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Fresh Care Convenience • Dronten

Van voedsel naar
ready-to-eat

producten
Fresh Care Convenience, onderdeel van Staay Food Group, heeft op de Poort
van Dronten een nieuwe groentensnijderij, met kantoren, city farming en eigen
waterzuivering. Het innovatieve geheel is gebouwd door Heembouw uit Breda.
Fresh Care Convenience is gespecialiseerd in het verwerken van verse groenten,
fruit en andere natuurlijke ingrediënten tot kant-en-klaar verpakkingen.
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Fresh Care Convenience
in vogelvlucht
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Opdrachtgever
Staay Food Group, Papendrecht
Architect
Habeon Architecten, Roelofarendsveen
Constructeur
Samen Advies & Engineering,
Nieuwegein
Koelbeplating en deuren
KIM Nederland BV, Apeldoorn
Verwarmingsinstallatie
Installatiebedrijf Vink & Zn BV,
Roelofarendsveen
Koelinstallaties
Huijbregts Koeltechniek BV,
Prinsenbeek

Metalen buisleidingen en goten
Ingenieursbureau Schneider BV,
Winterswijk
Sprinkler- en blusinstallaties
Unica Automatic Sprinkler BV,
Hoevelaken
Ventilatie en luchtbehandeling
(ontwerp en uitvoering)
Colt International BV, Katwijk

Vloeren
DRT Vloeren BV, Oss
Systeemwanden en plafonds
SBB Binnen afbouw BV, Amersfoort
Tanks
Polum BV, Lemmer
Balies en kasten
BEMA Interieurbouw BV, Nieuw Vennep

Staalbouw
De Kok Staalbouw BV, Heerle

Goederenlift
Lodige Benelux BV, Den Bosch

Reclame op gevel
Haaxman Lichtreclame BV, Mijdrecht

Bruto vloeroppervlakte
Totaal: 28.000 m2, waarvan 900 m2
installatieruimte, 1.300 m2 kantoor en
189 m2 shipping-office

RVS Bekleding
Sercon Special Products BV, Dronten

Food grade composiet
tanks.
De opslagtanks voor Staay zijn geleverd door Polem BV uit het
Friese Lemmer. ‘Het zijn tien composiet tanks in allerlei soorten
en maten’, aldus Sjouke Miedema, accountmanager bij Polem.
‘Door de diversiteit was dit voor ons een bijzondere opdracht.’
De grootste tank is bedoeld voor de opslag van koud proceswater. De silo heeft een diameter van 8 meter en een inhoud van
250 m3. Miedema: ‘Het water moet op een temperatuur van
twee tot zeven graden Celcius worden opgeslagen. Daarom
hebben we de tankwand als sandwich opgebouwd: composietisolatie-composiet.’ Ook de twee tanks voor proceswater (90°C)
en de tanks voor raapolie en suikerwater (3°C) zijn op die manier
geïsoleerd. De overige vijf tanks, om sauzen in op te slaan, zijn
niet geïsoleerd.

HighCare werken
Vink Installatiegroep (Roelofsarendsveen) heeft in zowel het
kantoor als in de productieruimten de reguliere sanitaire- en
werktuigkundige voorzieningen aangebracht. ‘En tevens de perslucht- hogedruk- en vacuümleidingen’, vult projectleider Harmen
Verweij van Vink aan. ‘Leidingen voor stikstofgas en CO2 zijn ook
van onze hand, evenals die voor het ijswater en bedrijfswater.’
Geen routineklus voor de installatiemonteurs: ‘In de productiehal
ligt op acht meter hoogte een beloopbaar plafond. Daarboven
zijn alle hoofdinstallaties gemonteerd. Vanaf dit plafond zakken
leidingen verticaal naar de machines in de highcare productiehal.
Er is hierdoor geen horizontaal leidingwerk. Logisch, vanwege
de hygiëne, maar het betekende ook een bijzondere manier van
werken voor onze mannen. Door beperkte stahoogte boven het
plafond en het vele vakwerk in de staalconstructie was er slechts
beperkte werkruimte.’

Spectaculair vervoer
‘Wij zijn gespecialiseerd in dit soort tanks’, vertelt Miedema.
‘Zo hebben wij ook de tank met een diameter van acht meter
compleet in onze fabriek gebouwd en daarna in één stuk naar
Dronten getransporteerd. Hierdoor hoeven wij geen langdurige
verstorende werkzaamheden bij de gebruiker op locatie te verrichten. Het transport verliep deels over water, deels over de weg.’
Polem BV is onderdeel van de wereldwijd opererende Plasticon
Group, en produceert onder meer food grade tanks & silo’s
vanaf 5 m3 tot 1.500 m3. ‘Allemaal volledig naadloos’, benadrukt
Miedema. ‘Onze klanten roemen vooral de gladde binnenkant,
met als voordelen bijvoorbeeld goed leeglopen en eenvoudig en
snel reinigen van de tanks en de hoge resistentie tegen chemicaliën en corrosie.’
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D u t c h s u s t a i n a b i l i t y fo r a p r o f i t a b l e f u t u r e
Colubris Environment, een bedrijvengroep die de industriële sector voorziet van winstgevende verdienmodellen door haar duurzame techniek en kennis te gebruiken om
diverse afvallen te scheiden, herbruikbare grondstoffen uit afval(water) te winnen en
energie of schoon water uit afvalwater te halen.
Onze specialismen bieden we aan onder onze eigen merken:
Ingenieursbureau Schneider, Redox, UCY en K-Pack.
Ingenieursbureau Schneider
Specialisten in het ontwerp en de realisatie van duurzame industriële
afvalwaterzuiveringsinstallaties voor de voedingsmiddelensector.

Schneider, a Colubris Environment Company
telefoon: (0543) 54 62 80
www.colubris-environment.nl

member of:

Dronten • Fresh Care Convenience

Tekst: Marije Klein, Mirjam Oomens, Margot Visser

Kantoorfuncties aan de voorzijde

Fresh Care Convenience zit al sinds 2001
in Dronten. En sindsdien is de vraag
naar kant-en-klare producten flink
toegenomen. Vooral in Duitsland laat de
vraag naar ready-to-eat producten een
flinke stijgende lijn zien. Daarom had
het bedrijf niet langer genoeg aan de
ruimte die ze al in de gemeente hadden. Het nieuwe, grotere pand beslaat in
totaal bijna 28.000 m2, met een verdiepingsvloer van 3.800 m2, 900 m2 installatieruimte, 1.300 m2 kantoor en 189 m2
shipping-office.

High-care en low-care ruimtes
De nieuwe fabriek is een knap technisch
geheel met high-care en low-care ruimtes. De hal waar verse groenten worden
gesneden en verpakt wordt compleet
gekoeld. Daarnaast voldoet de nieuwe
productiesite aan de laatste regels. Koeling en luchtzuivering zorgen dat het
voldoet aan de bacteriologische eisen en
regelgeving rondom voedselveiligheid.

Fresh Care Convenience beschikt over een
eigen waterzuiveringsinstallatie

Los- en laaddocks aan de achterzijde

Industriebouw • april 2017 • 9

Groenteverwerker beschikt over eigen waterzuiveringsinstallatie

Kantoorgevel met (bescheiden) hoofdentree

City farming
Er wordt niet alleen verwerkt en verpakt
op de locatie. Samen met onderwijsinstituut Aeresgroep Dronten kweekt Fresh
Care Convenience zelf ook sla op. Dat
doen ze op water met voedingsstoffen en
onder ledverlichting. In het totaal wordt,
in meerdere lagen, 9.000 m2 aan ledlampen gemonteerd, het zogenoemde cityfarming. Bij de bouw van dit gedeelte
adviseerden de Wageningen Universiteit,
Researchcentre HAS Hogeschool, Philips
en Rijk Zwaan.

Eigen waterzuivering
Dat het bedrijf innovatief gebouwd is
blijkt ook uit het feit dat op het terrein een eigen waterzuivering staat.
In landen om ons heen werden is dat
gebruikelijk, in Nederland nog niet. In
die waterzuivering wordt het afval zover
gezuiverd, dat het uiteindelijk op het op-

Foto ten tijde van het bouwen van de staalconstructie
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Dronten • Fresh Care Convenience

De lange voorzijde van Fresh Care Convenience in Dronten

pervlaktewater geloosd kan worden.
De Staay Food Group levert al sinds 1946
groenten en fruit, dat zowel in Nederland
als in het buitenland worden geteeld.
Maar wel altijd op eigen terrein. Op dit
moment werken er wereldwijd 3000
mensen voor Staay. 600 daarvan werken
op Nederlandse bodem. In het oude pand
in Dronten werkten 350 mensen. Staay
zelf verwacht in het nieuwe pand aan
ruim 500 mensen werk te verschaffen.
Eind april 2016 sloeg burgemeester Aat de
Jonge van Dronten de eerste paal. Ruim
een jaar later, begin juni, zal het bijzondere geheel opgeleverd kunnen worden.

Specialist in
industriële
vloertoepassingen
Landweerstraat Zuid 140,Oss
Postbus 653,5340 AR Oss
T. 0031 (0)41 2 642588
www.drtvloeren.nl
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Focus op kwaliteit

SAMEN…CREËREN WE
SYNERGIE. MET SAMEN
ADVIES & ENGINEERING
HEEFT U EEN BETROKKEN
PARTNER EN BOUWT U AAN
EEN BETER RESULTAAT.
ADVIES OP CONSTRUCTIEF
GEBIED, MAAR OOK
PROCESGERICHT. EEN
BETER RESULTAAT
BEGINT…SAMEN!

SAMEN CREËREN
SAMEN REALISEREN
SAMEN WERKEN

www.samen-advies.nl
mail@samen-advies.nl

Waarom kiezen voor SERCON?
• Totaalleverancier: engineering, eindproducten,
halffabricaten, bewerking en onderhoud onder
één dak
• Efficiënt: optimaal gebruik van verschillende
bewerkingstechnieken
• Eén vast aanspreekpunt voor al uw vragen
• Al 40 jaar focus op kwaliteit, flexibiliteit en
duurzaamheid
• Oplossingen op maat

Fazantendreef 25
8251 JR Dronten
The Netherlands
T +31 (0) 321 31 63 34
F +31 (0) 321 31 75 83
E info@sercongroup.nl
I www.sercongroup.nl

CREATIEF IN LITENBOUW
Lödige Benelux is een zelfstandige onderneming en
specialist op het gebied van lifttechnieken zoals personenen goederenliften, goederenheffers, vloerluikheffers en
speciaalbouw.
Naast een totaal programma en klantspecifieke producten
biedt Lödige service, onderhoud en renovatie. Niet alleen
voor de eigen liften, maar ook aan liften van derden. Ook
dat betekent dat de opdrachtgever nog slechts te maken
heeft met één aanspreekpartner. Alles verzorgd door eigen
monteurs, die de installaties op en top kennen.
CERTIFICERING
Lödige Benelux is gecertificeerd volgens ISO 9001,
module H Richtlijn Liften, ISO 14001, NEN EN 13015, de
machinerichtlijn 2006/42/EG, VCA** dit alles ten behoeve
van de eigen productontwikkeling, montage en service.

LÖDIGE BENELUX
Kasteleinenkampweg 14 | Postbus 3057
NL-5203 DB `s-Hertogenbosch
Telefoon: +31 (073) 624 93 00
Telefax: +31 (073) 624 93 10
E-mail: lodige@lodige.nl

TECHNOLOGY IN MOTION
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www.lodige.nl

Dronten • Fresh Care Convenience

Dynamisch constructie-ontwerp
Het constructie-ontwerp voor Staay Fresh Care Convenience bleek
een dynamisch ontwerpproces te worden. Iris van Grinsven, adviseur
bij Samen advies & engineering te Nieuwegein: ‘Dat kwam mede
doordat het in productieproces van Staay in een laat stadium een
aantal wijzigingen doorgevoerd zijn. We zijn uiteraard door Staay
goed geïnformeerd over het productieproces. Dat is nodig om te
kunnen denken in oplossingen en om écht maatwerk te leveren.’ Zo
was bijvoorbeeld aan het begin nog niet precies duidelijk hoe de vele
installaties op en onder het dak werden geplaatst.

Eigen waterzuivering
Het kantoor en de productiehal werden ontworpen door Samen.
Maar Van Grinsvens collega Harold Fidder wijst ook nog graag even
op de waterzuivering van Staay. ‘Wij mochten adviseren bij de bouw
van de waterzuiveringsinstallatie naast het pand van Staay. Dat is
toch wel bijzonder; een bedrijf met zijn eigen waterzuivering. Mooi
dat we hieraan mee mochten en konden werken.’

Veel BIM-vergaderingen
Om het ontwerp- en bouwproces goed te kunnen laten verlopen
was er afstemming in BIM sessies met alle bouwpartners. Terwijl de
bouw al was gestart werd het ontwerp van de verdiepingsvloer aangepast en een gedeelte van de vloer verdiept uitgevoerd, door een
andere keuze van de productielijn. ‘Je kunt je voorstellen dat dat veel
creativiteit en flexibiliteit vraagt, zodat alles wel blijft kloppen. Korte
lijnen en intensief samenwerken is dan echt nodig. Naar tevredenheid kunnen we zeggen.’

Composiet silo’s & tanks
capaciteiten tot 1500 m³ en Ø 9.0 m

Al ruim 40 jaar is Polem marktleider op het gebied van composiet silo’s en
opslagtanks. Een positie die is bereikt door altijd te luisteren naar de wensen van
de klant en daarop de producten en diensten af te stemmen. Zo zijn bijvoorbeeld
de mogelijke diameters en hoogtes de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen,
waardoor een opslagcapaciteit tot 1500 m³ kan worden gerealiseerd.

www.polem.com
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Volledig Lean afbouwen
Pas zes jaar bestaat SBB Binnenafbouw, maar in die korte
tijd heeft het bedrijf een imposante portefeuille weten op te
bouwen met projecten als de Rotterdamse Markthal, het UMC
Utrecht, het European Patent Office in Rijswijk en het ziekenhuis
op Aruba.
Voor Fresh Care Convenience leverde en monteerde SBB Binnenafbouw de wanden en plafonds voor het kantoorgedeelte, de
shipping office en de personeelsingang. ‘Prettig was dat het project volledig in Lean was uitgewerkt’, meldt projectleider Maikel
Kruizinga. ‘Vooral in het begin moesten we flink meters maken,
maar dat is juist een sterkte van ons bedrijf. Wij staan voor heel
snel en flexibel bouwen. Belt een opdrachtgever ons vandaag,
dan kunnen we binnen twee dagen starten, ongeacht of het een
groot of klein project is. We werken met een klein team dat goed
op elkaar is ingespeeld, dat maakt het verschil.’

