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Tekst: Patrick Boor

Op een steenworp afstand van
Feyenoord-stadion De Kuip keert
de bekende Rotterdamse Vervat
terug aan de Stadionweg, in een
fonkelnieuw winkelcomplex.
Samen met onder meer de Praxis
en De Mandemakers Groep
vestigt de kampeerzaak zich in
Retailcluster Stadionweg.

Opdrachtgever
Vervat Vastgoed Stadionweg BV,
Rotterdam
Ontwikkelaar
Brainstone, Rotterdam
Architect
Roos en Ros, Oud-Beijerland
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Adviseurs
Bloem Installatieadvies, Rotterdam
(installaties); IMd Raadgevende
Ingenieurs, Rotterdam (constructies)
Hoofdaannemer
Korrekt Bouw, Rotterdam
Installaties
Van Wijngaarden BV,
Nieuwerkerk a/d IJssel

Funderingen
Voorbij Funderingstechniek
Staalcontructie, stalen
dakplaten en gevel
Van den Brink montage BV,
Kootwijkerbroek

Rotterdam • Retailcluster Stadionweg

Vervat keert terug aan de

Stadionweg

Twee gebouwen met
daartussen parkeerruimte

Praxis, Mandemakers,
vervat en vele anderen
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Retailcluster Stadionweg • Rotterdam

Familiebedrijf Vervat bracht meer dan
vijftig jaar vanuit het pand aan de Stadionweg campingspullen aan de man.
Vanwege economische tegenwind en
het verouderde onderkomen verhuisde
de campingzaak naar Capelle aan den
IJssel naar een tijdelijk onderkomen aan
de Molenbaan. Het pand van Vervat op
Rotterdam-Zuid ging tegen de vlakte. De
Zuid-Hollandse aannemer Korrekt Bouw
bouwde in opdracht van Vervat Vastgoed
Stadionweg de voorbije maanden op
dezelfde locatie een nieuw complex: retailcluster Stadionweg. Omvangrijker, moderner en frisser dan het vorige gebouw.

Staal en beton aan de Stadionweg

Reclamezuilen
Het complex bestaat uit twee langgerekte gebouwen met een hoogte
van tien meter. Totale oppervlakte van
het complex bedraagt ruim 17.800 m2.

All-in installatieadvies
(voor Vervat)
Ontwikkelaar Brainstone heeft voor Retailcluster Stadionweg
Bloem Installatieadvies aangetrokken om de E- en W-installaties
te ontwerpen. Voor de winkel van Vervat heeft de Rotterdamse
adviseur het advies en de directievoering voor alle werktuigkundige- en elektrotechnische installaties verzorgt, voor de overige
winkels alleen de casco-installaties (aansluitingen voor riool,
water en elektra).

E en W
‘Wij mochten voor Vervat alle installaties integraal ontwerpen en
dat is prettig. Als je de E en de W samen kan opzetten kun je alles
onderin ook waarborgen. Dan weet je bijvoorbeeld van tevoren
wat voor elektra-aansluitingen er nodig zijn, of weet je wat de
warmteontwikkeling is van bepaalde elektrapunten en dan kun
je dat meenemen in je ventilatiesysteem. Naast de gebruikelijke
voorzieningen hebben we duurzame installaties voor de winkel
van Vervat voorgeschreven. Zo heeft de begane grond vloerverwarming die wordt gevoed door een warmtepompinstallatie
(lucht/water). Verder worden de vide en de entresol geventileerd
met een WTW-unit en komen er op het dak PV-panelen.
Bloem Installatieadvies adviseert met een Rotterdamse rechttoerechtaan mentaliteit en begeleidt het hele (ver)bouwtraject:
van advies tot oplevering. ‘Kan het simpel, dan houden wij het
simpel.’ Moet het ontwerp duurzame, dan krijgt de opdrachtgever
duurzame toepassingen in het advies.
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Industrieweg 161
3044 AS Rotterdam
010 30 40 346
info@bloeminstallatieadvies.nl
www.bloeminstallatieadvies.nl

Snel schakelen voor de
ruwbouw

Vervat beschikt straks over een winkeloppervlakte van ongeveer 5.000 m2.
Een verdiepingsvloer zorgt voor extra
verkoopruimte. Tussen de twee gebouwen komen parkeerplekken, met ruimte
voor ongeveer 200 auto’s. Verschuifbare
reclamezuilen sluiten de parkeerruimte
af als de winkels gesloten zijn.

De complete bovenbouw van het nieuwe complex aan de Stadionweg is verzorgd door Van den Brink Montage uit Kootwijkerbroek.
Dit werk omvatte zowel het leveren en monteren van de staalconstructie, van de kanaalplaatvloeren, de betonwanden en de stalen
dakplaten en de geïsoleerde wandpanelen. ‘Naast de staalconstructie houden we ook het prefabbeton en dak- en wandbeplating in eigen beheer’, vertelt Gerben van den Brink, woordvoerder
van het Veluwse montagebedrijf. ‘Uniek in ons land, qua capaciteit
en materieel. Staalengineers staan in nauw contact met de werkvoorbereider van de dak- en wandbeplating. Over voorzieningen
voor de beplating wordt in een vroeg stadium nagedacht en deze
worden verwerkt in de staalconstructie. Zo verkorten we de montagetijd tijdens de bouw en werken we efficiënter.’
Van den Brink noemt een voorbeeld: ‘Tijdens de engineering van
de staalconstructie kregen we de vraag andere gevelbekleding
toe te passen. Schakelen kon snel omdat we de engineering in
eigen hand hebben. In dit geval waren bijvoorbeeld extra staalvoorzieningen nodig.’ Bij montagespecialist Van den Brink werken
ruim vijftig mensen. Het bedrijf bouwt jaarlijks mee aan meer
dan 250 projecten.

