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Verffabriek

en prefab beton
vanzelfsprekend huwelijk

Naast de bestaande fabriek (1979)
is een geheel nieuwe verffabriek
neergezet van prefabbeton met
aan de achterzijde een uitgebreid
ondergronds en bovengronds
tankenpark

Opdrachtgever
Chugoku Paints BV, Heijningen
Architect kantoor, overall
bouwdirectie
Midden Nederland Bouwingenieurs,
Giessen
Architect, constructeur fabriek
Tebodin bv, Den Haag
Milieu- en veiligheidsadviseur
ES-Con, Leopoldsburg
Aannemer fabriekshal
Willy Naessens Industriebouw, Drunen
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Aannemer kantoor
Bouwbedrijf ADSuijkerbuijk BV,
Rucphen
E/W-installateur
Van Rennes, Klaaswaal
Procesinstallaties
(leidingen, pompen)
Installatietechniek Vlogman BV, Vorden
Tankinstallatie
Vink Aannemingsmaatschappij BV,
Barneveld

Brandmeld- en
blusgasinstallaties
Vinci Facilities Nederland, Dordrecht
i.s.m. Hi-Safe – Hertec, Dordrecht
Bouwprogramma
kantoor, verffabriek met tankenpark
Bouwperiode (bouwkundig)
januari 2016 – november 2016
Bruto vloeroppervlakte
Fabriek: 4.146 m2; kantoor 800 m2

Tekst: Tjerk van Duinen

Heijningen • Fabriek en kantoor Chugoku Paints

Op Industrieterrein Dintelmond in Heijningen staat sinds 1979 de fabriek van Chugoku Paints
BV. De Europese hoofdvestiging van deze Japanse multinational produceert hoogwaardige
verven en coatings voor de scheepvaart. Met een nieuwe fabriek naast de bestaande stuwt deze
onderneming zijn productiecapaciteit van 7 naar 12 miljoen liter verf per jaar. Een hagelwit nieuw
hoofdkantoor completeert het project. Maart 2017 staat de officiële ingebruikname op de rol.

Hoofdaannemer voor het casco van de
fabriek was Willy Naessens Industriebouw Nederland. Deze bouwonderneming uit Drunen heeft zich volledig
toegelegd op prefab betonbouw en was
daardoor een vanzelfsprekende partij
om de fabriek neer te zetten. Aan de ene
kant omdat betonbouw de beste oplossing is voor een fabriek waar met uiterst
brandbare stoffen gewerkt wordt; de
installaties en producten die er straks
staan zijn een veelvoud waard van wat
het casco kost. Aan de andere kant vanwege de focus die Willy Naessens heeft
op prefab bouwen, waardoor het project

binnen de gewenste korte voorbereidings- én uitvoeringsfase gerealiseerd
kon worden.

Ontwerp optimaliseren
Commercieel directeur Paul Zijlmans:
‘Uiteraard doen we dat samen met een
goed bouwteam waar iedereen binnen
de eigen discipline zijn expertise inzet.
Onze kracht ligt in het optimaliseren
van het ontwerpproces. Daar is meer in
te verdienen voor de opdrachtgever dan
met welke concurrentieslag dan ook. Wij
hebben een enorme schat aan kennis en
informatie in huis om heel efficiënt en

heel snel een optimalisering tot stand
te brengen tussen de bouwkavel, de behoeften van de klant en bouwmethodiek.
In dit geval hebben we het programma
van eisen van Tebodin omgewerkt naar
de beste oplossing voor de fabriek van
Chugoku. Hier was staal bijvoorbeeld
niet opportuun: een staalconstructie met
brandwerende bekleding is duurder dan
prefabbeton bij Naessens.’ Zijlmans legt
daarbij wel even de nadruk op “bij Naessens”. ‘Wij zijn maar met één ding bezig:
prefabbeton en met die focus zijn we ook
ongelofelijk sterk.’
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Vink Aannemingsmaatschappij B.V.
Postbus 99, 3770 AB Barneveld
Valkseweg 62, 3771 RG Barneveld
T +31 342 406 446
F +31 342 406 400
M +31 651 873 092
E info@vink.nl
Website: www.vink.nl

Heijningen • Fabriek en kantoor Chugoku Paints

Hagelwitte kantoren
De nieuwe fabriek van Chugoku Paints gaat vergezeld van een
nieuw representatief kantoorgebouw. Bouwbedrijf ADSuijkerbuijk uit Rucphen heeft dit onderdeel van de nieuwbouw
sleutelklaar neergezet en verzorgde tevens de renovatie van het
bestaande kantoorgedeelte. Uiterlijk wordt alles fris wit: het
nieuwe kantoorblok heeft een wit gekeimde gemetselde buitenschil, bij de renovatie van de bestaande kantoren worden de
buitenspouwen opnieuw gevoegd en ook wit gekeimd. Dit past
bij de uitstraling die Chugoku nastreeft: degelijk, traditioneel en
zonder tierlantijnen.

Paul Zijlmans: ‘Wij
zijn maar met één ding
bezig: prefabbeton en
met die focus zijn we ook
ongelofelijk sterk.’

Prefab, prefab, prefab
Dit heeft geresulteerd in een casco dat
geheel is opgetrokken uit prefabbeton.
De structuur bestaat uit kolommen en
balken in gewapend en voorgespannen beton, in de gevels zijn geïsoleerde
silexbeton wanden gebruikt (beton met
gewassen grind en 90 mm PIR-isolatie),
binnenwanden zijn van glad beton,
vloeren en dak zijn samengesteld uit
kanaalplaatelementen (op het dak
aangevuld met een dampscherm van
PE-folie en 82 mm PIR) en dit alles rust
op een fundering van heipalen, funde-

Het kantoorvolume telt twee lagen, heeft een voetafdruk van 14
bij 28 meter en is via een sluis verbonden met de achterliggende
fabriek. De indeling is overzichtelijk: kantoor- en vergaderruimten
zijn gegroepeerd rond een centrale kern met trappenhuis, sanitair
en pantries.

Vooral prefab
‘Het kantoor is betrekkelijk traditioneel opgebouwd’, vertelt aannemer Ad Suijkerbuijk. ‘We hebben een fundering van heipalen
en een balkenraster met PS-bekisting. De binnenspouwbladen
zijn van prefab beton met 120 mm Pur-plaat van een harde
persing die een zeer hoge isolatiewaarde geeft maar toch ruimte
laat voor luchtcirculatie; de buitenspouw is gemetseld. Voor alle
vloeren en het dak zijn kanaalplaten gebruikt. De binnenwanden
hebben we laten prefabriceren in de fabriek. De betondelen zijn
daar verlijmd tot kant-en-klare wanden. Dat vergt wat meer
voorbereidingstijd, maar in de uitvoering verdien je dat weer ruim
terug.’ Bouwbedrijf ADSuijkerbuijk heeft ook de corridor naar de
fabriek en de was- en kleedruimten in de fabriek ingebouwd.

Snel
Er stond veel druk op de planning van zowel de bouw van de
fabriek als het kantoor, die gelijk zijn gestart. Suijkerbuijk: ‘Januari vorig jaar zijn we gaan calculeren en in november is alles
opgeleverd.
In maart 2017 staat de opening van de volledig operationele
fabriek op stapel, dus uitloop was niet mogelijk. Vooral de prefab
onderdelen zorgde voor een korte bouwtijd. Uiteindelijk liepen
we zelfs twee weken voor op de planning, dus het is allemaal
goed gekomen.
Bouwbedrijf ADSuijkerbuijk wenst Chugoku Paints BV goede
zaken toe in hun nieuwe behuizing.

Oud en
nieuw in een
vogelvluchtimpressie

ringspoeren en funderingsbalken. Ook de
laadkuil van 30 m bij 7,25 m is gemaakt
van prefab wanden en keerwanden. De
industrievloer (draagkracht 2500 kg/m2)
is monolithisch afgewerkt en voorzien
van een vloeistofdichte laag.

Honderd
In 2017 bestaat Chugoku Paints honderd jaar. Dit is met de realisatie van de
nieuwbouw reden voor een dubbel feest
aan de Sluisweg in Heijningen. Tijdens
de officiële opening in maart zal dit ongetwijfeld uitbundig gevierd worden.
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GEBOUWGEBONDEN
INSTALLATIES
IN DE INDUSTRIE
EN UTILITEIT

VINCI Facilities ontwerpt, bouwt en beheert faciliteiten die zich richten op het verbeteren van onze kwaliteit van leven.
VINCI Facilities biedt integrale en multidisciplinaire maatoplossingen in de gebouwgebonden en industriële omgeving.
Onze toegevoegde waarde is een duurzame klantgerichte bijdrage aan de optimalisatie van uw bedrijfsvoering, met een
combinatie van technische expertise, beheer, management en facilitaire dienstverlening.
Onze missie is Taking Care
Taking Care voor mensen, wij verbeteren de dagelijkse levensomgeving van duizenden gebruikers van gebouwen.
Taking Care voor gebouwen, door gebouwonderhoud op het hoogste niveau met technische en facilitaire expertise.
Taking Care voor milieu, door het energieverbruik zo laag mogelijk te houden gedurende de totale levenscyclus van een gebouw.
Onze technische specialisten dragen zorg voor uw technische gebouwgebonden installaties op het gebied van HVAC,
elektrotechniek, branddetectie en blussystemen, multitechnisch onderhoud, renovatie- en installatie- en herinrichtingsprojecten,
maincontracting, wettelijke verplichtingen, keuringen en certificering, facility services en management consulting.

VINCI Facilities
T:+31 (0)78 750 8323

Laan van Europa 450
Postbus 8206

3317 DB DORDRECHT
3301 CE DORDRECHT

info@vinci-facilities.nl
www.vinci-facilities.nl

UNIEKE TURN-KEY INDUSTRIEBOUW
IN PREFAB BETON

■
■
■
■
■

TURN-KEY
BEDRIJFSPANDEN / BEDRIJFSHALLEN
DISTRIBUTIECENTRA
OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN
KANTOORRUIMTES

www.willynaessens.nl
5040283_Adv Industriebouw_190x137_01.indd 1

Christiaan Huygensweg 21, 5151 DM Drunen, Nederland, 085 273 72 30
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Vlogman verbindt grondstof, proces en productie
Een belangrijke schakel in de fabriek van Chugoku Paints (Heijningen, NL) is
de procesmatrix van Vlogman BV. Dit ingenieuze netwerk van roestvrijstalen
leidingen, pompen en volautomatisch gestuurde afsluiters zorgt ervoor dat
de grondstoffen en producttoevoegingen in de juiste hoeveelheden naar de
mengtanks worden verpompt.
Is het product eenmaal gereed, dan wordt het via het zogeheten WNXvulcluster verpompt naar de afvullijnen in de aangrenzende hal. Vlogman

opgeslagen. Deze stoffen worden via het gesloten systeem verpompt naar
de acht beschikbare mengtanks waarin de producten van Chugoku worden
vervaardigd. Tijdens de productie wordt stikstof in de mengtanks gebracht
om een veilig productieproces te realiseren.
De mengtanks staan op zogenoemde weegcellen: de sturing van elektrische
of pneumatische afsluiters bepaalt de juiste doseringen. Vervolgens worden
de bestanddelen gemengd en verder verwerkt.

leverde het ontwerp en de installatie van de procesmatrix en het vulcluster.
Het is voor het eerst dat een dergelijk vulcluster is toegepast in Nederland.

Schoonspoelen met grondstoffen

Het complete systeem biedt verschillende voordelen waaronder het minder

Na elke productie-batch volgt de reiniging van het leidingnetwerk en

verlies van gereed product , minder spoelvloeistof en lagere onderhoudskosten. Bovendien is er geen sprake meer van ombouwtijden.

de mengtanks. Hiervoor heeft Vlogman een zogeheten CIP (Cleaning In
Place)-installatie geleverd. De tanks en pompen worden onder hoge druk
schoongespoeld met grondstoffen waardoor het laatste gedeelte van de

Gesloten systeem voor veilige productie

spoeling meteen het begin is van

“Werken met chemicaliën en oplosmiddelen vraagt een nauwkeurige aan-

de volgende recept.

pak”, vertelt Bert Vlogman, algemeen directeur van Vlogman. “De producten

Vlogman BV is een allround instal-

zijn explosiegevoelig en in de directe omgeving werken mensen. Uniek

lateur voor industriële installaties

aan dit project is dat van meet af aan het uitgangspunt is geweest om de

en levert geautomatiseerde tank-

productie te laten plaatsvinden in een gesloten systeem zodat uitdamping

installaties en procesinstallaties.

niet mogelijk is.”

Het dienstenpakket omvat advies,

Op het buitenterrein van Chugoku zijn onder- en bovengrondse opslagtanks

ontwerp, installatie, onderhoud,

geplaatst voor bulk van grondstoffen; binnen staan nog eens 350 additieven

keuringen en inspecties.