Sprinkler- en blusinstallaties snelst en
meest effectief
Sprinklerbeveiliging is de snelste en meest effectieve vorm van
brandbestrijding. Op basis van het uitgangspuntendocument
(UPD) dat door de adviseur, opdrachtgever en hoofdaannemer is
opgesteld, realiseerde Unica Automatic Sprinkler (UAS) de natteblusinstallatie voor Fresh-Care Convenience.
De gehele hal, inclusief de productiehallen, de inpakafdelingen en de kantoorruimte, is voorzien van watersprinklers. ‘Het
betreft een diversiteit aan ESFR-sprinklers; dat zijn vrij grote
sprinklers waar veel water uit komt’, vertelt UAS projectleider
Martien van de Beek. ‘De sprinklers worden gevoed door een
sprinklerpomp in een pompkamer, met connectie naar een watertank van circa 600 m3. Ook die is door ons geplaatst. Verder
heeft ons team de engineering en de installatie verzorgd.’ De
samenwerking met Heembouw bestaat al langer. ‘We weten
wat we aan elkaar hebben en zijn transparant naar elkaar’, zegt
Van de Beek. ‘Er is sprake van partnership en vertrouwen, ook
richting de toekomst.’

Schone lucht op
operatiekamerniveau
De klimaatbeheersing van Fresh Care Convenience is ontworpen
en geregeld door Colt International te Cuijck. ‘Tien luchtbehandelingskasten zorgen dat de omstandigheden ideaal zijn voor
het product, maar daarbij ook voor de mensen in de ruimte,’
benadrukt Kees Sietsma, Commercieel Manager HVAC bij Colt.
‘Het ready-to-eat product moet 100 procent hygiënisch verwerkt
worden. Maar de mensen die aan het product werken, moeten
zich ook comfortabel voelen. In een omgeving van 2 tot 7 graden
vergt dat wel wat maatregelen. Het personeel op de vloer moet
bijvoorbeeld niet continu in de tocht staan, omdat de producten
koud moeten blijven. Onze installaties kunnen dat regelen.’

Vocht en bacteriën
Niet alleen temperaturen zijn belangrijk in bij een hygiënisch
klimaatontwerp. Ook d e vochtigheidsgraad is een continu
aandachtspunt van bedrijven waar vers voedsel verwerkt wordt.
Bij een te vochtige omgeving floreren de bacteriën. En omdat er
veel gespoeld en gewassen wordt in de productiehal, is het risico
op te veel vocht al snel groot. Om de luchtvochtigheid en dus de
vochtigheid van het product goed te kunnen reguleren werken
de installaties van Colt met overdruk en onderdruk. Zo kunnen de
luchtstromen gestuurd worden.

Gegarandeerd systeem
Om die stromen goed te kunnen sturen, was het belangrijk dat Colt
niet alleen de levering en plaatsing op zich nam, maar ook het ontwerp en de engineering. ‘Wij zijn blij dat we hebben mogen meedenken in het complete concept en dat we onze inbreng mochten
doen bij de indeling van de productiehal. Alleen op die voorwaarde
kunnen wij een gegarandeerd systeem leveren’, aldus Sietsma. ‘Wij
moeten namelijk zeker weten dat de routing van de producten
klopt met ons klimaatsysteem. Die routing moet afgesteld zijn op
onze verdeling van boven- en onderdruk. Je kunt je voorstellen dat
dat precies komt. Dat hebben we graag in eigen hand.’

Niets aan het toeval overgelaten
Sietsma is trots op de gerealiseerde oplossing: ‘De lucht wordt nu
gefilterd tot operatiekamerniveau. Een drietrapsfilter zorgt voor
absoluut schone lucht. Een grove filter, een fijne filter en uiteindelijk een HEPA-filter. In deze voedselverwerkingsruimtes wordt
niets aan het toeval overgelaten.’

Voedselveilige installatie
Bijzonderheden van het project voor de sprinklerinstallateur zijn
de omvang van het project en de indeling van het gebouw. ‘Het
gros van de sprinklerbuizen bevindt zich boven de plafonds, waar
een tussenvloer bovenin het dak is geplaatst. Je ziet alleen de
sprinklers zelf aan het plafond. Dat is niet alleen voor het oog. We
voldoen hiermee ook aan de eisen voor voedselveiligheid’, besluit
Van de Beek.
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SBB binnenafbouw b.v.
Drs. W. van Royenstraat 18
3871 AN Hoevelaken
Tel : 033 - 24 71 030
Fax : 033 - 24 71 039
peter@sbbbinnenafbouw.nl
www.sbbbinnenafbouw.nl
BTWnummer:
NL850498983B01
Kamer van koophandel:
52557863

Neerloopweg 34 4814 RS Breda
E. info@huijbregtskoeltechniek.nl | T. 076 5425734

24-uurs service

www.huijbregtskoeltechniek.nl

IS UW LOCATIE
VOLDOENDE BESCHERMD
TEGEN BRAND?

Voor elke situatie een passende brandbeveiliging.
Benieuwd naar de mogelijkheden?
033-247 80 80, www.unica.nl/brandbeveiliging
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Maatwerk in
goederenheffers
De nieuwe hightech productiesite van Staay Fresh Care Convenience is maar liefst 28.000 m2 groot. Voor het transport van de
verse groenten en fruit tussen de verschillende etages zijn vier
goederenliften geleverd en geïnstalleerd door Lödige Benelux,
specialist in transporttechnische oplossingen. Het betreft het
type Sherpa, een goederenheffer met vrijstaande liftschacht en
een capaciteit tot 3.000 kg. De Sherpa is qua lifthoogte, materiaal
en uiterlijk volledig op maat te maken. De liften in Dronten zijn
volledig in roestvrijstaal uitgevoerd om te kunnen voldoen aan de
eisen ten aanzien van voedselveiligheid en hygiëne.
In haar marktbenadering legt Lödige Benelux de nadruk op
een persoonlijke aanpak. ‘Bij ons heb je van begin tot eind met
maar één aanspreekpunt te maken’, vertelt Wim Kolsters van
Lödige. ‘De sales engineer begeleidt het traject vanaf de aanbieding tot en met de montage, die door onze eigen montageploeg wordt gedaan. We hebben bovendien een heel ervaren
team. Belangrijk in een nichemarkt als deze, waarin advies
belangrijker is dan het commerciële aspect. Het gaat er immers
om dat de klant de juiste installatie aanschaft die een jaar of
twintig mee kan.’

Vernieuwende
transkritische CO2
koelinstallatie
In het nieuwe pand van Staay staat één van de grootste transkritische CO2-koelinstallatie van Europa. Misschien zelfs wel de
allergrootste, maar daar durft leverancier en CO2-specialist Rob
Huijbregts niet van uit te gaan: ‘Op het moment van bouwen was
het de grootste, maar de ontwikkelingen gaan zo snel, dat er misschien al wel weer aan een grotere gewerkt wordt.’ Vast staat dat
deze installatie voldoet aan de nieuwste en modernste eisen, met
een zeer hoge energie-efficiëntie. Een transkritische installatie is
een koudeinstallatie die volledig gebruik maakt van het natuurlijke koudemiddel CO2.
Huijbregts koelinstallaties uit Breda levert de koelvraag voor de
productieruimtes en de koeling van de bewaarcellen. ‘We doen dat
met een primair koelsysteem. Vanwege de toenemende eis voor natuurlijke koelmiddelen, hebben wij ons gespecialiseerd in CO2. Hier
maken we gebruik van meerdere kleine zuigcompressoren, voor
meer betrouwbaarheid’, aldus Huijbregts. ‘Alle apparatuur komt
van innovatieve Nederlandse of Europese leveranciers. Mooi om
vernieuwend te mogen werken in een toch al vernieuwend project.’

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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Afvalverwerking en
waterzuivering

Op maat gemaakte RVS
oplossingen

Ingenieursbureau Schneider uit Winterswijk heeft het complete
groente-afvalverwerkingssysteem en de complete afvalwaterzuiveringsinstallatie ontworpen en geleverd. ‘Door op deze manier
te werken, kunnen wij een fraai totaalproduct afleveren, daarin
is onze firma gespecialiseerd’, licht business-unit-manager Paul
Geessinck toe.

Sercon Special Products in Dronten is specialist in RVS-toepassingen, met name in high-care- omgevingen. ‘Wij werken al jaren
voor Fresh Care Convenience’’ aldus Niels Reimert, directeur van
Sercon. ‘Ook nu konden we helpen met verschillende producten
en oplossingen. Ze zochten een aanpassing aan putten in de
groentesnijhal. Daar moesten meer filters op. Wij hebben er een
extra bodem ondergebracht, met filtergaten. Daardoor is het snijafval makkelijker te verwijderen en komt dit niet in het afvoersysteem. Dit is makkelijk schoon te houden.’

Het proces begint bij het afvoeren van afval in de groenteverwerkingsruimte. Dat verloopt via roestvrij stalen afvalafvoergoten
die worden gespoeld met gerecycled water. Voordelen volgens
Geessinck: ‘Door deze door de afvaltransportgoten blijft de vloer
schoon, er is geen heftruckverkeer en er gaat geen geconditioneerde lucht door opengaande deuren.’
Het afvalwater dat uit de productie komt, wordt grof en fijn
gezeefd en gaat vervolgens door een zandseparator. Daarna
wordt er een biologische aerobe zuivering toegepast. ‘Door het
gebruik van de juiste bacteriën wordt het water zo schoon, dat
het geloosd kan worden in het oppervlaktewater.’

Sercon leverde daarnaast 120 meter hekwerk op de tweede
verdieping, de trappen naar de overstortverdieping, tientallen kabeldoorvoeren en RVS-holplinten voor hygiënische afdichting van
afvoerbuizen. RVS-trapopgangen naar de verdieping werden verfraaid en afgedicht, zodat er geen vuil naar beneden kan komen.
‘De mooiste uitdaging waren RVS-draaiarmen die afvalwater van
machines direct op putjes moeten laten uitkomen’, vertelt Reimert. ‘Die hebben we op maat én draaiend kunnen maken, door
goed te overleggen met de technische dienst van Fresh Care.’

Experts in belettering
Vierenhalf meter hoog en ongeveer 35 meter lang is het logo
op de gevel van Staay Fresh Care Convenience. Omdat leverancier Haaxman Lichtreclame gebonden was aan een maximaal
gewicht werd gekozen voor een licht materiaal, namelijk Dibond,
in de standaardkleuren blauw en rood met een folie-afwerking in
wit. De onverlichte letters zijn met jochels aan de gevel bevestigd.
Haaxman Lichtreclame, één van de oudste bedrijven van Nederland
op dit gebied, levert naast led en neon dak- en gevelreclame ook
fullcolor belettering, zuilen en ledkranten. ‘We bieden een compleet
pakket van buiten naar binnen aan’, vertelt Edwin ter Linden. ‘Dat
wil zeggen dat we de beleving van buiten ook naar binnen kunnen
doorvoeren met onder meer bewegwijzering, merkbeleving en
belettering. We denken mee met de klant en voorzien hem van een
gedegen advies.’ Recente opdrachten zijn het voormalig hoofdkantoor van ING (De Schoen), Lexence en de Delftse Poort in Rotterdam
dat letters op heeft op 150 meter hoogte.
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Groenteverwerkingsruimte met afvalafvoer

Draaiarm
RVS trapopgang

Dronten • Fresh Care Convenience

Gefeliciteerd met de nieuwe locatie!

Totaal Installateur

• klimaatinstallaties;
• sanitaire installaties;
• elektrotechniek;
• service & onderhoud;
• duurzame technieken.

Veenderveld 13, 2371 TS
Roelofarendsveen

T (071) 332 01 10

Vloeren die extreme
belasting aankunnen
DRT Vloeren in Oss tekende voor de gietvloeren bij de nieuwbouw
van Fresh Care Convenience. Om precies te zijn: de vloeren op de
Highcare en Mediumcare afdelingen in de productiehal, de vloeren voor de kleedkamers en sanitaire ruimtes in het kantoor. ‘De
vloeren in de productieruimtes moeten veel kunnen verdragen’,
aldus technisch directeur Pietjan Dobbelsteen van DRT Vloeren.
‘Die in het kantoorgedeelte kenden ook esthetische eisen.’

Vochttolerantie
In de bedrijfshal liggen Ucrete B4 DP10 vloeren. ‘Deze materie is
extreem te belasten met chemicaliën, temperatuur en mechanische krachten,’ vertelt Dobbelsteen. Maar het heeft ook als
groot voordeel dat het te plaatsen is op vrij vers beton. Het heeft
een hoge vochttolerantie. Doordat de vloer nul absorptie heeft,
is hij bovendien bacteriologisch bijzonder goed te reinigen.
Daarnaast heeft het door de extreme hechtkracht veel voordelen
ten opzichte van de standaard epoxy- en PMMA-vloeren. In het
kantoorgedeelte kozen we voor de DRT Stone Islandvloer met
sanitaire plinten. Dit is ook goed schoon te houden, en bovendien
nog fraaier voor het oog.’