Groei
Vervat Megastore, dat geen caravans en
vouwwagens meer verkoopt, keert binnenkort terug op de plek waar het in het
verleden naam en faam verwierf. Het
bedrijf gaat op de begane grond kleding
en kleine campeerartikelen verkopen
en beschikt straks op een grote entresol
tenten en autozaken tonen (en verkopen). Het bedrijf ziet aan de Stadionweg
voldoende groeimogelijkheden, vooral
door de aanzwellende economie.

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

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

grachtenpan
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Amsterdam • Uitbreiding Amrath Hotel

Tekst: Merel van Berkel

ndstijl

Het imposante Amrath Hotel in Amsterdam krijgt een
uitbreiding met vier aaneengeschakelde panden die
ruimte bieden aan 41 nieuwe kamers. De aanbouw komt
in plaats van de voormalige parkeerplaatsen. Daarom
krijgt het hotel een parkeergarage met 28 plaatsen op
twee niveaus en bovendien twee autoliften.

Schets van de
nieuwbouw

Amrath Hotel,
zijde Prins
Hendrikkade

Opdrachtgever
Amrath Hotel, Amsterdam
Architect
Kentie en Partners, Halfweg

Architect Kentie en Partners keek voor
het ontwerp goed naar de omgeving van
het voormalige Scheepvaartshuis. De
aanbouw ziet er dan ook uit als een rij
aaneengeschakelde hoge, smalle grachtenpanden in de sfeer van de woningen
aan de overzijde. In de panden komen
in totaal 41 kamers, waarvan vier suites,
alle in de stijl van het Amrâth Hotel. Het
klassiek ogende pand is uiteraard wel
voorzien van moderne technieken: zo
krijgt het een WKO-installatie en voldoen
zowel geluids- als warmte-isolatie aan
de moderne eisen. De uitvoering is in

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen,
Warmenhuizen
Natuursteenwerk
Jan Reek Natuursteen BV, Hoorn

handen van Bouwbedrijf M.J. de Nijs en
Zonen uit Warmenhuizen.

Gierzwaluwnesten en autoliften
De betonconstructie wordt aan de
buitenzijde voorzien van bakstenen in
diverse kleuren. Kleine sparingen in het
metselwerk bieden ruimte aan gierzwaluwnesten. Onder het hotel zal een
parkeergarage worden gebouwd met
achtentwintig parkeerplaatsen, verdeeld
over twee lagen. Deze is toegankelijk
vanaf de Prins Hendrikkade, waar een
autolift de gasten naar -1 of -2 brengt.

Bouwperiode
1e kwartaal 2016 – oktober 2017
Bouwprogramma
Hoteluitbreiding met 41 hotelkamers,
ondergrondse parkeergarage op twee
niveaus (28 plaatsen)
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Uitbreiding Amrath Hotel • Amsterdam

Bouw van de parkeerkelder in volle
gang. Rechtsachter de toekomstige
uitgang van de parkeerlift

Aan de andere zijde komt de uitgang
met een tweede autolift.

Kraantjes zoeken hun weg tussen oude
funderingen
Kort de start van dit bouwproject bleek
dat de grond nog vol zat met oude funderingen. Dit bemoeilijkte het ontgraven,
slaan van de palen en drukken van de
damwanden aanzienlijk. Bert Turksma,
bedrijfsleider bij Bouwbedrijf M.J. de Nijs
en Zonen: ‘Met kraantjes hebben we de
grond moeten verwijderen tussen de
funderingspalen en het stempelraam dat
de damwanden van elkaar houdt. Vervolgens moest dat naar één plek gebracht
worden, waar een grote kraan het in de
vrachtwagen laadde.’

Jan Reek natuursteen
Maatwerk in alle bouwkundige onderdelen
van natuursteen, keramiek en composiet

Beperkte bouwplaats en laadruimte

Neutronweg 9
1627 LG Hoorn
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T 0229-210341
www.janreek.nl

Aan de Prins Hendrikkade, op de plek
waar gasten voorheen toegang kregen
tot het binnenterrein, is nu nog één
inham over waar een vrachtwagen kan
laden en lossen. Zodra er meerdere
vrachten worden geleverd, moet de
volgende in rij wachten. Daarnaast is de
bouwplaats zeer beperkt. Een logistieke
uitdaging die het bouwbedrijf opvangt
met een zeer strakke planning en just
in time aanvoeren. Een andere beperking zit in de tijdspanne waarin gewerkt
mag worden. Hakwerk kan bijvoorbeeld
pas aanvangen vanaf 10.00 uur. Om de
overlast voor buurtbewoners toch zoveel
mogelijk te kunnen beperken, houdt het
bedrijf regelmatig gesprekken.