Vlogman
BOUWBEDRIJF
ADSUIJKERBUIJK B.V.
www.bbads.nl
BOUWBEDRIJF ADSUIJKERBUIJK
B.V. feliciteert Chugoku Paints BV met
het nieuwe kantoor en wil haar bedanken
voor de prettige samenwerking!

CHUGOKU MARINE PAINTS

Ontwerp - Realisatie - Beheer

Opslag - Leidingen - Proces

Vlogman

the way it ﬂows

www.vlogman.nl
info@vlogman.nl
0575 - 555114

postadres
POSTBUS 70
4715 ZH RUCPHEN
bezoekadres
POSTBAAN 9
4715 PL RUCPHEN
contactgegevens
(T) 0165 - 348053
(F) 0165 - 348054
(E) info@bbads.nl
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VINCI Facilities regelt de brandveiligheid

In de technische ruimte van de fabriek
staan de cilinders met blusgas opgesteld

Voor de fabriek van Chugoku
Marine Paints in Heijningen
is brandveiligheid een van de
belangrijkste aandachtspunten.
Niemand zit te wachten op een
calamiteit dus op dat vlak wordt
geen enkel risico genomen. De
Business Unit van VINCI Facilities
in Dordrecht kreeg van Chugoku
Paints de coördinerende rol voor
de brandbeveiliging. Deze facilitair dienstverlener is onderdeel
van VINCI Energies, die in Nederland 45 business units telt (1800
werknemers) en wereldwijd 1600
werkmaatschappijen in 51 landen
(ruim 65.000 werknemers).
Business Unit Manager André
van der Meijden: ‘VINCI Facilities
heeft in 2014 de brandmeld- en
ontruimingsinstallatie in het
bestaande pand vervangen en
werd wederom benaderd om
hoofdaannemer te worden voor
het hoofdstuk brandbeveiliging
voor de nieuwbouw. Het programma van eisen lag er al, daar
hebben wij de plannen op uitge-

werkt, een begroting gemaakt
en partijen voor gecontracteerd.
We hebben voor de nieuwbouw
in Heijningen wederom een samenwerking met Hi-safe/Hertek,
de leverancier van de hardware
voor de brandbeveiligingsinstallatie. VINCI hield zich met name
bezig met projectmanagement
en coördinatie. Van Rennes
Installatietechniek was integraal
verantwoordelijk voor de Einstallaties en heeft daarom ook
de montage van de brandmeldinstallatie meegenomen. Dat
was een wens van Chugoku.’

Brandmeld- en ontruimings installatie
De fabriek en de aangrenzende
kantoren zijn uitgerust met een
brandmeldinstallatie met automatische melders in zowel standaard als ATEX uitvoering. De
ontruimingsinstallatie bestaat
uit geluidsgevers en flitslichten.
Bij een alarm wordt de ontruimingsinstallatie geactiveerd en
het sein gegeven door sirene en

flitslicht om de ruimte zo snel
mogelijk te ontruimen.

Blusgasinstallatie
De blusgasinstallatie voor de
fabriek is een Pro Inert installatie (50% Argon en 50% Stikstof).
In de technische ruimte van de
fabriek staan de cilinders met
blusgas opgesteld. Door middel van stalen leidingen is er
een verdeling naar alle ruimte
gemaakt. Per ruimte is er een
bluskast aanwezig die bij een
melding van de brandmeld
installatie een signaal krijgt om
in die specifieke ruimte te gaan
blussen. Alvorens de blussing
start wordt er een ontruimingssignaal gegeven, waarna de
automatische deuren sluiten en
de blussing zal starten.

wordt allemaal gecontroleerd
en gecertificeerd door R2B. De
voorinspectie was in november,
medio februari volgt de definitieve eindinspectie. Omdat het
hele gebouw en de onderliggende ruimte luchtdicht moeten zijn, wordt er voorafgaand
aan de eindinspectie nog een
“doorfan test” gehouden om dit
te controleren.’

Gecertificeerd
Uiteraard voldoet de brandbeveiliging aan de zeer strenge
eisen die gelden voor fabrieken
waar gewerkt wordt met chemicaliën en verfproducten. ‘Dat
Bluskast
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Nieuw tankenpark stelt de toekomst zeker

Bovengronds staan
zes 40.000 litertanks
voor de bindmiddelen

Chugoku Paints BV heeft een grote moderniseringsslag genaakt met de nieuwe fabriek,
waarbij de vernieuwing gepaard gaat met
een productiecapaciteit uitbreiding van 7
miljoen naar 12 miljoen liter verf per jaar.
Er moest een fabriek komen op basis van
een gesloten productiesysteem. Werden in
de oude fabriek jaarlijks nog zo’n 800 ton
grondstoffen verwerkt vanuit big bags, in
de nieuwe fabriek worden alle grondstoffen
opgeslagen in silo’s in een nieuw tankenpark.
Met deze vernieuwende productiemethode
zet Chugoku de trend in emissiearme productie. Dat vond dit bedrijf een absolute voorwaarde om de continuïteit te garanderen. De
verwachting is namelijk dat wetten en regels
op dit gebied steeds strenger worden.

men zich in deze systemen hechten.

Veertien tanks
Vink verzorgde de voorbereiding en aanleg
van de benodigde ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties van deze toekomstbestendige fabriek. Er liggen nu 8 tanks met
oplosmiddelen in de grond. Vier van 40.000
liter en twee tanks van tweemaal 20.000
liter. Bovengronds staan er nog zes 40.000
litertanks voor de bindmiddelen. In totaal
staan er 14 pompen en alle tanks en leidingen zijn geïsoleerd en worden bovengronds
constant verwarmd tot 40 graden om de
grondstoffen vloeibaar te houden. Er is gebruikgemaakt van zeer specifieke materialen.

Compleet
Vink komt hier al 30 jaar over de vloer voor
het onderhouden en vervangen van tanks en
bijvoorbeeld ook het vloeistofdicht afkitten
van vloeren. Voor het tankenpark van de
nieuwe fabriek werd alles verzorgd. Dus ook
het grondwerk, de inkoop en het transport
van de tanks en de levering en montage van
alle pompen, kleppen, leidingen en afsluiters. De complete installatie inclusief de
gehele voorbereiding van het totale werk
werd gedaan. En omdat Vink BRLK903/08
gecertificeerd is en ook in het bezit is van
het hoofdgebied F chemische producten uit
deze BRLK903/08, konden ook de verplichte
certificaten worden afgegeven.

Vooruitstrevend
Chugoku heeft niet alleen de meest geavanceerde technologie om aangroeiwerende verf
te ontwikkelen maar daarmee ook een grote
technologische voorsprong op de Europese
producenten. Om een voorbeeld te geven:
sinds 1980 gebruiken de Japanners al geen
tin meer in hun productieproces. De rest van
de wereld volgde pas zo’n 20 jaar later. Haar
voorsprong wil de onderneming natuurlijk
graag behouden. De productie bestaat hoofdzakelijk uit coatings en antifoulings voor
grote zeeschepen. Daarnaast maakt Chugoku
industriële coatings, verf voor pleziervaartuigen en siliconenverf voor koelwaterinlaatsystemen van elektriciteits- en kerncentrales.
Dergelijke verf moet voorkomen dat organis-

Een van de acht ondergrondse tanks voor oplosmiddelen arriveert op de bouwplaats
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Tekst: Loek Schaap

Onderwijs, revalidatie en sport op

één locatie

Opdrachtgever
Stichting Heliomare Onderwijs, Wijk
aan Zee; Gemeente Heemskerk
Architect
Marlies Rohmer Architects & Urbanists,
Amsterdam
Adviseur
Bouwadviesbureau Strackee, Amsterdam; Van Zanten Raadgevend Ingenieurs (ZRi), Den Haag; DPA CaubergIndustriebouw • januari 2017 • 14

Huygen Raadgevende Ingenieurs,
Rotterdam

Aluminium puien
OAS, Helmond

Bestek en BIM modelling
Bouwkundig Tekenburo, Sneek

Tegelwerk
Rietmeijer Tegels, Almelo

Hoofdaannemer
Pellikaan Bouwbedrijf BV, Tilburg

Bouwperiode
mei 2016 – medio 2017

E- en W-installaties
Terberg Totaal Installaties, IJsselstein

Bruto vloeroppervlakte
12.000 m2

Heemskerk • MFS Heliomare

Geïntegreerd gebouw

In opdracht van zorg- en onderwijsorganisatie Heliomare en de
gemeente Heemskerk realiseert Pellikaan Bouwbedrijf bv een
Multifunctionele sportaccommodatie (MFS) en een Kind- en
Jeugdcentrum (KJC). Het KJC wordt zelfstandig ontwikkeld door
Heliomare, de gemeente ontwikkelt de MFS zelf.

Pascal Majoor, projectmanager bij Pellikaan, noemt Heliomare een bijzonder
project. ‘Omdat het KJC en de MFS in
één gebouw komen, maar wel een gescheiden toegang, eigen installaties en
zelfstandig gebruik kennen.’

KJC
Het KJC is een onderwijs- en revalidatievoorziening van 10.000 m2 waarin verschillende functies zijn ondergebracht:
speciaal onderwijs voor de doelgroep 4
tot 12 jaar, voortgezet speciaal onderwijs
inclusief diverse praktijklokalen voor
de doelgroep 12 tot 20 jaar, vroegbehan-

deling voor therapeutische baby- en
peutergroepen, Bewegen en Sport met
fitnesszaak, sporthallen en watergewenningsbaden, een polikliniek voor kinderen jeugdrevalidatie, een centraal gelegen
multidisciplinair binnenplein (plaza), en
een restaurant en vergaderruimten voor
alle gebruikers. Onderwijs en revalidatie
zijn ruimtelijk volledig geïntegreerd.

MFS
De MFS heeft omvat vier sportzalen en
een zwembad. De grootste sportzaal is
netto 22 bij 28 meter groot en is door een
neerlaatbare akoestische wand snel in

Heliomare

Heliomare is een zorg- en onderwijsinstelling voor mensen met
een beperking. Met veertig locaties
levert de organisatie totaaloplossingen op het gebied van wonen,
onderwijs, arbeidsintegratie,
dagbesteding, revalidatie en sport.
Motto: ‘Niemand aan de zijlijn.’

De Weert’s B.V. Stucadoors en Afbouw
Veldweg 2
5318 LD Bern (Gld.)
tel: 0418 – 55 18 10
info@deweerts.nl
www.deweerts.nl

Dé complete afbouwers
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MFS Heliomare • Heemskerk

Bestek + BIM-modellering
Bouwkundig Tekenburo Sneek (BTS) HEEFT voor het project
Heliomare in 3D BIM uitgewerkt en gedetailleerd. Jetze Spijksma,
mede-eigenaar van KBS+BTS: ‘Wij waren ingehuurd voor de werken productietekeningen. Ook hebben we een bestek gemaakt
volgens de Stabu methodiek. De achterkant van het complex met
zijn ronde ramen bracht enig uitzoekwerk met zich mee omdat
deze gevel hele rollagen in strekkenverband bevat. Wij zorgen
er in elk geval voor dat bouwfouten er van tevoren uit gehaald
worden, ook bij Heliomare.’
KBS+BTS is een bouwadviesbureau, gespecialiseerd in bouwkundig teken- en rekenwerk. KBS is een bouwkostenadvies- en
calculatiebureau. BTS verzorgt bouwkundig tekenwerk en bouwtoezicht. In opdracht van aannemers, overheden, projectontwikkelaars, ontwerpers, architecten, particuliere opdrachtgevers en woningbouwcorporaties werken zij aan grote, middelgrote en kleine
projecten van de ontwikkeling tot en met de oplevering, maar ook
tijdens het gebruik. Ook maken zij meerjaren onderhoudsplannen.

