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Terberg • IJsselstein

Tekst: Mirella Schaperkotter

Opdrachtgever
Terberg Techniek en Terberg Matec
Nederland, IJsselstein

E-installatie
Terberg Totaal Installatie Utrecht BV,
IJsselstein

Ontwikkelaar
Terberg Exploitatiemaatschappij BV,
IJsselstein

W-installatie
Installatietechniek Radiar BV, Lopik

Architect
Arco architecten, Oudewater

Hoofdaannemer
Aannemersbedrijf A. Schouten BV,
Benschop

Adviseur constructies
Brak en Eijlers, Gouda

Grondwerken
CCW de Gier, Benschop
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Typografie paalfundering
Boer Heiwerken, Meerkerk
Vloeren
Mels Renes, Stolwijk; BMN, Nieuwegein
Staalconstructie
Nijborg, Renswoude
Kozijnen
Van Hengstum, Houten; Verdouw,
Bergambacht

Zusterbedrijven gaan

samenwonen
Het nieuwe onderkomen van Terberg
Techniek en Terberg Matac kan zeker niet
onder de noemer standaard-bedrijfshal
geplaatst worden. Het pand heeft met een
kantoorgedeelte in de vorm van een T een
apart voorkomen. Binnen zijn ook een paar
verassingen te vinden.

Het gebouw van de Terberg-bedrijven
wordt gerealiseerd door hoofdaannemer
A. Schouten. Arco Architecten ontwierp
de bijzondere verschijningsvorm, maar
heeft ook uitgebreid rekening gehouden
met het werkklimaat. Zo is de werkhal
uitgevoerd met akoestische wanden die
het geluid zoveel mogelijk absorberen.
De heer Van Jaarsveld, projectleider bij A.
Schouten, legt uit: ‘Kleine perforaties in
de wanden van de geïsoleerde extra binnenschil en in het plafond zorgen voor
een optimale geluidsopname. Hierdoor
galmt de hal niet zoals doorgaans het geval is in hoge bedrijfshallen. Werknemers
zullen zo minder hinder ondervinden
van de scherpe geluiden van machines’.

Ombouw

Brandveiligheid
Applifire, Almere
Bouwprogramma
Twee-onder-een-kap kantoorruimte
en bedrijfshal
Bouwperiode
Februari 2016 – oktober/november 2016

Afzuiginstallaties zorgen voor een goede
luchtkwaliteit, diverse lichtkoepels
brengen voldoende daglicht binnen en
maken het prettige werkklimaat compleet. Terberg Techniek gaat In de nieuwe
bedrijfshal standaard vrachtwagens
ombouwen naar speciale uitvoeringen volgens de wensen van de klant.
De naastgelegen kantoorruimte wordt
gebruikt door Terberg Matec Nederland.
Dat verzorgt de verkoop en service van
een reeks producten voor de afval-, recycling- en reinigingsmarkt in Nederland.

Zuinige installaties
Een belangrijk onderdeel van de nieuwe
kantoren en bedrijfshallen zijn de elek-
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Wat als

u een terreinbeveiliger
leerde kennen
die verder
kijkt?

Ron Bakker
Account Manager

We zijn ongelooflijk trots
dat bouwbedrijf Van Wijnen
ons de complete terreinbeveiliging heeft toevertrouwd
voor het nieuwe distributiecentrum van Bol.com. Samen
zijn we gekomen tot de beste
oplossing. Eén die functioneler
was dan die in het bestek en
niet kostbaarder.

Wat vindt ú belangrijk als het
gaat om terreinbeveiliging?

Bel mij gerust
op nummer 0651-817635
Samen vinden we altijd
een passende oplossing.

B&G kijkt verder.

www.bghekwerk.nl

IJsselstein • Terberg

De hal waar straks
vrachtwagens
worden omgbouwd

trotechnische en ICT-installaties. Hier is
uitgebreid rekening gehouden met energiebesparing. Dat uit zich onder meer in
de verlichting – geheel in led uitgevoerd –
en in de vloerverwarming die alle ruimten
in het goed geisoleerde gebouw eenvoudig op temperatuur houden. Alleen bij
extreme lage temperaturen zal een extra
hoog rendement heater worden ingezet.

Eén gebouw, drie
zelfstandige delen

email: info@melsrenes-betonvloeren.nl
website: www.melsrenes-betonvloeren.nl

Adviesbureau voor bouwconstructies Brak & Eijlers uit Gouda
berekende de bijzondere bouwconstructies voor het nieuwe
pand van Terberg Techniek. ‘Van buitenaf lijkt het gebouw één
geheel maar in werkelijkheid bestaat het uit drie afzonderlijke
bouwdelen met elk een eigen staalconstructie’, vertelt Leen Brak,
partner-eigenaar van Brak & Eijlers. ‘De twee bedrijfshallen staan
op zichzelf en zijn voorzien van vijf inpandige kranen. Het voorste
kantoorgedeelte kent naast haar eigen staalconstructie nog
een paar extra uitdagingen. De onderste verdieping is vijf meter
hoog en valt ten opzichte van de eerste en de tweede verdieping
aan weerzijde vijf meter terug. Omdat in het vlak van de voorgevel geen mogelijkheid was uit te kragen is ook in de richting
loodrecht op de voorgevel een inwendige uitkraging aanwezig.
Al met al enkele leuke bouw constructieve uitdagingen’. Brak &
Eijlers was medeadviseur voor de 509 heipalen. De verschillen in
draagkracht van de ondergrond zijn groot waardoor er grote inheiniveau verschillen van de heipalen zijn; deze varieert namelijk
van 11.00m - nap tot 19.00m - nap.
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Terberg • IJsselstein

Samenspel sleutel voor
de perfecte betonvloer

Installatieontwerp
van A tot Z

Ruim 2300 m2 aan betonvloer ligt er in het bedrijfspand van
Terberg. Op zich niks bijzonders, maar vooral ten aanzien van de
vlakheid zijn er strenge eisen gesteld. Een specialistische klus die
aan Mels Renes Betonvloeren uit Stolwijk wel is uitbesteed.
Een zeer vlakke kwaliteitsvloer vergt een goede voorbereiding.
Tijdens het voortraject worden duidelijke afspraken gemaakt
tussen alle betrokken partijen. Het is een samenspel tussen de
aannemer, het beton(vloeren)bedrijf, de betoncentrale en de
betonlaborant. Die laatste bepaalt op basis van de eisen van de
klant het juiste mengsel: toeslagmaterialen, consistentieklasse
en grindkorrel diameters. In samenspraak wordt een optimale
aanvoersnelheid bepaald zodat er snel en gelijkmatige gestort
kan worden. Het stortbedrijf zorgt voor een glad gestorte vloer,
waarna de monolithische afwerking volgt door mechanisch vlinderen. De juiste voorbereiding en afwerking door goed op elkaar
afgestemde vakmensen, vormen de formule voor een kwaliteitsvloer als deze.

Radiair Totaal Installaties heeft de opdracht voor het ontwerp van
de werktuigbouwkundige installaties van Terberg niet alleen op
prijs maar vooral om de visie op duurzaamheid binnengehaald.
‘Terberg wilde een zo energiezuinig mogelijk gebouw, dat hebben
wij bij het ontwerp uiteraard centraal gesteld’, vertelt Marco van
Vliet, Bedrijfsleider bij Radiair Totaal Installaties uit Lopik. ‘Zo
maken we onder andere gebruik van extra energiezuinige ECventilatoren in de luchtbehandelingsinstallaties. Verder voeren
we de luchtkanalen op het dak in kunststof uit omdat dit beter
isoleert dan de traditionele kanalen. In duurzame oplossingen bedenken zijn we goed, ook als de vraagstelling complex is.’ Radiair
is gewend om in bouwteamverband te werken. Van Vliet: ‘We zijn
van A tot Z bij de nieuwbouw betrokken. Dat moet ook want in de
fabriekshallen hebben we bijvoorbeeld te maken met complexe
hijsbanen die we in het installatieontwerp mee moeten nemen.’

Totaalinstallatie

Installatietechniek
Elektrotechniek
Meet- en regeltechniek
Beveiligingstechniek
Service & Onderhoud

Rudde Dakbedekking Nijverdal
Fuutweg 7
7442 CL Nijverdal

T. +31 (0) 548 61 89 55 /
+31 (0) 6 29 58 14 58
I. www.rudde.nl
E. Elroy@rudde.nl

Radiair - Ambachtsweg 11 - Lopik
Email: info@radiair.nl
Telefoon: 0348-552366
www.radiair.nl
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Terberg in de schaduw van het hoogste gebouw van Nederland

Ronde gevels
De karakteristieke ronde gevels worden
gemaakt met alucobond gevelbeplating
die zich, door het maken van inkepingen,
kan laten vormen. De staalconstructie
van het gebouw loopt tot bovenaan door
waardoor ook de brandwerendheid tot
de bovenste verdieping moet worden gewaarborgd. Schouten had aan de ronde
gevels een constructieve uitdaging, maar
voorzag tijdens het project geen onmogelijkheden. Naast de controlerende taak
op het project is Schouten ook verantwoordelijk voor het betonwerk, funderingen en het stellen voor het metselwerk.

BRAK

EIJL ER
ERS

adviseurs voor bouwconstructies bv

ontwerp van
constructies
funderingstechniek
woningbouw

utiliteitsbouw

schade-expertise
Hoge Gouwe 77 Gouda Tel. [0182] 51 31 92

www.brakeijlers.nl

Tekening van de staalconstructie
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Bedrijfsgebouw GKB • Barendrecht

Opdrachtgever
GKB Vastgoed BV, Barendrecht

Staalconstructie loods
Hanse Staalbouw, Nieuwerkerk

Bouwperiode
november 2015 - juli 2016

Architect
RoosRos Architecten, Oud-Beijerland

Installaties
Delta Techniek, Sint Philipsland

Aannemer
GKB Groep, Barendrecht

Hovenier
Boudewijn Hoveniers, Hendrik Ido
Ambacht

Bouwprogramma
duurzaam bedrijfspand met
kantoor en loods
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Bruto vloeroppervlakte
3.250 m2 (750m2 kantoor, 2500m2 loods)

Tekst: Patrick Boor

Bedrijfspand
voor GKB geïntegreerd
ontworpen

Om efficiënter te kunnen werken, breidt de Barendrechtse GKB Groep uit. De inrichter
van openbaar groen verplaatst de tak Staalwerk & Machines naar een nieuw pand
aan de overkant van de straat. RoosRos Architecten ontwierp het gebouw, dat in
aanmerking komt voor het duurzaamheidscertificaat BREEAM-Outstanding.

Betonnen borstwering, rampartijen en
luifel lopen door van loods naar kantoor

Je hoort het niet vaak: een bedrijfspand
met het stempel BREEAM-Outstanding.
‘Zeker niet na de strengere beoordelingscriteria die sinds 2014 gelden’, zegt projectarchitect Henk de Gelder (RoosRos):
‘We ontwerpen een pand niet voor een
BREEAM-certificaat. Ons uitgangspunt:
voor de opdrachtgever een goed en duurzaam gebouw bedenken en ontwerpen.
Met bijvoorbeeld oriëntatie, compactheid
en passieve zonwering als basis.’

Groen
Dat was waar de GKB Groep naar op zoek
was: duurzame en praktische huisvesting, met korte lijnen tussen kantoor en
loods. Een warmtepomp, pv-cellen op
het dak, hoge isolatiewaarde in combinatie met kierdichtheid, bamboe in het
interieur en ruimte voor toekomstige
uitbreiding geven het pand een ‘groen’
karakter.
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Een duurzaam en praktisch pand, met
korte lijnen tussen kantoor en loods

Vervlechten

‘De verschillende delen zijn niet los
van elkaar ontworpen en tegen elkaar
geplakt, zoals je vaak ziet’

RoosRos ontwierp het gebouw samen
met GKB Groep, dat het pand zelf bouwde na het faillissement van de aannemer. Het kantoor (750 m2) bestaat uit drie
lagen, de loods (2500 m2) uit een. ‘Het is
een integraal ontwerp van loods, kantoor

Ook de basis van dit sterke
verhaal is staal!
Daarnaast verzorgden wij de dak- en gevelbekleding, prefab betonelementen, trappen en balustraden.