Amsterdam • Uitbreiding Amrath Hotel

Tegenvaller: oude funderingen

Een spectaculair krappe bouwlocatie…

Natuursteen ter plaatse precies passend maken
Net als het oorspronkelijke gebouw, krijgt
ook de aanbouw van het Amrath Hotel
natuurstenen sierelementen. De architect
kiest hier echter voor blauw gezoet Belgisch
hardsteen, geproduceerd en gemonteerd
door Jan Reek Natuursteen BV uit Hoorn. Dat
de natuursteenspecialist alle facetten van
het bouwproces in eigen hand houdt, is een
groot voordeel voor de opdrachtgever.
Directeur Gerard Vreeker: ‘We importeren
grote blokken steen uit de groeve en ver-

zagen en frezen die in onze werkplaats tot
het uiteindelijke product. Dit monteren we
vervolgens ter plaatse. Het voordeel hiervan
is dat we eventuele maatafwijkingen ten
opzichte van de tekeningen kunnen ondervangen. We produceren daarom gedeeltelijk
vooraf met overlengte. Op de bouwplaats
meten we de specifieke onderdelen in, passen waar nodig aan en garanderen daardoor
dat alles precies past.’

Borstwering
De aanbouw staat straks op een borstwering
van hardsteen. Aan de buitenzijde komen,
naar de entrees van de kamers, sierlijke trappen met ronde profielen in Amsterdamse
stijl. Deze sluiten aan op de stijl van het
oorspronkelijke hotel. Ook de deurkozijnen
worden voorzien van Belgisch hardstenen
kaders. Veel elementen worden op hoogte
gemonteerd. Voor de veiligheid krijgen ze
naast een lijmbevestiging ook een RVSverankering aan de gevel.
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Jakarta Hotel • Amsterdam

Spectaculair Hotel Jakarta op punt van

Java-eiland

Wigvormig kavel, wigvormig hotel, met transparante punt

Opdrachtgever
WestCord Hotels, Harlingen

Staalconstructies
Staalbouw Gebr. Hogeboom, Makkum

Architect
Architectenbureau SeARCH,
Amsterdam

Prefab hotelkamermodules
Ursem Modulaire Bouw BV, Wognum

Adviseurs
Pieters Bouwtechniek, Amsterdam
(constructies); DGMR, Arnhem (bouwfysica/brand); Estida, Amsterdam
(interieurontwerp)
Hoofdaannemer
Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen BV,
Warmenhuizen
Installateur
ULC Groep, Utrecht
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Schuifpuien hotelkamers
Timmerfabriek Overbeek, Kaatsheuvel
Vliesgevels
Scheuten Absoluut Glastechniek, Venlo
Gevelbekleding
VPT Versteeg, Heusden
Atriumdak
Brakel Atmos BV, Uden

Grondwerk, damwanden
HeSto VOF, Amsterdam (Roel van der
Stoel, Wijdewormer en Gebr. Van ’t Hek
BV, Zuidoostbeemster)
Bouwprogramma
Hotel, restaurant, skybar, conferentiezalen, wellness, fitness, zwembad,
subtropische tuin, parkeerkelder
Bruto vloeroppervlakte
16.000 m2
Bouwperiode
Tweede kwartaal 2016 –
begin 2018

Tekst: Tjerk van Duinen

172 prefab hotelkamers op een transparante plint

Op de punt van het Amsterdamse Java Eiland verrijst momenteel Hotel Jakarta. De locatie
is uniek, het hotel zelf is in meerdere opzichten ook uitzonderlijk. Het wordt volledig
klimaatneutraal, er komt een subtropische tuin in het hart, de volledig transparante plint
is straks publiekstoegankelijk en de meeste hotelkamers zijn houten prefab modules.

Prefab kamers
Theo de Porto, projectleider voor aannemer De Nijs, vertelt tijdens het interview
dat de eerste prefab hotelkamer net is
geplaatst. ‘172 kamers komen zo uit de
fabriek. Deze prefab houten kamers zijn
drieënhalf meter breed, want dat kan nog
over de weg, en tien meter lang en wegen
elk 23 ton. Ze worden op en tafelconstructie geplaatst die de bovenkant vormt
van de in het werk gebouwde onderbouw.

Deze begint op -1 niveau en eindigt op
+2. Op 23 juni wordt de laatste hotelkamer verwacht.’ In de transparante punt
van het gebouw komen de 28 overige
hotelkamers. Hier is de constructie van
staal (kolommen) en beton (vloeren).

