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HOE BRANDVEILIG
IS UW BEDRIJF?

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

Unica Brandbeveiliging

www.unica.nl/brandbeveiliging

De grootste beurs van
de Benelux op het gebied
van sportaccommodaties

GeÏNteReSSeeRD iN DeeLNaMe?
Deelnemen aan SportXpo 2016 kan op verschillende manieren
De organisatie biedt complete stands aan tegen zeer aantrekkelijke p
Standaard stands zijn beschikbaar van 8 tot 40 m². Vanaf € 1.450,– heeft u
voor drie dagen, inclusief naam op frieslijst, op de plattegrond, in beurscata
website en in de beursApp. Vrije standbouw is uiteraard ook mogelijk en
€ 150,– per m2. (alle prijzen exclusief btw)

Vindt u dat u niet mag ontbreken tijdens de drie SportXpo-dagen
dan adviseren wij u graag over alle deelnamemogelijkheden.
Neem hiervoor contact op met de organisatie van SportXpo.
Telefoon: +31 (0)85 111 78 90 of +31 (0)78 677 32 02
E-mail: info@sportxpo.nl

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

SportXpo 2016
Postbus 215
5 - 7 oktober2016

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

www.sportxpo.nl

Locatie:
Ahoy Rotterdam
10 Lodder Events & Producties en wor
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en wordt ondersteund door NoC*NSF, meerdere sportbonden en A

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

Events & Producties

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

Fix Fish:

ambachtelijk visverwerker
in moderne jas

Hemelsbreed betekende de verhuizing van Fix Fish eind maart een verplaatsing van maar 200 meter. Het verschil
in huisvesting tussen oud en nieuw is echter enorm. De zeevisgroothandel verkreeg een nieuw gebouw aan de
Trappenberglaan dat bijna vier zo groot is als het oude pand aan De Maessloot, beide gelegen op bedrijventerrein
Klei-Oost in Rijnsburg. Bovendien is de outillage hypermodern en het gebouw duurzaam van opzet.

Opdrachtgever
Fix Fisch Vastgoed BV, Rijnsburg

Aannemer
Ouwehand Bouw, Gorinchem

E-installatie
Homma Elektrotechniek BV, Lisse

Architect
STOL Architecten BV, Lisse

Isolatiesysteembouw
KIM Nederland, Apeldoorn

W-installatie
Burg Installatietechniek, Lisse

Constructeur
Faas & van Iterson Ingenieursbureau,
Sassenheim

Vloerafwerking
Ruys vloeren, Apeldoorn

L-installatie
Kroon Techniek, Nieuw-Vennep
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Koelinstallatie
Nijssen Koeling BV, Leiden

Witte HSB-constructie rondom
het balkon en de ramen van bar
en kookstudio

Bamboe naast de hoofdentree

Links de met zilvergrijze isopanelen
afgewerkte koel- en vriesruimten

Fix Fish is een groothandel met een breed assortiment zeevisproducten. De vis, schelp- en schaaldieren
worden in Rijnsburg “niet gerookt en gekookt maar
ambachtelijk verwerkt”. Dat wil zeggen de vis komt
binnen, wordt gefileerd, geportioneerd, gevacuümeerd
en/of ingevroren. Allemaal naar wens van de klant.
Alles geschiedt onder de bezielende leiding van Arie
van der Plas en zijn vrouw Jacoline, die ook nauw
betrokken waren bij de nieuwbouw. Projectvoorbereider Dennis de Fuijk van hoofdaannemer Ouwehand
Bouw: ‘Dit is een mooi voorbeeld van een project met
een opdrachtgever die goed en intensief meedenkt.
Hun werk is hun leven en dat zag je terug in de werkoverleggen. Ze weten precies wat er aan de hand is en
denken mee vanuit hun grote kennis en expertise op
het gebied van visverwerking.’

Hergebruik
De familie Van der Plas wilde ook een duurzaam
gebouw. Dat is uitgewerkt in extra dikke isolatiepanelen voor de koel- en vriesgedeelten, ledverlichting in
alle ruimten, een koelinstallatie die draait op natuurlijk koudemiddel (ammoniak) en hergebruik van de
warmte die vrijkomt van de koel- en vriesinstallaties
ten behoeve van de vloerverwarming.

Kolomvrij
De indeling van het gebouw (4.360 m2) is helder en
functioneel. Op de kolomvrij gehouden begane grond
vinden verwerking, expeditie en opslag plaats, waarbij
de vriescel van 488 m2 een vrije hoogte heeft van
11 meter. Op de verdieping zijn de kantoren, de kantine, een kookstudio, een fitnessruimte, kleedruimten en een dakterras ingericht. Op de begane grond
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De totaaloplossing voor uw vloer

Uw productie staat daarin centraal.

Ruys rvs-stootband
met Margia afwerking
Toplaag van Margia
uitgewassen graniet

Toplaag van
Margia Stone

Ruys staalvezel afschotvloer,
voor een plasvrije vloer

Ruys kunststof-toplaag

Rvs-putten en -goten

Ruys Vloeren bv - Curacao 30 - 7332 BM Apeldoorn - t: 055-533 53 63 - info@ruysvloeren.nl - www.ruysvloeren.nl

KOEL- EN VRIESHUISBOUW

ISOLATIESYSTEEMBOUW

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

vrieshuisbouw en isolatiesysteembouw. Deze is volledig afgestemd op uw

Tweelingenlaan 144

logistieke organisatie en de actuele marktontwikkelingen in uw branche.

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

Rijnsburg • Zeevisgroothandel Fix Fish
bevindt zich een kantoor wat 60cm hoger gelegen is
dan de productievloer. Vanaf dat kantoor kan men via
ramen de verwerkingsruimte bekijken. Productie- en
opslagruimten voldoen uiteraard aan de strenge eisen
ten aanzien van hygiëne (HACCP) en veiligheid.

3D
Fuijk: ‘Het kolomvrij maken van de productie- en
opslagruimten bracht overspanningen met zich mee
tot wel vijftien meter. Dit is uitgewerkt in een staalconstructie met kanaalplaatvloeren plus druklaag.
STOL Architecten en constructeur Faas & van Iterson
hebben dit in 3D gemodelleerd. Azobé-blokken zorgen
dat de staalconstructie van de vriesgedeelten vrij
staat zodat de onderliggende constructie niet kan
bevriezen.

Wit
STOL Architecten heeft de gevels ontworpen met
meerdere materialen. Kantoren en basement kregen
metselwerk in een stemmige zwart. De iets uitkragende verdieping is nog uitgesprokener gemaakt door de

Expeditiedeuren

witte HSB-constructie rondom het balkon en de ramen
van bar en kookstudio wit te stuken. Koel- en vrieshallen zijn aan de buitenkant te herkennen aan de
zilvergrijze isopanelen. Overal zijn zwarte aluminium
kozijnen geplaatst De entree ten slotte is aan een zijde
verlevendigd door een betimmering met bamboe.

Veilig, efficiënt werken op ijzersterke vloeren

Afvoergoot in
verwerkingsruimte

Vloeren vragen immer extra aandacht als het gaat om voedselverwerking, zeker als het gaat om visproducten. Daarom is gekozen
voor de Margia Graniet vloer van Ruys Vloeren. Dit vloertype is
zeer slijt- en stootvast blijvend antislip, vloeistofdicht, voldoet aan
alle eisen van HACCP, EU en USDA, gaat gemiddeld 30 jaar mee en
wordt geleverd met naadloze aansluitingen op plinten en goten.
De transparante epoxy coating maakt de vloer nog beter bestand
tegen bloed, olie, vetzuren, reiniging onder hoge druk en hoge temperatuur (60°C) en kan zware mechanische belasting verdragen.
Voor Fix Fish was Ruys Vloeren al vroeg in het bouwproces betrokken. Zo konden architect en constructeur rekening houden met
vloerdikten, afschot en aansluitingen. De constructievloer bijvoorbeeld kwam 10 cm onder het uiteindelijke vloerniveau ter plekke
van de deuren uit. De Margia Graniet vloeren in verwerkingsruimten
hebben een door Ruys Vloeren ingebouwd afschot van 1 centimeter
per meter, beginnende bij de putten en goten met 4 a 5 cm dikte en
oplopend naar 10 cm bij de wanden en deurdoorgangen. Hierdoor
kan Ruys Vloeren een plasvrije vloer garanderen, wat een must is
vanuit de keuringsdiensten voor voedselverwerking. De Ruys RVS
stootbanden beschermen de wanden tegen beschadigingen, een
potentiele bron van schade en voedselonveiligheid.
Ruys Vloeren heeft ook de afwerking verzorgd voor de sanitaire
ruimten op de eerste verdieping. Hier zijn epoxy troffelvloeren aangelegd met op wens gekleurde stenen: esthetisch passend bij het
interieurontwerp en gemakkelijk schoon te houden. Een gietvloer in
de technische ruimtes borgt de vloeistofdichtheid en netheid die het
pand overal uitstraalt, functioneel en mooi.

Detail RVS stootrand
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Leidse instrumentmakers School • Leiden

Tekst: Loek Schaap

‘Benieuwd naar het

contrast

’

De Leidse instrumentmakers School (LiS) breidt uit. Er staat
een nieuw hoofdgebouw aan de Einsteinweg, dat met een
verbindingsdeel aan de bestaande school is gekoppeld. De
LiS kan daarmee groeien van 275 naar 400 leerlingen.

MBO-leerlingen worden in deze school
opgeleid in het maken van instrumenten
voor de wetenschap en industrie. Een
bijzondere onderwijssoort die je niet snel
ziet. Het betreft instrumenten voor wetenschap, fijnmechanica, lasertechnologie,
kleine instrumenten voor ziekenhuizen
en voor glasblazen, legt Marco van de Rotten uit. Hij is werkvoorbereider en projectleider bij hoofdaannemer Vink Bouw.

Werkplaats
Van de Rotten: ‘In het verbindingsdeel
komen de nieuwe hoofdentree en het
trappenhuis van de Leidse instrumentmakers School (LiS). In het grootste deel

Opdrachtgever
Stichting Leidse instrumentmakers
School, Leiden

Hoofdaannemer
Vink Bouw, Nieuwkoop

Architect
Kentie en Partners Architekten,
Halfweg

E-installaties (inclusief loodgieterswerk)
Technisch Installatie Bureau R. Hijkoop,
Sassenheim

Constructeur
Pieters Bouwtechniek, Amsterdam

W-installaties
Burg Installatietechniek, Lisse
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van het nieuwe hoofdgebouw komt op
de begane grond de nieuwe werkplaats
met machines voor al die bewerkingen.
Ook komt er een aparte slijp- en meetruimte. In het meeteiland, zoals men
het noemt, zit een beweegbare vloer die
trillingen voorkomt’.

Trillings- en geluidsarm
‘We hebben qua bouwmethodiek in de
grond gevormde palen gebruikt. Om
geen geluid en trillingen te veroorzaken.
We werken hier in het Bio Science Park,
waar allerlei bedrijven en universiteiten
zitten met veel meetinrichtingen´, verklaart Van de Rotten.

Brandmeldinstallaties en
Beveiliging
Van Limpt, Hoofddorp
Bouwperiode
september 2015 – zomer 2016
Bruto vloeroppervlakte
ca. 5000 m2

Grote raampartijen en witte
gevelcassettes bepalen het beld

Een tussendeel met daarin de nieuwe
hoofdingang verbindt de bestaande
school met de uitbreiding

De hal van de werkplaats is heel hoog
met veel installaties erboven, zoals
afzuiging en elektra. Via een trappenhuis
beland je een niveau hoger bij twee instructielokalen. Op de bovenste, tweede
verdieping zijn negen theorielokalen en
een centrale gang, die weer leidt naar de
werkruimtes van docenten, de docentenkamer, kantine en andere vertrekken.
‘Ons aandeel is het bouwkundige deel en
de coördinatie van de installaties’, zegt
Van de Rotten. De installaties worden
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Leidse instrumentmakers School • Leiden

Binnenafbouw en
brandwerend doorvoeren
‘Het totale bouwtraject voor De Vier
Totaalafbouw BV beslaat ongeveer vier
maanden’, zegt Patrick Fokker, algemeen
manager. Nadat aannemer Vink Bouw de
nieuwe huisvesting van de Leidse instrumentmakers School (LiS) wind-en waterdicht heeft gemaakt, startte De Vier met
haar werkzaamheden. Patrick Fokker: ‘Wij
verzorgen de complete binnenafbouw en
leveren en monteren de metalstudwanden
en de systeemplafonds.
Op dit project is het concept ‘Frisse Scholen’
van toepassing waarbij specifieke eisen
op het binnenklimaat en de akoestiek van

toepassing zijn. Door het toepassen van
Ecophon plafondplaten voldoen wij aan
deze eis. Ook komen er een aantal eilandplafonds in deze MBO school, dit zitten niet
in elk doorsnee werk’.
Naast het totaal pakket aan afbouw heeft
De Vier Totaalafbouw BV ook andere specialisaties binnen de utiliteitsbouw, renovatie
en woningbouw. ‘Een onderdeel van onze
organisatie is Brandbeheersing Nederland
waarbij wij op dit project LiS de brandwerende doorvoeren en brandwerende staalbekleding verzorgen’, aldus Patrick Fokker.

• Elektronische en bouwkundige
inbraakbeveiliging
• Camerabewaking
• Toegangscontrole
• Brandbeveiliging
• Telecommunicatie
• Datanetwerken

Jacobus Spijkerdreef 200
2132 PZ Hoofddorp
Tel: 023 - 554 14 00
www.van-limpt.nl
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Netwerkweg 3
7251 KV Vorden
Tel: 0575-551261
www.barendsenstaaltechniek.nl

De school blijft gewoon open met
zo min mogelijk overlast van de
bouwwerkzaamheden

uitgevoerd door Technisch Installatiebureau Hijkoop, J. van den Burg Installatietechniek en van Limpt Beveiliging
en Telecommunicatie. Vink Bouw is in
een vroegtijdig stadium bij het project
betrokken, nadat het project na een aanbesteding is gegund.

