk
(1.250 m2), die aan zo’n 450 mensen
plaats biedt, vormde de grootste uitdaging. Van Wijnen: ‘De bouw is gebaseerd
op een prefab-systeem met wanden van
tien meter hoog. Onder de kerk is een
jeugdhonk, erboven zijn woningen. De
akoestiek moet top zijn, zodat er bands
kunnen optreden en de kerk de ruimte
doordeweeks kan verhuren, bijvoorbeeld
aan theatergezelschappen.’
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Tekst: Martine Laene

Appartementen voor asielzoekers

op de stormbaan
In de volksmond nog altijd bekend als de ‘Generaal de Bons-kazerne’
is het voormalig militair terrein in Grave al sinds de jaren negentig
in gebruik als asielzoekerscentrum (AZC). Naast de renovatie
en verbouwing van het monumentale stafgebouw realiseert
hoofdaannemer KlaassenGroep, vestiging Arnhem, de nieuwbouw
van zeven appartementengebouwen en het poortwachtersgebouw.

Waar voorheen de militaire sportvelden
en stormbaan van de kazerne lagen, verrijzen nu in hoog tempo appartementencomplexen. In de afwisselend twee, en
drie lagen tellende gebouwen komen 76
appartementen. ‘Elk appartement biedt
ruimte voor ongeveer acht asielzoekers,’
vertelt Martijn van Knijff namens de
hoofdaannemer.

Tijdsdruk
Met de huidige toestroom van vluchtelingen is de tijdsdruk op dit project hoog.
Opdrachtgever COA (Centraal Orgaan voor
Asielzoekers) heeft haast en daarom zit
de vaart er goed in bij dit project. Op 29
september 2015 is de eerste steen gelegd
op de plek waar, in het tweede kwartaal
van 2016, ongeveer 600 asielzoekers opgevangen worden. ‘Door toepassing van een
tunnelbouwsysteem voor het betonwerk
is het mogelijk om twee appartementen
per dag te storten. Dit tempo houden wij
tot en met de oplevering aan.’
Het voormalig poortwachtersgebouw van
de kazerne is de blikvanger op het terrein.
‘In plaats van traditionele dakbedekking
vormen prefab elementen een hellend
dak. Steenstrips zijn de ‘dakpannen’ van
dit opvallende gebouw’, aldus Van Knijff.

Infrastructuur
Behalve de renovatie van de bestaande
gebouwen en de nieuwbouw van de appartementen behoort ook de aanleg van
een complete infrastructuur op het terrein
tot de opdracht aan KlaassenGroep. Vanaf
de inrit van het terrein leidt een complete asfaltrondweg langs alle gebouwen.
Speelpleintjes, voetpaden, maar ook de
ondergrondse infrastructuur, het glasvezelnetwerk en de elektronische beveiliging
met camerasysteem worden aangelegd
onder supervisie van KlaassenGroep.

Appartementsblok 6 in aanbouw
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Een van de zeven appartementsgebouwen

Opdrachtgever
COA, Rijswijk
Architect
Groosman Partners, Rotterdam
Adviseurs
IMd Raadgevende Ingenieurs, Rotter
dam (constructies)
Techniplan Adviseurs, Rotterdam (in
stallaties)
Stijlgroep Landscape and urban design,
Rotterdam (buitenruimte)
Aannemer
KlaassenGroep, Arnhem

Beglazing, schilderwerk,
muurcoating
MPN Schilderwerken, Rijssen
Buitenafbouw
Van der Heijden Totaal Afbouw, Geffen
i.s.m. Knauf
Tegelwerk
Wieland Tegelzetbedrijf BV,
Lichtenvoorde

Bouwprogramma
7 woongebouwen met totaal
76 appartementen, poortwachters
gebouw, stafgebouw (renovatie Rijks
monument), sloop twee gebouwen,
0pknappen bijgebouwen
Bruto vloeroppervlakte
Woongebouwen: ca. 7.700 m2
Poortwachtersgebouw: ca. 76 m2
Stafgebouw: 2.400 m2

Bouwperiode
maart 2015 – mei 2016
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Gebouw F, onderdeel van het
oude kazernecomplex, wordt
het nieuwe dienstengebouw

‘Wat dit project mede bijzonder maakt,
is de combinatie van zeer uiteenlopende
werkzaamheden: enerzijds renoveren we
een monumentaal stuk erfgoed, anderzijds realiseren we in hoog tempo appartementencomplexen dankzij toepassing van moderne bouwsystemen,’ zegt
Van Knijff. ‘Waar we tijdens de realisatie
van de appartementen zoeken naar effectiviteit en snelheid, zoeken we in de

METSELBEDRIJF
HOLLINK B.V.
Metselbedrijf Hollink B.V.
Heetpasweg 13
A.G.M. (Alfons)
Hollink
7482
CD Haaksbergen
Heetpasweg 13
Tel: 074-3575501
7482 CD Haaksbergen
Fax: 074-3575422
Tel: 074-3575501 Mob: 06-53961832
Mob: 06-53961832
E-mail: info@metselbedrijfhollink.nl
E-mail: info@metselbedrijfhollink.nl
Website: www@metselbedrijfhollink.nl

MPN Schilderwerken
MPN hier
Schilderwerken
verzorgde
de volgende B.V.
werkzaamheden:
Handelsweg 25

Arnhem
Doetinchem
Dinxperlo

-

Of het nu gaat om een woonhuis, een utiliteitsgebouw, een bedrijfspand of gebiedsontwikkeling… bouwen is het waarmaken van een ambitie, het realiseren van een droom.
Maar bouwen is ook een complex proces. Alle stappen daarin - ontwikkelen, ontwerpen,
bouwen, exploiteren, onderhouden - bepalen uiteindelijk sámen het succes van een
bouwproject. Bouwen is daarom méér, de KlaassenGroep biedt u die meerbouwwaarde.

www.klaassen.com
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7461 JJ Rijssen

Beglazing
Schilderwerk
Wandafwerking

www.mpnrijssen.nl

Handelsweg 25 - 7461 JJ Rijssen
Telefoon: 0548 - 522026

advertentie_93x137mm_MPN_schilderwerken.indd 1
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Planoverzicht AZC Grave

renovatie van het monumentale pand naar
esthetisch verantwoorde mogelijkheden
om de moderne faciliteiten in te passen in
het monumentale jasje.’
Begin 2016 neemt het COA het gerenoveerde stafgebouw in gebruik. Vanaf het
tweede kwartaal 2016 worden de appartementencomplexen gefaseerd opgeleverd
voor de opvang van gevluchte gezinnen,
alleenstaanden, ouderen en kinderen.

WIELAND tegelzetbedrijf BV
LICHTENVOORDE

Tegelwerk Azc te Grave
Graag voor u gerealiseerd
Wieland Tegelzetbedrijf BV
Mercatorstraat 15
7131 PW Lichtenvoorde
0544-373588

Gebouw F,
huidige situatie

Diamond Board
van Knauf
De overtreffende trap
in droge afbouw

Een topkwaliteit afbouwplaat waarin de goede eigenschappen
van gipsvezel- en gipskartonplaat zijn gecombineerd in één
plaat met uitstekende verwerkingseigenschappen.

■

Gemak: overal toe te passen
Snelle verwerking: goed te snijden en makkelijk
af te werken

■

Stabiel: in vergelijking met gipsvezelplaten

■

www.diamondboard.nl

20614 Knauf Adv verwerkers Diamond Board 93x137zs.indd 1

Kolossale klus
MPN Schilderwerken

01-12-15 14:36

De 1.000 m2 beglazing, 24.000 m2 wandafwerking, het schilder
werk en enkele honderden meters coating zijn een kolossale klus
die op het bord liggen van MPN Schilderwerken uit Rijssen. De
werkzaamheden zijn verspreid over het monumentale hoofdge
bouw, het Trigion-gebouw en de nieuwe appartementengebou
wen voor de opvang van asielzoekers. ‘Het leuke aan dit project is
dat we alle vier onze specialiteiten hierin mogen uitvoeren,’ licht
Marcel Nijkamp, bedrijfsleider van MPN toe.

Coating
Op de wanden in de verkeersruimten brengt MPN een tweecom
ponentencoating aan. Nijkamp: ‘Deze kleurt en verhardt de to
plaag in de gangen en ruimten die intensief gebruikt worden en
zodoende aan slijtage onderhevig zijn’. Het bedrijf werkt voor de
derde keer samen in een project met hoofdaannemer Klaassen.
‘De korte lijntjes, transparantie tussen de verschillende partijen
en de uitvoerder die als spin in het web bovenop de voortgang zit,
maken dat dit project soepel verloopt’.
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Tegeltje, tegeltje
aan de wand…
Wieland tegelzetbedrijf BV uit Lichtenvoorde voorziet momenteel
de nieuwbouw appartementen van tegelwerk. Hieraan vooraf
ging het monumentale stafgebouw waar de sanitaire ruimten en
de vloer in de verkeersruimten van nieuwe tegels zijn voorzien.
‘De grootste uitdaging lag in het monumentale pand,’ zegt Ha
rold Hoog Antink, van Wieland tegelzetbedrijf. ‘Het werk in zo’n
oud gebouw vraagt de nodige flexibiliteit en inventiviteit van
zowel de aannemer als van ons als onderaannemer. Niets is recht.’
Het nieuwe tegelwerk is esthetisch zoveel mogelijk afgestemd op
het bestaande. Zo blijft het karakter van het gebouw bewaard en
wordt geen afbreuk gedaan aan de authenticiteit ervan.
Hoog Antink: ‘Synergie binnen het bouwteam en het werken
volgens het lean bouwprincipe zorgen ervoor dat we deadlines
halen en mogelijke problemen vroegtijdig kunnen signaleren. Dit
komt het bouwproces en het resultaat ten goede.’