Publieksgebouw
De onderbouw wordt geheel afgewerkt
van glas om een transparante publiekszone te verkrijgen. Dat geldt ook voor de

rest van het hotel. De functierijkdom van
het gebouw is overigens enorm: naast de
200 hotelkamers krijgt het complex een
wellness center met fitness, zwembad,
sauna’s en beautysalon, een aantal restaurants, een skybar in de glazen punt
op de achtste en negende verdieping,
een bar, een ondergrondse parkeergarage
en een spectaculaire subtropische binnentuin. Die laatste wordt gebouwd in
samenwerking met Hortus Botanicus en
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Ingewikkelde staalbetonverbindingen
Staalbouw Gebr. Hogeboom uit Makkum bouwt tegelijkertijd aan
drie hotels. Alle in de hoofdstad, alle in opdracht van Bouwbedrijf
de Nijs: de uitbreiding van Amrâth, Hotels Valkenburgerstraat en
het fonkelnieuwe Jakarta Hotel op het Java-eiland.
Voor het Jakarta Hotel bouwt het familiebedrijf de complete
staalconstructie. Het gaat om ongeveer 250 ton staal. ‘We nemen
daarnaast een groot deel van de engineering voor onze rekening’,
zegt mede-eigenaar Klaas Hogeboom. ‘We stapelen de verdiepingen als lego naar boven. Er zijn door de scherpe hoeken in
het ontwerp ingewikkelde staal- en betonverbindingen nodig.
De vloeren zijn slechts twintig centimeter dik. Daar kun je geen
ankers in kwijt. Daarom storten we consoles, die al op de kolommen gelast zijn, mee in de vloer. Zo kunnen we de kolommen in
de punt van het gebouw in een keer door stapelen. In onze ogen
de beste en meest voordelige oplossing.’ Om aan de geluidseisen te voldoen worden zetwerken gelast aan de stalen balken,
volgestort met beton. Bouten en moeren mogen bovendien niet
zichtbaar zijn voor gebruikers.
Hogeboom bouwt volgens de eisen van BREEAM Excellent 2004
42 EG. ‘Ik weet nu al: iedereen zal trots zijn op het eindresultaat.’
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Subtropische binnentuin

De eerste prefab
hotelkamers
worden op hun
plek gehesen

Amsterdam • Jakarta Hotel

Triple glas op houten achterconstructie
het Koninklijk Instituut voor de Tropen.
Met deze rijke invulling wordt voldaan
aan de gemeentelijke wens om op deze
bijzondere locatie een volwaardig publiek gebouw neer te zetten.

Excellent
Het gebouw wordt opgetrokken uit de
basismaterialen hout, glas en beton, met
een gevel die wordt samengesteld uit
slanke stalen en aluminium profielen.
Het wordt een zeer duurzaam, energieneutraal gebouw. Het streven is een
BREEAM “Excellent” certificaat. Middelen
om dit te bereiken zijn onder (veel) meer
een het zoveel mogelijk gebruiken van
hout in plaats van conventioneel beton,
warmte- en koudeopslag, ledverlichting,

Ongeveer 2200m2 triple glas, 350 PV-panelen, aluminium kozijnen, glazen binnenwanden, glazen balustrades en beglazing
van ruim 200 badkamers. Scheuten Absoluut Glastechniek B.V. uit Venlo, onderdeel
van Scheuten Glas, levert en monteert niet
alleen bijna al het glaswerk in het Jakarta
Hotel in Amsterdam, maar realiseert ook
grote delen van de buitengevelbekleding.
Scheuten deed de engineering en ontwikkeling van glastechnische onderdelen zelf.
Blikvanger vormt de skybar in de bovenste
punt van het gebouw. Het gebogen glas in
de punt is hier gekoppeld aan de dakbeglazing, met maximale transparantie.
De triple beglazing in de gevel wordt
structureel toegepast, zonder klem- en
deklijsten. Bijzonder is dat de gevelbegla-

HeSto v.o.f.
Nekkerweg 63
1461 LD Zuidoostbeemster
tel.0299 - 313020
fax.0299 - 439121
gebr@vanthek.nl

zing wordt bevestigd op een gelamineerd
houten achterconstructie, passend bij het
thema Indonesië/Jakarta. Resultaat is de
toepassing van een opschroefbaar systeem
waarin het dikke glaspakket, het hoge
glasgewicht, bevestiging aan het achterhout en structurele voegen mogelijk zijn.
Om de praktische en technische haalbaarheid van de wensen van de architect
en adviseurs in kaart te brengen werd
Scheuten Absoluut Glastechniek al in een
vroeg stadium betrokken bij de ontwikkeling van de gevel. Het waarborgen van het
duurzame karakter van het gebouw en de
energetische waarden vormde een extra
uitdaging, zeker gezien de verscheidenheid
aan aansluitingen en gevelvullingen (o.a.
prefab balkonpuien, geperforeerde platen,
een vliesgevelsysteem, BIPV-panelen, aluminium kozijnen).

