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De grootste beurs van
de Benelux op het gebied
van sportaccommodaties

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
voor drie dagen, inclusief naam op frieslijst, op de plattegrond, in beurscata
website en in de beursApp. Vrije standbouw is uiteraard ook mogelijk en
€ 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.

SportXpo 2016
Postbus 215
5 - 7 oktober2016

2990 AR barendrecht
Fax:
+31 (0)85 111 78 91
www.sportxpo.nl
Informatie enLocatie
reserveringen:
Postbus 215Ahoy Rotterdam
2990 AR Barendrecht
Ahoy-weg 10
Telefoon: 085 - 111 78 90
3084 bA Rotterdam
Fax: 085 - 111 78 91
E-mail: info@work4media.nl

www.sportxpo.nl

Locatie:
Ahoy Rotterdam
10 Lodder Events & Producties en wor
SportXpo 2016 is eenAhoy-weg
initiatief van
tijdens de
drie
3084 BA ROTTERDAM
en wordt ondersteund door NoC*NSF, meerdere sportbonden en A

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

Events & Producties

SportXpo 2016 is een initiatief van Lodder Events en Work4Media en wordt ondersteund door NOC*NSF, meerdere sportbonden en Ahoy.
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Doelgroep
Directies en management van
opdrachtgevende bedrijven
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andere betrokken overheden,
architectenbureaus, advies- en
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere
manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Hoewel dit vaktijdschrift
zorgvuldig en naar beste weten wordt samengesteld, kan de uitgever niet instaan voor de
juistheid of volledigheid van de informatie. uitgever en auteurs aanvaarden geen enkele
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen
en/of beslissingen die gebaseerd zij n op de in dit vaktijdschrift gegeven informatie.
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Inhoud
6

Utrecht
Hoogst duurzame renovatie maakt hoofdkantoor
a.s.r. sprankelend wit
en sluit de tuin aan op
de Ecologische Hoofd
structuur

10

Utrecht
Forse hotel/congres/
kantoorontwikkeling langs
de A12, met Toekan

Industrie

‘MET APENOOGJES KIJKEN’
De bouw van WILDLANDS
bouw
Zijn de rotsblokken bestand tegen een enthousiaste ijsbeer?

3.300 punten

Kunnen de bavianen over de keerwanden klimmen? Bijzon-

Het beheersen van alle aandachts- en
veranderpunten was een enorme klus

dere vragen die bij VolkerWessels tijdens de bouw van WILD-

34

Leiden

LANDS Adventure Zoo Emmen aan de orde van de dag zijn.

voor Nijkamp. Bijhouden op papier
bleek ondoenlijk. Digitool ED Controls

“Je leert met apenoogjes kijken”.
markt brengt 525 plaatsen

bracht uitkomst. Nijkamp maakt digitaal zogeheten tickets (opnamepunten)

Parkeergarage Lammer-

N

tot 7 lagen onder de grond

a een bouwperiode van ruim

Te netjes

twee jaar is themapark WILD-

Nog zoiets typerends: bouwvakkers

40

Zaandam
bleken te netjes te werken. Roely Hof-

LANDS klaar om haar deuren

Duizend
man vanzitplaatsen
WILDLANDS hield zich bezig
te openen voor het publiek. Bouwen
in duurzaam
Justitieel
met de uitvoering
van de thematisering
aan een dierenpark betekent dingen
en geeft een
voorbeeld. “We wilden een
Complex
Zaanstad
doen en op een manier werken die
je als bouwbedrijf anders nooit doet.

aan en verstuurt deze aan de verantwoordelijke personen. “Met 140 objecten en zes kilometer rotswand zijn dat
er nogal wat. Op het hoogtepunt stond
de teller op 3.300. Nu zijn we de laatste
punten aan het afwerken.”

kring van stenen voor de impala’s om in

te schuilen. Krijgen we een keurig rond
Standaardnormen zijn er niet.
44WanneerEmmen
is een rotsblok ‘ijsbeerproof’? “Neem cirkeltje, terwijl het er natuurgetrouw

In Wildlands Adventure
en dus rommelig moest uitzien.”
Zoo Emmen leer je met
gewicht van een volwassen mannetje
Het laatstekijken
woord
apenoogjes
de omtrek van een ijsbeerpoot en het

14

Delft
DSM zet met Lab 6
eerste stap voor campus
Fit4Future

20

Schiphol-Oost
Fokker 7 is als eerste logistieke gebouw ter wereld
ontwikkeld in lijn met de
C2C-filosofie

30

Nijkamp, coördinator kwaliteit namens

46

geleerd.

Papendrecht

50

Het tekent de werkverhoudingen op

de bouwplaats.
Leersum

bouwconcern VolkerWessels, inmiddels

Venlo
Gilde Opleidingen na tien
weken evolutionair en
circulair (ver)bouwen weer
op en top fris

26

en je komt een heel eind”, heeft Jan

Dierverzorgers en art

directors hebben het laatste woord.

Uniek

Gedetailleerde luxe in
Keuren zij een onderdeel af, dan moet
Kasteel Broekhuizen na
daar opnieuw naar gekeken worden.
restauratie
hotel/conZelfs als hettot
eigenlijk
al klaar is. “Op teferentieoord/restaurant
kening kun je niet alles overzien”, legt

Dat het een bijzonder project is ge-

Hofman uit. “Zo was in het verblijf van

22 hectare realiseren is uniek”, conclu-

de stokstaartjes wel de hoogte-eis van
Helmond

de wanden
gehaald, maar
Strakke
nieuwbouw
nableken deze
toch opklimbaar te zijn. Dat moet dan

brand Addapt Chemicals
aangepast worden.”

weest, daar is iedereen aan tafel het
over eens. “Dierentuinen vernieuwen
natuurlijk regelmatig of bouwen een
stukje aan, maar een nieuw park van
deert Bertus Boers, senior manager van
adviesbureau draaijer+partners.
Op 25 maart is de officiële opening
van WILDLANDS.

52	Digitaal visitekaartje
voor gebouwen
Bouwregister.nl haakt in
op Near Field Communication-ontwikkeling

Nieuw warehouse brengt
Staay Food Group dichter
bij de teelt
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Renovatie a.s.r. • Utrecht

Tekst: Hans Ouwerkerk

a.s.r.

van van G naar A

Het hoofdkantoor van a.s.r. aan de Archimedeslaan in Utrecht staat er sprankelend bij na de grootschalige
duurzame renovatie. Tussen 2013 en eind 2015 is het kantoorgebouw volledig ingericht op het Nieuwe
Generatie Werken (NGW): 2.800 flexplekken bieden genoeg ruimte voor 4.000 medewerkers. Het gebouw
voldoet nu aan de hoge duurzaamheidsambities van a.s.r. De huisvesting is daarmee kostenefficiënter en
maar liefst 50% energiezuiniger geworden: een energielabelsprong van G naar A.

Opdrachtgever
a.s.r. Nederland NV, Utrecht

Beelen, Houten
Tilcoating, Tilburg

Architect
Team V Architectuur, Amsterdam

Gevelrenovatie
Alucet BV, Waalwijk

Adviseurs
DGMR, Den Haag

Groenvoorzieningen
Mostert De Winter, Breda

Hoofdaannemer
Bouwcombinatie Ballast Nedam
Kuijpers Installaties

Renovatieperiode
januari 2013 – december 2015

Industriebouw • maart 2016 • 6

Bouwprogramma
Renovatie van kantoorgebouw en de
bouw van een nieuw ondergronds
vergadercentrum
Bruto vloeroppervlakte
85.000 m2

Utrecht • Renovatie a.s.r.

Transparant, energiezuinig,
duurzaam en kostenefficiënt

Zaagtandgevels van aluminium

Gevelpartner in
duurzaam renoveren
Na drie jaar kan Alucet BV te Waalwijk, met trots terugkijken op
een succesvolle renovatie van het project ASR te Utrecht. De combinatie van vakmanschap en samenwerking was de grondslag
geweest voor dit prestigieus project.
Het gebouw dateert uit 1974 en is met 86.000 m2 een van
de tien grootste van Nederland. In 2010 werd na grondig
onderzoek besloten tot duurzaam renoveren in plaats van
nieuwbouw. Het renovatieontwerp is gemaakt door Team V
Architectuur en uitgevoerd door uitgevoerd door Ballast
Nedam en installateur Kuijpers. Tijdens de renovatie bleef
het pand in gebruik. Het volledig strippen en verduurzamen is daarom in fase uitgevoerd.

Daglicht
Het resultaat is een transparant, energiezuinig, duurzaam
en kostenefficiënt kantoor, waar het niet alleen voor medewerkers fijn is om te werken, maar waar ook externen
van harte welkom zijn en aangenaam kunnen vertoeven.
Uit de bestaande kantoorvloeren zijn vides gezaagd om
extra invallend daglicht en ruimtelijk contact tussen de
verdiepingen te verkrijgen.

Groen gedacht
Er is veel aandacht besteed voor groene oplossingen. Maar
liefst 98% van het puin is hergebruikt. 42.000 vierkante
meter nieuw tapijt is deels is gemaakt van gebruikte materialen en is zelf ook weer 100% recyclebaar is. Het garen

In 2013 maakte Alucet een start met de engineering van de 3Dvormige zaagtanden in de gevel en om de vertaling te maken
naar een technisch haalbaar aluminium product. Na de tekenfase
is een proefopstelling gebouwd en zijn de laatste technische
aanpassingen verricht. Aansluitend hierop heeft Alucet met de
belanghebbende partijen de planning en het logistieke traject
bepaald. Bij deze planning was het van groot belang om de
doorlooptijd en voorbereidingen voor de komende drie jaar in een
vroeg stadium in kaart te brengen. Deze aanpak was essentieel
om dit project succesvol te laten verlopen. Ook maakte dit mede
een duurzame renovatie mogelijk zonder tijdelijke sluiting van
het gebouw voor de medewerkers.
Zowel in Nederland als België is renovatie een prominente
bouwactiviteit geworden. Dat geldt voor zowel verduurzamingsoperaties als herbestemmingen (wat ook weer duurzaam is).
Deze ontwikkeling is bij Alucet BV en de Euro Aluminium Groep,
waar Alucet onderdeel van uit maakt, jaren terug opgepakt en
doorontwikkeld. Dat is ook één van de reden dat Alucet BV zich
met trots een specialist en partner mag noemen op gebied van
duurzaam renoveren.
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De tuin sluit aan op de ecologische hoofdstructuur van de provincie Utrecht

nummer 1
in dak &
gevelbegroeiing

groen op hoog niveau
Westbroek 49B

4822 ZX Breda

+31 184 676 840

mostertdewinter.nl

Utrecht • Renovatie a.s.r.

De gevel fungeert in de zomer
als geventileerde spouw die
opgewarmde lucht afvoert en in
de winter als warmtebuffer om
overmatig afkoelen te voorkomen

van het oude tapijt is opnieuw gebruikt en de onderkant
werd grondstof voor wegenbouw en dakbedekking.

Klimaatgevel
Het gebouw heeft in totaal 17.000 m2 nieuwe klimaatgevel: een dubbele glazen gevel die energie bespaart en veel
meer daglicht het gebouw binnen laat dan de oude configuratie. De gevel fungeert in de zomer als geventileerde
spouw die opgewarmde lucht afvoert en in de winter
als warmtebuffer om overmatig afkoelen te voorkomen.
Daarnaast draagt werken in het licht bij aan een betere
gezondheid en slaap van de mensen die werkzaam zijn
in het gebouw.

Bijen

Bouwen met groen
Gebouwen worden steeds duurzamer en groener. Niet alleen door
warmte en energie te besparen. Maar ze worden ook letterlijk
groener. Niet door zomaar een paar planten neer te zetten, maar
door voorzieningen te treffen waarbij buiten, binnen wordt, of
andersom. Bij de renovatie van het kantoor van a.s.r. in Utrecht had
de opdrachtgever grote duurzaamheidsambities. Die zijn door Mostert De Winter uit Breda vertaald in bijzondere toepassingen, zoals
840 m2 groene gevels,14 wintertuinen en 10.000 m2 daktuinen.
Hans van Cooten, directeur bij Mostert De Winter, is eindverantwoordelijke van dit project. ‘Bouwen met de natuur sluit
helemaal aan bij het Nieuwe Generatie Werken en is een ideale
oplossing om de leefomgeving van kantoren te verbeteren.’ Bij
a.s.r. werd er vanuit een bestaande situatie gewerkt. Dat is soms
complexer dan bij nieuwbouw. Van Cooten: ‘Je hebt immers te
maken met bestaande vloeren en daarbij behorende belastingcapaciteit. Om dan een binnentuin met bomen te realiseren is op
z’n zachtst gezegd wel een uitdaging.’