Grave • AZC

Aanzichten en opengewerkte impressie van gebouw Trigion. Om dak en gevel dezelfde uitstraling te geven, komen speciaal ontworpen steenstrips op het dak.

KnaufZeker-certificering voor topkwaliteit
In samenwerking met Knauf verzorgt Van der Heijden Totaal
Afbouw uit Geffen het binnenstucwerk en de buitenafbouw van
het AZC Grave. Samen met hoofdaannemer KlaassenGroep heeft
Knauf vanaf het BIM-model meegedacht en geadviseerd over
oplossingen op het gebied van geluidisolatie, brandveiligheid en
duurzaamheid. Zowel in de renovatie als in de nieuwbouw.
‘Naast de mogelijkheid om snel te bouwen was een van de eisen
van de hoofdaannemer een garantie dat de gewenste prestaties
in de praktijk ook gehaald worden. Onze KnaufZeker certificering
biedt deze garantie.’, vertelt projectadviseur Jacco van ‘t Hof
namens Knauf.
Zowel in het monumentale Gebouw F als in de appartementen
past Van der Heijden een nieuwe gipspleister van Knauf toe
(MP 75 2 mm) op alle prefab betonnen wanden. Deze vlakke on
dergrond heeft namelijk geen centimeter dikke stuclaag nodig
om strakke wanden te creëren. Bij alle overige niet-dragende
binnenwanden is Knauf Diamond Board toegepast, een extra
geluidsisolerende, brandwerende en stootvaste plaat. Ideaal
voor een gebouw waar veel mensen verblijven.
Anders dan de gevelisolatie die de architect had laten opnemen
in het BIM-model, adviseerde Knauf in verband met een betere
stootvastheid de toepassing van haar Aquapanel Outdoor
op de buitengevel en buitenplafonds. Dit complete systeem
bestaat onder meer uit een cementplaat, speciale schroeven,

een voegenvuller en een basis- en afwerkpleister. De Aquapanel
beplating bij de woongebouwen van het AZC is uiteindelijk
afgewerkt met een basislaag (Knauf SM 700 PRO) en een nieuwe
sierpleister van Knauf, Conni S.
Ook heeft Knauf meegedacht over de afwerking van de pre
fab betonnen constructie van het Trigion gebouw. Om het dak
dezelfde uitstraling te geven als de gevel, die is opgebouwd uit
metselbaksteen, is hier gekozen voor een bijzondere oplossing:
op de houten onderconstructie is wederom het Aquapanel Out
door systeem toegepast, dit keer niet afgewerkt met een afwerk
pleister, maar met steenstrips. Profielleverancier Ceves Vergeer
ontwikkelde speciaal voor deze constructie nieuwe profielen. De
steenstrips geven het effect van een uit stenen gemetseld dak.
Een unieke toepassing van het Aquapanel Outdoor systeem die
in Nederland nog niet eerder op deze manier is getoond.
Het is voor Van der Heijden niet de eerste keer dat zij in een
project samenwerkt met hoofdaannemer KlaassenGroep. ‘Deze
samenwerking is beproefd efficiënt.’, aldus Leon van der Heijden.
‘We weten wat we aan elkaar hebben en gebruiken de bestaan
de korte lijnen zeer doelmatig’. Ook was het niet de eerste keer
dat KlaassenGroep zich voor technisch advies tot Knauf richtte.
Door eerdere ervaringen met de KnaufZeker prestatiegarantie
wist aannemer KlaassenGroep dat hij ook bij dit project de
zekerheid zou krijgen waarnaar hij op zoek was.
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Wasco

gaat met distributiecentrum
voor Breeam Excellent
Verwarmings- en sanitairgroothandel Wasco realiseert een nieuw distributiecentrum
met 18.000 m2 logistieke ruimte op bedrijventerrein Ecofactorij in Apeldoorn. Een groot
bouwvolume, maar door het compacte ontwerp kan een flink deel van de kavel groen blijven.
De Breeam Excellent-certificering onderstreept het zeer duurzame karakter van het gebouw.

18.000 m2 logistiek op de Ecofactorij

Opdrachtgever
Distributiecentrum Wasco, Apeldoorn

Vastgoedadviseur
JLL, Amsterdam

Sprinklerinstallaties
Altebra Sprinklertechniek, Deventer

Architect
Bessels Architekten en Ingenieurs,
Twello

Uitvoering en coördinatie
VDR Bouwgroep, Deventer

Bouwperiode
november 2015 – juli 2016

Constructeur
Bartels Ingenieurs, Apeldoorn
Breeam-adviseur
VDR Bouwgroep, Deventer
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W-installaties
Van Tilburg Installatietechniek, Horst
E-installaties
Van Dalen Installatietechniek, Twello

Apeldoorn • Distributiecentrum Wasco

Tekst: Margot Visser

De benodigde vrije hoogte in het magazijn bleek geschikt
om inpandig kantoren over drie verdiepingen in te passen

In de gehele opslaghal is vloerverwarming toegepast

Met de bouw van het nieuwe distributiecentrum kan Wasco nog beter haar
belofte om de meest klantgerichte groothandel van Nederland te zijn, nakomen.
Zo wordt het gemakkelijker om zowel
grootgoed als kleingoed op het gebied
van sanitair, verwarming en onderdelen
gecombineerd te leveren. Ook is er meer
ruimte om de specifieke logistieke wen-

sen van de klant te vervullen en zijn er
meer mogelijkheden om het assortiment
uit te breiden.

Duurzame locatie
Wasco doorliep, bijgestaan door Jeroen
Smit, vastgoedadviseur van JLL, een uitgebreid voortraject, waarin de uitgangspunten voor zowel gebouw als locatie

zijn bepaald. Bedrijventerrein Ecofactorij
in Apeldoorn was een logische keuze
voor de groothandel vanwege de ligging,
maar ook omdat Ecofactorij specifiek is
ingericht voor logistieke bedrijven én
duurzaamheid er hoog in het vaandel
staat. Alle bedrijven die er gevestigd zijn,
spannen zich extra in op het gebied van
duurzaamheid. Dit sluit goed aan bij de
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18.000 m2 dakbeplating
met hoge isolatiewaarde

‘Installaties zijn
communicerende vaten’

‘Dak- en wandbeplating van deze afmetingen zien we de laatste
tijd niet vaak meer’, zegt projectleider Jan Visscher van Olthof
Beplating. Het bedrijf uit Nijverdal levert en monteert maar liefst
18.000 m2 dakbeplating en 5.000 m2 wandbeplating voor het
nieuwe distributiecentrum van Wasco.

‘Onderlinge afstemming tussen alle betrokken partijen is op dit
werk cruciaal’, vertelt Gerard van Dalen van Van Dalen Installatietechniek B.V. ‘De Breeam Excellent-certificering stelt hoge eisen
aan alle technische installaties. Het zijn communicerende vaten,
alles moet in balans zijn.’

Het dak is opgebouwd uit stalen warmdakplaten. Deze zullen
door een dakdekker worden voorzien van isolatie en dakbedekking. De wanden zijn opgebouwd uit sandwichpanelen met een
dikte van 120 mm en een Rc-waarde van 5,09. Een hoge isolatiewaarde dus, passend bij het duurzame karakter van het gebouw.
Gekozen is voor een beplating in twee kleuren: RAL 9006 en 7016.

Het totaalinstallatiebedrijf uit Twello en Nijkerk neemt het
ontwerp en de aanleg van de E-installaties voor haar rekening. In
lijn met het duurzame karakter van het gebouw is gekozen voor
energiezuinige installaties. ‘Het magazijn is volledig voorzien
van ledverlichting met een schakeling op basis van beweging en
daglicht’, vertelt Van Dalen. Tevens levert en monteert Van Dalen
de zonnepanelen op het dak, die in de volledige energiebehoefte
van het gebouw gaan voorzien.

‘Vanwege de forse afmetingen hebben we voor de planning het gebouw in segmenten opgedeeld’, vertelt Visscher. ‘Zodra er een deel
van de staalconstructie gereed was, konden wij gaan monteren.’
Olthof Beplating is een middelgroot bedrijf met circa 20 medewerkers. Het bedrijf heeft twaalf monteurs in dienst en een
eigen zetterij. Al het zetwerk wordt in Nijverdal gemaakt en op de
bouw gemonteerd. Olthof is ISO- en VCA gecertificeerd.
‘Kwaliteit leveren en afspraken nakomen hebben wij hoog in
het vaandel staan. Daarmee willen wij ons onderscheiden in de
markt’, aldus Visscher.