AANNEMINGS- EN TRANSPORTBEDRIJF
G.W.W.-, MILIEU- EN SLOOPWERKEN

Roel v.d Stoel
Oosterdwarsweg 2a
1456 NR Wijdewormer
Info@roelvdstoel.nl
0299-422294
0299-439138
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Transparante
constructie van
de punt

Lucht-, wind- en
waterdichte houten
schuifpuien
Kozijnspecialist Timmerfabriek Overbeek, onderdeel van Holland
Houtwerk uit Kaatsheuvel, bedacht, ontwierp, produceerde en
leverde 176 energiebesparende schuifpuien voor het Jakarta Hotel
in Amsterdam. Deze houten puien – per stuk 3,17 meter hoog,
2,63 meter breed – worden in de hotelkamers van de modules geplaatst en gemonteerd aan de kades. Het betreft Lariks schuifpuien met een U-waarde van 0,8, die lucht-, wind- en waterdicht zijn.
De puien zijn transparant behandeld met Sikkens verf systeem.
Zonwerend triple glas vormt de beglazing, met luchtdichtheidsklasse 3. De puien zijn afgewerkt met ROTO schuifpuibeslag.
‘We dachten in de ontwerpfase al mee met de architect over de
kozijnen en schuifpuien om tot een product te komen waar alle
partijen achter staan’, vertelt Marijn Winkelhuis, accountmanager
van Timmerfabriek Overbeek/Holland Houtwerk. ‘We pinnen ons
niet vast op een standaard product, maar geven invulling aan de
wens van onze opdrachtgevers. Onze energiebesparende schuifpuien en kozijnen dragen bijvoorbeeld bij aan het behalen van
het stempel BREEAM Excellence.’
Timmerfabriek Overbeek/Holland Houtwerk produceert voor
Jakarta Hotel vier schuifpuien per dag. ‘In ons moderne machinepark kunnen we alle soorten gevels en puien maken. Zowel de
detaillering, houtprofilering, het aflakken als de beglazing. We
hebben ons ontwikkeld tot de schuifpuispecialist van Nederland
in het passief bouwsegment.’
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Graven in historische grond
Grondwerk- en bemalingsspecialist Roel van der Stoel uit Wijdewormer bundelde voor het project Jakarta Hotel de krachten met
Gebr. Van ’t Hek BV, dat de damwanden en stempeling verzorgde.
Het ging om het saneren en ontgraven van een oppervlakte van
4.250 m2 en een volume van ruwweg 15.000 m3, inclusief het
aanbrengen van een grondverbetering.

Oude palen
Het werken in ‘historische’ Amsterdamse bodem nabij de Jan
Schaeferbrug vormde de grootste uitdaging, zegt Rene Brouwer,
bedrijfsleider van Roel van der Stoel: ‘Er waren historische funderingsresten, in de vorm van ongeveer duizend houten palen en
230 nieuwe Vibropalen. In combinatie met de stempelramen ter
hoogte van de het grondlichaam/landhoofd van de Jan Schaeferbrug konden we niet zomaar met materieel onderin de kuip werken. Vanaf het maaiveld is daarom met long reach kranen direct
naar de einddiepte van poeren en putten ontgraven, waardoor er
ook voldoende capaciteit was om de bestaande palen te slopen.’

Transportvrije uren
‘In de zones met het landhoofd Jan Schaeferbrug en de oude
kadeconstructie van de Javakade zijn we met trillingsvrije technieken te werk gegaan. Om beschadiging te voorkomen.’ Ook de
logistieke planning was volgens Brouwer niet eenvoudig. ‘Vooral
vanwege een school en kinderopvang in de buurt van de bouwplaats. Aan het begin en eind van de schooldag waren transportvrije uren ingesteld. Voor de veiligheid. Door slim plannen heeft
de productiesnelheid weinig hinder ondervonden.’

Amsterdam • Jakarta Hotel

zeer goed geïsoleerde gevels (waaronder
drievoudige beglazing), zonnepanelen op
de platte daken, 20 oplaadpunten voor
elektrische auto’s in de parkeergarage en
het volledig bij de uitvoering betrekken
en op de hoogte gehouden van de buurt.
Ligt de bouw op schema? De Porto: ‘Het
loopt prima. De bouwlocatie is niet echt
ruim bemeten, maar het is hier een
stuk beter manoeuvreren dan aan de
overkant, waar we op een postzegel het
Amrath Hotel aan het uitbreiden zijn (zei
elders deze editie; red.)’
Volg hier het bouwblog van Hotel Jakarta.

Het hotel bevat veel publieksfuncties en wordt een levendige aanvulling op het Java-eiland

STAALBOUW

Gebr. Hogeboom
Sinds 1856

Specialist in energiezuinige
houten schuifpuien

Al meer dan honderdvijftig
jaar een staalsterk bedrijf
waarop u kunt bouwen!
Strânwei 21-26 • 8754 HA Makkum • telnr: 0515-232336
e-mail: info@staalbouwhogeboom.nl
internet: www. staalbouwhogeboom.nl

Holland Houtwerk BV
Frankrijkstraat 9, 5171 PR Kaatsheuvel
Website www.hollandhoutwerk.nl
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Tekst: Desirée Scheidt
Beeld: Johan de Vries Architect

Op bedrijventerrein Trade Poort Noord verrijst een XXLdistributiecentrum, waar huurder XPO Logistics een aantal
vooraanstaande modemerken in onderbrengt. Ontwikkelaar
Prologis Benelux vertrouwde ASK Romein als turnkey
hoofdaannemer de coördinatie en verantwoordelijkheid van
het hele project toe. Afgestemd op de specifieke behoefte van
opdrachtgever én gebruiker. Vanaf ontwerptafel tot bouwplaats.