De tuin bij het kantoor sluit aan op de ecologische hoofdstructuur van de provincie Utrecht en biedt onderdak aan
diverse diersoorten zoals vleermuizen, egels, salamanders,
insecten, ooievaars en ringslangen. Gezien de bijenproblematiek heeft a.s.r. nadrukkelijk gekozen voor het huisvesten van een bijenvolk. Er wordt op biologische wijze geïmkerd en de tuin is beplant met bij-vriendelijke planten.

Wij wensen bestuurders en medewerkers van A.S.R.
de Nederlandse verzekeringsmaatschappij voor alle verzekeringen,
een geweldige werksfeer en veel succes
in het prachtige vernieuwde hoofdkantoor in Utrecht.

AeerLdeUalCheEt AlTuminBiu.Vm.Zetwerk

produc
prachtige door
voor ondermeer deontworpen gevels.
MVSA ARCHITECS

Altijd zicht op groen
In de wintertuinen van a.s.r. staan er bijvoorbeeld palmbomen
van maar liefst twaalf meter hoog en wintergroene magnolia’s
van zo’n acht meter hoog. Van Cooten: ‘De bomen die op het dak
staan hebben zelfs alle ruimte om tot volle wasdom te komen.’
De groene gevel is opgebouwd uit het cradle to cradle gecertificeerde ModuloGreen Systeem, glasvezelversterkt polypropyleen
modules die gevuld zijn met een natuurlijk substraat en beplanting. In het geval van a.s.r. zo’n 20.000 stuks! De ingebouwde
druppelleidingen voorzien het systeem van het benodigde water
en voedingsstoffen. Hans van Cooten: ‘Dit is door de klant op afstand te monitoren via de IPad.’ Een slim systeem dat bovendien
ook nog eens isolerend werkt en een duurzaam water en energieverbruik kent. Dankzij de toegepaste beplanting lopen binnen en
buiten naadloos in elkaar over en hebben de medewerkers van
a.s.r. altijd uitzicht op groen. En dat werkt wel zo prettig.

Euro Aluminium B.V.
Postbus 86
4760 AB Zevenbergen
0168-37 23 00
info@euroaluminium.nl
www.euroaluminium.nl

Alucet B.V.
Postbus 1071
5140 CB Waalwijk
0416-34 16 65
info@alucet.nl
www.alucet.nl
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De Winthont • Utrecht
In de oksel van de A12 en de Europalaan

Opdrachtgever
Onis Vastgoed BV, Rijssen

Installateur
Linthorst Techniek bv, Apeldoorn

Bouwperiode
December 2014 – medio 2016

Architect
Van den Oever Zaaijer & Partners,
Amsterdam

Afbouw
Rikkert Afbouwgroep, Enter

Bouwprogramma
Hotel & kantoorgebouw

Parkeermanagementsysteem
WPS Parking Systems, Eindhoven

Bruto vloeroppervlakte
34.500 m2

Aannemer
Bouwbedrijf Wessels Zeist bv, Zeist
Industriebouw • maart 2016 • 10

Tekst: Hans Ouwerkerk

De Winthont
= kantoorvolume + Toekan

Waar de A12 bij Utrecht de Europalaan kruist, bouwt Wessels Zeist pal aan de snelweg een complex
bestaande uit een hotel met congreszalen, een parkeerkelder en een kantorenpark voor zakelijke
dienstverlening. Het complex draagt de naam De Winthont en ligt aan de winthontlaan. Het hotel
is gekocht door Van der Valk, de kantoormeters worden voor de verhuur in de markt aangeboden.
In totaal omvat het project een bruto vloeroppervlakte van ongeveer 47.000 m2. Een uitdaging die
projectleider René Kunstman van Wessels Zeist en zijn mensen graag aanpakken.

Van der Valk toren met zwembad op de 19e

Kunstman: ‘Begin december 2014 zijn we
gestart met het grondwerk en heien van
700 palen.’ Omdat bijna het hele terrein
volgebouwd wordt is met name de logistiek een kwestie van goed plannen. Er kan
maar één vrachtwagen tegelijk lossen.
Werkvoorbereider Marien Brand: ‘Iedere
vracht wordt volgens afspraak geleverd.
Zo ontvangen we alles just in time.’

Dikke vloer
Het bouwproces is betrekkelijk traditioneel, al worden er soms wel speciale eisen gesteld. Marien: ‘Zo is de vloer op de
vierde verdieping maar liefst 90 centimeter dik in verband met de verspringende
overspanning van de lagen eronder. Best
een uitdaging om die op 20 meter hoogte
te realiseren. Vanaf deze verdieping werken we volgens de tunnelcyclus waarbij
we drie tunnels gebruiken om te storten en de vierde dient als werktunnel.’
Kunstman: ‘De veiligheid staat steeds
voorop. Op sommige momenten, zoals
bij het uittrekken van de tunnels, zijn
onze mensen aangelijnd. Er worden geen
onnodige risico’s genomen!’

Metselen van boven naar onder
Kwaliteit leveren is vanzelfsprekend bij
Wessels Zeist. Marien: ‘Zo werken we bij
het metselen van boven naar beneden.
Dit is efficiënt omdat we gelijk kunnen

WPS biedt een compleet scala
aan innovatieve, digitale webbased parkeeroplossingen die
schaalbaar zijn naar iedere
situatie. Hiermee is er altijd
een oplossing die past bij uw
parkeerbehoefte.
WPS Parking Systems B.V.
040-250 91 95
verkoop@wps-nl.com
www.wpsparkingsolutions.com
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Afbouwer werkt met passie
Hoe word je een van de grootste afbouwers van Nederland? Door
het werk met passie uit te voeren. Door elke keer de lat net een
stukje hoger te leggen en net even dat stapje extra te zetten.
Arjen Jansen, directielid bij Rikkert Afbouwgroep: ‘Wij zijn trots op
het werk dat wij uitvoeren.’
Momenteel werken de mensen van Rikkert aan De Winthont,
in opdracht van Wessels en Van der Valk: 10.000 m2 lijmwerk,
4.000 m2 gasbeton panelen, stelwerk binnen kozijnen, afwerkvloeren, stucwerk en tegelwerk. Rikkert Afbouwgroep is als
afbouwer verantwoordelijk voor het hele afbouwtraject. Arjen
Jansen: ‘Dat kunnen wij door het totaalconcept wat wij aanbieden met één aanspreekpunt. Dat is uniek in de branche en hiermee zetten wij onszelf in de markt.’ Rikkert afbouwgroep werkte
al eerder aan een vijftal projecten voor Van der Valk, maar nog
niet eerder op zo’n grote schaal. Arjen Jansen: ‘Er liggen best hoge
eisen. Het moet soepel en kwalitatief hoogwaardig gebeuren.
We zijn trots op het vertrouwen dat we hebben gekregen en we
zijn erg blij met het project. De uitdaging zit hem ook mede in de
repetitie. Door ‘just-in-time’ leveringen en een goede samenwerking verloopt het hele proces zonder problemen.’

Parkeeroplossingen
op maat
Aan de Winthontlaan in Utrecht komt het hoogste Van der Valkhotel van Nederland. Een bouwproject van deze omvang vereist
betrouwbare partners en maatwerk oplossingen. De opdrachtgever heeft in WPS Parking Systems zo’n partner gevonden. WPS
heeft ruim 30 jaar ervaring en verzorgt een op maat gesneden
parkeermanagementsysteem voor Van der Valk in Utrecht. ‘Zo
zorgt de geïntegreerde kentekenherkenning voor extra parkeergemak voor hotelgasten, congresbezoekers en gasten voor het
restaurant’, zegt Ronald van Leenen, hoofd verkoop binnendienst.
‘Extra efficiënt is de kortingsmodule die we leveren. Via een
touchscreen is snel en eenvoudig een ‘korting’ te verlenen indien
specifieke gasten niet hoeven te betalen. Het is een handzaam
apparaat dat door de aansluiting op Wi-Fi plaats-onafhankelijk te
gebruiken is.’ WPS is verantwoordelijk voor de invulling van het
complete parkeersysteem. Vanuit de gevoerde adviesgesprekken met stakeholders en direct betrokkenen is gekozen voor het
bewezen WPS-ParkAdvance™-Concept, een efficiënt systeem en
uitermate geschikt voor toepassing bij hotels.

Afbouw
Onze passie is om onze opdrachtgever
te ontzorgen middels één aanspreekpunt
voor de totale afbouw. Daarbij willen we
opdrachtgevers positief verrassen met
onze energieke organisatie.

Bezoekadres

Postadres

Vonderweg 27
7468 DC Enter

Postbus 92
7468 ZH Enter

T 0547-38 61 00
F 0547-38 19 76
E info@rikkertafbouwgroep.nl

www.rikkertafbouwgroep.nl
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Metselwerken
Stoffering

Utrecht • De Winthont

starten met de droge afbouw en geen
grote uitsparingen vrij hoeven laten voor
de ankers. Het werk zelf blijft schoner
doordat we geen last hebben van valspecie bij het doorstrijken. Het glaswerk
wordt uitgevoerd in ‘Triple’ beglazing met
een hoge geluids- en warmte-isolatie.’

Hoog zwembad
De verstandhouding met onze opdrachtgever Onis Vastgoed BV en met Van der
Valk is prima. René: ‘Er wordt soms veel
gevraagd, maar door met elkaar aan
tafel te gaan zitten vinden we altijd een
oplossing. Zo wil Van der Valk graag een
zwembad op de 19e verdieping. Dat gaat
er komen en wordt tegelijkertijd het
hoogste zwembad van Utrecht.’ Ook met
de rest van de partners is goed overleg
en samenwerking mogelijk. En dat werkt.
(www.dewinthont.nl)

Tunnelbouw vordert gestaag

Er wordt soms veel gevraagd, maar
door met elkaar aan tafel te gaan
zitten vinden we altijd een oplossing.

Van warmtepomptechniek tot
opwekking tapwater:

All electric
Aan de zuidkant van Utrecht, pal langs de A12, bouwt Linthorst
Techniek in bouwteamverband een Van der Valk congreshotel
en kantorencomplex De Winthont. Een nieuwbouwproject van
in totaal 44.500 m2. De Winthont is all electric en beide panden
gaan voor een GPR-normering van drie sterren. Dit stelt speciale
eisen aan ontwerp en installatietechniek.
‘Van warmtepomptechniek tot aan de opwekking van tapwater,
alles is elektrisch,’ vertelt Jeroen, projectleider bij Linthorst Techniek. Dit bedrijf uit Apeldoorn is een dynamisch en innovatief familiebedrijf en behoort tot een van de grotere totaalinstallateurs
van Nederland. ‘We zijn in onze kracht als we in bouwteamverband een project kunnen oppakken’, vertelt Jeroen. ‘Dan hebben
we de mogelijkheid om al in de ontwerpfase mee te denken over
een optimaal installatieconcept.’
Linthorst werkt veel met BIM. Alle betrokkenen werken dan
in hetzelfde 3D-model. ‘Zo kunnen we met de opdrachtgever
virtueel door een pand wandelen in de ontwerp- en engineerfase.
Deze aanpak levert nauwkeurige ontwerpen op en zorgt voor een
efficiënte samenwerking. Een ander voordeel is dat we kanaalwerk beter kunnen prefabriceren. De meeste schachtleidingen
met aftakkingen zijn in onze werkplaats in Apeldoorn al prefab
gemaakt, waardoor we op de bouw alleen de lengtes met elkaar
hoeven te verbinden. Dat scheelt.’
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DSM Lab 6 • Delft

Tekst: Patrick Boor

DSM Lab 6
eerste onderdeel
Fit4Future

Op het DSM-terrein in Delft verrijst een hightech
laboratorium voor biotechnologisch onderzoek. ‘Lab 6’ biedt
plaats aan onderzoekscentrum DSM Biotechnology Center en
herbergt 285 werkplekken. Het atrium over vier verdiepingen
geeft het gebouw een open en modern karakter.