Tegelproject voor de
beweegbare bodem
Rietmeijer Tegels verzorgt met dochteronderneming RBR Tegelprojecten in samenwerking met twee collega-tegelzetbedrijven
de betegeling van het zwembad dat bij Kinder- en Jeugdcentrum
Heliomare wordt gebouwd. René Oude Lashof: ‘Het betreft het
complete stucwerk en het betegelen van de bak en de gehele
ruimte eromheen’.
De werkzaamheden bij Heliomare besloegen vier weken. Oude
Lashof: ‘We startten met het stucwerk, vervolgens werd een
waterdicht membraan aangebracht en als laatste vond de betegeling plaats. In week vijf kwam de beweegbare bodem al in het
zwembad en moesten we daar dus weg zijn.’
Rietmeijer Tegels is een allround bedrijf, actief zowel op de particuliere markt als op de zakelijke markt, met als specialisme het
luxesegment (hotels, villa’s), sportcomplexen en de zwembadbouw van grotere projecten. Het bedrijf is een vaste partner van
Pellikaan voor wat betreft de bouw van zwembaden.
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Leverancier van
aluminium puien
en kozijnen
Het leveren en monteren van de aluminium kozijnen, vliesgevels en beglazing voor Heliomare was toevertrouwd aan OAS
uit helmond. ‘Onze producten worden in eigen fabriek met de
modernste technieken en machines geproduceerd’, vertelt Mark
van Oorschot. ‘OAS voert ieder werk van A tot Z uit: vanaf het tekenwerk en inmeten tot en met het knip- en zetwerk, we hebben
alle specialismen in huis. Dit doen we voor zowel aannemers als
particulieren. We volgen de ontwikkelingen in onze branche op de
voet. Op dit moment is er veel aandacht voor inbraakpreventie,
voorkoming van geluidsoverlast en brandwerendheid’.
OAS van Oorschot aluminium constructies BV is een familiebedrijf
dat 1 mei 1961 is opgericht, met inmiddels de derde generatie aan
het roer. Van Oorschot: ‘Onze corebusiness is business tot business.
Wij richten ons op een breed scala, zoals utiliteitsbouw (scholen,
MFC’s, zorginstellingen etc.), appartementencomplexen en bedrijfshallen, maar ook woonhuizen voor zowel nieuwbouw als renovatie.’

‘Wij maken de ruimten’
Gedurende een periode van ongeveer negen maanden is De
Weerts Stucadoors en Afbouw betrokken bij het project Kinderen Jeugdcentrum Heliomare en MFS De Velst te Heemskerk. ‘Wij
zorgen voor de systeemplafonds en voor de wanden die afgewerkt worden met berkenplex’, zegt Peter de Weert. Op de vraag
met welke ruimten onder handen hebben, luidt het antwoord:
‘Elke ruimte. Wij maken de ruimten, delen alles in met onze metal
studwanden, we zijn overal bezig.’
Verder draagt De Weerts Stucadoors en Afbouw zorg voor de brandwerende bekleding van de staalconstructies. De Weert: ‘Rondom
de liften komen andere wanden. Dat is een compartiment dat 60
minuten brandwerend moet zijn voor de vluchtwegen’.
De Weerts Stucadoors en Afbouw richt zich hoofdzakelijk op de
utiliteitsbouw, zoals scholen, zwembaden en sporthallen, maar
heeft ook particuliere projecten in portefeuille.

Metselwerk geeft textuur aan de gevels

te delen in twee zelfstandig van elkaar
functionerende gymzalen van 14 bij 22
meter. Elke compartiment heeft twee
kleed- en wasruimten, een docentenkleedkamer en een toestellenberging’.

Glaspartijen en metselwerk
‘Het gebouw, ontworpen door architecte
Marlies Rohmer, is een groot bouwblok
met in het centrum een patio’, vervolgt
Majoor. ‘De vele glaspartijen in zowel
buitengevel als patiowanden geven een
open en frisse uitstraling en zorgen voor
contact met de omgeving. De combinatie
van het bijzondere metselwerk met de
aluminium kozijnen en gevelbekleding
geeft het gebouw haar eigen identiteit.’

DBCM
Majoor: ‘De rol van Pellikaan op dit project is engineer & build. Wij zijn verantwoordelijk voor de uitwerking van het
voorlopig ontwerp tot een samenhangend en integraal uitvoeringsontwerp en

de realisatie daarvan. De uitwerkingen
van het ontwerp gebeurt aan de hand
van een BIM Protocol. Na oplevering gebruiken wij dit model tijdens de onderhoudsfase. Door jarenlange ervaring op
het gebied van Design, Build, Construct
& Maintenance hebben we ruimschoots
kennis weten te vergaren en kunnen we
dit succesvol inzetten. Een van de tools
om de samenwerking en de hiermee
samenhangende resultaten te optimaliseren is het toepassen van bouwen op
Lean-methode.’

Van ruwbouw naar afbouw, met veel
aandacht is voor beperking contactgeluid

Contactgeluid
‘Voor wat betreft de bouwtechnische
aspecten is het goed om te noemen dat
we naast aandacht voor goede isolatiewaarden van de wanden, het dak en de
vloer, en het luchtdichtbouwen volgens
de norm, ook vanwege de hoogsensitiviteit van diverse kinderen extra aandacht
geven aan beperking van contactgeluid’,
besluit Majoor.

RBR Tegelprojecten
Twentepoort West 45 - 7609 RD Almelo
T 0546-814764

faciliTair TekenBurO
facilitair tekenburo BTS werkt al
meer dan 15 jaar in opdracht
van architecten, aannemers,
bedrijven, overheid en
particulieren.
BTS verzorgt voor U:

Bouwkundig tekenwerk

Projectbegeleiding
Bestekken
Toezicht bij uitvoering

Onderhoudsrapportages

- ramen - deuren - vliesgevels - schuifpuien - vouwwanden BOUWKUNDIG TEKENBURO SNEEK B.V.

FACILITAIR TEKENBURO

www.oashelmond.nl

Lemmerweg 51
Postbus 431

8608 AA Sneek
8600 AK Sneek

T 0515 414 238
F 0515 426 910

I www.btssneek.nl
E bts@btssneek.nl
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Plaza Foods • Nijmegen

Impressie van de nieuwe vestiging van Plaza Foods

Plaza Foods, producent van
Aziatische gerechten, groeit als
kool en verhuist de productie
van Wijchen naar Nijmegen. De
onderneming betrekt aan de
Oostkanaaldijk het voormalig
logistiek centrum van Van Gend
& Loos, dat jarenlang leegstond.

Aziatische maaltijden in voormalig

logistiek

Ontwerp de ideale fabriek voor onze
voedselproductie, ongeacht de locatie.
Bessels Architekten en Ingenieurs kreeg
die opdracht in 2009 van Plaza Foods, de
producent uit Wijchen van onder meer
Thaise, Japanse en Chinese maaltijden
voor supermarkten. De onderneming
met groeistuipen koos, met het ontwerp
op zak, voor het voormalig logistiek
centrum van pakketbezorger Van Gend
& Loos als nieuw onderkomen. Vooral
vanwege de omvang.

Beton
‘Hoe maak je een logistiek centrum
‘voedselveilig’, zonder verandering van
de constructie’, omschrijft architect Gert
de Vries namens Bessels Architekten de

Opdrachtgever
Orchard Park BV
Gebruiker
Plaza Foods, Nijmegen
Adviseur
Adamasgroep, Arnhem
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belangrijkste uitdaging. ‘De betonconstructie, inclusief de kolommen, dwarstussenliggers en dak, konden we intact
laten, mede vanwege de brandwerendheid.’ Bessels ontwierp een ‘doos in een
doos’. ‘Het ophogen van de bestaande
betonvloer met een dikke isolatielaag en nieuwe betonvloer maakt het
gebouw flexibel indeelbaar, zodat het
niet meer uitmaakt waar je een vriescel,
koelruimte of productieruimte creëert.
Bovendien konden we het merendeel
van de riolering in de opbouw kwijt.
Sandwichpanelen, wanden en plafonds
completeren de ‘doos’.

de twee dozen.’ De vloer en het laadperron van Van Gend & Loos staken 800
millimeter boven het maaiveld uit. De
Vries: ‘Vrachtwagens hebben een hogere
laadvloer nodig. Door het ophogen van
de vloeren tot 1,20 meter, is er geen laadkuil meer nodig en kun je overal deuren
naar buiten maken. De isolatie zorgt voor
een lagere energierekening. Dit heeft
bijgedragen in het verkrijgen van het
BREEAM-certificaat. Het pand krijgt een
tweede leven. Veel duurzamer kun je niet
zijn.’ Minister Asscher van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid heeft afgelopen jaar
samen met de Nijmeegse wethouder
Tankir de officiële opening verricht.

Binnenin wordt voedsel geproduceerd,
installaties komen in het gedeelte tussen

Architect
Bessels Architekten en Ingenieurs,
Twello

Bouwprogramma
Herontwikkeling logistiek centrum
tot voedselfabriek

Aannemer/ontwikkelaar
Dijkham Bouw bv, Nijkerk

Bruto vloeroppervlakte
10.750m2 (bedrijfsvloer), 150 m2
(kantoor).

Installatieontwerp
Kromwijk Elektrotechniek, Woerden
en Veld Koeltechniek Groenlo

Tekst: Patrick Boor

Voormalig logistiek centrum van
pakketbezorger Van Gend & Loos

centrum

De vloer en het laadperron van Van Gend & Loos
stak 800 millimeter boven het maaiveld uit

KOEL- EN VRIESHUISBOUW

ISOLATIESYSTEEMBOUW

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

vrieshuisbouw en isolatiesysteembouw. Deze is volledig afgestemd op uw

Tweelingenlaan 144

logistieke organisatie en de actuele marktontwikkelingen in uw branche.

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

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

info@kim-nederland.nl
www.kim-nederland.nl
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Traveller 8 • Venlo

Distributiecentrum in

pasteltinten

Traveller 8: geen
monochroom gebouw

Logistieke hotspot Trade Port Noord Venlo
ontwikkelt zich gestaag. Het nieuwste
distributiecentrum op het bedrijventerrein
is Traveller 8. Het is een echte blikvanger: de
vele pasteltinten op de gevel vallen op in een
omgeving van voornamelijk monochrome
gebouwen. Het pand van circa 40.000 m2 is
geschikt gemaakt voor een of twee huurders
en wordt Breeam Very good gecertificeerd.

Opdrachtgever
H. Van den Boogaard Projecten BV,
Tegelen
Architect
Janssen Wuts Architecten BV, Baarlo
Constructeur
Bartels Ingenieurs voor bouw en infra,
Apeldoorn
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BREEAM adviseur
Adamasgroep, Arnhem
Aannemer
VDR Bouwgroep, Deventer
W-Installateur
Van Haren Installaties BV, Cuijk

Tekst: Mirjam Oomen

E-Installateur
Op het Veld, Belfeld

Schilder
Van der Ven Schilderwerken

Aantal laaddocks
40

Sprinklerinstallatie
Altebra, Deventer

Afrastering, toegangstechniek
JB Hekwerken

Bouwperiode
maart – november 2016

Commissioning manager
Beekink Installatieadviseurs, Nieuwerkerk aan den IJssel

Bruto vloeroppervlakte
30.000 m2, waarvan verdiepingsvloer
2.455 m2 en kantoren 1.000 m2
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Levering & montage van:

massieve en geïsoleerde betonelementen
cellenbeton wand-, vloer- & dakelementen
kanaalplaatvloeren
prefab balken en kolommen
architectonisch beton

Postbus 119
8800 AC Franeker

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

www.preton.nl
info@preton.nl

Venlo • Traveller 8

De extra platen met de
kleurvlakken zorgen
er wel voor dat de
temperatuurspanning in
de gevel afneemt

Venlo is een praktische vestigingsplaats voor Europese distributie. Het ligt
centraal, heeft een goede infrastructuur
en er is voldoende arbeidspotentieel.
Aantrekkelijk dus voor logistiek dienstverleners. Traveller 8 is ontwikkeld door
H. van den Boogaard Projecten. Janssen Wuts Architecten tekende voor het
ontwerp en VDR Bouwgroep, specialist in
logistieke bedrijfshuisvesting, verzorgde
het constructief ontwerp en de realisatie.

Prijs, kwaliteit, duurzaamheid
De drie partijen werkten al eerder samen
bij de nieuwbouw van het distributiecentrum voor DSV Solutions, eveneens
op Trade Port Noord. ‘We hebben het
gebouw ontworpen met als uitgangspunt

een optimale verhouding tussen prijs,
kwaliteit en duurzaamheid. Minder staal
gebruiken in de constructie, bijvoorbeeld,
tot wel twee kilo per vierkante meter’,
vertelt VDR Bouwgroep-directeur Luc
Baltus, ‘Minder materialen gebruiken
betekent niet alleen duurzamer bouwen,
maar is ook economisch aantrekkelijker.’