Een hoge prioriteit heeft verder de terrein- en gebouwbeveiliging.
‘De goederen die in het pand worden opgeslagen vertegenwoordigen een hoge waarde en zijn gevoelig voor diefstal. Daarom is
een goede beveiliging noodzakelijk.’
De samenwerking binnen het bouwteam ervaart Van Dalen als
zeer prettig en constructief. ‘Dat maken we weleens anders mee.
Hier zijn we echt speler van het elftal. Alle partijen zijn goed op
elkaar ingespeeld. Dat moet ook wel, want de bouwtijd is met
een ruim half jaar vrij kort.’

Selfsupporting in
energievoorziening

Akoestiek optimaal in
distributiecentrum

Volledig selfsupporting in energievoorziening wilde Wasco met
haar nieuwe distributiecentrum zijn. Om het ontwerp van de
W-installaties zo goed mogelijk te laten aansluiten op deze wens,
is installatiebedrijf Van Tilburg Installatietechniek BV al in de aanbestedingsfase door aannemer VDR Bouwgroep bij het project
betrokken. Het resultaat: een zeer duurzaam installatieconcept.
‘Bijzonder is dat er geen gasaansluiting is’, vertelt Arjan Peeters.
‘De energie die nodig is om het gebouw te koelen en te verwarmen, wordt volledig opgewekt door zonnepanelen en omgezet in
warmte of koude door een warmtepomp. Doordat we zo vroeg in
het traject al aan tafel zaten met Wasco, konden we gezamenlijk
tot de beste oplossing komen.’

‘Een logistieke hal zoals Distributiecentrum Wasco bouwt in Apeldoorn voldoet gemakkelijk aan de standaardgeluidseisen’, vertelt
Dennis Kraaij van Kraaij Akoestisch Adviesbureau. ‘De meeste
activiteiten vinden binnen plaats. Als je de loods goed bouwt, wat
hier het geval is, komt er weinig geluid naar buiten.’

Het bouwteam koos ervoor om het ontwerp volledig in BIM uit te
werken. Hierdoor zijn al in het ontwerptraject eventuele knelpunten met betrekking tot de installaties opgelost.
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Ook aan de extra eis vanuit de Breeam-certificering voldeed het
pand met gemak. ‘Die is 5 dB(A) strenger dan op grond van de milieuwetgeving gevraagd wordt. Het ontwerp van Wasco voldeed
daar in beginsel al aan’, zegt Kraaij.
Het in Roosendaal gevestigde bureau heeft geluidsadvies als specialisme. ‘Met als achtergrond een milieukundestudie heb ik mij
gespecialiseerd in geluid. Tien jaar geleden ben ik voor mezelf begonnen en heb ik dit bureau opgericht. We werken nu met twee
man en kiezen er bewust voor om klein te blijven. Zo kunnen we
tegen een gunstige prijs een goede kwaliteit bieden.’

De zonnepanelen op het dak
zullen volledig voorzien in de
energiebehoefte van het gebouw

uitgangspunten die Wasco hanteert in
haar bedrijfsvoering.

Samenwerking
Wasco heeft zich vanaf het begin af aan
laten bijstaan door professionele partijen, wat heeft geresulteerd in een compact vormgegeven, duurzaam gebouw.
‘Een zeer goede manier van samenwerken,’ aldus commercieel manager
Marcel Bisseling van VDR Bouwgroep, de
bedrijfshuisvester die niet alleen eindverantwoordelijk is voor het gebouwontwerp en de realisatie, maar Wasco
ook begeleidt in het Breeam-traject.
‘Wasco heeft ervoor gekozen om vanaf
het voortraject met alle partijen aan tafel
te zitten en hen te laten meedenken.
Iedereen brengt zijn expertise in en deelt
zijn kennis. Op deze manier kom je tot
een gebouw dat optimaal aansluit op de
wensen van Wasco.’

Ambities
‘Wasco heeft op voorhand een aantal
duurzaamheidsambities geformuleerd
voor het gebouw’, vertelt Luc Baltus,
algemeen directeur van VDR Bouwgroep. ‘Gezondheid en welzijn van de
werknemers staan bovenaan dat lijstje.
Ook zijn doelen gesteld ten aanzien van
de exploitatiekosten, zowel wat betreft
onderhoud als energiebehoefte. Zo is de
ambitie van Wasco, dat het gebouw grotendeels zelfvoorzienend moet zijn qua
energie. De Breeam-systematiek is bij
uitstek geschikt om de duurzame ambities te meten en aantoonbaar te maken.
Er wordt bijvoorbeeld alles aan gedaan
om de natuur zoveel mogelijk te sparen
door het gebouw goed in te passen in
de omgeving. Rondom is de kavel groen,
bestaande uit natuurlijk grasland met
een wadi ten behoeve van regenwaterop-

vang. Verder zullen de zonnepanelen op
het dak volledig voorzien in de energiebehoefte van het gebouw. Ze voeden
onder meer de luchtwarmtepomp die
zorgt voor de verwarming en koeling.
Verder is in de gehele opslaghal vloerverwarming toegepast. Dat is bijzonder voor
een distributiecentrum volgens Breeamexpert Willem Jan van de Worp van VDR
Bouwgroep. ‘Meestal zie je gasgestookte
installaties in dit soort hallen. Een
voordeel van vloerverwarming is dat je
met lagere temperaturen toe kunt. En de
goederen blijven schoner, omdat er geen
stofverplaatsing is.’
De bouw is gestart in oktober. Het project
wordt naar verwachting in de zomer
van 2016 opgeleverd. Voor een film
impressie zie: https://www.youtube.com/
watch?v=bElvsqrrHgo

Invloed
Er is integraal samengewerkt in een BIMmodel. Dat draagt bij aan een optimaal
proces, waarin onduidelijkheden en
verrassingen worden voorkomen en de
klantvraag optimaal en efficiënt kan
worden waargemaakt. Naast JLL en VDR
Bouwgroep, hadden ook Bessels Architekten en Ingenieurs, Bartels Ingenieursbureau, Van Dalen Installatietechniek,
Van Tilburg Installatietechniek en Altebra Sprinklertechniek grote invloed op
het vaststellen van de uitgangspunten
en het uiteindelijke ontwerp.

Olthof dak-, wand- en gevelbeplating
Fuutweg 12 • 7442 CL Nijverdal • t: +31 548-610571 • f: +31 548-617818
e: info@olthof-beplating.nl • i: www.olthof-beplating.nl
0064494.pdf 1
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mail@vandalen-installatie.nl

www.vandalen-installatie.nl

Techniek gaat
prima samen.

Vestiging Twello
Engelenburgstraat 21
7391 AM Twello
0571 - 279 000

duurzaam ontwikkelen

Wat doen wij voor u:

huisvesten op maat

Vestiging Nijkerk
Watergoorweg 83
3861 MA Nijkerk
033 - 4560160

concept ontwikkelen

adamasgroep

Ambitie en visie vorming

Utrechtseweg 310

Huisvestingsadvies

6812 AR Arnhem

Programma's van Eisen
BREEAM & LEED certificering

+31 (0)26 446 12 22

Subsidieadvies: MIA / VAMIL, EIA

info@adamasgroep.nl

Haalbaarheidsstudies

www.adamasgroep.nl

volg ons:
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Architectuur: compact én visueel interessant
Een compact volume met weinig toeters
en bellen, dat toch visueel interessant is.
Dat was het basisuitgangspunt van Bessels
architekten & ingenieurs voor het ontwerp
van het nieuwe distributiecentrum van
Wasco. Het in Twello gevestigde architectenbureau nam zowel het exterieur- als het
interieurontwerp van de nieuwbouw voor
haar rekening.
‘Vanaf het begin is in het ontwerp rekening
gehouden met BREEAM als graadmeter voor
de duurzaamheid van het gebouw en de
omgeving’, vertelt architect Mandy Doeve.
‘Dit uit zich enerzijds in materiaalkeus,

isolatiewaarden en installaties en anderzijds
in ontwerpbeslissingen. Door de compacte
vormgeving kan er worden bespaard op
materiaal. De benodigde vrije hoogte in
het magazijn bleek geschikt voor kantoren
over drie verdiepingen. Hierdoor kan het
kantoorgedeelte goed inpandig worden
ingepast. De plaatsing op een hoek maakt
extra daglicht in de kantoren mogelijk. Ook
in het distributiecentrum is veel daglicht
aanwezig door grote semitransparante
delen in de gevel.’
Een belangrijke ontwerpfactor is de relatie
van de kantoorruimten met de werkvloer.

Doeve: ‘Vanuit het kantoor is er op meerdere
plaatsen zicht op de distributiehal. Er is een
grote kantine die een directe relatie heeft
met de werkvloer en de kantoorruimten.
Hier kan men zowel in de hal als naar buiten
kijken.’
Het principe ‘vorm volgt functie’ komt zoals
in veel ontwerpen van Bessels architecten
ook in dit gebouw volgens de architect
naar voren. ‘Het proces in het gebouw moet
goed worden vormgegeven. De vorm volgt
dan vanzelf. Hierdoor ontstaan zeer helder
vormgegeven gebouwen.’