Opdrachtgever
DSM Food Specialities (DFS)

Aannemer
Heijmans Utiliteit

Architect
Cepezed uit Delft

Luchtverdeeltechnische
apparatuur
Solid Air Climate Solutions, Amsterdam

Constructeur
SmitWesterman, Gouda
Toezicht
Kontek, Hoofddorp
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Gevel
TGM-NL, Asten
Beheer en advies technische
installaties
Alewijnse Delft BV, Delft

Bouwprogramma
Kantoor voor biotechnologisch onderzoek met hightech laboratoria, ver
gaderfuncties en 285 werkplekken.
Bruto vloeroppervlakte
13.500 m2
Bouwsom
€ 23 miljoen

DSM Lab 6 ligt aan de rand van het uitgestrekte
DSM-terrein en op de grens met Rijswijk

Chemie- en biotechnologieconcern DSM
investeert miljoenen in de ontwikkeling van onderzoekcentra (research en
development) in Sittard-Geleen en Delft.
De bouw van Lab 6 vormt het eerste
deel in het vernieuwingsprogramma
Fit4Future, dat het westelijk deel van het
DSM-terrein in Delft omtovert tot een
campus voor innovatieve organisaties en
bedrijven in biotechnologie. Aannemer
Heijmans bouwt het pand met een oppervlakte van ongeveer 13.500 m2.

2:1
Lab 6 vervangt het verouderde
Beijerincklab, dat sinds 1984 als onderzoekscentrum fungeerde. Architectenbureau Cepezed bedacht een strak
gebouw: compact van buiten, open van
binnen. Lab 6 bestaat uit vier verdiepingen. Het atrium aan de voorzijde, de
raamwanden, dubbele hoogten, trappen
en panoramalift geven het gebouw een
open en moderne uitstraling. Net als de
gevel (4000 m2) die bestaat uit een ther-

mische schil met driedubbel isolatieglas
en metalen sandwichpanelen. De opengesloten verhouding (2:1) zorgt voor veel
daglicht op de werkvloer, onder meer
bestaande uit 285 werkplekken en een
auditorium. De laboratoria voor biotechnologisch onderzoek, die minder daglicht
nodig hebben, zijn in het midden van
het gebouw geplaatst en omgeven door
schachten, installaties, opslagruimten en
apparatuur voor onderzoek.

Industriebouw • maart 2016 • 15

Technisch Beheer
Wij dragen zorg voor het beheer en onderhoud van gebouwen

Energiek

Betrouwbaar

Verbindend

Vakkundig

Alewijnse Delft BV
Westlandseweg 13,
2624 AA Delft
+31 (0)15 268 40 00
ade@alewijnse.nl

Inzicht

in Vastgoed

kontek.nl

Siriusdreef 16
2132 WT Hoofddorp
T 088 222 15 00
info@kontek.nl

www.smitwesterman.nl

Kontek is onderdeel van

KOEL- EN VRIESHUISBOUW

ISOLATIESYSTEEMBOUW

Bij K.I.M. Nederland profiteert u van een unieke expertise in de koel- en
K.I.M. Nederland B.V.

vrieshuisbouw en isolatiesysteembouw. Deze is volledig afgestemd op uw

Tweelingenlaan 144

logistieke organisatie en de actuele marktontwikkelingen in uw branche.

7324 BP Apeldoorn
T. +31 (0)55 368 91 91
info@kim-nederland.nl
www.kim-nederland.nl
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Dat zorgt voor een eindproduct dat exact aansluit op uw eisen en wensen!

Delft • DSM Lab 6

Op het dak: de centrale
luchtbehandeling en koude opwekking

Transparant

Weinig kolommen
De ruimten zijn flexibel in te delen
dankzij omvangrijke overspanningen
die zorgen dat de vloervelden uit zo min
mogelijk kolommen bestaan. De luchtafzuiging en binnenzonwering zijn in
de gevels verwerkt. Naast laboratoria
en vergaderruimte, zijn er op de begane
grond een IT serverruimte en een deel
van de watergedragen installaties te vinden. Bovenop het pand komt de centrale
luchtbehandeling en koude opwekking.

Continuïteit en
betrouwbaarheid in
installatiebeheer

solid-air.nl

Innovatieve oplossingen
voor lucht- en klimaattechniek
Solid Air® Climate Solutions is een internationaal actieve
specialist in innovatieve oplossingen op het gebied van
klimaat- en luchttechniek in onder meer kantoren, industrie,
zorginstellingen, gezondheidszorg, retail- en horecabedrijven,
scholen, multifunctionele centra, stadions en woningbouw.
Ons productgamma is groot: van roosters en luchtbehandelingkasten tot en met koelconvectoren, klimaatplafonds en
brandwerende producten. Wij leveren alle producten om van
frisse buitenlucht een aangenaam binnenklimaat te maken.
Solid Air® Climate Solutions maakt deel uit van de Nijburg Industry Group. De groep
omvat een internationaal actieve organisatie die bestaat uit de bedrijven Solid Air®
(luchtbehandeling, luchtverdeeltechniek, klimaatplafonds, brandwerende producten
en koelconvectoren), Velu® Klimaattechnische Groothandel, Nijburg® Klimaattechniek
(engineering, installatie en montage). en Nijburg® Products (productie/fabricage).

Voor DSM
Biotechnologie
Center (lab 6) te
Delft hebben wij
alle roosters,
regelkleppen en
koelconvectoren
geleverd.

Tel +31 20 696 69 95
mail@solid-air.nl

Alewijnse Delft BV beheert en onderhoudt als maincontractor
de technische installaties in de gebouwen van de DSM Biotech Campus Delft. Het gaat om multidisciplinair beheer, van
verlichting tot en met klimaat en van liften tot en met bliksemafleiding. ‘We zorgen voor continuïteit en betrouwbaarheid van
de installaties en een optimale kostenverhouding’, aldus Ronald
Dercksen, contractmanager van Alewijnse. Alewijnse adviseerde
DSM bovendien over het ontwerp en installatiebeheer van de
nieuwbouw van Lab 6. Over de koppeling met bestaande installaties en gebouwen op het terrein en de techniek en het onderhoud bijvoorbeeld. ‘DSM legt sterk de nadruk op veilig werken en
hanteert de life saving rules. We werken in kantoren, laboratoria,
productieomgevingen en warehouses. Dat maakt ons werk complex en vereist nauwkeurige afstemming met de opdrachtgever.’
Bij Alewijnse werken 1.300 mensen, in binnen- en buitenland. Het
bedrijf levert, plaatst en onderhoudt elektrische systemen in de
maritieme sector, retail en procesautomatisering voor de industrie. Als technisch beheerder werkt Alewijnse onder meer voor
HTM in Den Haag, Janssen Biologics in Leiden, Zorggroep Yulius
(landelijk), Rijksgebouwendienst en TU Delft.

• Luchtbehandeling • Luchtverdeeltechniek • Klimaatplafonds • Brandwerende producten • Koelconvectoren
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Hoge prestaties met

Hollandse
klimaatgevel
TGM–NL B.V. realiseerde als partner/onderaannemer de elementengevels
voor het project DSM LAB 6 te Delft. In de tenderfase heeft TGM in overleg
met Heijmans Utiliteit een kostenefficiënt alternatief bedacht voor een
technisch perfecte gevel welke binnen de gestelde planning te realiseren was.

Leveringsomvang gevelonderdelen TGM–NL B.V.
·
.
.
.
.
.
.

4000 m2 elementengevels met glas-, paneel- en roostervulling
480 stuks plenumbakken
470 stuks geïntegreerde rolgordijnen klimaatgevel

Entreeportaal binnen en buiten
Mock-ups
Testen van elementengevel en werking Hollandse klimaatgevel

Langdurig technische onderhoud

DSM LAB 6 | Delft

DSM LAB 6 | Delft

Technisch Gevelbouw Management
Heesakkerweg 19 Asten

+31 493 32 77 22

www.tgm.nl

DSM LAB 6 | Delft

Klimaatgevel
Voor dit project zijn profielen ontwikkeld met uitwisselbare
beglazing en panelen, zodat de gevel kan veranderen als
ruimten in de toekomst een andere functie krijgen
TGM-NL. B.V. uit het Brabantse Asten ontwierp, plaatste en
monteerde de elementengevel van Lab 6 op het DSM-terrein in
Delft. De gevel met een oppervlakte van 4.000 m2 bestaat uit
een zogenoemde thermische schil met driedubbel isolatieglas en
metalen sandwichpanelen met een hoge isolatiewaarde. Aan de
binnenzijde zijn ter plaatse van de vloer houten plenumbakken
geplaatst die aansluiten op de luchtinstallatie. De binnenzonwering voert de zonnewarmte af, met een betere klimaatbeheersing
en lager energieverbruik in Lab 6 als resultaat.
‘De zonwering vormt een extra schil in de gevel en creëert
een spouw als luchtafvoer’, zegt Leon van Osch, commercieel
directeur van TGM-NL ‘Licht en lucht komen er nauwelijks door;
prettig voor mensen die achter een beeldscherm werken en een
verbetering van de zontoetredingsfactor. We hebben voor dit
project unieke profielen ontwikkeld met uitwisselbare beglazing
en panelen, zodat de gevel kan veranderen als ruimten in de
toekomst een andere functie krijgen.’ TGM is vanaf het voortraject bij de ontwikkeling van Lab 6 betrokken. ‘Voor de aanbestedingsfase ontwierpen we een compleet nieuwe concept, met
allerlei slimmigheden voor een strakke, energiezuinige gevel.’ De
Brabantse gevelspecialist plaatste eerder onder meer de gevels
van het Grotiusgebouw op het terrein van de Radboud Universiteit in Nijmegen en De Rotterdam.

Constructief:
open, flexibel, modern
Ingenieursbureau SmitWesterman uit Gouda ontwierp als
hoofdconstructeur de constructie van DSM Lab 6 in Delft. ‘De
wens van de opdrachtgever: een flexibel en transparant gebouw,
waarin mensen met elkaar in contact komen’, zegt Bert Offringa,
projectleider namens SmitWesterman. ‘We kozen voor een open
constructie met een puntvormige, ondersteunde, gewichtsbesparende vloer met overspanningen van 10,8 meter. De constructie
is hierdoor lichter dan gebruikelijk, dus zijn er minder palen en
funderingen nodig. De gevel houden we transparant, door constructief gebruik te maken van de bouwkundige gevelstijlen. Glazen wanden maken het gebouw licht en open. Het atrium en de
trappen over vier verdiepingen geven het gebouw een moderne
uitstraling.’ SmitWesterman werkte voor aannemer Heijmans
het BIM-model uit en verzorgde de engineering in de uitvoering.
Offringa: ‘We hebben bovendien de leidingbruggen aangepast en
Lab 6 verbonden met twee andere gebouwen op het terrein, door
de bouw van overdekte loopgebieden.’

Gezond klimaat
Lucht- en klimaatspecialist Solid Air Climate Solutions, onderdeel
van Nijburg Industry Group (Westerbroek), bedacht, ontwierp en
leverde voor Lab 6 op het DSM-terrein in Delft luchtverdeeltechnische apparatuur voor de conditionering van het gebouw. Het
gaat om de onderdelen in het transportsysteem van de luchtbehandeling, zoals buitenmuurroosters, regel- en brandkleppen,
variabele volumesystemen, geluiddempers, luchtverdeelroosters
en inductie units. Grootste uitdaging: de strenge eisen aan de
levensduur van de apparatuur, die moet functioneren in extreme
industriële omstandigheden in laboratoria.
‘Onze producten zijn voornamelijk ontworpen voor utiliteitsgebouwen met publieksfuncties, kantoorruimten en retail’, zegt Ben
van Ruiten, technisch adviseur van Solid Air Climate Solutions.
‘In Lab 6 moet verontreinigde lucht, met agressieve of toxische
stoffen, worden afgevoerd. Onze producten voor laboratoria zijn
uitgevoerd met RVS of polyestercoating in plaats van de standaarduitvoeringen van sendzimir verzinkt plaatstaal. Veiligheid
staat voorop.’ Een van de opvallendste esthetische wensen voor
Lab 6: het plaatsen van een lijn inductieunits in combinatie
met lichtarmaturen in een U-vorm. ‘Zo’n hoekunit is niet eerder
geproduceerd. Ook de afwijkende plafondmaat – vierkant
900 mm – zagen we niet eerder. Onze R&D-afdeling bleef tijdens
het bouwproces producten ontwikkelen en vernieuwen. We zijn
onderdeel van een grotere onderneming. Ieder bedrijfsonderdeel
profiteert van innovatie en verbetering van producten, net als
onze klanten.’
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Renovatie ROC Gilde Opleidingen • Venlo

Een Frisse School na tien
weken evolutionair en

circulair
bouwen
Tijdens de schoolvakantie is het schoolgebouw van
de Gilde Opleidingen in Venlo gerenoveerd. Zowel
het interieur als het exterieur werd flink aangepakt.
Nieuwe brandmeldinstallaties werden aangelegd en
er werd gebouwd volgens het principe ‘evolutionair
en circulair bouwen’. In de tien zomerweken ontstond
een Frisse School, zodat de studenten van Zorg &
Welzijn geen enkele les hoefden te missen.