Ruimtelijk
Opvallend aan het pand is de gevelopbouw met kleurvlakken. ‘Om het
bijzondere ontwerp van de architect te
kunnen verwezenlijken, hebben we in

de gevelopbouw wel iets meer materiaal
moeten gebruiken’, aldus Luc Baltus, ‘De
extra platen met de kleurvlakken die we
op de gevel hebben aangebracht zorgen
er echter aan de andere kant voor dat
de temperatuurspanning in de gevel
afneemt.’ Gezamenlijk doel van de ontwikkelaar, architect en VDR Bouwgroep
was een aantrekkelijk, onderhoudsarm
pand te realiseren. Uitvoerder Dennis
Spieker: ‘De kantoren zijn kwalitatief
goed afgewerkt. De ruimtes zijn hoog en
licht, en daardoor comfortabel om in te
werken. Ook het warehouse is zeer ruim-

Keuzes uit het duurzaamheidsmenu
Dat een gebouw zonder pv-panelen toch
duurzaam kan zijn, bewijst Traveller 8. De opdrachtgever wilde een BREEAM 3-sterren certificaat ofwel ‘Very Good’. De Adamasgroep
werd ingeschakeld als BREEAM adviseur.
‘De BREEAM-certificering omvat veel meer
dan sec het opgeleverde gebouw’, zegt
adviseur ir. Bastien Vievermans. ‘Zo hebben
we tijdens het bouwproces het energieverbruik gemonitord. Aannemers kunnen
de materiaal- en bouwkosten tot op de
cent nauwkeurig uitrekenen, maar hoeveel
energie het bouwproces kost, is vaak onbe-

kend. Bewustwording leidt bijna vanzelf tot
besparing, wat ook voor VDR van waarde is
voor toekomstige projecten.’ De inrichting
van de locatie is een ander voorbeeld van de
brede BREEAM-scope. ‘In overleg tussen de
ecoloog, opdrachtgever en parkbeheerder
is de omgeving ecologisch ingericht, met
bijvoorbeeld voorzieningen voor de bever.’

Optelsom

‘Traveller 8 heeft een fraai en markant
uiterlijk. Het is dan ook een logische stap om
de gevel te verduurzamen door inkoop van
materialen bij een fabrikant met een goed

milieumanagementsysteem’, aldus Vievermans. Daarnaast scoren klimaatsysteem,
praktische energiemonitoring en waterbesparend sanitair. Vievermans: ‘In de kantoren wordt een driepijps VRF/VRV-systeem
toegepast. Bij koeling wordt de warmte niet
direct naar buiten afgevoerd, maar gebruikt
om andere ruimten te verwarmen. Per ruimte
schakel je de gewenste temperatuur in en het
systeem ‘bedenkt’ dan de meest efficiënte
regeling.’ De warmtevraag is overigens al
gering door luchtdicht bouwen. ‘Dat is geen
ingewikkelde techniek, maar straks in het
gebruik pure winst’, besluit Vievermans.
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duurzaam ontwikkelen

concept ontwikkelen

Wat doen wij voor u:
Ambitie en visie vorming
Huisvestingsadvies
Programma's van Eisen
BREEAM-NL, BREEAM International, LEED & GPR certificering
Subsidieadvies: MIA / VAMIL, EIA
Haalbaarheidsstudies

Uw betrouwbare partner,
Strak Schilderwerk is ons Vak
www.schilderhorst.nl - 06-50487336

huisvesten op maat

volg ons:

t

in

adamasgroep
Utrechtseweg 310-B42
6812 AR Arnhem

+31 (0)26 446 12 22
info@adamasgroep.nl
www.adamasgroep.nl

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

VDR Bouwgroep B.V., Postbus 2135, 7420 AC Deventer, Dortmundstraat 30,
7418 BH Deventer, telefoon 0570 - 690919 - email: info@vdrbouwgroep.nl
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Venlo • Traveller 8

De distributiehal is 10,8 meter hoog

telijk, met een expeditiegedeelte van 4,5
meter hoog onder een entresolvloer die
universeel gebruikt kan worden. De distributiehal is 10,8 meter hoog. In de bijna
twintig jaar dat ik bij VDR Bouwgroep
werk, is dit een van de mooiste logistieke
panden die we gerealiseerd hebben. Het
valt op in de omgeving en er wordt veel
over gesproken.’

Goed met elkaar omgaan
Volgens Baltus zit duurzaamheid
niet alleen in de materialen of het
energieverbruik. ‘Een harmonieuze
samenwerking, elkaar vertrouwen en
respectvol met elkaar omgaan, ook dat
is duurzaamheid. ‘We werken vaak met
dezelfde partijen en er heerst een sfeer
van samen voor hetzelfde doel gaan, elkaar voorthelpen. Fatsoenlijk met elkaar
omgaan, zoals het op tijd betalen van
de rekeningen. En af en toe is er natuurlijk tijd voor ontspanning, zoals toen ik
achter de barbecue vlees stond te grillen
tijdens het pannenbier.’

Moessonbuien
Het project verliep nagenoeg vlekkeloos. ‘Op de bouw is het een kwestie
van assembleren’, zegt Luc Baltus. ‘Daar
is alles onder controle. Alleen door het

weer word je nog wel eens verrast. De
moessonbuien in Limburg afgelopen juli
lieten 20 centimeter water in de laadkuil
achter. Maar voor het overige liep alles
zoals het moest lopen.’

Hekwerk als onderdeel
van toegangscontrole

Vijfduizend meter
tekstwerk

Het is niet het meest gebezigde onderwerp in Industriebouw: de
afrastering van het terrein van een gebouw. De meeste aandacht
gaat uit naar het pand zelf. Dat is niet geheel terecht, want het
afschermen van een terrein is van belang voor de veiligheid. JB
Hekwerken leverde de gaasafrastering, spijlenhekwerken plus de
vrijdragende automatische schuifpoort voor Traveller 8. In samenwerking met derden is de poortautomatisering aangesloten op
de toegangscontrole.

Traveller 8 kreeg zijn verf- en lakwerk van L. van der Ven
Schilderwerken. ‘Wij werkten al eerder samen met Van den
Boogaard Projecten’, vertelt Leon van der Ven. ‘Voor dit project
verzorgden wij het schilder- en tekstwerk van de wanden en het
lakwerk van ramen, kozijnen en deuren. Het was belangrijk om
te werken met materialen die voldoen aan de Breeam driesterreneisen. Daarbij kozen we voor een type superlatex, lakken en
acrylaatkitten waarvan de producenten ons op voorhand schriftelijk garandeerden dat de producten aan deze eisen voldoen.
Een van de aansprekende aspecten voor ons in dit project was
de vijfduizend meter tekstwerk. Hierbij moet je nog meer op de
kwaliteit letten.’

‘Bij dit project is gekozen voor een driefasenmotor die drie en
een halve ton kan trekken’, vertelt directeur John Bronmans.
‘Er is bewust gekozen voor overcapaciteit want dat maakt de
toegangspoort minder storingsgevoelig. Overigens verzorgen
wij ook de fundaties voor de hekwerken. Het is een totaalpakket:
fundaties, poorten en afrasteringen. Dit alles in nauwe samenwerking met de aannemer en de elektrotechnisch installateur
op het project. Ik ben zelf bijna fulltime bij dit project aanwezig
geweest om de lijnen kort te houden. Er was sprake van een hele
prettige samenwerking waarvan ik hoop dat die nog lang mag
duren’, besluit Bronmans.

Van der ven toont ambities: ‘In de toekomst ga ik me meer richten op grote projecten. Ik heb een bedrijf overgenomen en vanaf
1 januari 2017 groei ik met Van de Ven – Van Rens Schilderwerken
van twee naar negen medewerkers. Die groei maakt het mogelijk om grote projecten op te pakken en toch snel en kwalitatief
goed te werken.’
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Coolport • Rotterdam

Toonaangevend ontwerp voor

Rotterdam Cool
De Rotterdamse haven staat wereldwijd bekend als een
van de grootste, met diepe havens waarvan over de hele
wereld goederen Europa binnen komen of verlaten. De
haven wil haar hoge niveau behouden en zal daarom
moeten blijven vernieuwen en uitbreiden. De WaalEemhaven is hiervan een goed voorbeeld. Hier wordt
de komende jaren flink geïnvesteerd in nieuwbouw en
duurzame innovatie.

Tekst: Mirella Schaperkotter

Bovendien stelt het havengebied hoge
eisen aan architectonische uitstraling en
duurzaam gebouwde nieuwbouwprojecten. Kloosterboer geeft hieraan ruim gehoor met de bouw van haar nieuwe koelen vriesopslag genaamd Rotterdam Cool
Port. Het ontwerpen van een krachtig
gebouw met een minimaal BREEAM vier
sterren classificatie vertrouwde zij toe
aan Bogaerds architecten. Zonnepanelen
op het dak, comfortabele werkplekken
met optimaal gebruik van daglicht en
goed afgestemde verkeersstromen in
en rondom het bedrijf dragen bij aan de
BREEAM-classificatie.

Overstek

BRENGT TECHNIEK TOT LEVEN !

●
●
●
●
●
●
●

verlichting
domotica
camerabeveiliging
inbraakbeveiliging
brandmeldinstallaties
lean & green
design & build

● Projecten

●
●
●
●
●
●
●

24 uurs servicedienst
calamiteiten
storingen
zonne-energie
duurzaamheid
cradle-to-cradle
technisch beheer

● Service

●
●
●
●
●
●
●

conditiemetingen
NEN3140 inspecties
certificeringen
meerjarenonderhoud
nieuwbouw
renovatie
lid van Uneto VNI

● Onderhoud

Het samenbrengen van een mooi en
krachtig gebouw enerzijds en een optimaal functionerend gebouw anderzijds
is een specialiteit van Bogaerds archi-

Opdrachtgever
Kloosterboer, IJmuiden
Architect
Bogaerds Architecten, Numansdorp
Adviseur koudetechniek
Adviesbureau Verhoef, Lochem
Adviseur constructies
Imd Raadgevend Ingenieurs, Rotterdam
Hoofdaannemer
Sprangers Bouwbedrijf BV, Breda
E-installaties
TES Groep, Prinsenbeek
Bouwprogramma
Koel- en vrieshuis

●

Tilburg
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● www.tesgroep.nl ●

Prinsenbeek

●

Bruto vloeroppervlakte
35.000 m2

Port
35.000 m2 koel- vriesruimte met kantoren

tecten en ingenieurs uit Numansdorp.
Hun jarenlange ervaring stelt ze in staat
optimale logistieke stromingen, functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid en een
fraai ontwerp in een concept samen te
brengen. De krachtige uitstraling die het
gebouw moest krijgen is vertaald in het
witte volume met een donkere uitsnede.
De grijze sandwichpanelen geven bovendien de mogelijkheid tot uitbreiding in
de toekomst waardoor het een flexibel
gebouw is. Door ze te vervangen voor

ramen kunnen extra kantoren gecreëerd
worden zonder afbreuk te doen aan het
ontwerp. Bogaerds bewees al halverwege
het traject de voordelen hiervan door
gelijk in te kunnen spelen op de vraag
naar extra kantoorruimte. In de overstek
van het gebouw worden nu raampartijen
geplaatst waardoor aan deze vraag kan
worden voldaan. De overstek benadrukt
de ingang van het pand op krachtige
wijze en zorgt eveneens voor zonwering
in de ondergelegen kantoren.

Perronvloer
Rotterdam Cool Port is een multimodale
locatie waar drie verkeersstromen
samen komen. Goederen vinden snel
hun weg via rail, water of weg naar de
perronvloer welke is opgelicht naar
1,20m hoogte. Hierdoor is geen laadkuil
nodig en kan voor de docks efficiënter geladen of gelost worden. Jaarlijks
zullen 400.000 pallets hun weg vinden
naar 40.000 temperatuur gecontroleerde
palletplaatsen.

TES bouwt mee aan BREEAM Outstanding ambitie
Vanaf april 2017 is Rotterdam Cool Port in de
Waal-Eemhaven, een 35.000m2 groot koelen vrieshuis rijker. Opdrachtgever Kloosterboer bouwt hier met een BREEAM “Excellent”
certificering. De ambitie is zelfs een 5 sterren
“Outstanding” vermelding te behalen. TES
Installatietechniek, verantwoordelijk voor de
installaties, heeft dus een flinke uitdaging
meegekregen met deze opdracht.

Planning
Het Tilburgse bedrijf kent het klappen van
de zweep op het gebied van duurzaam bouwen en weet goed invulling te geven aan
de hoge eisen die BREEAM-certificering met

zich meebrengt. Ook de strakke tijdsplanning durft TES op zich te nemen aangezien
zij dit project in opdracht van Sprangers
Bouwbedrijf realiseren. Het projectteam en
het team van Bart Doomen, projectmanager
Sprangers, werkt door de jarenlange samenwerking als één team op dit project.

Energievoorziening
De installatie die er het meest uitspringt is
het energiedistributiesysteem. In totaal wordt
125 kilowattpiek energie geleverd met zonnepanelen en met transformatoren 5 megawatt.
Verder vinden we in het pand de allernieuwste generatie energiezuinige ledverlichting

met een hoge lumen/watt verhouding, inclusief sturing met daglichtregeling, aanwezigheidsdetectie en centrale bediening.