Bent u ook op zoek naar nieuwe bedrijfshuisvesting?
VDR Bouwgroep is een full-service bouwonderneming, gespecialiseerd in de ontwikkeling en realisatie van
(logistieke) bedrijfshuisvesting. Vanuit onze jarenlange kennis en ervaring realiseren we projecten waarbij het
bedrijfsproces van u als klant centraal staat. We geloven in een open samenwerking en combineren vakmanschap
met een visie op de toekomst. Onze eigen BREEAM-expert adviseert u over de laatste duurzaamheidseisen.
Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Bel of mail ons. We zijn u graag van dienst!

VDR Bouwgroep B.V., Postbus 2135, 7420 AC Deventer, Dortmundstraat 30, 7418 BH Deventer,
telefoon 0570 - 690919 - email: info@vdrbouwgroep.nl
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Ontwerp regenwateropvang houdt rekening
met klimaatverandering
Het ontwerp voorziet ook in het duurzaam omgaan met regenwater. Er gaat geen schoon regenwater naar de riolering. In
plaats daarvan wordt het water op het perceel opgevangen en
geborgen. De voorzieningen die zijn getroffen, kunnen regenbui
van 97 millimeter in een dag verwerken. Dit komt zelden voor,
gemiddeld eens per 100 jaar. En zelfs dan zal het vele water niet
tot wateroverlast leiden. Hierbij is rekening gehouden met de
verwachte neerslagtoename door klimaatverandering.
Door een robuust regenwaterontwerp wordt voldaan aan de eisen
van het waterschap en worden extra punten behaald in de BREEAMcertificering. Punten worden toegekend voor een laag risico op wateroverlast en voor het voorkomen van oppervlaktewatervervuiling.

Vertrouwen basis geslaagd
Breeam-traject
‘De kok die de menukaart uitlegt’
‘Distributiecentrum Wasco is een mooi voorbeeld van hoe een
Breeam-traject idealiter kan worden doorlopen’, vindt Olaf
Buter, managing director van Adamas Groep. Het adviesbureau,
ontstaan vanuit het vroegere ingenieursbureau KEMA, begeleidt
Wasco in het certificeringstraject.
Wat Buter vooral goed vindt, is de intensieve samenwerking in
het voortraject. ‘We hebben vroegtijdig met alle partijen kunnen
modelleren om tot een optimaal en duurzaam product te komen.
Vaak zien we dat partijen pas nadenken over certificering als een
project al bijna klaar is. Dan wordt het een frustrerend traject
voor alle betrokkenen. Hier loopt het automatisch redelijk vlot.
Iedereen pakt het als vanzelf op en heeft er lol in.’

Openheid en vertrouwen
Het regenwaterontwerp voor het perceel van Distributiecentrum
Wasco is gemaakt door Broks-Messelaar Consultancy in samenwerking met VDR Bouwgroep. Het regenwater van het dak en
alle verhardingen stroomt naar wadi’s. Dit zijn verlagingen in
het maaiveld met flauw hellende taluds. Bij droog weer zien de
wadi’s eruit als een glooiend grasveld. Tijdens hevige neerslag
worden de wadi’s met water gevuld. Van daaruit infiltreert het
water in de bodem of stroomt het geleidelijk naar de naastliggende watergang. Alleen bij zeer grote regenbuien wordt de wadi
geheel gevuld en wordt het teveel aan water via noodoverlaten
afgevoerd. De twee wadi’s hebben samen een bergingsinhoud
van 1.000 m3. Vanaf dat niveau gaan de nooduitlaten werken.
Deze nooduitlaten liggen 35 tot 50 cm onder maaiveld. Hierdoor
kan het waterpeil nog 35 tot 50 cm extra stijgen zonder wateroverlast te veroorzaken. Die extra veiligheid is genoeg voor nog
eens 42 millimeter neerslag.

Een dergelijke werkwijze vereist wel openheid naar elkaar en
onderling vertrouwen. Breeam-certificering brengt immers met
zich mee dat partijen ondubbelzinnig aantonen hoe zij aan de
verschillende eisen denken te voldoen. ‘Niet iedereen in de bouwwereld staat daar al voor open’, zegt Buter. ‘Deze groep bouwt
echter vaker met elkaar en snapt de meerwaarde van een dergelijke werkwijze. En ook heel belangrijk: de opdrachtgever staat in
dit geval pal achter de visie. Dat is goud waard.’
De rol van Adamas Groep omschrijft Buter als die van ‘kok die de
menukaart uitlegt’. ‘Wij scheppen orde in de chaos die Breeamcertificering met zich meebrengt. We dragen zaken aan die
relevant zijn en laten vooral dingen weg die dat niet zijn. Op een
informele en logische wijze nemen we partijen mee in de wereld
van het certificeren.’

Brandveiligheidsplan afhankelijk van opslag goederen
De diversiteit van de opgeslagen goederen
bij Distributiecentrum Wasco is enorm. Dat
bemoeilijkt het ontwerp van een sprinklerinstallatie. ‘Wasco heeft duizenden verschillende producten in haar assortiment’, vertelt
August Habers van De Brand1heid. ‘Het
ene product heeft een heel andere beveiliging nodig dan het andere. Dat vraagt om
maatwerk en een specifieke aanpak. Mijn
werkwijze is dat ik in gesprek ga met de
eindgebruiker, een inventarisatie maak van
de aanwezige goederen en een kritische be-

Industriebouw • december 2015 • 52

zichtiging van he magazijn. Met die kennis
zoek ik vervolgens de juiste sprinklerbeveiliging voor de klant.’
De Brand1heid maakte voor Wasco een
vuurlastberekening volgens de nieuwe
NEN 6060-norm ‘Brandveiligheid van grote
brandcompartimenten’. Volgens deze norm
mag een brandcompartiment tot tweemaal
zo groot worden als volgens de oude norm.
‘De logistieke hal van Wasco kon hierdoor
als één groot compartiment worden uitge-

voerd, echter met lange vluchtafstanden
tot gevolg. Uit mijn rooklaagberekening
bleek dat 120 meter, twee keer de norm van
het Bouwbesluit, in dit geval acceptabel en
gelijkwaardig is’, zegt Habers.
De Brand1heid houdt zich bezig met advisering, kostprijsberekening en projectmanagement op het gebied van brandbeveiligingsinstallaties. Logistieke hallen en ADR-ruimten
zijn een specialisme van het bedrijf.

www.bessels.com

Geluidonderzoek en –advies bij aanvragen
van omgevingsvergunningen
Frisodonk 5
4707 VG Roosendaal
T: 0165-544833

M: 06-10078854
info@kraaijbv.nl
www.kraaijbv.nl

DE BRAND1HEID

Specialist in brandbeveiliging
Vertegenwoordigt door August Habers,
voor het opstellen van uitgangspuntendocumenten:
Zuurstofreductiesystemen
Gasblussystemen
Sprinklerinstallaties
Hi-Ex lichtschuiminstallaties
Brandveiligheid grote brandcompartimenten
3 Vuurlastberekeningen
3 Brandoverslag/
stralingsberekening

3 PGS 15 opslag/ADR ruimtes

3
3
3
3
3

Wasco Apeldoorn | duurzaam distributiecentrum

3 Op basis van mijn brede marktkennis en vakinhoudelijke expertise ondersteun ik opdrachtgevers bij allerlei vraagstukken
rondom brandveiligheid.

A.Habers@BRAND1HEID.NL
0031-6-14482942

Adviseurs
voor water
en riolering

Broks-Messelaar
CONSULTANCY

kennis
kwaliteit
flexibiliteit

www.vantilburgbv.nl

www.broks-messelaar.nl

gevestigd te Apeldoorn

Onderwijscentrum Noordwestcluster • Utrecht

Een allesbehalve simpele
Een vierkante ‘doos’ voor de studenten die zich
toeleggen op bèta- en geowetenschappen dat
is niet de plek waar je zeven vloertypen en een
nog groter aantal wandafwerkingen verwacht.
Dit is wel wat de aannemerscombinatie Züblin
Nederland en Cofely realiseerden voor de
Universiteit van Utrecht.
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Tekst: Mirjam Oomens
Fotografie: Bart van Hoek Architectuurfotografie

vierkante doos

Het constructieve hart van
het pand is een betonnen
windverband (kruis) dat
ook in de vide loopt
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‘Het lijkt een simpel vierkant pand,
maar is dat zeker niet’

Dwarsdoorsnede toon kruisverband

De transparante gevel is op een doordachte
manier voorzien van buitenzonwering, waardoor
een optimale balans wordt bereikt tussen
daglichttoetreding en energiehuishouding

Opdrachtgever
Universiteit Utrecht
Gebruikers
Faculteiten Bètawetenschappen,
Geowetenschappen en Geneeskunde
(Biomedische Wetenschappen).
Architect
Ector Hoogstad Architecten, Rotterdam
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Adviseurs
Valstar Simonis Adviseurs (installaties), Eindhoven, Pieters Bouwtechniek
(constructies), Eindhoven
Aannemer
Aannemerscombinatie Züblin
Nederland, Vlaardingen en Cofely
(in VOF), Bunnik

Schildersbedrijf A.P. van Leur BV
Natuursteenbedrijf Van der Mijle
Mouw Hoedliggers uit Ede
Bouwperiode
augustus 2013 tot april 2015
Bouwprogramma
18.000 m2

Utrecht • Onderwijscentrum Noordwestcluster

Een grote variatie vloer- en wandtypen, ook voor de esthetiek

Het pand draagt de naam ‘Onderwijscentrum Noordwestcluster’, waarbij een geheel nieuw pand van acht
verdiepingen via een loop is verbonden aan de andere
universiteitsgebouwen bij De Uithof. In het nieuwe
Onderwijscentrum bevinden zich laboratoria, studielandschappen, onderwijsruimten, kantoren en horeca.
‘De grote verscheidenheid aan constructieonderdelen
was de grootste uitdaging in dit project’, vertelt projectleider Tom van Schie van Züblin Nederland. ‘Het
lijkt een simpel vierkant pand, maar is dat zeker niet’.