Toekomstbestendig
distributiecentrum
(voorzijde)

Opdrachtgever/Ontwikkelaar
Prologis Benelux, Amsterdam
Gebruiker/huurder
XPO Logistics, Nieuwegein
Architect
Johan de Vries Architect, Willemstad
Adviseur BREEAM
M3E, Breda/Capelle a/d IJssel
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Advies ecologie
AquaTerra-KuiperBurger (ATKB),
Zoetermeer
Hoofdaannemer
ASK Romein, Roosendaal
E-installaties
Bras-Electro, Oss

W-installaties
ZNI, Berkel-Enschot
Sprinklerinstallatie
SPIE, Breda
Bouwprogramma
distributiecentrum
Bruto vloeroppervlakte
60.000 m2

Venlo • XXL-distributiecentrum

DC7,

duurzaam en “very good”
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Kantoorruimte
aan de zijkant
van het complex

Als aannemer en ontwerper in één heeft
ASK Romein al meerdere DC’s op haar
naam staan. Als aannemer en ontwerper
in één heeft ASK Romein al meerdere
DC’s op haar naam staan. Van begin tot
eind was ASK Romein ook hier betrokken
in het hele bouwproces. We realiseerden alle ontwerp- en uitvoeringsfasen
met hulp van onze design- en engineeringsafdeling, maar ook met de nodige
inbreng van ingehuurde experts en
onderaannemers.

Vertrouwde vakmensen
Projectleider Koen Backx van ASK Romein verwoordt het treffend: ’We waren
vrij in het kiezen van de meest geschikte
partijen om mee samen te werken. Vanzelfsprekend komen we vaak bij dezelfde
vakmensen uit. Als je al een aantal DC’s
samen doorlopen hebt, ken je elkaars
eisen en aanpak. Samen leveren we de

Installaties: meten is weten
Het is al het vierde BREEAM-distributiecentrum op rij. Het ZuidNederlands Installatiebedrijf (ZNI) en ASK Romein werken samen
aan DC7 in Venlo. Door de hoge BREEAM-ambitie is de samenwerking tussen beide partijen nog nauwer.

Energiemonitoring
ZNI levert bijna alle werktuigbouwkundige installaties voor
warehouse en kantoren. Ontstaan als dorpssmid in de jaren ’80
en inmiddels gespecialiseerd in meerdere disciplines binnen de
installatietechniek. ‘We leveren bij DC7 inderdaad veel verschillende systemen, met elk eigen credits. Samen vertegenwoordigen
zij een substantieel deel van de BREEAM certificering Very Good.’
Fred Reniers, verantwoordelijk projectmanager bij ZNI, licht enkele
specifieke disciplines toe. ‘We hanteren het Low NOx principe. De
hoog rendement heaters leveren een behoorlijke verwarmingscapaciteit, met een maximale uitstoot van 50 ppm NOx. Met
een energiemonitoringsysteem visualiseren we heel precies het
verbruik per afzonderlijke meter.’
De kantoren, die zich in de hoeken van het warehouse bevinden, bevatten zeer efficiënte warmtepompsystemen. Reniers: ‘Het systeem
dat vrijgekomen warmte bij koeling van de ene kamer aanwendt
om een andere locatie juist te verwarmen, scoort heel wat credits.’

GBS
Verder vallen ook vuilwater-riolering, sanitair, brandpreventie,
ventilatie en luchtbehandeling onder de verantwoording van ZNI.
Het gebouwbeheersysteem haalt vervolgens alle data binnen.
Geen warmtepomp, gas- of watermeter blijft onbespied. Overkoepelende visualisaties maken de gebruiker hierdoor bewust
van de mogelijke duurzaamheidsinspanningen.
De gigantische afmetingen van het project vragen veel flexibiliteit van de partijen. Gelukkig zijn oplossingen vaak heel praktisch; aangeschafte terreinwagentjes brengen het personeel van
montageplek naar directiekeet. ‘Geheel logistiek verantwoord,
het scheelt vele loopuren.’
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ASK ROMEIN

GAAT ALS GERENOMMEERDE STAAL- EN
TOTAALBOUWER GEEN UITDAGING UIT DE WEG.
§ Vestigingen in Roosendaal
en Vlissingen (NL)

, Middelburg

(NL)

, Malle

(NL)

(B)

§ Autonome ontwerper én hoofdaannemer
§ Uitstekende eigen design- en engineeringsafdeling
§ Technische expertise in staal-, beton- en houtconstructies
§ Innovatieve & creatieve uitwerking voor ieder turnkey project
§ Jaarlijkse productiecapaciteit van circa 50.000 ton staal

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

Venlo • XXL-distributiecentrum

hoogste kwaliteit en Prologis weet dat.
Hóe wij het organiseren, dat maakt ze
niet uit. Als we maar op tijd klaar zijn.’

Duurzame aanpak
De door Prologis vereiste duurzaamheid zit niet alleen in het ontwerp, maar
ook in de implementatie en verwachte
exploitatie van het gebouw. BREAAMeisen zijn aanwezig in elk stadium van
het project. Deze aanpak helpt om een
hoog niveau van duurzame prestaties te
bereiken. ASK Romein leverde dit project
gebruiksklaar af aan de klant met het
BREEAM-certificaat “very good”.

en minimaliseren voor de natuurlijke
omgeving. Samen met Trade Port Noord
en de gemeente Venlo doorliepen ze een
zorgvuldig traject dat ook door BREAAM
niet onopgemerkt bleef.

klers. Bijzonder is ook de lengte, 426 meter. Om zo veel mogelijk daglicht binnen
te laten, hebben alle daken lichtstraten
en lopen de gevelramen vanaf het niveau
van de mezzaninevloer.