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

hanse + staal een sterk verhaal
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Barendrecht • Bedrijfsgebouw GKB
en terrein’, zegt De Gelder. ‘De verschillende delen zijn dus niet los van elkaar
ontworpen en tegen elkaar geplakt, zoals
je vaak ziet kantoren met bedrijfsruimte.
De luifel boven de overheaddeuren van
de loods loopt door in die van het kantoor. En de betonnen borstwering gaat
verder in de betonnen borstwering van
het kantoor. Ook de raampartijen lopen
in elkaar over. Zo zijn de twee delen met
elkaar vervlochten. De eigenaar hecht
veel belang aan samenwerking met adviseurs. En dat zie je terug in het gebouw,
want over ieder detail is nagedacht.’

GKB Groep
GKB Groep richt onder meer openbare
groenvoorzieningen in. De onderneming
doet dat in opdracht van gemeenten,
waaronder Rotterdam. Het gaat bijvoorbeeld om onderhoud en aanleg
van openbare parken. GKB werkt veel
met staal – denk aan plantenbakken en
fietsbruggen. Staalwerk & Machines gaat
deze per augustus in het nieuwe onderkomen maken.

Geperforeerde binnendozen en een luchtdichte buitenschil
Hanse Staalbouw uit Nieuwerkerk verzorgde
het casco van de bedrijfsruimte van het
Barendrechtse GKB-kantoor. Het Zeeuwse bedrijf bouwde onder meer de staalconstructie
en plaatste dakplaten, prefab betonelementen, buitenwanden, trappen en hekwerken.

kwaliteit en luchtdichtheid. In verband met
de geluidsreductie is bijvoorbeeld gebruik
gemaakt van geperforeerde binnendozen.
Een uitdaging, zeker in combinatie met een
luchtdichte buitenschil.’

Verbeteringen
Projectleider Hans Slingerland: ‘Tijdens de
werkvoorbereiding en montage werd ieder
detail steeds beoordeeld op thermische

Hanse Staalbouw maakte in een vroeg
stadium deel uit van het project. ‘Zo konden
we, tot op detailniveau, meekijken met

...heeftook
ookaan
aan het
het pand
Barendrecht
...heeft
pand voor
voorGKB
Blok’s
Draadvorm
met veel enthousiasme
gewerkt!
met veel
enthousiasme gewerkt!

bouwkundige aansluitingen. Tijdens de
calculatiefase kon een aantal belangrijke
verbeteringen worden doorgevoerd die de
thermische kwaliteit en luchtdichtheid van
het pand ten goede kwamen. De keus voor
leveranciers en materiaal bijvoorbeeld. Doel
van GKB Realisatie was een gebouw realiseren met het certificaat BREEAM-NL. Met de
score ‘Outstanding’ zijn we met zijn allen
met vlag en wimpel geslaagd.’

Boudewijn Hoveniers
Langeweg 35
3343 LD Hendrik Ido Ambacht
Telefoon: 078 682 07 66
Mobiel: 06 518 337 71
Fax: 078 682 07 18
E-mail: info@boudewijnhoveniers.nl
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Milieu-adviesbureau Opifex b.v.
uw partner voor vergunningen en milieu
Milieu-adviesbureau Opifex adviseert bedrijven en non-profit organisaties op het gebied van
milieu, bouw en ruimte. Onze specialisatie: vergunningen- en handhavingsvraagstukken. In
onze advisering leveren wij altijd maatwerk. Onze doelstelling daarbij is u volledig te ont
zorgen, zodat u de handen volledig vrijhoudt voor uw eigen bedrijfsvoering.
Onze werkwijze kenmerkt zich door duidelijke en eerlijke advisering. Dat betekent: in overleg
met u zoeken wij naar een passende oplossing binnen de wet- en regelgeving. Vanwege
onze compacte organisatie en korte communicatielijnen reageren wij snel en adequaat op
al uw vragen. En beloften maken wij altijd waar: afspraak is per slot van rekening afspraak.
Door onze werkwijze hebben wij een goede reputatie opgebouwd bij overheid en bedrijfsleven. Dit levert voordeel op voor alle partijen. Wij zien ons vaak als de “smeerolie” tussen u
en de overheid.

U kunt bij ons terecht voor onder meer:

•	Aanvraag omgevingsvergunningen
milieu en bouw

•

Milieuzorg-/veiligheidsbeheerssystemen

•	PAS-berekeningen in het kader van de

•

Bodem- geluid- en geuronderzoeken

Natuurbeschermingswet

•

Luchtkwaliteitsonderzoeken

•

•

Energiescans/-adviezen

•	Advisering op het gebied van ruimtelijke

•

Bodemsaneringen

•

Grondwatermonitoring

•

Advisering Brzo-/Bevi

•

Afvalwaterbemonstering/-advies

•

Vuurlastberekeningen

Risicoanalyses
ordening / vestigingsadviezen

Guido Gezellelaan 395, 4624 GL Bergen op Zoom T 0164-250230 . E info@opifex.nl . I www.opifex.nl

projecten
Opifex Projecten b.v.
uw partner voor advies en uitvoering op maat
voor milieu, bouw en ruimte

Opifex Projecten b.v. is een integrale dienstverlener die begeleiding en realisatie verzorgt
van bouwprojecten, inclusief de daarbij behorende infrastructuur. Met een totaalpakket op
maat kunnen wij u als opdrachtgever volledig ontzorgen bij de ontwikkeling, de begeleiding
en de uitvoering. U houdt zelf de handen vrij voor de eigen bedrijfsvoering.

De kracht van Opifex Projecten b.v. ligt in een brede kennis van de ontwikkeling, begeleiding en uitvoering van bouw- en infrastructurele projecten. Wij combineren daarbij technische kennis van uw project met de mogelijkheden die de wet- en regelgeving (bouw
en milieu) u biedt en vormen dit tot één totaalpakket. Door de uitgangspunten voor het
totaalpakket aan de voorkant vast te leggen voorkomt u ongewenste verrassingen later in
het traject.

Neem voor meer informatie contact met ons op of bezoek onze nieuwe website. Wij zijn u
graag van dienst.

Guido Gezellelaan 395, 4624 GL Bergen op Zoom T 0164-250230 . E info@opifex.nl . I www.opifex.nl

Tekst: Marije Klein
Bestaand (rechts) en nieuw

Snelle bouw, ingericht op

alles en niks

Farm Dairy Zuivelproducten in Lelystad is de afgelopen jaren zo hard gegroeid dat uitbreiding
noodzakelijk werd. Aannemingsmaatschappij Friso mocht de klus klaren. ‘We hebben eerst een
deel van wat er stond gesloopt en vervolgens een nieuwe hal met laadloskuil gebouwd’, vertelt
projectleider John Groeneveld. Ondertussen ging het productieproces van Farm Dairy gewoon door.

Opdrachtgever
Farm Dairy Lelystad, Lelystad

Constructeur
Bartels Ingenieursbureau BV, Apeldoorn

Staalconstructie
Wichers Metaal BV, Vriezeveen

Architect
Bruins Koopman Architecten, Enschede

Bouwkundige hoofdaannemer
Friso Bouwgroep BV, Sneek

Aluminium binnenkozijnen
Mucon Benelux, Etten-Leur

Bouwadvies
Van Empel Bouwadvies, Eersel

Gevel
Hardeman van Harten, Lunteren

Vloersystemen
Vloertechniek Hoogeveen, Hoogeveen
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Lelystad • Farm Dairy

Conventionele industriebouw:
staalconstructie, betonvloeren,
sandwichpanelen

Groeneveld vertelt over een conventioneel industrieel gebouw met onvolledige
voorkennis. ‘Op zich hebben we geen uitdagende of vreemde materialen gebruikt
bij deze bouw, of op een andere wijze
gebouwd dan we gewend zijn. We praten
gewoon over staalskeletbouw,betonnen
vloeren, sandwichgevelplaten en dakbeplating. We wisten vooraf echter niet
exact waar welke installaties er zouden
komen. Bouwtechnisch konden wij daar
dus maar deels rekening mee houden.
Wij hebben bij wijze van spreken eerst
het jasje gebouwd; daarna kwam de definitieve invulling.’

Veel functies
De nieuwbouw zal bestaan een nieuwe
industriehal van 4670 m2 met laadloskuil.
De hal biedt plek aan verschillende functies, en draagt daarom de naam ‘Organi-

ser’. Er is een tankenruimte, waarvan de
tanks door het dak naar binnen gehesen
zijn. Verder is er een poederruimte, een
Cleaning In Place-ruimte (kortweg CIP),
een magazijn, een extruderruimte, een
invoerruimte voor goederen en een
laaddockruimte. Op de eerste verdieping komt een corridor waar in een later
stadium procesinstallaties komen. Op de
tweede verdieping is een inpakruimte,
een melkcontrolecentrum (MCC) en een
HVAC-ruimte. Friso bouwde de productiehal met de gebouwgebonden installaties, de procesinstallaties worden later
geplaatst. Om toch rekening te houden
met wat mogelijk nog aan procesinstallaties geplaatst gaat worden, zijn in overleg
met de constructeur aanvullende constructieve voorzieningen meegenomen
in gevels en vloeren zodat het gebouw
relatief eenvoudig is aan te passen.’

Wij hebben bij wijze
van spreken eerst
het jasje gebouwd;
daarna kwam de
definitieve invulling

Industriebouw • september 2016 • 19

Farm Dairy • Lelystad

Op de tweede verdieping
(achter de grote ramen)
is een inpakruimte, een
melkcontrolecentrum (MCC)
en een HVAC-ruimte

Epoxy- (giet)vloeren
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oliebestendig
Vloeistofdicht
Arbeidsvriendelijk
Snel beloopbaar
Sterk en vlak
Naadloos
Krimpvrij
Decoratief
Slijtvast

Ook verkoop
van coatings!

Lindberghstraat 27
7903 BM Hoogeveen
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Tel.: 0528-265237
Email:info@vloertechniekhoogeveen.nl

www.vloertechniekhoogeveen.nl

039

Van sloop tot coating
‘Bouwkundig zijn in totaal 26 weken
actief geweest en ging het productieproces van Farm Dairy ondertussen gewoon
door’, vervolgt Groeneveld. ‘Uiteindelijk
wordt de coating van de vloeren in de
laatste week aangebracht. Voordat we
konden bouwen hebben we overigens
eerst op het terrein de nodige bestrating
en terreinverharding verwijderd en is een
deel van het bestaande gebouw gesloopt.’
Naast de industriehallen wordt later nog
een hal gebouwd voor de uitgifte van
goederen. Compleet met dockboards,
hefplateaus in de vloer en levellers om de
hoogteverschillen tussen voertuigen en
het laadperron te overbruggen.

360 ton staal

Productieruimte

Bel 076 - 5022596
U zoekt een sandwichpanelenbouwer? Roldeuren nodig? Of zoekt u complete
begeleiding van een bouwproject? Mucon is gespecialiseerd in gevelbouw,
geconditioneerde ruimten zoals koelcellen en maakt gebruik van de nieuwste
oplossingen. Slim. Schoon. Eﬃciënt. Met betrouwbare vakmensen. Mucon
verstrekt duidelijk en gefundeerd advies. Met of zonder EIA. Maar altijd onder
scherpe condities. Gegarandeerd. Interesse? Lees verder op www.mucon.nl.