Vloeren in alle soorten
De architect en constructeur kozen voor een grote
variatie vloer- en wandtypen. Enerzijds voor de esthetiek, maar ook in het kader van duurzaamheid.’ In het
pand tref je daardoor onder meer (geïsoleerd) kanaalplaatvloeren, ribcassette verdiepingsvloeren, verschillende soorten betonvloeren en houten balklagen.

Dan zijn er ook negen plafondtypes en zeven soorten
wandafwerking, waaronder bamboepanelen en naadloos verlijmd Kerrock/Marlan.

Goede communicatie
Duurzaamheid is een speerpunt in het ontwerp.
De transparante gevel is op een doordachte manier
voorzien van buitenzonwering, waardoor een optimale
balans wordt bereikt tussen daglichttoetreding en energiehuishouding. De gevel kent een bijzonder ontwerp,
volgens Tom van Schie: ‘Rondom de gevel zijn om de
1.80 meter hele ranke kolommen geplaatst. De vloer
verbindt de kolommen met elkaar en de glazen vliesgevel is dan weer direct aan de kolommen verbonden.’
Het gebouw is gerealiseerd conform de eisen die vergelijkbaar zijn met BREEAM ‘very good’. Op de verdiepingen, waar zich laboratoria bevinden, is in de ribcassettevloeren betonkernactivering toegepast. Van Schie:
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HOEDLIGGERS B.V.

Wij zijn specialist in het maken van hoed-, plaat- en raatliggers
Website: www.mouwhoedliggers.nl | Telefoon: 0318 - 633226

Rondom de gevel zijn om de 1.80 meter ranke kolommen geplaatst.

Impressie van de nieuwbouw in context

‘Deze vloeren worden
mooier met de tijd’

Van Leur Groep Utrecht
Nautiliusweg 16
3542 AV Utrecht
Telefoon: 030 2 413 513
Fax: 030 2 413 928
E-mail: info@vanleurgroep.nl
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De begane grond en de eerste twee verdiepingen van het Koningsbergergebouw krijgen veel (voet)verkeer te verwerken. Dat
vraagt om robuuste vloeren met een hoge belastbaarheid. Al in
de vroegste fase van het project leverde Natuursteenbedrijf Van
der Mijle een aantal monsters van natuursteen. Hieruit werd
uiteindelijk een steensoort uit Florence geselecteerd. ‘Wij staan
zaken doen op de ouderwetse manier voor’, zegt bedrijfsleider
Roderick Nijenhuis. ‘Bij de steengroeve in Florence waren we zelf
aanwezig om de banken te kiezen van waaruit het sedimentair
gesteente voor het project zou komen. Als je het rechtstreeks
regelt, heb je daar invloed op. Na de ontginning is het materiaal
rechtstreeks naar Utrecht gereden. Het oppervlak is gevlamd, dat
wil zeggen ruwgemaakt, om de gewenste betonnen uitstraling te
verkrijgen. Daarna is het geborsteld om het onderhoud gemakkelijker te maken. Dit type steen wordt gaandeweg mooier en rustiger door het gebruik en past goed in het geheel van het gebouw.’

Utrecht • Onderwijscentrum Noordwestcluster

‘Een dergelijke omgeving vraagt veel installatietechniek, die verwerkt moest worden onder vele verschillende vloeren en boven negen soorten plafonds. Dat
vergde veel van de planning en van de samenwerking.
Alleen dankzij de afstemming tussen de opdrachtgever
en onze aannemings-VOF met de andere partijen is het
gelukt om alle onderdelen bij elkaar te brengen. Niet
alleen tijdens de vergaderingen, maar ook op de werkvloer was er sprake van goede communicatie.’

Bestrate kruipruimte voor gemakkelijker onderhoud
Het constructieve hart van het pand is een betonnen
windverband (kruis) dat ook in de vide loopt. Om het

windverband te plaatsen, moesten een aantal verdiepingen al gebouwd zijn. Dat was dus vóórdat het
gebouw stabiel gemaakt kon worden. Het windverband
is vanaf de vierde verdieping gekoppeld aan de vloeren.
Een andere opvallend onderdeel is de bestrate kruipruimte. ‘Vanwege het aantal installaties is er met het
oog op het onderhoud gekozen voor een beter begaanbare kruipruimte door deze volledig te bestraten’, aldus
Tom van Schie. Voor hem maakte de niet gangbare constructie met zoveel onderdelen het project ‘geweldig
mooi om aan te bouwen’: ‘We zijn trots op dit gebouw
dat we gezamenlijk tot stand hebben gebracht’.

Laboratoriumlokaal

Duizenden meters op
smaak gebracht
Schildersbedrijf A.P. van Leur BV, onderdeel van de Van Leur Groep,
realiseerde voor de nieuwbouw Onderwijscentrum Noordwestcluster in Utrecht enkele duizenden meters schilder-, behang- en
sauswerk en brandwerende binnenbeglazing.
De heer A.P. van Leur vertelt: ‘We zien dat de ervaring in grotere
projecten de kennis en vaardigheden door ons uitvoerend personeel door onze opdrachtgevers gewaardeerd en erkend worden.
Het wordt bovendien op prijs gesteld dat wij een deskundige
invulling geven tijdens de uitvoering en openstaan voor innovaties voor een beter eindresultaat’.
Van Leur Groep richt zich voornamelijk op nieuwbouw, verbouw
en onderhoud in de ruimste zin van het woord en heeft hiervoor
diverse specialisaties in huis. Door deze brede aanpak en jarenlange kennis kunnen wij een totaalpakket aan diensten leveren,
zoals ook bij Onderwijscentrum Noordwestcluster het geval is

Collegezaal

Specialist in stalen liggers
Mouw Hoedliggers uit Ede is specialist in het maken van hoed-,
plaat- en raatliggers: stalen liggers die worden gebruikt als
draagconstructie voor verdiepingsvloeren en daken in gebouwen.
Deze liggers worden ook toegepast in onder meer bruggen (of
andere overspanningen), waterkeringen en zelfs als kunstobject.
Met de uitgebreid geoutilleerde CNC boor- en zaagstraat, CNC
snijbank, toogbank en een gecertificeerde volautomatische lasstraat is Mouw Hoedliggers in staat een kwalitatief zeer hoogwaardig product af te leveren. De stalen platen zijn op voorraad
en kunnen op maat worde gesneden. Met de CAD/CAM-software
worden de machines aansturen, waardoor de levertijd aan
zienlijk wordt verkort.
De productie van hoedligger, raatliggers, PET-, IFB- en SFB-liggers
vindt plaats in een productiehal van 4.200 m2, waar elke gewenste afmeting volgens klantspecificaties razendsnel geproduceerd
kan worden.
www.mouwhoedliggers.nl
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Brede School Schuttersplein • Gorinchem

Brede School
Medio 2016 gaat
de Brede School open

Op dit moment wordt onder leiding van Pellikaan nog stevig doorgewerkt
aan de bouw van Brede School Schuttersplein in Gorinchem. De school wordt
volgend schooljaar geopend. De Schuttersplein, gelegen in de wijk Stalkaarsen,
is christelijk georiënteerd en biedt onderdak aan verschillende instellingen op
het gebied van onderwijs en zorg. Het gebouw wordt gekenmerkt door een zeer
hoge GPR-score en voldoet ruimschoots aan de duurzaamheidsnormen van nu.

Opdrachtgever
Gemeente Gorinchem

Architect
DMV Architecten, Kerkrade

Installaties
Luijben Totaal, Vlijmen

Projectbegeleiding
ABC Nova, Nieuwegein

Aannemer
Pellikaan Bouw, Tilburg

Bouwprogramma
Basisschool, ZML-school De Cirkel ,
kinderopvang, peuterspeelzaal, BSO en
kantoren stichting Syndion

Tekst: Merel van Berkel

Schuttersplein
Fris, duurzaam en energiezuinig

Het gebouw herbergt straks een grote
diversiteit aan leerlingen en functies

Zo bestaat de verlichting overal uit ledlampen en
komen er op het dak een zonneboiler en ruim zestig
zonnecollectoren, die het gebouw straks van warmte
en energie moeten voorzien. Daarnaast wordt het mogelijk om de temperatuur per lokaal te regelen. Verder
zullen de WKO-installatie met comfortpalen en een
lucht/waterwarmtepomp moeten leiden tot een daling
van het energiegebruik.