Opdrachtgever
Gilde Opleidingen, Venlo

E-installaties
Levels Elektrotechniek, Buggunum

Adviseur
Re-born, Amsterdam

Lucht-water-warmtepomp
CIAT Nederland BV, Almere

Hoofdaannemer bouwkundig en
installatietechnisch
BAM Bouw en Techniek Regio Zuid,
Eindhoven
Industriebouw • maart 2016 • 20

Tekst: Loek Schaap

Gilde Opleidingen kan er
weer even tegenaan
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Veel wanden zijn gehandhaafd en
opgeknapt, en met milieuvriendelijke
verf geschilderd

◾
◾
◾
◾
◾
◾
◾
◾

Lichtinstallaties
Krachtstroominstallaties
Energie opwekken
Energie besparen
Data & communicatie
Beveiliging
Kabelmanagement
Domotica

Industrie & Utiliteit

KWALITEIT: DAAR STAAT LEVELS ELEKTROTECHNIEK VOOR
Dorpsstraat 54 | 6082 AR Buggenum
+31(0)613191873 | info@levelselektrotechniek.nl
www.levelselektrotechniek.nl
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Venlo • Renovatie ROC Gilde Opleidingen

Dit is een Fris Lokaal

‘We kenden een zeer kort voorbereidingstraject
van negen weken’, licht Jan Verhamme, projectleider bij BAM Bouw en Techniek, toe. ‘De uitvoeringsperiode van de renovatie nam slechts tien
weken in beslag en vond plaats in de schoolvakantie en gedurende de bouwvak. In de beschikbare weken zijn de drie verdiepingen (6.000 m2),
het dak (2.000 m2) en de complete gevel gerenoveerd’. BAM was als hoofdaannemer verantwoordelijk voor het engineeren, renoveren en te
onderhouden van de installaties van het gebouw.
Dit alles conform UAV-gc 2005, op basis van een
Voorlopig Ontwerp (LOD200 model).

Frisse Scholen Klasse B
Over het proces meldt Verhamme: ‘We hebben
een door Global Architecture opgesteld LOD200
model (Revit) ontvangen. Voor deze renovatie
heeft BAM het definitief ontwerp, conform LOD
400 uitvoeringsgereed, opgesteld. De ontwerpfase
bestond uit het ontwerpen en engineeren van de
nieuwe gebouw gebonden elektrotechnische - en
werktuigbouwkundige installaties, waarbij het
doel was de uitgangspunten van Frisse Scholen
klasse B te behalen en de exploitatielasten zover
mogelijk te minimaliseren. De engineering vond
plaats op locatie. Overigens kwamen tijdens de
engineering constructieve beperkingen aan het
licht. Zo mochten tijdens het uitwerken van de
luchtkanalen en luchtbehandelingskasten geen
sparingen in de vloeren gemaakt worden. Dan
moet je zoeken naar creatieve oplossingen´.

Circulaire economie
Verhamme: ‘De renovatie is zoveel mogelijk uitgevoerd volgens de principes van ‘evolutionair en

Vakantiebaan bij
Gilde Opleidingen
‘Bijzonderheid bij dit project was de snelheid waarin het moest
gebeuren. Binnen tien weken gedurende de schoolvakantie’, merkt
Jacques Levels op. ‘Veel disciplines waren er aan het werk, dat
vereiste een goede planning en afstemming met andere partijen’.
Directeur Levels van Levels Elektrotechniek vervolgt: ‘Wij staan er
om bekend dat we flexibiliteit in huis hebben en continue gaan
voor een planning, ook in de zomer. Om dan dertig man op te
trommelen vergt veel inspanning. Ongeacht wat of waar of welke
tijd of tijdsbestek, het is onze kracht dat wij kunnen anticiperen
en invullen’.
Levels heeft het over het renovatieproject ROC Gilde Opleidingen
in Venlo, medio 2015. ‘Wij hebben daar de licht- en krachtinstallatie aangepast en vernieuwd, en we hebben de brandmeldinstallatie, de bekabeling door het hele gebouw, de datainstallatie en
de omroepinstallatie opnieuw aangelegd. De datainstallatie is
gedeeltelijk vernieuwd en gedeeltelijk hergebruikt.’
‘Wij zijn actief op elektrotechnisch gebied. Ook hebben we een
speciale afdeling security en beveiliging. Sinds afgelopen december hebben we een werktuigbouwkundige tak erbij, en daarmee
zijn wij totaalinstructeur geworden. Wij hebben een totaalpakket
in huis om alles aan te bieden en daar invulling aan te geven voor
opdrachtgevers, ook de grotere’, aldus Levels.
‘De begane grond van het ROC die nog niet was aangepakt, die
wordt aankomende periode aangeboden. Inmiddels heb ik de stukken ontvangen. Altijd weer spannend om voor zo´n opdracht te
gaan’. Levels Elektrotechniek is er als totaalinstructeur klaar voor.
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CIAT
L Y
S U S T A I N A B

voor al uw duurzame oplossingen
CIAT is een internationaal bedrijf met een lange geschiedenis; reeds sinds 80 jaar is CIAT
totaalleverancier van klimaatapparatuur. CIAT heeft zichzelf sindsdien gevestigd als Europese
leider op het gebied van airconditioning, luchtbehandeling, koeling, warmte-uitwisseling en
verwarming door middel van duurzame energie.
De CIAT Groep ontwikkelt en produceert producten en totaaloplossingen voor o.a. kantoren,
hotels, gezondheidszorg, winkels en industrie. De oplossingen die door CIAT worden ontwikkeld
en geproduceerd, kenmerken zich door een hoge energie-efficiëntie, uitstekende kwaliteit van
het binnenklimaat en comfort voor de gebruikers.

L I V E

Neemt u gerust contact met ons op voor het volledige programma en een passend advies.

LBK/WTW

L I V E

Watergekoelde
waterkoelaggregaten
en warmtepompen
tot 1400 kW

Ventilatorconvectoren

P U R E L Y

L I V E

W E L L

Luchtgekoelde
waterkoelaggregaten
en warmtepompen
tot 1350 kW

CIAT Nederland B.V. • Annie M.G. Schmidtweg 229 • 1321 NA Almere
Tel. 036 - 533 25 87 • Fax 036 - 533 25 97 • info@ciat.nl • www.ciat.nl

www.ciat.com

Venlo • Renovatie ROC Gilde Opleidingen

In tien weken zijn de drie verdiepingen (6.000 m2),
het dak (2.000 m2) en de complete gevel gerenoveerd

CIAT Nederland BV
Het gaat om het klimaat
In een opleidingsinstituut moet men zich goed kunnen concentreren. Daarbij spelen een optimale luchtkwaliteit en omgevingscomfort een belangrijke rol. Om die te kunnen waarborgen kiest
men bij de installatie voor een machine waar men op kan bouwen.

circulair bouwen’. Door het gebouw ‘evolutionair’
(GBS, flexibele indeling door bijvoorbeeld toepassen van systeemwanden onder bandrasters) te
renoveren kan worden ingespeeld op veranderende wensen, eisen en behoeften van de huidigeen mogelijk toekomstige gebruikers. Zo wordt
waarde behoud- en/of creatie geoptimaliseerd en
waarde vernietiging geminimaliseerd. Daarnaast
wordt in het principe van ‘circulair bouwen’ het
hergebruik van materialen verbeterd. Dit geldt
voor zowel de sloopwerkzaamheden als nieuw
toe te voegen materialen tijdens de realisatie en
gedurende de tweede gebruiksfase na renovatie.
Bij dit project zijn de plinten, kozijnen, deuren,
elektra (kabelgoten, wandgoten) en afdekraampjes hergebruikt’.

Lifecycle partner
‘Daarnaast was het een duurzaam project’, vervolgt Verhamme. ‘Veel bestaande wanden zijn gehandhaafd en opgeknapt, is er milieuvriendelijke
verf gebruikt, recyclebare en her te gebruiken
producten zijn toegepast, en er waren gescheiden
afvalstromen. Ook is een gedeelte van de verwijderde armaturen als tweedehands armatuur
weer verkocht.
Onze kracht is vooral dat we onze kennis, inzicht
en ervaring in de gehele levenscyclus van een
gebouw inzetten voor onze klanten. Onze missie bij BAM Bouw en Techniek is dan ook om
een lifecycle partner te zijn. Bij het project Gilde
Opleidingen leidt dit tot het verbeteren van de
prestaties van studenten en docenten doordat we
hebben ingespeeld op een leefbare leer- en werkomgeving’, aldus Verhamme.

In het project Gilde Opleidingen is gekozen voor een buiten opgestelde lucht-water-warmtepomp van CIAT Nederland, geproduceerd in Frankrijk. Mario Mallon was als projectleider betrokken
bij de renovatie in Venlo: ‘In samenwerking met Bam Bouw en
Techniek is gekozen voor de AquaCIAT Power ILDC 1500V extra
low noise. Deze heeft een verwarmingsvermogen van 370 kW en
een koelvermogen van 380 kW en wordt in de zomer, voor- en
naseizoen gebruikt om het ideale omgevingsklimaat te bereiken’.
In sommige projecten worden de specificaties van de installatie
aangereikt door een specialist. In het project Gilde Opleidingen
zat CIAT Nederland aan tafel met Bam Bouw en Techniek en
kwamen op die manier samen tot een passende oplossing voor
het vraagstuk. Mallon: ‘Dat biedt net een stukje extra vrijheid.’ Er
is specifiek gekozen voor de extra low noise uitvoering om zo het
geluid overlast optimaal te beperken. Dit wordt gerealiseerd door
een toerenregeling in combinatie met een speciale set ventilatoren. Tot slot zijn de compressoren onder de machine in een
speciale akoestische omkasting geplaatst waardoor de geluidsuitstraling naar de omgeving zo laag mogelijk is.
Gilde Opleidingen Venlo is een organisatie die naar duurzaamheid
op de langere termijn kijkt. Mario Mallon: ‘Er is bijvoorbeeld een
intentie om de machine over 25 jaar weer terug te nemen. Zo ben je
ook altijd als eerste in beeld als de installatie aan vervanging toe is.’
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Fokker 7 • Schiphol

Eerste C2C

logistieke gebouw ter wereld
Eind vorig jaar vond de oplevering
plaats van Fokker 7, het eerste
logistieke gebouw ter wereld dat in
lijn met de cradle to cradle filosofie is
ontwikkeld. Het modulair ontworpen
gebouw is demontabel en er zijn
uitsluitend duurzame materialen
gebruikt. De groene inrichting van
zowel de hal als de kantoorruimten
draagt bij aan een gezonde en
aangename werkomgeving.

Fokker 7 is de laatste ontwikkeling op
het bedrijvenpark Fokker Logistics Park,
het voormalig bedrijfsterrein van vliegtuigfabrikant Fokker. Het gebouw is ontwikkeld door AFBP C.V., het samenwerkingsverband tussen Delta Development
Group, VolkerWessels en de Reggeborgh
Groep. De realisatie van het prominent
aan de entree gelegen distributiecentrum is in handen van Systabo Turnkey
Bouw en KWS Infra. Door de modulaire
bouw is het pand geschikt voor multi
tenantgebruik, te weten één tot zes
huurders. De totale oppervlakte bedraagt
19.400 m2 waarvan 15.800 m2 opslagruimte en 3.600 m2 kantoor/mezzanine,
verdeeld over twee verdiepingen.

Geen pvc
Cradle to cradle betekent duurzaamheid
op alle vlakken en gaat veel verder dan
het gangbare duurzaamheidsdenken.
Materialen, energievoorziening, constructiewijze maar ook werkklimaat zijn
allemaal onderdelen van deze filosofie.
Alles is groen, gezond en gaat uit van de

Opdrachtgever
AFBP C.V.