Grootste Ucrete BASF-vloer van Nederland
Het complete project was letterlijk een grote uitdaging volgens
Dobbelsteen: ‘In Dronten ligt nu de grootste Ucrete BASF-vloer van
Nederland. Dat vergde wel inspanning van beide kanten. Normaal
werken we een tot enkele weken aan een project, nu drie maanden. Daar vraagt veel meer tussentijds overleg. Belangrijk om te
kunnen blijven schakelen op hetzelfde niveau als je opdrachtgever.
Het kostte veel beraad, maar op het resultaat zijn we erg trots.’

vinkinstallatiegroep.nl
Extra balies?
Geen probleem
‘Wij zijn de spil zijn waar de
klant omheen draait’
Kwaliteit, flexibiliteit en maatwerk zijn de kernwaarden waar het
bij BEMA Interieurbouw om draait. De interieurbouwer uit Nieuw
Vennep richt kantoren en woningen in met onder andere balies,
meubilair en kastenwanden. Voor de nieuwbouw van het Fresh
Care Convenience in Dronten leverde BEMA de receptiebalie, een
kastenwand en een aantal balies voor de shipping office.
Die laatste waren een last minute toevoeging van de opdrachtgever. Vlak voor oplevering vroeg deze of BEMA ze alsnog kon
produceren en leveren.
‘We hadden maar een paar dagen de tijd om dat voor elkaar te
krijgen’, vertelt directeur Reuben Lange. ‘Doordat we binnen onze
organisatie snel kunnen schakelen is het gelukt. Iedereen heeft
het altijd over ‘de klant is de spil waar het om draait’, maar wij
zeggen juist dat wij de spil zijn waar de klant omheen draait. Daar
bedoel ik mee dat wij de constante factor zijn en snel kunnen inspelen op veranderende inzichten van de klant. Door voortdurend
de vinger aan de pols te houden weten we wat er speelt en zijn
we eventuele problemen voor. Dat zorgt, ook op dit project, voor
een probleemloze oplevering en een tevreden opdrachtgever.’
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Warm welkom in

Keukenhof
Twee gebouwdelen
worden verbonden
door een brede
overkapping

Opdrachtgever
Bloemententoonstelling Keukenhof
Architect
Mecanoo Architecten, Delft
Adviseur
IMd, Rotterdam
Hoofdaannemer
Van Wijnen, Dordrecht
E-installaties
Schulte & Lestraden, Lisse
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W-installaties
Vink Installatie Groep,
Roelofarendsveen

Bouwprogramma
Entreegebouw, parkeerplaats voor
1.000 touringcars en 4.500 auto’s

Infrastructuur
AW Groep, Lisse

Bouwperiode
september 2015 - september 2017

Glazen vouwwanden
Solarlux, Nijverdal

Bruto vloeroppervlakte
3.000 m2 inclusief 770 m2 overkapping

Natuursteenwerken
Stonewharf The Brick Company,
Rotterdam

Lisse • Entreegebouw Keukenhof

Tekst: Patrick Boor

Meer dan een miljoen mensen uit
binnen- en buitenland bezoeken
in het voorjaar Keukenhof, het
wereldberoemde bloemencorso
in Lisse. Van Wijnen bouwde een
fonkelnieuwe hoofdingang, inclusief
een beeldbepalende overkapping
bestaande uit glas en hout.

Vaak komt het niet voor: een gebouw
dat in twee maanden tijd een doorgang
vormt voor ongeveer 1,2 miljoen mensen uit meer dan honderd verschillende
landen. Dat de jaarlijkse bloemenexpositie – van 23 maart 2017 tot en met 21 mei
2017 – zo’n groot publiek trekt, maakt
de bouw van de nieuwe entree extra
bijzonder, zegt Michel Renzenbrink, projectleider bij Van Wijnen Dordrecht. ‘Het
nieuwe visitekaartje van Keukenhof, met
een unieke, gezichtsbepalende constructie en publieke belangstelling.’

Overkapping
Vooral de diagonale overkapping van
hout en glas springt in het oog. Bestaande uit natuurlijke materialen en
kleuren die aansluiten bij de ﬂora van de
Keukenhof. Grofweg bestaat de nieuwe
hoofdingang uit drie delen. Twee afzonderlijke gebouwen (twee lagen) van ieder
100 bij 30 meter met bezoekersfaciliteiten, zoals een informatiebalie, kassa’s,
een souvenirshop, toiletten en een restaurant. De twee gebouwdelen worden

Natuursteen voor
Entreegebouw

Glas-vouwwanden maken
binnen en buiten één geheel

Voor het kantoordeel van de Keukenhof heeft Stonewharf The
Brick Company het natuursteenwerk geleverd en aangebracht.
Het betreft de begane grondvloer, de vloer van de eerste verdieping en de trappen. Er is gekozen voor het materiaal New Bengal
Black in de kleur donkergrijs met een matte afwerking. De beeldbepalende rol van de dakconstructie is ook doorgetrokken in de
vloeren. Zo zijn de driehoekige vloertegels in het patroon gelegd
van de dakliggers. De trap is voorzien van maatwerkstroken,
waarbij de treden zijn afgewerkt met geslepen kanten en gebouchardeerde markeringen. Dit project is gerealiseerd in opdracht
van Van Wijnen Dordrecht.

Vouwwandspecialist Solarlux produceerde en monteerde twaalf
vouwwanden in de vliesgevel van de nieuwe Keukenhof entree. De Duitse fabrikant is wereldmarktleider als het gaat over
ontwikkeling en productie van glas-vouwwanden. ‘Onze kracht:
we maken onze eigen systemen, van engineering tot montage’,
zegt André Jansen, accountmanager van Solarlux. ‘Vouwwandsystemen met houten en/of aluminium profielen bijvoorbeeld. Van
het ontwerp tot de montage van het laatste schroefje, alles doen
we in eigen beheer. Daarnaast onderscheiden onze systemen zich
dankzij de wind- en waterdichtheid. En ze sluiten naadloos aan
op aluminium- en stelkozijnen.’

Bij Stonewharf draait alles om steen. Of het nu gaat om natuursteen, beton, composiet of een andere ‘steenachtigen’, bij
Stonewharf bent u aan het juiste adres. Van ontwerp tot levering
en van montage tot onderhoud. Verantwoord, vakkundig en
veilig. Zo werken we bij Stonewharf. En dat verlangen we ook van
onze onderaannemers en toeleveranciers in binnen- en buitenland. Daarnaast staat kwaliteit bij Stonewharf natuurlijk voorop.
Of het nu gaat om de levering van een dorpel of een compleet
multidisciplinair project met natuursteen, kunststeen of beton,
bij Stonewharf krijgt uw project altijd de professionele aandacht
die het verdient! Quality makes the difference!

In het nieuwe entreegebouw van Keukenhof plaatste Solarlux de
zogeheten SL80 systemen. Vouwwanden met de kleur noire en
zonwerende beglazing. Jansen: ‘We zijn begin 2014 door architect
Mecanoo ingeschakeld voor een eerste opzet voordat het bestek
is geschreven. We dachten mee over de detaillering en uitvoering
van de entree. Ons geïsoleerde vouwwandsysteem maakt in het
concept de binnen- en buitenruimte tot een geheel. We zorgen dat
alles in de gevel voor nagenoeg 100% geopend kan worden. Naast
de twaalf vouwwanden in het restaurant hebben we ook de vouwwanden voor de balies geleverd en geplaatst.’ Jansen noemt het
werk bij Keukenhof prachtig. ‘In acht weken tijd zien meer dan een
miljoen mensen uit binnen- en buitenland de nieuwe entree. Mooi!’
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Tussen de draagspanten zitten holle
spanten, die een esthetische functie hebben

‘Rode loper’ naar Keukenhof
Bezoekers van bloemententoonstelling Keukenhof lopen vanaf
het parkeerterrein naar de nieuwe ingang over een brede toegangsweg. Deze is vormgegeven met driehoekige en rechthoekige tegels van natuursteen en wordt geflankeerd door onder
meer waterpartijen met beschoeiingen, beplantingsvakken met
hoogteverschillen, natuurstenen plantenbakken en vijverbakken.
AW Vessies Infra uit Lisse is de maker van deze infrastructuur
rond het nieuwe entreegebouw. Daaronder valt ook een binnenplein met een watergang, een trappartij, terras en tulpenheuvel.

Tijd

Het aannemersbedrijf breidde ook de parkeerterreinen flink uit.
In de nieuwe situatie is plek voor 1.000 touringcars en 4.500 personenauto’s. De infrastructuur bestaat onder meer uit 20.000 m2
asfaltverhardingen, 15.000 m2 tegelverhardingen en enkele hectare parkeervoorzieningen, vertelt projectleider Jaap van Duijn
van AW Vessies Infra. ‘Tijd vormde de grootste uitdaging. Want
het werk moest voor de opening van Keukenhof allemaal piekfijn
in orde zijn. En dat is gelukt. Dankzij een enthousiast en hardwerkend team van medewerkers, een strakke planning. En een klein
beetje hulp van de natuur, want het was een zachte winter.’

Persrioolsysteem

AW Vessies Infra sloopte eerst de oude entree, een woonhuis en
parkeerterreinen. Gevolgd door onder meer de aanleg van de bestrating, het asfalt, de watergangen, vijvers en het pvc-riool. Ook
is er een nieuw persrioolstelsel aangelegd waardoor de afvoer
van de toiletgebouwen gewaarborgd blijft. Van Duijn: ‘Complimenten voor de stratenmakers, grondwerkers en machinisten
die ervoor gezorgd hebben dat de boel is aangelegd zoals in het
aansprekende ontwerp staat.’
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verbonden door de brede overkapping,
bestaande uit houten gelamineerde
spanten die de draagconstructie vormen.
De langste spanten zijn 35 meter lang.
Tussen de draagspanten zitten holle
spanten, die een esthetische functie
hebben. ‘Verder bestaat de dakconstructie uit daklichten met beloopbaar glas’,
vertelt projectleider Renzenbrink over
het ontwerp van Mecanoo Architecten
uit Delft. ‘Tussen de daklichten, in een
patroon van driehoeken, zijn de goten
verwerkt, zodat je die van de buitenkant
niet ziet. We werken met natuurlijke
materialen en kleuren die passen bij
de omgeving. Zoals koper, baksteen en
hout.’ Als fundament ligt er een Airdeck
vloer, bestaande uit zogeheten airboxen.
‘Vanwege de kunststof ‘bakjes’ in de
constructie is er minder beton en staal
nodig. Grote overspanningen zijn moge-

Lisse • Entreegebouw Keukenhof
In twee maanden tijd
1,2 miljoen bezoekers

lijk met deze vloer die in twee richtingen
dragend is. We hadden voor de bouw
van dit werk geen referentie, zoals bij
woningbouw. Alleen dat al maakt dit
project uniek.’ Installateur Vink plaatste
een warmte- koudeopslag om energie te
besparen.

Magneet
De nieuwe entree ligt 500 meter verder
dan de oude. Voor een soepelere verkeersafhandeling zijn er voor de ingang parkeerplaatsen gebouwd, met plaats voor
1000 bussen en 4500 auto’s. Tijdens het
bloemenfestijn in het voorjaar van 2016
bleven het bouwverkeer en de bezoekersstromen strikt gescheiden. Keukenhof wil
met de nieuwe entree het hoofd bieden
aan het toenemend aantal bezoekers
van het bloemenfestijn. De bouw van de
hoofdingang duurde een jaar.

Wij geven
ruimte aan de
ontwikkeling
van mensen

Leidsevaart 25
2161 AS Lisse
Postbus 109
2160 AC Lisse

T 0252 - 41 29 46
E info@awgroep.nl
www.awgroep.nl

AW Groep is een brede dienstverlener in de grond-, weg- en
waterbouw. Wij bouwen aan een
goede infrastructuur in Nederland omdat wij mobiliteit en een
leefbare omgeving belangrijk
vinden. Daarbij hebben we
aandacht voor mens én natuur.
Onze kernwaarden AANDACHT ▪
AMBITIE ▪ ANDERS geven
richting aan onze manier van
denken en werken. Klantgerichtheid, kwaliteit en transparantie
staan centraal. Onze mensen
denken in mogelijkheden en
helpen de klant bij het realiseren
van zijn ambities.
AW Groep bestaat uit

Postadres:
Muilkerk 30
4271 BL Dussen
E-mail: info@stonewharf.nl

Bezoekadres:
ss Rotterdam, Boardroom Balboa
3e Katendrechtsehoofd 25,
Rotterdam
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Van Reenen Transport • Barneveld

BREEAM Outstanding voor jubilerend

transportbedrijf

Opdrachtgever
Van Reenen Transport BV, Barneveld

Grondwerk
Vink BV, Barneveld

Architect
Architectenbureau DBL BV, Lunteren

Constructies/dak- en
wandbeplating
Van den Brink Montage BV,
Kootwijkerbroek

Hoofdaannemer
Burgland Bouw BV, Dodewaard
Constructeur
IBT BV, Veenendaal
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E-installatie en advies
Leertouwer BV, Barneveld

W-installatie
Campus Installatie Techniek BV,
Barneveld
Bouwprogramma
Kantoren, twee warehouses, drie
crossdocks met 60 laad- en losplaatsen,
werkplaats met truckwasstraat
Bruto vloeroppervlakte
22.000 m2

Tekst: Mirjam Oomens

Voorzijde

Transportbedrijf Van Reenen uit Barneveld viert dit jaar zijn honderdjarig
bestaan en viert dit met een verhuizing naar een veel groter pand. Wel weer in
Barneveld, waar ook de wortels van dit bedrijf liggen. Het pand wordt een van
de duurzaamste locaties in de omgeving en komt daarmee in aanmerking voor
de hoogste BREEAM-classificatie.

Vogelvluchtimpressie
van het nieuwe complex

Het nieuwe kantoor met verschillende
bedrijfshallen beslaat in totaal maar
liefst 22.000 m2 bruto vloeroppervlakte.
DBL Architecten ontwierp twee warehouses met verhuisgedeelte, drie crossdocks
met in totaal 60 laad- en losplaatsen en
een eigen werkplaats met truckwasstraat
voor het transportbedrijf. Ter vergelijking: de bestaande locatie van Van
Reenen had dertien laad- en losplaatsen.
Ook de kantoormedewerkers krijgen een
nieuwe werkplek op bedrijventerrein
Harselaar-Zuid, dat eveneens nieuw is.

