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Unica Brandbeveiliging     www.unica.nl/brandbeveiliging

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.

HOE BRANDVEILIG 
IS UW BEDRIJF? Perfectie tot in elk detail

Liften zijn belangrijke verkeersaders 

in uw gebouw. U eist terecht dat 

ze feilloos functioneren. Daarvoor 

bent u bij Mitsubishi aan het juiste 

adres. Wij zijn uw partner vanaf de 

selectie van de lift in de ontwerp-

fase, tijdens het installeren tot en 

met de serviceverlening als de lift 

in gebruik is. Geïnteresseerd? 

Bel ons voor meer informatie of 

een afspraak.

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

T 0318 - 586 586

www.mitsubishi-liften.nl



De grootste beurs van
de Benelux op het gebied
van sportaccommodaties

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

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

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

SportXpo 2016
5 - 7 oktober2016

www.sportxpo.nl

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

Locatie:
Ahoy Rotterdam
Ahoy-weg 10
3084 BA ROTTERDAM

De grootste beurs van 
de Benelux op het gebied 
van sportaccommodaties

2016

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

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

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

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

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

Postbus 215
 2990 AR  barendrecht 

Fax: +31 (0)85 111 78 91

 Locatie
Ahoy Rotterdam

Ahoy-weg 10
3084 bA  Rotterdam

www.sportxpo.nl

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

Events & Producties

Rotterdam  5-7 oktober 2016
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgesla-
gen  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. 

Editie: april 2016 Vakblad IndustrieBouw is een bouwtechnisch vakblad waarin de nadruk ligt op 
project beschrijvingen van bouwwerken voor industrie, utiliteit, logistiek en voor 
de agrarische sector. Artikelen richten zich op materialisering en  detaillering 
van gebouwen, innovatieve bouw materialen, kosten besparende oplossingen en 
 manieren om het bouw proces in te richten. 
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6 IJsselstein

Alles bij de gloednieuwe 
slagerij van Westfort staat 
in het teken van dieren-
welzijn. Energie komt 
uit de eigen vergistings-
installatie.

20 Amsterdam
NoMA voegt elegantie toe 
aan de Zuidas: minder 
massa, meer klasse

24 Zwolle
Technische Unie verbouwt 
bestaand pand tot distri-
butiecentrum met service-
punt en kantoren 

28 Waddinxveen
Lidl legt de lat weer hoger 
en gaat met laatste dis-
tributiecentrum voor “Out-
standing”

34 Den Haag
Ypenburg ideale locatie 
voor distributiecentrum, 
supermarkt en restaurant 
van Amazing Oriental

38 Eindhoven
Built-to-suit distributie-
centrum Prologis heeft 
transparante kantoren 
voor de gebruiker. Groene 
gevels, nestkastjes en 
bijenhotels zorgen voor de 
natuurlijke noot.

41 Rotterdam
Audiologisch centrum/
hoofdkantoor Auris sluit 
aan op de wederopbouw-
architectuur van de omlig-
gende wijk

44 Zuidwolde
Bosscher Delicatessen 
en Notenhandel verhuist 
naar kleurige stapeling 
met woning bovenop

46 Arnhem
Herbestemming kantoor 
Rijkswaterstaat geeft 
positieve impuls aan wijk 
Perikshaaf

50 Heiloo
Kaptein Kaas voegt dislo-
caties samen in nieuwe 
vestiging
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Opdrachtgever
Westfort 

Ontwerp en advies
Promad bv, Oudewater

Aannemers 
Bunnik Bouw, IJsselstein (bouwkundig)
Benschop Installatietechniek, Benschop 
(E-installaties)
B&V Techniek, Papekop (W-installaties)
VHI, Uden (koudetechniek) 
MPS, Lichtenvoorde (slachtlijntechniek) 
RWB Almelo (waterzuivering, 
 vergisting)

Overige medewerkende partijen
Brandzone, Dordrecht (brand-
beveiliging)
Verkerk Groep, Zwijndrecht 
 (brandmeld/ontruimingsinstallaties)
Hamer Installatietechniek, Apeldoorn 
(sprinklerinstallatie)
Goudriaan bv, Oudewater (Staalwerk 
binnen)
Milieu- adviesbureau Opifex bv, Bergen 
op Zoom (vergunningen)
Bosgraaf Food en Hygiënetechniek, 
Joure (hygiënetehniek)
Schimmel Oudewater bv, Oudewater 
(grond- en straatwerk, riolering) 
Hadek bv, Rotterdam (beton- en 
 wapeningwerken)

Traverse Advies, Utrecht (subsidie-
advies)
Leo Sleutel Beveiligingstechniek, 
 Hilversum (toegangstechniek)
Ton Smit Deuren, Kamerik
Stinstra bv, Leeuwarden (koel- en 
 vriesbouw)

Bouwperiode
juni 2014-november 2015 

Bouwprogramma
varkensslachterij

Bruto vloeroppervlakte 
17.300 m2

Zonder stress naar het

eindproduct
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Tekst: Merel van Berkel, Robbert Roos, IJlien Havenaar IJsselstein • Slachterij Westfort

Alles bij ambachtelijke vleesverwerker Westfort in 
IJsselstein staat in het teken van dierenwelzijn. In 
nauwe samenwerking met een varkensfluisteraar 
bouwde Promad een nieuwe slachterij waar 
verschillende oplossingen eventuele stress 
reduceren. De ingenieuze vergistingsinstallatie, 
die zorgt voor een aanzienlijke energiebesparing, 
en de biologische waterzuivering zijn eveneens 
bijzondere onderdelen binnen de meest duurzame 
en innovatieve slachterij ter wereld. 

Mensenwerk
De kwaliteit van vlees hangt sterk samen 
met de wijze waarop dieren voorafgaand 
aan het slachtproces worden behandeld. 
Van beweegbare losplaatsen tot de ver-
nevelingsinstallatie en vloerverwarming 
in de stallen; alles is er bij Westfort op 
gericht om het de varkens voorafgaand 
aan het slachtproces zo comfortabel 
mogelijk te maken. Via vier dipliften zak-
ken de dieren in één keer naar een zes 
meter lagergelegen ruimte waar CO2 hen 
bedwelmt. Terug boven worden ze geket 
aan een pootketting, de halsslagader 
ingesneden en bloeden ze leeg. (Semi)
robots doen tijdens dit proces de zwaar-
dere klussen, maar een aanzienlijk deel 

Misschien wel de beste slachterij ter wereld?
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Guido Gezellelaan 395
4624 GL  Bergen op Zoom 

Telefoonnummer: 0164-250230
Website: www.opifex.nl 
e-mail: info@opifex.nl

HOGEDRUK WATERMISTINSTALLATIES

CONVENTIONELE SPRINKLERINSTALLATIES

SCHUIM BIJMENGINSTALLATIES

HI-EX LICHTSCHUIMINSTALLATIES

Hamer is erkend KIWA installateur voor het leveren 

en onderhouden van VBB-systemen volgens de CCV 

certificatieschema’s. Tevens beschikken wij over een  

VdS 2132 erkenning.

TOTAALAANBIEDER IN 
BRANDBESTRIJDING EN BRANDVEILIGHEID

DAADKRACHT IN TECHNIEK

www.hamer.net  |  info@hamer.net  | 055 - 577 72 00   
onderdeel van de 

Onderdeel van
Utrechtseweg 3-A, 1213 TK Hilversum, 035 624 5791
info@leosleutel.nl • www.leosleutel.nl

Veilig bij Leo Sleutel

Leo Sleutel Beveiligingstechniek B.V. is meer dan 30 jaar uw partner 

in beveiligingsoplossingen. Want beveiligen met een aandachtig oog 

voor uw omgeving is onze passie, dag in dag uit! Ons team bestaat 

uit een aantal PKVW-erkende keurmeesters en monteurs, die worden 

ondersteund door een enthousiast en vakkundig verkoopteam wat 

zowel in de winkel als achter de schermen opereert.



Goudriaan bv
Sterk in Staal
Tel.: 0348 - 56 22 29
www.goudriaanbv.nl

Lunchbox_PMS_123.indd   1 23-01-14   15:04

Goudriaan bv
Sterk in Staal
Tel.: 0348 - 56 22 29
www.goudriaanbv.nl

Lunchbox_PMS_123.indd   1 23-01-14   15:04

IJsselstein • Slachterij Westfort

van de handelingen blijft mensenwerk. 
Het uitsnijden en -benen van de karkas-
sen gebeurt vervolgens in het naastge-
legen pand. De karkassen hangen aan 
spreiders en worden hierheen vervoerd 
via een corridor over de weg die de twee 
gebouwen koppelt. Promad werkt voor 
Westfort momenteel nog aan een vol-
automatische vriezer en uitbreiding van 
de vleesverwerking.
 
Energie door vergisting
Waar veel slachterijen kiezen om afval 
af te voeren, verwerkt Westfort dit in 
hun eigen vergistingsinstallatie. Uit 
het biogas, dat hierbij vrijkomt, win-
nen ze warmte en elektriciteit. Dit dekt 
het verbruik van thermische energie 
in de slachterij volledig en de elektri-
sche energie voor dertig procent. Na 
dit proces blijft nat digistaat over, het 
restproduct van de vergistingsinstallatie. 
Na bewerking van dit residu resteert nog 
geen 7% droge digistaat, een grondstof 
voor natuurlijke mestproducten. Verder 

Uit het biogas dat vrijkomt winnen 
ze warmte en elektriciteit

Het Westfort-complex 
vanuit de lucht
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VHI Koudetechniek B.V.
Vluchtoord 3

5406 XP Uden
Postbus 347

5400 AH Uden

T +31 (0)413 70 75 20
F +31 (0)413 70 75 29

I www.vhi-koudetechniek.nl
E info@vhi-koudetechniek.nl

AANNEMERSBEDRIJF G.W.W.
CULTUURTECHNIEK
MACHINEVERHUUR

WWW.SCHIMMELOUDEWATERBV.NL

WILLESKOP 131 B · 3421 GV  OUDEWATER

TELEFOON 0348-561266 · FAX 0348-565256

INFO@SCHIMMELOUDEWATERBV.NL
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kemp_4752_Schimmel_Oudewater_Adv_A6.pdf   1   16-5-2012   13:48:09

KOEL- EN VRIESHUISBOUW         ISOLATIESYSTEEMBOUW

K.I.M. Nederland B.V.

Tweelingenlaan 144

7324 BP Apeldoorn

T.  +31 (0)55 368 91 91

info@kim-nederland.nl

www.kim-nederland.nl

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

vrieshuisbouw en isolatiesysteembouw. Deze is volledig afgestemd op uw 

logistieke organisatie en de actuele marktontwikkelingen in uw branche. 

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



IJsselstein • Slachterij Westfort

brandt overal Ledverlichting, wordt water 
verwarmd met vrijgekomen thermische 
energie en is alle apparatuur frequentie 
gestuurd. Ook heeft het pand een eigen 
biologische waterzuivering van Nereda 
voor het zuiveren van het eigen proces-
water. Met dit gezuiverde water spoelen 
ze bijvoorbeeld veewagens schoon. 
 
Beeldkwaliteitsplan
In overleg met gemeente IJsselstein ont-
stond een ontwerp dat voldeed aan het 
vigerende beeldkwaliteitsplan. Hieronder 
vallen raampartijen en kleurstellingen, 
maar ook de zichtbare ingang tot het 
parkeerdek op het dak. Rob Stekelenburg, 
directeur van Promad: ‘Het gebouw zelf 
is opgebouwd uit een staalconstructie 
met betonvloeren die bestaan uit kanaal-
plaat, druklaag, isolatie en afschotlaag. 
Voor de buitengevels zijn sandwichpane-
len gebruikt van twaalf centimeter dik; 
de binnenwanden variëren van acht tot 
tien centimeter, wat bij elkaar zorgt voor 
een zeer hoge Rc-waarde.

Het gebouw zelf is opgebouwd uit een 
staalconstructie met betonvloeren die 
bestaan uit kanaalplaat, druklaag, 
isolatie en afschotlaag

De karkassen 
hangen aan 
spreiders

Voor de buitengevels zijn sandwichpanelen gebruikt van twaalf centimeter dik 

Een corridor over de weg verbindt de twee gebouwen

Een aanzienlijk deel 
van de handelingen 
blijft mensenwerk
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  Digestaat  
       

  Afvalwater 

  Proceswater 

  Drinkwater 

 

Ambachtstraat 20, 7609 RA Almelo 

Postbus 223, 7600AE Almelo 

T. 0546-545020 

E. info@rwbalmelo.nl 

I. www.rwbalmelo.nl 

Onze partners: 

Professionals in water 

Onze diensten: 

 Procestechnologie 

 Engineering 

 Projecten 

 Service 



Wat kan Traverse voor u doen?
→  het doorlichten van projecten en plannen 

op subsidiekansen
→  het voorbereiden, begeleiden en  

verzorgen van subsidieaanvragen
→  projectbegeleiding, -administratie  

en trajectbewaking
→  innovatieadvies, partner-search, fiscaal 

advies en financieringen

Wij verzorgen subsidieaanvragen voor o.a.:
→ productontwikkeling en R&D
→ onderzoek en haalbaarheidsstudies
→ pilots, demonstratie- en testprojecten
→ investeringen, samenwerking etc.

De aanpak van Traverse kenmerkt zich door:
→  een breed spectrum van subsidiethema’s  

en mogelijkheden
→  vaste aanspreekpunten voor een goed  

persoonlijk contact
→  een proactieve benadering met optimale 

ondersteuning 
→  uitstekende contacten met alle  

subsidieverstrekkers

Traverse Adviesgroep is sinds 1997 een  
toonaangevend allround subsidieadvieskantoor.
Wij ondersteunen bedrijven bij het aanvragen  
van subsidies en andere stimuleringsgelden.
Dit gebeurt door een team van ruim veertig 
enthousiaste vakspecialisten, die actief zijn  
in heel Nederland. Hiermee bieden we een 
goede aanvulling op de diensten van de 
overheid en de ‘grote drie’ advieskantoren.

traverse
adviesgroep

Bent u op zoek naar een betrouwbare 
partner die uw subsidiezaken verzorgt?
De subsidiespecialisten van Traverse 
staan graag voor u klaar!

Voor meer informatie: 
Op werkdagen helpen we u (van 9.00 tot 17.00) 
met al uw ondernemersvragen en ideeën. 
Er zit een team van ervaren adviseurs voor u 
klaar om uw vragen te beantwoorden. 
Voor meer informatie en/of het inplannen  
van een vrijblijvend gesprek belt u met ons  
algemeen nummer: 

030 789 00 50

→ Innovatie bij MKB en Topsectoren
→ ICT en Softwareontwikkeling
→ Bouw en Huisvesting
→ Milieu en Energiebesparing 
→ Personeel en Scholing
→ Transport en Logistiek
→ Buitenlandse Markten
→ Zorg, Cultuur en Welzijn

subsidiethema’s

Churchilllaan 11-14e, 3527 gv Utrecht 
Postbus 2409, 3500 gk Utrecht 
Tel 030 789 00 50 - Fax 030 789 00 51 
info@traverseadvies.nl - www.traverseadvies.nl

ELEKTROTECHNISCHE ZEKERHEID
VOOR UW ORGANISATIE?