Bouwkundig aannemer
Systabo Turnkey Bouw, Emschede

Architect
OPL Architecten, Utrecht

Aannemer
GWW KWS Infra, Vianen

Masterplan en
landschapsontwerp
BDP Khandekar, Rotterdam

Installaties
Homij Technische Installaties,
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Sprinklerinstallaties
Fire Stop

herbestemmingsgedachte. Een heel andere wijze van denken en werken, heeft
projectleider Frank Snijder ondervonden. ‘We hebben bijvoorbeeld nergens
pvc toegepast. Dat was soms best een
uitdaging, zeker voor de installateur.
Kabels, leidingen, verlichting, alles bevat
standaard pvc. Ook voor de dakbedek-

Dak- en gevelbeplating
RSC De Rooij-Snoeren-Combinatie BV,
Raamsdonksveer
Binnenafwerking
JG Stukadoors, Hillegom
Bouwperiode
December 2014 – november 2015

Schiphol • Fokker 7

Tekst: Margot Visser

Fokker 7

mogelijk vermeden ten gunste van boutverbindingen. Dak- en wandbeplating is
geschroefd in plaats van geschoten en
ook de installateur heeft zo min mogelijk
schietnagels gebruikt’, vertelt Snijder.

Gezonde werkomgeving
Cradle to cradle levert niet alleen een
zeer duurzaam en energiezuinig gebouw op, het betekent ook een prettig
en gezond werkklimaat voor de eindgebruiker. Dit wordt vooral bereikt door het
naar binnen halen van beplanting die
ook zorgt voor luchtzuivering. Er is veel
daglichttoetreding door een doorgaande
lichtstraat in het warehouse. Bijzonder
is ook het CO2 zuiverend truckcourt. Het
beton is voorzien van een toplaag van
olivijn, een groen mineraal met de bijzondere eigenschap dat het relatief snel
reageert met het CO2 in de atmosfeer en
dit afbreekt.

king moest een alternatief worden toegepast: dat is TPO geworden, een kunststof
zonder weekmakers.’

Makkelijk te demonteren
Design for disassembly houdt in dat
het gebouw in de toekomst kan worden
gedemonteerd en niet als sloopafval ein-

digt. Dat heeft uiteraard gevolgen voor
de toegepaste constructiemethoden. ‘Zo
zijn rondom de stalen ankers bakjes met
zand aangebracht om ze makkelijk te
kunnen demonteren. Voor de spanten
zijn uitsluitend handelsmaten toegepast, zodat ze later hergebruikt kunnen
worden. Lasverbindingen zijn zoveel

In december 2014 werd gestart met de
heiwerkzaamheden en op 11 november
2015 vond de oplevering plaats. Door
werken in BIM en een lean planning is de
oorspronkelijke planning gehaald. Fokker
7 is de eerste fase van een tweedelige
ontwikkeling. Bij voldoende verhuur in
Fokker 7 zal ook het vergelijkbare gebouw,
Fokker 8, snel erna worden gebouwd.

Gesloten achter- en zijkant
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Onze mensen staan erachter!

Nergens is pvc toegepast

Gedreven en boordevol ambitie staat Systabo achter haar
opdrachtgevers. In het bouwen van projecten, maar ook in het
voortraject: de inventarisatie van de eisen, de adviezen, de
architectuur en het afstemmen van de verschillende disciplines
op het eindresultaat. Wij delen graag onze kennis en ervaring
met onze opdrachtgevers. Nieuwsgierig?
Bel ons vrijblijvend voor een afspraak.

Design for disassembly

053-4358814 • info@systabo.nl • www.systabo.nl

Al ruim 30 jaar vervullen wij
de wensen van onze opdrachtgevers met veel plezier.
Of het nu een toiletplafond
sausen is of 50 woningen
stukadoren, elke opdracht is
van harte welkom. Meestal
is een vrijblijvend bezoekje
aan het werk om de opdracht
even op te nemen het handigst. Kunnen er vaste prijzen
worden gemaakt die op
verzoek per mail bevestigd
kunnen worden. Bij opdracht
gaan we dan zorgen voor
een keurig stuk vakwerk met
5 jaar garantie.
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Erkend stukadoorsbedrijf met ruim 30 jaar
ervaring
JG staat voor kwaliteit en service
Inzetbaar voor zowel woningen als
bedrijfspanden
5 jaar garantie op het werk
Aangesloten bij Afbouwkeur.nl
Snel een duidelijke en transparante offerte
Kom geheel vrijblijvend langs in onze
showroom
Afwerkingen te zien op groot formaat in
onze showroom
btw-tarief van 6% voor woningen ouder
dan 2 jaar

Wilt u graag meer weten? Bekijk dan
onze bedrijfsfilm op de website of kom
vrijblijvend langs!

Openingstijden showroom Hillegom
Donderdag
13.30 tot 17.00 uur en
19.00 tot 21.00 uur
Vrijdagmiddag 13.30 tot 17.00 uur
Zaterdag
10.00 tot 13.00 uur
JG Stukadoors Hillegom
Einsteinstraat 2, 2181 AA Hillegom
M: 06 -250 10 170
T: 0252 – 523332
E: info@jg.nl
W: www.jg.nl

Schiphol • Fokker 7

Fokker Logistics Park

Daar waar een
koudebrug ontstaat...
…komt Inncempro om de hoek kijken, de nummer 1 in esthetische en constructieve producten. Een koudebrug is een directe,
niet-isolerende verbinding tussen twee constructie elementen
waarlangs warmte verloren kan gaan. Hierdoor kunnen vochtproblemen optreden. Een koudebrug kan ontstaan bij overgangen
van een geïsoleerde muur met een vloerconstructie waarbij de
muurisolatie niet overgaat in de vloerisolatie en bij overgangen
van de muur naar ramen en deuren. Kantplanken van Inncempro worden thermisch verlijmd door middel van een hotmelt
machine (Reactieve Polyurethaan Hotmelt verlijming met UV indicator). Door deze volvlakke verlijming krijgt men een uitermate
hoogwaardig product. Inncempro is in Europa dé specialist op het
gebied van esthetische en constructieve producten en vanuit die
hoedanigheid ook toeleverancier geweest bij de bouw van het
distributiecentrum Fokker 7 te Schiphol.

Nr. 1 in esthetische en
constructieve producten

Vakmanschap in stucwerk
www.inncempro.nl

Een toonaangevend project, noemt Jan Onderwater van
JG Stukadoors het nieuwe Fokker 7 gebouw. Zijn bedrijf nam de
complete binnenafwerking van het pand voor zijn rekening: de
afwerking van de gipswandplaten, het spuitwerk, het schilderwerk en het glaswerk.

De Rooij-Snoeren-Combinatie
B.V.
In lijn met de cradle to cradle filosofie zijn uitsluitend milieuDe Rooij-Snoeren-Combinatie B.V.
SYSTEEMBOUW - DAK - EN GEVELBEPLATING

Forellenweg 3 • 4941 SJ Raamsdonksveer
Postbus 291 • 4940 AG Raamsdonksveer
Telefoon 0162 520 254
Telefax 0162 517 694
E-mail
info@rsc-bv.nl

www.rsc-bv.nl

Dumebo DWS

vriendelijke producten toegepast. ‘We hebben alles afgewerkt
met Brander Crystal, een hoogwaardige spuitpleister met ecokeurmerk. Dit product behoort tot de meest milieuvriendelijke
producten binnen de pleistertoepassingen in de bouw. Het heeft
een constante kwaliteit, stinkt niet en is zowel voor de huurders
als onze eigen mensen gezonder. Voor het schilderwerk hebben
we een watergedragen verf, ook met eco-keurmerk, gebruikt’,
vertelt eigenaar Onderwater.
Voor JG Stukadoors was het Fokker-bedrijvenpark al bekend terrein. Het stukadoorsbedrijf uit Hillegom werkte in opdracht van
aannemer Systabo eerder aan verschillende projecten op het park.
JG Stukadoors bestaat al ruim dertig jaar en heeft zo’n tien
medewerkers in vaste dienst. Het bedrijf is actief op zowel de
particuliere als de zakelijke markt. Spuit- en stucwerk, sierpleister
aanbrengen, verzekeringswerk bij lekkageschade, lijstwerk en
ornamenten alsmede restauratie aan stucwerk en pleisterlagen
en schade- en herstelwerkzaamheden zijn de diensten die JG
Stukadoors kan leveren. ‘We zijn een erkend stukadoorsbedrijf en
aangesloten bij Afbouwkeur.nl. We staan voor een hoge kwaliteit
en op tijd komen en gaan. Afspraken nakomen is voor ons de
normaalste zaak van de wereld’, aldus Onderwater.

Nieuw warehouse WDP voor

Staay Food

In opdracht van logistiek vastgoedspecialist WDP Nederland heeft Heembouw de nieuwe huisvesting voor
Staay-Hispa gerealiseerd. Op bedrijventerrein Nieuwland Parc in Papendrecht is een state-of-art warehouse
verrezen dat bestaat uit 7.500 m2 hal met koelcellen en circa 2.100 m2 kantoor. De koelcellen zijn geleverd
door Kim Nederland koel- en vrieshuisbouwer. Habeon Architecten maakte het ontwerp. BOAG advies en
management was bij dit project betrokken als adviseur en directievoerder.

Opdrachtgever
WDP Nederland, Breda

Bouwadviseur, directievoerder
BOAG Adviesgroep,

Docks
Stertil Dock Products, Kootstertille

Aannemer
Heembouw, Roelofarendsveen

Koelinstallaties
Huijbregts Koeltechniek, Prinsenbeek

Bouwperiode
Juni 2015 – december 2015

Architect
Habeon Architecten, Roelofarendsveen

Koelisolatie
KIM Nederland, Apeldoorn
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Papendrecht • Warehouse WDP

Group

Staay-Hispa is de sourcing-schakel in
het netwerk van Staay Food Group.
Sinds 1946 levert het bedrijf wereldwijd
een breed assortiment van verse groenen en fruit van uitstekende kwaliteit.
Staay Food Group positioneert zich, als
antwoord op ketenintegratie, dichter bij
de teelt door samenwerking en participaties. Vanuit hun regionale kantoren
houden zij intensief toezicht op het
teeltproces en directe leveranties aan
klanten. Bovendien teelt Staay Food
Group binnen en buiten Nederland op
eigen locaties verse groenten en fruit.
Zij werken wereldwijd nauw samen met
geselecteerde telers, telersvestigingen en
leveranciers.

Huurovereenkomst
Het nieuwe bedrijfspand voor StaayHispa ligt tegenover het bestaande pand
van Staay Export, in Alblasserdam. Dit

bestaat uit ruim 6.500 m2 hal, inclusief
entresol en circa 1.500 m2 kantoor. Beide
bedrijven behoren tot de Staay Food
Group, dat onder het motto “De wereld
is onze tuin” wereldwijd kwalitatief
hoogwaardige en betrouwbare groenten
en fruit uit eigen bron levert. Staay-Hispa
heeft een huurovereenkomst voor vijftien jaar gesloten met WDP Nederland.
Het warehouse is state-of-the-art en zit
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Papendrecht • Warehouse WDP

boordevol techniek. Zo beschikken de
koelinstallaties over CO2 als koelmiddel.
CO2 is een natuurproduct waardoor de
belasting op het milieu minimaal is, voor
nu en in de toekomst. In totaal wordt een
koelvermogen van 1.400 kW geplaatst.
Een CO2 installatie van een dergelijke
omvang is nog niet veel toegepast en dus
vernieuwend voor de branche.

Strategische ligging
Staay-Hispa was tot op heden gevestigd
in Barendrecht. Onder meer vanwege de

strategische ligging van de Drechtsteden,
de aanwezigheid van de Dordste Zeehaven, het aanbod van goed geschoolde
werknemers en de ontwikkeling van het
containertransferium in Alblasserdam
hebben zij besloten te verhuizen. Ook is
de keus gevallen op Nieuwland Parc vanwege de ligging aan de A15, een prima
verbinding met het achterland. Het
bedrijventerrein Nieuwland Parc waar
Staay-Hispa zich vestigt, is een gezamenlijke ontwikkeling van de gemeenten
Alblasserdam en Papendrecht.