De staalconstructie van De Organiser is
geleverd en gemonteerd door Wichers
Metaal in Vriezenveen. ‘We hebben daar
360 ton aan gewicht in staal staan’,
schetst André de Bruijn, bedrijfsleider bij
Wichers Metaal. ‘Dat zijn zo’n vijftien tot
twintig vrachtwagens.’ Op de bouw zelf
liepen vier tot zes mensen van Wichers.
‘Dat is niet zoveel, omdat we het meeste
werk vooraf gedaan werd’, legt De Bruijn
uit. In het voorbereidende traject wordt
de basis gelegd voor een goede en snelle
montagetijd op de bouwplaats. De engineering, de werkvoorbereiding en de
gehele productie wordt op onze eigen
locatie verzorgd door een team van
ongeveer twintig personen. Hier wordt
alles uitgewerkt, ingekocht en bewerkt
tot een kwaliteitsproduct wat vervolgens door de montageploegen op de
bouw wordt gemonteerd. Mede door de
goede afspraken en prettige samenwerking met de hoofdaannemer en onderaannemers, hebben we de constructie
aansluitend kunnen monteren met
steeds dezelfde montage-medewerkers.’
De constructie is thermisch verzinkt uitgevoerd, deze coating is voor toepassing
in de zuivelindustrie beter geschikt dan
de meer gebruikelijke natlak.
Wichers Metaal is gespecialiseerd in
staalconstructies en dan vooral voor de
utiliteitsbouw en brugliggers. ‘We hebben twee hallen van 22 bij 100 meter’,
wijst De Bruijn rond in het bedrijf. ‘We
hebben de ruimte, de kennis en de
machines om ook langere, complexere
staalconstructie onderdelen te produceren en monteren. Zoals een toren van 30
meter hoog, waarvan wij de staalconstructie maakten. Of vakwerkspanten
van 4 meter hoog en 28 meter lang. Met
name de langere vakwerkliggers, daar
onderscheiden we ons in. Maar ook de
constructie van Farm Dairy is er een die
ons goed ligt. De grootte en uitvoeringsspecificatie past perfect bij ons.’
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Tekst: Loek Schaap - Illustraties: Consort Architects/De Beeldenfabriek

Shell maakt plaats voor

Smartlog

In het havengebied van Moerdijk realiseert vastgoedontwikkelaar
DHG op een voormalig terrein van Shell in twee fases een hoogwaardig
logistiek centrum: Smartlog Moerdijk. Het project bestaat uit twee
locaties. Fase 1 is inmiddels afgerond door hoofdaannemer Bouwbedrijf
Vrolijk uit Zevenbergen. Fase 2 wordt in het najaar in gebruik genomen.

Opdrachtgever
DHG, Schiedam

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Vrolijk BV, Zevenbergen

Staalconstructie
Buchinhoren Staalbouw, Moerdijk

Architect
ConsortArchitects, Rotterdam

E- en W-installaties
Evelo BV Installatietechniek,
Zevenbergen

Betonwerk
Aannemingsbedrijf Vissers Veghel BV

Adviseur constructies
Adviesbureau voor beton en staalconstructie J.F. van den Heuvel, Venray
Adviseur installaties,
bouwfysica
M3E-Groep Advies- en Ingenieursbureau, Breda
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Sprinklerinstallatie
Altebra Sprinklertechniek BV, Deventer
Fundatiepalen
Voorbij Funderingstechniek,
Amsterdam

Dakwandbeplating/dakbedekking
Cladding Partners BV, Oosterhout
Bouwperiode
maart 2016 - november 2016
Bruto vloeroppervlakte
21.500 m2

Moerdijk • Smartlog fase 2

Fase 1 (rechts) bestaat uit twee units
van in totaal 20.000 m2, oplevering
begin 2016; Fase 2 meet 22.000 m2
en wordt dit najaar opgeleverd

Smartlog Fase 2 gezien vanaf de Westelijke Randweg

Fase 1 en 2 gebroederlijk
naast elkaar

Project Smartlog Moerdijk kent in totaal
twee locaties, twee fases, vier gebouwen.
De twee laatste gebouwen liggen aan een
distributieboulevard. ConsortArchitects,
verantwoordelijk voor het ontwerp, koos
voor beide locaties verschillende oplossingen, maar allebei met hoogwaardige
materialen en met een accent om de
kwaliteit van een distributiegebouw
te onderstrepen. Ook de uitstraling is
verschillend aangepakt. Daar waar men
bij de eerste locatie fase koos voor een
buitengewone kleurstelling en verticale
lamellen die expressief tegen een schuin
grijze gevel geplaatst zijn, is er bij de
tweede locatie gekozen voor een strakkere architectuur.

Dockboards en laadkuilen
Projectleider John Roovers van Bouwbedrijf Vrolijk over fase 2: ‘Het gebouw
bestaat uit twee gedeelten, met de rug tegen de gebouwen van fase 1. Het is voorzien van drie laadkuilen, 22 dockvoorzie-

ningen en elk gedeelte heeft een kantoor
en een mezzanine in de hal boven de
laaddocks om goederen op te slaan. Ook
zorgen we voor de infrastructuur, de
aanvoerwegen, de berastering eromheen,
om het gebouw compleet te maken. De
kantoren hebben twee lagen. Het gebouw
is opgetrokken uit een staalconstructie
op een betonnen paalfundering. Tegen de
staalconstructie bij de dockboard zitten
betonnen prefab panelen met daarboven

een sandwichbeplating. Ook de opslagloodsen zijn afgewerkt met sandwichpanelen. De kantoren zijn te herkennen
aan de aluminium vliesgevels.

Grond en vloer
‘Vermeldenswaardig is het kostenbesparende vloersysteem dat we hebben gekozen om de betonvloer zo dun
mogelijk te houden. De grondsamenstelling onder die vloer was dusdanig dat
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Pijler van Smartlog
Aannemingsbedrijf Vissers Veghel BV is een midden- en kleinbedrijf dat vooral betonwerk uitvoert: van funderingen voor woning- en fabrieksbouw tot (parkeer)kelders, vloeren en zwembaden, waarbij het hele proces van grond- en betonwerk zelf wordt
uitgevoerd. Ongeacht als aannemer of als onderaannemer geldt
als pijler: betonwerken.
‘Bij het project Smartlog fase 2 in Moerdijk zijn we bijna dertien
weken betrokken geweest’, zegt directeur Daan Vissers. ‘We hebben al het betonwerk gedaan, alle funderingsbalken, de kespen
en de ankers. Verder bestond onze bijdrage uit het wapenen
van de laadkuilen, de vloeren en wanden en het maken van
de laadkuilen.’
Vissers: ‘Voor aannemer Bouwbedrijf Vrolijk werkten we veelal in
de agrarische sector. Met dit utiliteitsproject hebben we laten we
zien dat, ondanks enkele onverwachte wijzigingen, dit distributiecentrum snel en goed hebben kunnen afronden.’

Uw Bouwpartner

van ontwerp tot oplevering

creating value
ConsortArchitects tekent voor
ontwerp, projectmanagement
en directievoering van

Bouwbedrijf Vrolijk B.V. Zevenbergen

Smartlog fase 2 in Moerdijk.

Als specialist in DC’s en logistieke centra
adviseren wij u graag. Kom eens langs voor
een verkennend gesprek. Bel: 010-4117814.

Gespecialiseerd in

www.consortarchitects.com

Agrarische-, Utiliteits- en Woningbouw
www.bbvrolijk.nl

|

0168 - 40 55 55

|

info@bbvrolijk.nl
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|

#bbvrolijk

Moerdijk • Smartlog fase 2

Kantoorblok met vliesgevels op de hoek

deze gefundeerd moest worden. Met dit
gekozen systeem moesten we vloerpalen
aanbrengen met een raster van h.o.h.
1.80m, zo’n zeven- à achtduizend, dat
overigens wel iets meer tijd kostte’, geeft
Roovers toe.

Uitbreiding watervoorziening
‘Tussen de twee compartimenten in het
gebouw zit een brandscheidende wand’,
vervolgt Roovers, ‘en het hele gebeuren
is voorzien van een sprinklerinstallatie.
Overigens wordt de sprinklerinstallatie
aangesloten op de pompkamer van fase
1. Die watervoorziening was al opgebouwd bij fase 1 om fase 2 erop uit te
breiden. Van daaruit wordt er een aanvoer gemaakt naar dit gebouw’.

Niet boven de 27°
Over Bouwbedijf Vrolijk meldt Roovers:
‘Wij zijn een bouwbedrijf dat zich richt
op verschillende disciplines, zoals de
agrarische, industrie- en dienstverleningssector. We kunnen snel schakelen.
Tijdens het proces werd bijvoorbeeld
bekend dat de huurder meer specifieke
zaken nodig had. In verband met opslag
van bepaalde materialen, waarbij de
temperatuur niet boven de 27° uit mag
komen, moeten er dan extra voorzieningen aangebracht worden. Dan doet
iedereen zijn best om dat voor elkaar
te krijgen. De oplevertermijn wordt in
elk geval niet anders. Gelukkig krijgen
we ook medewerking van de gemeente
Moerdijk, zodat we het tempo hoog
kunnen houden’, aldus Roovers.

Hoogwaardig logistiek ontwerp
‘Bij het project Smartlog in Moerdijk
hebben wij een complete taak’, zo vertelt
Peter Couwenbergh, architect directeur
van architectenbureau ConsortArchitects.
‘We zijn bij alle twee fasen betrokken. Het
zijn in totaal vier gebouwen, verdeeld over
twee locaties. Fase 2 is dit jaar gestart. Onze
bijdrage bij dit project van de David Hart
Group (DHG) is het vanaf stedenbouwkundige studies onderzoeken naar verkavelingsmogelijkheden en optimale benutting
van beschikbare terreinen tot en met de
oplevering en bouwbegeleiding. We zijn
een reeds lang bestaand bureau, vanaf 1947
en we hebben altijd tot onze taak gerekend
om een project vanaf het begin tot het eind

te begeleiden. Daar worden we ook om gewaardeerd en is een van onze pluspunten.’
‘Wat kenmerkend is voor ons architectenbureau is dat wij voor private opdrachtgevers werken. Vanaf de oprichting is dat
onze specialisatie. Wij kunnen heel snel
schakelen en deinzen niet terug voor
plotseling opduikende en onverwachte verrassingen in een project. De private wereld
kennen wij goed en we weten ook wat er
voor ons verlangd wordt. Met overgave en
betrokkenheid werken, daar sturen we op
aan. Alles is er opgericht dat de kwaliteit
hoog blijft’, aldus Couwenbergh.
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Uitbreiding koudezone Mooy Logistics • Hazeldonk

Achter de laaddocks gaan zeven
koelcellen schuil variërend in de
grootte van 32 m² tot 496 m²

Koelruimte

en high tech verpakkingslijnen
aan de grens
Mooy Logistics is als logistiek dienstverlener sinds 2009
gevestigd te Hazeldonk, op de Belgisch-Nederlandse
grens. In 2013 werd daar een zogenoemde koude-zone
in de bestaande faciliteit opgericht. Onlangs realiseerde
bouwbedrijf Vrolijk BV uit Zevenbergen een tweede
uitbreiding op het bestaande gebouw. Mooy Logistics legt
zich toe op het transport, de opslag en verwerking van
onder andere fruit, groente, bloemen en planten.

Opdrachtgever
Mooy Logistics, Waddinxveen

Aannemer
Bouwbedrijf Vrolijk BV, Zevenbergen

Architect
Consort Architects, Rotterdam

Bouwperiode
September 2015 – april 2016

Adviseurs
Jos v/d Heuvel (constructies);
Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies

Bouwprogramma
Uitbreiding distributiecentrum
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Bruto vloeroppervlakte
8.500 m2

Tekst: Hans Ouwerkerk

Mooy logistics te Hazeldonk: actief op deze locatie sinds 2009

John Roovers is voor Vrolijk BV betrokken
bij dit project. ‘Het is een mooi voorbeeld
van onze kracht op het gebied van dit type
bedrijfshallen.’ Het project bestaat uit
een bedrijfsruimte, een kantine, kantoorruimte, een verwerkingsafdeling en een
laadkuil met in totaal negen laaddocks.
Ook werd het gehele buitenterrein door
bouwbedrijf Vrolijk BV voorzien van asfalt.