De Verkerk Groep is expert op het gebied van: 

Beveiliging, Communicatie, Energie,
Installaties, Inspectie, Meet- en Regeltechniek,

Paneelbouw, Service & Onderhoud,
Technische Automatisering en Zorgdomotica

www.verkerkgroep.nl
Bosgraaf Food & Hygiënetechniek B.V.

De Koevorde 9 | 8502 TZ Joure
The Netherlands

T: +31(0)513-417374
F: +31(0)513-411155

I: www.bosgraaftechniek.nl



Je staat er niet vaak bij stil, gebouwonderdelen als een trap, een 
reling of een balustrade. Toch gaat daar meer werk aan vooraf dan 
menigeen zou denken. Voor de slachterij van Westfort in IJsselstein 
leverde Goudriaan bv uit Oudewater de trappen, muursteunen, 
hekwerken, balustrades en klaphekjes. Zowel binnen als buiten. Jo-
han Goudriaan: ‘Die worden stuk voor stuk getekend, geëngineerd 
en gemonteerd in eigen beheer.’

Goudriaan bv is een bekende speler in de wereld van staal. Omdat 
het hier voedingsmiddelenindustrie betreft, is het van groot belang 
dat de materialen goed zijn schoon te maken. Johan Goudriaan: 
‘De trappen zijn thermisch verzinkt en uitgevoerd met roosters. 
Daarnaast is gebruik gemaakt van mooi geslepen en geborsteld rvs. 
Dit is erg goed schoon te houden.’ Bij Westfort ging het om grote 
aantallen. Goudriaan: ‘Daar zijn we goed in en trots op.’

Goudriaan, sterk in staal 

STINSTRA
PROJECTEN
STINSTRA
PROJECTEN
KOEL- EN VRIESBOUW

GECONDITIONEERDE RUIMTES

Morseweg 13, Leeuwarden
Tel. 058 - 254 21 60

www.stinstra.nl

jaar

meer dan

ervaring

 

Dorp 284-288,  3405 BL  BENSCHOP 
Tel. (0348) 451236 

www.benschopinstallatietechniek.nl 
 
  Voor kwaliteit, service en betrouwbaarheid  
  sinds 1948 
  
 - Elektrotechniek 
 - Inbraak- en brandbeveiliging 
 - Telefooninstallaties 
 - Data installaties 
 - Domotica 
 - Gecertificeerde inspectie afdeling 
 
 
  ISO9001  BRL6000    Criteria van  VCA**         BORG        Brand          CKB 
    Toezicht                        Beveiliging  meld 

        

Het totale grondwerk, de buitenriolering en het straatwerk van de 
nieuwe slachterij van Westfort kwam voor rekening van Schimmel 
Oudewater BV. ‘Een flinke klus, die in een korte bouwtijd moest 
worden afgerond’, zo vertelt Erik Schimmel, eigenaar van het aan-
nemersbedrijf. ‘Maar wel een hele interessante klus. De uitdaging 
zat hem onder andere in de hoogteverschillen binnen het project. 
De slachterij werkt veel met water en dus loopt er veel op afschot. 
Dit hebben we inzichtelijk gemaakt door het project in 3D te zet-
ten.’ Dit is een van onze onderscheidende factoren. Schimmel: ‘Veel 
medewerkers van ons bedrijf kunnen met de 3D-programma’s 
werken. Daarnaast zijn we erg praktisch ingesteld en flexibel.’ Een 
belangrijke eigenschap voor dit project, want niet alleen moest het 
allemaal in vrij korte tijd gebeuren, ook waren veel partijen bij de 
bouw betrokken. ‘Bijzonder om mee te maken hoe goed men met 
elkaar samenwerkte. Ik vond dat echt een uniek aspect van deze 
klus. Wat dat betreft een groot compliment naar het projectbureau 
en de hoofdaannemer. De neuzen stonden dezelfde kant op, er 
waren korte lijnen en dat maakt toch dat we met alle professionals 
dit schitterende project neer hebben kunnen zetten!’

Schimmel Oudewater  
geeft inzicht in 3D
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IJsselstein • Slachterij Westfort

Raampartijen, kleurstellingen en ook de zichtbare opgang naar het parkeerdak passen in het vigerende beeldkwaliteitsplan
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Bij een van de modernste slachterijen van de wereldkan, als het 
om persoonlijke hygiëne gaat, de lat niet hoog genoeg liggen. 
Om besmetting via mensen te voorkomen, zocht Westfort naar 
de beste oplossingen op het gebied van hygiënische toegangs-
controle systemen. Die vond men bij Bosgraaf Food en Hygiëne-
techniek in Joure. 

Sieger Boonstra, directeur bij Bosgraaf: ‘De combinatie van ge-
controleerde handenwas toegangscontrole en zolenreinigers met 
handdesinfectie toegangscontrole garandeert de meest optimale 
hygiënisch doorgang van en naar de productieruimtes. In het ge-
val van Westfort wordt namelijk ook de retourzijde gecontroleerd.’

Hoogste regime
De eisen die Westfort stelde zijn de hoogste die er op het gebied 
van persoonlijke hygiëne mogelijk zijn. Boonstra: ‘Voldoen aan het 
hoogste regime is voor ons juist de uitdaging. Wij leveren maat-
werk welke voldoen aan de hoogste eisen met de beste sanitaire 
constructies. Daarom sluiten onze producten naadloos aan op de 
door Westfort gestelde eisen. ‘Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de 
geplaatste garderobekasten. Dankzij een ingenieus systeem met 
een deur die 180 graden te draaien is en een aangepast sleutel-
plan zijn burger- en werkkleding van elkaar gescheiden en kunnen 
de kasten dagelijks goed gecheckt en gereinigd worden. Westfort 
heeft de primeur van dit unieke garderobesysteem.’

Schoon, schoner schoonst

‘De slachterij van Westfort is de modernste ter wereld en dat is 
natuurlijk een topproject om aan mee te werken’, vertelt alge-
meen directeur Peter Baas bij Hadek BV. ‘Zo hebben we een bunker 
gemaakt waarvoor we muren van 12 meter hoog en 60 centimeter 
dik in één fase hebben gestort. Dit duurde 36 uur aaneengesloten, 
omdat we de druk op de bekisting wilden minimaliseren.’ Hadek 
nam de beton- en wapeningswerkzaamheden voor zijn rekening. 
‘Bijzonder aan deze klus was de uiteindelijke functie van het 
gebouw. Hierdoor is in het project een grote diversiteit aan beton 
disciplines toegepast. Denk hierbij aan kelders, kilometers schoon-
werkwanden en monoliet vloeren met afschotten.’ Een groot 
voordeel van Hadek als bouwpartner is dat zij het beton- én het 
vlechtwerk doen. Eén aanspreekpunt komt een strakke planning 
ten goede. Baas: ‘De goede samenwerking met de hoofdaannemer 
en de onderaannemers onderling was echt cruciaal om een werk 
van deze omvang in een vrij korte bouwtijd te realiseren.’

Diversiteit aan 
betondisciplines

Als bedrijf wil je vrij toegankelijk zijn voor je medewerkers. Daar-
naast wordt in een tijd waarin veel aandacht is voor ‘food defence’ 
verwacht dat de beveiliging op een hoog niveau is. Zeker wanneer 
het gaat om productieruimten in een van de modernste bedrijven ter 
wereld. Pierre Daatzelaar van Leo Sleutel Beveiligingstechniek: ‘Dan 
moet het betrouwbaar zijn, zonder dat het belemmeringen oplevert.’ 
Bij de nieuwbouw van Westfort in IJsselstein leverde Leo Sleutel 
Beveiligingstechniek de elektronische toegangscontrole. Daatzelaar: 
‘Westfort is in verschillende sectoren verdeeld. Per sector kan worden 
ingesteld of een persoon wel of geen toegang heeft. Wanneer autori-
satie ontbreekt, gaat een tourniquet eenvoudigweg niet open.’ 

Tag
Zo’n toegangscontrole-chip kan op verschillende manieren wor-
den verwerkt: In een kaart, zoals veel in hotels toegepast wordt 
en zelfs in een polshorloge. Bij Westfort werd getest met een arm-
band en een tag. Uiteindelijk is er gekozen voor de laatste optie. 
Daatzelaar: ‘Bij Westfort wordt gereinigd met hogedrukspuiten 
dus moet de toegepaste apparatuur waterdicht zijn.’ 

Toegangscontrole met 
maximaal comfort
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Westfort beschikt over vier eigen bedrijfstransformatoren, 
waarvan twee voor het slachthuis. Deze zijn nodig om het pand 
draaiende te houden. Hier kleeft wel een risico aan: wat als het 
vermogen van een van beide wegvalt? Benschop Installatietech-
niek BV uit Benschop kwam met een vindingrijke oplossing. Door 
een koppelschakelaar te plaatsen tussen beide hoofdverdeelkas-
ten, kan bij het uitvallen of onderhoud van één transformator de 
tweede blijven draaien en het gehele slachthuis op een aange-
past vermogen laten functioneren. Daarnaast wekt een warm-
tekrachtkoppeling elektriciteit op met verbranding van biogas, 
dat volledig gebruikt wordt in de slachterij; voorts zijn er twee 
noodstroomaggregaten die automatisch inschakelen zodra dat 
nodig is. Gezamenlijk bieden deze oplossingen voldoende capaci-
teit onder de normale bedrijfssituatie, maar kan men in geval van 
nood de slachtlijn laten ‘leegdraaien’. De grootste aansluitingen 
zijn vanwege hun grote vermogen uitgevoerd via railkokersyste-
men tot 3.200Ampere. 

Minder masten, meer veermogen
Maarten van den Broek, bedrijfsleider bij Benschop Installatie-
techniek: ‘De omstandigheden in het pand zijn vrij extreem door 
de vrieskou, het vocht en de invloeden van schoonmaakmiddelen. 
Onze ervaring met de aanleg van dergelijke installaties kwam 
hier zeker van pas.’ Het bedrijf legde alle leidingwegen met de 
benodigde bekabeling tot aan grote vermogens, maar ook het 
volledige datanetwerk, inclusief een gsm-netwerk. Bovendien 
monteerden men acht oplaadpunten voor elektrische auto’s op 
het parkeerdek bovenop het pand, de nood- en vluchtwegenver-
lichting en de buiten- en binnenverlichting, uiteraard 100% in 
Led. Vermeldenswaard is nog het kleine aantal lichtmasten op 
het parkeerdak die door een wat groter vermogen het parkeerdek 
royaal in het licht zetten. Tot slot de verlichting op de plaatsen 
waar de keurmeesters in de slachterij hun werk moeten doen: 
daar is een lichtsterkte geïnstalleerd van minimaal 1.000 lux. Al 
met al een mooie omvangrijke opdracht waarop een installateur 
trots mag zijn. 

Betrouwbare en  
duurzame E-installaties

De totale brandveiligheid van slachterij Westfort in IJsselstein 
lag tijdens dit project in handen van BrandZone (bureau voor 
bouwkundige brandpreventie) uit Dordrecht. Zij droegen de 
verantwoordelijkheid voor bouwkundige doorvoeringen alsmede 
levering en installatie van de sprinklers respectievelijk de brand-
meldinstallatie. Dit deden zij in samenwerking met respectievelijk 
Hamer BV uit Apeldoorn en de Verkerk Groep uit Zwijndrecht. Hilti 
is hoofdleverancier van de brandwerende producten waarmee 
BrandZone werkt. Met een gegarandeerde levensduur van dertig 
jaar laat dit merk anderen in de branche ver achter zich. Groot 
voordeel hiervan is een kostenbesparing voor de gebouweigenaar.
 
Arthur van Kessel, directeur van BrandZone: ‘Een voorbeeld is de 
duurzame, brandwerende afwerking van kabelgoten. Bij repara-
tie of invoeren van een nieuwe elektrakabel was het voorheen 
noodzakelijk een applicateur in te schakelen. Dankzij het twee-
componentenschuim van Hilti is dit niet langer direct nodig. Een 
gecertificeerde monteur van BrandZone injecteert het schuim, dat 
zich direct vormt rondom de elektrakabels in de kabelgoot.’ 

Het Dordtse bedrijf leverde tot slot het logboek aan Westfort met 
hierin alle uitgevoerde brandwerende doorvoeringen, die voorzien 
zijn van een indentiteitssticker met uniek nummer. Deze corres-
ponderen op hun beurt weer met de bouwtekeningen. 

Westfort brandveilig
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De innovatieve slachterij van Westfort heeft een sprinklerinstal-
latie die compleet in roestvast staal is uitgevoerd door Hamer 
Installatietechniek. Bas Berenschot van Hamer: ‘Dat is best uniek 
omdat er meestal stalen leidingen gebruikt worden.’ 

Dubbel interlocksysteem
De sprinklerpompkamer vroeg om een inventieve oplossing. Be-
renschot: ‘Daar hebben we een sprinklerinstallatie gemaakt met 
zeven secties en een pompcapaciteit van 210m³/h bij 8,5 bar. Het 
vermogen van de elektromotor bedraagt 90 kW.’ Om een optimale 
werking te kunnen garanderen is het systeem uitgerust met een 
dubbel interlocksysteem. Die voorkomt dat bij het stukstoten van 
een sprinklerkop er direct water uit de leidingen spuit. Berenschot: 
‘Die leidingen zijn gevuld met lucht en afgesloten met een elek-
trisch bediende klep in combinatie met een brandmeldsysteem. 
Pas al er brand gedetecteerd wordt, vullen de leidingen zich met 
water.’ Dit is ook een oplossing voor ruimten waar kans bestaat 
op bevriezing. De enige uitzondering hierop is de sprinklerpomp-
ruimte zelf. Die is voorzien van een traditionele ‘natte’ installatie.

Compartimenten
Het gebouw is opgedeeld in verschillende compartimenten. De 
transportbanen lopen hier echter doorheen. Om een eventuele 
brand binnen het compartiment te kunnen beheersen zijn de 
wandopeningen in het gebouw voorzien van pre-action sprinkler-
installaties. Zo is de veiligheid optimaal gegarandeerd. De gehele 
installatie is voorzien van een CCV-inspectiecertificaat. Beren-
schot: ‘De brandweer was zeer te spreken over de oplossing met 
een sprinklerinstallatie. We zijn dan ook trots op dit bijzondere 
project. Zeker gezien de korte doorlooptijd waar we mee te maken 
hadden, de vele werkzaamheden die tegelijkertijd plaatsvonden 
en de hier en daar zeer beperkte ruimte om te werken. 