Duurzaamheid

Brede aanpak van CO2-uitstoot

De opzet van dit op maat ontworpen verdeelcentrum voor XPO verdraagt een breed
scala aan voorzieningen voor nieuwe huurders. Denk hierbij aan normale en smalle
gangpaden en meervoudige opslag op
mezzanine vloeren. Ook op maat gemaakte
interne voorzieningen zijn in de toekomst
mogelijk.

Ecoloog

Veel daglicht

Door de aanwezigheid van vleermuizen in de omgeving voegde Dhr. Backx
tijdens het ontwerp- en bouwproces een
ecoloog toe aan het team om de milieuimpact van de constructie te beoordelen

DC7 bestaat uit een staalconstructie met
een betonnen plint van 2,40 meter. De
totale oppervlakte van 60.000 m² kent
vier compartimenten van 13.000 tot
18.000 m², geheel voorzien van sprin-

Een van de zichtbare maatregelen om
de hoge BREAAM-certificering binnen te
halen, waren de batterijen die de energie opslaan van de zonnepanelen op het
kantoor dak. Het DC is ook voorzien van
ledverlichting met timers en een energiemonitoringssysteem. Het ventilatiesysteem beperkt daarnaast de CO2-uitstoot
met extra luchttoevoer. De duurzame
aanpak blijft niet binnen het gebouw. De
reductie van afval en de vervoersmogelijkheden voor het personeel zijn grondig
onder de loep genomen.

ZNI: Een vaste waarde
in de bouwwereld

gewoon beter!

Zuid-Nederlands Installatiebedrijf heeft
jarenlange ervaring in de installatietechniek en
is werkzaam in de projectmatige woningbouw,
utiliteitsbouw en renovatie. Kijk voor meer info
op onze website www.znibv.nl
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Singer Theater • Laren

Spectaculaire nieuwbouw voor

Singer Laren

Impressie van het
nieuwe Singer Theater

Het verouderde Singer theater in Laren maakt plaats voor nieuwbouw. Een gelijkvloerse transparante
entree verbindt de nieuwe theaterzaal met het naastgelegen museum en de beeldentuin. Het
bijzondere ontwerp en de hoogwaardige afwerking maken het tot een echte blikvanger.

Opdrachtgever
Stichting Singer Memorial Foundation,
Laren
Architect
KRFT, Amsterdam
Adviseurs
Hollands Licht (projectleiding); Galdeij
& Yong Real Estate Projects (directievoering); LBP-Sight (bouwfysica); Royal
HaskoningDHV (akoestiek, theater
advies); Lisoba Beheer (installaties);
IGG Bointon de Groot (bouwkosten)
Industriebouw • mei 2017 • 24

Hoofdaannemer
IBB Kondor BV, Oegstgeest
Installateur
Unica Installatietechniek, Zwolle
Theatertechniek
STE Trekwerk, Weesp
Metselwerk
Aannemer Metselwerk B. Th. Postma
BV, Sint Nicolaasga

Grondkerende constructie
Hoffmann Bodemtechnieken BV,
Beek en Donk
Bouwperiode
5 oktober 2016 – juni 2017
Aanneemsom
6,4 miljoen euro

Tekst: Margot Visser

Afbouw theaterzaal
in volle gang

Singer Laren is een internationaal gewaardeerd cultureel instituut dat bestaat
uit een museum, beeldentuin en het
theater. Het hart van Singer Laren is de
villa uit 1911 van het artiestenechtpaar
en tevens kunstverzamelaars William
en Anna Singer. Na het overlijden van
William liet Anna een museum en concertzaal aan de villa bouwen, die in 1956
voor het publiek werden geopend.
Omdat het theater zich in zorgwekkende
technische staat bevond, besloot eigenaar Stichting Singer Memorial Foundation het te vervangen door nieuwbouw.

Verbinden
Het ontwerp van architectenbureau
KRFT voorziet niet alleen in een nieuwe
duurzame theaterzaal, maar geeft het
gehele instituut een nieuw aangezicht
door het creëren van een centrale entree
die de drie onderdelen met elkaar ver-

bindt. Vanuit het theater is bovendien
een spectaculaire daktuin bereikbaar.
Het voorplein, de daktuin en de beeldentuin zijn uit één gedachte ontworpen
door de toonaangevende tuinarchitect
Piet Oudolf. Door de transparantie van
de entree komt de oude villa, waarin
voortaan het restaurant is gevestigd,
weer beter tot haar recht.