Nieuwe vluchtwegen
Van de Rotten: ‘Omdat we tegen de
bestaande school aanbouwen en dus de
bestaande gevel eruit hebben gehaald,
was het wel van belang dat we nieuwe
vluchtwegen creëerden. Dit hebben we
gedaan door noodtrappenhuizen te
plaatsen in de eerste fase. In de tweede
fase hebben we een installatie gemaakt
met melders waardoor er ook signalering
is. Deze plannen en uitvoering zijn in
overleg en met goedkeuring van bouwen woningtoezicht tot stand gekomen.

Daarnaast zijn we in continu overleg
met de school. We moeten zorgen dat
de school met zo min mogelijk overlast van de bouwwerkzaamheden kan
doordraaien. De planning is om voor de
zomervakantie het gebouw bouwkundig
en installatietechnisch op te leveren.
In de zomervakantie zal de school het
gebouw verder inrichten zodat het vanaf
het begin van schooljaar 2016-2017 in gebruik kan worden genomen. Ik ben dan
zeer benieuwd naar het contrast tussen
de oud- en nieuwbouw’.

Vliesgevel
Het hele casco van het hoofdgebouw is
opgebouwd uit prefab betonnen kolommen en wanden, kanaalplaatvloeren met
druklaag en enkele stalen kolommen
en liggers. In zes à zeven weken is in
samenwerking met Vlassak Betonbedrijf
de hele constructie neergezet. De begane
grondvloer van de werkplaats is een monolithisch afgewerkte vloer. Architectonisch bezien bepalen de vliesgevels met
grote kozijnen en witte gevelcassettes en
uitkragende luifels het beeld. De kolommen worden bekleed met een blauwe
beplating in de kleuren van LiS.

Stobbeweg 12
2461 EX Ter Aar
info@devier-totaalafbouw.nl
Tel 0172-537176
Gespecialiseerd in:
Metalstud wanden en -plafonds
Systeemwanden en -plafonds
Brandwerende bekleding

De Vier Totaalafbouw BV heeft ook hier
de binnenafbouw succesvol gerealiseerd!
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Stationsweg 1 • Den Haag

Studenten in ‘klein’

belastingkantoor
Voor een betere bereikbaarheid van de Haagse binnenstad
en aantrekkelijker leefomgeving ondergaat het gebied
rond ov-knooppunt Hollands Spoor een metamorfose.
Stationsplein 1, het ‘kleine’ belastingkantoor, verandert
daarin tot een wooncomplex met onder meer 156
studentenwoningen.

Stationsplein 1 ligt tegenover de hoofdingang van Den Haag Hollands Spoor,
het treinstation waarvan dagelijks 50.000
tot 75.000 reizigers gebruikmaken. Aan
de andere kant van het ov-knooppunt
ligt de Haagse Hogeschool. Gemeente
Den Haag en eigenaar Geste Groep steggelden jarenlang over de ontwikkeling
van het ‘kleine’ belastingkantoor dat
leegstond (er bestaat ook een ‘groot’ belastingkantoor, red.). Uiteindelijk zijn ze
eruit gekomen: Stationsplein 1 verandert
in een appartementencomplex met 156
studentenwoningen. Verder herbergt het
pand een fitnessruimte, gemeenschappelijke woonruimte, een parkeergarage
met twintig plaatsen en een fietsenstalling (190 plekken). Op de begane grond is
700 m2 beschikbaar voor ondernemers.

Verhuur
Aannemer Van Zanten Bouw stripte het
voormalige belastinggebouw tot op het
betonskelet aan kaal. Het trappenhuis
en de liftkern bleven staan. De begane
grond en zeven verdiepingen van het
pand worden nu uitgebreid en woon
laar gemaakt. De woningen variëren in
grootte van 18 m2 tot 37 m2 en beschikken over een eigen badkamer met douche, toilet en wastafel.

Facelift
Volgende stap in de vernieuwing van
het gebied bij station Den Haag Hollands
Spoor: herinrichting van het Stationsplein, om het toenemend aantal reizigers met het openbaar vervoer hoofd te
bieden. Op het verouderde plein voor de

Opdrachtgever
Geste Groep, Rijswijk

Aannemer
Van Zanten Bouw, Vlaardingen

Architect
KOW, Den Haag

Prefab badkamers
Portisa Nederland, Schelluinen

Bouwprogramma
Herontwikkeling kantoor naar
156 studentappartementen, fitnessruimte, parkeergarage, fietsenstalling
en bedrijfsruimte

Adviseur constructies
IMd, Rotterdam.

HSB-wanden
B&O Bouw/Producten, Krimpen a/d Lek

Bruto vloeroppervlak
6.230 m2

Adviseur bouwfysica
DGMR, Den Haag
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Tekst: Patrick Boor

Nu Stationsplein 1, daarna de herinrichting van het hele stationsgebied

www.gati.nl

B&O Bouw/Producten
Noord 143
2931SJ Krimpen a/d Lek
(Alleen op afspraak)

06 24 26 75 85
06 51 12 42 46
benobouw@outlook.com
benoproducten@outlook.com
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Stationsweg 1 • Den Haag

Impressie van
Stationsplein 1
nieuwe stijl

• Prefab badkamers op maat
• Korte bouwtijd
• Hoge kwaliteit
Portisa realiseert de prefab badkamers voor Stationsplein Den Haag

Kaatsbaan 10
4209 AD Schelluinen
(0)183 - 640521
info@portisa.eu
www.portisa.eu

Houtskeletbouw:
hoge isolatiewaarde,
snel geplaatst
B&O Bouw/Producten maakt, levert en monteert voor Stationsplein 1 de prefab HSB-wanden met een totaal oppervlak van
2.400 m2, verdeeld over begane grond en zeven verdiepingen.
De wanden, gemaakt in de timmerfabriek in Krimpen aan de Lek,
zijn voorzien van stijlkozijnen en elektra. ‘HSB-wanden hebben
een hoge isolatiewaarde en zijn dankzij de prefab productie snel
en efficiënt te plaatsen’, zegt Bas Ooms van B&O. ‘Hout, plaat en
isolatie bestellen we op maat en assembleren we tot HSB-wand.
Er is nagenoeg geen verlies en we dragen het FSC-certificaat, voor
een verantwoord beheer van bossen.’

Tijdsdruk
Volgens Ooms vormt tijdsdruk de grootste uitdaging. ‘We kregen
de opdracht begin februari en eind maart leveren we de eerste
prefab HSB-wanden voor een verdieping. Voor de realisatie van de
andere zes verdiepingen en begane grond staan dertien werkweken. We hebben bovendien al het tekenwerk verzorgd.’ B&O
Bouw/Producten produceert en bouwt ook bergingen, rekwerken,
stelkozijnen, dakranden, en bekistingkransen.

hoofdingang komen andere rails voor
nieuwe trams, zodat Den Haag (naast
Den Haag Centraal) straks twee belangrijke OV-knooppunten telt. De werkzaamheden duren tot medio 2017. Ook
het station zelf krijgt een facelift. NS,
ProRail en de gemeente Den Haag slaan
de handen ineen voor uitbreiding van
station Hollands Spoor en het verlengen
van de perrontunnel naar de kant van de
hogeschool, voor een betere verbinding
met de binnenstad. Aan de Laakzijde
komt een entree met winkels, stationsplein en fietsenstalling met plek voor
2.500 fietsen. De bouw van de nieuwe
ingang begint later dit jaar. Oplevering
staat gepland voor eind 2018.

Prefab badkamers
Portisa Nederland bouwt, levert en plaatst 155 prefab badkamers
in de studentenwoningen aan het Stationsplein in Den Haag. De
badkamers, gebouwd in de werkplaats in Schelluinen, bestaan uit
een verzinkt stalen onderconstructie, wandpanelen en een plafond van PVC coating. Daartussenin staan een douche, toilet en
wastafel. Portisa hijst de zogenoemde units via de gevelopening
of het dak in het gebouw.
‘Traditioneel neemt het bouwen van badkamers in de afbouwfase veel tijd in beslag, vanwege bijvoorbeeld de droogtijden,
de betegeling en het monteren van de kranen’, aldus Frederike Cernoia van Portisa. ‘Wij halen de badkamerbouw in het
bouwproces naar voren. In onze geconditioneerde werkplaats
bouwen we de complete badkamers, inclusief sanitair en betegeling. Er komt bij kitwerkzaamheden bijvoorbeeld geen vocht
en stof bij. Met een hoge kwaliteit als gevolg. Het vervoer naar
de bouwplaats en het aansluiten op waterleiding en riolering
is appeltje-eitje. Doorlooptijden zijn kort, de afbouw blijft tot
een minimum beperkt. Heel efficiënt. We zijn bij projecten een
vreemde eend in de bijt, want we zijn niet langer dan enkele
dagen op de bouwplaats.’ Portisa maakt en plaatst ook luxe
badkamers. Voor cruiseschepen, luxe hotels, woningen en zorg
instellingen bijvoorbeeld.

Hengelo • Werkplaats Enzerink
Hal met twee gescheiden gedeeltes

Enzerink

gaat er goed op vooruit met
nieuwe werkplaats

Voor Enzerink uit Hengelo (Gelderland) realiseert Temmink
Bouwprojekten en nieuwe werkplaats met een totale
oppervlakte van 1.100 m2. Geen standaard hal, maar een
met een hoogwaardiger uitstraling.

Tekst: Margot Visser

Enzerink is gespecialiseerd in sloopwerk,
asbestsanering, grondwerk en bestrating.
Bij het familiebedrijf werken momenteel
zo’n vijftig mensen. Ter vervanging van
twee schuren wordt een nieuwe werkplaats gebouwd. De hal bestaat uit twee
gescheiden gedeeltes. Het kleinere deel
van circa 300 m2 is bestemd voor materieel dat gebruikt wordt voor asbestsanering. In het grootste deel (circa 800 m2)
zwaar materieel voor grond- en sloopwerkzaamheden opgeslagen en onderhouden. Ook komt hier een kantoor voor
administratieve werkzaamheden.

Van binnenuit
Opdrachtgever
Enzerink BV, Hengelo

Betonbekisting
Bouwbedrijf Te Woerd, Hengelo

Ontwerp, constuctieadvies,
uitvoering
Temmink Bouwprojekten BV, Deventer

Staalconstructie
Wopereis Staalbouw BV, Doetinchem

Installaties
Installatiebedrijf Wim Bosman, Vorden

Temmink Bouwprojekten uit Deventer
realiseert de nieuwbouw en is verantwoordelijk voor het ontwerp, de constructie, de bouwfysica, de functionaliteit en de uitvoering. De bedrijfshal is
van binnenuit ontworpen om maximale
bruikbaarheid en functionaliteit uit het
pand te halen. De hoofddraagconstructie van de bedrijfshal bestaat uit een
staalconstructie met kanaalplaten als
verdiepingsvloeren. De gevel bestaat uit
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Werkplaats Enzerink • Hengelo
2,5 meter hoge,
stootbestendige
betonelementen met
gewassen grind

Vakmanschap in
betontimmeren
Ouderwets betontimmerwerk, noemt Bert Te Woerd van Bouwbedrijf Te Woerd zijn werkzaamheden voor de nieuwbouw van
Enzerink. Ruim vijftig poeren met stiepen waren nodig om de bedrijfshal stevig te funderen. Omdat de ondergrond erg slap was,
werd gebroken puin ingebracht. ‘Dat maakte het voor mij lastiger
om de kist netjes vast te maken’, vertelt Te Woerd. Door deze te
bevestigen aan dikke wapeningsstaven loste hij dit probleem op.
Betontimmeren is het specialisme van Bouwbedrijf Te Woerd. Het
in Hengelo gevestigde bedrijf doet voornamelijk balkenfundaties.
‘De bekisting wordt hergebruikt en is daarmee een milieuvriendelijk product’, aldus Te Woerd. Hij noemt verder de snelheid van
monteren als voordeel.
Met aannemer Temmink werkte Te Woerd al vaker samen. Zo
werd recentelijk een trap op Rotterdam CS gerealiseerd.

T E M M I N K
BOUWPROJEKTEN
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www.bosman-vorden.nl

3D-tekening van
de nieuwe hal

een plint van geïsoleerde prefab betonelementen. De 2,5 meter hoge betonelementen zijn afgewerkt met gewassen
grind, zijn stootbestendig en geven de
bedrijfshal een hoogwaardige uitstraling.
De overige geveldelen zijn dichtgezet
met geïsoleerde stalen sandwichpanelen. De gehele hal wordt voorzien van
vloerverwarming, wat zorgt voor een
comfortabel binnenklimaat voor onderhoudswerkzaamheden en behoud van
materieel. De vormgeving van de hal
sluit aan bij de landelijke agrarische omgeving van Hengelo waar Enzerink zijn
bedrijfshuisvesting heeft.

Links 300 m2 voor asbestmaterieel,
rechts circa 800 m2 voor zwaar
materieel voor grond- en
sloopwerkzaamheden

Scheidingsmuur
staat

Focus op energiezuinigheid
Comfort en energiezuinigheid zijn twee belangrijke uitgangspunten voor het ontwerp van de nieuwe bedrijfshal van Enzerink.
Installatiebedrijf Wim Bosman uit Vorden zat al in een vroeg
stadium aan tafel om deze ambities vorm te geven. Als energiebesparende maatregelen zijn gekozen: ledverlichting voor binnen
als buiten, PV-panelen en vloerverwarming. ‘Deuren van de hal
zullen veel open staan. Met vloerverwarming houd je de warmte
beter binnen dan wanneer je gasheaters gebruikt. Ook is het
prettiger werken voor de monteurs. En doordat je met een lagere
temperatuur toe kunt, bespaar je energiekosten’, legt medebedrijfseigenaar Patrick Buunk uit.
Het totaalinstallatiebedrijf uit Vorden heeft dertien medewerkers
in vaste dienst. De focus ligt op burgerwerk en kleinschalige nieuwbouw. ‘Wij werken veelal rechtstreeks voor opdrachtgevers’, vertelt
Buunk. ‘We zijn sterk in advies en zijn graag vroeg in het traject
betrokken om een zo optimaal mogelijke installatie te ontwerpen.’