Sprinkler in roestvast staal

Het komt bij bouwprojecten regelmatig voor dat de kosten hoger 
uitvallen dan gepland. Maar het kan ook dat kosten lager uitvallen 
omdat er voor bepaalde installaties of bouwvoorzieningen subsi-
dies te krijgen zijn. Daar moet men dan wel van op de hoogte zijn. 
Traverse Adviesgroep uit Utrecht onderzoekt elk compleet bouw-
project op componenten waarvoor subsidie aan te vragen is. Dank-
zij de expertise van Traverse is men van alle subsidieregelingen op 
de hoogte en verzorgt de aanvraag voor de klant van A tot Z. Raffo 
Boutkabout van Traverse: ‘Op die manier verdienen wij onszelf 
altijd voor u terug.’ 

Stimuleringsregeling duurzame energieproductie
Zo werd bij de nieuwbouw van Westfort de complete vergistingsin-
stallatie en de WKK voor de SDE-regeling opgevoerd. Dit staat voor 
stimuleringsregeling duurzame energieproductie. Boutkabout: 
‘Ook de Nerada-installatie voor afvalwaterzuivering en enkele 
andere installaties zijn opgevoerd voor subsidie. Die aanvragen 
hebben we nagenoeg volledig toegekend gekregen.’ 

Traverse Adviesgroep is breed georiënteerd. Van ICT tot voedings-
middelenindustrie en van elektronica tot de agrarische sector. Op 
die manier proberen zij dé subsidiepartner te zijn voor een duur-
zaam, innovatief en ondernemend Nederland.  

Bouwen met subsidie

Stinstra BV Al timmert al meer dan 22 jaar aan de weg in de 
voedingsindustrie. Core business is nog steeds de installatie van 
koelcellen en vrieshuizen en de volumebouw voor de levensmid-
delensector, maar het productaanbod is geleidelijk flink uitgebreid. 
Stinstra is nu ook gespecialiseerd in bedrijfsdraaideuren en koel- 
en vries (schuifdeuren, als partner van Metaflex Doors Europe en 
in de bouw vaan omkastingen (panelen) voor machinebouwers. De 
markt waarin het bedrijf opereert – de bouw van ruimten en ap-
paratuur die de houdbaarheid van producten vergroot – kenmerkt 
zich door zeer specifieke eisen. Kennis van zaken en slagvaardig 
handelen zijn daarbij van cruciaal belang. Stinstra is daarin thuis 
als een vis in het water. Naast projecten via onderaanneming reali-
seert Stinstra ook projecten in eigen beheer of op turnkey-basis.  

Stinstra BV thuis in de 
levensmiddelenindustrie

De meest vooruitstrevende slachterij ter wereld is niet compleet 
zonder duurzame oplossingen. Eén van die oplossingen is een 
eigen waterzuivering op basis van het Nereda®-proces en een 
vergistingsinstallatie. Nereda® is een door Royal HaskoningDHV  
gepatenteerde innovatieve technologie waarmee afvalwater op 
een energiezuinige manier biologisch wordt gezuiverd. De instal-
latie is bovendien compact. Milieuvriendelijker en efficiënter dus! 

RWB Almelo heeft als hoofdaannemer voor Westfort de waterzui-
vering en vergisting gerealiseerd. Westfort wekt nu ruim 500 kWh 
aan eigen energie op uit het slachtafval: methaangas dat ontstaat 
in de vergistingsinstallatie wordt door een WKK-installatie 
omgezet in elektrisch en thermisch vermogen. De in de vergis-
ter opgewekte energie wordt compleet aangewend voor eigen 
gebruik. Het restproduct uit de vergister wordt met behulp van 
een stoomdroger verwerkt tot organische meststof. Nick Wolbrink 
is als projectleider vanuit RWB Almelo verbonden geweest aan 
het Westfort-project. ‘De waterzuivering verwerkt nu dagelijks 
ruim 1.400 m3 aan afvalwater’, rekent hij voor. ‘En de kwaliteit 
van het gezuiverde afvalwater voldoet ruimschoots aan de in de 
vergunning gestelde eisen. Vanuit het projectbureau was men erg 
tevreden over de installatie: de moderne waterbehandelingsme-
thode, vergisting en slibdroging past perfect in het progressieve 
en duurzame ontwerp van de slachterij!’

Energie uit slachtafval
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Bij het aanvragen van vergunningen zitten aanvrager en verstrek-
ker niet altijd op één lijn. Verschillende belangen kunnen het tot 
een complexe materie maken die veel tijd en aandacht vraagt. 
Zeker als het om een nieuwbouwconcept gaat met noviteiten 
en innovatieve technieken, is het zaak de aanvraag op een juiste 
manier te formuleren en te zorgen dat alles in de vergunningen 
vermeld staat. Bij de nieuwbouw van Westfort in IJsselstein was 
Milieu- adviesbureau Opifex verantwoordelijk voor het gehele 
vergunningentraject. Projectleider Paul Mesman: ‘Vanaf het begin 
heeft Opifex door mee te denken en te adviseren de klant volledig 
ontzorgd. Bij Westfort vindt alles plaats onder één dak: van het 
hele slachtproces tot het intern verwerken van afval en recyclen 
van afvalwater. Die combinatie van factoren maakt Westfort de 
innovatiefste slachterij ter wereld en de bijbehorende vergun-
ningaanvraag navenant complex. Mesman: ‘Juist die ingewikkelde 
procedures zijn onze corebusiness, waarbij wij de smeerolie zijn 
tussen bedrijf en overheid.’  

Vergunningen: een  
kwestie van ontzorgen

Een brandmeldinstallatie en een ontruimingsalarminstallatie 
zijn belangrijke onderdelen van bouwprojecten. In de modernste 
slachterij ter wereld, waar stoffen vrijkomen die de materialen 
kunnen aantasten en dieren en producten zich door het gebouw 
verplaatsen, wordt het door de vereiste regelgeving ineens een 
zeer interessante uitdaging. Voor Westfort in IJsselstein stelde 
de Verkerk Groep het programma van eisen op en leverde de 
complete installatie, inclusief zo’n 4,5 kilometer aan bekabeling. 
Projectleider Edwin de Waard: ‘Het gebouw bestaat uit verschillen-
de brandcompartimenten en niveauverschillen met loze ruimten. 
Het verwerkingsproces loopt dwars door de compartimentering 
heen, inclusief de bekabeling.’ Om die scheidingen te kunnen 
garanderen zijn er pre-action sprinklers geïnstalleerd die door een 
sprinklerpomp onder druk worden gezet. De aansturing geschiedt 
via een meldcentrale die detecteert via een aspiratiesysteem in de 
betreffende zone. In geval van brand wordt met kleppen de sectie 
geactiveerd en blijft de brandhaard beheerst binnen het comparti-
ment. Dit voorkomt doorslaan en dat is wel zo veilig. Omdat som-
mige stoffen die vrijkomen tijdens het slachtproces de materialen 
aan kunnen tasten, is er veel gebruik gemaakt van rvs. De Waard: 
‘Een uniek project waar we trots op zijn.’ 

Brandmeld- en 
ontruimingsinstallaties

Voorafgaand aan het verwerken van varkens vindt een koelpro-
ces plaats. Dit stelt de slachterij voor een tweeledige uitdaging: 
allereerst moeten de indroogverliezen beperkt blijven, met oog 
op de kwaliteit van het vlees, en tegelijkertijd is het belangrijk om 
energieverlies te beperken. Hier weten ze bij VHI Koudetechniek 
uit Uden wel raad mee. Directeur-eigenaar Bart van Helmond: 
‘In slachterijen plaatsen wij altijd een zogeheten spraytunnel. De 
varkens, die hier maar liefst zes uur hangen, worden regelmatig 
besproeid met kleine waterdruppels. Dit bevordert de warmte-
overdracht en beperkt bovendien het energieverlies.’ De marktlei-
der in de vleessector biedt hiermee een exclusieve oplossing aan 
op internationaal niveau.

Om te voorkomen dat de thermische energie uit het koelen volledig 
verloren gaat, plaatste VHI een ingenieus en milieuvriendelijk am-
moniak/CO2-koelsysteem bij Westfort. Dit geldt eveneens voor de 
vlamovens. De karkassen komen na de slacht terecht in een warm-
waterbad, waar borstels de haren verwijderen. De hitte in de oven 
schroeit de achtergebleven stoppels van de huid en maakt het vlees 
steriel. Via de warmtewisselaar op de oven vloeit eveneens warmte 
af. De thermische energie die wordt gewonnen tijdens deze proces-
sen, wordt elders gebruikt om bijvoorbeeld proces- en douchewater 
op te warmen. Condensors op het dak staan eventueel overbodige 
energie af aan de omgeving. Deze oplossing maakt aanvoer van 
externe thermische energie in principe overbodig. 

Tot slot plaatste VHI het ventilatiesysteem in de slachterij. Varkens 
produceren onder meer ammoniak en geven vocht af, wat slecht 
is voor het klimaat. Daarom mag een goed werkend ventilatiesys-
teem niet ontbreken. De afgezogen lucht gaat uiteindelijk naar 
luchtwassers die het zuiveren en afgeven aan de omgeving. Bijzon-
der detail: de verschillende partijen tekenden dit pand gezamenlijk 
op in BIM, wat de onderlinge samenwerking ten goede kwam.

Ingenieuze koeling, 
warmtewisselaars, 
ventilatie
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Opdrachtgever
Maarsen Groep en Beheer 
 Brouwershoff, Amsterdam

Architect
Dam & Partners Architecten, Amster-
dam

Adviseurs
Zonneveld Ingenieurs, Rotterdam 
 (constructies)

DWA, Bodegraven (duurzaamheid)
Peutz BV, Molenhoek (bouwfysica, 
akoestiek, brandveiligheid) 
IGG Bointon De Groot, Den Haag 
(bouwadvies, cost engineering)
Aronsohn Management, Eindhoven 
(bouwmanagement)

Aannemer 
Dura Vermeer Bouw Midden-West BV, 
Cruquius

Installaties
Installatiecombinatie NoMA (Van den 
Pol Elektrotechniek en Klimaatservice 
Holland)

Betonwerk
Ruwbouw Nederland en PDE Support

Bouwperiode
Januari 2016 – eind 2017

Minder massa, 

meer klasse
NoMA House • Amsterdam

NoMA voegt elegantie toe aan de Zuidas

Het elegante NoMA House is een opvallende verschijning op 
de door grote kantoorkolossen gedomineerde Amsterdamse 
Zuidas. Het twaalf verdiepingen tellende gebouw is zeer 
energiezuinig en uitermate flexibel qua indeling. In januari 
2016 startte de bouw en eind 2017 vindt de oplevering plaats.

Op de hoek van twee belangrijke ver-
keersaders op de Zuidas, de Parnassus-
weg en de Gustav Mahlerlaan, verrijst 
NoMA (North of Mahlerlaan) House. 
Het kantoorpand kent een totale opper-
vlakte van 18.500 m2 waarvan 15.150 m2 
kantoorruimte, 2.700 m2 ondergrondse 
parkeergarage en 650 m2 commerciële 
ruimte op de begane grond. De bin-
nentuin, dakterrassen op de derde en 
achtste verdieping en de hoge glazen 
entree met ruimte voor een espresso/
coffeebar zijn blikvangers in dit elegante 
en transparante gebouw. 

Rijke materialen
Bouwbedrijf Dura Vermeer Bouw 
Midden-West realiseert NoMA House 
naar een ontwerp van Dam & Partners 
Architecten in opdracht van Maarsen 
Groep en Beheer Brouwershoff. Volgens 
projectleider Jan Kösters is de uitda-
ging om het pand zo te bouwen dat het 
de chique uitstraling eer aandoet. ‘Het 
afwerkingsniveau is zeer hoog door de 
toepassing van rijke, hoogwaardige ma-
terialen. De gevel wordt opgebouwd uit 
drie soorten natuursteen en krijgt hoge 
aluminium kozijnen en triple beglazing. 

Inpandig wordt het gebouw voorzien van 
high-tech installaties, waaronder een 
met smartphone bedienbare klimaat-
installatie.’ 

Casco
Dura Vermeer levert het gebouw casco 
plus op, zonder kantoorindelingen maar 
wel met klimaatplafonds en compu-
tervloeren. Door de toepassing van 
Bubbledeck vloeren in plaats van de 
oorspronkelijk bedachte structuur van 
stalen balken met kanaalplaatvloeren en 
brandwerende aftimmeringen ontstaan 

Elegantie tussen de kantoorkolossen
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er grote vloervelden die zowel aan de bo-
ven- als onderzijde vlak zijn. Installaties 
kunnen hierdoor vrij geplaatst worden. 

Eigen “oprijlaan”
Om de geluidsoverlast voor de omrin-
gende woon- en kantoorgebouwen te 
beperken zijn de damwanden de grond 
ingedrukt en de heipalen zijn geboord 
in plaats van geslagen. Ook de veilig-
heid van en overlast voor fietsers en 
voetgangers is een issue. Om het verkeer 
op de drukke kruising te ontlasten en 

te voorkomen dat het bouwverkeer de 
voetgangers en fietsers op de Parnas-
susweg kruist, is een bouwweg parallel 
aan de A10 aangelegd. ‘We hebben een 
bouwterrein met een eigen oprijlaan van 
400 meter’, aldus Kösters.

Excellent
Wat betreft duurzaamheid is een 
BREAAM Excellent ontwerpcertificaat 
behaald. Zoveel mogelijk gebruik van 
natuurlijk licht en verse lucht, duurzame 
verwarming vanuit het Amsterdamse 

Ruwbouw Nederland  BV.
Justus van Effenstraat 6

1813 KW Alkmaar
Telefoon: 050-7370080

www.ruwbouw-nederland.nl 

Telefoon: 06-41901894
E-mail: info@pdesupport.nl

www.pdesupport.nl

warmtenet, opwekking van elektriciteit 
door PV-cellen, LED verlichting, aan-
wezigheidsdetectie en daglichtsturing 
maken van NoMA House een gezond en 
energiezuinig gebouw. Kösters noemt het 
ecologisch werkprotocol als opvallend 
aspect van de BREEAM-NL certificering. 
‘We dienen rekening te houden met 
het broedseizoen van vogels en hebben 
vleermuisvriendelijke verlichting op de 
bouw. In het gebouw komen broedkasten 
voor vogels en zelfs een bijenhotel.’