Partners
Samenwerking is alles volgens TES. Partners
van TES bij Cool Port zijn Elektro Internationaal voor het energie distributiesysteem en
de elektra verdeelkasten, ST Benelux voor
het spanningsrailsysteem, Legrand Nederland voor de infrastructuur en Siemens voor
de brandmeld- en ontruimingsinstallaties.
Zonder deze bedrijven hadden zij dit project
geen goede invulling kunnen geven.
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Megabioscoop Kinepolis • Utrecht

Ultieme

bioscoopbeleving met Laser
Ultra en Dolby Atmos

Opdrachtgever
Kinepolis Utrecht

Installaties
Kropman Installatietechniek, Utrecht

Bouwtijd
november 2015 – januari 2017

Architect
Snelder, Bussum

Staalconstructie, betonvloeren
Reijrink Staalconstructie, Esbeek/
Someren

Oppervlakte
14.000 m2

Aannemer
Bouwcombinatie Züblin Nederland Van Laere, Schiedam
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Bouwprogramma
Megabioscoop, veertien zalen en
foodcourt

Tekst: Hans Ouwerkerk

3.000 stoelen in 14 zalen

Wie in de regio Utrecht graag
naar de bioscoop gaat heeft
er vanaf 14 december 2016
een nieuwe gelegenheid bij.
Op die dag opende naast
het Jaarbeurscomplex in het
centrum van Utrecht de nieuwe
megabioscoop van Kinepolis haar
deuren. Met een oppervlakte van
maar liefst 14.000 m2 verdeelt
over 14 zalen met in totaal
ruim 3.000 stoelen is Kinepolis
Jaarbeurs de grootste bioscoop
van Utrecht en daarmee één
van de grootste bioscopen van
Nederland. In het complex is
tevens een foodcourt gevestigd.

Het gebouw is overal voorzien
van duurzame ledverlichting

In de nieuwe bioscoop draait alles om
beleving. Dankzij de technieken die zijn
toegepast kan de bezoeker optimaal
genieten. Alle zalen zijn voorzien van
haarscherpe laserprojectie. Voor wie dat
allemaal nog niet genoeg is, is er de speciale laser Ultra zaal met een scherm van
156 m², en een Dolby Atmos zaal voor
een optimale geluidsbeleving. Alle zalen
staan los van elkaar en zijn voorzien van

een eigen akoestiek en luchtbehandeling volgens het doos-in-doos principe.
Op die manier heb je in de ene zaal geen
last van geluiden uit de andere zaal.

Projectie stuurt installaties
De zalen hebben verschillende afmetingen. Van intieme zalen met minder dan
100 stoelen tot zalen voor de blockbusters waar ruim 600 bezoekers kunnen

plaatsnemen. Per zaal is de projector leading in het schakelen van de verschillende installaties en de verlichting. Zodra
de zaal opengaat, start de ventilatie en
wordt het licht gedimd. Start de film, dan
gaat de verlichting uit en zal de ventilatie in de ruimte in relatie tot CO2-niveau
reageren. Zodra de film afgelopen is en
het licht weer aangaat, wordt de lucht in
de ruimte ververst.
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Megabioscoop Kinepolis • Utrecht

Prefab tribunebouw in
hout: in korte tijd de
hoogste kwaliteit
Als u voor uw cultuurgebouw, sporthal of bioscoop op zoek bent
naar een stevige tribune dan worden de keuzemogelijkheden
meestal beperkt tot staal of beton. Maar het kan ook anders.
Waarom niet kiezen voor de schoonheid, duurzaamheid en het
gemak van hout?
Lambert van den Bosch van Bosch Tribune uit Ede: ‘Ook bij de
bouw van megabioscoop Kinepolis is er bewust voor houten
tribunes gekozen. Het heeft dan ook meerdere voordelen.’ Om te
beginnen is dat tijdwinst. Hout hoeft, in tegenstelling tot beton,
niet uit te harden voor u hem in gebruik kunt nemen. Omdat de
houten tribunes in prefab onderdelen als casco geplaatst worden,
hoeft de klant deze alleen nog maar te laten bekleden waarna de
tribune onmiddellijk klaar voor gebruik is.
Van den Bosch: ‘Al tijdens de bouwfase gaan wij voor u aan de
slag. Aan de hand van de tekeningen van de architect en uw wensen ontwerpen wij voor u de optimale tribune. Die verwerken wij
tot een 3D-tekening waarmee we, na goedkeuring, voor u aan het
werk gaan. Hierbij maken wij gebruik van gelamineerde ligger
die in eigen huis worden gefabriceerd. Zo weet u zeker dat deze
voldoen aan de hoogste eisen qua kwaliteit en veiligheid.’
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Foodcourt

Alle zalen zijn voorzien van haarscherpe laserprojectie.

Ontwikkeling
De megabioscoop wordt door Kinepolis
zelf ontwikkeld. Het werk maakt deel
uit van CU2030, een reeks projecten in
het stationsgebied van de gemeente
Utrecht die moet zorgen voor een betere
leefbaarheid en een betere verbinding
met de historische kern. De bezoekers
die vanaf Utrecht Centraal in de richting

Kinepolis Utrecht is onderdeel van CU2030

van de Jaarbeurs wandelen kunnen het
prominente gebouw niet missen.

Duurzaamheid
De geplaatste installaties beperken tevens het energieverbruik. Zo voldoen de
luchtbehandelingskasten aan de laatste
ERP-2016 eisen en is het rendement van
het warmtewiel verbeterd ten gunste van

Wij spreken de taal van staal

het energieverbruik. Het gebouw is voorzien van duurzame ledverlichting. De
energie wordt duurzaam opgewekt in het
Jaarbeurscomplex en vervolgens distribueert Jaarbeurs het naar Kinepolis. Alle
zalen zijn voorzien van geluidsdempers
op de zaalscheidingen en trillingsvrije
vloeren die inkomend en uitgaand geluid
ten opzichte van de zaal voorkomen.

Reijrink Staalconstructie ontwerpt, produceert en monteert constructiewerken van staal.
Vanuit Noord-Brabant realiseren wij zowel regionaal als (inter)nationaal onze prestigieuze
projecten in de bouwwereld. We worden betiteld als toonzettend en innovatief.

In opdracht van de bouwcombinatie Züblin Nederland en Van Laere heeft
Reijrink Staalconstructie de montage van de staalconstructie en de kanaalplaatvloeren verzorgd. Met twee 160-tons mobiele rupskranen is er 1500
ton staal en 14.000m2 kanaalplaatvloeren gemonteerd. Daarnaast verzorgt
Reijrink Staalconstructie ook de hoofddraagconstructie voor de trappen en de
vluchttrap.
Begin 2017 hoopt bioscoop Kinepolis haar deuren te kunnen openen in het
centrum van Utrecht.

www.reijrink.com
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Essentra ExtrusionInteriors • Buitenpost

Essentra

Nieuw kantoor + productiehal Essentra Extrusion

Architect
Van Ringen Architecten, Groningen
Directie
BCN Groep, Drachten
Constructeur
W2N Engineers bv, Drachten
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Adviseur installaties,
bouwfysica
Ingenieurs-en adviesburo Technion,
Heerenveen
Bestek
Adviesburo van der Plas, Groningen

Hoofdaannemer
Bouwgroep Dijkstra Draisma, Dokkum
Installateur
Strukton Worksphere, Leeuwarden
Staalconstructies
Visser Konstruktie, Veenwouden

Tekst: Martine Laene
Impressies: Van Ringen Architecten

Extrusion

binnen 24 weken in het nieuw
In het Friese Buitenpost begon Johannes Schootstra in 1938 zijn
eigen bedrijf in kettingkasten, jasbeschermers en fietsbellen.
Nu, 78 jaar later is dit familiebedrijf uitgegroeid tot succesvol
internationaal plasticfabrikant Essentra Extrusion. In de
fabriekshal worden onder andere verpakkingen, producten voor
vloeistofbehandeling gegoten plastic en hardware gefabriceerd.

Kantoor en
vergaderruimten

Met het succes van Essentra Extrusion
groeit ook de behoefte aan ruimte en
vernieuwing. In september 2016 trok
directeur Han Schootstra de deur van het
pand uit 1960 definitief achter zich dicht.
Het bouwteam, onder leiding van hoofdaannemer Bouwgroep Dijkstra Draisma
(BGDD) sloopt het oude pand grotendeels en realiseert binnen 24 weken een
modern tweelaags kantoor van circa
1.000m2 met een nieuwe productiehal
van 3.200 m².

Storm en regen te slim af
De 6 meter hoge bedrijfshal is opgebouwd uit een staalconstructie bekleed
met sandwichpanelen. Omdat het weer
in het najaar niet altijd meewerkt werd
de betonvloer ‘onder dak’ gestort en
daarna gevlinderd. ‘Storm en regen
maken het werk tijdens dit jaargetij niet
makkelijker. Maar onze ervaring, een
goede planning en de inzet van pompen
voorkomt dat we vertraging oplopen’,
aldus Kamminga.

Meest duurzame bouwer van Nederland
BGDD is een doorgewinterde organisatie
met een vaste pool onderaannemers. De
hoofdaannemer staat bekend om zijn
professionaliteit en is bovendien een
realist. ‘Een goede en bovenal haalbare
planning is het begin en de sleutel tot
een goede samenwerking en daarmee
een succesvol project’, merkt projectleider Jan Kamminga op. In maart 2016
werd BGDD vanwege ‘haar grote verscheidenheid aan activiteiten op het
gebied van duurzaamheid’ uitgeroepen
tot meest duurzame bouwer van Nederland en won hiermee de Nederlandse
Duurzaam Bouwen Award 2016.
In maart 2017 opent Essentra-directeur
Han Schootstra de deuren van het
nieuwe bedrijfspand in Buitenpost voor
zijn 250 medewerkers.
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Essentra ExtrusionInteriors • Buitenpost

Voorgevel

Installatieadvies: comfort
en duurzaamheid voorop

Raatliggers met grote
overspanning

Technion is een onafhankelijk adviseur voor gebouwgebonden
installaties en de energieopwekking, met specifieke aandacht
voor verduurzaming en energiekeuzemodellen. Het ingenieursen adviesbureau levert specifieke oplossingen voor onderwijs en
gezondheidsinstellingen, overheidsorganisaties, industrieën en
sportaccommodaties.

De stalen draagconstructie voor het nieuwe bedrijfspand van
Essentra wordt uitgevoerd door Visser Konstruktie Veenwouden
BV. De specialist in staalconstructies produceert onder andere de
stalen dakliggers. ‘Om de grote overspanning te kunnen maken
worden de balken uitgevoerd als zogenoemde raatliggers’, vertelt
directeur Visser. ‘Ze worden hiervoor in de vorm van een honingraat overdwars doormidden gesneden. Vervolgens plaatsen we de
“bovenkant” van de ene raat op de onderkant van een ander. Door
deze techniek zijn de dakliggers anderhalf maal zo hoog en is een
overspanning van, in dit geval vijfentwintig meter, te realiseren’,
legt uit.

Voor Essentra heeft Technion het ontwerp van de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties en de bouwfysica
verzorgt voor zowel het kantoorgebouw als de productiehal. De
opdrachtgever heeft de ambitie om een gebouw te realiseren
met veel aandacht voor duurzaamheid.
Technion heeft binnen de financiële kaders duurzaamheidconcepten onderzocht waarbij niet alleen is gekeken naar duurzaamheid maar ook naar een hoog comfort van de installaties in zowel
het kantoor als de productiehal.

Het werk gaat door
De doorgevoerde duurzaamheidconcepten bestaan uit de
toepassing van een lucht-waterwarmtepomp voor het kantoor
en een lucht-waterwarmtepomp ten behoeve van de productiehal, warmteterugwinning en energiezuinige LED verlichting.
Bijzonder aan het project is dat de diverse nieuwe installaties
zoals sprinkler, elektravoedingen, proceskoeling, perslucht deels
gekoppeld worden op bestaande installaties, terwijl het productieproces 24 uur per dag en 7 dagen in de week door blijft gaan.
De installaties zijn dusdanig ontworpen dat verstoring van het
productieproces bij de koppeling van de installaties tot een minimum beperkt blijft.
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Eigen werkplaats
Visser produceert al haar stalen draagconstructies staalconstructies in eigen werkplaats. ‘Zo kunnen we vakmanschap en
kwaliteit van onze staalconstructies waarborgen’, aldus Visser. ‘Na
levering zorgt onze professionele montageploeg voor de juiste
plaatsing.’
Het project Essentra is niet het eerste waarin Visser Konstruktie
Veenwouden BV samen werkt met hoofdaannemer BGDD. ‘De
goede organisatie en
planning door BGDD
zorgen ook in dit project voor een prettige,
transparantie en efficiënte samenwerking
zoals we dat gewend
zijn.’ besluit Visser

Noordelijke zijgevel

Entreehal met receptie en wachtruimte

INSTALLATIEADVISERING EN BEGELEIDING
ONTWERP • BESTEK • UIT V OERING

Uw optimale w oon- en werkomgeving:
Onze expertise
Ingenieurs- en adviesburo Technion b.v.
Vestiging Heerenveen
Abe Lenstra Boulevard 50-3
8448 JB Heerenveen
Tel: 0513 - 61 71 71

HEERENVEEN

Vestiging Breda
Takkebijsters 51a
4817 BL Breda
Tel: 076 - 54 95 510

BREDA
WWW.TECHNION.NL

Vestiging Almelo
Twentepoort West 5-1
7609 RD Almelo
Tel: 0546 - 76 39 80

-

ALMELO

Industriebouw • januari 2017 • 35

Lisser Art Muse
nestelt zich in de natuur
van de keukenhof

Opdrachtgever
VandenBroek Foundation, Sassenheim

Aannemer
IBB Kondor, Oegstgeest

Bouwprogramma
nieuwbouw particulier museum

Architect
KVDK Architecten, Noordwijk

Afbouw
HNR Totaalafbouw, Volendam

Bruto vloeroppervlakte
1755 m2

Adviseur installaties
Deerns Nederland BV, Rijswijk

Bouwperiode
september 2015 – begin 2017
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Tekst: Merel van Berkel

Lisse • Lisser Art Museum

eum
De laatste jaren laten particulieren vaker eigen
musea bouwen om hun collectie te tonen aan
publiek. Zo ook de Van den Broek Foundation
van het gelijknamige supermarktconcern, die
momenteel op Landgoed De Keukenhof het
duurzame Lisser Art Museum laat plaatsen, naar
ontwerp van KVDK Architecten. Uniek is het
openbare voetpad door het gebouw heen.