Veelzijdig, Flexibel & Betrokken

Regen, regen, regen
Roovers: ‘Tijdens de aanvang van de bouw
regende het een hele periode. Hierdoor
raakte de grond verzadigd met water en
moesten we de planning ruim zes weken
naar achter bijstellen. Gelukkig hebben
we dit gedurende de bouw grotendeels
in weten te lopen. In ons land hebben we
nu eenmaal te maken met uiteenlopende
weerstypen. Daar doe je niets aan. Door
met alle partijen bij elkaar te gaan zitten
konden we een strakke planning opstellen waar ook iedereen zich aan hield. Zo
bouwen wij vertrouwen.’

Al 25 jaar een betrouwbare bouwer

Bouwbedrijf Vrolijk B.V. Zevenbergen

Niets is ons te groot of te klein.
We hebben een multidiciplinair
team, waarmee we van ontwerp
tot oplevering klaar staan voor
nieuwe uitdagingen.
We hebben ruime ervaring in
de woning-, utiliteits-, agrarische
bouw en dienstverleningssector.

Campagneweg 16 | 4761 RM Zevenbergen | 0168 - 40 55 55 | info@bbvrolijk.nl | www.bbvrolijk.nl
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Negen nieuwe laaddocks

Staal
Roovers: ‘De uitbreiding is op staal gefundeerd. Door de goede dragende laag in dit
gebied is dit mogelijk.’ Aansluitend waren de staalconstructie, de dak- en gevelbeplating en dakbedekking aan de beurt.
‘Nadat we waterdicht waren konden we
beginnen met het onderdaks storten van
de betonvloeren. Het uiteindelijke storten
van de laadkuil moest dankzij de aanwezigheid van het vele water en het slechte
weer worden uitgesteld.’

Binnenafwerker biedt
topkwaliteit
Men zegt weleens dat de eerste indruk de beste is. Je zou dus
kunnen stellen dat de buitenkant van een bedrijf de juiste uitstraling moet hebben. Dat mag dan zo zijn, de meeste tijd wordt
toch binnen doorgebracht. Dan wil je als bedrijf dat de medewerkers zich prettig en comfortabel voelen in hun werkomgeving.
Voor de nieuwbouw van Mooy Logistics verzorgde Jos Boeren
Schilders de binnenbeglazing, het plakken en sauzen van de
muurbekleding en het klein schilderwerk.
Jos Boeren: ‘Er zijn zestien binnenruiten geplaatst. Die zijn
gelaagd en hebben specifieke brandwerende eigenschappen.’ De
gipswanden zijn beplakt met glasvliesbehang. Boeren: ‘In totaal
hebben we 1.100 m2 geplakt. Eerst zijn de naden door ons opgevuld met een speciale vuller. Aansluitend is het behang geplakt
en in een klant specifieke kleur van Sigma Coatings gesaust.’
Glasvliesbehang wordt steeds vaker gebruikt omdat het sterk
is en in elke kleur afgewerkt kan worden.
Jos Boeren werkte jarenlang als schilder voor een baas. Op
21 december 2000 zette hij de stap naar het zelfstandig ondernemerschap en is Jos Boeren Schilders actief voor particulieren
en bedrijven. Prima service met producten van topkwaliteit.
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Hazeldonk • Uitbreiding koudezone Mooy Logistics

De uitbreiding van 2016
vormt een knik met de
bestaande bebouwing

Koudebrug

Lijnen

De binnenruimte is in verband met de
brandveiligheid verdeeld in verschillende
compartimenten en biedt onder andere
plaats aan zeven koelcellen variërend
in de grootte van 32 m² tot 496 m². John
Roovers: ‘Op warme dagen kan er dankzij
het temperatuurverschil een koudebrug
ontstaan. Hierdoor kan condensvorming
optreden op de metalen constructie en
die wil je niet hebben.’ Om dit te voorkomen zijn de liggers omkleed met een
speciale isolatie die deze condensvorming tegen gaan.

De uitbreiding biedt met een mezzaninvloer van 3.000 m2 veel ruimte voor
nieuwe high tech inpaklijnen. Zo is de
blauwebessenlijn toegerust met kleuren defectsorteerder, een zachtheidssorteerder, een kwaliteitscheck en een
verpakkings- en stickerlijn. Verticaal
transport naar de koelcellen in de koudezone gebeurt met palletliften. Voor onder
meer citrusvruchten en druiven zijn ook
nieuwe lijnen gemaakt en er zijn uiteraard veel meer plannen in de maak!

compleet en ervaren
totaalinstallateur
Barth Installatietechniek b.v. - Mijlweg 2 - 3295 KG ’s-Gravendeel - Postbus 5109 - 3295 ZG ’s-Gravendeel
Telefoon 078-6731100 - info@barthbedrijven.nl - www.barthbedrijven.nl - Onderdeel van de Barth bedrijvengroep
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Megabioscoop • Utrecht

Installatietechniek en akoestiek ga

megabiosc
Pal naast het Jaarbeurscomplex in Utrecht
opent Kinepolis in het eerste kwartaal van
2017 de deuren van een megabioscoop. Met
onder hetzelfde dak een foodcourt.

Energie wordt duurzaam opgewekt in het
Jaarbeurscomplex (links en rechts op de foto)
en naar Kinepolis gedistribueerd

Opdrachtgever
Kinepolis Group, Gent

ment; Technikeur Inspectie, Wormer
(E-inspecties installaties)

Architect
Snelder Architecten, Bussum

Hoofdaannemer bouwkundig
Van Laere/Zueblin

Adviseurs
LBP|Sight, Nieuwegein (bouwfysica);
Adviesbureau Broersma, Den Haag
(constructies); Ingenieursbureau Linssen, Amsterdam (installaties); Bulters
& Bulters, Amsterdam (bouwmanage-

Hoofdaannemer installaties
Kropman Installatietechniek,
Amstelveen
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Bouwprogramma
Megabioscoop: 14 zalen met 3.300
stoelen, foodcourt.
Bouwtijd
November 2015 – begin 2017
Bruto vloeroppervlakte
14.000 m2

Tekst: Patrick Boor

aan hand in hand bij

coop

Kinepolis ontwikkelt de megabioscoop
zelf. Het werk valt onder de paraplu van
CU2030, een bouwprogramma waarmee
de gemeente Utrecht het stationsgebied
opwaardeert en waarmee een verbinding
wordt gemaakt met de historische binnenstad. Wie straks van Utrecht Centraal
richting de Jaarbeurs wandelt, ontkomt
niet aan de megabioscoop.

Mozart en Terminator
‘Een aaneenschakeling van akoestische
dozen in een modern architectonisch
jasje, zegt projectleider Koen van den

Brink (Kropman Installatietechniek) over
het filmhuis met veertien zalen en 3.300
stoelen. Kropman Installatietechniek is
verantwoordelijk voor het ontwerp en de
realisatie en het onderhoud na oplevering van de werktuigbouwkundige en
elektronische installaties. Klimaatinstallaties, elektrische energievoorziening en
sprinklerinstallatie bijvoorbeeld. Kropman Installatietechniek borgt voor haar
ontwerp ook de akoestische eigenschappen van de installaties, het geluid en de
belichting in de cinema. Van den Brink,
gekscherend: ‘Bezoekers die komen voor

een film over concertmuziek van Mozart
mogen geen last hebben van Terminator
die in de zaal ernaast draait.’

Energie uit het Jaarbeurscomplex
Lead engineer Kay van Lint: ‘Zalen staan
los van elkaar, met ieder een eigen
akoestiek en luchtbehandeling. Een
‘doos-in-doos’ principe. Installaties die
we plaatsen beperken ook het energieverbruik. De luchtbehandelingskasten
voldoen aan de laatste ERP-2016-eisen.
En we hebben het rendement van het
warmtewiel verbeterd ten gunste van
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energieverbruik. Ook is het gebouw
voorzien van duurzame LED-verlichting.
De energie wordt duurzaam opgewekt
in het Jaarbeurscomplex. Jaarbeurs
distribueert het naar Kinepolis. Voor de
akoestiek is iedere zaal voorzien van een
luchtbehandelingssysteem en passen we
geluidsdempers toe op de zaalscheidingen. De trillingsvrije vloeren voorkomen
dat er geluid de zaal inkomt en uitgaat.’

Uit het zicht
Megabioscoop Kinepolis bestaat uit ongeveer tien verschillende vloerniveaus,
met soms slechts een meter hoogteverschil. Van den Brink: ‘De zalen zijn van

Een aaneenschakeling van veertien
akoestische dozen in een modern jasje
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verschillende afmetingen: van ruim 600
zitplaatsen voor blockbusters tot intieme
zalen met nog geen 100 stoelen. Alle
installaties zijn inpandig verwerkt, over
de verschillende niveaus heen en zoveel
mogelijk uit het zicht van bezoekers.
We zorgen voor voldoende loopruimten,
zodat de bezoekers gemakkelijk hun weg
naar de zalen vinden.’

Projector is leading
‘We hebben vooraf een 3D-model gemaakt, waarmee we precies zien waar
de installaties komen. Zo kunnen we
eventuele fouten en faalkosten voorkomen.’ Jurgen Sulsters, namens Kropman

verantwoordelijk voor de E-installaties:
‘Iedere zaal krijgt een separate E-verdeler
en een centraal gevoed noodverlichtingssysteem. Tijdens de film springen
bijvoorbeeld geen testlichtjes aan. De
projector is per zaal leading in het schakelen van installaties en vooral ook de
verlichting. Alles is op elkaar afgestemd.
Zaal open, dan dimt het licht vanzelf en
start de ventilatie. Begint de film dan valt
alle verlichting weg en zal de ventilatie
in relatie tot CO2-niveau in de ruimte reageren. De zaal krijgt ventilatietechnisch
een verversing als de film afgelopen is en
het licht weer aan gaat.’

De zalen zijn van verschillende afmetingen:
van ruim 600 zitplaatsen voor blockbusters
tot intieme zalen met nog geen 100 stoelen

Utrecht • Megabioscoop
Opbouw van twee
boven elkaar
liggende filmzalen

Bezoekers die komen voor een film over concertmuziek
van Mozart mogen geen last hebben van Terminator
die in de zaal ernaast draait

Van boeman tot partner
‘Je voorkomt blindheid in eigen werk
als je een inspecteur inhuurt’

Uw elektrotechnische "kennis"
Voor inspecties op het gebied van:
NEN1010
NEN3140
Medische installaties
Hoogspanningsinstallaties
Aarding- en bliksembeveiliging
Thermografie
PQA Netspanningsanalyse
Verlichtingsinstallaties
ATEX

Koetserstraat 4b Wormer
088-6361010
www.technikeur.nl
info@technikeur.nl

Technikeur Inspectie BV controleert als onafhankelijk inspectiebedrijf tijdens en na oplevering van een project of alle elektrotechnische installaties aan de veiligheidseisen volgens wet- en
regelgeving voldoen. Het bedrijf uit Wormer is bij de bouw van
de Utrechtse megabioscoop Kinepolis vanaf de ontwerpfase
betrokken. ‘Voordeel: bij een geaccepteerd ontwerp legt de
installateur geen elektrotechnische installaties aan die ze in een
later stadium eventueel moet herstellen’, zegt Thijs van Baar,
directeur-eigenaar van Technikeur Inspectie. ‘Door in een vroeg
stadium met elkaar om tafel te gaan, komt er een ontwerp waar
wij samen achterstaan. Tijdens de bouw worden inspectierondes
gehouden. Zo worden in een vroeg stadium mogelijke fouten
ontdekt. Voordeel hiervan is dat ze eenvoudiger hersteld kunnen worden en je voorkomt dat de fout repeterend optreedt.
Investeren aan de voorkant voor het reduceren van faalkosten
en verhogen van kwaliteit van de geleverde installatie. Doordat
we nu een installateur ondersteunen en niet meer net voor de
oplevering komen vertellen dat iemand zijn werk niet goed heeft
gedaan, verandert het beeld wat onze opdrachtgevers over ons
hebben: van boeman tot partner.’ Technikeur Inspectie legt onder
meer de elektrotechnische installaties van ziekenhuizen onder
de loep. Zoals het Erasmus MC (Rotterdam), Reinier de Graaf
Gasthuis(Delft), AMC (Amsterdam) en UMC (Utrecht). ‘Installaties
van hoog niveau, met name in operatiekamers en op de intensive
care’, aldus de directeur. ‘Je voorkomt blindheid in eigen werk als
je een inspecteur inhuurt.’