Dakterras

Entreehal

NoMA (linksonder) op de Zuidas
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Klimaatservice Holland BV 
is specialist op het gebied van: 
 
 Verwarmingsinstallaties 

 Koelinstallaties 

 Klimaatplafonds 

 Luchtbehandelingsinstallaties 

 Ventilatie installaties 

 Regelinstallaties 

 Sanitaire installaties 

 Drinkwaterinstallaties 

 Riolering 

 Sprinklerinstallatie 

 Brandblusvoorzieningen 

Op de hoek van de Gustav Mahlerlaan 
en de Parnassusweg realiseert 

Klimaatservice Holland BV de  
werktuigkundige installaties  

voor het NoMA House.  

Nijverheidsstraat 31 
3371 XE 
Hardinxveld-Giessendam 
Tel. 0184 - 613911 
Fax 0184 - 614230 
 

www.klimaatservice.nl 



De duurzaamheidsambitie ligt hoog in NoMA House en dus zijn 
ook de installaties energiezuinig ingericht. Alle kantoorruimten 
hebben Ledverlichting, de regelbaarheid is zeer fijnmazig inge-
richt (indeelbaarheid op 1,50 meter), er is duurzaam aangeleverde 
stadsverwarming en –koeling en PV-panelen op het dak zorgen 
voor de opwekking van duurzame elektriciteit.

Een noviteit is de met een smartphone te bedienen klimaatin-
stallatie. ‘Iedere gebruiker kan met zijn smartphone verbinding 
maken met de installatie en zo zijn eigen zonwering, verlich-
ting en kamertemperatuur regelen’, vertelt Jan Nederveen van 
Klimaatservice Holland. Uniek is dat het niet uitmaakt welk type 
smartphone dat is.

Installatiecombinatie NoMA, een samenwerkingsverband van 
Klimaatservice Holland uit Hardinxveld-Giessendam en Van den 
Pol Elektrotechniek uit Montfoort, realiseren gezamenlijk de E- en 
W-installaties. Beide partijen werkten eerder samen aan kantoor-
toren First in Rotterdam, eveneens voor de Maarssen groep. Dat 
beviel zo goed dat de ontwikkelaar de combinatie opnieuw voor 
NoMA House inschakelde. ‘Voor bouwkundig aannemer Dura 
Vermeer is het prettig om één aanspreekpunt te hebben. En door 
onze nauwe samenwerking kunnen we een hogere kwaliteit 
installaties leveren’, legt Nederveen uit.

Twee weten meer dan één, is het gezegde. Dat gaat zeker op voor 
het samenwerkingsverband tussen Ruwbouw Nederland en PDE 
Support. Beide bedrijven hebben de handen ineen geslagen en 
benaderen de markt gezamenlijk. Ruwbouw Nederland, eigen-
dom van Martin Palts, legt zich samen met zijn vader Hermann 
Palts toe op het bouwen van betonnen casco’s door middel van 
tunnelgietbouw/prefab montage en in het werk gestorte wanden 
en vloeren. PDE Support, eigendom van Peter Derksen, verzorgt 
het voortraject van de werken (acquisitie, offertes, bijwonen van 
de onderhandelingen en opstellen van contracten). 

Beide bedrijven werken met een simpel motto: afspraak is af-
spraak. ‘We onderscheiden ons door heel heldere communicatie. 
Voor de opdrachtgever is duidelijk: dat zit er wel in en dat niet. Er 
zitten geen addertjes onder het gras’, vertelt Derksen. ‘Prettig voor 
klanten is bovendien dat ze altijd met ons van doen blijven heb-
ben. Wij blijven het aanspreekpunt gedurende het hele traject.’

Voor NoMa House bouwt Ruwbouw Nederland het betonskelet. 
‘Een aansprekend project op een mooie locatie’, vindt Derksen. 
‘Prettig is dat wij al bekend waren met het projectteam van Dura 
Vermeer. Herman Palts en ik werkten eerder al met hen samen op 
het werk Oranjekwartier in Amsterdam.’ 

Smartphone gestuurde 
installatie

Geen addertjes onder 
het beton

Amsterdam • NoMA House

Transparante 
kantoorruimte

Vergaderruimte

Bouwput maart j.l.

Drie soorten 
natuursteen, hoge 
aluminium kozijnen, 
triple beglazing
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Opdrachtgever
Technische Unie, Hoevelaken 

Ontwikkelaar
Bouwbedrijf Nieuwenhuis BV, Rijssen

Bouwkundige hoofdaannemer
Bouwbedrijf Nieuwenhuis BV, Rijssen

Installateurs
Breman Kloeke Elektrotechniek BV, 
Zwolle (E)
Unica Installatietechniek, Zwolle (W)

Schilderwerk
Lammertink Vastgoedzorg, Enter

Laaddocks
Nassau/Indus Deur B.V., Oosterhout

Bouwperiode
oktober 2015 – maart 2016 

Bouwprogramma
distributiecentrum voor logistieke 
overslag met B2B servicepunt XL en 16 
laaddocks 

Bruto vloeroppervlakten
Distributie: 3.600 m2;  
kantoren 1.000 m2;  
servicepunt: 3.000 m2

Technische Unie

Distributiecentrum, servicepunt en kantoren Technische Unie • Zwolle

verbouwt op de groei
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Tekst: Mirjam Oomens

Hessenpoort in Zwolle is een goed bereikbaar industrieterrein en zeer 
gewild als distributielocatie. De vierkante meters zijn er goedkoper dan 
in bijvoorbeeld de Randstad, terwijl de gemeente Zwolle veel gelegen 
is aan een goede ontwikkeling van het terrein. Ook de Technische 
Unie heeft Hessenpoort gekozen als locatie voor het regionale 
distributiecentrum, een servicepunt XL en diverse kantoren.

Technische Unie, groothandel in technische instal-
latiematerialen, koos voor een leegstaand pand uit 
2008. Bouwbedrijf Nieuwenhuis ontwikkelde en 
realiseerde indertijd dit object en werd nu ook ge-
selecteerd voor de verbouwing. Aan de achtergevel 
zijn in totaal zestien laaddocks gemaakt en in de 
zijgevel zijn gevelkozijnen geplaatst voor nieuwe 
kantoren. De distributiefunctie van het pand vroeg 
verder om het verwijderen van diverse binnen-
wanden. Om voldoende ruimte voor het logis-
tieke verkeer achter het pand te verkrijgen, kocht 
Technische Unie een naastgelegen stuk grond. Het 
totale achterterrein werd opnieuw ingericht tot 
een laad- en loskuil voor de 16 docks . ‘Begin ok-

tober 2015 werd de vergunning afgegeven en zijn 
we gestart’, vertelt projectleider Albert Bakker. ‘Het 
was bij de opdracht al duidelijk dat Technische 
Unie in elk geval het distributiedeel al eind januari 
2016 in gebruik wilde nemen. Daarin zijn we ook 
geslaagd.’ De oplevering van de kantoren (interne 
verbouwing) is vond plaats in april. 

Bereikbaarheid
Bij de eindgebruiker is men blij met de vergun-
ning voor zestien laaddocks op dit nieuwe logis-
tiek overslagpunt. Het pand is gekozen ‘op de 
groei’, stelt facility manager Auke Hartstra van 
Technische Unie. ‘Het aantal distributielocaties 

Zestien nieuwe laaddocks
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NASSAU INDUS DEUR B.V. 
verkoop@nassau-indus.nl • www.nassau-indus.nl • T 0162 47 60 00   

Moving forward
opening new doors



De zakelijke relatie tussen Nassau Indus Deur en Technische Unie 
gaat al vele jaren terug. Niet verwonderlijk dus dat ook bij dit pro-
ject voor dit bedrijf werd gekozen voor de levering van zeventien 
bedrijfsdeuren van Technische Unie. 

De zestien laaddocks werden voorzien van deuren en daarnaast 
kwam er één deur voor een grote opening aan de andere kant. De 
selectie had wel wat voeten in de aarde, stelt algemeen directeur 
Alex Kiffen. ‘Wij letten vooral op een goede prijs-kwaliteitver-
houding bezien over de gehele levenscyclus van de deuren. Het 
gaat ons erom wat de opdrachtgever wil en dat is meestal niet 
een levering tegen de laagste prijs, maar de laagste kosten op 
de langere termijn. Daarin neem je dus óók het onderhoud en 
beheer mee. Soms betekent dat een in aanschaf duurdere deur 
die minder onderhoud vergt.’ 

Plezierig werken
Het project was prettig werken voor de deurenspecialist. Kiffen: 
‘We konden van binnenuit de deuren plaatsen. De levering kon 
in één transport plaatsvinden en de opslag vond plaats in het be-
staande pand. De planning was zo dat wij achter de bouwer aan 
konden; waar zij openingen creëerden, monteerden wij de deuren 
van binnenuit daar direct achteraan. Dat werkte voor ons heel 
plezierig. Ook de omstandigheden waren prima.’ Nassau Indus 
Deur maakt de deuren zelf en heeft een levertermijn van 4 tot 5 
weken. De planning halen was daardoor geen probleem. ‘Verder 
is het prettig dat Technische Unie dit pand in eigen beheer heeft. 
Het is altijd prettig als de eindgebruiker het beheer doet, zeker in 
het geval van een bestaande relatie’, besluit Kiffen.

Bedrijfsdeuren: letten op 
de hele levensduur

blijft met 22 hetzelfde, maar we vervoeren steeds 
grotere hoeveelheden.’ Niet alle laaddocks worden 
direct in gebruik genomen, maar in de toekomst 
zullen ze nodig zijn. Niet alleen de grootte van 
de kavel, ook de bereikbaarheid is van doorslag-
gevend belang. Het bedrijventerrein staat lange 
zware vrachtvoertuigen (LZV) toe, iets wat op de 
voormalige Zwolse locatie van Technische Unie 
niet mocht. Ook voor klanten is het terrein goed 
bereikbaar en dat is belangrijk, want er komt een 
business-to-business XL servicepunt waar deze 
hun spullen gemakkelijk moeten kunnen halen.

Droge voeten in de laaddocks
Bijzonder aan het project is de afvoer van hemel-
water langs de wegen en daken van de bedrijven 
op Hessenpoort. Alle bedrijven op het terrein 
moesten al een eigen waterberging aanleggen. Op 
het moment dat die berging, vaak in de vorm van 
infiltratiekratten, het water niet meer kan opne-
men, stroomt het over naar de waterberging die de 
gemeente aanlegt. De waterwegen zijn nodig om 
het water zodanig af te voeren dat het grondwa-
terpeil niet stijgt. Essentieel ook voor Technische 
Unie, want laaddocks en kelders krijgen als la-
gergelegen gebieden dan als eerste te maken met 
overlast. De gemeente Zwolle heeft het formaat 
en aantal van de watergangen speciaal berekend. 
Daarnaast is de vormgeving zo gekozen dat zij 
optimale kansen biedt voor flora en fauna om zich 
goed te ontwikkelen. 

Niet complex
Volgens de bij het project betrokken partijen was 
dit een project ‘volgens het boekje’. Logistiek ge-
makkelijk toegankelijk, een eindgebruiker die het 
beheer zelf op zich neemt en een strakke planning 
die door de aannemer en onderaannemers wordt 
gehaald. ‘Het was geen complex project, maar we 
hebben er zeker niet gemakkelijk over gedacht, 
waardoor de doelstellingen zijn bereikt’, besluit 
Albert Bakker.  

Zwolle • Distributiecentrum, servicepunt en kantoren Technische Unie

In het bestaande gebouw zijn kantoren en een servicepunt XL ingebouwd
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Opdrachtgever, directievoerder
Lidl Nederland GmbH, Huizen

Architect
FKG architecten aan de zaan,  
Koog aan de Zaan

Adviseurs
Vander Weide Bragt bv, Venlo (construc-
ties); Nieman-Valk, Utrecht (installa-
ties); Sweco (v.h. Grontmij)

Aannemer
Bouwbedrijf L. van der Ven BV, Veghel

E-installaties
Kromwijk Elektro, Rijen

W-installaties
Kin Installatietechniek, Woerden

Elektrotechnische verdelers
S&P Paneelbouw, Elst

Draagconstructie
PreTon Nederland, Franeker

Prefab Beton
Concrete International,  
Krimpen a/d IJssel 

Bouwprogramma
Distributiecentrum met kantoor

Bruto vloeroppervlakten
Distributiecentrum 52.500 m2; 
kantoor 2.350 m2  

Investering
€ 70 miljoen

DC Lidl: 
Distributiecentrum Lidl • Waddinxveen

In 2013 opende Lidl in Heerenveen het meest duurzame distributiecentrum van Nederland 
– beloond met BREEAM-certificaat Excellent. De Duitse grootgrutter gaat nu nog een 
stap verder: langs de A12 bij Waddinxveen verrijst in het weidelandschap een nieuw 
distributiecentrum waar de ambitie ligt op het certificaat Outstanding. Lidl maakt 
daarmee concreet waar het bedrijf voor staat: duurzaam, efficiënt, logisch en van deze tijd.

Een woud van prefab beton

duurzaam, efficiënt, logisch 
en van deze tijd
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Tekst: Patricia van Beek Waddinxveen • Distributiecentrum Lidl

Het complex, in totaal 52.500 m2 groot, 
wordt gerealiseerd door Bouwbedrijf 
Van de Ven. Toon van Hout, eigenaar 
van Van de Ven: ‘We bouwen het distri-
butiecentrum met kantoren, inclusief 
alle installaties, elektra en sprinklers.’ 
Volgens Van Hout gaat het Duitse bedrijf 
volledig voor kwaliteit en duurzaam-
heid. ‘Het geheel wordt opgebouwd uit 
prefab betonnen wanddelen en kolom-
men en een staalconstructie voor het 
dak. En alles is net iets hoger dan bij 
vergelijkbare projecten.’ 

Dit is duurzaam
Daarnaast krijgen de duurzaamheidsam-
bities vorm door een uitgebreid pakket 
duurzame maatregelen: geen gasaan-
sluiting; warmte- en koudeopslag voor 
onder meer de vloerverwarming; hoge 
isolatiewaarden van dak en gevels; 100% 

Ledverlichting met regelsystemen als 
aanwezigheidsdetectie en daglichtsen-
soren; 4.000 zonnepanelen op het dak; 
milieuvriendelijke koelmiddelen en een 
energiezuinige koel- en vriesinstallatie 
met energielabel A; hergebruik van rest-
warmte uit het koel- en vriesproces. ‘Dit 
alles wordt vormgegeven met metalen 
sandwichpanelen in verschillende kleu-
ren’, vertelt Van Hout. ‘Kleurrijk en duur-
zaam.’ De kantoren zijn samengesteld 
uit prefabbeton met aluminium puien.

Visie
Het distributiecentrum zelf bevat vries- 
en koelcellen die voor een compartimen-
tering zorgen. Het buitenterrein bestaat 
grotendeels uit betonnen perronvloeren. 
De rest is klinkerbestrating, trottoir en 
voetpaden, rondom afgezet met hek-
werk, poorten en slagbomen. 