Barnevelds onderonsje
Bij het project had opdrachtgever Van
Reenen Barneveld Beheer twee belangrijke eisen: een kwalitatief hoogwaardig
en duurzaam vastgoedobject dat in korte
tijd gebouwd moet worden. De tweede
eis betrof een bouwperiode van december 2016 tot net voor de bouwvak van
2017. De uitvoerende partijen moeten
dus in iets meer dan zes maanden dit
grote pand realiseren. In het kader van

de duurzaamheid en maatschappelijke
verantwoordelijkheid koos de opdrachtgever ervoor om zoveel mogelijk bouwpartners uit Barneveld te contracteren.
Dat blijkt ook de snelheid ten goede te
komen. Op de bouwplaats kennen de
medewerkers van de diverse bedrijven
elkaar ook uit hun vrije tijd. Dat vergemakkelijkt de onderlinge communicatie
en de bereidheid om gezamenlijk de
schouders eronder te zetten. Gecombineerd met een strakke planning die ook
nauwlettend wordt bijgehouden, leidt dit
tot goede resultaten.

85 procent als minimum
Dat duurzaamheid meer dan een woord
is, blijkt uit de ambitie: een BREEAM
“Outstanding” certificaat, de hoogste
klasse van dit duurzaamheidskeurmerk.
Om hiervoor in aanmerking te komen,
moet aan minimaal 85 procent van het
geheel aan categorieën voldaan worden.
De zwaarstwegende hiervan zijn gezondheid, energie, materialen, management
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Crossdocks (links) en
warehouses (rechts)

Gewenste functionaliteiten
vertalen en uitwerken
‘We laten veel facetten van
het bedrijf zien’
De advisering en realisatie van de E-installaties voor Van Reenen
Transport is in handen van Leertouwer BV. Het betreft alle elektrotechnische installaties, inclusief zonnepanelen, de regeltechniek en het KNX gebouwbeheersysteem.
‘Onze kracht is dat we in eerste instantie praten in termen van
gewenste functionaliteiten van het gebouw’, zegt accountmanager Henri van Middendorp. ‘Pas daarna vertalen we die informatie
naar techniek en installaties.’ Zijn collega, adviseur Gerard van de
Beek, vult aan: ‘Wij laten in dit project bijna alle facetten van ons
bedrijf zien: ICT, klimaatbeheersing en elektrotechniek.’

Adviestraject
Er is eerst een adviestraject doorlopen. Dit biedt een voordeel
bij de snelheid van de bouw. ‘In het voortraject hebben wij een
gedegen advies en plan neergelegd, zegt Van de Beek. ‘Door vast
te houden aan dit plan kunnen we de korte bouwtijd realiseren.’

Welzijn
Bij BREEAM speelt niet alleen de duurzaamheid van de installaties in het pand een rol, maar ook het totale welzijn van mens
en omgeving. Hoe hoger de classificatie, des te belangrijker
dit wordt; dat geldt dus zéker voor de hoogste klasse: BREEAM
“Outstanding”. Van Middendorp: ‘Duurzaamheid zit verweven in
het gehele gebouw. Welzijn betekent bijvoorbeeld automatische
ledverlichting die ook handmatig bediend kan worden. Grip hebben is onderdeel van je prettig voelen.’
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Transparantie voor een
goede planning
Campus Installatie verzorgt de werktuigkundige installaties voor
de nieuwbouw van Van Reenen Transport. Dat houdt in: sanitair,
riolering, verwarming, koeling, ventilatie, klimaatinstallatie en
hemelwaterafvoer. ‘Door de toepassing van lucht-luchtwarmtepompen maken we koeling en verwarming duurzaam’, vertelt
projectleider Ries van Middelaar.
In het kader van de BREEAM “Outstanding” classificatie werd
verder lekdetectie op de freoninstallaties geplaatst met behulp
van watermeters. Ook het bouwproces is belangrijk in de cradle
to cradle-filosofie van BREEAM. ‘Wij hebben bijvoorbeeld veel
aandacht besteed aan de afvalstromen’, aldus Van Middelaar.

Vol vertrouwen
Het project is bijzonder voor Campus vanwege het formaat van
de hal in combinatie met de snelheid van de bouw. ‘We werken
met één overall planning die strak gevolgd wordt. Wekelijks toetsen we of die planning nog klopt; ook onze monteurs melden elke
vrijdag wat de status is. Doordat er veel Barneveldse bedrijven
werken, kennen veel medewerkers elkaar. Ze komen elkaar ook
tegen op het voetbalveld of in de kroeg. Daardoor durft iedereen open en eerlijk te zijn, ook wanneer er iets niet loopt zoals
gepland. Dat is belangrijk, want problemen die gemeld worden
kun je tijdig oplossen. Wij zijn dan ook vol vertrouwen dat de
bouwtijd te realiseren is’, besluit Van Middelaar.

Barneveld • Van Reenen Transport

Belangrijke eisen: in
korte tijd een kwalitatief
hoogwaardig en duurzaam
vastgoedobject bouwen

De bouwplaats op bedrijventerrein Harselaar-Zuid

en vervuiling. Maar je komt niet aan 85
procent zonder ook aandacht te besteden aan landgebruik & ecologie, transport, afvalstromen en water. Dat betekent bijvoorbeeld materialen met zoveel
mogelijk gerecyclede grondstoffen,
registratie van afvalscheiding en energieverbruik tijdens de bouwfase en van de
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Systeemintegrator in elektrotechniek, klimaat en ICT.
leertouwer.nl - Barneveld
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Van Reenen Transport • Barneveld

Efficiënt en snel bouwen
Van den Brink Montage realiseert de gehele bovenbouw voor het
nieuwe pand van Van Reenen. Zowel de staalconstructie als de prefabbeton dak- en wandbeplating worden in eigen beheer uitgevoerd.
‘Hierin zijn we qua capaciteit en materieel uniek in het land’, zegt
Gerben van den Brink.

hij. ‘Het is dan wel leuk om een dergelijk project zo naast te deur te
mogen bouwen. Op technisch gebied pasten wij goed bij dit project,
aangezien er conform BREEAM Outstanding gebouwd wordt. Met
onze ISO 9001 en 14001 leveren we een toegevoegde waarde en het
maakt ons ook uniek in de branche.’

De voordelen zijn onder andere dat de staalengineers nauw contact
houden met de werkvoorbereider van de dak- en wandbeplating. Zo
wordt er over elk detail in een vroeg stadium nagedacht, zodat de
nodigde voorzieningen voor de beplating direct in de staalconstructie worden meegenomen. Van den Brink: ‘Daarmee verkorten we de
montagetijd op de bouw en werken we nog efficiënter.’ De productie
van de staalconstructie vindt plaats in de eigen productielocatie VDB
Staalbouw.

Naast de deur

Voor Van den Brink was dit een aansprekend project omdat het niet
vaak voorkomt dat een pand van dergelijke omvang op vijf minuten
rijden van de eigen productielocatie ligt. ‘Normaal gesproken bouwen
wij door het gehele land en ook in Duitsland, België en Frankrijk’, zegt

Partner in systeembouw
Van den Brink Montage BV
De Bonkelaar 5-7
3774 SB Kootwijkerbroek

0342 - 444 440
info@vandenbrinkmontage.nl
www.vandenbrinkmontage.nl

Tilburg • Renovatie kantoor BOM

Tekst: Martine Laene
Fotografie: Nancy Carels Photography

Maximale renovatie in minimaal

tijdsbestek

De houdbaarheid van het kantoorpand van de Brabantse Ontwikkelings
Maatschappij (BOM) tegenover het Willem II stadion was verstreken.
De BOM helpt sinds 1983 vanuit het kantoor met succes Brabantse
ondernemingen te groeien en te innoveren. Anno 2016 werd het tijd voor
een investering in het kloppend hart van de eigen organisatie. Het huidige
pand voorzag niet in het groeiend aantal werkplekken en kwam niet
tegemoet aan de flexibiliteit die de huidige manier van werken vraagt.

In samenwerking met H Kwadraat ontwikkelde Quadrant 4 een nieuw concept
dat het bestaande glazen ontwerp van
het pand omhelsde en recht deed aan de
vraag om flexibiliteit en transparantie.
Met een volledige renovatie en herinrichting werd het bestaande kantoor een
nieuw, toekomstbestendig en duurzaam
leven ingeblazen.

Kaalslag
Hoofdaannemer Heerkens van Bavel
Bouw (HVB) deed mee aan de aanbesteding via Quadrant 4 en werd benoemd
tot project leidende partij. John Rooijakkers leidde het project namens HVB: ‘Net
voor de bouwvak 2016 ontvingen wij
opdracht voor dit project en vlak daarna
zijn wij gestart met complete kaalslag
van de binnenzijde van het pand.’

Regie, installatie concept, verlichtingsplan, BREEAM-advies
Quadrant4, Oisterwijk
Architect
H-Kwadraat, Tilburg
Adviseur
Nelissen Ingenieursbureau bv
Eindhoven

Vergaderzaal nieuwe stijl

Aannemer
Heerkens van Bavel Bouw, Tilburg

Bouwperiode
augustus – december 2016

E-installaties
TES installatietechniek, Tilburg

Bouwprogramma
strippen, renoveren en herinrichten
bestaand kantoor

W-installaties
Ovvia, Veldhoven
Interieurbouw
Herman Thijs Interieurbouw, Tilburg

Bruto vloeroppervlakte
1.600 m2
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Installatietechniek:
Lean en BREEAM
TES installatietechniek uit Tilburg heeft de volledige E-installatietechniek verzorgd in het gerenoveerde BOM kantoor. Niet
alleen de elektrische installaties (met ledverlichting)maar ook de
brandmeldcentrale, het toegangscontrolesysteem, de inbraakpreventie, de aardingsinstallatie, verdeelkasten en het KNX/ EIB
gebouwbeheersysteem.
‘Ook in de installatietechniek van dit project is het BREEAMconcept toegepast en stond duurzaamheid hoog op de eisenlijst’,
vertelt Jeroen Wissel, projectleider namens TES Installatietechniek. ‘Zo zijn de verschillende installaties op afstand uitleesbaar
en te finetunen om zo efficiënt en energiezuinig mogelijk te zijn.’
In het hele project en daarmee ook de installatietechniek is het
LEAN principe toegepast. Door dit principe is gewerkt met korte
lijnen en een goed verdeelde beslissingsbevoegdheid
waardoor faalkosten zijn voorkomen. Bovendien was er door efficiënt met het beschikbare budget om te gaan voldoende ruimte
om niet te hoeven besparen op het design en de afwerking van
het interieur. Een hoge kwaliteit in zowel design als afwerking is
waar bewuste voor is gekozen.

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

Interieurbouw
Herman Thijs Interieurbouw zette ruim 80 jaar vakmanschap in
voor het interieur in het nieuwe BOM kantoor. ‘Wij maken al het
onmogelijke dat ontwerpers kunnen bedenken’, vertelt directeur
Herman Thijs. Zo heeft het kantoorinterieur een aantal ronde
hoeken, zoals een betimmerde ronde houten wand. Thijs: ‘Dit was
goed uitvoerbaar omdat ik al vroeg in de ontwerpfase heb mogen
meedenken en het ontwerp en de uitvoering ervan zelf heb kunnen uitvoeren. Het is mooi om te werken met het vertrouwen van
de architect en de hoofdaannemer.’
Het vernieuwde kantoorinterieur van de BOM is uitgevoerd met
veel stijlvol timmerwerk waarbij de nieuwste technieken en
installaties zijn weggewerkt. Herman Thijs heeft uiteraard gecertificeerd, duurzaam hout gebruikt.

RUIM 80 JAAR
INNOVATIEF IN
INTERIEURBOUW
‘Wij brengen elke
interieurwens
tot leven’

●

Tilburg

● www.tesgroep.nl ●
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Prinsenbeek

●

www.herman-thijs.nl

Tilburg • Renovatie kantoor BOM

Verkeerszone met stijlvolle verlichting.
Uiterst links een betimmerde rondewand

Restaurant

Very good

Vier maanden

Het hele project is gerealiseerd binnen
de duurzaamheid richtlijnen conform
BREEAM NL en heeft een ambitie van
“Very good”. Hiervoor zijn de benodigde
duurzaamheidsmaatregelen getroffen
zoals PV-panelen, luchtwarmtepomp
voor koeling, een luchtbehandingkast
met energiebesparende maatregelen en
warmteterugwinning, een regelinstallatie met CO2-regeling in vergaderruimten
en ledverlichting met aanwezigheids- en
daglichtregeling.

In december 2016 is het nieuwe BOM
kantoor opgeleverd. Rooijakkers: ‘We
hebben alle werkzaamheden, inclusief
20% meerwerk binnen vier maanden
kunnen afronden, dankzij het teamwork
met betrokken partijen. Met de firma
Herman Thijs, interieurbouw en TES
installatietechniek hebben wij vaker
samengewerkt en inmiddels een duurzame relatie opgebouwd. In het geval

van Thijs werkten de oprichters van
deze ondernemingen in 1950 al samen.’,
vertelt Rooijakkers.
‘Het lean bouwconcept, de tijdsplanningsessie, samenwerking binnen het
bouwteam en het virtual reality concept
dat de architect had voorbereid, hebben
voorkomen dat tijd en geld verspild werden en we binnen korte tijd zo’n mooi
resultaat hebben kunnen bereiken.’

Vergaderruimte
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Beach Plaza Ouddorp Duin • Ouddorp

Zwembad

in sneltreinvaart gebouwd

De duinen, het strand en de zee vormen een prachtige achtergrond voor recreatie en
ontspanning. In Ouddorp is daarom een plein gemaakt midden tussen de duinen:
Beach Plaza Ouddorp Duin. Verschillende faciliteiten trekken zowel de recreant uit de
directe omgeving als toeristen van verder weg. Aan dit plein wordt in sneltreinvaart
een zwembad neergezet met daarbij een restaurant en een commerciële ruimte.