GPR
De overheid probeert verduurzaming binnen scholen
te stimuleren door toekenning van het label Frisse
School. Schuttersplein valt in categorie B, wat ‘goed’
betekent. De scholen worden getoetst op energiezuinigheid en het binnenklimaat, dat zo gezond mogelijk
dient te zijn voor de leerlingen. Deze score kon onder
meer behaald worden dankzij de eerdergenoemde mi-

lieuvriendelijke oplossingen. De GPR-score is hierdoor
ook hoog: 8,6 waar 6 vereist is.

De juiste verlichting is het halve werk
Door onderzoek komt er steeds meer duidelijkheid
over manieren om leerprestaties te verbeteren. Een
systeem dat daar slim op inspeelt is het SchoolVision
verlichtingssysteem van Philips. Met een druk op de
knop past de leraar de lichtsterkte op de activiteit aan.
Dit werkt concentratieverhogend. Daglichtsensoren
en aanwezigheidsdetectie zorgen daarnaast voor een
aanzienlijk lager energiegebruik.
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Turflaag zorgt voor hoge
isolatiewaarde
Eigenaar Henri van de Werken van metselbedrijf HeWe uit Well
blikt tevreden terug op de werkzaamheden aan Schuttersplein:
‘Vooral de trappenhuizen zijn een mooi stukje werk geworden.
We plaatsten twee prefab betonnen trappen boven elkaar met
daartussen een prefab betonnen bordes. Op de trappen maakten
we het metselwerk, waarbij we onder- en bovenop de trap de
stenen op maat zaagden.’ Zowel in het trappenhuis als aan de
buitengevel is gekozen voor akelei bakstenen in waalformaat.
Door het metselwerk te pointeren, komen deze stenen mooier
uit. Ook verzorgde HeWe de gevelisolatie. Van de Werken: ‘De
buitenmuren zijn bedekt met een harde persing turflaag van zo’n
tien centimeter dik. Milieuvriendelijk voordeel van dit materiaal
is de extra goede isolatie. De R-waarde van het gebouw komt
hierdoor op 5.’

metselbedrijfhewe@gmail.com

Drukte van jewelste
Het gebouw herbergt een grote diversiteit aan leerlingen. Behalve een basisschool, zullen ook ZML-school
De Cirkel (voor kinderen van 4-20 jaar), een kinderopvang en peuterspeelzaal, een BSO en stichting
Syndion er worden gehuisvest. Voor de kinderen is het
vooral prettig dat de verschillende organisaties efficiënt samenwerken. Voor leerlingen die gebruikmaken
van verschillende instanties, verloopt de overgang in
de toekomst meer geleidelijk en dus prettiger. Behalve
reguliere lokalen komen er ook andere ruimten, zoals
een inpandige gymzaal en voor kinderen met een
handicap speciale therapie- en snoezelruimten. Ook
de omringende wijk profiteert mee van de nieuwbouw. Buiten de schooltijden mogen buurtkinderen en
–bewoners namelijk gebruikmaken van het plein en
het voetbalveldje.

Innovatief
verlichtingssysteem
Luijben Totaal levert voor Brede School Schuttersplein het innovatieve SchoolVision systeem van Philips. Dit verlichtingssysteem
past zich automatisch aan op het daglicht en zorgt daarmee voor
een egaal verlichtingsniveau. Bovendien kan de leerkracht met
een apart paneel desgewenst per lokaal de lichtsterkte aanpassen op de werkzaamheden.

LUIJBEN TOTAAL B.V.
Postbus 138
5250 AC VLIJMEN
Tel. (0416) 66 65 71
E-mail:
info@luijbentotaal.nl
Website: www.luijbentotaal.nl
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Deze manier van verlichten bevordert concentratie, creëert rust
en is beter voor de ogen. Ronald Rooijens, projectleider bij Luijben
Totaal: ‘Door gebruik te maken van ledverlichting is het systeem
zeer energiezuinig. Verder zorgen bewegingssensoren in de lokalen ervoor dat het licht nooit onnodig brandt.’
Evenals de verlichting is ook de temperatuur per lokaal te regelen.
Onnodige stookkosten behoren daarmee ook tot het verleden.
Aansluitend op deze milieuvriendelijke maatregelen komen er 54
zonnecollectoren op het dak en een zonneboiler, waar nog eens
negen aparte panelen op aangesloten zijn. Tot slot komen er een
datanetwerk, inclusief 8 WiFi-punten, een camerasysteem en
verschillende beveiligingssystemen tegen brand en inbraak.

Utrecht • Hoog Catharijne

Tekst: Tjerk van Duinen

Hoog Catharijne

sleutelproject Utrecht Centraal
Utrecht Centraal, de herontwikkeling van het stationsgebied, is een van
de grootste stadsontwikkelingsprojecten van Noord-Europa. Wie de lijst
van deelprojecten bekijkt (bijvoorbeeld op www.cu2030.nl) of een beeld
ziet van het hele plangebied, ontdekt dat dat geen loze omschrijving
is. De afgelopen tijd zagen we al de oplevering van het Stadskantoor en
TivoliVredenburg, de OV terminal met de fraaie stationstraverse schiet ook
al op, de herinrichting van het Jaarbeursplein is aangevangen, en zo zijn er
nog meer dan dertig projecten die tussen 2012 en 2021 uitgevoerd worden
of zijn. Een van de hoofddoelen van Utrecht Centraal is om de historische
binnenstad en het stationsgebied weer met elkaar te verbinden.

De Catharijnesingel (met
water!) wordt overkluisd
door de transparante
Stadskamer. Links daarvan het
Entreegebouw, rechts ervan het
Poortgebouw en Bruggebouw

De Stadskamer

Opdrachtgever
Klépierre nederland BV, Utrecht

Co-maker
BAM Techniek (Installaties)

Architect
Altoon + Porter Architects, Amsterdam
en Oeverzaaijer, Amsterdam

Constructeur
Van Rossum,

Uitvoering
BAM NHC (BAM Utiliteitsbouw regio
Utrecht en BAM Civiel Noordwest)

Bouwperiode Nieuw Hoog
Catharijne
2009 – 2021

Bruto vloeroppervlakten
nieuwe winkels 35.000 m2; renovatie
winkels 67.000 m2; renovatie kantoren
70.000 m2.
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Entreegebouw aan het Vredenburgplein

B.E.G. The flexible solution
BEG-Logo_theflexiblesolution_101014.indd 1

10.10.2014 12:39:21

Maximale energiebesparing met professionele
bewegingsmelders en aanwezigheidssensoren van B.E.G.
B.E.G. Nederland BV · Tjalk 42 · 2411 NZ Bodegraven
0172 476800 · info@beg-luxomat.nl · www.beg-luxomat.com
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Entreegebouw, Stadskamer, Poortgebouw

Een sleutelonderdeel van het masterplan
is de vernieuwing van het nog steeds
succesvolle (meer dan 26 miljoen bezoekers per jaar) maar duidelijk verouderde
winkelcentrum Hoog Catharijne (1973)
en de bovenliggende kantoorgebouwen.
In totaal wordt 65.000 m2 winkeloppervlak en 70.000 m2 kantoorruimte
duurzaam gerenoveerd en krijgt Hoog
Catharijne er 35.000 m2 nieuw winkeloppervlak en 94 appartementen bij.
Het complex telt straks 3.500 parkeerplaatsen verdeeld over zeven garages.
Opdrachtgever is Klépierre Vastgoed
Ontwikkeling; de Franse Klépierre Group
nam 1 april 2015 Corio Nederland over
en werd daarmee eigenaar van Hoog
Catharijne. Het ontwerp is van Altoon
Partners Ansterdam met Oeverzaaijer als
co-architect. De uitvoering verzorgt BAM
Utiliteitsbouw Regio Midden.

Parkeren tot -5
Bob Gerritsen, technisch manager bij
Klépierre Nederland, over de voortgang: ‘We zijn nu bezig met de par-

Gerenoveerde winkelstraat van Hoog
Catharijne, met kunstlicht verwerkt in
de stijlen van de lichtstraat

keergarages in de onderbouw. Bij het
Vredenburgplein komt de grootste met
1.300 plaatsen. Daar is eerst toegewerkt
naar de aanleg van de vloer van laag -2
en vandaaruit gaan ze én verder naar
beneden tot -5 én bouwen ze naar boven
tot niveau 0. Die -2 vloer zorgt er in feite
voor dat de bouwput die ontstaat niet
instort als ze verder de grond in gaan.
Het is allemaal prachtig te volgen op de
webcam van de BAM!’.