Industriebouw • september 2016 • 33

Tekst: Marije Klein

AMS8 maakt deel uit van
Schiphol Logistics Park
Weer 8.000 m2 servervloer erbij

Inspringen op een explosief
groeiende markt met
In Schiphol-Rijk wordt aan de Pudongweg hard gewerkt
aan een reusachtig, nieuw datacenter van dienstverlener
InterXion. Het is het achtste datacenter van het bedrijf in
Amsterdam en het krijgt dan ook de naam AMS8.

AMS8

Opdrachtgever
Somerset Real Estate, Oisterwijk

E-Installatie
Willem Bos, Someren

Architect
Areins Groep, Wijchen

W-Installatie
Heesmans Installatietechniek, Helmond

Bouwkundige hoofdaannemer
Van der Heijden Bouw, Schaijk
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S-Installatie
ABBS Nederland, Helmond

Overhead deuren, brandwerende
rolluiken
Matex Deuren, Vleuten-De Meern
Plafonds
Peter Plafondsystemen, Heesch
Glas en Schilderwerk
Claassen Schilderwerken, Uden

Schiphol-Rijk • Datacenter InterXion

Achter de zwarte hekwerken gaat straks een
energiecentrale schuil met een capaciteit van 15 megawatt

brandblussystemen en om verlies van
data te voorkomen wordt een fail safe
back-upsysteem van stroomvoorziening
gerealiseerd. Omdat vrijwel alle apparatuur in een datacenter kritisch is, wordt
alles dubbel uitgevoerd.

Snel groeiende markt

InterXion is een toonaangevende Europese leverancier op het gebied van Cloud
en carrier-neutrale datacenterdiensten.
Het bedrijf verhuurt serverruimte aan
derden en ondersteunt aldoende meer
dan 1.500 klanten met veertig datacenters in elf landen. Zeven van die centra
stonden al in Schiphol-Rijk; AMS7 werd
twee jaar geleden nog opgeleverd. Er is
nu weer voldoende vraaggroei om AMS8
uit te rollen.

15mW
Het nieuwe datacenter wordt niet in
een keer gebouwd maar in zes fasen,
waarbij elke fase bestaat uit 1.300 m2
volledig gefaciliteerde datacenterruimte.
De eerste twee fasen zijn naar verwachting eind 2016 klaar. Het complex bevat

kantoorruimten in drie lagen, een hal en
er worden buiten generatoren opgesteld
die een vermogen kunnen leveren van 15
megawatt. Van der Heijden bouwbedrijf
uit Schaijk is hoofdaannemer, het ontwerp komt van Ariens Groep uit Wijchen.

Uitgebreide specificaties
In het pand worden ongewone voorzieningen getroffen om de enorme
servers storingvrij en veilig te kunnen
laten functioneren. Dat vraagt om zeer
uitgebreide specificaties. Zo mogen de
servers niet oververhit raken, wat hoge
eisen stelt aan de klimaatbeheersing.
Dat gebeurt in dit geval met adiabatische koeling in combinatie met koudewarmteopslag. Het gebouw is uitgerust met geavanceerde automatische

Michael van den Assem, algemeen
directeur van InterXion Nederland zegt
daarover op hun eigen website: ‘De
aanhoudende vraag naar carrier-neutrale
datacenterruimte waarmee wij in Nederland te maken hebben, is vooral toe
te schrijven aan aanbieder van clouddiensten die de snel groeiende Europese
cloudmarkt willen bedienen. Daarnaast
staan we aan de vooravond van een
massale cloud-adpotie door bedrijven
die de vraag naar datacentercapaciteit
doet toenemen.’ Interxion heeft de afgelopen vijftien jaar structureel geïnvesteerd in nieuwe technieken op het
gebied van veiligheid, performance en
duurzaamheid. Alle datacentra maken
dan ook gebruik van duurzame energie.

Domotica

Electra installaties
voor de zakelijke- en
particuliere markt
Impressie AMS8

www.duurzaamsomeren.nl
WWW.WILLEMBOS.NL

Datacenter InterXion • Schiphol-Rijk

Witter dan wit
De plafonds van AMS8 worden geleverd en gemonteerd door PPS,
Peters Plafond Systemen, uit Heesch. De plafonds krijgen een luxe
uitstraling: gebruikt worden type Blanka, de nieuw ontwikkelde
plafonplaten van Rockfon die nog witter zijn dan de voorganger
en die ook richtingloos is.
Volgens eigenaar Jos Peters van PPS is het geheel daardoor nog
strakker: ‘De panelen die zijn verwerkt, zijn 60 centimeter breed
maar hebben een variabele lengte. Het fraaie is dat de lange zijden van de panelen verdekt demontabel zijn. Er is dus minder systeem in zicht, maar de panelen blijven uitneembaar. Bijkomend
voordeel is, dat deze platen een hoge geluidsabsorptie hebben.
De combinatie met de toegepaste bandrasters en akoestische
barrières van 33dB maakt het pand uitstekend geluidsabsorberend en overlangs geluidsgeïsoleerd.’ Peters is blij met het project:
‘De tegel is rustiger en mooier dan een normale inlegtegel. Daar
gaan de gebruikers zeker plezier van hebben.’

Sinds 1965 uw specialist in:
overheaddeuren
schuifdeuren
hefdeuren
roldeuren
vouwdeuren
snelroldeuren
branddeuren
heavy industry deuren
dock-equipment

www.matexdeuren.nl
Damzigt 15, 3454 PS De Meern | 030-6629029 | info@matexdeuren.nl
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PLAFONDSYSTEMEN
Plaffds van ttkwaliteit
Nieuwe erven 12
5384TB Heesch
0412-451258
www.petersplafond.nl
info@petersplafond.nl

Venlo • DC Biesheuvel Techniek

Tekst: Mirella Schaperkotter

Biesheuvel
Techniek

binnen zes maanden operationeel

Biesheuvel Techniek te Venlo: binnen zes maanden operationeel
Voor de gevel zijn sandwichpanelen met hoge isolatiewaarde gebruikt

Opdrachtgever
HVBM Vastgoed BV, Tilburg

Dakbedekking
Bollen Daksystemen, Tilburg

Architect
Archicom, Eindhoven

Vliesgevel + gevelkozijnen
JM van Delft, Drunen

Hoofdaannemer
Heerkens van Bavel Bouw, Tilburg

Betonvloer
van Berlo, Veghel

Staalconstructies
Reijrink Staalbouw, Esbeek

Binnenwanden + plafonds
Trajectum , Rosmalen

Gevelbekleding + dakplaten
Hardeman van Harten, Lunteren

Bouwperiode
Januari 2016 – 7 juli 2016

Bouwprogramma
Distributiecentrum met sales- en
servicecentrum
Bruto vloeroppervlakte
18.300 m2, waarvan 12.000 m2 logistieke ruimte, 1.500 m2 mezzanine en
1.400 m2 kantoor
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ALTEBRA is in België en Nederland actief in:

SPRINKLERINSTALLATIES
SCHUIMBLUSINSTALLATIES (HI-EX FOAM)
BRANDMELDINSTALLATIES
SERVICE EN ONDERHOUD

Het hele gebouw is voorzien van een sprinklerinstallatie.
De sprinklertank flankeert het gebouw aan de linkerzijde

Altebra Sprinklertechniek B.V.
Dortmundstraat 30, 7418 BH Deventer
T +31 (0) 570 - 69 09 49 - E info@altebra.nl - www.altebra.nl

Nieuwbouw distributiecentrum

Biesheuvel Techniek
te Venlo
Hardeman | van Harten B.V. gaat de dak- en wandbeplating leveren en monteren bij Biesheuvel te Venlo. Het
betreft de nieuwbouw van een groot distributie-, sales- en
services centrum met een oppervlakte van ca. 19.000m2!
Het dak wordt uitgevoerd in stalen dakplaten type
135R/930. De ca. 6.000m2 gevels worden uitgevoerd
in sandwichpanelen in de kleur prisma kronos in twee
diktes, 100mm met PIR kern en 200mm met steenwolkern. De kaders en luifels worden uitgevoerd in
aluminium composiet in de kleur ral 9010.

Specialisten in daken wandbeplating!
Volg ons ook via:  
T 0318 46 15 51 | E info@hardeman-vanharten.nl

www.hardeman-vanharten.nl
METALEN OPBOUWSYSTEEM | PREFAB SYSTEEM | DUURZAAM | RECYCLEBAAR

Venlo • DC Biesheuvel Techniek

Aan de Columbusweg in Venlo is
in amper zes maanden tijd een
nieuw distributiecentrum voor
Biesheuvel Techniek neergezet.
Met in totaal 18.500 m2 start
vraagt dat om een zeer goede
voorbereiding en samenwerking.
Het gebouw is gerealiseerd in
opdracht van HVBM Vastgoed
en wordt voor het grootste
deel gebruikt door Biesheuvel
Techniek, een totaalleverancier
van industrial supplies en
industrial up-time services (meer
dan 800 duizend artikelen!) voor
uiteenlopende onderhoudsen productiebenodigdheden.
Groot gebouw met een wit accent

Heerkens van Bavel Bouw is in dit hoge
snelheidsproject al in een vroeg stadium
betrokken bij de voorbereidingen. ‘Een
groot voordeel’, zegt Marty Parijs, hoofd
productie van de aannemer. ‘Gezien de
korte bouwtijd was het goed om tijdens
de voorbereiding al mee te kijken naar de
invulling van onder meer de details. Zo
waren we met elkaar in staat dit project
te realiseren tussen januari 2016 tot aan
de oplevering op 7 juli 2016. Een 3Dmodel van de staalconstructie is gebruikt
om de knooppunten en vloeren en gevels
uit te werken. Er is een lean planning opgezet die is onderverdeeld in twee fases:
een voor de ruwbouw, de ander voor de
afbouw. Dagelijks werd scherp met elkaar
de planning doorgenomen. Een topprestatie die kon worden geleverd in een
indrukwekkend rap tempo waar niets is
ingeleverd op kwaliteit.’

2/3
Zodoende kon Biesheuvel Techniek op
tijd het pand betrekken. Het gebouw
heeft een totale bruto vloeroppervlakte
van 18.500 m2. Hiervan is 1.500 m2 ingericht als kantoorruimte en 12.000m2 als
logistieke ruimte. In het gebouw ligt een
mezzaninevloer van 3.000 m2. Een traditionele, zeer functionele bedrijfshal met

een staalconstructie die is afgestemd op
de gebruiksfunctie. Biesheuvel Techniek
huurt vooralsnog zo’n tweederde deel
van het DC.