Een openbaar
voetbad loopt
dwars door het
gebouw
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Thuis in utiliteitsen woningbouw
Naast utiliteitsbouw is IBB Kondor ook thuis in woningbouw. Van (grootschalige)
woningbouwprojecten tot binnenstedelijke (her)ontwikkeling. Het team van IBB
Kondor zorgt ook op dit terrein voor een indrukwekkend resultaat. Interesse in een
vrijblijvend gesprek? Bel 071-3050500 of stuur een mail naar: info@ibbkondor.nl

Oude Vaartweg 1 | 2343 JD, Oegstgeest | Postbus 27 | 2300 AA, Leiden | +31 (0)71 305 05 00

www.ibbkondor.nl

Lisse • Lisser Art Museum

Voor het metselwerk gebruikt men een op maat én kleur gemaakte
Deense steensoort van 54 cm lang en 4 cm dik
Entreezijde

In de eeuwenoude tuin ligt een kunstmatig aangelegd
duin. Precies op het punt waar het dijklichaam overgaat in het vlakke land, staat het nieuwe museum. Dit
werd het uitgangspunt voor het ontwerp door KVDK
Architecten: twee grote hardstenen ‘schijven’ van
kroet houden de dijk open. Daartussen bevindt zich
het entreegebied met opvallende glazen puien en een
loper van metselwerk die binnen met buiten verbindt.
Ook opvallend is het openbaar voetpad dat door het
gebouw loopt. Een uitnodigende etalage biedt voetgangers een kijkje in het museum, ook buiten openingstijden.

Veel natuurlijke materialen
Arie Korbee, directeur KVDK Architecten: ‘Om bezoekers het gevoel te geven dat ze de dijk binnenlopen,
bevinden zich op de benedenverdiepingen vooral

Constructie speelt met licht
IBB Kondor uit Oegstgeest, leidt de bouw van het Lisser Art
Museum, een stukje kunst op zich. Bijzondere elementen zijn de
HD-liggers en ovale kolommen met boomschorsstructuur. Licht
versterkt bovendien de beleving van de bezoekers.

Torderende kolommen en HD-liggers
Het museum bestaat uit een constructie waarbij staal is geïntegreerd in betonwerk en is opgebouwd uit vier getordeerde
kolommen, grofweg ovaal van vorm. Alex Kragtwijk, bouwkundig
projectleider bij IBB Kondor: ‘Op de kop van deze kolommen liggen twee HD-liggers.’ Het museum is niet onderheid, maar staat
volledig op een betonplaat van een meter dikte.

Boomschorsstructuur

Doorsnede

natuurlijke materialen. Bijvoorbeeld het kurkachtige materiaal dat gebruikt is voor de afwerking.’ De
verdiepingen daarboven zijn lichter. De hier gelegen expositiezalen krijgen glad gestucte wanden in
taupekleur. De duurzame materiaalkeuze maakt het
gebouw onderhoudsarm.

Opgaan in de natuur
Het museum is een slank gebouw. Voor het metselwerk gebruikt men een op maat én kleur gemaakte
Deense steensoort van wel van 54 cm lang en 4 cm
dik. De steenkleur kent wel twintig verschillende
herfsttinten, alle terug te vinden op het landgoed.
Hiermee drukt het museum een opvallende, maar
toch verfijnde stempel op zijn omgeving.

De kolommen krijgen bekleding van kurk om een boomschorsstructuur na te bootsen. Verder is de glasgevel zesenhalve meter
hoog, ijzeroxidearm en structureel verlijmd. Haaks op deze gevel
staan glazen vinnen voor de stijfheid van de puien. Ook de lift is
volledig van glas. En tot slot is de verlichtingsinstallatie uitgelegd
op basis van spanningsrails. Kragtwijk: ‘Die spanningsrails zijn de
hoofddrager voor het plafond geworden.’

Spelen met licht
Licht speelt op verschillende manieren een belangrijke rol in het
museum. Zo zijn in het gevelmetselwerk buiten brede metselwerkvinnen gemaakt. Kragtwijk: ‘De lichtinval zorgt voor een
bijzondere beleving, doordat je telkens een ander perspectief
krijgt.’ De ledverlichting kreeg een Dali-schakeling die het mogelijk maakt de dimbare verlichting op afstand en aanwezigheid te
sturen. Daarnaast zijn er meerdere lichtstraten, zoals boven de
lichtschacht en het trappenhuis. Via deze laatste kunnen bezoekers het sedumdak bereiken – door zijn inrichting in de toekomst
ook geschikt als expositieruimte.
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Driessen HRM • Helmond

Driessen HRM:

hoofdkantoor met een dorpsstraat

Voorzieningen liggen aan de doprsstraat

Een kinderdagverblijf, een kroeg, een theater, een bibliotheek als spreekkamer
en zelfs een bezinningsruimte: medewerkers van Driessen HRM krijgen de
beschikking over een breed scala aan voorzieningen in hun nieuwe kantoor.

Opdrachtgever
Driessen HRM, Helmond

Bouwbedrijf
BurgtBouw BV, Deurne

Staalconstructies
Jansen Staalbouw, Asten

Architect
Van Aken Architecten, Eindhoven

Installaties
Van Dorp Installatietechniek Helmond,
Helmond (E); Kemtec Installaties,
Budel (W)

Bouwperiode
augustus 2016 – juli 2017

Adviseur installaties
Ingenieursbureau Nelissen, Eindhoven
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Tekst: Margot Visser

Vogelvluchtimpressie toont
nieuwe hoofdkantoor met
de overkapte dorpsstraat;
rechtsboven het bestaande
hoofdkantoor

Hoogwaardige en
huiselijke uitstraling

Een overleg in de kroeg, even bijkomen
in de bezinningsruimte, genieten van
streetfood in het restaurant en aan het
eind van de dag je kinderen ophalen
uit de cr che, het kan allemaal in de
nieuwbouw van Driessen HRM. Als HRMdienstverlener weet Driessen heel goed
wat bijdraagt aan een fijne werkomgeving en dit komt dan ook duidelijk tot
uiting in dit, schuin achter het bestaande
gebouw gelegen, kantoorpand.

Tien locaties
Veel aandacht is besteed aan allerlei
oplossingen op het gebied van vita-

liteit, digitalisering, duurzaamheid,
flexibilisering en de werk/privébalans.
Driessen HRM is de afgelopen jaren
sterk gegroeid en daarom was uitbreiding noodzakelijk. Naast het bestaande
hoofdkantoor en de nieuwbouw in Helmond heeft het bedrijf nog tien locaties
verspreid door het hele land.

Dorpsstraat met glasdak
Het door van Aken Architecten ontworpen gebouw heeft een bruto vloeroppervlak van 4.150 m2 en telt drie bouwlagen.
Centraal gelegen is de dorpsstraat. Deze
is voorzien van een glasdakconstructie

en staat in open verbinding met de op de
eerste verdieping gelegen kantoortuin.
Om geluidsoverlast te beperken wordt
gebruik gemaakt van open stootvoegen
in het metselwerk.

Prefab
BurgtBouw realiseert de nieuwbouw.
Vanwege de korte bouwtijd (een krap
jaar) is gekozen voor veel prefaboplossingen, waaronder een betonskelet van
prefabbeton en kanaalplaatvloeren.
Kenmerkend voor dit werk is het hoge
afwerkingsniveau, vertelt projectleider
Danyel Welten van BurgtBouw. ‘De diver-
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Een bioscoop maakt deel uit van de voorzieningen

Sterk in staalconstructies

Installatietechniek • Utiliteit & industrie
• Duurzaam installeren
• Klimaat installaties
• Sanitaire technieken
• Service & onderhoud
• Industriële piping
Bezoekadres: Randweg Zuid 2, 6021 PW Budel
Tel. 0495 - 492 348 • info@kemtec.nl • www.kemtec.nl

VAN DORP HELMOND:
ZEKER VAN VAKWERK
ZEKER VAN DORP

Van Dorp Helmond | Schootense Dreef 23 | 5708 HZ Helmond
T: (0492) 504 444 | E: infohelmond@vandorp.eu | vandorp.eu
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Voor het vervaardigen van de staalconstructie van het nieuwe
bedrijfspand van Driessen HRM schakelde BurgtBouw staalconstructiebedrijf Jansen Staalbouw in.
Het in Asten gevestigde bedrijf produceert en monteert de volledige staalconstructie, waaronder de THQ-ligggers, de dakopbouw, de kolommen, twee loopbruggen en de liggers voor het
atrium. Ook neemt Jansen Staalbouw deels het tekenwerk voor
zijn rekening.
‘BurgtBouw is een partij met wie we veel samenwerken. Kenmerkend voor dit project is de korte doorlooptijd. We werkten daarom
tussen Kerst en Oud & Nieuw door’, vertelt directeur Ruud Jansen.
Aannemers vormen de belangrijkste opdrachtgevers voor het Brabantse bedrijf. Zijn staalconstructies worden onder meer toegepast in bedrijfsgebouwen, utiliteitsbouw, industriehallen, stallen
en in woningbouw. Daarnaast produceert Jansen Staalbouw ook
trappen, bordessen, balkons, hekken. Het bedrijf werd opgericht
in 1998 en heeft vijftien medewerkers in vaste dienst.

Helmond • Driessen HRM
Bedrijfsrestaurant

Comfortabel werken in
elke ruimte
De diversiteit aan functies in het nieuwe kantoorgebouw van
Driessen HRM – kantoor, conferentieruimte, kinderdagverblijf,
fitnessruimte – vraagt om een per ruimte geregelde klimaatinstallatie. Het klimaatconcept wordt daarom zodanig uitgelegd
dat per individuele ruimte gekoeld en of verwarmd kan worden.

siteit aan materialen geeft het gebouw
een hoogwaardige en huiselijke uitstraling, bijna zoals een woonhuis. Kijk naar
de antieke deuren in de dorpsstraat, de
bijzondere tegeltjes en de gietvloeren.
Ook het stucwerk is van een kwalitatief
zeer hoog niveau.”

Voor de opwekking van warmte en koude wordt gebruik gemaakt
van duurzame installaties voorzien van hoogwaardige warmteterugwinning in combinatie met PV-panelen. In de verblijfsruimten
met een sterk wisselende bezetting en in de kinderopvang is een
vraaggestuurde regeling op basis van CO2 opgenomen.
Werktuigbouwkundig installatiebedrijf Kemtec BV realiseert deze
klimaatinstallatie. Kemtec BV is een gerenommeerd installatiebedrijf gevestigd in het Brabantse Budel, heeft circa zestig medewerkers in vaste dienst en is vooral actief in de gezondheidszorg,
kantoren, scholen en industrie.

Flexibiliteit in werken
Begin november is de fundering gelegd.
In de zomer van 2017 staat de oplevering
gepland. ‘Een uitdagende klus, zeker omdat de invulling van het gebouw nog niet
vaststaat en veel aandacht vergt’, vindt
Welten. ‘Zoveel verschillende ruimten
brengt met zich mee dat er veel tussentijdse wijzigingen plaatsvinden. Dat
vraagt om een hoge mate van flexibiliteit
van ons en onze bouwpartners. Doordat
we feitelijk als één bouwteam samenwerken verloopt dat gelukkig heel goed.’