Beach Plaza in opbouw: geheel links het zwembad, op de voorgrond het restaurant, rechts daarvan de commerciële ruimten

Opdrachtgever, ontwikkelaar
Strand Resort Ouddorp Duin Ontwikkeling BV, ‘s-Hertogenbosch

hoven (constructies); Nelissen ingenieursbureau, Eindhoven (bouwfysica en
Akoestiek)

Zwembad
Van Gemert Zwembaden & Sauna’s,
Mill

Architect
LSWA Architecten, Oirschot

Aannemer
Sprangers Bouwbedrijf, Terneuzen

Bouwperiode
oktober 2016 – juni 2017

Adviseurs
R&dR maatschap voor bouw- en
vastgoedexpertise, Waalre (bouwmanagement); Huisman & Van Muijen, ’sHertogenbosch (installaties); Advies- en
Ingenieursbureau Van de Laar, Eind-

Aannemer Infra
Jaro Groep, Ouddorp

Bouwprogramma
Zwembad, restaurant en commerciële
ruimte

Industriebouw • april 2017 • 32

Aannemer installaties
CroonWolter & Dros, Rotterdam/
Dordrecht

Bruto vloeroppervlakte
1.500 m2

Tekst: Mirjam Oomens

opgedeeld. Bijvoorbeeld voor de staalconstructie. Op het moment van inkoop
namen we die in de begroting op. Dit
vraagt flexibiliteit van de toeleveranciers en opdrachtgever, want: budget is
budget, voor alle partijen.’ Bij de selectie
van toeleveranciers en onderaannemers
is daarom niet alleen gekeken naar prijs,
maar vooral naar kwaliteit. Ook ervaring
met het bouwen van zwembaden was
een vereiste, vanwege de bouwregels die
daarvoor gelden.
Staalconstructie restaurant gezien
vanaf het toekomstige plein

Gebruik maken van elkaars kennis
Het zwembad is ‘op zijn kop’ gebouwd.
Op de zandgrond was geen paalfundering
nodig; de vloer en wanden rusten op het

zand van de duinen. ‘Eerst is de grond afgegraven en Van Gemert heeft hierop een
zwembad geplaatst’, aldus Den Hollander. ‘Daarna hebben wij samen met Jaro
Groep rond het zwembad zand aangevuld
en aangetrild en zijn daarop het pand
eromheen gaan bouwen. De kennis en
ervaring waren belangrijk in de selectie
van partners. Dat kwam goed naar voren
tijdens de lean-sessies: tijdens een van
deze sessies hebben we de planning van
de afbouw samen met alle partners opgesteld. Hier kon iedereen zijn eigen kennis
en ideeën inbrengen, waardoor draagvlak
ontstond voor de strakke planning.’

Lean-sessie

Bij de selectie van
toeleveranciers en
onderaannemers
is vooral gekeken
naar kwaliteit

Het ontwerp van architect LSWA Architecten gaat op in de omgeving en is
bedekt met grasdaken, plus PV-panelen
voor de zwembadinstallatie. Het bouwen
van een pand van 1.500 vierkante meter,
onderverdeeld in 470 m2 restaurant,
170 m2 commerciële ruimte en 860 m2
zwembad is op zichzelf geen ‘bijzonder’
bouwproject. Maar de gezwinde spoed
die gevraagd werd, maakte alles anders.
‘In september 2016 werden wij benaderd
door de adviseur van de opdrachtgever
met de vraag of het ons zou lukken om
op 1 juni 2017 het zwembadwater warm
te hebben’, vertelt Maarten den Hollander. Hij is projectleider namens de
aannemer, Sprangers Bouwbedrijf. ‘We
zagen al snel dat we de voorbereiding en
bouw anders moesten aanpakken om
deze planning haalbaar te maken.’

Inkoop parallel met begroting
Op het proces van begroten en rondmaken van de productie is zeker viervijf weken bespaard. Den Hollander:
‘We hebben de inkoop parallel aan het
begroten gedaan. Hiervoor was een vast
budget nodig dat we in stukken hebben

Gebouwen die
waardering oogsten...
SPRANGERS Bouwbedrijf is gespecialiseerd in nieuwbouw,
verbouw en renovatie. Realiseert zowel reguliere als innovatieve,
utilitaire projecten en woningbouw-projecten. Onze gekwalificeerde
medewerkers leveren topprestaties in heel Nederland.
Resulterend in kwalitatief hoogwaardige, duurzame gebouwen die
alom waardering oogsten. Zelf blijven we nuchter, met beide benen
op de steiger, gestaag doorbouwen aan onze reputatie.

Breda Delft Terneuzen Amsterdam www.sprangers.nl
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Warehouse op logistieke

hotspot

In januari 2017 werd gestart met de bouw van een nieuw warehouse op
de logistieke hotspot Trade Port Noord in Venlo. Vastgoedinvesteerder
WDP realiseert hier een logistiek centrum bestaande uit bedrijfshal met
kantoor, van ongeveer 48.000 m2 realiseren. Een bijzonder project dat
zich kenmerkt door de esthetiek en de aansturing.

Opdrachtgever
WDP, Breda
Architect
Quadrant4, Oisterwijk
Hoofdaannemer
Willy Naessens Nederland, Drunen
Bouwtoezicht en
projectmanagement
Denc, Oisterwijk
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Constructeur
Advies en Ingenieursbureau
Van de Laar, Eindhoven
E- en W-installaties
Installatiebedrijf Den Doorn BV,
Nieuwendijk
Beton- en laadkuilvloeren
Van Berlo, Veghel
Sprinklerinstallatie
Altebra, Ophasselt

Grondwerk en grondverbetering
Van Lijssel Transport, Den Bosch
Staalconstructie
Reijrink Staalconstructie, Someren-Eind
Dakbedekking
Primadak Roosendaal, Oud Gastel
Bouwperiode
januari 2017 – september 2017
Bruto vloeroppervlakte
48.600 m2

Venlo • Warehouse

Tekst: Loek Schaap

Industriebouwer Willy Naessens Nederland vertolkt de rol van hoofdaannemer.
Commercieel directeur Paul Zijlmans legt
uit dat de samenwerking met WDP niet
zomaar is: ‘De opdrachtgever is geen onbekende voor ons. We werken al geruime
jaren samen’. Naast Willy Naessens is
Denc benaderd voor het projectmanagement. Samen begeleiden zij de technische
uitwerking van het project. Quadrant4 is
verantwoordelijk voor het ontwerp.

Zeer korte doorlooptijd
Zijlmans: ‘De samenwerking en vroege
betrokkenheid van deze partijen maakt
de aansturing van dit project uniek en
zorgt dat de korte doorlooptijd haalbaar
is. Om een idee te geven: begin november is de bouwvergunning ingediend,
week drie zijn wij begonnen, in juni staat
24.000 m² gebouw klaar voor inrichting,
in augustus de volledige 48.000 m²,
waarna oplevering volgt in september.

Verticale integratie leidt
tot betrouwbaar en
budget zeker bouwproces
Binnen tien maanden van
bouwvergunning naar oplevering

Voor een distributiecentrum van dit
formaat een ongelooflijk korte doorloopsnelheid’. Zijlmans vervolgt: ‘Normaliter
is een ontwerp helemaal af voordat je
gaat bouwen. Binnen dit project loopt
een deel van deze processen tegelijkertijd, waardoor je dit goed moet kunnen
combineren. Onze taak daarbij is het
ontzorgen van de klant. Doordat alle partijen vroeg in het proces aan tafel zijn
geschoven kan direct afgestemd worden
op de wensen van de opdrachtgever (WDP) en de huurder (DB
Schenker), wat zorgt voor een
optimaal resultaat’.

Accenten

Vogelvluchtimpressie

Het distributiecentrum zal volgens de
BREEAM “Very Good”-normen worden
gebouwd. Ledverlichting en bewegingsmelders zullen zich standaard in het
gebouw bevinden. ‘Dit maakt het op
alle vlakken een modern gebouw’, zegt
Zijlmans. Het pand is in basis opge-
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GENIAAL
IN STAAL

WWW.REIJRINK.COM

Staal met aluminium accenten

INFO@REIJRINK.COM

Esbeekseweg 21 Esbeek | Trasweg 6 Someren-Eind
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TURN-KEY
BEDRIJFSPANDEN / BEDRIJFSHALLEN
DISTRIBUTIECENTRA
OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN
KANTOORRUIMTES

www.willynaessens.nl
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Venlo • Warehouse

zet in staalconstructie met een stalen
sandwich gevelbekleding. Hierin zullen
een aantal accenten in aluminium look
worden gecreëerd. Het kantoor, een in
de bedrijfshal geschoven blok, bevat drie
bouwlagen. De totale constructie is niet
onderheid en rust op een voldoende
draagkrachtige laag. Daarnaast zal het
gebouw 47 docks tellen.

Verticale integratie
De Willy Naessens Group kenmerkt zich
door een hoge verticale integratie. ‘Dat
maakt het mogelijk om een betrouwbare
planning en budgetzekerheid te bieden.
Wij doen veel activiteiten zelf. Het begint
met een streep op papier en eindigt met
een opgeleverd gebouw. De totale Naessens Group, gevestigd in België, Frankrijk
en Nederland is meer dan een aanzienlijke bouwer’. Zijlmans besluit: ‘Bouwen
blijft voor ons een feestje!’

Van Lijssel combineert
disciplines voor de
totale infra
‘We zijn voor Willy Naessens bij dit project in Venlo betrokken
vanaf de ontwerpfase voor het engineeren van de gehele infra.
Dat betekent dat we het complete perceel van het distributiecentrum zowel onder- als bovengronds inrichten: van de riolering en
bekabeling tot en met het straatwerk, hekwerken en toegangscontrole.’ Aan het woord is Michèl van de Bunt, projectleider bij
Van Lijssel. ‘Inmiddels is het voorbereidend grondwerk gaande.
Tot en met mei zijn we daar volop aan de slag, daarna volgt de
finishing touch. Met modern materieel werken we mee aan de
Breeam certificering; het gebouw wordt zo klimaat neutraal
mogelijk gebouwd.’
Van de Bunt over Van Lijssel: ‘Ons bedrijf is groot geworden met
het transport van bulkgoederen in grond-, weg- en waterbouw,
gespecialiseerd in asfalt. We zijn een breed bedrijf met een eigen
grondstoffenbank (VL Grondstoffen) en aanneming van infra- en
grondwerken. De grondstoffenbank verhandelt granulaten en ook
vrijkomende grondstromen of puinstromen. De aanneming binnen Van Lijssel neemt projecten in eigen beheer aan van hoofdaannemers of overheden, al dan niet met ondersteuning van de
benodigde partners. Die drie takken samen maken dat wij voor
een ontwikkelaar of opdrachtgever, zoals Willy Naessens Nederland, een bijzonder interessante partner zijn’, aldus Van De Bunt.

• transport
• grondwerk
• sloopwerk
• aanleggen infra

adres
postcode
postadres
postcode
telefoon
fax
e-mail
internet

• zand en grind
• haven op & overslag faciliteiten
• bodemsanering
• verhuur grondverzet-materieel

Graaf van Solmsweg 48
5222 BP ’s-Hertogenbosch
Postbus 82
5390 AB Nuland
073 - 532 1325
073 - 532 1111
transport@vanlijssel.nl
www.vanlijssel.nl
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Warehouse • Venlo

De winst bij de eerste pennenstreek
‘Bij het project van WDP in Venlo verzorgen
wij de totale gebouwgebonden technische
installaties als ontwerpend en realiserend
installateur’, zegt Tjerk van Opzeeland,
directeur van Installatiebedrijf Den Doorn.
‘De bijzonderheden van dit project zijn de
snelheid en de duurzaamheidsambitie –
BREEAM “Very Good”. Het werk wordt zowel
vanuit WDP als Willy Naessens Nederland
behoorlijk integraal aangevlogen; ontwerp
en realisatie zitten kort achter en over
elkaar heen. Wij zijn door Willy Naessens
Nederland geselecteerd omdat wij veel met
elkaar samenwerken en wij elkaars taal
spreken. We hebben in no-time een ontwerp
en een begroting gemaakt. In maart zijn we
aan de slag gegaan.’
Over de uitwerking vertelt Van Opzeeland: ‘Elektrotechnisch wordt het gehele

distributiecentrum voorzien van ledverlichting en een KNX/Dali lichtregelsysteem.
Ook de buitenverlichting is dali-dimbaar.
Werktuigkundig worden de hallen betrekkelijk traditioneel uitgevoerd, met onder
andere HR luchtheaters. Het kantoor wordt
voorzien van vraaggestuurde ventilatie en
luchtwarmtepompen.

Samenwerken

Bouwsnelheid in combinatie met integraliteit, dat is hier het sleutelwoord, dat maakt
het werk bijzonder. En vertrouwen, de winst
van het samenwerken. Samenwerken is niet
een keer, samenwerken is altijd. We zien
gewoon, zowel voor opdrachtgever, aannemer als voor installateur, serieuze efficiency
voordelen op de langere termijn’.

Driehoek

‘Den Doorn is een totaal installatiebedrijf
met als specialisatie logistiek en turnkey
bouwen. Wij zijn in staat om een klant
heel vroegtijdig budgetzekerheid te geven.
Wanneer de eerste pennenstreek van de
architect geplaatst is, weten wij hoe groot
het gebouw wordt en daarmee, binnen een
marge van vijf of tien procent, hoe duur de
installaties gaan worden. We zijn gewend
te acteren in de driehoek vastgoedeigenaar,
bouwbedrijf en huurder. Hoe een logistieke
hal eruitziet, hoef je ons wat dat betreft niet
uit te leggen. Wij kunnen met alle partijen
daarin heel snel schakelen, want we kennen
de uitdagingen, we kennen de problematiek
en weten waar een klant zijn win kan halen’,
aldus Van Opzeeland.

SAMEN,
VERTROUWD,
STERKER!

Installatiebedrijf Den Doorn B.V. | Ippelseweg 31, 4255 HW Nieuwendijk |
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0183-408666 |

www.dendoorn.nl

Tilburg • Maverick Valves

Tekst: Mirjam Oomens

Werk dient efﬁciënt te
gebeuren. Die efﬁciëntie
betreft meestal ook de
panden waarin gewerkt
wordt: vierkant en
weinig opvallend. Hoe
anders is het nieuwe,
ellipsvormige pand
van Maverick Valves in
Tilburg. En dan hebben
we het nog niet eens
over de binnenkant.