Winkelstraat Hoog
Catharijne oude stijl:
laag, donker

Catharijneknoop
Bovengronds ondergaat Hoog Catharijne
een totale metamorfose. Van het Entreegebouw, een woonwinkelcomplex boven
de grote parkeergarage aan het Vredenburgplein, vordert de ruwbouw al aardig.
Gefaseerd zal daarna de Catharijneknoop
gerealiseerd worden, het verzamelcomplex dat bestaat uit drie elementen: de
Stadskamer, een hoge, transparante
openbare ruimte die direct ligt naast

Industriebouw • december 2015 • 65

BI Select
Hoog gebruiksgemak
klapgootsysteem
De BI Select klapgoot is niet alleen een manier om de bekabeling
en schakelmateriaal aan het zicht te onttrekken. René Bats, hoofd
verkoop bij BI Select licht toe: ‘In het klapgootsysteem BKG190 zit
meer gebruiksgemak dan je zou verwachten.’ Het systeem, dat
leverbaar is in een smalle (130 x 60 mm) en brede (190 x 70 mm)
variant, wordt door BI Select prefab aangeleverd. Voor de 230
Volt-kant maakt men gebruik van het Wieland GST18-concept en
voor de data van speciale frames voor elk gewenst datasysteem.
Omdat inbouwdozen ontbreken, is de vullingsgraad maximaal:
meer dan 100 datakabels zijn mogelijk.
Door het dekselontwerp ontstaat er een smalle opening, uiteraard volledig uit het zicht, waardoor de bekabeling op elke
gewenste plek naar buiten kan komen. Dit biedt de eindgebruiker
volledige vrijheid bij het inrichten van de kantoren, omdat de
afstand tussen werkplek en de locatie waar de bekabeling uit de
goot komt, zo klein mogelijk kan blijven. René Bats: ‘Struikelen
over losliggende snoeren is er dus niet meer bij.’ Het BKG190gootsysteem is gemaakt van aluminium en leverbaar in elke gewenste RAL-kleur. Het lag dan ook voor de hand dat Klepierre bij
de renovatie van Hoog Catharijne voor dit systeem heeft gekozen.

De kortste klap...

het Entreegebouw; het Poortgebouw,
het hoogste onderdeel van Nieuw Hoog
Catharijne waarin winkels, horeca en een
hotel komen; het Bruggebouw, een bouwdeel dat lijkt op de Stadskamer en die de
weg overbrugt. Gerritsen: ‘De oude smalle
traverse die nu van station en binnenstad
verbindt, gaan we vervangen door twee
ruime, transparante looproutes die door
deze gebouwen heen lopen. Dit wordt de
nieuwe aansluiting tussen binnenstad
en station. En waar het vroeger met lage
plafonds de bedoeling was de mensen
de winkels in te bewegen, gaan we voor

OCS TETRA® 2.0:
De vloerdoos voor
holle ruimtes
Verhoogde en holle ruimtevloeren bieden in kantoren en datacentra grote voordelen. In nieuwbouw- en renovatieprojecten
neemt het gebruik van vloerdozen voor holle ruimten daarom
toe. Belangrijk daarbij is de eenvoud en bereikbaarheid van een
230V- en data-aansluiting. Met de OCS TETRA® 2.0 bent u voorbereid op elke wens van de eindgebruiker.

100% stekerbaar en geschikt voor alle
data-aansluitingen
De 100% stekerbare TETRA® 2.0 met 4 randaarde WCD’s en 8
data-aansluitingen heeft geen losse componenten dus geen kans
op installatiefouten. De WCD’s worden met een Wieland GST18 of
Winsta connector aangesloten aan de 230V: een 0,5 m koppelsnoer wordt standaard meegeleverd. Het datapaneel is met 15 x
19,6 mm uitsparingen geschikt voor o.m. Siemon, Radiall, Tyco of
Rutenbeck en in de invoer passen alle data-aansluitingen zoals
Cat6, Cat6A en Cat7.

Modern vormgeving en brandveilig
Dankzij de strakke buitenrand
in RAL7024 past de TETRA®
2.0 in elk interieur. Ook zijn de
kunststof deksels halogeenvrij
en V0-zelfdovend. Heeft de
vloer een houten of natuursteen
afwerking? Kies dan voor een
RVS-deksel.

Verlichtings- en bekabelingssystemen
www.biselect.nl
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Kijk voor meer informatie over
de TETRA® 2.0 of vloerdozen
voor instortvloeren op www.
ocsystems.nl

Utrecht • Hoog Catharijne
hoge plafonds en transparantie. In de
Stadskamer komen zelfs glazen vloeren
die over het water lopen.’

Licht in de gangen
‘Ook het bestaande winkelcentrum in
het Radboudkwartier krijgt hoge, transparante en daardoor veel lichtere gangen. We zijn daar nu druk bezig, onder
meer met nieuwe verlichtingsconcepten.
We willen de beleving sterk verbeteren,
verleiden en spanning opbouwen door
bijvoorbeeld lichtaccenten te leggen
en de verhouding daglicht-kunstlicht
te optimaliseren.’

de kantoren zijn voorzien van inductie
units met convectoren en luchtbehandelingskasten met warmteterugwinning en
moderne verlichting met daglichtafhankelijke regeling, bewegingssensoren op
de armaturen en een gebouwbeheersysteem (Priva) dat zeer flexibele indeelbaarheid mogelijk maakt. Het energielabel hebben we zo kunnen verbeteren van
G naar A-/B+.’

Nieuwe kantoorinstallaties met WTW

De kantoren van Hoog Catharijne: 35.000 m2
is of wordt gerenoveerd

Het toekomstige Stationsplein Oost

Kantoren: energiesprong
De renovatie van de verschillende kantoren is intussen ver gevorderd. Gerritsen: ’De afgelopen drie jaar is 20.000 m2
gerenoveerd en een groot deel daarvan
is ook al verhuurd. De gevels zijn gestript, geïsoleerd en opnieuw bekleed,

B.E.G. Luxomat
Ontbrekende schakel tussen
licht en donker
Voor kantoorcomplex Hoog Catharijne en de bijbehorende
parkeergarage was opdrachtgever Corio op zoek naar een
aanwezigheidssensor met daglichtregeling die zowel DALI als
conventionele verlichtingsarmaturen kon schakelen en dimmen.
Erik Boswinkel, sales engineer bij B.E.G. Luxomat: ‘Het is bij een
DALI-systeem normaliter niet mogelijk om ook conventionele
armaturen te schakelen met een en dezelfde sensor. In zo’n geval
is een extra relaiscontact nodig’.
De PD4-DALI-1C en PD2-DALI-1C aanwezigheidssensoren zijn
door B.E.G. voor deze situaties ontwikkeld. Bij deze sensor is het
mogelijk om het HVAC-contact als lichtuitgang, gelijk aan de
Dali-uitgang, te configureren.
Ook voor de parkeergarages had Corio speciale wensen. Bij
afwezigheid dient de verlichting teruggebracht te worden naar
oriëntatieniveau, ongeveer 30%. Bij binnenkomst in de garage
moet de verlichting weer het normale niveau aannemen. Dankzij
de DALI-sensor van B.E.G. Luxomat is aan deze wens voldaan.
Erik Boswinkel: ‘Alleen in het kantoorcomplex zijn er al zo’n 500
sensoren geleverd. De toepassing in de parkeergarage is nog niet
eerder door ons toegepast. Dankzij de goede samenwerking met
Isolectra (Wieland bekabeling) en Ixilum Lichttechniek is dit een
project, waar we met grote tevredenheid op terugkijken.’

Ixilum Lichttechniek
levert armaturen voor
Hoog Catharijne
Ixilum Lichttechniek uit Hoogeveen is gespecialiseerd in lichttechniek, lichtplannen en armatuurontwerpen. Voor de renovatie
van kantoorcomplex Hoog Catharijne is Ixilum door eigenaar
Corio gevraagd om een armatuurvoorstel te doen. Na een
proefopstelling, waarbij een aantal bedrijven hun idee konden
presenteren, heeft Corio (nu Klepierre) gekozen voor het ontwerp
van Ixilum met het fraaie armatuur Carat.
Carat is een armatuurontwerp van Ixilum. Jan Nicolai, lichtadviseur bij Ixilum: ‘Deze armatuur heeft een bijzonder hoge lichtopbrengst, ook aan de plafondzijde, waardoor de gehele ruimte
lichter is en daardoor groter lijkt.’
De armatuur, uitgevoerd in de bandrastermaat 1720 x 596 mm,
kan geregeld worden door middel van daglicht- en bewegingsdetectoren. Als er veel verschillende mensen gebruikmaken van
de ruimtes, dan is er altijd wel kritiek op de verandering. In het
geval van Hoog Catharijne was
daarvan geen sprake. Jan Nicolai:
‘Zowel de opdrachtgever als de
huurders waren enthousiast
over de keuze’.
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De Lakei • ’s-Hertogenbosch

Tekst: Margot Visser

De hoogbouw kraagt vier meter over

Opdrachtgever
Brabant Wonen, ‘s-Hertogenbosch

Hoofdaannemer
Hendriks Bouw en Ontwikkeling, Oss

Architect
Architectenbureau Visser en Bouwman,
‘s-Hertogenbosch

E-installatie
Schrijvers Elektrotechniek,
’s-Hertogenbosch

Adviseur installaties
Sweegers en De Bruin,
’s-Hertogenbosch

W-installatie
Piels en Van Hoften

Bouwperiode
juli 2014 – oktober 2015

Staalconstructies
Jac Reijns Staalconstructie, Alphen

Aanneemsom
4,8 miljoen

Adviseur constructie
Ingenieursbureau Goudstikker de Vries,
’s-Hertogenbosch
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Houten stelkozijnen
HSK Prefab, Ameide

Stuc- en spacwerk
Stucadoorsbedrijf L&L,
Sint-Michielsgestel
Steenstripverlijming
Bostik BV, ’s- Hertogenbosch

Galerijen laagbouw met
translucente borstweringen

Aan de Onderwijsboulevard in ‘s-Hertogenbosch staat het nieuwe
appartementengebouw De Lakei. Het eind oktober opgeleverde complex is gericht op
starters op de woningmarkt en bevat 48 twee- tot vierkamerappartementen. Door het
hoogwaardige materiaalgebruik heeft het gebouw een vrij luxe uitstraling.