‘Erg aangenaam voor alle partijen is 
de goede voorbereiding door eigenaar, 
opdrachtgever, medeontwerper en 
gebruiker Lidl. Het is een deskundige 
opdrachtgever met een duidelijke visie 
op duurzaamheid. En aangezien we 
werken met BIM zijn de lijnen kort: 
onze tekenaar kan gelijk bouwkundige 
veranderingen inpassen en onmiddellijk 
de techniek integreren. Een keer in de 
twee weken hebben we een BIM-overleg, 
waardoor je goed in gesprek blijft met 
elkaar’, aldus Van Hout. Bouwbedrijf Van 
de Ven is een derde generatie familiebe-
drijf dat is actief in bijna alle bouwtak-
ken. ‘Maar een klus op deze schaal kom 
je niet elke dag tegen. En dat is mooi om 
te doen. Lidl wist bovendien wat ze aan 
ons hebben, want dit is ons derde project 
voor ze in Nederland. We hebben er ook 
al twee in Engeland voltooid.’  

“Outstanding” in de maak

Een bijzonder duurzaam distributiecentrum van 52.500 m2 
met een kantoor van 2.350 m2 in drie lagen
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‘Het sleutelwoord is duurzaamheid’, zegt projectleider Ray-
mond Corbey van KIN Installatietechniek, verantwoordelijk voor 
de werktuigkundige installaties van de nieuwbouw van Lidl. 
Uiteraaard spelen de installaties spelen een cruciale rol bij de 
energieprestaties van het pand.

In het de nieuwbouw komt geen gasaansluiting. Voor de verwar-
ming wordt gebruik gemaakt van de restwarmte die vrijkomt uit 
de koel- en vriesinstallatie. Ook is voorzien in een WKO-installatie 
voor de klimaatinstallaties. Daarnaast wordt het regenwater 
opgevangen voor onder andere het gebruik van de spoelingen 
van de toiletten en worden de toiletten uitgevoerd volgens de 
eisen van BREEAM. De luchtbehandelingskasten hebben hoog 
rendement warmteterugwinning.

Hoogste kwaliteit tegen de laagste prijs
Niet alleen de duurzaamheid, maar ook de strakke planning is 
een uitdaging in dit bijzondere project. ‘De 3D tekeningen in een 
BIM-model ondersteunen de snelheid waarmee het werk geleverd 
moet worden, maar soms komen er door de tijdsdruk nog con-
ventionele tekeningen aan te pas’, vertelt Raymond Corbey. ‘Het is 
geen rechttoe-rechtaan project en het pand is vierhonderd meter 
lang. ‘Logistiek moeten wij dus goed georganiseerd zijn.’ Voor de 
installateurs is dit een aansprekend project, zeker gezien de duur-
zaamheidsaspecten. ‘Lidl heeft als slogan de hoogste kwaliteit 
voor de laagste prijs en vraagt dat ook van zijn leveranciers. En 
daar werken wij graag aan mee’, besluit Raymond Corbey. 

W-installaties volgens 
Lidl-slogan

Levering & montage van:

massieve en geïsoleerde betonelementen

cellenbeton wand-, vloer- & dakelementen

kanaalplaatvloeren 

prefab balken en kolommen

architectonisch beton

www.preton.nl 
info@preton.nl

Tel.: 0517-34 15 64
Fax: 0517-34 19 04

Postbus 119
8800 AC Franeker

Een project van 
spectaculaire omvang
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Installatietechniek en regeltechniek. Dat is waar we goed in zijn. 
Van ontwerp en realisatie tot onderhoud en service. Omdat we houden 
van perfectie, gaan we het liefst voor een totaaloplossing. Toch liever 

een deeloplossing?  U draait aan de knoppen, dus u bepaalt!

WARM KOUD 
GAS LUCHT WATER ENERGIE 

KIN REGELT HET... 

MEER DAN ALLEEN TECHNIEK

WWW.KIN.NL       

RECTOR BUIJSELSTRAAT 20  RIJEN 
TEL. 0161 - 290 500 FAX. 0161 - 226 437 INFO@KIN.NL

Advisering, aanleg en onderhoud van:

  Licht- en krachtinstallaties

  Data- en telecomnetwerken

  Duurzame technieken en energiebesparing

  Wind- en zonne-energie

  Camerabewaking / alarminstallaties

  Brandmelding / ontruimingsinstallaties

  24-uurs service

Oostzee 18

3446 CH Woerden

Tel  (0348)  48 12 80

info@kromwijkelektro.nl

www.kromwijkelektro.nl

Kromwijk, 
   waarmakers   waarmakers

Kromwijk Elektrotechniek is lid van de Unie van 
Elektrotechnische Ondernemersorganisaties (UNETO VNI)

Waddinxveen • Distributiecentrum Lidl
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Postbus 712, 2920 CA  Krimpen aan den IJssel
T 0180 - 514946

info@concrete-international.nl
www.concrete-international.nl

p r e f a b b e t o n  &  c e l l e n b e t o n  p r o d u c t e n

p r e f a b b e t o n  &  c e l l e n b e t o n  p r o d u c t e n



Waddinxveen • Distributiecentrum Lidl

In tegenstelling tot wat sommigen denken, stelt Breeam niet 
alleen eisen aan duurzaamheid maar ook aan het binnenklimaat. 
Aan de installateur van de totale E-installaties, Kromwijk Elektro-
techniek, de taak om hier rekening mee te houden. 

Bouwen volgens Breeam is voor deze installateur niet nieuw, 
evenmin als werken met een BIM-model. ‘Alle voedingen en 
verlichting worden door ons aangelegd, vertelt projectmanager 
Adriaan van der Neut. ‘In het verlichtingsplan is energiezuinige 
Ledverlichting opgenomen waarbij gekozen is voor de best 
gekwalificeerde armaturen.’ De eisen voor de verlichting lig-
gen bij Lidl nog hoger dan volgens Breaam en de NEN 12464 is 
vastgesteld. Hierbij zijn de gelijkmatigheid en de lichtintensiteit 
belangrijke aspecten. 

Referentieproject
De hoge tijdsdruk speelt ook voor de E-installaties een rol. ‘Het 
is een kwestie van tegelijk bouwen en engineeren, zegt Van 
der Neut. ‘We hebben intern opgeschaald om over voldoende 
capaciteit te beschikken. Bij het werken met een BIM-model 
krijgt de werkvoorbereiding meer nadruk en vergt daardoor ook 
meer tijd. Die investering ‘aan de voorkant’ betaalt zich uit in 
een kortere bouwtijd met kwalitatief hoogstaande oplossingen, 
vooropgesteld dat alle betrokken partijen zo werken. Precies zoals 
opdrachtgever Lidl het wenst bij dit mooie referentieproject.’ 

Bouwen en  
engineeren tegelijk

Een distributiecentrum van het formaat dat Lidl laat bouwen in 
Waddinxveen vraagt een fors elektrisch vermogen. Denk alleen 
al aan de benodigde koel- en vriescapaciteit en de verlichting. In 
dit specifieke geval komt daar ook nog de teruglevering bij van de 
vele zonnepanelen op het dak, die bijdragen aan de energiezui-
nigheid van het gebouw.

S&P Paneelbouw werd geselecteerd voor de realisatie van de 
elektrotechnische verdelers. ‘Al in de offertefase zijn we met 
Kromwijk Elektrotechniek en fabrikant ABB in overleg getreden 
voor de paneelinrichting’, vertelt projectleider Goos Beukema. 
‘Vanwege de complexiteit was het nodig om vooraf af te stem-
men over het voorlopig ontwerp. Zo moest de hoofdverdeler van 
elf meter in een ruimte van zes meter passen. Hiervoor bedach-
ten we een tweevoudige verdeler met de ruggen tegen elkaar 
aan en een onderlinge verbinding.’ Voor de verdeelinrichting 
werd gekozen voor een groter aantal onderverdelers, dat wil 
zeggen meer centrale punten in het gebouw, om het aantal en de 
formaten van de kabels te beperken. ‘De gebruikte producten zijn 
niet uitzonderlijk, maar door de grootte van het pand kun je niet 
achteraf bedenken ‘daar moeten nog verdelers bij’. Goede com-
municatie over wie wat en wanneer levert, alsmede afstemming 
met de fabrikant hierover, zijn hier essentieel’, besluit Beukema.  

Elektrotechnische 
verdelers: afstemming 
essentieel 

Fahrenheitstraat 11
6662 PZ Elst (gld.)

T 0481 - 353344
info@sp-paneelbouw.nl
www.sp-paneelbouw.nl

Voor het betonskelet alleen komen er op deze bouwplaats duizend 
vrachtwagenlading binnen. Prefab- en betonspecialist PreTon 
Nederland is verantwoordelijk voor de draagconstructie. ‘Het is een 
gigantische klus’, benadrukt Eric Hergaarden, eigenaar van PreTon. 
‘We zetten alleen al 496 betonkolommen van 15 ton per stuk. Daar 
kunnen er maar twee van op een vrachtwagen. En dan heb ik het 
nog niet over de koppelbalken van soms 22 ton per balk en de pre-
fabvloeren van 24 ton. Het is een project van spectaculaire omvang.’

Thermopakken en wintermortel niet nodig
De tijdsdruk is groot bij het project vertelt Hergaarden. ‘We heb-
ben geluk met het weer. We hadden de thermopakken voor de 
mannen al in huis en de wintermortel stond al klaar. Maar we 
hebben weinig vorst gehad. Daar komt bij dat iedereen keihard 
werkt op deze bouw; en we hebben korte lijnen met Van der Ven 
en onze leveranciers. Dat werkt een stuk makkelijker, omdat er 
geen ruis op de lijn komt. Dat is ook wel nodig op een klus met 
zoveel tijdsdruk! Het is een van de grootste projecten in Neder-
land op dit moment en soms is het echt gekkenwerk. Maar we 
zijn enorm trots om er deel van uit te mogen maken.’

Duizend  
vrachtwagens beton
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Opdrachtgever
Far East International Corporation BV, 
Hoofddorp

Architect, directievoerder
Hoo Liem, A&I Architecten, Uithoorn

Adviseurs installaties
M3E, Capelle aan den IJssel 

Constructeur
Pieters Bouwtechniek, Delft

Adviseur brandveiligheid
Floriaan, Zaltbommel

Toezicht
Alphaplan bv, Alphen a/d Rijn

Directievoering winkel en 
 horeca
C-M-C bouwkundig adviesbureau bv, 
Rijswijk

Aannemer
Bouwonderneming Stout BV, 
 Hardinxveld-Giessendam

Installateur
Unica Installatietechniek

Staalconstructies
Bodu Staalbouw,  
Bunschoten-Spakenburg
GWW Vink, Barneveld

Bouwperiode
Augustus 2015 – juli 2016

Bouwprogramma
Koel en vries distributiecentrum, 
restaurant, supermarkt/groothandel & 
centrale keuken

Bruto vloeroppervlakte
11.825 m2

Nieuw distributiecentrum volgt

Amazing Orientals • Den Haag

Wat doe je wanneer je de laatste kavel op een bedrijventerrein 
in de drukke en dure Randstad kunt bemachtigen? Dan bouw je 
geen vierkant of rechthoekig pand, maar benut je alle ruimte die 
je hebt door het pand af te stemmen op de vorm van de kavel.

belijning kavel

De laatste kavel bebouwd. 
Voor de entree ligt een segment 
van de reclametoren
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Tekst: Mirjam Oomen

Bedrijventerrein Ypenburg ligt vlakbij 
Den Haag en is de ideale locatie voor 
een distributiecentrum, supermarkt 
en restaurant van de Aziatische super-
marktketen Amazing Oriental. Deze 
keten heeft twintig vestigingen in het 
hele land en biedt een assortiment van 
meer dan achtduizend A-merken uit 
Azië dat ook via een webshop beschik-
baar is. De keuze is enorm: alleen al in 
instant noedels meer dan tweehonderd 
smaken. Opdrachtgever Far East Inter-
national Corporation selecteerde bouw-
bedrijf Stout voor de realisatie van de 
gecombineerde supermarkt, groothandel, 

restaurant, centrale keuken en distribu-
tiecentrum. 

Strakke planning
De grootste uitdaging in het project is 
de strakke planning. ‘Een week voor de 
bouwvak van 2015 kregen we de op-
dracht’, vertelt projectleider Pieter Tim-
mer. ‘Twee weken na de bouwvak ston-
den we op het terrein, want het geheel 
moet medio 2016 worden opgeleverd. Bij 
een project met deze tijdsdruk is goede 
communicatie onontbeerlijk. De directie-
voerder, de opdrachtgever en wij zetten 
ons daarvoor in en de onderlinge ver-

houdingen zijn goed.’ De strakke plan-
ning biedt een extra uitdaging omdat 
het pand is opgetrokken in buitenstort, 
wat het project kwetsbaar maakt voor 
weersomstandigheden. Als het klaar is, 
zal het pand zeker in het oog springen. 
Het uiterlijk van het pand wordt bijzon-
der. ‘Het heeft meerdere hoekige punten, 
omdat het de belijning van het kavel 
volgt’, aldus Timmer. ‘Daarnaast komt 
er een redelijk aparte gevelplaat op: een 
verticaal aangebracht puntprofiel van 
het type SAB Pyramid. Voorts krijgt het 
pand een flinke luifel aan de winkelzijde 
en een reclametoren.’

Straks prijkt een 
reclametoren 
boven alles uit

Toekomstige expeditie (links) en distributiecentrum
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www.vink.nl

Uw veelzijdige
partner.

www.facebook.com/vink.holding

Bodu Staalbouw
Bezoekadres: Metaalweg 15
Postadres: Postbus 47
3750 GA Bunschoten-Spakenburg
Telefoon: 033 – 298 56 06
Internet: www.bodustaalbouw.nl
E-mail: info@bodustaalbouw.nl

IJZERSTERK
IN

METAALWERK

Bodu Staalbouw tekende voor de staalconstructie van het nieuwe 
pand van Amazing Oriental, alsmede de montage van de vloer-
platen en het vullen van de kokerkolommen met beton. ‘Er was 
740 ton staal nodig, dus dat is met recht een groot project’, zegt 
projectleider Wim van Rhee. ‘Bovendien heeft de staalconstructie 
veel schuine, hoekige en getoogde aansluitingen. Dat komen wij 
in ons werk uiteraard vaker tegen, in combinatie met de grootte 
van het pand plus de strakke planning vormde dit wel een extra 
uitdaging. Het maken van goede afspraken over de bouwvolgorde 
en de levertijden was essentieel. Mede om die reden hebben we 
het tekenwerk al in een vroeg stadium gedaan en waren er solide 
afspraken met de aannemer en onze leveranciers over de levertij-
den. Door de gezamenlijke inspanningen en goede communicatie 
zijn we gekomen tot prestaties waar we gepast trots op zijn.’