Temmink Bouwprojekten is specialist in
utiliteitsbouw. Met behulp van bedreven
en bevlogen professionals is het bedrijf
een totaalpartner in bouwen: van ontwerp tot inrichting. Het doel hierbij is om
de opdrachtgever tijdens het bouwtraject
zoveel mogelijk te ontzorgen.

Staalbouwer met
85 jaar ervaring
Wopereis is een onderneming die met de verschillende bedrijfsonderdelen een compleet pakket aan diensten kan aanbieden.
De bedrijfsfilosofie van Wopereis is om opdrachtgevers een
meerwaarde te bieden en een langdurige relatie met hen op te
bouwen om zo tot optimale oplossingen te komen. In samenwerking met de andere bedrijven uit de Wopereis Groep realiseert de
staalbouwer vele projecten per jaar. Met deze krachtige basis is
Wopereis uitgegroeid tot een volwaardige bouwpartner.
Wopereis Staalbouw bouwt stallen, industriehallen en winkelpanden. Dergelijke projecten vragen om maatoplossingen. Naast
het produceren en monteren van staalconstructies in eigen
beheer, kan het bedrijf een compleet gebouw ontwikkelen met
prefab betonelementen, gordingen, dak- en wandbeplatingen,
ventilatiesystemen, ramen en deuren. Wopereis staat bekend om
de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de geleverde producten
en diensten, maar ook om de inzet, kennis en ervaring van de
medewerkers.
Dit jaar bestaat Wopereis 85 jaar en door de jarenlange ervaring is
Wopereis specialist geworden in het realiseren van bedrijfsgebouwen in de agrarische sector en in de industriebouw. Tot de klantenkring behoren aannemers, agrariërs, ondernemers en de overheid.

Industriebouw • juni 2016 • 19

Uitbreiding The Greenery • Barendrecht

Strategische nieuwbouw

Greenery
The Greenery in Barendrecht
werkt hard aan de nieuwbouw
van het distributiecentrum.
Vorig jaar december ging aan de
Dierensteinweg de eerste paal de
grond in. Inmiddels is de fustloods
al volop in bedrijf. Maar echt klaar
is het pas over een jaar.

The Greenery levert een volledig assorti
ment van alle denkbare soorten groen
ten, fruit en paddenstoelen. Dagvers en
bestemd voor verwerkende industrie, ca
teraars, groothandels en internationale
supermarktketens. The Greenery werkt
samen met een netwerk van meer dan
500 eigen telers in binnen en buitenland.
Omdat meer dan 80 procent van de con
sumenten in Europa deze producten in
de supermarkt koopt, heeft The Greenery
een sterke focus op retail.

Forse uitbreiding
Om deze positie te kunnen continue
ren is het bedrijf momenteel flink aan

December ging aan de
Dierensteinweg de eerste
paal de grond in
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het uitbreiden. In totaal gaat het om
40.000 m2 verdeeld over twee gebouwen.
De bouw wordt uitgevoerd door Bouw
bedrijf v.d. Ven uit Veghel. De nieuwbouw
is een uitbreiding van het huidige retail
distributiecentrum. Hier worden ook de
logistieke activiteiten van Hagé Interna
tional (de importafdeling van The Gree
nery) ondergebracht. De nieuwbouw van
de fustloods wordt tevens gebruikt voor
uitbreiding van de bestaande fustwas
serij van Euro Pool System. Hier worden
onder meer de kratten van The Greenery
gereinigd. In de fustloods gaat tevens de
fustafhandeling plaatsvinden voor Hol
lander, The Greenery en haar telers.

Langs de Veilingweg staan
de wanden al overeind

Partnership
Voorafgaand aan de uitbreiding sloten
Tony de Pauw en Philip Limvers een part
nership tussen WDP Nederland en The
Greenery. Dit was nodig voor de aankoop,
herontwikkeling en verdere uitbouw van
de locaties in Barendrecht en Breda. WDP
Nederland investeert daarvoor 46 miljoen
euro in de aankoop, en nog eens 26 mil

joen euro verspreidt over twee jaar voor
de ontwikkeling van de locaties. In totaal
wordt er 60.000 m² bijgebouwd, waarvan
dus 40.000m² op de locatie in Barend
recht. De nieuwbouw is een gevolg van
de retailstrategie die door The Greenery
is opgesteld en die zich vooral richt op
een intensieve ketensamenwerking en
verdere kostenbeheersing.

In december ging de eerste paal de grond
in. De oplevering van het distributie
centrum zal medio juli plaatsvinden. De
complete fustloods moet medio 2017
worden opgeleverd.

Hier wordt inderdaad
flink geinvesteerd
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Novoferm voor
logistieke oplossingen…
www.novoferm.nl

Novoferm Nederland BV
postbus 33
4180 BA Waardenburg
industrie@novoferm.nl

Krohne Altometer • Dordrecht

Vloeren van

Krohne Altometer

berekend op zware meetapparatuur
Krohne Altometer is een wereldwijde producent en leverancier van
meetoplossingen voor de industriële procesinstrumentatie. Krohne
Nederland realiseert in Dordrecht twee nieuwe bedrijfsgebouwen
en een uitbreiding van een van de bestaande gebouwen. Bij elkaar
opgeteld zo’n 12.000 m2 aan vloeroppervlakte. Nieuwenhuizen
Daandels Bouw uit Uden verzorgt de complete bouw van dit project.

Tekst: Hans Ouwerkerk

Bart van Dijk is projectleider namens
Nieuwenhuizen Daandels Bouw. ‘Eigenlijk kun je in deze situatie spreken van
drie afzonderlijke projecten die tegelijkertijd uitgevoerd dienen te worden. In
combinatie met de korte doorlooptijd
is dat een uitdaging voor iedereen die
bij dit project betrokken is. Vooral bij
het maken van de staalconstructie, het
aanbrengen van de gevelbeplating en
het plaatsen van de kozijnen is het een
uitdaging om voor de drie locaties tegelijkertijd voldoende mensen beschikbaar te hebben. Een kwestie van goed
plannen dus.’

Vloerbelasting
De eigenlijke bouw is gestart begin
februari 2016 en zal volgens verwachting
begin november opgeleverd worden.
Van Dijk: ‘Momenteel zijn we nog volop
bezig met engineeren om alles volgens
planning gerealiseerd te krijgen.’ Toch
is er al volop bedrijvigheid op de bouwplaats in Dordrecht. Onlangs zijn de
heipalen de grond in gegaan waarop de
funderingsbalken voor de gebouwen
komen te staan, en momenteel wordt
de fundering gestort. Voor de vloeren is
voor een ander type paal gekozen. Van
Dijk: ‘Krohne Altometer maakt grote

Opdrachtgever
Krohne Altometer, Dordrecht

Aannemer
Nieuwenhuizen Daandels, Uden

Bouwperiode
februari 2016 – november 2016

Architect
Van Es Architecten, Sliedrecht i.s.m.
Dubbick Hersig & Partners, Dusseldorf

E-installateur
Van der leun Installatiebouw bv, Sliedrecht

Bruto vloeroppervlakte
12.000 m2 waarvan 2.500 m2 kantoor

Adviseurs
Adviesbureau Bouwconstructies van
Ooi, Gouda
Huygen Installatieadviseurs, Utrecht

Bouwprogramma
3 bedrijfsgebouwen, kantoorruimte
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Nieuwe kantoorruimte

meetinstallaties die een enorm gewicht
per stuk kunnen hebben. Op de plaatsen waar die opgeslagen worden, drukt
een groot gewicht op een relatief kleine
oppervlakte. Daardoor werden speciale
eisen gesteld aan de vloerbelasting. Op
sommige plaatsen in het gebouw wel
100 kilonewton per vierkante meter.’ Om
dit aan te kunnen wordt de vrijdragende
vloer ondersteund door Vibro-palen.
Van Dijk: ‘Die worden gemaakt door een
speciale machine die met een hoogfrequent trilblok speciale ommanteling in
de grond te drukt die aansluitend gevuld
wordt met beton.’ In totaal zullen de
verschillende vloeren gedragen worden
door 3.500 tot 3.800 palen.

Uitbreiding bestaande bebouwing

Voor de klimaatbeheersing is een uitdagende installatie toegepast die een combinatie is tussen lucht warmtepompen
en water warmtepompen. Dat resulteert
in een zo laag mogelijk energieverbruik.

Samenwerken
Nieuwenhuizen Daandels is een bouwbedrijf wat helemaal van deze tijd is.
Zoals ze het zelf omschrijven: ‘Nieuwe
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The power
of reliability

Bij Van der Leun Electrobouw B.V. kunnen wij u van dienst zijn voor de meest uiteenlopende installaties zoals:
Electrische installaties voor industrie en utiliteit
Licht-, kracht-, en verlichtingsinstallaties, noodstroomvoorzieningen
Omroepinstallaties en intercomsystemen
Brandmeld- en ontruimingsinstallaties
Camerasystemen, Industriële automatisering
Computernetwerken en middenspanningsinstallaties
We zijn trots dat we een breed en trouw klantenbestand hebben weten op te bouwen.
En neemt u maar van ons aan dat we dag in dag uit, alle dagen van het jaar alles uit de kast halen
om elke opdrachtgever van dienst te zijn!
Van der Leun
electrobouw bv

Trapezium 120
3364DL Sliedrecht

T +31(0)0184-430560
F +31(0)0184-411624

electrobouw@vanderleun.nl
www.vanderleun.nl

Dordrecht • Krohne Altometer

Nieuwe werkplaatsen
en magazijnen

tijden vragen om een nieuwe aanpak.’
Daarom denken de mensen van Nieuwenhuizen Daandels in een steeds vroeger stadium mee met de klant. Steeds
meer projecten ontstaan uit deze vorm
van samenwerken. Immers, door op
een juiste manier te werken en mensen
op een juiste manier naar processen te
laten kijken, kan een meerwaarde geboden worden die uiteindelijk het verschil
maakt. Mede hierdoor heeft Nieuwenhuizen Daandels al vaker lopende
processen om weten te buigen naar een
richting die nog logischer, nog beter en
uiteindelijk vaak goedkoper blijkt te zijn.
Dus niet alleen anders denken, maar het
ook anders doen.

Spanning van A tot Z
Voor Krohne Altometer verzorgt Van der
Leun Elektrobouw van A tot Z de complete
middenspanningsinstallatie en de energieverdeling: ‘vanaf het punt waar de stroom
binnenkomt tot alles waar een draad aan zit.’
Het is een korte samenvatting waarachter
veel werk schuilgaat. Niet alleen de verdeling van alle stroompunten, inclusief de
krachtstroom, maar ook alle zwakstroom
aansluitingen zoals brand- en inbraakbeveiliging, databekabeling en toegangscontrole
systemen maken hier immers onderdeel van
uit. Directeur Anne Cleton: ‘Krohne Altometer is al sinds de jaren 60 klant bij Van der
Leun. In Sliedrecht waren we zelfs buren.
In 1998 leverden we de installatie voor de
gebouwen K1 en K5. Daar komen nu de

installaties voor de gebouwen K2 en K4 bij
inclusief de uitbreiding van K5.’

kelijk en uitdagend maakt. Het bedrijf
verwacht het projectplanning in november
op te leveren.

Dali-systeem
In de nieuwe situatie wordt een speciale
besturing voor de lichtregeling geïnstalleerd.
Het Dali-systeem met KNX-aansturing zorgt
voor een daglichtregeling gecombineerd
met bewegingsmelders. ‘Is er overdag voldoende invallend daglicht in de hal waarin
wordt gewerkt’, legt Cleton uit, ‘dan wordt
het lichtniveau en daarmee het verbruik
automatisch teruggebracht. Detecteert de
sensor in een bepaalde ruimte geen enkele
beweging, dan wordt de verlichting vervolgens automatisch uitgeschakeld.’ Het is de
combinatie van de verschillende installaties
die dit project voor Van der Leun aantrek-

Van der Leun Elektrobouw maakt deel uit
van de Van der Leun Groep, een gerenommeerd bedrijf met oog voor innovatie. De
Van der Leun Groep is op drie fronten actief:
Maritieme installaties, Industrie en utiliteit
en metaalbewerking. Tussen deze onderdelen is een sterke wisselwerking en wordt er
volop van elkaars kennis en mogelijkheden
gebruik gemaakt. Inmiddels is het bedrijf
al ruim een eeuw actief in de branche en
heeft zich in deze periode weten te ontwikkelen tot een sterke speler in de markt zowel
nationaal als internationaal
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Bedrijfsrestaurant Vandelande • Veghel
Op de campus van Vanderlande Industries in Veghel
vindt naast de bouw van een nieuw hoofdkantoor
ook de grootscheepse renovatie en uitbreiding plaats
van het bedrijfsrestaurant. Het wordt vergroot van
1.000 naar 1.700 m2. De aannemer presenteerde de
bouwopties via een menukaart.