Gevarieerd woningaanbod
in starterscomplex

De Lakei
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Hangende verlijming
steenstrips
De vier meter brede overstek van De Lakei aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch is afgewerkt met twee centimeter dikke
steenstrips, waardoor deze mooi aansluit op de bakstenen gevel.
De gebakken steenstrips zijn verlijmd met Bostik Stone Solutions,
een pakket dat speciaal voor deze toepassing door lijmfabrikant
en –distributeur Bostik is ontwikkeld.
‘Op De Lakei zijn de steenstrips zogenaamd hangend verlijmd’,
vertelt marketingmanager Arno van de Laar. ‘Dan is het natuurlijk essentieel dat ze niet omlaag kunnen vallen. Voor een goede
hechting van de steenstrips zijn daarom zowel de steenstrips als
de ondergrond van Rockpanel Natural platen eerst voorbehandeld met een stoneprimer. Vervolgens zijn de steenstrips verlijmd
met de elastische steenstripslijm Bostik Stonetack met directe
hechting. Dit garandeert een duurzaam resultaat.’

Verschillende lijmpakketten
Bostik biedt lijmpakketten voor verschillende segmenten in de
bouw, zoals Montage- en Afdichtingstechniek, Tegel- en Afbouwtechniek en Wand- en Vloertechniek. Stone Solutions is de laatste
toevoeging aan het uitgebreide assortiment. De lijmfabrikant is
tevens kennispartner voor de industrie. ‘We ondersteunen onze
klanten met trainingen en opleidingen en we geven ook technisch advies op de bouwlocatie om zo een duurzame relatie op
te bouwen’, aldus Van de Laar. Bostik werkte voor De Lakei samen
met applicateur Simson Applicatie uit Breda.

Speelruimte door
houten stelkozijnen
De houten stelkozijnen die zijn toegepast in De Lakei geven
het gebouw karakter volgens Matthijs van Vliet, eigenaar van
timmerwerkfabriek HSK Prefab B.V. ‘De aluminium en kunststof
kozijnen die je tegenwoordig ziet hebben een standaarduitstraling. Door houten stelkozijnen te gebruiken kun je meer spelen
met de uitstraling van een gebouw.’
HSK Prefab leverde circa 250 stelkozijnen. Deze zijn gefaseerd
aangeleverd vanwege de krappe ruimte op de bouwplaats. ‘We
hebben samen met Hendriks Bouw een leanplanning opgesteld
en vervolgens per verdieping geproduceerd en geleverd’, vertelt
Van Vliet. De timmerfabriek uit Ameide is gespecialiseerd in houten stelkozijnen en levert ook ander prefab timmerwerk. Net als
voor een aantal reeds uitgevoerde projecten, heeft HSK ook voor
De Lakei een BIM-model gemaakt.
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Strak stuc- en
spackspuitwerk
In opdracht van Hendriks Bouw en Ontwikkeling, neemt Stucadoorsbedrijf L&L uit Den Bosch het stukadoorswerk van de
48 starterswoningen voor zijn rekening. Behalve de afwerking
van de betonwanden en de kalkzandsteenblokken bestaan de
werkzaamheden ook uit het spackspuitwerk op de betonplafonds
en de wanden boven het tegelwerk in de appartementen. Deze
stukadoors- en spuitwerkzaamheden zorgen samen voor een
netjes afgewerkt geheel. In het trappenhuis worden de wanden
nog voorzien van spuitwerk in de Briljant kwaliteit, waardoor ook
die ruimte een fraai uiterlijk krijgt.
Dit project is voor Stucadoorsbedrijf L&L een echte thuiswedstrijd. Het werkgebied van dit gerenommeerde bedrijf is zeer
uitgebreid en reikt zelfs tot in België en de noordelijke provincies
van Nederland. L&L kan zelfs de complete afbouw van een project
verzorgen, variërend van grotere utiliteitswerken tot kleine
verbouwingen. Ook het stukadoorswerk buiten behoort tot de
specialismen van L&L.

Hoogbouw + laagbouw = de Lakei

Met twee hogescholen en een studentencomplex als buren kun je spreken van
een levendige woonomgeving voor de bewoners van De Lakei. Een locatie die bij
uitstek geschikt is voor pas-afgestudeerden en starters op de woningmarkt. Het
gebouw bestaat uit twee delen. De drie
woonverdiepingen tellende laagbouw
bevat 24 tweekamerappartementen van
circa 50 m2 met balkon. De woontoren
van tien lagen herbergt 24 luxe twee- tot
vierkamerappartementen van 60 tot 80
m2 zonder buitenruimte. Een opvallend
architectonisch element is de overkraging van ruim vier meter.

Laag- en hoogbouw
In de laagbouw zijn alle tweekamerappartementen identiek. De hoogbouw
kent meer variatie in woningtypen en
afwerking. Zo hebben drie appartementen een luxe keuken met ingebouwde
vaatwasmachine in plaats van een
standaardkeukenblok. Opdrachtgever
Brabant Wonen wil daarmee een gevarieerde doelgroep aan te spreken.

Deadline
Bouwbedrijf Hendriks Bouw en Ontwikkeling realiseerde de nieuwbouw. Voor de
aannemer uit Oss was vooral het begintraject een flinke uitdaging. projectleider
Bas Cremers: ‘Half mei kregen we de
opdracht gegund en vervolgens zijn we

begin juli gestart met de eis dat de onderste bouwlaag op 1 september gereed
zou zijn. Met de zomervakantie voor de
boeg was dat planmatig lastig, maar we
hebben de deadline gehaald. Het hoogste
punt is met Kerst bereikt en 1 april zijn
we gestart met de afbouwwerkzaamheden.’ Om de overlast voor de omliggende
scholen zoveel mogelijk te beperken,
is er tijdens tentamenperiodes niet
gewerkt en tijdens de vakantieperiodes
juist wel.

Materialisatie
Wat volgens Cremers opvalt aan het
complex is de hoogwaardige materialisatie. ‘Voor het metselwerk is gekozen
voor een dure steen in twee kleuren. De
donkere horizontale banden bestaan uit

prefab metselwerk, waarbij de stenen
zijn ingegoten in het beton. Daartussen
zijn de lichtere vlakken gemetseld. Het
glas in de hekwerken is zodanig dat de
bewoners wel erdoor naar buiten kunnen
kijken, maar er andersom geen doorzicht
is. Mooi vind ik ook de grote houten
vlonder die als buitenruimte voor de
bewoners fungeert. Deze is zestig meter
lang en op het breedste punt twaalf
meter breed.’ Ook aan duurzaamheid is
gedacht. In het hele gebouw is ledverlichting toegepast en op het dak van de
laagbouw is een sedumdak aangebracht.
De Lakei is volledig verhuurd. Begin november zijn de woningen overgedragen
aan de huurders.

HSK prefab B.V.
Hogewaard 1
4233 VX Ameide
info@hskprefab.nl
www.hskprefab.nl
telefoon 0183—60 15 44

HSK prefab B.V.
Sterk in prefab timmerwerk!
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Stone
solutions
PROFESSIONEEL LIJMSYSTEEM VOOR STEENSTRIPS

BOSTIK STONE SOLUTIONS: DE DOORBRAAK IN ELASTISCHE STEENSTRIPSVERLIJMING
Voor een goede en duurzame verlijming van steenstrips heeft Bostik een compleet en
nieuw pakket ontwikkeld. Het lijmsysteem is uitvoerig getest door het onafhankelijke
onderzoeksinstituut TCKI en kan daarmee met zekerheid worden gebruikt op vrijwel
iedere ondergrond zoals beton, Rockpanel Natural gevelplaten, Eternit Eter-Backer HD
en Metaal. Bijkomende voordelen: het elastisch lijmsysteem is zeer goed bestand tegen
trillingen, geen elektrisch gereedschap nodig, stofvrije verwerking, schoon, geurloos,
weersbestendig en zeer duurzaam.
www.bostik.nl
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Perfectie tot in elk detail

De grootste beurs van
de Benelux op het gebied
van sportaccommodaties
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 ontwerpfase, tijdens het installeren tot en

met de serviceverlening als de lift
in gebruik is. Geïnteresseerd?

Bel ons voor meer informatie of
een afspraak.

rk4media
Ahoy.
2016

M i t s u b i s h i

e l e v a t e s

y o u

Rotterdam
5-7 oktober 2016
T 0318 - 586 586
www.mitsubishi-liften.nl