De ellipsvorm is geen
gebruikelijke vorm
en meteen ook de
moeilijkste vorm

Eye-catcher
aan de

A58

Opdrachtgever
Maverick Valves, Schiedam/Tilburg

Aannemer
Janssen Aannemers, Moergestel

Staalconstructie
Reijrink Montage BV, Esbeek

Architect
Broos de Bruijn architecten, Rotterdam

E-installaties
Klessens en de Koning, Helmond

Adviseurs
Sigma Engineering, Hilvarenbeek
(bouwkundig); Boink Project- en Energiemanagement, Nuenen (installaties)

W-installaties
Van den Buijs Installaties, Wernhout

Bouwprogramma
Utiliteitspand voor productie en
kantoren
Bouwperiode
juli 2016 – juli 2017
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Tilburg • Maverick Valves

Maverick Valves
kiest niet de
standaardoplossingen
voor hun onderkomen

Staalconstructie voor
kantoren en bedrijfsgedeelten

Wie een kavel verwerft op een A-locatie
langs de snelweg, zet daar bij voorkeur
ook een eye-catcher van een pand neer.
CEO Gerard Zondervan van Maverick Valves, een bedrijf dat olieafsluiters voor de
(petro)chemische industrie produceert,
vroeg dezelfde architect en aannemer
die ook zijn huis hadden gebouwd om
het nieuwe bedrijfspand te ontwerpen en realiseren. ‘De zakelijke relatie
bestaat al lang’, vertelt Peter Janssen
van Janssen Aannemers. Hij was betrokken bij het project vanaf het verwerven
van het kavel. ‘Omdat het een bijzonder

project is, hebben we van de opdrachtgever de kans en de tijd gekregen voor een
goede voorbereiding.’

Gedegen voorbereiding
Er werd bewust gekozen voor samenwerking in een bouwteam met de architect en
de constructeur. ‘Zo werken wij het liefst’,
aldus Janssen. ‘Ten eerste omdat je dan gezamenlijk een aanpak kunt kiezen en het
werk gedegen kunt voorbereiden. Wanneer
je dat doet, kun je in een vroeg stadium
eventuele moeilijkheden oplossen, terwijl
je die anders pas op de bouw tegenkomt.

Energiezuinig en
comfortabel

‘Betaalbaar en
aansprekend ontwerp’

Het nieuwe pand van Maverick Valves moet een A+++ energielabel
krijgen en dit werd gerealiseerd door Boink Project- en Energiemanagement. ‘Wij maken integrale ontwerpen met als hoofddoel een
energiezuinig maar comfortabel pand’, stelt directeur-eigenaar
Johan van Leeuwen. ‘Bij dit specifieke project zijn we als adviseur
ingeschakeld voor de W- en E-installaties. Het betreft een vrij
uniek, transparant pand op een zichtlocatie. Met het vele glas hebben was het belangrijk veel aandacht te schenken aan een prettig
binnenklimaat. Het klimaat wordt geregeld met laagtemperatuur
warmtepompen gecombineerd met luchtverwarming en een
hoogrendement gebalanceerd ventilatiesysteem. Het hele pand is
verder voorzien van hoogwaardige ledverlichting.’

Broos de Bruijn architecten ontwierp de woning van Gerard Zondervan en nu ook de nieuwe productielocatie van Maverick Valves. ‘Wij werken als bureau veel met particuliere opdrachtgevers,
maar willen ons meer in de utiliteitsbouw begeven’, zegt architect Dennis Broos. ‘Momenteel zijn we naast dit project ook bezig
met twee andere bedrijfsgebouwen. De toegevoegde waarde van
ons bureau is dat we de mind set hebben om particuliere klanten
te bedienen. Dat vergt veel persoonlijke aandacht van ons en die
houding nemen we mee naar de zakelijke markt.’

Railkokersysteem
Omdat de opdrachtgever waarde hecht aan flexibiliteit in het
pand om snel de indeling te kunnen aanpassen, werd een railkokersysteem geplaatst in plaats van kabelgoten. Van Leeuwen:
‘gesproken gaan vanuit de verdeelkast voedingskabels naar
de machines in en productiehal, maar bij verandering van de
indeling is dan een aanpassing nodig. Wij hebben nu een grid
gemaakt van railkokers. Daarop kun je over de volledige lengte
apparaten aansluiten, dus als je wilt verplaatsen kun je verderop
gewoon een andere aansluiting kiezen. Dat is de flexibiliteit die
de opdrachtgever zocht.’

Visitekaartje
De ellipsvorm die werd ontworpen is geen gebruikelijke vorm
en meteen ook de moeilijkste vorm. Broos: ‘Het pand dat langs
de snelweg ligt, moet een eyecatcher worden, was de achterliggende gedachte. Het moderne pand vormt het visitekaartje van
het bedrijf en onderscheidt zich van andere panden langs de snelweg. De ellips staat op kolommen en wordt van onderaf aangelicht. Ook aan de bedrijfshal hebben we aandacht besteed. Daar
hebben we de sandwichpanelen verticaal toegepast en zo een
strakke vormgeving gecreëerd. Het kantoor en productiehal zijn
meestal twee losse blokken, maar in dit geval gaan ze naadloos in
elkaar over. Een dergelijk pand zou duur kunnen uitpakken, maar
wij zijn er met de aannemer goed in geslaagd een ontwerp te
maken dat betaalbaar is en toch opvallend en aansprekend.’
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Maverick Valves • Tilburg

Geen buitenkozijn van
het pand is hetzelfde

Het resultaat van deze werkwijze is
dat we een project realiseren zonder
meerwerk en de opdrachtgever uiteindelijk goedkoper uit is.’

Diepe putten
Geen buitenkozijn van het pand is
hetzelfde. Dat vroeg nogal wat van
de engineering. Ieder gevelsegment
is anders en iedere hoekverdraaiing
heeft een andere hoek. Belangrijk is
dan om goed te rekenen met dikte
van het glas, opdat de hoekverdraaiingen binnen de marges gemaakt worden. In het oorspronkelijke ontwerp
liepen de gevels naar boven toe ook
nog schuin naar voren, maar dat bleek
bouw- en kostentechnisch te ongun-

Boink Project- & Energiemanagement B.V. (BPEM)
is een geheel onafhankelijk
adviesbureau op het gebied
van installatietechniek.
Wij adviseren opdrachtgevers
in diverse sectoren zoals retail,
primair- en voortgezet onderwijs,
sportaccommodaties, industrie,
utiliteit en woningbouw
Onze dienstverlening bestaat uit:
• Installatie advisering nieuwbouw en renovaties.
• Energielabel advisering EPA-W, EPA-U, Maatwerkrapportages en
EPN (nieuwbouw energielabels).
• Duurzaamheid advisering conform GPR-standaard

Bezoekadres:
Gulberg 31, unit 1

T: +31(0)402076207
BTW nr. NL8159.14.416.B01
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KvK nr. 18082432
5674 TE Nuenen

Dennis Broos +31 (0)6 52346573
Vincent de Bruijn +31 (0)6 48256634
Boomgaardsstraat 84
3012 XE Rotterdam
www.bdba.nl | info@bdba.nl

Impressie eindresultaat

stig. De binnenzijde van het pand is eveneens onderscheidend. Dat geldt vooral
voor de productiehal met twee diepe putten voor het onder hoge druk testen van
de afsluiters. De putten zijn vier meter en
zeven meter diep. Janssen: ‘Normaal gesproken zou je bronneren om water weg
te halen, alleen is het industrieterrein een
waterwingebied. Daarom hebben we de
putten boven de grond gemaakt, de grond
uitgegraven en de putten met hun eigen
gewicht laten zakken. Dergelijke afzinkkelders zijn vrij zeldzaam in Brabant.’

GENIAAL
IN STAAL

40-tonskraanbaan

WWW.REIJRINK.COM

INFO@REIJRINK.COM

Esbeekseweg 21 Esbeek | Trasweg 6 Someren-Eind

Het pand kreeg een zware staalconstructie om de zeer zware onderdelen in de
productiehal te kunnen vervoeren. In
eerste aanleg zijn er rails ingestort, maar
deze zijn vervangen door een 40-tonskraanbaan. Dat is niet-alledaags, want
de meeste kraanbanen gaan tot 20 ton.
‘Op dergelijke gewichten moet de hele
constructie berekend zijn’, aldus Janssen. Aan alle aspecten is gedacht en het
bouwteam zorgde ervoor steeds op één
lijn te zitten over de uitvoering. ‘Door
de afstemming vooraf heeft het nergens
tegengezeten’, besluit Peter Janssen.
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Connect Products • Meerkerk

Connect Products verhuist naar de

Impressie van Connect Products

Connect Products, specialist in lijmen en kitten, verhuist uit Lexmond en krijgt een nieuw onderkomen in Meerkerk.
Bouwbedrijf Vrolijk bouwt hiertoe een nieuw pand met een speciale PSG15 geschikte opslag. Eyecatcher worden de
Storax lamellen in houtlook, gemaakt van aluminium: onderhoudsarm, maar mét luxe uitstraling.

Omdat het bedrijf werkt met licht ontvlambare stoffen is een goede brandveiligheid uiterste noodzaak. Vrijwel
alle ruimten worden uitgevoerd in
kalkzandsteen, maar de PSG-15 ruimte
krijgt Ytong panelen (cellenbeton). Deze
hebben een uitstekende thermische isolatie en kunnen een brandveiligheid van
zestig minuten garanderen. De opslag
krijgt verder een kanaalplatenvloer en
branddeuren. Die laatste zijn aangesloten op het brandweersysteem.

Tweedelig

Houtlook

De staalconstructie zal worden voorzien
van twee bouwlagen. Het kantoor komt
zowel op de begane grond als eerste
verdieping, de loods alleen op de begane
grond. Deze loods bestaat uit twee delen:
een deel van ruim zeven meter hoogte
waar de productieruimte in komt en een
twaalf meter hoge opslag. De vloer in de
gehele loods zal monolithisch worden afgewerkt. Aan de zijkant van het gebouw
komt een dubbele laadkuil.

De vliesgevel aan de voorzijde is een opvallend element aan het nieuwe gebouw.
Mark Demand, projectleider bij Bouwbedrijf Vrolijk: ‘Voor de vliesgevel komen
Storax aluminium zonweringlamellen in
houtlook. Dit is niet alleen onderhoudsarm, maar geeft het bedrijf ook een
natuurlijke, luxe uitstraling. Bijzonder in
het pand zijn de zwarte plafonds en het
zwarte schakelmateriaal waarmee we

Opdrachtgever
Connect Products BV, Lexmond

Staalconstructies
Buchinhoren Holding BV, Moerdijk

Overheaddeuren
Novoferm Nederland BV, Waardenburg

Bouwdirectie
Prohuis BV, Hendrik-Ido-Ambacht

W-installatie
Evelo BV Installatietechniek,
Zevenbergen

Grondwerk
A. Molenaar, Bergambacht

Architect
Bias Architecten, Rotterdam
Adviseurs
Nex2us, Etten-Leur; M3E Groep,
Capelle a/d IJssel
Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Vrolijk BV, Zevenbergen
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E-installatie
Martinu Elektrotechniek en Beveiliging
BV, Ridderkerk
Gevel/dakbeplating
Cladding Partners BV, Oosterhout

Bouwprogramma
Nieuwbouw magazijn, productieruimte
en kantoren
Bruto vloeroppervlakten
Magazijn: 937 m2; productieruimte:
1.137 m2; kantoor: 360 m2

andere kant van de

A27

Tekst: Merel van Berkel

Het bouwen is begonnen in Meerkerk

gaan werken. Ook de deuren van geborsteld eiken zien er chic uit.’

Duurzaam

even belangrijk, ongeacht hun grootte of
budget. We denken mee en zoeken voor
elke klant een passende oplossing die
bovendien scherp geprijsd is.’

Behalve ledverlichting krijgt de betonconstructie in Meerdijk overal vloerverwarming. Vloeren, gevels en daken
voldoen aan de hoge isolatiewaarden
van deze tijd. Op het dak ligt bovendien
lichtkleurig pvc en momenteel wordt gekeken naar de mogelijkheid om hier ook
zonnepanelen te gaan plaatsen. Andere
milieuvriendelijke toepassingen zijn een
warmteterugwinning en VRF-systeem.
Bouwbedrijf Vrolijk is een creatief, innovatief bedrijf dat geen onderscheid
maakt in de klanten. Demand: ‘Voor ons
zijn alle klanten binnen de utiliteitsbouw

Uw Bouwpartner

van ontwerp tot oplevering

Bouwbedrijf Vrolijk B.V. Zevenbergen

KRAANVERHUUR
- Weg- ruwterreinkranen van 35 t/m 400 ton
- Snelbouw torenkranen (30-60 meter)
- Rupskranen met verhoogde cabine
HOOGWERKERVERHUUR
- Hoogwerkers (30-65 meter)
HEIWERKZAAMHEDEN
- Met Junttan mileuvriendelijke, hydraulische heimachine’s
- Beton-, hout- en stalenbuispalen
- Gespecialiseerd in heiwerk op moeilijk bereikbare plaatsen, ook inpandig

Bordenweg 8 • 4231 VH Meerkerk
T 0183-352747 • www.boerbv.com

Gespecialiseerd in

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

|

0168 - 40 55 55

|

info@bbvrolijk.nl

|

#bbvrolijk
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Vleesverwerker

verhuist van Amsterdam

Strategisch gelegen in Apeldoorn

Opdrachtgever
Ameco, Amsterdam
Ontwikkelaar
Aan de Stegge, Twello
Architect
Bessels Architecten en Adviseurs BV,
Twello
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Adviseurs
JVZ Raadgevend Ingenieursbureau
BV, Deventer; Veld Koeltechniek BV,
Groenlo; B&V Techniek, Papekop; SFK
Leblanc, Borculo
Hoofdaannemer
Aan de Stegge Twello
Betonbouw en Betonstaal
Hadek BV, Kockengen

Bouwperiode
januari 2017 – september 2017
Bouwprogramma
Nieuwbouw gesloten
vleesverwerkend bedrijf
Bruto vloeroppervlakte
10.500 m2

Tekst: Hans Ouwerkerk

Apeldoorn • Nieuwbouw Ameco

naar Apeldoorn
Stalen dakliggers worden
op hun plaats gehesen

Als een opdrachtgever vraagt om nieuwe bedrijfsruimte van
ruim 10.000 m2 te bouwen dan is dat al een flinke opdracht
op zich. Als diezelfde opdrachtgever je vraagt voor deze
bedrijfsruimte een nieuwe locatie te zoeken en de ruimte
binnen een jaar te ontwikkelen, te bouwen en op te leveren
dan kun je spreken van een uitdaging met een complexe
coördinatie en planning van alle werkzaamheden. Dat is
nu net datgene waarin Aan de Stegge Twello een flink stuk
meerwaarde kan bieden richting de klant.