De nieuwe hoofdvestiging

Installatietechniek één
geheel maken
Een laag energieverbruik en een hoog niveau van gebruiksgemak
zijn belangrijke vereisten waaraan de E-installaties in de nieuwbouw van Driessen HRM moeten voldoen. Van Dorp Helmond
realiseert deze, door ingenieursbureau Nelissen uitgewerkte,
installaties. Deze worden deels ingekocht bij derden (waaronder
de brand- en inbraakbeveiliging, de data-installaties en het camerasysteem), maar Van Dorp is penvoerder voor het geheel.
‘Elke ruimte is anders’, zegt vestigingsdirecteur Arthur Cooijmans.
‘Het is een soort bedrijfsverzamelgebouw van hetzelfde bedrijf.
Voor ons is de uitdaging om er installatietechnisch één geheel
van te maken. Met een goede infrastructuur als basis worden de
komende tijd de E-installaties in BIM verder uitgewerkt. Flexibiliteit en een hoog afwerkingsniveau staan hierbij voorop.’
Het is geen toeval dat Van Dorp en Driessen HRM, beide familiebedrijven, elkaar hebben gevonden. De twee bedrijven zijn bijna
buren. ‘Het is fijn dat we een keer met onze buurman kunnen
samenwerken’, vindt Cooijmans.
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Filmzalen, fitness en horeca naast

het station

Opdrachtgever & ontwikkelaar
Argos Project Management, Herzele (B)

Adviseur constructies
Pieters Bouwtechniek, Haarlem

Architect
Forum Architecten & Planners, Tilburg

Aannemer & coördinator
Remmers Bouwbedrijf, Tilburg
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Bouwprogramma
11 bioscoopzalen, 4 horecagelegenheden, fitness faciliteiten en ruime
parkeergelegenheid
Bouwperiode
oktober 2016 – oktober 2017

Schiedam • Euroscoop

Tekst: Mirjam Oomens

Hoe romantisch de kleine
bioscopen in het hart van
een stad ook mogen zijn, de
moderne bioscoopbezoeker wil
méér. Meer keuze, meer luxe,
meer bereikbaarheid, meer
parkeermogelijkheden. Euroscoop
Schiedam wordt een groot
complex met elf bioscoopzalen,
vier horecagelegenheden en
fitnessfaciliteiten.

Bijna 2.600 filmliefhebbers kunnen tegelijk een film bekijken in elf bioscoopzalen. De auto kwijtraken is geen probleem
met twee ruime parkeerlagen onder de
bioscoop. Door de ligging achter station
Schiedam is het enorme filmcomplex ook
gemakkelijk met het openbaar vervoer
te bereiken. Het complex wordt gebouwd
bovenop een voormalige vuilstort. ‘De
grond is deels herschikt en de rest is blijven liggen’, vertelt projectmanager Peter
Bijl van Bouwbedrijf Remmers uit Tilburg,
verantwoordelijk voor het bouwen en
coördineren van het project. ‘Uiteraard is
de grond goed afgedekt en zijn er geen

risico’s voor de gezondheid. Het is een
bijzondere vorm van effectief hergebruik
van bestaand terrein.’

Stoelen en zaalbekleding
Bioscopen worden in Nederland niet
dagelijks gebouwd en Bijl, die tevens
verantwoordelijk is voor het coördineren
van de verschillende onderaannemers
die aan het werk zijn voor opdrachtgever Argos, ziet leveranciers van diverse
pluimage voorbijkomen. ‘Ik werk bijvoorbeeld niet elke dag samen met leveranciers van stoelen en zaalbekleding’, zegt
hij. ‘Dat maakt het werk veelzijdig. We

Een gebouw van 22 meter hoog met
de bioscoop op tien meter hoogte

Impressie complex

houden de touwtjes strak in handen,
voeren een startgesprek met elke partij
die op het werk begint en maken afspraken over de feedback over eventuele
wijzigingen. Met zoveel partijen is duidelijkheid essentieel. Het moet bekend
zijn wie wanneer komt, wanneer men
klaar en welke wijzigingen we kunnen
verwachten, zodat de andere partijen er

geen hinder van ondervinden. Dat alles
lukt alleen met een strakke regie.’

3D
Het prefabbeton casco is volledig ontworpen en in 3D getekend door Bouwbedrijf Remmers en wordt op locatie
gemonteerd. Alle prefab betonnen
onderdelen worden per week gepland
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Alleen de fundering is
op locatie gemaakt

Euroscoop • Schiedam

WILLEMS

BOVEN-LEEUWEN
staal - rvs - aluminium

Het Willems Anker:

De mooiste oplossing
voor stabiliteit
Het Willems Anker is de nastelbare windverband stabiliteitsoplossing voor
constructies in de staal-, beton-, hout- en bruggenbouw.
Het Willems Anker is het ideale product als onderdeel van een open, transparant,
dynamisch en tijdloos ontwerp door de architect.
Sterke punten zijn onder andere: montagegemak, snelle levertijd, eenvoudig
nastelbaar en voorgemonteerd op systeemmaat.
Flexibiliteit, kwaliteit, aanpakken en het nakomen van afspraken zijn al 60 jaar
onze kernwaarden. En daar zijn we trots op.

www.willems.nl
+31 (0)487 59 23 04
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Centrale hal

en vervolgens per dag aangeleverd. Peter
Bijl: ‘Alleen de fundering is op locatie
gemaakt, voor de rest zijn alle onderdelen in prefabbeton: kolommen, wanden,
kanaalplaatvloeren, sandwichwanden
en borstweringen. Hiermee maken we
een gebouw van 22 meter hoog met
de bioscooplaag op tien meter hoogte.
Daaronder twee parkeerlagen en een
horecagelegenheid, plus een plaats voor
laden en lossen. Aan de binnenzijde gaat
de aandacht vooral uit naar de installaties. De luchtbehandelingskasten worden
buiten de bioscoopzalen opgesteld,
waarbij de frisse lucht naar binnen toe
wordt geleid.’
De eerste filmvertoningen staan gepland
voor het najaar van 2017.

Prefab is de bouwmethode

Gepatenteerd
stabiliteitssysteem voor
Euroscoop
Willems Anker BV, onderdeel van de Willems Boven-Leeuwen
groep, levert de windverbanden voor de Euroscoop, alsmede de
consoles in samenwerking met Willems Constructie. ‘Wij zijn ontwikkelaar en producent van een gepatenteerd, CE-gecertificeerd
nastelbaar windverbandsysteem’, vertelt technisch adviseur Marcel van der Wielen. ‘Bij dit project hebben we de windverbanden
geleverd in twee verschillende diameters: M36 en M42, kruisend
in hetzelfde vlak met behulp van een kruismoer.’ De windverbanden aan de binnenzijde van het pand zijn voorzien van een
twee-laags natlak systeem; die aan de buitenzijde zijn thermisch
verzinkt om corrosie tegen te gaan.

Montagegemak voorop
Bij de windverbanden staat montagegemak voorop. Marcel van
der Wielen: ‘Wij zijn van origine een constructiebedrijf, dus we
hechten veel waarde aan eenduidigheid. Onze windverbanden
komen kant-en-klaar op de bouw, per bouwlaag geleverd, met
labels aan elke stang die corresponderen met de tekening. We
proberen zoveel mogelijk onze planning af te stemmen met die
van de aannemer, zodat er direct met onze producten gewerkt
kan worden.’ Het ontwerp, de engineering, en alle onderdelen
van het stabiliteitssysteem kwamen van één partij. ‘De aannemer
Remmers wilde ontzorgd worden en dat is ook onze kracht. Wij
hebben aan de tekentafel meegedacht hoe de consoles gemonteerd en ingestort moesten worden en hebben de onderdelen
vervolgens volledig geleverd’, besluit van der Wielen.
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Herinrichting en uitbreiding

Museum

Impressie Museum
De Lakenhal aan de
voorzijde (Oude Singel)

Opdrachtgever
Gemeente Leiden

Adviseur installatie
Arup, Amsterdam

Installaties
Homij Technische Installaties, Vianen

Architect restauratie
Julian Harrap Architects (UK)

Adviseur bouwhistorie
Studio BAAC ‘s, Hertogenbosch

Bouwperiode
januari 2017 – juli 2018

Architect nieuwbouw
HappelCornelisseVerhoeve, Rotterdam

Aannemer
Bouwcombinatie Nieuw Laecken
(IBB Kondor en Koninklijke
Woudenberg Ameide)

Bouwprogramma
Restauratie, herinrichting, uitbreiding
museum

Adviseur constructie
Van Rossum, Amsterdam
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Bruto vloeroppervlakte
3.000 m2

Leiden • Herinrichting en uitbreiding Museum Lakenhal

Tekst: Hans Ouwerkerk

Lakenhal
‘Het behouden van cultureel erfgoed
voor de toekomst; dat is onze uitdaging’
Op 16 oktober 2016 was Museum De Lakenhal in Leiden voor het laatst geopend. De dag erop begon
de ontruiming en werden de topstukken overgebracht naar onder meer het Rijksmuseum en het
Mauritshuis. In januari kon Bouwcombinatie Nieuw Laecken (Koninklijke Woudenberg - IBB Kondor)
beginnen aan de grootschalige herinrichting en uitbreiding van het museum. In het voorjaar van
2019 moet de vernieuwde Lakenhal zijn deuren weer openen voor publiek.

Nieuwe gevel aan de Lammermarkt

De operatie moet er onder meer voor
zorgen dat het museum meer ruimte
krijgt voor de vaste collectie. Zo komen
er drie tentoonstellingszalen bij. Bij de
restauratie van de bestaande gebouwdelen probeert men zoveel mogelijk
terug te gaan naar de oorsprong van het
gebouw. Rinus Holler, voor Koninklijke
Woudenberg Ameide als hoofduitvoerder
verantwoordelijk voor het restauratiedeel van het project: ‘We zullen muren
afbreken, op andere plaatsen komen
wanden juist weer terug. Verder lopen

we de gevels na en zullen die herstellen
waar nodig.’ Uiteraard wordt ook het dak
aangepakt. Holler: ‘Van drie zalen gat het
dak er volledig af. De houtconstructie
wordt hersteld waarna we er een nieuw
dak op plaatsen. Uiteraard helemaal in
de stijl van het gebouw.’

Maquette (nieuwbouw
in lichtblauw)

Hergebruik
Een van de voorwaarden van de restauratie is dat van de materialen die men
verwijdert, op een later moment zoveel
mogelijk wordt hergebruikt. Daarvoor
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Herinrichting en uitbreiding Museum Lakenhal • Leiden

Tentoonstellingszaal

EDE
Enka

Voorstraat 7 | 4233 Ea amEidE | t (0183) 60 66 00 | info@koninklijkEwoudEnbErg.nl i www.koninklijkEwoudEnbErg.nl
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Museumcafé

zijn in het gebouw drie depots ingericht.
Holler: ‘Een voor materialen die zeker
hergebruikt worden, een voor collectorsitems die mogelijk op een andere plaats
in de stad terug zullen komen en een
voor materialen die weg kunnen. Of
materialen wel of niet voor hergebruik
in aanmerking komen, bepalen we in
het werk. Je kunt vooraf bepalen wat je
opnieuw kunt of wilt gebruiken, maar de
praktijk zal uitwijzen of dat ook daadwerkelijk lukt. Je weet soms niet of het
lukt om bijvoorbeeld vloertegels onbeschadigd te demonteren. Maar we hebben ruim voldoende ervaring in huis om
dit te doen. Bijvoorbeeld een stuk muur
op te offeren om een monumentaal kozijn te kunnen hergebruiken.’

Oud is leuk
Momenteel is Koninklijke Woudenberg
Ameide bezig met onderzoek, met demontage en met beschermingen aanbrengen. In februari start het werk aan
gevels en daken. Rinus Holler: ‘Heel soms
ontdek je iets bijzonders. Dat is het leuke
van dit vak. Je weet nooit wat je tegenkomt in zulke oude gebouwen.’

Nieuw
De nieuwbouw biedt straks plaats aan
het depot, kantoren en algemene opslag.
IBB Kondor is verantwoordelijk voor
de uitbreidingen. Het ontwerp is ook
verdeeld over nieuwbouw en restauratie.
Architectencombinatie Julian Harrap
Architects (restauratie) en HappelCornelisseVerhoeve (nieuwbouw) hebben
in hun samenwerking een samenspel
gemaakt tussen een klassiek museum
en nieuwbouw met een eigenwijze en
eigentijdse uitstraling. Op de website van
de Lakenhal is een mooie toelichting te
vinden op het ontwerp.

Achterplaats
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Rulewave • Moerdijk

Hoogwaardig logistiek
complex op voormalig

Shell-terrein

Opdrachtgever
DHG Groep, Schiedam
Architect
ConsortArchitects, Rotterdam
Adviseurs
M3E Technical Managers|Consultants,
Breda; AMR Raadgevende ingenieurs
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en bouwconstructeurs, Adviesbureau
Quadrant Ingenieurs, Rotterdam
(buiteninrichting); Incendio BV, Utrecht
(brandveiligheid)
Aannemer
Bouwbedrijf Vrolijk BV, Zevenbergen

E- en W-installaties
Evelo Installatietechniek, Zevenbergen
Sprinkler- en blusinstallaties
Saval Brandbeveiliging, Breda
Laad- en lossystemen
Assa Abbloy Entrance Systems, Ede

Tekst: Margot Visser

Op het voormalige Shell-terrein
in Moerdijk ontwikkelt DHG
een hoogwaardig logistiek
distributiecentrum. De eerste fase
omvat twee gebouwen met een
totale oppervlakte van 46.037 m2.
Een unit is verhuurd aan maritiem
logistiek dienstverlener Rulewave.