Een traditionele, zeer
functionele bedrijfshal
met een staalconstructie
die is afgestemd op de
gebruiksfunctie

Daglicht
De enorme snelheid waarmee de bedrijfshal is neergezet doet niets af aan
de milieuaspecten en uitstraling van het
pand. Voor de gevel zijn donkere sandwichpanelen met hoge isolatiewaarde
gebruikt (Rc-waarde 4,5). Het goed
geïsoleerde dak heeft een Rc-waarde
van 6. Verticale raamstroken in de gevel
en smalle lichtstraten op het dak zorgen
voor daglichtinval op de logistieke vloeren. De kantoorgedeelten zijn voorzien
van vliesgevels. Boven de laaddocks
lopen witte luifels die naadloos overgaan
in de wit omkaderde vliesgevels op de
verdieping. Een eenvoudig maar doeltreffend accent waarmee het grote grijze
gebouw alles behalve een groot grijs
gebouw is geworden.
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Tekst: Margot Visser

Sportstudenten krijgen

‘full electric’

Het sportgebouw ligt achter
de grote fietsenstalling op het
terrein van ROC Mondriaan

Opdrachtgever
ROC Mondriaan, Delft

Adviseur installaties
M3E advies en ingenieursbureau

Bouwperiode
februari 2016 tot september 2016

Architect
Bureau Bos

Hoofdaannemer
Pellikaan Bouwbedrijf BV, Tilburg

Aanneemsom
€ 3.200.000 exclusief BTW

Adviseur constructies
JV2 Bouwadvies BV

Installaties
Barth Installatietechniek BV
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Delft • Mondriaan sporthal

sporthal

Het ROC Mondriaan in Delft realiseert een nieuwe hoogwaardige sportvoorziening voor haar sportstudenten.
Het gebouw wordt full electric uitgevoerd en is daarmee toekomstbestendig en een unicum in Nederland.

Studenten van de School voor Lifestyle,
Sport en Bewegen krijgen de beschikking
over een eigen hoogwaardige sporthal
op het terrein van de ROC-locatie Brasserskade. In deze NOC*NSF-sporthal, met
uitgebreide fitnessruimte en dansstudio,
kunnen de studenten de belangrijkste
bewegingsvakken volgen. Daarnaast
kunnen sportverenigingen waarmee de
school een stage-overeenkomst heeft ge-

bruik maken van deze faciliteit. Ook kan
de accommodatie worden ingezet voor
(sport)activiteiten van andere scholen
van ROC Mondriaan.

D&B
In april 2015 hield het ROC Mondriaan
een aanbesteding op basis van Design &
Build. Bureau Bos uit Baarn architecten
en Pellikaan Bouwbedrijf B.V. uit Tilburg

maakten gezamenlijk een ontwerp en
een aanbieding, dat als winnend uit de
bus kwam. Na de selectie is een overleg
gestart om tot optimalisatie van het plan
te komen. Intensieve besprekingen met
onder andere de locatiedirecteur van het
ROC hebben geleid tot een plan waar de
opdrachtgever helemaal tevreden mee
is. Bureau Bos vertaalde de wensen van
de school, in nauw overleg met Pellikaan,
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Metselen en stellen
Metselen, voegen en lijmen. HeWe uit Well doet het al sinds 2001.
Eerst deed Henri van de Werken dat als eenmanszaak, inmiddels
heeft hij één werknemer in vaste dienst en een vaste pool van
zzp’ers. Metselbedrijf HeWe werkt door het hele land. Scholen en
sporthallen zijn momenteel de belangrijkste markt. Recentelijk
werd gewerkt aan nieuwbouwprojecten in Culemborg, Gorinchem, Vaals en Den Haag. HeWe werkt al een paar jaar samen
met hoofdaannemer Pellikaan en werd ook ingeschakeld voor de
nieuwe Mondriaan sporthal. Naast het metselwerk aan de binnenzijde (MBI stenen) en buitenzijde (handvormgevelstenen) verzorgde HeWe het stelwerk van de profielen en kozijnen. ‘Dat doen
we niet dagelijks, maar de opdrachtgever wilde graag alles bij één
partij neerleggen. Voor het timmerwerk hebben we daarom een
specialist ingeschakeld’, aldus Van de Werken.

Sporthal Mondriaan te Delft

’creatieve oplossingen die staan als een huis’
www.bureaubos.nl

metselbedrijfhewe@gmail.com
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Delft • Mondriaan sporthal
Energieneutraal
sporten

in een bouwkundig ontwerp. ‘Door onze
ervaring met Design & Build processen
zijn we gewend om zowel de wensen van
de opdrachtgever als die van het bouwbedrijf waarmee wordt samengewerkt
goed in het oog te houden en op een
praktische manier te vertalen’, zegt Vera
Vizee-Brinkman van Bureau Bos.

Geen gas
Duurzaamheid en kwaliteit waren belangrijke eisen van de opdrachtgever. Het
gebouw is energieneutraal: alle energie
die het verbruikt produceert het zelf. PVcellen op het dak voorzien volledig in de
benodigde elektriciteit. Een gasaansluiting is niet meer nodig, wat het gebouw
toekomstbestendig maakt. Om het energieverbruik te minimaliseren gebruikt de
hal een WKO-opslag, warmtepompen en
is LED verlichting toegepast.

Aesy Liften
Met al meer dan 10 jaar bouwkundige lift ervaring, de passie voor
toegankelijkheid en een breed klantenbestand, weten wij als
geen ander wat belangrijk is voor de klant. Dit in combinatie met
de snelle levertijd en eindeloze designmogelijkheden, maakt Aesy
Liften elk project compleet. Wij regelen alles.

In het materiaalgebruik van het nieuwe
sportgebouw is verwantschap aangebracht met het bestaande hoofdgebouw.
Daarmee de architect een campussfeer
aan de Brasserskade.
De oplevering van het sportgebouw staat
gepland begin september.

Personenlift
De Personenlift A-5000 biedt uitkomst waar bij ruimtegebrek
conventionele liften niet mogelijk zijn. Daarnaast zijn er geen
ingrijpende bouwkundige aanpassingen nodig om de lift te
plaatsen.

Voordelen:
- geschikt voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw;
- flexibele maatvoering;
- projectbeheersing met een vast aanspreekpunt, van advies
tot onderhoud;
- één totaalprijs: vooraf weet u wat u achteraf betaalt;
- betrouwbaar: een jaarlijkse liftkeuring is niet nodig en door de
simpele techniek is er gegarandeerd weinig kans op storingen.
Met een gedegen advies en accurate beschikbaarheid van
technische gegevens ondersteunen wij u bij al uw projecten.
www.aesyliften.nl

Impressie centrale hal
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Midden Nederland Hallen • Barneveld

Tekst: Hans Ouwerkerk

Wie afslag 5 neemt van de A30 richting Barneveld ziet na vierhonderd meter een
groot, gloednieuw gebouw liggen met een omvangrijk parkeerterrein. We hebben
het hier over de Midden Nederland Hallen, een multidisciplinair complex met onder
andere een beurshal van 2.500 m2, een auditorium, foyers en horecavoorzieningen.

Opdrachtgevers
Midden Nederland Meetings
Timo Kruft Beheer B.V.
Architect
Architectenbureau Guido Bakker,
Veenendaal
Projectmanagement
Hendriksen Project Management BV,
Veenendaal
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Hoofdaannemer
Rots Bouw, Aalten

Bouwprogramma
Multidisciplinair evenementencomplex

Installaties
Bos Installatietechniek, Putten (E);
Kooiker Installaties BV, Staphorst (W);
Haco Lichtprojecten, Nieuwegein
(lichtinstallaties)

Bruto vloeroppervlakte
8.000 m2

Bouwperiode
Januari 2016 / juli 2016
Afbouw eind oktober

Stemmig zwart
(RAL 9005) met
witte accenten

Midden Nederland Hallen
multifunctioneel en in stemmig

zwart

Het stemmig zwarte complex met fris witte elementen aan de voorzijde zal binnen enkele weken
gebruikt gaan worden voor beurzen, feesten, congressen, presentaties en sport- en muziekevenementen.
Bijzondere gebruiker is de evangelische gemeente
‘De Doorbrekers’ die er wekelijks bijeenkomsten gaat
organiseren in hun eigen auditorium van 2.000 m2.

Achterzijde met logistieke toegangen

Groot auditorium

Extra’s
Het oogt als een fraaie, grote bedrijfshal, maar dan
wel een met veel extra’s. Denk alleen al aan de
geavanceerde multimediale techniek, de cateringvoorzieningen en de artiestenruimtes. Het complex
herbergt tevens een mini-auditorium van 375 m2 en
break out ruimtes.

Nette vloer
Over de bouw vertelt André de Gelder, projectleider
van Bouwbedrijf Rots Bouw: ‘Het complex is gefundeerd op ongeveer 1.200 palen die zowel onder de
fundering als onder de vloer zijn aangebracht. Vervol-
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LICHTPROJECTEN

Kasper Vrielink Dakwerk
Netwerkweg 10
7251 KV Vorden
TEL: 0575 519701

www.kaspervrielink.nl

Haco Lichtprojecten
verkoopt goede nachtrust

www.haco-lichtprojecten.nl

De verlichtingsinstallatie is van groot belang voor het optimaal
functioneren van een gebouw. Een goed doordacht en uitgevoerd
lichtplan kan een gebouw immers maken of breken en vraagt
vaak om een forse investering. Dan wilt je als klant niet ’s nachts
wakker liggen of je wel de juiste beslissing genomen hebt. Haco
Lichtprojecten uit Nieuwegein is dan een goede partner voor
lichtprojecten. Van ontwerp tot realisatie. Rik Nijs: ‘Wij verkopen
geen verlichting, maar een goede nachtrust.’ Nijs is als lichtontwerper, projectbegeleider en adviseur verantwoordelijk voor
grote projecten, zoals de Midden Nederland Hallen in Barneveld.
Nijs: ‘Haco heeft het lichtontwerp gemaakt en het levert hierbij
ook een belangrijk gedeelte van de binnenverlichting en alle
buitenverlichting. Energiezuinig en duurzaam, centraal aangestuurd door een uitgebreid lichtmanagementsysteem. Zo kan de
lichtintensiteit met een druk op de knop gewijzigd worden.’

“EEN HYPERMODERN
EVENEMENTENGEBOUW,
UITGEVOERD OP EEN ZICHTLOCATIE,
EEN UITDAGENDE KLUS!”
Henrico van Lochem, uitvoerder Rots Bouw

De bouw van de Midden Nederland
Hallen is op maandag 4 januari 2016
van start gegaan. Die dag is de eerste
paal geslagen van het multifunctionele
evenementencomplex aan de rand van
Barneveld. De oplevering staat gepland
voor het najaar van 2016.

Broekstraat 24, 7122 LC Aalten
Postbus 230, 7120 AE Aalten
T 0543 49 50 10
E info@rotsbouw.nl

www.rotsbouw.nl

Buiten zijn Sella armaturen van Disano geplaatst op masten van
8 m en op wandsteunen aan de gevel van het gebouw. De Sella
is een strak led-kofferarmatuur met een uitstekende verticale
lichtverdeling en geen verblinding. Centraal op het parkeerterrein
zijn vijf masten van 12 m geplaatst die zijn voorzien van Rodio
asymmetrische schijnwerpers van Disano.
Haco is nog steeds groeiende en heeft zich ontwikkeld tot een
bedrijf met een grote vaste klantenkring van tevreden opdrachtgevers. En daar zijn ze best trots op.
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Barneveld • Midden Nederland Hallen

Meer dan een dak
boven je hoofd
Op enkele honderden meters van de snelweg

gens is het fundament voorzien van een monolithisch
afgestorte vloer. Dit houdt in dat de vloer in een keer
gestort en afgewerkt wordt zodat hij direct gebruiksklaar is. Het blijft wel een uitdaging om zo’n vloer
tijdens de rest van de bouw netjes te houden.’ Vervolgens werd de staalconstructie, bestaande uit vier
delen met daartussen brandwerende betonwanden,
geplaatst. Die werd aansluitend voorzien van kanaalplaatvloeren met druklaag en met dezelfde afwerking
als op de begane grond.