KOEL- EN VRIESHUISBOUW

ISOLATIESYSTEEMBOUW

Bij K.I.M. Nederland profiteert u van een unieke expertise in de koel- en
K.I.M. Nederland B.V.

vrieshuisbouw en isolatiesysteembouw. Deze is volledig afgestemd op uw

Tweelingenlaan 144

logistieke organisatie en de actuele marktontwikkelingen in uw branche.

7324 BP Apeldoorn
T. +31 (0)55 368 91 91

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

info@kim-nederland.nl
www.kim-nederland.nl
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Parkeergarage Lammermarkt • Leiden

De cilindrische
parkeergarage wordt de
diepste van Nederland,
22 meter onder NAP

Architect
JHK Architecten, Utrecht

Grondinjectie, vochtbestrijding
Soil-ID, Breda

Constructeur
Royal HaskoningDHV, Amersfoort

Onderwaterwerkzaamheden
Disa International, Beerse (B)

Bouwvolume
40.000 m3

Hoofdaannemer
Combinatie Parkeergarages Leiden
(Dura Vermeer – BESIX)

Betonboringen en verlijmingen
Van der Jagt Groep, Krimpen a/d IJssel

Opdrachtgever
Gemeente Leiden

Installaties
SPIE-Building Systems

Bouwprogramma
Ondergrondse parkeergarage met
7 lagen, voor 525 voertuigen
Looptijd
Eind 2014 – begin 2017
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Tekst: Mirjam Oomens - Beeld: Buro JP (fotografie), A2 Studio (visualisaties)

Diep, dieper,

diepst
Opengewerkt
bovenaanzicht

Leiden profileert zich als stad
waar het goed toeven is, of
het nu draait om wonen,
werken of winkelen. Daarbij
is de bereikbaarheid van
de stad van groot belang.
De parkeerterreinen op de
Lammermarkt en de Garenmarkt
gaan daarom ondergronds. Meer
ruimte voor voertuigen én voor
evenementen en groen.

Leidens Ontzet

Het eerste project is de parkeergarage
onder de Lammermarkt, niet ver van het
Centraal Station. Voor de bouw waren
er een parkeerplaatsen op het maaiveld
aanwezig en die gaan nu naar beneden.
In totaal biedt de parkeergarage plek
aan 525 voertuigen. De bouwcombinatie
Parkeergarages Leiden Dura Vermeer –
BESIX kreeg de aanbesteding gegund.

Een belangrijke meerwaarde van deze
bouwcombinatie bleek respect voor
de stad én zijn inwoners. ‘Wij houden
rekening met de evenementen en feesten
die voor de Leidenaren belangrijk zijn’,
vertelt projectmanager Peter Gossink. ‘Zo
kon de kermis van het Leidens Ontzet (3
oktober), die elk jaar op de Lammermarkt
staat, gewoon doorgaan. Communicatie
met de omwonende particulieren en bedrijven hebben wij hoog in het vaandel.
Natuurlijk beperken wij de overlast zoveel mogelijk, maar bouwen zonder over-
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HOLCON BV is de juiste partner voor de realisatie van uw project in Utiliteitsbouw, GWW en
Woningbouw. We leveren niet alleen duurzame producten met een uitstekende kwaliteit, ook
de engineering en montage van uw ruwbouwproject is bij HOLCON in vertrouwde handen.

Droge voeten
in de bouwkuip?

Effectieve bodemafsluiters op basis
van horizontale waterglasinjecties.

Vochtbestrijding en betonreparatie
met bekende en ook met innovatieve
technieken en -middelen.
Vestiging Breda
Tel. 076-5498370
info@soilid.nl
www.soilid.nl

Vestiging Utrecht
Tel: 030-241 15 17
info@soilidvocht.nl
www.soilidvocht.nl
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Leiden • Parkeergarage Lammermarkt

last is onmogelijk. Dan komt het neer op
goede communicatie. Via diverse (sociale)
media informeren wij de omgeving over
plannen voor bijvoorbeeld werkzaamheden in de avond of het weekend. Dan
komt dat niet meer als verrassing en
ervaart men minder hinder. Eventuele
klachten nemen we serieus.’

Sociaal vriendelijke parkeergarage
De cilindrische parkeergarage wordt de
diepste van Nederland, 22 meter onder
NAP. Met ankers tot bijna zestig meter
diep en onderwaterbeton met staalvezels
is het project ook technisch uitdagend.
Een ander opmerkelijk aspect is dat de
oppervlakte na realisatie beschikbaar
moet zijn voor evenementen, zoals
de genoemde kermis en het jaarlijkse
Koningsdagconcert met Leidenaar Armin
van Buuren. Op parkeergarage Lammermarkt moet 1,5 meter gronddekking
komen in verband met toekomstplannen van de gemeente. ‘Dit vereist een
zeer sterke fundering’, aldus Gossink.
‘Hiervoor hebben we begin januari in

Begin januari is in bijna veertig uur tijd
3.500 kuub onderwaterbeton gestort

Laat maar zakken!
Betonborings- en sloopbedrijf Van der Jagt
Groep staat bekend om de grote aantallen
boringen en verlijmingen die zij in een project kunnen realiseren. Ook voor de diepste
parkeergarage van Nederland heeft men een
plan opgesteld.

komen te liggen. Door het hoge tempo van
wegpompen zakken de pontons met 22 centimeter per uur, dus het is flink doorwerken:
duizend gaten per dag boren en verlijmen.
Dat moet je strak plannen, want zodra je
verder zakt, kun je er niet meer bij.’

Projectuitvoerder Eric Koelewijn: ‘Stel je een
put voor gevuld met water. Hierin laten wij
een ring met pontons leggen voor onze medewerkers, met stalen rijplaten op de hoeken zodat we vanaf de rechthoekige pontons
overal bij kunnen in de ronde wanden. Wanneer de put leegloopt, doen wij alle boringen
en verlijmingen op de wanden die droog

Alleen het beste is goed genoeg
De Van der Jagt Groep deed nog meer werk
bij dit project, zoals het slopen van het
bovenste deel van de diepwanden en het
maken van een sparing in de diepwand
voor de inrit van de parkeergarage. ‘Maar zo
uitdagend en complex als de boringen en
verlijmingen bij deze parkeergarage maken

we niet elke dag mee’, zegt Eric Koelewijn. En
dat wil wat zeggen, want het familiebedrijf
waar hij werkt heeft 55 jaar ervaring in creatieve en accurate oplossingen voor alles wat
slopen, boren en zagen betreft. De veertig
medewerkers werken landelijk, met als basis
de twee vestigingen in Zuid-Holland en
Zeeland. Naast vele zakelijke opdrachtgevers
in de weg- en waterbouw, utiliteitsbouw en
petrochemie, behoren ook overheidsinstanties en particulieren tot de klantenkring. ‘We
besteden veel aandacht voor scholing, kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Alleen het
beste is goed genoeg voor onze opdrachtgevers en medewerkers’, besluit Koelewijn.
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Bouwhistorie schrijven
op een bijzondere plek.
De Lammermarkt in Leiden, aan de rand van het oude centrum
van de stad, is een plek met een geschiedenis. De bouwplaats
van de nieuwe parkeergarage is daarom eerst voor onderzoek
vrijgegeven aan een team van archeologen die er restanten van
een middeleeuws klooster en tientallen waterputten aantroffen.
Soil-ID is vertrouwd met archeologisch onderzoek, want behalve vochtbestrijding en betonreparatie is Soil-ID ook bekend
van de bouwkundige bodeminjecties. Met die horizontale
bodeminjecties moeten we soms rekening houden met de aanwezigheid van bodemschatten, een andere keer maken we het
mogelijk ze op te sporen. Zo hebben we in 2010 al bij Swifterbant een terrein van 7.000 m2 voorzien van een bodemafsluiter
van waterglas en harder. Een project dat we in 4 weken hebben
gerealiseerd.
In deze gigantische bouwput zochten archeologen naar de
sporen van het stenen beker volk dat hier duizenden jaren geleden heeft gewoond. Inmiddels wordt deze historische grond
bereden door de auto’s van de N23, die uiteindelijk Hoorn met
Kampen moet gaan verbinden.
Deze 7.000 m2 grote bouwput is exclusief voor het onderzoek
aangelegd!

Diepduiken in hartje Leiden
Het vaak gebruikte woord ‘bouwput’ moet bij de parkeergarage
Lammermarkt letterlijk genomen worden. De kuip in Leiden is
gevuld met water en er zijn dus veel duikwerkzaamheden nodig
om de bezoekers straks droog te laten parkeren. Hiervoor is Disa
International ingeschakeld. Zij verrichtten de nodige inspecties
van de wand, bodem en ankers. Daarnaast brachten ze wapening
aan in de vorm van schotels met daarop UNP-balken en betonnetten. Ook het plaatsen van een grote liftput (10 x 3) voor drie
liften en het storten van staalvezelbeton was een klus voor de
duikers, evenals het aanbrengen van een dubbele injectieleiding
rondom. ‘Vanwege de diepte kregen onze duikers een ander
luchtmengsel, zodat er geen decompressie nodig was bij het naar
boven komen’, legt projectleider John Penson uit. ‘Hoe dieper het
werk, des te korter de duikers onderwater mogen blijven. In dit
geval was dat negentig minuten per keer.’ Er werd gewerkt met
ploegen van vier duikers die elkaar elke anderhalf uur aflosten.
‘Voor een bouwlocatie was het een heldere kuip, met zicht van
een meter tot anderhalve meter. Daarnaast werkten we met een
speciaal aangeschafte druksensor waarmee we de schotels zelfs
op de laagste punten binnen een centimeter nauwkeurig hebben
kunnen plaatsen’, besluit Penson.

Leiden
De nieuwe parkeergarage aan de Lammermarkt van Leiden
wordt uitgevoerd met een vloer van onderwaterbeton. Soil-ID
Injectietechnieken is door de bouwcombinatie Dura VermeerBesix aangesteld om deze parkeergarage, de diepste die
momenteel in ons land wordt gebouwd, vrij te houden van
vochtoverlast. Tijdens en na de bouw.
Het maandblad HP/De Tijd noemde dit bouwproject al (een
beetje voorbarig) één van de nieuwe wereldwonderen van ons
land en hoewel dat misschien overdreven is, het is wel een heel
bijzonder bouwproject dat tot 22 meter onder de grond reikt.

J

Van der agt

Groep

Trekankers
De vloer van onderwaterbeton zal krimpen, de aannemer
heeft daarom rond de wanden twee sporen van geperforeerde
slangen aangebracht die door ons zijn geïnjecteerd met
waterafstotende gels. Zo krijgt de krimp van de vloer geen
nadelige gevolgen voor het bouwproject. De 24 diepwanden,
de damwanden en de (600!) trekankers vormen samen de kuip
waarbinnen de feitelijke parkeerplaatsen worden gerealiseerd.
Het is onze taak die complete ondergrondse constructie zo
droog te houden dat het werk ongehinderd door kan gaan tot
de voltooiing van dit zeer bijzondere en uitdagende project van
40.000 ondergrondse kubieke meters bouwvolume. De Leidse
Lammermarkt is een bijzondere plek, met veel historie. Mooi
dat daar nu weer bouwhistorie wordt geschreven.
Meer weten? Zie www.soilid.nl
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vanderjagtgroep.nl

Schitteren in veelzijdig
vakwerk.

Al ruim 55 jaar blinkt de
Van der Jagt Groep uit
in slopen, boren en zagen.
Creatief vermogen, deskundig personeel en
professioneel gereedschap staan garant voor
briljante en accurate
oplossingen!

Een vertrouwde vorm.
In een nieuw jasje.

Vestiging Zuid-Holland
Van der Giessenweg 11
2921 LP Krimpen a/d IJssel
+31 180 51 03 29

Vestiging Zeeland
Fleerbosseweg 2
4421 RR Kapelle
+31 113 31 65 96

Leiden • Parkeergarage Lammermarkt

Parkeerdek met historische afbeeldingen op de wanden

Projectdirecteur Peter Gossink DVDI BUGP

bijna veertig uur tijd 3.500 kuub onderwaterbeton gestort.’ De uitvraag van
de gemeente was een hoogwaardige
parkeergarage. Peter Gossink: ‘Dat hebben wij in onze aanbieding gedetailleerd
uitgewerkt.’ De parkeergarage is sociaal
vriendelijk, in een sprekende kleurstelling op de wanden bij de in- en uitrit van
de parkeergarage en op de wanden van
de parkeergarage worden historische
afbeeldingen geplaatst. De vloeren zijn
ruimtelijk met elkaar verbonden en herkenbaar aan een doorlopende tijdslijn
van de Leidse geschiedenis. De bochten
en parkeerplekken zijn ruim opgezet.
Alleen al er doorheen lopen wordt een
aparte beleving’, besluit Peter Gossink.