‘Goede afspraken 
over bouwvolgorde 
en levertijden’

Veelzijdigheid. Dat is in één woord het sterkste punt van Vink, dat 
samen met Stout inschreef voor het DC van Amazing Oriental. De 
activiteiten bij dit project waren het grondwerk, de aanleg van 
buitenriolering, verharding en groeninrichting. ‘Wij hebben alles 
in huis, van cultuurtechnisch grondwerk, riolering, groot grond-
verzet (GPS) tot (renovatie)sloop, afvalverwerkingen en grondrei-
niging’, vertelt projectleider Harold van Buren. ‘Wanneer we tij-
dens de bouw tegen onverwachte problemen aanlopen, kunnen 
we die met minimaal tijdsverlies zelf oplossen.’ Van Buren geeft 
een voorbeeld van aangetroffen grondverontreiniging bij een 
eerder project met Stout. Met een milieutechnisch adviesbureau, 
afgraving, transport en grondreiniging/afvalverwerking – alle-
maal onderdelen van de Vink organisatie – kon de verontreiniging 
snel worden verwijderd. ‘Dat scheelt weken in tijd’, aldus Van 
Buren. ‘Bij Amazing Oriental waren de grondmonsters allemaal 
zand, maar tijdens het graven bleek dat er ook flinke stukken klei 
op het kavel waren. Wij hebben met eigen afgraving en transport 
snel klei af kunnen voeren en zand kunnen leveren. Het tijds-
verlies was minimaal. Gezien de zeer strakke planning van dit 
project was dat ook nodig. Het bouwbedrijf gebruikte meerdere 
heimachines, dus de hele bouwput moest echt op tijd klaar zijn. 
Daar zijn we in geslaagd.’

Alles in huis voor 
riolering, grondwerk 
en buiteninrichting

Amazing Orientals • Den Haag
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MENSEN VOOR 
GEBOUWEN

WWW.STOUT.NL

• WONINGBOUW

• UTILITEITSBOUW

• ZORG EN ONDERWIJS

•   BEHEER EN  

ONDERHOUD

T. 088 - 440 10 00

E. INFO@STOUT.NL

KADE 34

3371 EP HARDINXVELD-G’DAM

Efficiency
Om te kunnen voldoen aan de looptijd 
van 10 à 11 maanden, werden de Lean 
sessies opgeknipt. ‘Niet alle onderaan-
nemers waren in het begin bekend, 
maar we moesten wel starten’, verklaart 
Pieter Timmer. ‘Dus deden we drie Lean 
sessies: eerst voor de ruwbouw, daarna 
voor de afbouw en ten slotte nog een 
totale Lean sessie. Ook efficiënt werken 

is heel belangrijk. De instructies voor 
onze medewerkers zijn zo goed mogelijk 
vooruit te plannen en na te denken over 
je gereedschap en materialen. Het pand 
is vierhonderd meter lang, dus heen en 
weer lopen kost tijd.’ Het biedt na ople-
vering 1.100 m2 voor het winkel-/restau-
rantmagazijn, 1.900 m2 voor restaurant & 
winkel/groothandel, 3.300 m2 voor vries- 
en koelcel en 1.500 m2 centrale keuken.

Verticaal aangebracht puntprofiel 
van het type SAB Pyramid

Een flinke luifel aan de winkelzijde

‘Niet alle onderaannemers waren in het begin 
bekend, maar we moesten wel starten’

Industriebouw • april 2016 • 37



Opdrachtgever
Prologis, Schiphol

Architect
Johan de Vries Architect BV,  
Willemstad (NB)

BREEAM-adviseur
Smits van Burgst uit Zoetermeer

Aannemer
ASK Romein, Roosendaal 

Gevelpanelen
Kingspan Geïsoleerde Panelen, Tilburg

Infra, beton
A. Jansen BV, Son 

Bruto vloeroppervlakte
70.000 m2

distributiecentrum met transparante       kantoren
Built-to-suit

Tekst: Merel van Berkel

Per 1 april levert ASK Romein de eerste 
fase op van Prologis’ built-to-suit 
distributiecentrum in Eindhoven. Het open 
en transparante karakter van de architectuur 
springt in het oog, met insectenhotels en 
nestkastjes doet heet wat tergug voor de 
natuur en het is getooid met BREEAM-
certificaat “very good”. 

Het strakke gebouw valt op door zijn 
entree: een vliesgevel met diagonaal. 
Binnen zijn alle kantoorwanden van 
glas. Koen Backx, bedrijfsleider bij ASK 
Romein: ‘De huurder (Amerikaans logis-
tiek dienstverlener Menlo: red.) houdt 
van transparantie en openheid. De 
glazen binnenwanden geven een frisse, 
open en uitnodigende indruk.’ Verder 
loopt rondom het warehouse een ver-

Transparante 
kantoren voor 

de gebruiker
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distributiecentrum met transparante       kantoren
Controle op het verbruik
Belangrijk onderdeel van de BREEAM-
eisen is energiebesparing. Dat is onder 
meer uitgewerkt in een dynamisch 
led-systeem dat zijn lichtsterkte aanpast 
met bewegingssensoren en daglicht-
afhankelijke regeling. Verder krijgt het 
pand tussenbemetering om alle energie- 
en waterverbruik te registreren op een 
dashboard. Zo kunnen de beheerders het 
verbruik optimaliseren en de gebruikers 
indien nodig bewust maken. Energie 
om elektrische auto’s mee op te laden is 
afkomstig uit zonnepanelen, verwerkt in 
de luifel voor de kantoren. 

Groene gevels en insectenhotels
Behalve duurzaamheid keek men ook 
naar milieuvriendelijkheid. In samen-
spraak met een ecoloog is gekeken wat 
het pand kan terugdoen voor de natuur. 
Hier werd concreet invulling aan gegeven 
in de vorm van groene gevels die beplant 
zijn met hedera en nestkastjes en insec-
tenhotels die op het terrein zijn ge-
plaatst. Verder stroomt een deel van het 
schone water terug naar waterbekkens 
in de omgeving. Tot slot werd tijdens 
de bouw alleen RVC-gecertificeerd hout 
gebruikt en waar mogelijk hergebruikt 
beton en staal toegepast. 

Kanaaldijk Zuid 24  T: +31 (0)88 877 87 78 
5691 NL SON  F: +31 (0)88 877 87 79  
 
Postbus 60  info@ajansenbv.com
5690 AB SON  www.ajansenbv.com

Een goed begin, het héle werk
Grond- en sloopwerken - Saneringen - Betonmortelcentrales 

Betonwaren - Recycling - Transport - Wegenbouw
Verhuur mixers en betonpompen

 
Installatieadvies
 
Gebouwprestatie
 
Beveiliging
 
Brandveiligheid

Beheer & Onderhoud

info@smitsvanburgst.nl    Zoetermeer - Oosterhout

Eindhoven • DC Prologis

lichte gevelband met ledverlichting – een 
eis van Welstand. Deze kan verschillende 
kleuren tonen. Verder is er een doorlo-
pende raamstrook die de opslag voorziet 
van daglicht. 

Van stortplaats tot warehouse
Voorheen bevond zich op deze locatie 
een stortplaats. Na sanering kon worden 
begonnen aan de bouw. Backx: ‘Op een 
fundering van Hoge Snelheids Palen 
stortten we een super vlakke betonvloer 
voor de stellingen in het warehousege-
deelte, dat straks deels gerobotiseerd 
wordt bediend.’ Ingekomen goederen 
worden verwerkt in een van zevenen-
twintig loading docks. De vloer in de 
expeditiezone is monolithisch vlak. Ook 
brandveiligheid was een belangrijke eis. 
Daarom bestaan de gevels tot 2,5 meter 
hoogte uit sandwichpanelen en boven de 
gevelband uit PIR-panelen. Het dak is be-
dekt met FM-approval lichtgrijs pvc, op-
gebouwd uit 85 mm PE-folie en 1,5 mm 
pvc, waarbij lichtstraten de opslag van 
bovenaf voorzien van daglicht. 

Een distributiecentrum 
met groene gevels
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Kingspan B.V.
Lingewei 8, 4004 LL Tiel, Postbus 6565, 4000 HN Tiel 
t: +31 (0) 344 675 250   f: +31 (0) 344 675 251  

www.kingspanpanels.nl

TOT 20%
VERBETERDE 
THERMISCHE
PRESTATIES

SUPERIEURE 
BESCHERMING 

TEGEN

BRAND40 JAAR
THERMISCHE EN 
CONSTRUCTIEVE 

GUARANTEE

DE wEGNAAR

ENERGIE- 
NEUTRALE

GEBOUwEN

Ontdek de vooordelen van onze 
nieuwe unieke kernschuim op: 
www.ipn-quadcore.nl

Advert Stedenbouw W93 x H137.indd   1 21/03/2016AD   14:59

Betonspecialist A. Jansen BV uit Son hecht veel waarde aan na-
tuurbehoud. Hoewel Nederland beschikt over een grote voorraad 
grondstoffen voor beton, mag hieruit niet grenzeloos worden 
geput. Het bedrijf, dat maar liefst vijf betoncentrales bezit, houdt 
daarom de laatste ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en 
werkt graag met alternatieven. Een voorbeeld hiervan is het ge-
bruik van gerecycled beton, afkomstig uit gesloopte panden. Ook 
Prologis koos voor deze oplossing. Dat is niet alleen beter voor 
het milieu, maar ook aantrekkelijk voor de klant. 

Dochtermaatschappij Jansen Infra was verantwoordelijk voor alle 
werkzaamheden in de buitenruimte. Het bedrijf saneerde de bo-
dem, waarbij de grond gedeeltelijk werd afgevoerd en het overige 
deel herschikt. Met granulaat en zandgrond verstevigde men de 
bodem. Ook engineerde Jansen Infra de waterhuishouding op het 
terrein en bouwde het rioleringen, groenvoorzieningen, bestra-
ting, verwarming en de overige ondergrondse infrastructuur. De 
ligging van het terrein en de weersomstandigheden stelde het 
bedrijf wel voor een uitdagingen. Toine van den Oetelaar, direc-
teur Infra is gepast trots: ‘De bijzonderheid van dit project ligt 
vooral in de snelle bouw en dat we dit, ondanks de verzwaarde 
omstandigheden, toch samen voor elkaar kregen.’ 

Prologis zocht naar een optimale mix tussen brandveiligheid en 
isolatie, om een zo breed mogelijke markt te kunnen bedienen. 
Zo kwamen ze al snel uit op Kingspan uit Tiel, waarmee ze al 
eerder prettig samenwerkten. Kingspan levert namelijk een uniek 
type sandwichpaneel: KS1000 AWP, Eco-safe FM approved. Dit 
paneel is niet alleen duurzaam en hoogwaardig isolerend, maar 
heeft bovendien een zeer brandveilig vermogen. Patrick Theelen, 
business development manager bij Kingspan: ‘Ons paneel is mo-
menteel het beste in zijn soort op de markt. De isolatiewaarde en 
luchtdichtheid zijn hoog, dus dat levert energiebesparing voor de 
klant. Ook behalen we zeer hoge scores bij Life Cycle Assessments 
en hebben we een volledige Chain of Custody. Dit is dan ook de 
reden dat we op onze producten A+ ratings hebben in de BREEM 
Green Guide.’ 

De ontwikkelingen van sandwichpanelen staat echter niet stil. 
Momenteel introduceert Kingspan zijn nieuwste paneeltechno-
logie: IPN QuadCore. Deze nieuwe kern heeft met een 20% betere 
lambda-waarde niet alleen de beste thermische prestaties in de 
sector, maar biedt ook een thermische en constructieve garantie 
van veertig jaar. Eind dit jaar hopen ze het volledige huidige aan-
bod ook in IPN QuadCore versie aan te kunnen bieden.

Prologis streeft voor project Eindhoven DC2 naar BREEAM-certifi-
caat ‘very good’ en schakelde hiervoor een van Nederlands meest 
vooraanstaande ingenieursbureaus in: Smits van Burgst uit Zoe-
termeer. Hoewel het bedrijf ook gelicenseerd assessor is, vervul-
len zij gedurende dit project de rol van BREEAM-expert en -advi-
seur. Samen met ASK Romein stelden zij een lijst op met haalbare 
creditpunten. Na afloop controleren ze deze en overhandigen het 
dossier aan de assessor. Dankzij hun expertise in de logistieke 
sector, voorzagen ze het ontwerpteam van gedegen advies en 
ondersteuning.  Bas Rutgers, ingenieur bij Smits van Burgst: ‘In sa-
menspraak met een ecoloog keken we niet alleen naar het pand 
zelf, maar ook naar mogelijkheden op regionale schaal. Met een 
schaduwkostenberekening voor materialisatie ondersteunden we 
bijvoorbeeld de keuze voor milieubewuste materialen, zoals in de 
isolatie, gevel- en dakconstructies. Ook hielden we veel rekening 
met het kantoordeel, waar we keken naar energieprestatie en 
luchtkwaliteit. Zo bereiken we een optimaal klimaat voor zowel 
comfort als energiegebruik.’

Beton en infra

Kingspan koploper 
in paneeltechnologie

BREEAM-expert 
en -adviseur

DC Prologis • Eindhoven
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Bouwperiode
september 2015 - tweede kwartaal 2016

Bruto vloeroppervlak 
Circa 3.000 m2

Opdrachtgever
Stichting Koninklijke Auris Groep, 
Gouda (Rotterdam vanaf medio 2016)

Ontwerp
Ector Hoogstad Architecten, Rotterdam

Constructeur
Smit Westerman, Gouda

Adviseur Installaties
Vintis Installatieadviseurs, Zoetermeer

Directievoerder
Db-m, Houten

Aannemer
Van Zanten Bouw, Vlaardingen

E-installateur
Groen & Alderkamp Installatie-
technieken, Woerden

W-installateur
Breman Utiliteit, Rotterdam

Glazen ballustrades
Glass Inside, Wateringen

in na-oorlogse stijl

De Koninklijke Auris Groep realiseert een nieuw hoofdkantoor 
en audiologisch centrum aan het Ammanplein in Rotterdam-
Kralingen. In het drie verdiepingen tellende gebouw speelt akoestiek 
vanzelfsprekend een belangrijke rol. Het gebouwontwerp sluit mooi 
aan op de wederopbouwarchitectuur van de omliggende wijk.

Nieuwbouw
Rotterdam • Audiologisch centrum en hoofdkantoor Auris 

Terras
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EINDELOOS VEEL 
MOGELIJKHEDEN 
MET GLAS

Glass Inside Westland

Stoelmatter 10 
2292 JL  Wateringen

Tel. 0174 29 66 68
verkoop@glassinside.nl
www.glassinside.nl

De voor u op maat 
gemaakte glazen 
wanden van Glass 
Inside nu ook met 
de benodigde 
geluidsrapporten!