Tekst: Mirjam Oomens

Renovatie en
uitbreiding restaurant via een
Meer beleving
en contact met
buiten

Interieurimpressie

Opdrachtgever
Vanderlande, Veghel

Aannemer
Van der Horst Aannemers, Mill

Architect
Molenaar&Bol&VanDillenarchitecten,
Vught

E&W installaties
Hoppenbrouwers Techniek, Udenhout

Bouwmanagement
Altavilla, Best
Installatieadvies
LTC&C Installatiemanagement, Waalre
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Sprinklerinstallatie
Kijpers Beveiligingstechniek, Den Bosch
Betonnen systeemvloeren
Olbecon, Lochem

Bouwprogramma
Volledige renovatie van
bedrijfsrestaurant
Bouwperiode
januari 2016 – juni 2016
Bruto vloeroppervlakte
1.700 m2 (was 1.000 m2)

Groot
buitenterras

menukaart
Vanderlande deed de uitvraag op basis
van een definitief ontwerp, waarbij de
geselecteerde aannemers alternatieven
mochten aanreiken. Van der Horst aannemers nam een heuse menukaart mee
naar de presentatie. De opdrachtgever
kon à la carte bouwopties samenstellen
op een wijze die binnen het budget paste. ‘Een schot in de roos, want wij kregen de opdracht gegund’, zegt projectleider Bart Koenen. ‘Dat daarnaast onze
alternatieven de esthetische aspecten
van het restaurant respecteerden, werd
ook zeer gewaardeerd.’ Het restaurant
heeft een uitgebreide keuken, ruimtes
en mogelijkheden voor presentaties
en vergaderingen en beschikt over een
groot buitenterras.

Technische uitwerking
Renovatie brengt altijd extra uitdagingen
met zich mee. De aansluitingen op de bestaande situatie zijn daar een goed voorbeeld van. ‘De nieuwe keukens komen op
andere posities dan de vorige’, vertelt Koenen. ‘Het is dus nodig de installaties onder
de bestaande vloeren te verplaatsen.’ In
verband met de grootte van de oppervlakte is ook extra aandacht gegeven aan de
akoestiek. ‘Er is gekozen voor plafondeilanden, op basis van de berekeningen die
we in de aanloopfase al gemaakt hebben.
Dit type plafond heeft in combinatie met
de geperforeerde stalendakplaten een
betere akoestiek dan het bestaande systeemplafond’, besluit Koenen.

Wereldmarktleider

Vanderlande Industries maakt
systemen voor de bagageafhandeling op luchthavens, de
afhandeling van goederen in
magazijnen en distributiecentra en sorteersystemen voor
pakketten. Het bedrijf is in
deze markt wereldleider en is
een van de grootste industriële
werkgevers van Noord-Brabant.
De snel groeiende onderneming telt ruim 3.000 medewerkers en haalde vorig jaar een
omzet van bijna 1 miljard euro.

Een paviljoen met veel
glas en overstekken

Lean planning
De opdracht kent een korte doorlooptijd.
‘Direct na de opdracht eind november
zijn we gestart met de engineering van
het bouwkundig en installatietechnisch
ontwerp’, aldus Koenen. ‘Toen dit gereed
was, is de bouw begin januari gestart,
tegelijk met het bouwkundig en installatietechnisch uitvoeringsontwerp. De
engineering en uitvoering liggen dicht bij
elkaar. Dit vraagt extra aandacht voor de
coördinatie van het project met de onder- en nevenaannemers. Daarom heeft
het bouwteam aan het begin een lean
planning gemaakt voor de engineering
en ruwbouw. Tien weken later volgde een
lean planning voor de afbouw, gezamenlijk met de andere betrokken partijen.
Alles om de planning strak in de hand
te houden. Koenen: ‘We liggen prima op
koers en zullen zeker tijdig opleveren.’

 TECHNISCHE
 TECHNISCHE
ADVISERING
ADVISERING
 PROJECTMANAGEMENT
 PROJECTMANAGEMENT
 DIRECTIEVOERING
 DIRECTIEVOERING
 PROJECTENGINEERING
 PROJECTENGINEERING
 AANBESTEDINGSPROCEDURES
 AANBESTEDINGSPROCEDURES
 CONTRACTVORMING
 CONTRACTVORMING

. .

www.ltcc.nl
www.ltcc.nl
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Bedrijfsrestaurant Vandelande • Veghel

Vervolgwerk
installatieadviseur

Razendsnelle levering van
combinatievloer

LTC&C is een fris, hedendaags no-nonsens bureau met veel
ervaring op het gebied van advies en management binnen het
bouwproces. Wij kunnen de opdrachtgever op een heldere en
zakelijke wijze adviseren en bijstaan voor alle voorkomende
installatie-onderdelen. Niet alleen voor nieuwbouw maar ook
voor verbouwingen, revitalisering, kleine en grote aanpassingen
in zowel utiliteit, industrie, educatie, zorg en grote woningbouw.

De combinatievloer in het bedrijfsrestaurant is geleverd door
Olbecon, specialist in prefab betonnen vloeren en wanden. Deze
zorgde voor snelle levering. Gezien de druk op de planning was
dit van groot belang.

Voor Vanderlande Industries hebben wij het technische advies
en management verzorgd voor de nieuwbouw van kantoren,
kantine, sanitaire voorzieningen, rookruimtes, en de algemeneen technische ruimten. Dit alles is opgeleverd in het voorjaar van
2015. Hierna is de samenwerking voortgezet met onder meer het
Company restaurant. Voor de verbouwing en uitbreiding van het
1.700 m2 grote restaurant verzorgen wij alle technische advies- en
begeleidingswerkzaamheden. Op naar een volgend project voor
deze mooie opdrachtgever.

jaar

Voor het bedrijfsrestaurant werd gekozen voor een ‘traditioneel
product’, stelt directeur Johan Oltvoort. De combinatievloer met
balken en broodjes is niet het snelst in montage, maar de levering
kon wel razendsnel plaatsvinden. En dat was in dit project nu net
cruciaal. Olbecon is gespecialiseerd in vloeren en wanden. ‘Ons
motto is: Wij tekenen ervoor’, aldus Oltvoort. ‘Dat houdt in dat we
een partner zijn voor de Nederlandse bouwmarkt met meerwaarde voor de partijen met wie wij zakendoen.’

Brug tussen fabrikant en aannemer
Die meerwaarde ligt volgens Johan Oltvoort in de brugfunctie
tussen fabrikanten en aannemers in het MKB. ‘Voor de kleine en
middelgrote aannemers kunnen wij veel toegevoegde waarde leveren door onze onafhankelijkheid, eigen tekenwerk en logistiek’,
aldus Oltvoort. ‘Wij ontzorgen deze bedrijven door productonafhankelijk advies, snelle offertes en scherpe prijzen. Omdat wij de
projecten productie gereed aanbieden, zijn we ook voor fabrikanten een aantrekkelijke partij. Wij koppelen de vraag naar prefab
betonnen systeemvloeren en wanden aan het aanbod van deze
producten. Onze medewerkers hebben de ervaring en kennis om
de juiste producten te herkennen. Daarbij houden wij advisering,
prijsvorming, engineering en logistiek in eigen hand. Ook houden
we een voorraad aan, waardoor bijvoorbeeld kanaalplaatvloeren
van 60 centimeter breed, zeer snel leverbaar zijn. Wij zijn pas
tevreden als onze klanten dat zijn.’

Verantwoord slim
in huisvesting
10 jaar inspirerende projecten realiseren
met opdrachtgevers uit heel Nederland.
Onze integrale werkwijze zorgt ervoor
dat elke fase van het bouwproces, van
voorbereiding tot en met realisatie slim
op elkaar is afgestemd. Daarin denken
we niet alleen aan vandaag maar ook
aan uw toekomst.
www.altavilla.nl
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De combinatievloer met balken en broodjes kon razendsnel
geleverd worden, cruciaal voor dit project

Altavilla bouwt met vertrouwen
Voor Vanderlande in Veghel is voorjaar
2014 gestart met de eerste ideeën voor de
bedrijfscampus waarin het werken optimaal
gefaciliteerd kon worden. Gevraagd; ruim
1.000 nieuwe kantoorwerkplekken, een parkeervoorziening, een groene werktuin en een
bedrijfsrestaurant als paviljoen.
Het bestaande restaurant had een vrij gesloten karakter en bood plaats aan circa 300
gasten. Met het groeiend aantal werknemers
op de hoofdlocatie was een uitbreiding
gewenst. Niet alleen een groei in vierkante
meters stond in het Programma van Eisen,

ook de beleving en het contact met buiten
vroegen om aanpassing. De eerste schetsen
toonden direct een paviljoen met veel glas
en overstekken.

Prachtige opgave
In het ontwerpteam is in enkele maanden
met architect, constructeur en adviseurs voor
Vanderlande en Hutten Catering een plan
gemaakt passend bij de campusvisie. De
aannemers zijn betrokken en geselecteerd
op basis van vertrouwen in het maken van
de vertaalslag naar uitvoering. De opdracht:
kunnen we met elkaar alle ideeën passend

krijgen binnen het budget? Een prachtige
opgave die door Van der Horst bouw en onderhoud BV tezamen met Hoppenbrouwers
techniek en Kuijpers Beveiligingssystemen
BV in uitvoering is genomen. Ook de grootkeuken en de complete inventaris worden
vernieuwd. Het buitenterras gaat worden
ingepast in de structuur van de werktuin die
aan de kantoren grenst. Zoals het momenteel gaat verwacht Altavilla het nieuwe restaurant in juni weer open te kunnen stellen
voor de medewerkers.

•
•
•
•
•
•

Kanaalplaatvloer
Breedplaatvloer
Combinatievloer
Ribcassettevloer
Holle wand
Prefab wand
beton/keramiek

Postbus 28, 7240 AA Lochem

Tel. 0573 - 222 300

info@olbecon.nl

www.olbecon.nl
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Van kloostercomplex tot

vijfsterrenhotel

De kapel gezien vanaf het
Franciscanessenplein
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Breda • Hotel Nassau Breda
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Uw jaarlijkse

kosten

voorspellen
is anders dan

voorspelbare
kosten

Hoger serviceniveau en verbeterde
netwerkprestaties tegen lagere kosten!
Unica Networks and Services heeft voor
de Hogeschool van Amsterdam diverse
gebouwen voorzien van een intelligente
ICT infrastructuur, imVision van CommScope SYSTIMAX. Diverse IT-diensten en
afdelingen maken gebruik van deze infrastructuur. Hoe beheer je deze
connecties? Hoe garandeer je beschikbaarheid? Op deze vragen levert
Unica en imVision de juiste oplossing.

Wij hebben een unieke formule welke leidt tot
aanzienlijk lagere kosten.

Naast de realisatie van ICT infrastructuren als project, voorzien wij onze
klanten ook van Service en Support diensten:
• Beheer van alle soorten netwerkconnecties
• Organiseren van werkplekmutaties
• Connectiviteit zoals Wiﬁ/DAS systemen
• Overzicht netwerkconnecties met imVision of Unica online

Unica Service en Support is het verlengstuk van uw IT- en facilitaire
afdeling, zo kunt u zich richten op uw primaire processen.

Unica Service en Support levert u:
• Hogere beschikbaarheid
• Eﬃciënt muteren tegen vaste prijzen
• Lagere en voorspelbare kosten
• Snelheid bij eventuele storingen

Kijk voor meer informatie over Unica Networks and
Services op www.unicanetworks.nl en maak kans
op een ballonvaart.

De aanvulling of verlenging van uw IT- en facilitaire afdeling.
Service & Support

Networks

Intelligent patchen

Draadloos

Datarooms

SMART LED

Tekst: Hans Ouwerkerk

In het hart van Breda is eind mei
een grote transformatie afgerond.
Aan de Nieuwstraat is het historisch
kloostercomplex, bestaande
uit enkele 15e- en 16e-eeuwse
woningen, een kapel en het
‘Liefdesgesticht’, versmolten tot een
geheel waar Hotel Nassau Breda de
deuren opende. Het is het eerste
vijfsterrencomplex in de stad van het
Marriott-label Autograph Collection.

In het kloostercomplex, ook bekend onder
de naam ‘Erfgoedcomplex’, waren tot 1992
de zusters van de Orde der Franciscanessen gevestigd. Daarna kwam het leeg te
staan en ging de conditie onder invloed
van weer, wind en lekkages rap achteruit.
In oktober 2014 kwamen de panden in
bezit van Bouwbedrijf Van de Ven. In mei
2015 kreeg men de vergunning voor de
transformatie naar een hotel.

Breda • Hotel Nassau Breda

Projectleider Otto Janssen van Bouwbedrijf Van de Ven: ‘De schade aan de
gebouwen en de complexiteit van de
werkzaamheden maakten het project
niet bepaald eenvoudig.’ Maar draait
Bouwbedrijf Van de Ven de handen niet
voor om. Janssen: ‘Naast nieuwbouw zijn
wij als erkend restauratiebedrijf ook actief bij complexe restauratieprojecten. Dit
geeft ons de mogelijkheid om het vak-

Entree
hotel

Opdrachtgever
Designhotel Nieuwstraat Breda BV,
Veghel
Architect
C5 Architecten, Breda
Adviseurs
Visscher Installatie Advies, Zwolle (installaties); Bouw- adviesbureau Van der
Zanden, Helmond (constructies)

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Van de Ven, Veghel

Glas- en schilderwerk
Claassen Schilderwerken, Uden

Installaties
Van Delft Installaties BV, Nieuwkuijk

Bouwperiode
Oktober 2014 – april 2016

Vloeren
R&H Vloersystemen BV, Vught

Bruto vloeroppervlakte
8.500 m2

Lei- en zinkwerk
Leidekkersbedrijf vd Kimmenade BV,
Helmond
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Hotel Nassau Breda • Breda

Perfecte vloer in
monumentaal gebouw
In het voormalig kloostercomplex, nu Marriott vijfsterren designhotel, verzorgde R&H Vloersystemen de aanleg van alle nieuwe
vloeren. Geen sinecure, vindt ook Patrick Ruis van het bedrijf uit
Vught: ‘De opdrachtgever vroeg om een speciale vloer met een
hoge brandwerendheid en een goede contactgeluidsisolatie. We
hebben daarvoor een Fermacell droogbouw elementvloer type
2e31 gerealiseerd. De aanwezige oneffenheden zijn uitgevlakt
met speciale egalisatiekorrels. Dit heeft geresulteerd in perfect
gelegde vloeren, tot volle tevredenheid van de klant. In totaal
betreft het ongeveer 3.000m2. Alleen zorgde het transport en
logistiek in de binnenstad van Breda af en toe voor hectische
situaties.’ R&H Vloersystemen is de specialist van Nederland op
het vakgebied van droogvloersystemen en realiseert projecten
tussen de 50m2 en 10.000m2.