DISA INTERNATIONAL
Head office
Ketelaarstraat 5c
B-2340 Beerse
Belgium
Telephone : +32 14 62 04 11
+31 10 3400 522
Mail:
Website:

(BE)
(NL)

info@disa-international.com
www.disa-international.com
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Toekomstbestendige

cellen

Opdrachtgever
Ministerie van Veiligheid en Justitie,
Dienst Justitiële Inrichtingen
Bouwconsortium
Pi2 (Ballast Nedam, Royal Imtech Building Services, EGM Architecten, Smits
van Burgst Beveiliging BV, Fokkema &
Partners, Mecanoo Architecten, Eurest
Services BV, Allen and Overy, PWC,
Meijers)
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Bouwperiode
Voorjaar 2014 – voorjaar 2016
Bouwprogramma
Penitentiaire inrichting
Bruto vloeroppervlakte
50.000 m2
Functioneel nuttig
vloeroppervlak
30.000 m2

Op bedrijventerrein HoogTij
in Zaanstad staat een nieuwe
penitentiaire inrichting. In het
voorjaar van 2014 is gestart met de
bouw, in het tweede kwartaal van
2016 zullen de eerste justitiabelen
verhuizen naar de nieuwbouw.

Zaandam • Penitentiaire inrichting

Tekst: Hans Ouwerkerk

Hoofdgebouw

In het kader van het masterplan DJI
2013-2018 wordt in de regio Amsterdam
en Haarlem verouderde capaciteit gesloten. De Rijsgebouwendienst (RGD) heeft
opdracht gekregen van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) om een nieuwe
penitentiaire inrichting te bouwen. De
locatie is bedrijventerrein HoogTij aan de
zuidwestpunt van Zaanstad en pal boven
het Noordzeekanaal.
In de bouw van de nieuwe gevangenis en
huis van bewaring is rekening gehouden met wisselingen in het aanbod van

justitiabelen, oftewel gedetineerden. Het
gebouw is ingericht op flexibel capaciteitsbeheer. Dit maakt het voor Justitie
mogelijk om wisselingen snel op te
vangen en hierop te acteren. Daarnaast
zijn er meerpersoonscellen in de bouw
opgenomen. Dit alles wordt ingericht op
30.000 m2 functioneel nuttig oppervlak.

Pi2
Het project wordt uitgevoerd door het
consortium Pi2 dat wordt gevormd door
Ballast Nedam, Royal Imtech Building Ser-

vices, EGM Architecten, Smits van Burgst
Beveiliging BV, Fokkema & Partners, Mecanoo Architecten, Eurest Services BV, Allen and Overy, PWC, Meijers. Het contract
is afgesloten voor een periode van 25 jaar
en gaat uiteraard niet alleen over het
ontwerp en de bouw, maar behelst ook
de financiering, onderhoud en facilitaire
dienstverlening (DFMO).

Prefab cellen
Het is alweer bijna twee jaar geleden dat
toenmalig staatssecretaris Fred Teeven
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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

Zaandam • Penitentiaire inrichting

Vleugels met cellen

van Veiligheid en Justitie als officieel startsein voor de bouw een geprefabriceerde
cel plaatste op de plek waar de penitentiaire inrichting (PI) nu staat. De prefab cel
die Teeven plaatste, was een voorbeeld
van de cellen die daadwerkelijk gebruikt
zijn om de PI te bouwen. De cellen worden
vervaardigd in de fabriek en dat heeft als
voordelen onder andere een constante
kwaliteit, een zeer korte bouwtijd en een
goede prijs-kwaliteitverhouding.

Duurzame energie

Proefdraaien

Het uitgestrekte complex is uitgerust
met 5.500 zonnepanelen op het dak.
Verder betrekt de PI stroom van een nabij
staande windmolen. Een warmte-koudeopslagsysteem gebruikt voor de verwarming en de koeling van de ruimten.
Led-verlichting, longlife lichtbronnen en
aanwezigheidsdetectie maken de kunstlichtvoorzieningen extra energie-efficiënt.

Het eerste kwartaal van dit jaar wordt
gebruikt om proef te draaien. Het gebouw staat op het oostelijke deel van
het bedrijventerrein en biedt straks
plaats aan ruim 1.000 gedetineerden.
Behalve langgestraften en gevangenen in
voorarrest biedt de nieuwe penitentiaire
inrichting ook plaats aan gevangenen die
extra zorg nodig hebben.

50.000 m2 PI, goed voor 1.000 zitplaatsen

Stam Elektrotechniek: flexibel,
snel én goed geregeld
Wat de bouw van PI HoogTij typeert? Dat het een enorme klus is
met een strakke planning. Een partner die flexibel is, snel kan schakelen en ook nog eens kwalitatief topwerk aflevert is dus onontbeerlijk. In Stam Elektrotechniek werd die partner gevonden. De opdracht startte met verschillende typen installatiewerk in bouwdelen
A tot en met E, maar is inmiddels flink uitgebreid. Dagelijks wordt
met 25 tot soms 30 man gewerkt om onder andere bekabeling,
groepenkasten, aansluitingen en buitenverlichting te realiseren.
Ook voor de overige bouwdelen is Stam ingeschakeld. Projectleider
en mede-eigenaar Arno Mol: ‘Stam Elektrotechniek is een platte
organisatie, we zijn flexibel door de korte lijnen. We bestaan inmiddels ruim 75 jaar en zijn een gerenommeerd bedrijf in de Zaanstreek,
daar werken we elke dag hard aan. We zijn er dan ook trots op dat
we mogen meewerken aan zo’n groot Zaans project.’

DUCAATSTRAAT 42
1507 BW ZAANDAM
075-6354151

stamelektro.nl

WONINGBOUW

UTILITEIT
RENOVATIE

LICHTINSTALLATIES
KRACHTINSTALLATIES
DATA/TELEFONIE NETWERKEN
KNX DOMOTICA
BRANDMELD
TOEGANGSCONTROLE
INTERCOM/VIDEOFOON
INBRAAKBEVEILIGING
ONTRUIMING
CAMERABEVEILIGING
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Work smart,
save time.

ONTDEK ED CONTROLS

Eenvoudig, overzichtelijk en tijdbesparend
• Snelle en heldere communicatie
• Duidelijke verantwoordelijkheden
• Snel en papierloos opleveren
• Overzichtelijke takenlijst
• Tijd- en kostenbesparend

EENVOUDIG OP ALLE DEVICES TE INSTALLEREN

• Kwaliteit op een hoger niveau brengen
• Hoofd vrij voor andere zaken

MARKEER DE LOCATIE
op de tekening

MAAK EEN FOTO
en voeg tekst toe

TICKET ONTVANGEN?
voer het ticket uit

SELECTEER E-MAILADRES
en verstuur het ticket

IS HET WERK GEREED?
meld het ticket af

www.edcontrols.com

‘MET APENOOGJES KIJKEN’

De bouw van WILDLANDS

Zijn de rotsblokken bestand tegen een enthousiaste ijsbeer?

3.300 punten

Kunnen de bavianen over de keerwanden klimmen? Bijzon-

Het beheersen van alle aandachts- en
veranderpunten was een enorme klus
voor Nijkamp. Bijhouden op papier
bleek ondoenlijk. Digitool ED Controls
bracht uitkomst. Nijkamp maakt digitaal zogeheten tickets (opnamepunten)
aan en verstuurt deze aan de verantwoordelijke personen. “Met 140 objecten en zes kilometer rotswand zijn dat

dere vragen die bij VolkerWessels tijdens de bouw van WILDLANDS Adventure Zoo Emmen aan de orde van de dag zijn.
“Je leert met apenoogjes kijken”.

N

a een bouwperiode van ruim

Te netjes

twee jaar is themapark WILD-

Nog zoiets typerends: bouwvakkers

LANDS klaar om haar deuren

bleken te netjes te werken. Roely Hof-

te openen voor het publiek. Bouwen

man van WILDLANDS hield zich bezig

aan een dierenpark betekent dingen

met de uitvoering van de thematisering

doen en op een manier werken die

en geeft een voorbeeld. “We wilden een

je als bouwbedrijf anders nooit doet.

kring van stenen voor de impala’s om in

Standaardnormen zijn er niet. Wanneer

te schuilen. Krijgen we een keurig rond

is een rotsblok ‘ijsbeerproof’? “Neem

cirkeltje, terwijl het er natuurgetrouw

de omtrek van een ijsbeerpoot en het

en dus rommelig moest uitzien.”

gewicht van een volwassen mannetje

Het laatste woord

en je komt een heel eind”, heeft Jan
Nijkamp, coördinator kwaliteit namens
bouwconcern VolkerWessels, inmiddels
geleerd.

er nogal wat. Op het hoogtepunt stond
de teller op 3.300. Nu zijn we de laatste
punten aan het afwerken.”

Het tekent de werkverhoudingen op
de bouwplaats. Dierverzorgers en art

Uniek

directors hebben het laatste woord.

Dat het een bijzonder project is ge-

Keuren zij een onderdeel af, dan moet

weest, daar is iedereen aan tafel het

daar opnieuw naar gekeken worden.

over eens. “Dierentuinen vernieuwen

Zelfs als het eigenlijk al klaar is. “Op te-

natuurlijk regelmatig of bouwen een

kening kun je niet alles overzien”, legt

stukje aan, maar een nieuw park van

Hofman uit. “Zo was in het verblijf van

22 hectare realiseren is uniek”, conclu-

de stokstaartjes wel de hoogte-eis van

deert Bertus Boers, senior manager van

de wanden gehaald, maar bleken deze

adviesbureau draaijer+partners.

toch opklimbaar te zijn. Dat moet dan

Op 25 maart is de officiële opening
van WILDLANDS.

aangepast worden.”

Kasteel Broekhuizen • Leersum

Gedetailleerde luxe in een

rijksmonument

Kasteel Broekhuizen in Leersum krijgt een herbestemming. Het rijksmonument – bekend als decor van het
televisieprogramma Heel Holland Bakt - wordt omgebouwd van woonhuis naar hotel, conferentieoord en restaurant.
Om dat proces te begeleiden is restauratiebouwbedrijf Koninklijke Woudenberg uit Ameide ingehuurd als aannemer.

Stemmige sfeer: Kasteel Broekhuizen in de steigers

Opdrachtgever
Nellesteyn BV, Leersum
Architect
Braaksma & Roos Architecten BV,
Den Haag
Interieur architect
Judith van Mourik | Interiorachitecture,
Rotterdam
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Restauratie advies en begeleidingsbureau
(RAB) BV, Den Haag
Constructeur
De Vries Konstructiebureau BV, Gouda
Adviseur installaties
Berkhof Boerboom BV, Leusden
Aannemer
Koninklijke Woudenberg Ameide BV,
Ameide

Asbestsaneerder
Van ’t Foort, Lunteren
Bouwperiode
Augustus 2015 – Juli 2016
Bouwprogramma
Herbestemming landhuis naar
hotel-restaurant
Bruto vloeroppervlakte
1.700 m2

Tekst: Marije de Klein

‘Wij zijn gespecialiseerd in het bouwen,
herbouwen én restaureren van gebouwen’, vertelt Johan den Hartog, projectleider bij Kasteel Broekhuizen. ‘Dus dit
is voor ons een fantastische klus. De
opdrachtgever wil er een boutique hotel
van maken. Dat betekent veel luxe. Maar
er wordt ook een hele verdieping gerestaureerd en teruggebracht in oude stijl.’

Marmer en hardsteen
Het hotel krijgt vier lagen. Op de begane
grond bevinden zich entree, restaurant
en keuken, op de eerste verdieping
congreszalen en spreekzalen en de bovenste twee etages vijftien hotelkamers.
‘Alle kamers zijn bijzonder luxe ingericht’, aldus Den Hartog. ‘Het sanitair is
bijvoorbeeld fantastisch. Regendouches
die 25 liter water per minuut geven. En
in de bruidssuite een prachtige parketvloer, met in het midden een marmeren
plateau met het bad.’ Overal is gewerkt
met hoogwaardige, exclusieve materialen. ‘Veel marmer en hardsteen. En
we hebben de authentieke detaillering
in stand gehouden of teruggebracht’,
aldus de projectleider. ‘Zo’n transformatie is ingrijpend voor het pand. Om alle
vernieuwingen in te passen en toch het
monument te behouden is een uitdaging.
Maar door veel en goed overleg aan de
voorkant hebben we snel kunnen bouwen. Gewoon het ouderwetse bouwtekeningen op tafel en er overheen buigen.
Werkt nog altijd prima.’