Meer informatie? 
Wij vertellen u er 
graag alles over. 

‘Glas heeft veel voordelen: het is onderhoudsarm, laat licht door 
en neemt weinig ruimte in’, somt Louis Grootscholten op. In 
2005 richtte hij het in interieurglas gespecialiseerde bedrijf Glass 
Inside op. Deuren, wanden, vloeren, balustrades: klanten kunnen 
voor al hun interieurglaswensen bij Glass Inside terecht. Toen er 
aanvragen uit het hele land begonnen te komen, besloot hij het 
concept te gaan franchisen. Inmiddels zijn er tien vestigingen 
door heel Nederland. De elfde opent binnenkort in Ulvenhout.

Kantoren zijn een groeimarkt voor Glass Inside. ‘Er is een tendens 
naar meer luxe en verfraaiing van kantoorpanden’, vertelt de onder-
nemer. ‘Glas past daar heel goed in. Er is ook steeds meer mogelijk: 
beloopbaar glas met antislip laag en brandwerende eigenschappen, 
glazen wanden met geluidsisolatie, voortdurend worden nieuwe 
samengestelde producten ontwikkeld. Ook zien we steeds vaker 
gebogen glas en prints op glas. Overigens blijft transparant glas het 
meest geliefde product, vooral omdat het zo tijdloos is.’

Voor het nieuwe kantoorpand van Auris levert en monteert Glass 
Inside een aantal volglazen balustrades. Deze zijn opgebouwd uit 
aluminium profielen met gelaagd hard glas en voldoen aan alle 
veiligheidseisen. 

Steeds meer mogelijk met 
glas in kantoorinterieur

Tekst: Margot Visser
Impressies: Ector Hoogstad Architecten

Aan de Boezemweg is het getrapte profile goed zichtbaar;  
de bovenste lagen bevatten de functies van het hoofdkantoor
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Groen & Aldenkamp Installatietechnieken 
voorziet het nieuwe audiologisch centrum 
en hoofdkantoor van Auris van een com-
pleet pakket elektrotechnische installaties: 
verlichting, brandmeld-, inbraakbeveili-
ging-, camerabeveiliging-, intercom- en 
data-installatie en het toegangscontrole-
systeem. ‘Meestal worden kantoorpanden 
zo universeel mogelijk opgeleverd. Het 
gebouw van Auris is specifiek voor de ge-
bruiker ontworpen en ingericht. Dat maakt 
het voor ons een mooie opdracht’, zegt 
projectleider Jan van Vliet. Vanwege het 

audiologisch onderzoek dat in het centrum 
plaatsvindt worden speciale eisen aan de 
geluidswerendheid gesteld, vooral in de 
onderzoeksruimten en de zogeheten Bera-
ruimte. ‘Hier is extra aandacht vereist bij 
de montage’, vertelt Van Vliet. ‘We mogen 
geen gaten boren in de wand om beschadi-
ging van het koperen scherm (de kooi van 
Faraday) te voorkomen.’
Groen & Aldenkamp Installatietechnieken is 
een totaalinstallateur voor elektrotechnische 
en werktuigbouwkundige installaties die 
vooral actief in de utiliteitsbouw en de zorg. 

E-techniek compleet 

Rotterdam • Audiologisch centrum en hoofdkantoor Auris 

Na enkele jaren te hebben geresideerd 
in Gouda, keert De Koninklijke Auris 
Groep weer terug naar Rotterdam. Een 
speciale plek voor Auris, want aan het 
Ammanplein stond voorheen een school 
voor doven van de Koninklijke Amman 
Stichting, een voorloper van de Auris 
Groep. Deze organisatie biedt onderwijs, 
begeleiding en zorg aan mensen met 
gehoor-, spraak- en taalmoeilijkheden.

Woonwerkkeuken
De nieuwbouw heeft een bruto vloerop-
pervlak van circa 3.000 m2. Op de begane 
grond komt het audiologisch centrum 
met twintig hoogwaardige akoesti-

sche spreek- en onderzoekskamers. De 
hoofdkantoorfuncties worden gehuisvest 
op de eerste en tweede verdieping. Een 
grote woonwerkkeuken met dakterras 
bevindt zich op de eerste verdieping. 
Onder het gebouw ligt een half verdiepte 
parkeergarage met 22 parkeerplaatsen. 

Betonnen kader
Bij het ontwerpen van het gebouw heeft 
architectenbureau Ector Hoogstad Archi-
tecten goed gekeken naar de omgeving. 

uitgevoerd om omgevingsgeluid buiten 
te sluiten. Voor één specifieke ruimte 
wordt een kooi van Faraday gerealiseerd 
om magnetische straling te voorkomen.

Van Zanten Bouw BV uit Vlaardingen 
realiseert de nieuwbouw en had ook in 
het ontwerptraject een belangrijke rol. 
‘Toen wij het werk gegund kregen was 
het project uitgewerkt tot VO-niveau’, 
vertelt projectleider Kevin Jansson. 
‘In het bouwteam hebben we dit sa-
men met de architect, constructeur en 
installateurs uitgewerkt tot werkteke-
ningniveau, gereed voor uitvoering. Ook 
hebben we de rol van BIM-coördinator op 
ons genomen.’

3D doorsnede

Het gebied rond het Ammanplein staat 
vol met typische wederopbouwarchitec-
tuur. Hier sluit de nieuwbouw van Auris 
mooi op aan. De combinatie van baksteen 
en beton en het betonnen kader om het 
grote venster aan de voorzijde verwijzen 
duidelijk naar de naoorlogse periode. 

Doos-in-doos
Speciale eisen werden gesteld aan de 
akoestiek in het gebouw. Een aantal 
onderzoeksruimten is als doos in doos 

www.gati.nl



Opdrachtgever
Bosscher Delicatessen en Notenhandel, 
Zuidwolde

Architect
Bureau B+O Architecten, Meppel

Bouwbegeleiding
J2L Bouwbegeleiding & Advies, 
 Zuidwolde

Aannemer
Dons en Troost uit Staphorst

Installatie
Dick Sjabbens Installatiebedrijf, Diever

Bouwprogramma
Bouw nieuw bedrijfspand Zuidwolde, 
inclusief kantoren en woning

Bouwperiode
januari 2016 – augustus 2016

Bruto vloeroppervlakten 
975 m2 bedrijfsruimte, 200 m2 kantoor, 
200 m2 woning.

en notenhandel in een ruimer jasje
Delicatessen

Bosscher Delicatessen en Notenhandel • Zuidwolde

Bosscher Delicatessen en Notenhandel brengt noten, chocolade en olijven 
aan de man op tientallen markten in Noord-Nederland. De opslag- en 
bevoorradingsplaats van marktwagens verhuist later dit jaar in Zuidwolde naar 
een nieuwe uitvalsbasis, met daarboven een kantoor en een woning.

Tekst: Patrick Boor

Het pand met de knalgele entree lijkt in 
de verte op puzzel-computerspel Tetris, 
met de kleurige lagen en blokken. Drie 
rechthoekige bouwlagen zijn in verschil-
lende standen op elkaar gestapeld. Met 
een open, moderne en frisse uitstraling 
als resultaat. Bosscher Delicatessen en 
Notenhandel, te vinden op tientallen 
markten in Groningen, Friesland Drenthe 
en Overijssel, verkrijgt met de nieuw-
bouw meer ruimte voor de tientallen 
marktkramen, opslag, bevoorrading en 
voor schoonmaak. Op de begane grond 
komen een kantine, voorraadruimten en 
een stalling voor de marktwagens. Een 
woning vormt de bovenste verdieping. 
Daartussen komen kantoorruimten. 

Beton en staal
Dons en Troost uit Staphorst bouwt het 
onderkomen naar een ontwerp van B+O 
Architecten. ‘De fundering bestaat uit 
trillingsvrije schroefpalen, met daarop 
een staalconstructie’, zegt Roelof van 
der Haar, projectleider namens Dons en 

Troost. ‘Gelijktijdig bouwen we de prefab 
betonkern mee, net als de vloeren met 
druklagen. Binnen drie weken ware de 
betonwanden, de staalconstructie en de 
betonvloeren klaar.’ 

Lastig steigerwerk
Strak en vlak, noemt Van der Haar het 
pand. ‘Een soort kubus, zonder delen die 
uitsteken. Ramen en hoekwanden zijn 
minimaal vormgegeven. De zilvergrijze 
beglazing en materialen geven het pand 
een industriële uitstraling. Dankzij hoge 
luchtdichtheid en isolatiewaarden is het 
pand duurzaam en energiezuinig. Brand-
veiligheid krijgt extra aandacht vanwege 
het werken en wonen.’

Bijzonder punt: de vormen. De drie 
rechthoekige bouwlagen staan in de 
lucht haaks op elkaar. ‘Uitdaging om het 
steigerwerk rond die lagen te krijgen, 
zodat het pand toegankelijk blijft voor de 
bouw van de andere delen. 
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Hoofdstraat 35, Diever  0521-591994  www.dick-sjabbens.nl

Installatiebedrijf Dick Sjabbens is een 

veelzijdig en innovatief installatiebedrijf.  

Ons bedrijf realiseert alle soorten installaties; 

van gas-, water-, verwarmings-, elektra-, 

zink-, koper- tot dakwerkzaamheden in de 

breedste zin van het woord. Duurzame energie 

besparende installaties zoals; aardwarmte, 

zonne-energie en warmteterugwinning is 

ons specialisme. Voor zowel zakelijke als 

particuliere projecten, zijn wij graag uw partner.

Innovatief in installatietechniek!

Installatiebedrijf Dick Sjabbens uit 
Diever installeert in het nieuwe be-
drijfspand van Bosscher in Zuidwolde de 
technische installaties. Daaronder vallen 
verwarming, waterleiding, riolering, 
ventilatie en elektra. Het Drentse fami-
liebedrijf (24 medewerkers) ontwerpt, 
bouwt en installeert voor bedrijven 
en particulieren ‘groene’ installaties in 
de regio. Specialiteiten: zonnepanelen, 
 zonnecollectoren en aardwarmte in 
combinatie met warmte opslag. ‘We 
installeren ook al jaren in energie nul 
woningen’, vertelt Arend Sjabbens, 
eigenaar van het installatiebedrijf. ‘Door 
gebruik te maken van aardwarmte, 
zonne-energie en warmteopslag houden 
we het energieverbruik in een pand zo 
laag mogelijk. Met een warmtepomp 
gebruiken we de warmte en kou van 
de aarde, die we gebruiken voor het 
verwarmen en koelen van een pand. 
Zo blijft het energieverbruik laag. Een 
gebalanceerd ventilatiesysteem maakt 
de ventilatieverliezen minimaal. We 
hergebruiken warme lucht die normaal 
gesproken door roosters en kozijnen 
naar buiten gaat. Voordeel: minimale 
ventilatie- en energieverliezen en een 
comfortabel leefklimaat.’ 

Groene installaties

Een stapeling van bedrijfsgedeelte, kantoren en woning

De fundering bestaat uit 
trillingsvrije schroefpalen, met 
daarop een staalconstructie
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Opdrachtgever
SSHN, Nijmegen

Architect
VFO Architects | Urban design bv, 
Eindhoven

Engineering
Croes Bouwtechnisch Ingenieurs
bureau, Nijmegen

Kwaliteitsmanagement
Bouwmeister Totaal Bouwadvies en 
Begeleiding, Hengelo

Hoofdaannemer
Giesbers Wijchen, Wijchen

E-installatie
TiboVeen installatietechniek, Veen

W-installatie
DKC Totaaltechniek, Wijchen

Gevelbouwer
Rollecate BV, Staphorst

Hang- en sluitwerk
Burghouwt, Arnhem 

Engineering
Oktober 2014 februari 2016

Bouwperiode
December 2015 – december 2016 

Bruto vloeroppervlakte
14.000 m2

Bouwsom
€ 13.250.000

Beeldbepalende

kantoortrans  formatie
Herbestemming kantoor Rijkswaterstaat • Arnhem

Tekst: Loek Schaap

Het voormalig kantoorgebouw van Rijkswaterstaat 
(RWS) aan het Gildemeestersplein in Arnhem wordt 
gedurende 2016 geheel verbouwd naar een woongebouw 
met 294 studentenwoningen. Nadat de laatste 
ambtenaar was vertrokken stond het gebouw jaren leeg. 
Studentenhuisvester SSHN verwacht begin 2017 dat de 
eerste student zijn intrek kan nemen. Samen met aannemer 
Giesbers ontwikkelen en bouwen geven ze een positieve 
impuls aan de wijk Presikhaaf.

naar woongebouw

Rik Cornelissen (links): ‘Wij 
hebben gezamenlijk vooraf de 
kansen en bedreigingen goed 

in beeld gebracht met onze 
ketenpartners.’
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kantoortrans  formatie

Het grootste 
transformatieproject 
buiten de Randstad
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‘Onze bijdrage was in eerste instantie om enkel hang en sluit
werk te leveren voor de deuren voor het project Gildemeesters
plein’, vertelt commercieel manager Rob van Baars. ‘Het motto 
wat we hebben is: “Verstandig bouwen. Samen met Burghouwt”. 
We stelden dan ook een coördinerende rol voor. Wij noemen het 
zelf denken in concepten. Dat we samen met de verschillende le
veranciers er voor zorgen dat we het inmeten en het leveren van 
de deuren, inclusief het bevestigen van het hang en sluitwerk tot 
het nastellen van de deuren, én het plaatsen van de kozijnen opti
maal op elkaar afstemmen. Met als gevolg tijdwinst en kostenbe
sparing. Ook de aannemer zag de toegevoegde waarde van deze 
ketensamenwerking’, zegt Van Baars. 

Burghouwt is een familiebedrijf, in de afgelopen 40 jaar gegroeid 
naar 8 vestigingen en 140 mensen in loondienst. ‘We zijn méér dan 
een traditionele groothandel. Samen met onze klanten, leveranciers 
en medewerkers bouwen we écht verstandig’, aldus Van Baars.

Verstandig bouwen

BOUWMEISTER
Totaal Bouwadvies en Begeleiding

Adviseert u op pragmatische wijze en geeft u inzicht in elke fase van 
uw bouwplan op het gebied van nieuwbouw, verbouw, en renovatie van 
woningen, woon-, woonzorg-, zorg- en bedrijfsgebouwen.