Geluid
Speciale aandacht was er voor de gevels en het dak.
André de Gelder: ‘Aan twee zijden van het complex
grenst een woonwijk. Doordat er in het complex muziekevenementen en op zondag bijeenkomsten met
tweeduizend bezoekers van ‘De Doorbrekers’ worden
gehouden, waren er specifieke eisen op het gebied van
geluidsisolatie. In de dakconstructie is een speciaal
geluidwerend membraam aangebracht in combinatie
met een Fermacel vezelplaat. De gevels zijn aan de
binnenkant voorzien van binnendozen met isolatie en
aan de buitenkant met een sandwichpaneel. Ook binnen het complex is er veel aandacht voor het geluid.
De wanden zijn geperforeerd uitgevoerd met binnenin
speciale isolatie. Het geluid komt hierdoor prima tot
zijn recht zonder hinderlijke nagalm.’ De staalconstructie en binnenwanden zijn op verzoek uitgevoerd
in RAL 9005 zwart. André: ‘Het past helemaal bij de
functie van het gebouw, maar je ziet er tegelijkertijd
alles op. Het was voor ons een kunst om het schoon
en netjes af te leveren.’

‘Als je maar een dak boven je hoofd hebt’, wordt er weleens
gezegd. Toch is een dak meer dan alleen bescherming tegen
weersinvloeden van buitenaf. Kasper Vrielink Dakwerk uit Vorden heeft 25 jaar ervaring in alle vormen van dakwerk. Voor de
nieuwbouw van de Midden Nederland Hallen verzorgden zij het
complete dakpakket.
Michel Ter Heijne, projectleider bij Vrielink: ‘Het gebouw wordt
gebruikt als evenementenhal voor de wekelijkse bijeenkomsten
van een groot kerkgenootschap. Geluidsoverlast voor de omgeving moet tot een minimumbeperkt worden en was een van de
aandachtspunten. Er werden speciale akoestische eisen aan het
dak gesteld. Die maakten de opbouw uitzonderlijk.’
Naast een dampwerende laag, isolatie, 140mm steenwol en een
waterkerende laag werd een akoestisch membraan in de vorm
van een 12 mm dikke vezelplaat aangebracht. Dit is best specialistisch, zeker gezien de afmetingen. De totale oppervlakte van het
dak bedraagt zo’n 6.500 m2.

Nieuwbouwproject te Barneveld:

Midden Nederland Hallen

Korte lijnen
Bij de bouw van het complex waren twee opdrachtgevers betrokken. Dat maakt het, combinatie met de
korte bouwtijd en de specifieke geluidseisen, voor
Rots Bouw iets lastiger dan gemiddeld. André de Gelder: ‘Maar dankzij de korte lijnen binnen onze organisatie en goed overleg met werkvoorbereider Maarten
Rots en uitvoerder Henrico van Lochem leverde dit
geen problemen op.’

Multidisciplinaire
voorzieningen

METALEN OPBOUWSYSTEEM | PREFAB SYSTEEM
DUURZAAM | RECYCLEBAAR

Volg ons
ook via:



www.hardeman-vanharten.nl
T 0318 46 15 51 | E info@hardeman-vanharten.nl
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Jiffy Products • Zwijndrecht

Tekst: Merel van Berkel

Nat en droog
sprinklersysteem
Leverancier Spie Fire Protection & Security (voorheen KIN
Sprinkler) is met zo’n 15 jaar ervaring een gerenommeerde en
betrouwbare partner voor het leveren van sprinklerinstallaties.
Het bedrijf staat niet alleen bekend om de kwalitatief hoogwaardige installaties, maar zeker ook om de professionele manier van
begeleiden, uitvoeren en opleveren van projecten. Het zoveel
mogelijk ontzorgen van de klant staat hierbij voorop, zoals bij
Jiffy Products International te Zwijndrecht. Hier installeerde Spie
Fire Protection & Security een nat en droog sprinklersysteem.
De bouwkundige openingen in de brandscheidingen tussen de
diverse opslaghallen krijgen bovendien een beveiliging met open
nozzles, aangesloten op zogenoemde moedersprinklers. Voor dit
gelijkwaardige deluge systeem is gekozen om de openingen in de
brandscheidingen te beveiligen waar uiteindelijke de transportbanden door gelegd zullen worden. In totaal bracht het bedrijf
circa 1.200 sprinklers aan, een sprinklertank van 1.050 m3 en een
sprinklerpomp met werkpunt van 8.000 liter per minuut bij 8 bar.

Voorheen werkte Jiffy Products in Nederland op verschillende locaties, waaronder Moerdijk, Bleiswijk en Coevorden. Dit
moest anders, vond de Noorse leverancier, die hoogwaardige substraten en
groeimedia levert aan de professionele
tuinbouw. Daarom zochten ze samen
met bouwbedrijf Heembouw naar een
gunstiger en centraal gelegen locatie,
die goed bereikbaar zou zijn voor zowel
scheepvaart als transport over de weg.
Die vonden ze met hulp van bouwbedrijf Heembouw op industrieterrein

GENIAAL
IN STAAL

WWW.REIJRINK.COM

Het Noorse bedrijf Jiffy Products International
zocht al langere tijd naar een nieuwe, gunstige
productielocatie in Nederland om hun huidige
vestigingen te kunnen samenvoegen. Met
hulp van Heembouw werd een geschikt
terrein gevonden aan de Oude Maas bij
Zwijndrecht. De voormalige insteekhaven
werd vakkundig omgebouwd tot zeehaven.
Inmiddels is het pand in bedrijf genomen en
de teler verwacht zijn eerste productie eind
deze zomer te kunnen leveren.

INFO@REIJRINK.COM

Esbeekseweg 21 Esbeek | Trasweg 6 Someren-Eind
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Tuinbouwleverancier
vindt zeehaven aan de

Oude Maas

De landzijde van het complex dat 25.000 m2 productieruimte omvat

Groote Lindt, gelegen aan de Oude Maas
te Zwijndrecht. Door alle vestigingen
samen te voegen, kunnen transportkosten worden gedrukt. Dit zorgt voor een
lagere kostprijs.

Grotere productiecapaciteit
Het nieuwe pand bestaat uit 550 m2 aan
kantoren en 25.000 m2 productieruimte.
Hiermee kan het bedrijf tegemoetkomen
aan de groeiende vraag naar substraten
en groeimedia. Buiten het pand ligt een
volledig bestraat terrein van 35.000 m2
en een eigen zeehaven. De fundering van
het gebouw bestaat uit 660 vibropalen
met een lengte tot 26 m. Voor de constructie is elfhonderd ton staal gebruikt,

Vogelvluchtimpressie Jiffy Products. De
Develhaven, tot voor kort insteekhaven,
is omgebouwd tot zeehaven om coasters
te kunnen laten aanmeren

onder meer in de vorm van zestig vakwerkspanten met een vrije overspanning
van zestig meter. In de productieruimten
zelf zijn diverse meng-, verwerkings- en
zeeflijnen geplaatst, een speciaal systeem om schepen te laden en lossen en
tweehonderdvijftig kuub aan bunkers.
De nieuwe productielocatie is goed voor
honderd arbeidsplaatsen.

Ombouw tot zeehaven
Een belangrijke eis was de mogelijkheid
tot transport over water. De Develhaven, tot voor kort insteekhaven, moest
worden omgebouwd tot zeehaven om
coasters te kunnen laten aanmeren.
Deze vervoeren de verschillende natuur-

lijke grondstoffen, zoals kokos, pulp en
veen, vanuit buitenlandse vestigingen
naar Nederland.

Huisstijl
Heembouw zette eigen architect Habeon
in. Zij lieten het groen en rood, afkomstig
uit de huisstijl van Jiffy Products, terugkomen in en om het pand. Een voorbeeld
hiervan is de groen met zwarte band,
rondom de kantoren. Werkplaats en
kantoren zijn verder verbonden door een
trappenhuis. Eyecatcher is het bedrijfslogo aan de buitengevel, dat duidelijk
zichtbaar is vanaf de aanvoerroute.

Opdrachtgever
Jiffy Products International

Aannemer
Heembouw, Breda

Architect
Habeon Architecten, Breda

Bouwperiode
november 2015 – juli 2016

Adviseurs
Uticon (engineering); Bartels
(constructies)

Bouwprogramma
productiehallen, kantoren en
zeehavenkade
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Hornbach • Amsterdam

Vlaggenschip van

Opdrachtgever
HORNBACH Real Estate Amsterdam BV,
Amsterdam
Architect
KUBUS architektur + stadtplanung,
Wetzlar
Adviseurs
Ingenieurbüro Fischer + Schmid GmbH,
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Karlsruhe; Planungsunion GmbH, Fellbach; Planungsbüro Lothka, Karlsruhe
Aannemer
BAM Bouw & Techniek, regio NoordWest, Amsterdam
Bouwperiode
november 2015 – december 2016

Bouwprogramma
doe-het-zelf bouwmarkt met drive-in
en tuincentrum
Bruto vloeroppervlakte
20.000 m2

Tekst: Miriam Oomens

Hornbach staat langs de

A5

Twintigduizend vierkante meter gebouw op een terrein van
dertigduizend vierkante meter, gebouwd over een doorgaande
weg en pal langs een afslag van de A5 met ook nog een drive-in
voor het gemak van klanten. Dat wordt Hornbach Amsterdam.
Duitse degelijkheid in handen van een Nederlandse aannemer.

Nu alleen nog in München: een
Hornbach met parkeren op de begane
grond en de winkel volledig opgetild

De twaalfde vestiging van het Duitse
doe-het-zelf concern is een bijzonder
gebouw. Op de begane grond wordt
parkeerruimte gerealiseerd en de winkelvloeren zijn allemaal op hoogte. De
bouwmarkt zelf beslaat 14.000 m2 op zes
meter hoogte, waarbij het pand over de
straat Berchvliet heen wordt gebouwd.
De Nederlandse aannemer van het
project is BAM Bouw en Techniek regio
Noordwest.
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Roldeuren en rolhekken
Drone opname van enkele maanden terug; de winkelvloeren zijn
gelegd, de drive-in (onder) moet nog uit de grond komen

Snelloopdeuren

Dockequipment

‘De voertaal voor
de documenten
en vergaderingen
is Duits’

Europa’s grootste
gamma industriedeuren
• Europa’s nr. 1 met meer dan 75 jaar
ervaring in de productie van deuren
• Uitstekende warmte-isolatie:
U-waarde van max. 0,51 W/(m²•K)*
• 24-uurs service: dag en nacht voor
u bereikbaar

* bij de industriële sectionaaldeur
SPU 67 Thermo met ThermoFrame

06-16 B (industriële eindverbruikers)

Staalconstrucie van de drive-in

Amsterdam • Hornbach
Het pand is over de Berchvliet heen gebouwd

‘Wij realiseren zowel de bouw als de E-,
W-, sprinkler- en brandmeldinstallaties
plus het grondwerk en de bestratingen’,
vertelt projectleider Mark van der Mast.
‘Ook voor Hornbach is dit een bijzonder project, ondanks de 160 winkels die
zij inmiddels in Europa hebben. Alleen
in München is een soortgelijk gebouw
met parkeren op de begane grond en de
winkel daar helemaal boven gelegen.’ De
vestiging krijgt tevens een tuincentrum.
Naast de winkel komt een drive-in van
3.700 m2 voor kleinere bouwbedrijven en
particulieren die de aangekochte materialen direct in de auto of bus kunnen laden. De komst van de bouwmarkt creëert
werkgelegenheid voor de regio met (in)
direct driehonderd arbeidsplaatsen.

Duits
De bouw van het pand kent verschillende uitdagingen. ‘De voertaal voor de
documenten en vergaderingen is Duits’,
zegt Van der Mast. ‘Dat is niet voor iedereen even gemakkelijk en leidt gemakkelijker tot miscommunicatie.’ Een andere
uitdaging is de logistiek. ‘Rondom de
bouw is op een aantal plaatsen beperkt
ruimte’, licht de projectleider toe. ‘Aan
één kant is maar drie meter beschikbaar,
toch moet daar ook de gevel met hoogwerkers en kranen worden.