Lei, lood, koper en zink
Als je enkele historische panden, waaronder een heuse kapel,
wilt transformeren tot een 5-sterren Marriott Hotel, dan loop je
tegen werkzaamheden aan die niet bepaald standaard zijn. Zoals
bijvoorbeeld het vervangen van een leiendak of het renoveren
en aanvullen van het complete zinkwerk. Maar goed dat er nog
er een aantal bedrijven in Nederland zijn die zulk specialistisch
werk moeiteloos uit kunnen voeren, zoals Leidekkersbedrijf
v/d Kimmenade. John Slegers: ‘Onze werkzaamheden bestaan
voor 95% uit restauratiewerk. Daarin hebben we ruim 80 jaar
ervaring.’ Grappig detail is dat het gereedschap in al die jaren
eigenlijk nauwelijks veranderd is. Het leiendak van het Marriott
Hotel bestaat uit zo’n 10.000 stuks leien die in zogenaamde
Maasdekking geplaatst zijn, inclusief loodwerk. John: ‘Het zink
was het meeste werk omdat daar veel details in zitten. Nu we
bijna klaar zijn is het een klassiek gebouw in een nieuw jasje.’

R&H Vloersystemen B.V.
Industrieweg 5f
5262 GJ Vught
M: info@rhvloersystemen.nl
T: 073 - 657 66 20
F: 073 - 684 39 90

Al meer dan  80 jaar 
ervaring in leiendaken, zink, 
lood- en koperwerken
Hof Bruheze 404
5704 NR Helmond
T: 0492 - 512164
info@leiendaken.nl
www.leiendaken.nl
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Maquette toont het
gehele complex (aanzicht
Nieuwstraat). Rechtsboven
staat de kapel

Ongelijkvloers

In het midden van het complex is een
gedeelte gesloopt en vervangen door
nieuwbouw. Aan de buitenzijde is alles
zoveel mogelijk authentiek gebleven.
Achter de gevels is het gebouw volledig
afgestemd op de wensen en eisen die
een vijfsterrenhotel met zich meebrengt.
Ook daar zijn historische elementen zoals schilderingen, een gewelvenplafond,
glas-in-lood ramen en historische balken
zoveel mogelijk intact gelaten. Een knipoog naar vervlogen tijden.

In totaal zijn er in het complex 95 kamers, een restaurant, vergaderkamers
en een fitnessruimte gerealiseerd. Beslist
geen kleinigheid, temeer daar in de loop
der jaren de verschillende panden doorgebroken zijn en er zogezegd geen vloer
gelijkliep. Maar daar merken de gasten
helemaal niets van.

Bouwbedrijf Van de Ven uit Veghel is
hoofdaannemer en Designhotel Nieuwstraat Breda BV Veghel is de ontwikkelaar. De exploitatie van Hotel Nassau
Breda is in handen van de Odyssey Hotel
Group, een franchisepartner van Marriott
International Inc.

manschap van onze medewerkers verder
uit te diepen. Het project Hotel Nassau
Breda leende zich hier prima voor.’

Vijfsterren glas- en
schilderwerk
In opdracht van Bouwbedrijf L. van de Ven verzorgt Claassen
Schilderwerken uit Uden het glas- en schilderwerk voor transformatie van klooster tot Design Hotel. Alle disciplines van het schildersvak kwamen daarbij aan bod. Na een uitgebreide inspectie en
het maken van een plan van aanpak, kon begonnen worden met
het schilderen van diverse nieuwe en te handhaven onderdelen.
Diverse onderdelen zijn in de eigen moderne spuiterij gespoten.

Nieuwstraat

Alle nieuwe (gevel)kozijnen zijn voorzien van beglazing die voldoet aan alle eisen met betrekking tot letselbeperking, doorvalbeperking en brandwering. Daarnaast is waar nodig het monumentale glas in de gevelkozijnen vervangen zodat de historische
uitstraling is behouden; nieuwe achterzetramen zorgen hier voor
isolatie en brandwerendheid.
Om de kapel geschikt te maken voor de gewenste geluidsniveaus van
muziek zijn diverse geluidwerende voorzieningen getroffen. Claassen
Schilderwerken leverde en plaatste de geluidwerende beglazing.
Door de inzet van goed opgeleide, vakbekwame, enthousiaste
medewerkers en gezien onze jarenlange ervaring en expertise op
het gebied van glas- en schilderwerk voor (grotere) nieuwbouw-,
onderhoud- en renovatieprojecten fungeren wij als allround schilderbedrijf ook voor dit project weer als juiste partner.
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Herontwikkeling hoofdkantoor Shell • Den Haag

De Shell-toren,
gestript en klaar
voor transformatie

Opdrachtgever
Pinnacle Property Developers Amsterdam/ Woest Developers en Bouwinvest
Architect
architectenbureau cepezed
Landschapsarchitect
Karres & Brands
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Adviseurs
IMD Raadgevend Ingenieurs (Constructies); Technion (installaties); DGMR
(bouwfysica, akoestiek, duurzaamheid)
Aannemer
Züblin Nederland BV
Fundering en grondwerk
Vink Aannemingsmaatschappij

Dakafwerking
Prominent Dakbedekkingen
Bouwperiode
maart 2016 - december 2017
Bouwprogramma
Herontwikkeling Shell-kantoor tot
appartementen: 189 in Gebouw A /
Hoogduin, 29 in Gebouw B / Laagduin

Tekst: Mirella Schaperkotter

Hoofdkantoor Shell wordt Park Hoog Oostduin

Herontwikkeling
met genoeg bouwtechnische
uitdagingen

Een herbestemming voor leegstaande kantoorgebouwen is
vandaag de dag meer regel dan uitzondering. Met oog op de
steeds hogere eisen aan duurzaamheid en milieubewust bouwen
ondergaat zo nu ook het voormalige Shell-kantoor (1968) een ware
metamorfose. In dit 18 verdiepingen tellende kantorencomplex
worden 189 appartementen gerealiseerd. Een ambitieus project
waar aannemer Züblin Nederland haar tanden in mag zetten.

De ‘stadskant’ zal over 14 verdiepingen
3 meter worden verbreed

Gestripte gevel vs.
gevelimpressie na transformatie

Park Hoog Oostduin ligt in de chique
Haagse wijk Benoordenhout, gunstig tussen het Haagse Bos en de Scheveningse
boulevard. Het hoogbouw gedeelte wordt
momenteel getransformeerd tot appartementengebouw – Hoogduin. De ‘stadskant’ zal over 14 verdiepingen 3 meter
worden verbreed. Hierdoor kunnen aan
weerszijde van het nieuwe centrale trappenhuis appartementen worden gerealiseerd. De aanwezige atoomkelder uit de
jaren 60 blijft behouden, maar zal dienst
gaan doen als parkeergarage en krijgt
er een nieuwe parkeerverdieping bij. De
oude Shell-laagbouw is al gesloopt; op
de fundamenten wordt een nieuw blok –
Laagduin – neergezet van 8 lagen met 36
koopappartementen.

Uw veelzijdige
partner.

www.vink.nl
www.facebook.com/vink.holding
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Werken op grote hoogte

Verborgen installatie

Bij een groot project horen veel vierkante meters. Prominent
daken brengt maar liefst 13.000 m2 aan bitumineuze dakbedekking aan. De metamorfose van het voormalig Shell hoofdkantoor
krijgt een verscheidenheid aan dakbedekkingen en opbouwen.
Prominent begint met het waterdicht maken van de nog te
realiseren terrassen op de verdiepingsvloeren. Werken op een indrukwekkende hoogte als bij dit gebouw, in combinatie met alle
sloopwerkzaamheden, maakt dit extra lastig. Tijdens de bouw
wordt dus al gewerkt aan daken terwijl een dakdekker normaal
pas aan het einde van ruwbouwfase aan bod komt. Het dak op
de parkeergarage krijgt in verband met de aan te leggen daktuin
een wortelwerende bedekking. Veel verschillende aspecten in dit
project dus.

De ambitie het gebouw bij oplevering te kunnen voorzien van
een BREEAM-classificatie heeft een goede voorbereiding nodig.
Het bestek is daarom geschreven door een ontwerpteam met
veel aandacht voor de eisen die aan deze classificatie worden
gesteld. Het installatietechnisch advies komt van Technion
adviseurs. Zij hebben het rapport voor het elektrotechnisch en
bouwkundig deel opgesteld. De uitdaging zat hem vooral bij de
inpassing van installaties binnen de bestaande bouw. In samenspraak met architect en constructeur is gezocht naar oplossingen
voor een nette, verborgen installatie in de woningen met zoveel
mogelijk vrije hoogte. De hoge plafonds zijn een uniek aspect
binnen dit project dat door bewoners als luxe zal worden ervaren.

Ruimte voor wensen
De grote diversiteit aan woningen en inpassingsmogelijkheden
maakte advies binnen het ontwerp lastig. Met bijzondere wensen
is zoveel mogelijk van tevoren rekening gehouden. Er is zelfs, tot
op zekere hoogte, ruimte voor individuele aanpassingen. Technion houdt haar controlerende functie van uitgevoerde werkzaamheden tot aan oplevering.

Fundering op staal onder
het grondwaterpeil
Onderaannemer Vink Aannemingsmaatschappij, die verantwoordelijk is voor de fundering en het grondwerk op het project Park
Hoog Oostduin, kreeg tijdens dit project een flinke uitdaging.
Naast een voorstel voor het aanleggen van de hellingbanen, de
fundering voor de torenkraan en overige infrastructuur, moest een
oplossing worden gevonden voor het realiseren van een fundering
op staal onder het grondwaterpeil. In samenwerking met Züblin
Nederland wordt een nieuwe techniek toegepast om deze in de
natte grondlaag te plaatsen zonder kans op een instabiel gebouw.

Houten damwanden

Comfort
met
minder
energie
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De fundering voor de nieuwe drie meter brede aanbouw aan de
gevel zal zich door de ligging aan een vaart in het grondwater
bevinden. Om te voorkomen dat met het wegpompen van het
grondwater ook het dragende zand wordt weggetrokken, plaatst
Vink een houten damwand. Het hout van deze damwand zwelt
door het grondwater op. Zo vormt de damwand een nagenoeg
waterdicht geheel en kan hierbinnen het water worden weggepompt. De fundering kan nu zonder gevaar van verzakkingen
worden gerealiseerd. De testopstelling, die al is uitgevoerd, leverde
de gewenste resultaten op. Een vergelijkbaar probleem met het
grondwaterpeil doet zich voor bij het afgraven van de grond op de
atoomkelder die dienst gaat doen als parkeerkelder. Om te voorkomen dat het geheel omhoog gedrukt wordt door het grondwater
worden er betonblokken of bigbags de parkeerkelder ingereden.

Den Haag • Herontwikkeling hoofdkantoor Shell

Fenomenaal uitzicht

Laagduin

Oud

Constructieve aanpassingen

Classificatie

Het voormalige Shellkantoor uit 1968 is
het werk van architect H.E. Oud, zoon
van de vermaarde J.J.P. Oud. Daarmee
vraagt dit gebouw zeker om het nodige
respect voor de aanwezige architectonische karaktereigenschappen. Zo worden
de slanke luifels bij de hoofdingang
behouden en is er extra aandacht voor
het terugplaatsen van het Karel Appel
buitenkunstwerk die het pand siert. Eric
Jansen van Züblin: ‘Dit is wat ons werk
nog leuker maakt. Niet alleen uitvoeren
wat ons wordt gevraagd, maar meedenken over de beste oplossingen voor deze
bijzondere uitdagingen.’

Een grote uitdaging in dit project is het
vervangen van de bestaande logistiek.
Voor de toekomstige bewoners van dit
complex worden nieuwe liftschachten
geplaatst en een trappenhuis. De staalconstructie van dit geheel zal tevens de
nieuwe dragende constructie worden
voor het gebouw. Hiermee wordt de
draagstructuur van het gebouw veranderd. Dat verdient aandacht, want hoe
gaat het gebouw zich gedragen? Op de
15e en 16e verdieping, waar de penthouses komen, zal bovendien de bestaande
staalconstructie op vier van de vijf plaatsen worden vervangen.

Terechte kernwoorden bij deze grootschalige verbouwing zijn zeker BREEAM
en duurzaam bouwen. Er wordt zo milieubewust mogelijk gesloopt en gebouwd.
Zo bestaat het gebruikte beton uit 20 tot
30% gerecycled puin en wordt het pand
tot 80% hergebruikt. De BREEAM-voorwaarden, zoals opgesteld door DGMR en
het ontwerpteam, worden streng nageleefd. Züblin streeft ernaar bij de oplevering, die rond december 2017 is gepland,
een BREEAM Excellent classificatie op dit
project te behalen.

ALS IDEEËN
WERKELIJKHEID WORDEN …

BOUWEN MET VISIE VRAAGT
EEN VOORUITZIENDE PARTNER
Een idee in de praktĳk omzetten, vraagt tĳd en visie. Er is
diepgravende kennis, creativiteit en een intense samenwerking tussen verschillende partĳen voor nodig. De weg
is dus lang, maar als vakbekwame en vooruitziende gids
brengt Züblin zulke complexe bouwprojecten altĳd tot
een goed einde. We kunnen dan ook steunen op meer
dan een eeuw ervaring in utiliteitsbouw, industriebouw
en civiele werken. Onze technische competentie staat
als een huis en onze integrale aanpak maakt elke professionele projectrealisatie mogelĳk; vanaf het ontwerp, de
financiering en de bouw tot en met de ingebruikname.
Züblin is daarin wereldwĳd toonaangevend, een competente partner die sterke ideeën werkelĳkheid laat worden.