Evert van Beek is projectleider bij Aan
de Stegge Twello en verantwoordelijk
voor de nieuwbouw van Ameco op
bedrijventerrein Ecofactorij in Apeldoorn. ‘Ameco moest in verband met de
herontwikkeling van haar huidige locatie
in Amsterdam op zoek naar een nieuwe
vestigingsplaats. Dankzij de strategische
ligging ten opzichte van de A1 en A50
bleek Apeldoorn bijzonder geschikt.’

Runderen
Ameco (Amsterdam Meat Compamy) is
een familiebedrijf wat Hollandse kwali-

teitsrunderen slacht en verwerkt in een
eigen gesloten vleesverwerkend bedrijf
in Amsterdam. Van Beek: ‘Op de nieuwe
locatie zal Aan de Stegge Twello in totaal
10.500 m² nieuwbouw realiseren die bestaat uit 800 m² stal waar de dieren binnenkomen, 2.700 m² verwerkingsruimten
en koelcellen, 4.000 m² voor het uitbenen
en verpakken, de emballage en expeditie,
en 500 m² kantoor en facilitaire ruimtes.’ Daarnaast is er een wasplaats voor
het reinigen van de uitgaande vrachtwagens van 500 m². Ameco is daarmee
groot genoeg om te voldoen aan de vraag

vanuit retail, industrie en horeca, maar
tegelijkertijd klein genoeg om maatwerk
te kunnen leveren.

Installaties
Omdat het hier een vleesverwerkend bedrijf betreft worden er veel verschillende
installaties in het gebouw toegepast. Van
koeltechniek en E&W-installaties, tot de
hangbaaninrichtingen die door het hele
gebouw lopen. Van slachtlijn tot aan
de koelcellen. Van Beek: ‘De complexiteit om al die partijen te coördineren is
steeds de uitdaging.’
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Planning

Beton- en vlechtbedrijf
presteert goed onder
hoge druk
‘We kunnen onze betonwerkzaamheden onder hoge tijdsdruk
uitvoeren. En ondanks de tijdsdruk leveren wij een kwalitatief
hoogstaand product.’ Dat zegt Peter Baas, directeur van Beton- en
vlechtbedrijf Hadek. Het bedrijf uit Kockengen is verantwoordelijk
voor de betonbouw en betonstaal van de nieuwbouw van Ameco.
De bouw van de nieuwe vestiging van het vleesverwerkingsbedrijf in Apeldoorn kenmerkt zich in de ogen van Peter Baas door
de nauwe samenwerking tussen de aannemer, de installateur en
HADEK. ‘Die optimale samenwerking is belangrijk omdat de opdrachtgever deze nieuwe locatie snel in productie wil nemen. Dan
moet je met elkaar ook snel kunnen schakelen. De Lean-planning
is leidend in dit proces.’
Inmiddels zijn de fundering en de begane grondvloer voor het
10.500 m2 grote complex gelegd. ‘Dan gaan we aan de verdiepingsvloeren beginnen. Ruim voor de bouwvak zijn wij er in elk geval
weer uit.’ De nieuwbouw van Ameco is overigens niet het eerste
pand dat HADEK in deze tak van sport realiseert. ‘We hebben voor
vleesverwerkingsbedrijven al meer werk gedaan’, benadrukt Peter
Baas. ‘Het is zonder twijfel een boeiende sector waar kwaliteit en
techniek hand in hand gaan. Een mooie sector om voor te werken.’

Het is dan ook begrijpelijk dat Aan de
Stegge Twello vanaf het moment dat
de locatie gevonden was, tot aan de
daadwerkelijke oplevering een intensief
samenwerkingstraject doorloopt met
alle betrokken partijen. Van Beek: ‘Aan de
Stegge Twello heeft het hele plan ontwikkeld waarbij we wekelijks een of meerdere dagdelen in Twello aan het ontwerpen zijn. Wij doen dat in 3D, terwijl de
overige installateurs verantwoordelijk
zijn voor hun eigen tekenwerk. Eens per
week hebben we zogenaamde ‘clashsessies’ waarbij we kijken of alles nog
steeds goed op elkaar aansluit. Belangrijk, want in oktober 2017 moet de eerste
koe verwerkt kunnen worden.

De technieken van nu,
de toewijding van toen
Dé specialist op het gebied van betonbouw,
wapeningswerk, funderingsherstel en kelderbouw

Sinds 1967 is Hadek met vertrouwd vakmanschap dé
specialist op het gebied van prefab wapening, wapeningsstaal, funderingsherstel, utiliteits- en woningbouw, wegen waterbouw, kelderbouw en compleet betonwerk.

KOCKENGEN | 0346 - 241 287 | WWW.HADEK.NL
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Apeldoorn • Nieuwbouw Ameco
Een overzicht van het Ameco-complex

Devro Gendt - collageen

Delicia Tilburg - chocolade

Hutten Heeten - vleesverwerking

Ameco Apeldoorn - vleesverwerking

specialist food:
Bas te Riele
btr@adst.nl
06-55327707

Hems / Fortuna Oss - vleesverwerking

Devro Gendt - collageen

www.adst.nl

Chiquita Gorichem - bananenrijperij

Aan de Stegge, de specialist in huisvesting voor de voedingsindustrie
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Opdrachtgever
gemeente Maastricht
Architect
Slangen+Koenis Architecten, IJsselstein
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Adviseur(s)
Werf&Nass BV, Maastricht (constructies); Curvers Raadgevende Ingenieurs
BV, Gulpen (installaties)
Hoofdaannemer
Laudy Bouw & Ontwikkeling, Sittard

Installaties
Caris & Reiner BV, Sittard
Metselwerk
Bouwbedrijf Dohmen Beek BV, Beek
Bouwperiode
april 2016 – april 2017

Maastricht • Sporthal De Geusselt

Meer dan een

sporthal
Met de bouw van sporthal De Geusselt krijgt Maastricht er niet alleen een
moderne sportaccommodatie bij, maar
ook een hoogwaardige WMO-voorziening.
Mensen met een beperking kunnen hier
onder meer terecht voor hun dagbesteding. Zintuiglijke waarneming vormt
het belangrijkste uitgangspunt voor het
ontwerp. ‘Het is een gebouw wat door
iedereen ervaren kan worden.’
Pal naast stadion De Geusselt, het onderkomen van voetbalclub MVV, staat
de nieuwe sporthal De Geusselt. De
accommodatie heeft drie hoofdfuncties:
een sporthal met kleedaccommodatie bedoeld voor de breedtesport, een
ﬁtness- en fysiotherapiegedeelte en een
huiskamercafé voor dagbesteding en begeleiding. De totale bruto vloeroppervlakte van het complex bedraagt 4.880 m2.

Inclusief ontwerpen

Glasvezelversterkte betonpanelen voor een
hoogwaardige betonlook bepaalt de bovenbouw
op een transparante onderbouw

Tekst: Margot Visser
Beeld: Slangen+Koenis Architecten

De combinatie van sporthal en WMOvoorziening inspireerde Slangen+Koenis
Architecten tot een ontwerp waarin
zintuiglijke waarneming centraal staat,
het zogenaamde ‘inclusief ontwerpen’.
Door te spelen met hoge en lage ruimtes
merken slechtzienden bijvoorbeeld op
basis van de akoestiek waar ze zich bevinden. Ook is bewust gedifferentieerd in
materiaalgebruik en lichtinval waardoor
iedere ruimte een eigen identiteit en
sfeer heeft gekregen. ‘We wilden ons niet
beperken tot puur de functionele eisen
die van toepassing zijn op de WMO-doelgroep, zoals bredere toiletten, maar juist
een stapje verder gaan. Dit gebouw kun
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Sporthal De Geusselt • Maastricht

je ervaren met al je zintuigen’, vertelt
architect Sander Laheij.

Onder de tribune
Bouwkundig uitdagend was de positionering van de sporthal. Om zo optimaal
mogelijk gebruik te maken van de kavel
en een zo royaal mogelijk entreeplein te
creëren, koos Slangen+Koenis ervoor om
zo dicht mogelijk tegen het stadion aan
te bouwen. Zo zijn de kleedkamers zelfs
onder de tribune ‘geschoven’ en is de
techniek hierop geplaatst.
Een groot entreeplein waarbij de oude
platanen behouden konden blijven was
een eis van de gemeente. ‘We hebben het
plein zo ontworpen dat het een prettige
plek is om te verblijven. Bezoekers van

‘Dit gebouw kun je ervaren met al je zintuigen’

Duurzame W-installaties

Mooi staaltje metselwerk

Helemaal zonder gas functioneert sporthal De Geusselt nog niet,
maar het scheelt niet veel. De complete hal wordt duurzaam verwarmd met lucht/water-warmtepompen. Alleen voor het sanitair
tapwater is nog een gasaansluiting nodig.

Het metselwerk in de kleedlokalen en vergaderruimten van
sporthal De Geusselt was een niet alledaagse klus voor bouwbedrijf Dohmen Beek BV. De keuze van de architect voor een witte
geperforeerde steen, met witte specie vermetseld, stelde het
Limburgse metselbedrijf voor een aantal uitdagingen. ‘Het is een
erg moeilijke steen om te metselen vanwege het grote formaat
en de eigenschappen van de specie’, vertelt directeur Willem
Dohmen. ‘Normaal bevat specie gewassen rivierzand, hier gaat
het om veel fijner “foemelzand”. Dat heeft veel meer tijd nodig
om aan te drogen. Om toch de hoge kwaliteit te garanderen waar
Dohmen voor staat, hebben we extra mensen ingezet en ook in
de avonduren gewerkt.’

Installatiebedrijf Caris & Reiner BV realiseert alle W-installaties
in De Geusselt. Bijzonder, zeker voor een sporthal, vindt directeur
Marcel Reiner de toepassing van het innovatieve BaOpt-systeem.
“In plaats van een gerichte luchtstroming verzorgt dit klimaatbeheersingssysteem een ongerichte stroming, waardoor de toegevoerde lucht en de lucht in de ruimte perfect worden gemengd
en de hele ruimte dezelfde temperatuur heeft. Van tocht en
koudeval heb je met BaOpt geen last meer. Naast meer comfort
is met dit systeem, in combinatie met de warmtepompen en
warmteterugwinning, een besparing van 25% op de energielasten te behalen.”
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Dohmen Beek is gespecialiseerd in metselwerk voor zowel kleine
als grote projecten. Het in Beek gevestigde bedrijf heeft achttien
medewerkers in dienst. Vakmanschap staat altijd voorop benadrukt Dohmen. ‘Het moet minimaal een acht zijn.’

de sporthal kunnen er even zitten of een
wandeling maken’, legt Laheij uit.

Betonlook
Qua materialisering is door de architect
aangesloten op de omliggende bebouwing. De bovenbouw is uitgevoerd in
Riederbeplating, ofwel glasvezelversterkte betonpanelen, wat een hoogwaardige
betonlook geeft. Voor de onderbouw
is gekozen voor een transparante pui
uitgevoerd in geanodiseerd aluminium
met stalen gevelbeplating. De binnenmaterialisering is warm met onder meer
donkere bamboebeplating. Veel lichtinval
door onder andere een aantal daklichten
zorgt voor een aangename verblijfssfeer.
Transparante begane grond

Veel lichtinval zorgt voor een
aangename verblijfssfeer

Entreeplein met
oude platanen

Voor ouderwets vakmanschap
DUURZAME TECHNIEKEN - SANITAIRE EN KLIMAATINSTALLATIES
WWW . CARISENREINER . NL

-

SITTARD

-

Geverikstraat 71
6191 RM Beek (L)
Telefoon: 046 4371352
Telefax: 046 4379006
GSM. 06 51575726
www.dohmenbouw.nl
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Van bandenwisselstation tot

hotel

‘De beperkingen binnen het project zijn de uitdagingen van ons vak.’ Dat zegt Kees
Doornenbal. Hij is partner van Rappange & Partners Architecten en als hoofdontwerper
verantwoordelijk voor de realisatie van het hotel aan de Amstelveenseweg 1-7 in
Amsterdam. ‘We hebben hier een Michelin bandenwisselgarage uit 1949 gerestaureerd
en getransformeerd naar een ecologisch designhotel met 112 kamers, restaurant,
koffiehoek en ondergrondse parkeergarage.’

Opdrachtgever
Maatschap Hoog Zuid Beheer BV &
Emro Beheer Amsterdam BV

reau, Alkmaar; Duyts Bouwconstructies
BV, Amsterdam; M + P raadgevende
ingenieurs, Aalsmeer

Architect
Rappange & Partners Architecten,
Amsterdam

Hoofdaannemer
De Geus Bouw

Adviseurs
Booms & Kuipers Technisch AdviesbuIndustriebouw • april 2017 • 54

Bouwprogramma
Hotel met restaurant, koffiehoek en
parkeergarage

Betonconstructie
Doornenbal benadrukt dat het geen dertien in een dozijn ontwerp is. Het project
kende dan ook tal van uitdagingen. Doornenbal: ‘Zo moest er een parkeerhelling
door de bestaande betonconstructie worden aangelegd. En de gevel wilden we in
oude stijl restaureren om de historische
uitstraling terug te geven. Aan de achterzijde moest de oorspronkelijke constructie op de bestaande fundering worden

Tekst: Hans Ouwerkerk

Amsterdam • Hotel The Tire Station

Hotelgevel langs de
Amstelveenseweg

Nieuwe gevels
aan de achterzijde

Gevel is in
oude stijl
teruggebracht

Transformeren zonder
revisietekeningen
uitgebouwd. De constructie, bestaande uit
betonskelet dat voor de wederopbouwarchitectuur zo typerend is, maakte het
herbestemmen leuk maar lastig.’

Aan de Amstelveenseweg 1-7 ontwikkelde De Geus Bouw in samenwerking met Conscious Hotels en de gebouweigenaren een nieuw hotel met de naam ‘The Tire Station’. Deze
naam is een verwijzing naar de oorspronkelijke functie van het gebouw in 1951 toen hier
het eerste drive-in bandenwisselstation van Michelin gevestigd was.