Duizend prefab elementen naar
zes meter tillen

tijdelijk afgesloten. Ruim duizend betonnen prefab elementen moeten allemaal
zes meter omhoog worden gebracht en
geplaatst. Veiligheid vraagt altijd onze
aandacht. De drive-in komt pal langs de
afrit van de snelweg A5. Handig voor de
klanten, maar mogelijk gevaarlijk voor
onze mensen. Daarom is in overleg met
Rijkswaterstaat een barrière opgesteld.’
Een derde aspect van dit project dat in
het oog springt is de tijdsdruk. ‘De eerste
palen werden geslagen begin oktober
2015 en de oplevering is gepland voor december 2016. Dat is een korte doorlooptijd voor een gebouw van dit formaat’,
besluit Mark van der Mast.

De doorgaande weg waar we overheen
bouwen is in overleg met de instanties

Toekomstig beeld vanaf de snelweg, met links de drive-in
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OK’s

Tekst: Margot Visser

St Jansdal met
ultraschone
lucht

Opdrachtgever
St Jansdal Ziekenhuis
Hoofduitvoerder, installateur
Bam Bouw en Techniek
Bouwperiode
Februari 2016 – medio 2017
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Zes nieuwe operatiekamers krijgt het St Jansdal
ziekenhuis in Harderwijk. Deze worden voorzien van
het innovatieve Opragon luchtinblaassysteem. Dit
zorgt voor ultraschone lucht in de gehele OK-zone.

Harderwijk • Ziekenhuis St Jansdal

In februari is gestart met de verbouw
en nieuwbouw van het OK (Operatie
Kamers) en CSA (Centrale Sterilisatie Afdeling) complex. Het bouwtraject bestaat
uit twee delen. De eerste fase betreft
de nieuwbouw die op het dak van de
bestaande SEH/HAP (Spoedeisende Hulp
en Huisartsenpost) wordt gerealiseerd.
De tweede behelst de verbouwinf van
de recovery en holding in het bestaande
OK-complex. BAM Bouw & Techniek is
aannemer van het project en werkt daarbij vanzelfsprekend nauw samen met
het ziekenhuis.

‘Alsof je een de APK
eisen van een DAF
toepast op een de
bouw van een nieuw
ruimteschip’

Infectiekans
Als eerste ziekenhuis in Nederland krijgt
het St Jansdal in alle operatiekamers de
beschikking over het Opragon luchtinblaassysteem. Met dit systeem wordt het
gehele OK complex voorzien van gefilterde lucht voor een optimale hygiëne
en infectiepreventie. Hierdoor nemen de
kansen op wondinfecties af. Bovendien
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Harderwijk • Ziekenhuis St Jansdal

is het systeem qua temperatuurcomfort
hoger en zijn het geluidsniveau en het
energieverbruik lager.

Richtlijnen
De toepassing van Opragon in het St
Jansdal ziekenhuis gaat als blauwdruk
dienen voor andere ziekenhuizen. ‘We
gaan de richtlijnen bepalen waaraan
iedereen die het systeem veilig wil gaan
gebruiken moet voldoen’, legt René
Ursinus van BAM Techniek uit. Dat doet
BAM Bouw en Techniek in nauwe sa-

menwerking met het ziekenhuis en het
ministerie van Volksgezondheid. Samen
ontwikkelen ze de volledig nieuwe ontwerpeisen ten aanzien van onder meer
luchtsnelheden, optimale temperatuur
en meethoogten. Als enige leidraad waren er de meetresultaten van een eerdere
pilot in Utrecht, maar deze waren flink
verouderd. ‘Alsof je een de APK eisen van
een DAF toepast op een de bouw van een
nieuw ruimteschip’, verduidelijkt Ursinus. Hij benadrukt het belang van een
goede samenwerking om dit traject tot
een goed einde te brengen. ‘We hebben
wekelijks overleg met het ziekenhuis en
dit verloopt zeer voorspoedig.’

hart van het ziekenhuis en dus moeten
we continu met elkaar bepalen wat de
beste manier van werken is. Hierbij staat
het belang van de patiënt altijd centraal.
We hebben ervoor gekozen om volledig
geïntegreerd samen te werken. Werkzaamheden worden gebundeld om in een
kort tijdsbestek en met zo min mogelijk
overlast te bouwen. Een unieke manier
van samenwerken’, besluit Ursinus.

Patiëntenzorg
Een harmonieuze samenwerking is ook
nodig om de bouwwerkzaamheden in
goede banen te leiden. Gedurende de
ver- en nieuwbouw gaat de patiëntenzorg
immers gewoon door. ‘We bouwen in het

Innovators in
CSA-apparatuur

Allround installateur
met 3 x kwaliteit

De Centrale Sterilisatieafdeling (CSA) wordt voorzien van de
nieuwste apparatuur op het gebied van reiniging, disinfectie en
sterilisatie van medische instrumenten. Getinge vijf wasmachines en twee sterilisatoren. ‘Sint Jansdal is het eerste ziekenhuis
dat wordt ingericht met onze nieuwste, vorig jaar gelanceerde,
apparatuur’, vertelt salesmanager Healthcare Leone Bosma.
Het van oorsprong Zweedse bedrijf heeft innovatie hoog in het
vaandel staan. ‘We proberen de markt voor te blijven. Sint Jansdal
wil ook graag vernieuwend zijn. Dat sluit mooi op elkaar aan.’

Installatiebedrijf Schans uit Veenendaal verzorgt al meer dan
53 jaar installatie en onderhoud van gas- en watertechnische
installaties, riolering- en hemelwaterafvoersystemen, sanitair,
dakbedekkingen, goten en zinkwerk, centrale verwarming,
mechanische ventilatie en wtw, luchtbehandeling, airconditioning/koeling, zonnepanelen, duurzame installaties/energie. Eén
aanspreekpunt voor al deze disciplines, en expertise en ervaring
in alle fases van het bouwtraject. Schans is actief in woningbouw,
utiliteitsbouw en renovatie.

Bosma benadrukt het belang van samenwerking met de verschillende partijen op de bouw om tot een optimaal resultaat te
komen. ‘Medische apparatuur moet gevalideerd worden, opdat
het voldoet aan de strenge wettelijke eisen. Daarom is het van
belang om nauw samen te werken met onder meer de aannemer
en de installateur. Ook bieden we aanvullende diensten waaronder scholing, zodat onze machines op de juiste en veilige manier
worden gebruikt.’

Kwaliteit van personeel: medewerkers van Schans zijn regelmatig in de schoolbanken te vinden om hun kennis te verbreden
en ervaring op te doen. Daardoor worden de beste technieken
toegepast.

Getinge is één van de drie merknamen van Getinge Group, naast
Maquet (OK-apparatuur) en ArjoHuntleigh (apparatuur voor
patiëntennazorg) vallen. Sinds 1 januari van dit jaar zijn de drie
voorheen onafhankelijk opererende dochterondernemingen
samengevoegd tot één bedrijf.

Kwaliteit van informatie: de hoge mate van automatisering
draagt bij aan een perfecte beheersing van de orderstroom. Een
actuele voorraadstand voorkomt misgrijpen. Ook worden misverstanden uitgesloten door het nauwkeurig bijhouden van het
materiaalgebruik op projecten. Precies, efficiënt en effectief.

Kwaliteit van werken: Schans houdt van een goede werkvoorbereiding en heldere procedures. De juiste mensen op het juiste
moment op de juiste plek, met de juiste spullen.
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Herbestemming bioscoop • Hilversum

Als het bijzonder moet

blijven

Opdrachtgever
Teus Kroon

Bouwperiode
September 2016 – April 2017

Architect
ZECC Utrecht

Bouwprogramma
Transformatie bioscoop naar horecagelegenheid (restaurant, food hal en
bierbrouwerij)

Aannemer
Koninklijke Woudenberg, Ameide
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Bruto vloeroppervlakte
600 m2

Restaureren is vaak een dure aangelegenheid. Als de originele functie er niet
meer is, wordt het terugverdienen van
deze investering onhaalbaar. Door een
gebouw te herbestemmen is er wel een
terugverdienmodel te creëren. Het is dan
niet meer nodig om álle details in de oorspronkelijke staat terug te brengen maar
focus te hebben op de karakteristieke
details. Het gebouw kan zo als geheel
toch bewaard blijven. Van der Werf: ‘Door
uitgangspunten te hanteren waarbij de

Tekst: Hans Ouwerkerk

‘Er zijn steeds meer gebouwen die hun
functie verliezen en het is best spannend
als dat gebeurt. Want wat doe je vervolgens
met zo’n gebouw?’ Aan het woord is Aafke
van der Werf, commercieel manager bij
Koninklijke Woudenberg uit Ameide.
‘Wij doen er als Koninklijke Woudenberg
heel veel aan om zoveel mogelijk oude
gebouwen in stand te houden.’

essentie van het gebouw centraal wordt
gesteld, kunnen de kosten in de hand
gehouden, of beperkt worden.’

Eurobioscoop
Een mooi voorbeeld hiervan is de Eurobioscoop in Hilversum. Van der Werf: ‘De
gemeente Hilversum was bezig met een
renovatie van het marktplein. De Eurobioscoop paste totaal niet in het plan.
Dankzij een oplettende ambtenaar die
oog had voor de originele details achter

Onderdeel van de opwaardering
van het Marktplein

‘We stapten uit de rol
van de traditionele
aannemer en werden
“meenemer”’

de gevelbeplating ontstond het plan om
dit gebouw te herbestemmen. Koninklijke Woudenberg leverde een belangrijke
bijdrage om in dit gebouw een restaurant, food hal en bierbrouwerij onder te
brengen waardoor het van toegevoegde
waarde is bij de plannen van de gemeente Hilversum.

Nieuwe rol
‘Op zich hebben we erg veel ervaring
door de restauratieprojecten die we in
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Herbestemming bioscoop • Hilversum

het verleden al gedaan hebben’, vervolgt
Van der Werf. ‘Nu stapten we uit de rol
van de traditionele aannemer en werden
‘meenemer’ waarbij we aan de voorkant
van het proces als bouwteampartner de
opdrachtgever meenemen in het gehele
proces.’ Een nieuwe manier van werken
ten opzichte van de situatie waarbij de
aannemer pas ingeschakeld wordt als de
tekeningen al klaar zijn.

Vertrouwen
Daarbij speelt vertrouwen in elkaar een
essentiële rol. Van der Werf: ‘We hebben erg veel tijd en energie gestoken in
de communicatie. Rekenen en tekenen
gaat gelijk op waarbij we samen met
de architect aan het werk zijn. Door
elkaar te vertrouwen en gezamenlijk de
mogelijkheden te onderzoeken kunnen de kosten van alle onderdelen beter
in beeld gebracht worden en fouten
worden voorkomen. Een investeerder

kan zijn euro nu eenmaal maar een keer
uitgeven. Door met elkaar te bekijken
wat haalbaar is en wat niet kunnen we
gezamenlijk de puzzelstukjes in elkaar
leggen waardoor we het gebouw voor de
toekomst kunnen behouden.’

De voormalige bioscoop is een
mooi voorbeeld van het focussen
op de karakteristieke details

EDE
Enka

Voorstraat 7 | 4233 Ea amEidE | t (0183) 60 66 00 | info@koninklijkEwoudEnbErg.nl i www.koninklijkEwoudEnbErg.nl
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Stone
solutions
PROFESSIONEEL LIJMSYSTEEM VOOR STEENSTRIPS

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

EINDELOOS VEEL
MOGELIJKHEDEN
MET GLAS

GLASS INSIDE

FLUISTER GLASWANDEN

Uw

Onze geluidsisolerende glaswanden worden
geleverd en geplaatst met Glass Inside
testrapport. De perfecte toepassing wanneer
licht, ruimte en rust samen gaan.

gepassioneerd en professioneel
partner voor al het interieurglas.

Be inspired by

Wij vertellen u er graag alles over.
Kijk op www.glassinside.nl/wanden/