ZÜBLIN Nederland B.V.
Burgemeester Van Lierplein 65
3134 ZB Vlaardingen
Tel. +31 (0)10 445 1222
info@zueblin-nederland.com
Huis van de stad Gouda

www.zueblin-nederland.com
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Tuincentrum Ranzijn Tuin & Dier • Leiderdorp

Tekst: Merel van Berkel

Primeur:

tuincentrum met dierenartspraktijk

Grote overspanningen en hoge kassen

In het pand komt ook een dierenartspraktijk en planten zullen worden
besproeid met regenwater. Om de winkel
probleemloos te kunnen laten draaien
tijdens de bouwperiode, bleek Thermoflor de beste partner.

Energievreter op de schop
Dat het oude pand in Leiderdorp nodig
aan vervanging toe was, bleek uit diverse
mankementen: het lekte, had niet de
juiste gevel- en dakbedekkingen en verbruikte te veel energie. Voor de verbouwing was er wel een grote maar: de win-

Opdrachtgever
Hoorne Vastgoed, Uitgeest
Architect
Jan de Wit, Uitgeest
Hoofdaannemer
Thermoflor BV, Heerlen
Civiel werk
De Jong Machinaal bestraten, Opmeer
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kel mocht absoluut niet dicht. Ben Boon,
sales manager van Thermoflor: ‘Het is
funest in de retail om te sluiten, klanten
zijn grillig. Ranzijn tuin & dier daarom
zocht een partner die deze specifieke
uitdaging aankon en kwam daardoor bij
ons terecht. We bouwden een tijdelijke
entree om overlast te beperken en vervangen het gebouw in twee fasen.’

Prettige sfeer
De nieuwe winkel bestaat uit een staalconstructie met zadeldak. Omdat planten
licht, is de dakbedekking grotendeels

van transparant polycarbonaat. Bijkomend voordeel is de sfeervolle diffuse
lichtdoorschijning. Indien nodig wordt
ledverlichting gebruikt. Op de vloer liggen rood-zwart genuanceerde klinkers.
Boon: ‘Deze klinkers zorgen kosteloos
voor een prettige ambiance en bovendien
sijpelt een overvloed aan sproeiwater
makkelijk weg. Overigens kan dat ook via
drainagegoten.’ In het magazijn ligt een
monolithisch afgewerkte betonvloer en
bestaan de wanden uit sandwichpanelen,
terwijl in de rest van de winkel wanden
van isolatieglas zorgen voor openheid.

Verwarmingsinstallatie
Adegeest Kasverwarming BV,
Bergschenhoek

W-installaties
Installatiebedrijf van der Poel,
Zoeterwoude

E-installaties
Stolze BV, Maasdijk

Beveiligingsinstallaties
Giant BV, Opdam

Watergeefinstallatie
Stolze BV, Maasdijk

Bouwkundig aannemer
C.L. De Boer & Zn. Aannemers,
Hazerswoude-Dorp

Forse besparing met nieuwe
verwarmingsketels

Ranzijn tuin & dier timmert
momenteel stevig aan de weg. Behalve
verbouwing en renovatie van oude
tuincentra, laten ze ook eigen winkels
opknappen, zoals vestiging Leiderdorp.
Hiervoor contracteerde het concern
Thermoflor uit Heerlen, de specialist in
transparante constructies.

Tijdens de renovatie van Ranzijn Tuin & Dier in Leiderdorp gaat het
huidige verwarmingssysteem volledig op de schop. Deze werkzaamheden worden verricht door installatiebedrijf Adegeest Kasverwarming uit
Bergschenhoek, die ook in alle andere vestigingen service en onderhoud
verzorgt voor de verwarmingsinstallaties. Het is een grote sprong voorwaarts voor Ranzijn.

Wanden van
isolatieglas
zorgen voor
openheid

De dak
bedekking is
grotendeels van
transparant
polycarbonaat.
Op de vloer
komen
rood-zwart
genuanceerde
klinkers

Transparante, eerlijke uitstraling
Ranzijn tuin & dier onderscheidt zich
door een, naar eigen zeggen, eerlijke uitstraling. Daarom wordt veel transparant
materiaal gebruikt om licht te creëren.
Ook zijn er zo min mogelijk tussenwanden. Verder zijn er de grote overspanningen en hoge kassen, zoals ook bij andere
vestigingen. De frisse kleur geel uit de
huisstijl van Ranzijn tuin & dier sluit aan
op de boodschap die het tuincentrum wil
uitstralen. Deze komt bijvoorbeeld naar
voren in de belijning van de entrée, bestaande uit drie kappen die zijn omlijst
met geel stalen zetwerk.

Dierenartspraktijk
Als eerste in Nederland combineert het
tuincentrum zijn assortiment met diensten van gekwalificeerde dierenartsen tegen scherpe tarieven. Momenteel werkt
Ranzijn tuin & dier toe naar een praktijk
in elke vestiging. Zo ook in Leiderdorp.
Deze onderscheiden zich van de rest
van de winkel met sandwichpanelen op
het dak en een betonvloer. Bovendien
is hier gekozen voor de kleur helblauw.
In de praktijk komen diverse kamers,
waaronder een spreekkamer, recovery

Momenteel houdt één grote ketel met voorzetbrander de winkel nog op
temperatuur, straks wordt dit gedaan door vijf kleinere, splinternieuwe
Remeha ketels. De installateur monteert deze ketels van het type Quinta
Pro 115 in cascadeopstelling. Hieraan is een verdeelstuk gekoppeld met
vier groepen voor de winkel. Erwin Adegeest, directeur Adegeest Kasverwarming: ‘Waar de oude ketel nog het gehele jaar door warm gehouden
moest worden, kan de klant de nieuwe naar behoefte bijschakelen. Dit
levert een forse energiebesparing op. Ook hebben de Remeha ketels een
hoger rendement en kunnen ze het koude water uit het vloerverwarmingssysteem goed verwerken.’ De vloerverwarming bestaat uit een diffuusdichte verwarmingsslang. Met dit systeem zorgt Adegeest ervoor dat
de buizen niet langer zichtbaar zijn in de winkel, zoals in de oude situatie
wel het geval was. Slechts rond de kasgoten hangen verwarmingsbuizen,
bedoeld om de goten ’s winters sneeuwvrij te kunnen maken.

1.000 m riool, 8.000 m2
verharding en de
waterhuishouding
In opdracht van Thermoflor is Aannemersbedrijf De Jong Hoogwoud
verantwoordelijk voor alle grond- riolerings- en verhardingswerkzaamheden. Zo wordt er totaal zo’n duizend meter nieuw riool aangelegd
voor het hemelwaterafvoersysteem en de terreinafwatering. Ook wordt
de waterhuishouding van de waterpartijen rondom het tuincentrum
aangepakt door middel van inlaatstuwen, slootverbreding en houten
walbeschoeiingen. De verwarmde binnenvloer in het tuincentrum zal
uitgevoerd worden met rood/zwart genuanceerde H-verbandstenen, met
een totaaloppervlakte van circa 8.000 m². Ook het parkeerterrein zal verhard worden met H-verbandstenen. Er is voor dit type bestrating gekozen
vanwege de vlakke facetranden aan de steen. Op deze manier heeft het
winkelend publiek minimale hinder wanneer ze hier met winkelwagens
overheen rijden. In de afrondende fase van het parkeerterrein zal Aannemersbedrijf De Jong Hoogwoud de beplanting, straatmeubilair, belijning
en hekwerken aanbrengen.
Logistiek gezien is het een complexe en uitdagende klus vanwege het
feit dat het nieuwe tuincentrum in meerdere fasen wordt gebouwd. Het
bestaande tuincentrum zal tijdens de nieuwbouw gewoon bereikbaar
blijven waardoor de klant zo min mogelijk overlast mag ondervinden. De
eindoplevering staat gepland voor november 2016.
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Moving forward
opening new doors

NASSAU INDUS DEUR B.V.
verkoop@nassau-indus.nl • www.nassau-indus.nl • T 0162 47 60 00
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Staalconstructie
met zadeldak

room, chirurgie en een aparte ruimte om
röntgenfoto’s te nemen.

Kennis uit de glastuinbouw
Het besproeien van planten gebeurt met
regenwater. Eerst wordt dit opgevangen
in een grote silo buiten het gebouw,
waarna een leidingstelsel het naar een
van de vijftien tappunten binnen voert.
Ook het systeem van klimaatbeheersing
is afkomstig uit de glastuinbouw. Om
de temperatuur aangenaam te houden worden schermdoeken in het dak
gemonteerd en, indien nodig, luchtramen automatisch aangestuurd door een
klimaatcomputer. Alleen de dierenartspraktijk krijgt airconditioning.

jarenla
n
ervarin ge
g
verhar met
dingen
in en o
m
tuince
ntra.

VHI Koudetechniek B.V.
Vluchtoord 3
5406 XP Uden
Postbus 347
5400 AH Uden

DE JONG

DE JONG

Aannemersbedrijf De Jong Hoogwoud BV

www.machinaalstraten.nl

De Veken 130

*

1716 KG Opmeer

*

tel. 0226-351629

Aannemersbedrijf De Jong Hoogwoud BV

www.machinaalstraten.nl

De Veken 130

*

1716 KG Opmeer

*

MACH I NAAL
ST RATENNL

tel. 0226-351629

T +31 (0)413 70 75 20
F +31 (0)413 70 75 29
I www.vhi-koudetechniek.nl
E info@vhi-koudetechniek.nl

Megabioscoop
met een complexe
geluidsopdracht

Kinepolis ontwikkelt pal naast de Jaarbeurs in Utrecht
één van de grootste bioscopen van Nederland. Ongeveer
3.300 stoelen in 14 zalen moeten ruimte bieden aan ongeveer
een miljoen bezoekers per jaar. THV van Laere-Strabag is de
hoofdaannemer van de bouw van de bioscoop. ‘We leveren de
ruwbouw voor Kinepolis’, aldus Tom van Schie, projectleider
bij Züblin Nederland, onderdeel van Strabag. ‘Een groot
project, met een complexe geluidsopdracht.’

Avondimpressie

Opdrachtgever
Kinepolis Group, Gent
Architect
Snelder Architecten, Bussum
Adviseurs
Adviesbureau Broersma, Den Haag
(constructies)
Ingenieursbureau Linssen, Amsterdam
(installaties)
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Bulters & Bulters, Amsterdam
(bouwmanagement)
LBP Sight, Nieuwegein (bouwfysica)
Aannemer
Tijdelijke Handelsvennootschap
Van Laere – Strabag, Utrecht
Installateur
Kropman installatietechniek, Utrecht

Bouwprogramma		
bioscoop met 3.300 stoelen in 14 zalen
Bouwperiode
november 2015 - december 2016
Bruto vloeroppervlakte
20.800 m2

Utrecht • Kinepolis

Tekst: Marije Klein

De bioscoop wordt onderdeel van de Centrumboulevard

De veertien zalen worden vervlochten
in de vierenhalve laag. ‘Een bioscoopzaal heeft vanzelfsprekend een schuin
oplopende vloer voor de zichtlijnen. Door
de zalen deels boven elkaar te plaatsen,
kunnen ze in elkaar overvloeien’, legt
Van Schie uit. ‘Sommige zalen worden
negen meter hoog, andere dertien. Of
het ook echt de bioscoop met de meeste
stoelen in Nederland wordt, hangt af van
de veiligheidsvoorschriften. Die zouden
ervoor kunnen zorgen dat er toch niet
exact 3300 stoelen in kunnen.’

Warmte- en geluidsisolatie
De ruwbouw bestaat uit een staalskelet
met kanaalplaatvloeren. Grotendeels zal
de gevel bestaan uit een glazen vliesgevel, om het geheel zo transparant
mogelijk te maken. Maar de gevels van
de bioscoopzalen moeten ondoorzichtig
zijn. Daarvoor worden aluminiumdelen
gebruikt. De gevel krijgt een puntprofiel
en standaard isolatie. ‘Dan gaat het over
de standaard warmteisolatie. Geluidsisolatie is een heel ander verhaal’, vertelt
Van Schie. ‘Een bioscoop moet natuurlijk

op allerlei manier geluidsgeïsoleerd zijn.’
Binnen worden Technostar-wanden en
ontkoppelde plafonds geplaatst om de
juiste geluidswaarden te bereiken.

Losse dozen
Volgens Van Schie wordt iedere bioscoopzaal een soort technische doos: ‘De zalen
moeten geluidsdicht zijn naar buiten toe,
maar ook naar elkaar. Dus we bouwen
bijna losse dozen, die geen of nauwelijks
contact maken met elkaar. De Technostar-wanden en ontkoppelde plafonds
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Kinepolis • Utrecht

De zalen zelf zijn een verzameling (bijna) losse dozen. Aan
de buitenzijde zijn ze dichtgemaakt met aluminium panelen

zorgen daarvoor, maar ook akoestisch opgelegde vloeren. Rubberen blokken op de
staalconstructie absorberen de trillingen
en vangen het geluid op.’

Strong foundations, solid future
Atlaspalen
Franki Omegapalen
Grondverdringende schroefpalen met verloren punt
Geschroefde stalen buispalen
Schroefinjectiepalen
Schroefpalen
Palenwanden
Diepwanden
Mini-heiwerk
Funderingsherstel
Franki Grondtechnieken B.V., opgericht in 1934,
is een ervaren funderingsaannemer.
Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwerp
en de realisatie van alle mogelijke funderingsconstructies. Er wordt onder andere gewerkt aan
grote infra projecten, utiliteitsbouw, woningbouw
en renovatie.
Met haar jarenlange expertise kan Franki
Grondtechnieken een compleet gamma
geoptimaliseerde funderingsoplossingen
aanbieden. Franki Grondtechnieken maakt
deel uit van de wereldwijde funderingsgroep
Franki Foundations (www.ffgb.be).