Nieuwe
huisvesting
voor Rulewave

Expeditiezijde
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Opening doors
to business & life
assaabloyentrance.nl

ASSA ABLOY Entrance Systems
Adres
Van Weerden Poelmanweg 9
3088 EA Rotterdam
tel +31 (0)10 3038 640

site www.q-ing.nl
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De beste oplossing
voor elke situatie.
We know.

Complete toegangsoplossingen voor de meest
uiteenlopende situaties. Welke systemen passen bij uw
bedrijfsbehoeften? Neem contact met ons op!
Telefoon: 088 - 059 55 00 | assaabloyentrance.nl
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Elk brandrisico vraagt om een vakkundige beoordeling van de situatie. Keuze van
het juiste type detectie en blussing en de plaatsbepaling zijn daarbij van cruciaal
belang. Bij Saval krijgt u een gedegen advies.
Tevens hebben wij langdurige ervaring en grote know-how om deze systemen
te kunnen ontwerpen, bouwen en onderhouden. Dit stelt ons in staat voor u de
beste oplossing te zoeken. De kans is klein dat we voor een nieuw probleem
komen te staan.

saval.nl

De brandbeveiligingsspecialisten van Incendio
hebben zich tot doel gesteld om bedrijven en
instellingen te helpen met het brandveilig maken en
houden van hun bedrijfsvoering. Dit ter waarborging
van de bedrijfscontinuïteit en als onderdeel van
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hoe?
Door gedegen onderzoek naar de specifieke risico’s
van uw bedrijf. Op basis van dat onderzoek kunnen
wij u helpen in het zo efficiënt mogelijk brandveilig
maken van uw deel in onze samenleving.

Create a Fire Safe Environment
Bezoekadres:
Maarssenbroeksedijk 13a
3542 DL Utrecht
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Moerdijk • Rulewave

Nieuwe invulling voor het
voormalige Shell-terrein

Achterzijde Rulewave

Rulewave International Shipping and
Forwarding brengt al haar activiteiten
onder in Moerdijk. Het Ridderkerkse
bedrijf, dat wereldwijd diensten en materialen levert aan de offshore, zit nu nog
verspreid over acht locaties en wil dit
terugbrengen naar één centrale plek aan
de Energieweg in de gemeente Moerdijk.

20.000 + 26.000 m2
De nieuwbouw in Moerdijk heeft een
totale oppervlakte van circa 20.000 m2,
bestaande uit 17.651 m2 warehouse voor
opslag van zowel normale koopmansgoederen als verpakte gevaarlijke stoffen
goederen (ADR-goederen), 1.310 m2 mezzanine en 836 m2 kantoor. Het tweede
distributiecentrum, dat gelijktijdig wordt
ontwikkeld, heeft een identieke indeling
en is zo’n 6.000 m2 groter. Dit pand is
uitsluitend bestemd voor de opslag van
koopmansgoederen. Het ontwerp van
beide panden is van Consort Architects
uit Rotterdam.

600 palen van 30 meter lang

ADR

Bouwbedrijf Vrolijk uit Zevenbergen is
verantwoordelijk voor de totale turnkey
oplevering van het project. Grote uitdaging is de ambitieuze planning. Eind
van het jaar loopt het huurcontract van
Rulewave in Ridderkerk af en moet het
bedrijf haar goederen van de bestaande
loods overbrengen naar Moerdijk. ‘Het
aanbrengen van de fundering en de vloeren was hier vanwege de grote aantallen
en diepte behoorlijk complex’, vertelt
projectleider John Roovers. ‘We hebben
in totaal zo’n 600 fundatiepalen van
30 meter, zowel HSP als Vibropalen, en
3.500 vloerpalen aangebracht. Dit duurde
langer dan verwacht waardoor we later
met de ruwbouw zijn gestart. Samen
met de onderaannemers hebben we een
hele strakke planning gemaakt tot eind
december, waardoor we naar verwachting toch op tijd kunnen opleveren.’

Aangezien het pand deels bestemd is
voor de opslag van milieubelastende
stoffen, dient er voldaan te worden aan
tal van eisen op het gebied van veiligheid. Een maximale brandwerendheid is
uiteraard een belangrijk aandachtspunt.
Voor de ADR-compartimenten is om die
reden gekozen voor betonskeletbouw,
terwijl de overige opslagruimten zijn
opgetrokken uit een staalconstructie.
De brandveiligheidsinstallatie bestaat
uit een ESFR-sprinklerinstallatie voor de
gewone opslag en een CO2-blusgasinstallatie voor de ADR-compartimenten.
In het pand van Rulewave is een extra
watervoorziening gerealiseerd bestaande
uit een tank van circa 800 m3.
Na het opslaggedeelte zal in januari de
oplevering van het kantoor volgen. Het
tweede, nog niet verhuurde gebouw,
wordt naar verwachting in het tweede
kwartaal van 2017 opgeleverd.
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Uw Bouwpartner

van ontwerp tot oplevering

Het pand dient te voldoen
aan tal van eisen op het
gebied van veiligheid.
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ADR-compartimenten zijn van beton de
overige ruimten zijn opgetrokken uit staal

Brandveilig nu én in de
toekomst
Om een brandveilig complex te realiseren schakelde DHG Groep
de experts van Incendio BV in. In de initiatieffase inventariseerde
het in brandveiligheid en brandbeveiligingsinstallaties gespecialiseerde advies- en trainingsbureau samen met opdrachtgever,
architect en adviseurs alle wensen. De uitwerking is in een vroeg
stadium met het bevoegd gezag afgestemd, waardoor het vergunningentraject soepel verliep.
Toekomstbestendigheid is een belangrijk uitgangspunt voor
opdrachtgever DHG Groep. Het complex dient veranderende
huurderswensen op te kunnen vangen. Op twee manieren is
hiermee rekening gehouden. Er zijn voorzieningen getroffen
voor toekomstige uitbreiding van de blusgasinstallatie, met als
uitgangspunt een zo breed mogelijk scala aan producten te kunnen beveiligen. Ook adviseerde Incendio de betrouwbaarheid van
de sprinklerinstallatie tot boven de minimale eisen te verhogen.
‘Door het minimaliseren van de faalkans van de sprinklerinstallatie is verdere aantoonplicht van vuurbelastingen in de gebouwen niet nodig gebleken en zijn brandwerendheden van gevels
verlaagd’, legt adviseur Martin van Herk uit.
In het gebouw van Rulewave is een centrale bluswatervoorziening gerealiseerd die voor alle (toekomstige) gebouwen bruikbaar is. Zo is toekomstgericht nagedacht niet alleen wat betreft
de gebouwen, maar voor het hele terrein.

Moerdijk • Rulewave

ASSA ABLOY Entrance
Systems levert verzwaarde
Crawford dock levellers
Smartlog Moerdijk 2 bestaat uit twee fases, waarbij in totaal
zes nieuwe distributiecentra gebouwd worden. In de eerste fase
worden er twee centra gebouwd met een totaaloppervlak van
44.000 m2, waarvan de eerste binnenkort in gebruik wordt genomen door Rulewave en Koopmans Goederen.
Als totaalleverancier van automatische toegangsoplossingen
heeft ASSA ABLOY Entrance Systems hier een mooie bijdrage aan
mogen leveren. Essentieel bij de nieuwbouw van distributiecentra
zijn de laad- en lossystemen. Door DHG, de vastgoedontwikkelaar,
is er in het beginstadium kritisch gekeken naar de dock levellers.
Voor beide distributiecentra was het van belang om levellers toe
te passen die meer dan de standaard 6 ton dynamische lading
kunnen dragen. DHG wist uit ervaring dat ASSA ABLOY Entrance
Systems levellers levert van uitstekende kwaliteit. De Crawford
DL6010S dock levellers hebben een dynamische draagkracht van
100 kN (tien ton).
Naast deze Crawford dock levellers zijn er ook Crawford dock
shelters, buffers, hoekkussens, wielgeleiders en brievenbusafdichtingen geleverd. Dit alles resulteert in twee mooie distributiecentra waar medewerkers en vrachtwagenchauffeurs veilig en
efficiënt kunnen laden en lossen.
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Rulewave • Moerdijk

E- en W-installaties in
één hand

Vloeraanleg

De korte bouwtijd van het DC voor Rulewave is, evenals voor de
andere betrokken partijen, de grootste uitdaging voor installateur Evelo BV. Doordat het installatiebedrijf uit Zevenbergen
zowel de E- als W-installaties voor haar rekening neemt, verloopt
dit traject volgens directeur Ad Farla op de meest efficiënte wijze.
‘We maken het geheel met onze eigen ploeg en kunnen daardoor zaken combineren, zoals bijvoorbeeld het aanleggen van de
kabelgoten en de ophanging van de gasleidingen. Ook heeft de
aannemer maar met één aanspreekpunt te maken. Dat scheelt
tijd en werkt prettiger.’
De W-installaties bestaan uit heaterverwarming (tot 5 graden
Celsius) in de hallen en een VRF systeem met warmteterugwinning aangevuld met vloerverwarming in de kantoren. De
verlichting bestaat in de hallen uit TL-lijnverlichting met bewegingssensoren. In de kantoren wordt ledverlichting met aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling aangebracht.

Eerder nadenken over
terreininrichting eyeopener
voor opdrachtgever
Terreininrichting is een projectonderdeel dat vaak te laat of
te weinig aandacht krijgt. Adviesbureau Quadrant Ingenieurs
adviseert om juist in een vroeg stadium hiermee te beginnen. Dit
komt de afstemming met de stakeholders zoals gemeenten en
havenschappen ten goede, waardoor bijvoorbeeld vergunningen
sneller rond zijn.
Rulewave is een mooi voorbeeld van hoe het zou moeten volgens
ontwerpprojectleider Ruben Holtz. ‘We zaten in de ontwerpfase
aan tafel met de gemeente en het havenschap. Zo konden we
zorgen voor een optimale inrichting van onder meer afwatervoorzieningen en watercompensatie en konden we het vergunningentraject beheersen. Deze manier van werken was een eyeopener voor onze opdrachtgever DHG. Ze zien nu de voordelen in
van een goede voorbereiding. Inmiddels werken we op meerdere
projecten voor hen.’
Quadrant Ingenieurs is een middelgroot ingenieursbureau.
Kenmerkend voor het Rotterdamse bureau zijn de pragmatische
aanpak en de platte organisatie. ‘Bij ons krijg je direct de juiste
persoon aan de lijn die je probleem kan oplossen’, zegt Holtz.
‘Onze mensen zijn breed inzetbaar, ze kunnen zowel tekenen en
rekenen als een advies schrijven. Het meest waardevolle vind ik
dat we ervaring hebben bij zowel ingenieursbureaus als aannemers: we spreken beide talen.’
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Totaaloplossing in
brandveiligheid
Vanwege de opslag van gevaarlijke stoffen (PGS15) worden
hoge eisen gesteld aan de brandveiligheidsvoorzieningen in de
nieuwbouw van Rulewave. Specialist Saval BV zat al in een vroeg
stadium met aannemer Vrolijk, ConsortArchitects en ontwikkelaar DHG aan tafel om de juiste maatregelen te bepalen. Zowel
de engineering, uitvoering als het onderhoud van de brandveiligheidsinstallaties zijn in handen van Saval. ‘De kracht van Saval is
dat men alles in één hand heeft: advies, realisatie en onderhoud’,
zegt Pieter Verstappen, directeur business unit Systems.
De voorzieningen voor Rulewave bestaan uit een diversiteit aan
installaties: een sprinklersysteem voor de gewone opslagruimten,
een CO2-gasblussysteem voor de PGS15 ruimten en branddetectie- en ontruimingsinstallaties voor het gehele pand. Blussen met
CO2 heeft als voordeel dat er minder vervuiling van de opgeslagen
goederen en het milieu optreedt.
Naast deze installaties heeft Saval ook de brandblussers en
brandslanghaspels verzorgd die zijn aangesloten op de sprinklerinstallatie. Het terrein heeft geen openbare waterleiding
waardoor ook de brandweer gebruik moet kunnen maken van de
sprinklerwatervoorraad en de pompkamer.
Saval BV, onderdeel van SK Fire Safety Group, is volledig gespecialiseerd in brandveiligheid. Met de divisies Products, Systems,
Oil & Gas en Aviation wordt de markt bediend. Saval BV opereert
vanuit Breda.
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