Ons advies kan betrekking hebben op:
• Haalbaarheid project op financieel en technisch vlak
• Integraal ontwerp en uitwerking van plannen
• Projectmanagement en directievoering
• Kwaliteitsmanagement
• Brandveiligheid integratie en implementatie
• Energiebesparing integratie en implementatie

...binnen elke contractvorm UAV / UAV GC E&C en D&C

Banninkstraat 46  7255 KE  HENGELO Gld.
Tel. 0575 - 46 30 53  info@bouwmeister-tbab.nl

Verstandig
bouwen.
Samen met
Burghouwt

Wil jij ook verstandig bouwen?
Bezoek dan snel onze nieuwe website burghouwt.nl

en ontdek hoe Burghouwt jou hierbij kan helpen.

‘Het is het grootste transformatieproject 
buiten de Randstad’, vertelt Rik Cornelis-
sen, projectleider bij Giesbers ontwikke-
len en bouwen. Cornelissen: ‘Het is een 
volledige transformatie, waarbij alleen 
de betonnen draagconstructie, de kern, 
de kolommenstructuur en de vloeren 
intact blijven. Er komt een nieuwe gevel, 
binnen komt er een volledig nieuwe 
afbouw en installaties. Veel partijen 
hebben bekeken of deze transforma-
tie haalbaar was. Opdrachtgever SSHN 
geloofde er uiteindelijk in, met steun 
van de gemeente Arnhem, HAN en de 
provincie. Na acht jaar leegstand zorgt 
de komst van nieuwe bewoners voor im-
pulsen voor deze wijk Presikhaaf en het 
naastgelegen winkelcentrum’.

Indeling
Cornelissen: ‘In de bovenste negen woon-
lagen van de toren komen de zelfstan-
dige wooneenheden. De onderste negen 
woonlagen zijn bestemd voor onzelf-
standige woningen, voor internationale 
studenten van de HAN. Er zijn nog drie 

Herbestemming kantoor Rijkswaterstaat • Arnhem
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Jan Bouwmeister van Bouwmeister Totaal 
Bouwadvies en Begeleiding (Bouwmeister 
TBAB) is door SSHN aangesteld als kwali
teitsmanager en vanaf het voorjaar van 2015 
betrokken bij het project Gildemeestersplein 
in Arnhem. Bouwmeister heeft, na gewerkt 
te hebben bij turn keybouwers en architec
tenbureaus, een brede ervaring opgedaan en 
werkt sinds elf jaar zelfstandig.
Bouwmeister: ‘Meestal word ik gevraagd voor 
het projectmanagement, directievoering en 
kwaliteitsmanagement van werken. Daar
naast verricht ik haalbaarheidsonderzoeken, 
op financieel en technisch gebied. Maar ook 
inspecties en onderzoeken vanuit onderhoud 
en juridische aspecten komen veel voor.

‘Ik heb bij een vorig project SSHN leren ken
nen’, zegt Bouwmeister. ‘Deze stichting wilde 
ook voor dit werk bijgestaan worden door 
een kwaliteitsmanager die vanaf het DO op 
de engineering van het ontwerp en uiteinde
lijk op de uitvoering van het werk zou toezien. 
PvE’s, bestekken en normen zijn belangrijk 
en die vormen natuurlijk de afspraak, maar 
zonder er met een praktisch en financieel oog 
naar te kijken wordt het geen succes. Ik spar 
daarom veelvuldig met specialisten. In detail 
help ik om de kwaliteit op een hoger niveau 
te tillen. Tijdens de uitvoering blijf ik er op 
noodzaak en eigen inzicht bij betrokken. Als 
het voortvarend loopt, kwaliteit voldoet, en 
binnen de financiële kaders wordt gereali
seerd, is mijn doel geslaagd.

Een technisch en financieel oog

technische lagen en in de brede plint zit-
ten voor elke student een berging en een 
inpandige fietsenstalling. Ook komt er 
een ruimte voor een complexbeheerder’.

Bewuste Bouwer
Over het aandeel in het project en het 
proces meldt Cornelissen: ‘We hebben 
een UAV-GC contract, waarbij we de 
complete engineering hebben overge-
nomen. Het is een ingewikkeld proces. 
Je hebt met een vijftig jaar oud gebouw 
te maken, waarbij alles naar het he-
dendaagse niveau getild moet worden 
vanuit de eisen van onze opdrachtgever: 
SSHN en de wet- en regelgeving. Wij 
hebben gezamenlijk vooraf de kansen 
en bedreigingen goed in beeld gebracht 
met onze ketenpartners. Samen met de 
ketenpartners werken wij dit traject in 
BIM uit, waarbij we ondersteund worden 
door Bouwtechnisch Ingenieursbureau 
Croes om een zo efficiënt mogelijk proces 
te krijgen. Verder kijken we samen met 
SSHN of we het nog duurzamer kun-
nen maken, met o.a. stadsverwarming, 

Breed actief
‘Giesbers ontwikkelen en bouwen is een 
ontwikkelende bouwer. De integrale op-
drachten, waarbij we de verantwoording 
hebben voor het ontwerp, het bouwen en 
het onderhoud is iets wat we als bedrijf 
graag doen, omdat je er dan vanaf het 
begin sturing aan kan geven. Wij zijn 
breed actief, waarbij ons onderschei-
dend vermogen zit in integrale complexe 
projecten en we zo onze meerwaarde 
laten zien. Wij doen alles, van renovatie, 
transformatie tot nieuwbouw, zowel voor 
de woningbouw en de utilitaire werken. 
Wij hebben een eigen woonconcept: “DIT 
is wonen” met onbegrensde vrijheid’, 
aldus Cornelissen.

pv-panelen en een warmtepomp in 
het gebouw. Wij zijn als Giesbers lid 
van Bewuste Bouwers. We richten onze 
processen vanuit een omgevingssensitief 
oogpunt in. We hebben bijvoorbeeld een 
open portal waarbij klachten uit de buurt 
gemeld kunnen worden. Ook gebruiken 
we bij het sloopwerk van vloerranden 
een omgekeerde montagemethode, waar-
bij we de vloerranden inzagen en deze 
er met een kraan aftillen. Dat beperkt de 
overlast voor de buurt aanzienlijk’. 

Een positieve impuls aan 
de wijk Presikhaaf

Van oud en leeg naar 
vernieuwd en bewoond
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Opdrachtgever
Kaptein Beheer BV., Castricum

Ontwerper / projectbureau
Bouw Contracters West BV., Schagen

Aannemer
Dijkham Bouw BV., Nijkerk

Isolatiesysteembouw
KIM Nederland, Apeldoorn

Electra
Visser Electrotechniek BV., Beverwijk

Loodgieter
Plomp Installatietechniek, Woerden

Koeling
Voets en Donker, Schijndel

Bouwprogramma
Nieuwbouw productielocatie

Bouwperiode
2015 – 2016

Bruto vloeroppervlakte
10.000m2 met optie 5.000m2

pakt uit met nieuwbouw
Kaptein Groep

Kaptein Groep • Heiloo

Met het slaan van de eerste paal heeft René Kaptein samen met zijn kleinkinderen 
het startsein gegeven voor de bouw van een nieuwe vestiging in Heiloo. Kaptein Kaas 
houdt zich sinds 1936 bezig met het verpakken van kaas- en boterproducten. Geraspte 
kaas, een pakje boter, minikuipjes boter in een hotel of restaurant, verpakkingen 
voorgesneden kaas, eigenlijk alles wat u zich maar kunt bedenken komt vaak uit een 
van de vier locaties van de Kaptein Groep. Het bedrijf telt zo’n 160 medewerkers en is 
actief in meer dan 45 landen.

Omdat de Kaptein Groep continue in 
ontwikkeling is, en om nog efficiënter 
te kunnen opereren worden nu vesti-
gingen van Castricum en IJmuiden in 
een nieuwbouwpand in Heiloo samen-
gevoegd. De nieuwe locatie bevindt zich 
aan de westelijke kant van het bedrij-
venterrein Boekelermeer. Het wordt 
gebouwd door Dijkham Bouw en is maar 
liefst 10.000 m² groot met een optie op 
nog eens 5.000m². Met die optie is de 

Kaptein Groep direct klaar voor de toe-
komst. Eind 2016 wil men op de locatie 
volledig operationeel zijn. 

Welkom
De goede en open communicatie en 
een gedegen visie op duurzaamheid 
speelden een belangrijke rol in de 
besluitvorming om te kiezen voor het 
bedrijventerrein Boekelermeer Heiloo. 
Directeur Mireille Kaptein: ‘De betrokken 

Impressie van de 
nieuwbouw van 

de Kaptein Groep
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Tekst: Hans Ouwerkerk

ambtenaren en wethouder Dellemijn 
denken met ons mee. Zo was er een 
stedenbouwkundige die ons begeleidde 
bij het welstandstraject. Die dacht ook 
met ons mee over de situering van de 
inritten en over duurzame oplossingen. 
We voelen ons hier echt welkom. Ook de 
aansluiting op de A9 maakt de vestiging 
hier erg aantrekkelijk. Qua transport en 
logistiek is dit voor ons een stap vooruit. 
Het zal tevens leiden tot een nog betere 
onderlinge samenwerking en efficiëntie 
binnen ons bedrijf.’ 

Duurzaam
Het pand heeft een strakke vormgeving 
waarbij duurzaamheid een belang-
rijke rol speelt. Mireille Kaptein: ‘Het 
pand wordt in zijn geheel voorzien van 
ledverlichting. Ook zijn wij klaar voor 
zonnepanelen, al worden die pas in een 
later stadium geplaatst.’ Verder wordt 
er gewerkt met installaties die minder 
belastend zijn voor het milieu en wordt 
er een WTW-installatie geplaatst. 

Kaptein Groep
Op de nieuwe locatie in Heiloo zullen het 
versnijden, raspen, verpoederen, verpak-
ken, malen en de distributie van kaas 
worden gecombineerd met het verpak-
ken van boter in cups, pakjes, retail- en 
bulkverpakkingen. Dit gebeurt onder 
eigen merken maar ook onder private 
label. Bij de Kaptein Processed Cheese 
Factory in Oosthuizen wordt smeltkaas, 
rookkaas, blokkaas en industriële kaas 
geproduceerd. De poederkaas komt uit 
de fabriek in Bilzen (België).

10.000 m2 met 
een optie voor nog 
eens 5.000 m2

Plomp Installatietechniek is sinds 1932 
actief en een belangrijke speler in de kaas 
verwerkende industrie. Voor de nieuw-
bouw van de Kaptein Kaas in Heiloo is 
Plomp verantwoordelijk voor de sanitaire 
installaties, de mechanische ventilatie en 
de verwarming van de kantoren. Daarnaast 
verzorgen zij de technische installaties van 
de productie. Arie Plomp: ‘Daarbij werken 
we nauw samen met de mensen van Kap-
tein. De opdrachtgever wilde het liefst een 
installatie niet op aardgas werkt. Om dit te 
verwezenlijken, maken we gebruik van de 
restwarmte in de koelinstallatie. Die slaan 

we op in buffer vaten voor heet tapwater en 
als voeding voor de centrale verwarming.’ 
Warmteterugwinning is al langere tijd een 
speerpunt binnen de installatietechniek 
maar voor Plomp Installatietechniek was 
het de eerste keer dat er zo’n specifieke 
klantvraag met deze omvang kwam. Een 
uitdaging die Plomp graag aangaat. Door-
dat bij Kaptein op meerdere momenten 
in de week een grote vraag is naar heet 
tapwater voor het productieproces, kan de 
vrijgekomen warmte van het koelvermogen 
optimaal gebruikt worden. Dit sluit opti-
maal aan bij de duurzame bedrijfsvoering. 

Warmte uit koelcapaciteit

Voets & Donkers uit Schijndel is een sterke 
speler op het gebied van koeltechniek en 
luchtbehandeling voor de voedingsmid-
delenindustrie. Of het nu gaat om een 
bestaand systeem of een technische maat-
werkoplossing, Voets & Donkers regelt het. 
Voor het nieuwbouwproject van de Kaptein 
Groep realiseert Voets & Donkers de koel- 
en luchtbehandelingsinstallatie. Directeur 
Peter Donkers: ‘Een installatie met een 
koelvermogen van 1.200 kW op basis van 
ammoniak.’ Die is energiezuinig uitgelegd 
zodat de centrale installatie zowel kan koe-
len als verwarmen. In de high-care ruimtes 
wordt gebruik gemaakt van luchtbehan-
delingskasten van kunststof die in eigen 
beheer geproduceerd worden. Deze laten 

zich gemakkelijk reinigen. Verschillende fil-
ters geconditioneren de lucht. Een overdruk 
in de ruimte zorgt ervoor dat de lucht ook 
schoon en hygiënisch blijft. ‘Daarbij zorgen 
textiele verdeelslangen, ook wel ‘air-socks’ 
genoemd voor een tochtvrije werkomge-
ving’, aldus Donkers.

Naast kaas wordt er bij de Kaptein Groep 
ook boter verwerkt tot kleinere gebruikers 
verpakkingen. ‘De boter wordt bevroren 
opgeslagen in de grote centrale vriescel 
die wordt gekoeld met een CO2-installatie.’ 
Voor de verwerking wordt de boter ont-
dooit in speciale ontdooicellen. Donkers: 
‘Alle installaties voldoen aan de modernste 
richtlijnen die momenteel gesteld worden.’ 

Innovatieve oplossingen op maat

Industriebouw • april 2016 • 51



Plomp Installatietechniek
Botnische Golf 3

3446 CN Woerden
Tel. 0348 – 41 36 01
Fax 0348 – 41 06 66

info@plompinstallatietechniek.nl
www.plompinstallatietechniek.nl

 Techniek in vertrouwde handen

www.voetsdonkers.nl

Industriële koeling  
Highcare
Kaasrijping
Cleanrooms
Airconditioning
Maatwerk

Voets & Donkers  

ontwikkelt met grote precisie 

luchtbehandelingssystemen 

die exact de juiste condities 

creëren voor kaasrijping.

KOEL- EN VRIESHUISBOUW         ISOLATIESYSTEEMBOUW

K.I.M. Nederland B.V.

Tweelingenlaan 144

7324 BP Apeldoorn

T.  +31 (0)55 368 91 91

info@kim-nederland.nl

www.kim-nederland.nl

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

vrieshuisbouw en isolatiesysteembouw. Deze is volledig afgestemd op uw 

logistieke organisatie en de actuele marktontwikkelingen in uw branche. 

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



Perfectie tot in elk detail

Liften zijn belangrijke verkeersaders 

in uw gebouw. U eist terecht dat 

ze feilloos functioneren. Daarvoor 

bent u bij Mitsubishi aan het juiste 

adres. Wij zijn uw partner vanaf de 

selectie van de lift in de ontwerp-

fase, tijdens het installeren tot en 

met de serviceverlening als de lift 

in gebruik is. Geïnteresseerd? 

Bel ons voor meer informatie of 

een afspraak.

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

T 0318 - 586 586

www.mitsubishi-liften.nl
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