Franki Grondtechnieken B.V.
Trondheim 8, 2993 LE Barendrecht, Nederland | +31 180 641 998
info@franki-grondtechnieken.nl
www.franki-grondtechnieken.nl
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3D
‘Het is een bijzondere klus voor ons, met
materialen en technieken die we niet
elke dag gebruiken’, vervolgt Van Schie.
‘Om te zorgen dat alles klopt hebben we
in het voortraject een 3D-model gemaakt.
Maar gedurende de bouw zullen we alle
details blijven controleren. We willen de
juiste kwaliteit afleveren en zorgen dat
het technisch in één keer klopt.’

Foodcourt
Op de begane grond wordt een foodcourt
gemaakt. ‘Deze zal volledig door de
Jaarbeurs worden ingericht. De bioscoop
wordt onderdeel van de Centrumboulevard en zal zowel vanuit de boulevard,
als vanuit de Jaarbeurs te bereiken
zijn. Eind 2016 wordt het door Snelder
Architecten ontworpen gebouw opgeleverd. Daarna heeft Kinepolis een aantal
maanden nodig om het gebouw in te
richten, zodat begin 2017 de eerste film-

liefhebbers de enorme bioscoop kunnen
bezoeken. Al tijdens de bouw zal er door
Kinepolis gestart worden met de inrichting om zo snel mogelijk na de oplevering open te kunnen.

Première: begin 2017

Proefpalen garanderen draagvermogen
Kinepolis staat midden in Utrecht. Geen plek om
te gaan heien. Franki Grondtechnieken uit Barendrecht is gespecialiseerd in de uitvoering van
paalfunderingen in bebouwde omgevingen. Zij
leverden de paalfundering van de megabioscoop.
‘Het zijn Franki-Atlaspalen,’ vertelt directeur
Jan-Wim Verhoeff. ‘Dat zijn grondverdringende,
trillingsvrije palen, omdat je hier natuurlijk geen
trillingsoverlast kunt gebruiken.’
Op het werk is er een opstelling gemaakt voor een
uitgebreide proefbelasting. ‘De laatste jaren is er
discussie over het draagvermogen van de Nederlandse heipalen’, aldus Verhoeff. ‘Om er honderd
procent zeker van te zijn dat onze rekenfactoren
kloppen, werd een uitgebreide proefbelasting

Proef met statische proefbelasting

gedaan. Er werden vier proefpalen gemaakt
waarvan er drie statisch proefbelast werden. De
meetapparatuur in de proefpaal registreert het
gedrag tijdens de proefbelasting. Later kan dan
het exacte paaldraagvermogen berekend worden
en de rekenfactoren worden bepaald. Het kost
ons een goede dag per paal extra, maar op deze
manier kunnen wij onze standaarden herijken en
het daadwerkelijk draagvermogen van onze palen
onderbouwen met argumenten.’
De Franki-Atlaspalen zijn ontwikkeld door ingenieurs van Franki Grondtechnieken zelf en worden
wereldwijd toegepast. En terecht zegt Verhoeff:
’Franki Grondtechnieken heeft een passende
oplossing voor vrijwel iedere uitdaging op het
gebied van funderingstechnieken.’
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Kantoor met showroom Tajima • Helmond

Verkoopkantoor en showroom
Tajima voor de

Benelux
Het Japanse Tajima behoort wereldwijd tot
de grootste producenten van vinylvloeren. De
verkoopafdeling voor de zakelijke markt in de
Benelux betrekt in Helmond een nieuw pand,
bestaande uit twee kantoorruimten en een
opslagruimte annex showroom.

Een compacte cominatie van
kantoren, opslag en showroom

Opdrachtgever
Mike Krol BV, Helmond/Tajima Europe,
Helmond
Ontwikkelaar
Adriaans Projectontwikkeling BV,
Helmond
Constructeur
Van der Zanden Bouw-Adviesbureau,
Helmond
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Architect
Architektenburo Joosten, Helmond
Aannemer
Adriaans Aannemersbedrijf BV, Helmond
Bouwprogramma
Kantoor en loods annex showroom

Locatie
Bedrijventerrein Groot Schooten,
Helmond
Bouwperiode
Oktober 2015 - maart 2016
Bruto vloeroppervlakte
Kantoor 400 m2,
loods/showroom 200 m2

Tekst: Patrick Boor

Metselwerk en vliesgevels met colorbel glaspanelen

Vinylvloeren winnen aan populariteit
in Europa omdat het een duurzaam
materiaal is dat makkelijk te plaatsen
en onderhouden is. Tajima produceert in
vier fabrieken in Japan jaarlijks 5 miljoen vierkante meter vloer en exporteert
naar dertig landen in onder meer Europa
en Noord-Amerika. Sinds een kleine
tien jaar houdt de Aziatische fabrikant
kantoor in de Benelux. Vanaf april 2016
start de onderneming op bedrijventerrein
Groot Schooten in Helmond, waar Adri-

aans Aannemersbedrijf een pand met
kantoorruimten bouwde over twee verdiepingen en een loods annex showroom.

Compacte bezetting
Zakelijke klanten kunnen op uitnodiging de producten van Tajima in de
opslagruimte bekijken. Bij het Europese
verkoopkantoor in Helmond werken zes
mensen, inclusief directie. Mike Krol BV
gaf opdracht voor de nieuwbouw. ‘De
grond was van Adriaans; we hebben het

pand ontwikkeld naar de wens van de
opdrachtgever’, zegt Martijn van Oorschot, projectleider namens Adriaans
Aannemersbedrijf.

Modern en fris
Het pand staat op een fundering van
boorpalen met daarbovenop een balkenfundering en staalconstructie, waarop
de kanaalplaatvloeren zijn gelegd. ‘Een
deel van binnenspouwblad bestaat uit
kalkzandsteen lijmelementen’, zegt Van
Oorschot. De buitengevel bestaat uit metselwerk in combinatie met vliesgevels,
die in de kleur metallic RAL 9007 voor
een moderne en frisse uitstraling zorgen.
Tegen de staalconstructie staat stalen
gevelbekleding, isolatie en een geprofileerde staalplaat, een SAB-profiel. In de
vliesgevel zijn colorbel glaspanelen opgenomen.’ Van Oorschot noemt de bouwlocatie ideaal: ‘Een hoekperceel van een
bedrijventerrein. We hoefden geen extra
voorzieningen te treffen in de omgeving.’

Hoogstraat 4
5721 HP Asten
Telefoon: 0642325456 E-mail:@tbankersvoegersbedrijf.nl
Website: www.tbankersvoegersbedrijf.nl
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Knop Tweewielers • Kruiningen

Prominente entree en markante etalage

Opdrachtgever
Knop Tweewielers, Kruiningen
Architect, adviseur
Bouwraadhuis, Kruiningen
Aannemer
Hanse Staalbouw BV, Nieuwerkerk
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Glas (gevels, ballustrades,
trappen)
Goemaat Glas BV, Goederede
Bouwprogramma
Bedrijfsruimte met winkel, magazijn,
kantoor en technische ruimte

Bouwperiode
Oktober 2015 – april 2016
Bruto vloeroppervlakte
1.500 m2

Tekst: Hans Ouwerkerk

Zichtlocatie

voor fietsenspeciaalzaak
Knop Tweewielers is een fietsenspeciaalzaak die de laatste jaren een
sterke groei doormaakte. Omdat de huidige locatie te klein werd
ging men op zoek naar een nieuwe plaats om het bedrijf te vestigen.
Die vonden zij aan de rand van Kruiningen. Hanse Staalbouw uit
Nieuwerkerk realiseerde hier in korte tijd een complete bedrijfsruimte
inclusief winkel, magazijn, kantoor en enkele technische ruimten. Een
mooi voorbeeld waar Hanse Staalbouw allemaal toe in staat is.

Winkel met showroom over twee

Projectleider Hans Slingerland: ‘We doen
namelijk veel meer dan staal alleen. We
zijn begonnen met het in eigen beheer
uitvoeren van de onderheide fundering
en vloer. Die is vervolgens afgewerkt met
een kunsthars gebonden vloercoating.
Dit was een speciale vereiste omdat de
vloer bestand moest zijn tegen de weekmakers in de fietsbanden.’

100 ton
Uiteraard werd ook de staalconstructie door Hanse Staalbouw geplaatst.
Slingerland: ‘In totaal hebben we zo’n
100 ton staal in de constructie verwerkt.
De verdiepingsvloeren bestaan uit
kanaalplaatvloeren met een druklaag.’
De buitenwanden zijn opgebouwd uit
sandwichpanelen. Uiteraard werd er
ook gekeken naar het energieverbruik.
Slingerland: ‘Het pand beschikt over een
plat dak. Dat is volledig vol gelegd met
zonnepanelen.’
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kozijnen | serres | zonwering | deuren | schuifpuien | vouwwanden
vliesgevels | lichtstraten | glas | kunststof | aluminium | montage

Ontwerp
Bouwvoorbereiding
Bouwcoördinatie
(0113) 57 17 58

Provincialeweg 14
3252 LR Goedereede
t 0187 - 49 26 48
f 0187 - 49 26 53
e info@goemaatglas.nl

goemaatglas.nl

Lid van
Glas Branche Organisatie

HOOFDAANNEMER

Meer sterke verhalen? www.hansestaalbouw.nl
De Weel 13 • Nieuwerkerk • 0111 641 333 • info@hansestaalbouw.nl • www.hansestaalbouw.nl

hanse + staal een sterk verhaal
Industriebouw • juni 2016 • 54

Kruiningen • Knop Tweewielers

Met de nieuwe locatie is Knop Tweewielers
weer helemaal klaar voor de toekomst

Plat dak met zonnepanelen

Zichtlijnen
De nieuwbouw van Knop Tweewielers
ligt op een zichtlocatie aan de rand van
Kruiningen, vlak bij de A58. Het pand
heeft dan ook een fraai uiterlijk met veel
glaspartijen en fraaie zichtlijnen. Ook aan
de binnenkant is er nagedacht over de uiterlijke vormgeving. Slingerland: ‘Binnen
is er gekozen om geen systeemplafond
te plaatsen. Hierdoor zijn de goten en
bekabeling van de installaties duidelijk
te zien. Door deze allemaal in dezelfde
egale grijze tint te spuiten vallen ze weg
tegen het plafond en gaat alle aandacht
uit naar de producten in de showroom.’
Met de nieuwe locatie is Knop Tweewielers weer helemaal klaar voor de toekomst. Slingerland: ‘Het is iedere keer
weer een mooie uitdaging om met alle
partijen een pand te realiseren dat zeker
in dit geval echt gezien mag worden.
De bouw vond grotendeels plaats in de
winter. Doordat die vrij zacht was hadden we weinig verlet en is de bouw in
zijn algemeenheid vlot verlopen zonder tegenslagen.’

Bouwraadhuis: veel meer
dan een architectenbureau
Van het eerste ontwerp en het vergunningstraject met brand- en
milieuaspecten, tot de constructies, de bestekken en het bouwtoezicht, voor het winkelpand van Knop Tweewielers deed Bouwraadhuis het hele traject. Projectleider Jeroen Brouwer van Bouwraadhuis Ontwerpers & Ingenieurs: ‘Alle disciplines met name voor
bedrijfs- en utiliteitsbouw houden wij in eigen hand. Dat is een
wezenlijk verschil met een gewoon architectenbureau. Dat maakt
meestal alleen een ontwerp. Wij begeleiden de klant vanaf ontwerp tot oplevering.’ En die klanten bevinden zich met name in de
winkelbranche, de voedingssector en in transport en logistiek.
Architect Andrea Stam is bijzonder trots op het eindresultaat.
Het pand is aan de voorzijde voorzien van een prominente entree
en markante etalage. Aan de achterzijde is tevens een sprekende
etalage toegevoegd waarin de fietsen getoond worden. De opzet
van het interieur is lekker ruim met een grote winkelruimte op de
begane grond en de verdieping. Verder is de winkel voorzien van
een ruime werkplaats. In samenwerking met de bouwers is een
mooie speciaalzaak tot stand gekomen.

Innovatieve oplossingen
met oog voor detail
Goemaat Glas bv uit Goedereede is glasspecialist in de ruimste zin
van het woord. Niet alleen verzorgt men de levering en plaatsing
van glas en kozijnen, men produceert het ook in eigen fabriek en
zorgt zo in feite voor de complete aankleding van een gevel. In
de bedrijfsruimte van Knop Tweewielers in Kruiningen komt glas
terug in het hele ontwerp. Goemaat leverde de glasgevels met toegangsdeuren. Martijn Goemaat: ‘Vooral de vormen in combinatie
met automatische entreedeuren waren een uitdaging. Door slanke
kozijnprofielen te combineren met structurele beglazing kwamen
de slanke zichtlijnen volledig tot zijn recht. Dit zijn geen standaard
aansluitingen, maar technisch doordachte oplossingen die er ook
nog eens mooier uitzien.’ Goemaat Glas is een van de weinige
spelers in de markt die dit in combinatie met automatische deuren
aan kan bieden. Binnen in het pand realiseerde Goemaat de glazen
balustrades en trappen.
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CSMART Campus • Almere

Maritieme

campus in de duinen

In de “duinen” van Almere staat het splinternieuwe trainingscentrum CSMART Campus van het Amerikaanse
Carnival Corporation. CSMART staat voor ‘Centre for Simulator Maritime Training’ en is een opleidingsinstituut
waar jaarlijks zo’n 6.500 kapiteins en technische officieren voor cruiseschepen hun opleiding zullen volgen. Dit
gebeurt op verschillende ‘Full Mission Bridge’ en ‘Engine Simulators’. Dura Vermeer was verantwoordelijk voor
de ontwikkeling en de bouw van het complex dat tevens leslokalen, kantoren en een hotel omvat.