Oplossing

Brenden Scheltema is bedrijfsleider bij De Geus Bouw. ‘The Tire Station is een erg interessant project. De Amstelveenseweg is een belangrijke hoofdverkeersader in Amsterdam.
Dat zorgt voor een complexe logistiek en dat vraagt om een strakke planning tussen alle
partijen. Ook moet er onder grondwaterniveau gewerkt worden. Dan is het prettig als je
kunt rekenen op de partijen met wie je samenwerkt.’

Doornebal: ‘We hebben hier gekozen
voor een houtskeletconstructie. Dankzij
de gebruikte materialen en afwerking
met kunststof steenstrips is de totale
constructie toch relatief licht en kon
het op de bestaande fundering worden toegepast. Tegelijkertijd werd de
oorspronkelijke wirwar van leidingen,
die in de loop der jaren aangelegd was,
buiten het zicht weggewerkt en van een
fraai sedumdak voorzien. Zo voldoet
het gebouw weer helemaal aan de eisen
van deze tijd.’

In het werk waren verschillende onderdelen van de betonconstructie op onnavolgbare
wijze aan elkaar ‘geknoopt’. Omdat revisietekeningen ontbraken moest er soms goed
nagedacht worden om alles op een juiste manier op elkaar aan te laten sluiten. Brenden
Scheltema: ‘We zijn blij en trots dat we dit, inclusief de afbouw, voor de huurder mochten
realiseren. Door het gebruik van duurzame materialen en de modernste technieken krijgt
het hotel een goede en tijdloze uitstraling en is het zeker een verrijking voor de omgeving.
Tot volle tevredenheid van de klant.’
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Gunco Nederland • Veghel

Gunco Veghel

Na de volledige renovatie van het
hoofdkantoor van Gunco heeft Staton
bouw in Veghel een compleet nieuwe
vestiging gebouwd, op een steenworp
afstand van het oude onderkomen.

vernieuwd

Gunco Veghel in
een nieuwe jas

Opdrachtgever
Gunco BV, Rotterdam

Hoofdaannemer
Staton Bouw BV, Werkendam

Architect
Toorman Architecten, Schiedam

Installaties
EHW ELektro BV, Gorinchem (E) en
tbk, Krimpen a/d IJssel (W)

Adviseur installaties
Bloem Installatieadvies, Rotterdam
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Bouwperiode
September 2016 - april 2017

Bouwprogramma
Bedrijfsruimte met kantoor
Bruto vloeroppervlakte
Totaal 2.018 m2; stalling: 905 m2;
werkplaats: 763 m2; kantoor: 350 m2

Tekst: Merel van Berkel
Gunco verhuurt, leaset en verkoopt onder meer
hoogwerkers en kranen. Het bedrijf heeft zijn
oorsprong heeft in de Rotterdamse haven en
opereert tegenwoordig vanuit zes verschillende locaties. Het nieuwe pand in Veghel heeft
kantoren, stalling voor materieel en een werkplaats. Het bedrijfsgedeelte heeft grotendeels
een bekleding van grijze Kingspan Convex panelen (RAL 7016). Deze hebben een opvallende
bolle afwerking aan de buitenzijde. Voordeel
van deze panelen is de zeer hoge isolatiewaarde. De kantoorruimten op de verdieping
heeft een transparante vliesgevel, op de begane
grond is de gevel stijlvol uitgewerkt met hout.
Kees Hoogendoorn, directeur Staton Bouw: ‘Die
combinatie vinden wij erg aansprekend. Aan
de ene kant de warme, natuurlijke materialen,
tegenover aan de andere kant het wat killere
staal en aluminium.’

Zonnepanelen op het dak

Grote hal met flexibele inrichting
De kantoren zijn opgetrokken in houtskeletbouw. Dat biedt flexibiliteit met oog op de toekomst. Achter de kantoorruimten ligt een grote
werkplaats en dito stallingsruimte met stevige
betonnen vloeren en onder meer een smeerput
voor onderhoud in eigen huis.
Gunco vindt een prettig werkklimaat voor zijn
medewerkers heel belangrijk. Hoogendoorn:
‘Naast verschillende ventilatievoorzieningen,
zitten er ook meerdere lichtstraten op het dak.
In de gevel én in de overheaddeuren zitten verder voldoende ramen voor prettig zichtcontact
met buiten.’ Aan duurzaamheid is uiteraard
ook gedacht. Zo is het gebouw uitgerust met
een WTW-unit, vloerverwarming, een warmtepomp installatie en zonnepanelen op het dak.

Bouwplannen?

Buitenterrein
Staton heeft tevens de complete inrichting van
het aanzienlijke buitenterrein verzorgd inclusief de toegangspoort. Op het buitenterrein
is een wasplaats, speciaal geschikt voor het
schoonmaken van de hoogwerkers en andere
machines. De wasplaats is opgebouwd uit hetzelfde materiaal als de bedrijfsruimte.

Complex bouwen – een prettige uitdaging
Staton Bouw is een vrij jong bedrijf. Desondanks maakte het een grote groei door tijdens
de economische crisis. Hoogendoorn: ‘Projecten
als deze zijn ons op het lijf geschreven. We zien
in de complexiteit juist een mooie uitdaging,
voor onze timmerlieden, werkvoorbereiding
en projectleiding. Vorig jaar revitaliseerden we
het hoofdkantoor van Gunco in Rotterdam. Ook
nu werkten we weer naar volle tevredenheid
samen met opdrachtgever en architect.’

Wij bieden onze opdrachtgevers totaaloplossingen binnen de woningbouw en
utiliteitsbouw. Met een unieke combinatie
van bouwexpertise, ervaring, kennis van
bouwregelgeving en onze tegelijkertijd
nuchtere, betrouwbare en gepassioneerde aanpak realiseren we prachtige
projecten.

Hulsenboschstraat 7 | 4251 LR Werkendam
T +31 (0) 183 678 194 E info@staton.nl

WWW.STATON.NL
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Woonzorgcomplex • Steenbergen

Tekst: Hans Ouwerkerk

‘Wij brengen kleur in
het geheel’
Voor de nieuwbouw van het woonzorgcomplex van SDW is
Cosina Totaal Vastgoedonderhoud verantwoordelijk voor het
complete schilderwerk en de wandafwerking. Corné de Jongh is
directeur bij Cosina Totaal Vastgoedonderhoud uit Roosendaal.
Directeur Corné de Jongh: ‘Wij brengen kleur in het geheel. We
beginnen meestal met een basis in RAL 9010 en brengen vervolgens de kleuraccenten aan. Dat kan een accent wandafwerking
zijn in gekleurd vinyl, of een schopvaste coating. Die beschadigd
minder snel als er een keer een rolstoel tegen rijdt.’
Cosina Totaal Vastgoedonderhoud heeft al eerder projecten voor
SDW uit mogen voeren en werkt al jaren samen met Aan de
Stegge Roosendaal. De Jongh: ‘Ook als er in de toekomst een keer
een wand of ander schilderwerk beschadigd raakt, lossen wij dit
graag op. Zo weet SDW dat het woonzorgcomplex altijd “strak in
de lak” zit.’

Toegangstechniek
Cystac is gespecialiseerd in elektrisch hang- en sluitwerk (levering, projectbegeleiding) en werkt al samen met SDW voor diverse locaties in Roosendaal en omgeving. Elk project begint met
een Programma van Eisen van SDW dat wordt vertaald in een
besteksbijlage met beslagcodes. Deze beslagcodes worden dan
voorzien op tekening en leidingschema’s. Zo is in de werkvoorbereiding en montage eenvoudig terug te vinden wat waar en hoe
toegepast moet worden. Hierbij wordt ook de functionaliteit van
de deur niet over het hoofd gezien. Ook voor het project aan de
Zuidwal zijn in samenwerking met Aan De Stegge Roosendaal en
SDW de toegangscontrole, deurautomatiek, hang- & sluitwerk en
deuren geleverd.

Stepvelden 16, Roosendaal · t. 0165 526100 e. info@cystac.nl
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Woonzorgcomplex komt toch goed

terecht

Twee woongroepen
voor 8 personen en
18 appartementen
waar de bewoners
zelfstandig kunnen
wonen

De nieuwbouw van het woonzorgcomplex voor Stichting Dag- en Woonvoorziening aan de
Zuidwal in Steenbergen had nogal wat voeten in de aarde. Het plan werd namelijk vanwege
bezwaren verplaatst van de locatie Buiten de Veste naar de Zuidwal. Deze nieuwe locatie werd
aangedragen door de gemeente en dankzij de verbindende rol van Aan de Stegge Roosendaal
tussen belegger en SDW kwam het plan, ondanks de bezwaren, toch van de grond.

Opdrachtgever
Earlstone ‘s Gravenmoer
Huurder
SDW, Roosendaal
Ontwikkeling
Bouwaccent, Waalre en Aan de Stegge
Roosendaal
Architect
Marquart Architecten, Raamsdonksveer

Adviseurs
RTA Technisch Advies; AMR ICT Advies;
Van Moorsel Constructie
Aannemer
Aan de Stegge Roosendaal
Leverancier gevelstenen en isolatie:
Bouwcenter Logus, Vlissingen
Schilderwerk, wandafwerking
Cosina Totaal Vastgoedonderhoud,
Roosendaal

Toegangstechniek
Cystac, Roosendaal
Bouwperiode
juni 2016 – juni 2017
Bouwprogramma
Woonzorgcomplex met ruimte voor
dagbesteding
Bruto vloeroppervlakte
2.500 m2
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Woonzorgcomplex • Steenbergen

Gert-Jan Oostwouder is projectleider bij Aan de
Stegge Roosendaal. ‘Het woonzorgcomplex biedt
onderdak aan 34 bewoners. Die worden ondergebracht in twee woongroepen voor 8 personen
en 18 appartementen waar de bewoners zelfstandig kunnen wonen met individuele ondersteuning. In het pand is ook een multifunctionele ruimte voor dagbesteding ondergebracht.
Omdat de bewoners allemaal een verstandelijke
beperking, of ontwikkelingsachterstand hebben
wijkt dit project dankzij het pakket van eisen
behoorlijk af van standaard woningbouw.’

Oplevering juli 2017

Signalering
Zo kunnen er geen standaard dorpels geplaatst
worden voor mensen die slecht ter been zijn,
moet de kraan in de douche dusdanig geplaatst
worden dat de hulpverlener zelf niet nat wordt
tijdens het douchen van de bewoner en is het
lichtniveau in het gebouw hoger voor mensen
met een visuele beperking. Oostwouder: ‘Voor
de communicatie tussen cliënten en zorgverleners wordt veel gebruik gemaakt van signalering. Domotica is daarbij erg belangrijk. Veel
leidingen zijn weggewerkt in de vloer. Hierdoor ontstonden er op diverse plaatsen in het
gebouw complexe knooppunten. Het was een
hele uitdaging om deze allemaal op een juiste
manier in het totale ontwerp te krijgen. Dat
was soms best spannend, maar is allemaal toch
naar tevredenheid gerealiseerd.

Planning
Een goede planning is in dit type projecten erg
belangrijk. Vandaar dat Aan de Stegge Roosendaal is overgestapt van planningsprogramma
Asta naar het nieuwe onlinesysteem KYP. Oostwouder: ‘KYP is een programma dat we overal
voor kunnen gebruiken. Je kunt beter inspelen
op veranderende situaties en deze direct online
communiceren naar de andere betrokken
partijen. Zij kunnen vervolgens direct reageren.
Hierdoor is het programma veel levendiger dan
een standaard zes weken planning en verloopt
de communicatie veel efficiënter. Het was de
eerste keer dat we KYP op deze manier gebruikt
hebben, maar we hebben er veel profijt van gehad. Het systeem zal dan ook zeker bij vervolgprojecten ingezet worden. Dankzij een goede
voorbereiding hebben we met alle partijen
een mooi product kunnen leveren wat goed
in elkaar zit, en tegelijkertijd op verschillende
onderdelen besparing kunnen realiseren.’
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‘Een eerste indruk maak
je maar een keer’
Een eerste bezoek, een eerste indruk. Een moment wat je bij blijft.
‘Een eerste indruk maak je maar één keer’, aldus Bas Coppens,
commercieel manager bij BouwCenter Logus. ‘Die moet dan ook
gelijk goed zijn. Dat geldt voor mensen, maar zeker ook voor een
gebouw. We zijn dan ook trots dat we voor de nieuwbouw van
WoZoCo SDW in Steenbergen de gevelstenen mochten leveren.
Dat is het eerste wat je ziet, en daarmee is het een visitekaartje
van het bedrijf.’

80.000
BouwCenter Logus is de schakel tussen architect en aannemer
en leverde voor dit project verschillende isolatiematerialen en
80.000 gevelstenen. Coppens: ‘De architect heeft gekozen voor
een gevelsteen met een warme uitstraling. In overleg hebben
we gekozen voor het type “Dinkel”, een makkelijk verwerkbare
steen met rood- en oranjetinten. Een mooi product en een mooie
bijdrage aan het project.’

ASK ROMEIN
GAAT ALS GERENOMMEERDE STAAL- EN
TOTAALBOUWER GEEN UITDAGING UIT DE WEG.
§

Vestigingen in Roosendaal

§

Autonome ontwerper én hoofdaannemer

§

Uitstekende eigen design- en engineeringsafdeling

§

Technische expertise in staal-, beton- en houtconstructies

§

Innovatieve en creatieve uitwerking voor ieder (turn-key) project

§

Jaarlijkse productiecapaciteit van circa 50.000 ton staal

(NL)

, Malle

(B)

en Vlissingen

(NL)

ASK ROMEIN BV
Belder 80, 4704 RK Roosendaal, Nederland ❘ info@ask-romein.com ❘ www.ask-romein.nl

ecoTEC plus 80 - 100 – 120
Robuuste gaswandketels voor iedere stookruimte

Robuuste gaswandketels voor iedere stookruimte.
Systemen voor iedere stookruimte met brede range
gaswandketels in solo-, lijn-, ruggelingse- èn hoekopstelling
tot 840 kW met robuuste industriële RVS warmtewisselaar
en geavanceerde condensatietechnologie.

Het goede gevoel, het juiste te doen.

Medio april
beschikbaar