Het eindresultaat (impressie)

Op de eerste etage
hebben de kamers
hoge plafonds,
klassiek stucwerk,
wandbespanning en
lambrisering

Trappenhuis voor aanvang
van de verbouwing

Constructieve werkzaamheden
op de hoogste verdieping

Drie klimaatinstallaties
Op de eerste etage hebben de kamers
hoge plafonds, klassiek stucwerk, wandbespanning en lambrisering. Daar moest
bijvoorbeeld de installatie in worden
weggewerkt. Een precies klusje zegt Den
Hartog: ‘We hebben de installatiekanalen zó aangebracht, dat je ze niet meer
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Kasteel Broekhuizen • Leersum

Geen wandjes straktrekken,
maar traditioneel stucwerk
De wanden en plafonds in Kasteel Broekhuizen worden dus
zoveel mogelijk in oude luister hersteld. Dat betekent dat er
ook gespecialiseerd stucwerk aan te pas komt. Afbouwbedrijf
’t Vaantje uit Sint-Michielsgestel is specialist op het gebied van
traditioneel stucwerk. ‘Bij een project als dit is het niet ‘even een
wandje straktrekken’, vertelt eigenaar Tommy Lommers van ’t
Vaantje. ‘Hier komt meer precisie bij kijken. Traditionele belijstingen, naboetseringen en krullers. Wat andere stucadoors vaak te
lastig vinden, pakken wij graag op. ’
De stucadoors van ‘t Vaantje zijn acht maanden bezig in Leersum
en zullen er nog druk zijn tot de oplevering. ‘Het is een prachtige
locatie’, aldus Lommers. ‘En het is fantastisch hoe ze hier werken
met behoud van originele details. Zo werken wij ook. Waar het
mogelijk is behouden we het originele. En waar dat niet mogelijk
is, restaureren we met traditionele materialen.’

Restauratie
Lijstwerken
Ornamenten
Renovatie
Nieuwbouw
Spackwerk
Scheidingswanden

Theerestraat 15a
5271 GB Sint Michielsgestel
Telefoon 073-5512840
info@tvaantje.nl
www.tvaantje.nl

Veldwade 8
3439 LE NIEUWEGEIN
Tel: 030- 288 65 13
www.veu.nl
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Asbest saneren met beleid
Bij het verbouwen van een gebouw als Kasteel Broekhuizen is de
kans zeer groot dat er asbest verwijderd moet worden. Het bedrijf Van ‘t Foort uit Lunteren is al drie jaar bezig met de sanering
van dit project’, vertelt Hans van Beek, directeur van Van ‘t Foort.
‘Dat komt doordat er steeds weer nieuwe stukken verbouwd
worden, waar dan toch weer asbest in verwerkt blijkt.’
Een bijzonder project volgens Van Beek. ‘We hebben het hotel
zien groeien van een luguber, vervallen huis, tot het prachtige
pand dat het nu is. Bovendien wordt er gewerkt met behoud
van zo veel mogelijk originele details. Dat had ook gevolgen voor
ons, we moesten saneren met beleid. Zo hebben wij bijvoorbeeld
een bijzondere kast met glas-in-loodramen stukje voor stukje
weggehaald en genummerd, om erachter te kunnen saneren. De
aannemer heeft het vervolgens weer exact terug gezet.’

Een 3D-illustratie van de (nieuwe) klimaatinstallaties

terugziet. Dus al het stucwerk en de
wandbespanning volledig hersteld en
een parketvloer erin, nieuw als gebruikt.
Alsof we er nooit geweest zijn. Ook van
buiten zie je geen van de drie klimaatinstallaties. Die zijn weggewerkt in de
kelder, een verdiepte bak in het dak en
een installatieruimte in de kap.’
Voor Den Hartog is het een cadeautje om
aan het project te mogen werken: ‘Een
prachtig bouwwerk in een oase van stilte. Wij kwamen van de restauratie van
het Rijksmuseum. Dus we gingen van de
keet naast de tramhalte in Amsterdam
naar deze rustplek. Heel prettig om hier
te mogen werken.’
In juli moet het project af zijn.

ROTTERDAM
OOSTELIJK
ZWEMBAD

VOORSTRAAT 7 | 4233 EA AMEIDE | T (0183) 60 66 00 | INFO@KONINKLIJKEWOUDENBERG.NL I WWW.KONINKLIJKEWOUDENBERG.NL
Zwembad_190x137.indd 1

17-10-13 10:36
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Addapt Chemicals • Helmond

Strakke nieuwbouw na brand

Addapt Chemicals
Chemiebedrijf Addapt Chemicals realiseert een nieuw bedrijfspand op bedrijventerrein BZOB in
Helmond. De nieuwbouw met een oppervlakte van circa 5.000 m2 bestaat uit een kantoorgedeelte
over twee lagen en een productie/opslaghal. De oplevering zal nog voor de bouwvak plaatsvinden.

Plannen voor nieuwbouw had Addapt
Chemicals al geruime tijd, maar deze
kwamen in een stroomversnelling na de
grote brand in de zomer van 2015. Het
oude bedrijfspand van het Helmondse
chemiebedrijf, producent van milieuvriendelijke antischuimmiddelen voor lijm,
inkt en verf, brandde tot de grond toe af.
In november werd gestart met de bouw
van het nieuwe pand, vlakbij gelegen op
hetzelfde bedrijventerrein. De oplevering
staat gepland in juli van dit jaar.

Procesinstallatie
De bebouwde oppervlakte bedraagt
5.000 m2, waarvan circa 1.000 m2 bestemd is voor kantoren en circa 4.000 m2
voor productie/opslagruimte. Er zijn ook
enkele laboratoria in de hal ondergebracht. Achterin de hal staat een procesinstallatie waar de productie van de
antischuimmiddelen plaatsvindt. In het
laatste stramien staan 42 silo’s van 32 m3
ten behoeve van het veilig opslaan en
mengen van de chemische producten.

Stalen binnendozen

Sheddaken zorgen voor extra daglicht

Opdrachtgever
Addapt Chemicals, Helmond
Architekt
Architektenburo Joosten BNA, Helmond
Constructeur
Bolwerk Weekers bv, Deurne
Adviseur W-installatie
Adviesbureau W-inst, Eindhoven
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Bouwbedrijf Adriaans Bouwgroep
realiseert de nieuwbouw, een ontwerp
van het eveneens Helmondse architektenburo Joosten. Het pand is opgetrokken uit een staalconstructie met stalen
binnendozen en gevelbekleding van
SAB-profielen. Het dak bestaat uit stalen
dakplaten voorzien van isolatie en pvc
dakbedekking. Op de begane grond liggen monolitisch afgewerkte vloeren en
op de verdiepingen zijn kanaalplaatvloeren toegepast. Overal zijn systeempla-

Adviseur E-installatie
Markkant advies en project
management, Tilburg
Directievoering
Pevesta, Helmond
Aannemer
Adriaans Aannemersbedrijf BV,
Helmond

fonds gebruikt, behalve in de laboratoria.
In de hal vindt daglichttoetreding plaats
door een aantal shed-daken.

Wit
Projectleider Martijn van Oorschot
van Adriaans Bouwgroep spreekt van
een zeer functioneel gebouw. ‘Doordat
de binnenwanden van de hal wit zijn
afgewerkt en er betrekkelijk veel daglichttoetreding is, oogt het gebouw heel
licht. Qua ontwerp is het misschien niet
bijzonder, maar wel duidelijk van deze
tijd. De glasdeuren in het kantoorgedeelte maken het net wat luxer.’
Adriaans Bouwgroep is de grootste aannemer uit Helmond en omstreken en
bestaat al ruim 35 jaar. Het bouwbedrijf
is actief in zowel woningbouw, utiliteitsbouw als in de zorg en scholenbouw en
heeft een grote onderhoudsafdeling die
vooral actief is voor woningbouwverenigingen. Klantvriendelijkheid staat uiteraard hoog in het vaandel.

E-installateur
Hoeben Installaties bv, Asten
Bouwperiode
November 2015 – juli 2016
Aanneemsom
€ 3.500.000,00

Tekst: Margot Visser

Twee kantoorlagen aan de voorzijde

Hoeben Installaties denkt
ook buiten het bestek
‘We staan graag in direct contact met de eindgebruiker om samen tot een goed eindproduct te komen’, zegt Frans Hoeben van
Hoeben Installaties BV. Het installatiebedrijf uit Asten levert de
complete werktuigbouwkundige installaties voor de nieuwbouw
van Addapt Chemicals: riolering, waterleidingen, gasleidingen,
verwarming, ventilatie en koeling.
Het familiebedrijf staat onder leiding van de twee broers Frans
en Michiel en zus Janneke Hoeben en heeft 20 werknemers in
dienst. ‘We zijn een klein en flexibel bedrijf en kunnen buiten
het bestek denken. Dat was ook het geval bij Addapt Chemicals.
Wij zijn pas in juli vorig jaar bij het project betrokken geraakt en
moesten nog flink sleutelen om tot een voor Addapt acceptabel
ontwerp en aanneemsom te komen. Adriaans Bouw kenden we
al, we hebben eerder met hen samengewerkt, onder meer voor
het St. Anna ziekenhuis in Geldrop.’

Staalconstructie

Van den Oeverstaalbouw
De Run 6812 Veldhoven
T 040-2533865

Hoeben Installaties is voornamelijk actief in de gezondheidszorg,
industrie en utiliteitsbouw. Speciale expertise heeft het bedrijf
opgebouwd in de vleesverwerkingsindustrie. ‘Een kleine wereld,
waarin we een goede naam hebben opgebouwd’, vertelt Hoeben.
‘Onlangs hebben we nog het installatiewerk gerealiseerd voor
een nieuwe productielocatie van Van Rooi Meat, met een oppervlakte van 50.000 m2.’
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NFC

NFC

als visitekaartje van een gebouw
De bouwwereld is continu onderhevig
aan veranderingen op het vlak van
communicatie en verdigitaliseren. Er is
een periode geweest dat we QRcodes op elke straathoek
tegenkwamen en met het
Nederlandse Layar werd het
allemaal weer net iets tastbaarder.
Beide toepassingen zijn nooit
echt doorgebroken.
De opvolger staat
echter alweer klaar.
Eigenlijk zit die al
in menig broekzak en
waarschijnlijk ook al in
je portomonnee.

Draadloos betalen
Sinds vorig jaar is draadloos betalen
gemeengoed geworden, maar hoe werkt
dat nou precies en wat kun je er nog
meer mee? Middels NFC! NFC staat voor
Near Field Communication. Een bankpas, een OV chipkaart en je mobieltje
zijn waarschijnlijk al uitgerust met
een NFC chip. Binnen een afstand van
enkele centimeters kunnen apparaten voorzien van deze deze chips met
elkaar communiceren.
Een losse chip kan worden voorzien
voorzien van bepaalde data. Deze
chip wordt dan geactiveerd door het
magnetische veld dat de NFC chip in
je telefoon uitstraalt. Op het moment
dat iemand zijn of haar telefoon langs
de chip beweegt krijgt de gebruiker
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een vooringestelde data voorgeschoteld zonder dat hij of zij een app hoeft
te hebben.

Digitaal visitekaartje
Bouwregister.nl haakt hierop in door
een geprogrammeerde NFC-chip beschikbaar te stellen met een weblink
naar alle openbaar beschikbare bouwinformatie van een gebouw. Wie hebben
eraan gebouwd? Is het duurzaam? Hoe
zit de constructie in elkaar? De chipsticker kan simpelweg bij de entree
worden geplakt en is herkenbaar door
het internationale NFC symbool. ‘Krijgt
het gebouw eindelijk zijn eigen visitekaartje’. En wie weet komt er nog eens
een digitale opvolger van de ceremonie
waar de eerste steen wordt gelegd.
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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

prefabbeton & cellenbeton producten

Postbus 712, 2920 CA Krimpen aan den IJssel
T 0180 - 514946
info@concrete-international.nl
www.concrete-international.nl
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