Opdrachtgever
Carnival Corporation

Adviseurs bouwfysica
Deerns Rijswijk

Ontwikkelaar
Dura Vermeer

Aannemer
Dura Vermeer

Architect
Paul de Ruiter Architects, Amsterdam

Installateur
Hollander Techniek, Apeldoorn

Adviseurs constructie
Van Rossum, Nieuwegein

Keukeninrichting, bar en
buffetten van hotel
Hakvoort Professional

Adviseurs installatie
Hollander Techniek, Apeldoorn
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Bouwprogramma
Full mission bridge, Engine Simulators,
kantoren lokalen en bijbehorende
hotelaccommodatie
Bouwperiode
Januari 2015 – april 2016
Bruto vloeroppervlakte
Trainingscentrum 10.093 m2
Hotelaccommodatie 12.450 m2

Tekst: Hans Ouwerkerk

CSMART Campus in een aangelegd
duinlandschap. Rechts de hotelaccommodatie

Bart Pigge van Dura Vermeer: ‘Almere
heeft zelf geen duinen, maar we bouwen
hier in Almere Duin. Dit duinlandschap
wordt gecreëerd. In totaal hebben we
vanaf oktober van 2014 rond het complex
ongeveer 90.000 m³ zand aangebracht.’

van een cruiseschip nagebouwd waarop
de beelden levensecht kunnen worden
geprojecteerd. In het midden van het
gebouw is een atrium van 22 meter hoog
gerealiseerd. Een inspirerende plek voor
de cursisten uit alle delen van de wereld.

Tenders

Horizontale lijnen

Het begon voor Dura Vermeer rond juni
2014 toen het bouwbedrijf het project
via een design & build tender in handen
kreeg. Later volgde daarop een engineer
& build tender die voor de hotelopdracht
zorgde. Pigge: ‘Een aantrekkelijk project
voor Dura Vermeer dat als extra uitdaging een korte doorlooptijd had.’

Het ontwerp was in handen van Paul de
Ruiter Architects uit Amsterdam In het
ontwerp werd gebruik gemaakt van grote
glasoppervlakten gecombineerd met
horizontale lijnen. Om deze te realiseren
werd gebruik gemaakt van permanente
zonwering en natuurlijke materialen.
Een andere uitdaging vormde de installatie. Pigge: ‘Het trainingscomplex kent
een omvangrijke technische installatie.
De bijbehorende componenten worden
normaal gesproken vaak op het dak
geplaatst maar dat was in dit geval niet
toegestaan. Deze zijn zo veel mogelijk in
de kelder geplaatst.’

Cruiseschip
In het trainingscentrum zijn vier simulatoren ondergebracht. Die bevinden zich in
de kelder van het complex. Aan de hand
van een gebogen scherm met een doorsnede van 20 meter is een complete brug
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De professionele grootkeukeninrichting. Bij Hakvoort
Professional een vanzelfsprekendheid!
Terwijl iedereen zijn best doet om topprestaties te leveren, kunt u in uw restaurant heel
wat records breken. Denk maar aan snelheid
en gemak van bereiding of aan eﬃciëntie
en veelzijdigheid van apparatuur. Wat uw
streven ook is, Hakvoort adviseert u graag
bij uw restaurantinrichting. Daarbij putten
we uit een breed assortiment aan kookgroe-

pen, vaatwassers, koelingen, werkbanken en
andere professionele apparatuur van kwaliteitsmerken. Altijd gunstig geprijsd. Uw
wensen werken wij geheel vrijblijvend uit in
een ontwerp dat past binnen het beschikbare budget. Na plaatsing kunt u rekenen
op onze uitstekende service. Zodat u in uw
restaurant topprestaties kunt blijven leveren.
Steamers

Kooklijn

EMMELOORD

Platinaweg 21
8304 BL Emmeloord
Tel: (0527) 635 635
info@hakpro.nl
15-20-03

AMSTERDAM

De Flinesstraat 20
1114 AL Duivendrecht
Tel: (020) 665 6428
amsterdam@hakpro.nl

Koeling

Vaa
atwas

GRONINGEN

Verl. Bremenweg 10c
9723 JV Groningen
Tel: (050) 318 1600
groningen@hakpro.nl

ROTTERDAM

Schuttevaerweg 13
3044 BA Rotterdam
Tel: (010) 750 2750
rotterdam@hakpro.nl

VENLO

Venrayseweg 44
5928 NZ Venlo
Tel: (077) 387 4242
venlo@hakpro.nl

Jaar

965
s inc e 1

VLISSINGEN

Bedrijfsweg 9
4387 PD Vlissingen
Tel: (0118) 493 222
vlissingen@hakpro.nl

www.hakpro.nl

Almere • CSMART Campus

Databekabeling

Hakvoort levert keuken,
barinstallatie en buffetten
voor hotel CSMART
De keuken, bar en restaurant vormen tezamen het kloppend hart
van een horecaonderneming. De plaats waar de chef de scepter
zwaait, de gasten een lekker hapje eten of nog even tot rust komen na een lange dag. Dan ligt de lat hoog en wordt er natuurlijk
uitsluitend gebruik gemaakt van hoogwaardige materialen en
kwaliteitsapparatuur.
Voor de hotelaccommodatie van de CSMART Campus in Almere
Duin leverde Hakvoort Professional BV uit Emmeloord de complete keuken, de barinstallatie en warmte- en koelbuffetten voor
het restaurant. Wian Scholten van Hakvoort: ‘Het is een mooi proces om wensen, eisen en budget bij elkaar te brengen.’ Gelukkig
werd Hakvoort al in een vroeg stadium bij het project betrokken.
Zelfs nog voor de eerste paal de grond ingegaan was. Scholten:
‘Dat is erg prettig. Zo kun je elkaar van dienst zijn door een extra
stukje efficiëntie in te brengen in het overleg met de bouwers.’
Want ook dit project kende specifieke uitdagingen. Zo heeft het
gebouw in Almere geen gas. Scholten: ‘Het koken gebeurt dus
op inductie. Dit is gecombineerd met hoog rendement afzuig
kappen, ook wel vangluchtkappen genoemd.’

De bouw is voorspoedig verlopen. Al was
het met name tijdens de afbouw een
kwestie van goed plannen. Pigge: ‘In het
trainingscentrum zijn veel verschillende
installaties en bijbehorende techniek
ondergebracht. Zo zijn er werkelijk
kilometers databekabeling aangebracht.
Met zoveel mensen en werkzaamheden tegelijkertijd op een locatie moeten
afspraken helder zijn en moet iedereen
goed samen kunnen werken. Planning
en overleg zijn dan de sleutelwoorden
die fouten en problemen tijdens de
werkzaamheden kunnen voorkomen.

Grondkering
Het trainingscentrum staat aan drie
zijden in de duinen maar dan op zo’n
manier dat het zand niet tegen de zijwanden drukt. Pigge: ‘Het hele complex
staat op een grondkerende constructie
van zo’n 8 meter hoog. Daardoor lijkt het
alsof het gebouw echt in het zand staat.’
Het complete ontwerp is voorzien van
een LEED Gold certificering. Pigge: ‘Dit is
een Amerikaans duurzaamheidscertificaat en kan gezien worden als de Amerikaanse variant van het bij in Nederland
bekendere BREEAM-certificaat.

Ingetekend met de koks
De buffetten zijn bekleed met Corian bladen. Alle koelingen worden gekoeld door een centrale installatie die separaat in de kelder
is geplaatst. Dit is efficiënter en scheelt in de geluidsoverlast
doordat er geen motoren meer in de keuken zelf staan. Scholten:
‘Die keuken is in samenspraak en overleg met de koks ingetekend. Van combisteamer tot complete vaatwasstraat voor borden
en glaswerk, helemaal naar wens. Echt iets waar we goed in zijn.’
Hakvoort is in de afgelopen 50 jaar vooral groot geworden door
tevreden klanten en is uitgegroeid tot een wereldwijd opererend bedrijf met 365 medewerkers verdeeld over 6 vestigingen.
Daarmee kunnen zij tevens een landelijk gedekte 24/7 storingsdienst aanbieden.

Timmerfabriek LanKo
Oude Deurningerstraat 4a
7561 PJ Deurningen
Telefoon: 074 277 64 18
E-mail: info@lanko.nl
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Twan & Twan Exclusive Interiors • Uden

Unieke interieurs van de hoogste

kwaliteit

Twan & Twan Exclusive Interiors in Uden bestaat sinds 2008 en is
uitgegroeid tot een begrip op het gebied van interieurbouw. Het
bedrijf richt zich op vier disciplines: Living, Office, Yachting en
Motor homes. Daarbij staat de kwaliteit van de materialen en de
arbeid centraal. De twee eigenaren, Twan van den Heuvel en Twan
van den Bogaart, zijn gespecialiseerd in de interieurbouw van luxe
jachten. Voordat ze hun eigen bedrijf begonnen, werkten ze beide
bij Heesen Yachts in Oss.

Maar hun samenwerking gaat nog verder
terug vertelt Twan van den Heuvel: ‘We
kennen elkaar al vanaf de middelbare
school en hebben onze complete carrière
samen doorlopen. Door onze ervaring in
de jachtbouw hebben we op zeer hoge
kwaliteit leren bouwen. Die kwaliteit
zetten we door in de bouw van ieder
interieur dat we mogen maken. En daar
doen we geen concessies in. Het motto
onder onze medewerkers is dan ook; als
je het thuis niet wilt hebben, moet je het
hier niet bouwen.’

Zakelijke en persoonlijke groei
In acht jaar tijd is het bedrijf in alle
opzichten gegroeid. ‘We zijn begonnen in
een schuurtje van 90 m2. Daar bouwden
we complete interieurs in. Behoorlijk
primitief dus,’ aldus Van den Heuvel.
Ondertussen zijn we drie keer verhuisd,
naar uiteindelijk deze plek in Uden met
1500 m2 oppervlakte. Dus qua vloeroppervlakte zijn we explosief gegroeid. Maar
we hebben ook zakelijk, professioneel en
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persoonlijk enorme stappen gemaakt.
Nu staat er een internationaal opererend
bedrijf waar we enorm trots op zijn.’
Als één van de meest bijzondere opdrachten noemt Van den Heuvel het
grootste huis van Nederland in Laren.
‘Daar hebben we een deel van het interieur mogen bouwen. Niet volledig, want
het gaat over 3000m2 woonoppervlakte.
Wij maakten het interieur voor de 9 badkamers, de 20 toiletten , de spa, bioscoop
en de negen meter hoge, inpandige
wijntoren. Die moest plaats bieden aan
2800 flessen wijn.’

Afwisseling van opdrachten

van Twan & Twan maakt het mogelijk
dat het grootste deel van de productie
in huis plaatsvindt. Van den Heuvel: ‘We
maken tachtig procent van de artikelen
in Uden en dat verschepen we naar de
plaats van bestemming. Hier kunnen
we netjes, schoon en met de grootste
precisie werken.’ In het vakwerk ligt nog
de grootste uitdaging voor het bedrijf:
‘Omdat we een hoge kwaliteit bieden
en nog steeds groeien, zijn we continu
op zoek naar vaklieden die ons bedrijf
kunnen versterken. Zodat we nóg meer
mooie dingen kunnen gaan maken.’

Zo’n grote opdracht is bijzonder, maar
het is niet per se de mooiste opdracht
voor Twan & Twan. ‘Het feit dat we van
alles mogen maken, maakt ons werk zo
mooi. Een groot project is leuk, maar de
kleinere klussen zijn soms even bevredigend,’ legt Van den Heuvel uit. ‘Bovendien vliegen we inmiddels de hele wereld over. Afgelopen jaar stond ik nog in
Dubai, voor het inrichten van een jacht.
Die afwisseling maakt het meer dan de
moeite waard.’
De nieuwste apparatuur in de bedrijfshal

www.twanentwan.nl

LIVING • OFFICE • YACHTING • MOTOR HOMES
LOOPKANTSTRAAT 22, 5405 AC UDEN •
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VACATURE
Heb jij interesse, of vragen over de sollicitatieprocedure in het
algemeen? Neem dan contact op met
Claudy Verdel via hr@oostingh.nl.

Oostingh Staalbouw Katwijk B.V. is een gerenommeerde staalbouwer met meer dan zestig jaar

ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in complexe projecten in de hogere segmenten van de
staalmarkt. In onze lange historie hebben we een groot en divers portfolio opgebouwd.
Wereldwijd bouwen wij aan utiliteitsbouwprojecten, energiecentrales, productiehallen, stations,
stadions, vliegvelden, bruggen en meer.

Per direct zijn wij op zoek naar een:

CONSTRUCTEUR
In de functie van constructeur ben je
verantwoordelijk voor het maken van
hoofd-, montage- en detailberekeningen
voor staalconstructies. Daarnaast denk
je mee in de optimalisatie van staalconstructies en de meest efﬁciënte
uitvoerbaarheid vanuit constructief oogpunt. Je werkt als constructeur zowel
zelfstandig als in teamverband.

Functie-eisen constructeur:
• afgeronde HBO opleiding bouwkunde,
werktuigbouwkunde of civiele techniek;
• bij voorkeur een afgeronde vervolgopleiding
staalconstructeur (Bouwen met Staal of HTI);
• bij voorkeur drie jaar ervaring in de staalbouw
en het maken van detailberekeningen;
• ervaring met reken- en tekensoftware SCIA
Engineer, IDEA-RS, Tekla en/of Autocad.

Werken bij Oostingh Staalbouw Katwijk B.V. houdt in dat je veel zelfstandigheid en eigen
verantwoordelijkheid krijgt. Binnen Oostingh heerst een no-nonsense cultuur en wordt het
nemen van eigen initiatief gewaardeerd. Naast goede primaire arbeidsvoorwaarden bieden wij
jou ook uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden en diverse opleidingsmogelijkheden aan,
zodat je je steeds kunt blijven ontwikkelen.

!

Heb jij interesse, of vragen over de sollicitatieprocedure in het algemeen? Neem dan contact op
met Claudy Verdel via hr@oostingh.nl.

Lageweg 36, 2222AG Katwijk Aan Zee
www.oostinghstaalbouw.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature/personeelsadvertentie door commerciële bureaus wordt niet geapprecieerd.

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 ontwerpfase, 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

T 0318 - 586 586
www.mitsubishi-liften.nl

y o u