Kersenhoutfineer
Bouwbedrijf IBB Kondor uit Oegstgeest realiseert de nieuwbouw. Volgens
projectleider Jan Holleman is de hoogwaardige afwerking kenmerkend voor
het project. ‘Dat zie je overal in terug. De
wanden van de theaterzaal zijn volledig
bekleed met kersenhoutfineer, op de
vloer ligt parket en het gegolfde plafond
is voorzien van houtfineer. In de openbare ruimtes is in plaats van stuken en
sauzen gekozen voor voorzetwanden

en plafonds van strekmetaal wolvilt.’
Bijzonder vindt hij verder de plafonds
in de entreehal. ‘Deze bestaat uit prefab
betonnen TT-plaatvloeren. In de holte
van de T zitten de verlichting en akoestiek. Daardoor waren we in de ruwbouw
al met afbouwmaterialen bezig.’

22 meter overspaning
Omdat het Singer theater midden in
een woonwijk ligt, werden er hoge eisen
gesteld aan de geluidsisolatie. In plaats
van een staalconstructie werd daarom
gekozen voor beton. Dat bracht een
uitdaging met zich mee wat betreft het
dak, aangezien de theaterzaal een vrije
overspanning kent van 22 meter. ‘Eén
vloerdeel weegt 27 à 28 ton. Om die te
leggen hadden we twee kranen nodig’,
vertelt Holleman.
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Singer Theater • Laren

Taludsteen en Beerse
langformaat
Een prachtig stukje metselwerk op een zichtlocatie in Laren, zo
omschrijft Hans Lolkema van Metselbedrijf B. Th. Postma het
werk voor de nieuwbouw van het Singer theater. De gevel bevat
twee typen stenen: een taludsteen en een Beerse langformaat.
De taludsteen is een steen met een schuine voorkant. Door zijn
bijzondere vorm en doordat hij vrij kostbaar is, wordt deze weinig
toegepast. Voor metselbedrijf Postma was het pas de eerste keer.
‘Normaliter wordt de metseldraad aan de bovenkant van de
steen getrokken, maar door de schuine vorm werd de steen nu
aan de onderkant aan de draad gelegd. Dat geeft een bijzonder
schaduweffect op de gevel’, vertelt Hans Lolkema. Beide stenen
zijn stootvoegloos verwerkt in wildverband.

De allesverbindende centrale entree

Naast metselwerk verricht het in Sint Nicolaasga gevestigde metselbedrijf ook kalkzandsteenlijmwerk, steigerwerk en (doorstrijk)
voegwerk, voornamelijk in Noord-Nederland.

Verlijmen baksteen
Metselwerk
Voegwerk
Lijmwerk

Molier 8, 8521 MD St. Nicolaasga
tel: 0513 - 431997

www.bthpostma.nl

Cuttersoilmix maakt van
bodem constructie
Als grondkerende constructie is voor het nieuwe Singertheater
gekozen voor het cuttersoilmixsysteem (CSM), een alternatieve
grondkering op basis van bodeminjectie. Een traditionele stalen
damwand was hier niet mogelijk omdat de werkzaamheden
direct naast de monumentale villa plaatsvinden en er dus geen
kans op trillingschade mag zijn. Bovendien is hier sprake van vastgepakte zandgrond, waardoor het drukken van stalen damwanden niet mogelijk was.

Bindmiddel
‘Cuttersoilmix was in dit geval de meest veilige en economisch
meest voordelige oplossing’, vertelt Peter Maas van Winmix, de
werkmaatschappij van de Hoffmann Groep die is gespecialiseerd
in CSM. ‘We fresen de grond en vullen de natuurlijke holle ruimte
tussen de zandkorrels met een bindmiddel op cementbasis. Zo
wordt de bodem in een dusdanige toestand gebracht dat deze
een constructieve functie krijgt.’

Prototype
Het voordeel van dit systeem is dat de grondkering trillingsvrij,
zonder grondverdringing en zonder grondontspanning aangebracht wordt.
CSM is een nog relatief onbekende manier van grondkering.
Tijdens de Bauma van 2004 werd het systeem voor het eerst
gepresenteerd door Bauer. Winmix slaagde erin het prototype
mee naar Nederland te krijgen en samen met Bauer verder te
ontwikkelen tot het huidige systeem. Sinds kort zijn er officiële
richtlijnen in de vorm van een Handboek Soilmixwanden.

Breskens • Uitbreiding Kotra

Tekst: Hans Ouwerkerk

Kotra

naar logistiek optimale huisvesting
Kotra Logistics is dé vers transporteur voor Nederland,
België, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland. Momenteel
realiseert Aannemingsbedrijf Fraanje B.V. uit Lewedorp
een uitbreiding van het complex in Breskens. Daarmee is
Kotra Logistics weer helemaal klaar voor de toekomst.

Kantoren aan de voorzijde, boven de werkvloer

Opdrachtgever
Kotra Logistics, Breskens
Architect
RoosRos, Goes
Adviseurs
Cerfix, Heinkenszand (constructies);
Climanova, Eede (installaties)

Aannemer
Aannemingsbedrijf Fraanje B.V.
’s-Heer Arendskerke
Installaties
Climanova, Eede; Van de Velde
Installatiegroep, Yerseke
Koel- vrieshuisbouw
K.I.M. Nederland BV, Apeldoorn

Bouwperiode
Januari 2017 – augustus 2017
Bouwprogramma
Uitbreiding met kantoren, vrieshuis,
vershal en dockingstations
Bruro vloeroppervlakte
1.500 m2
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Uitbreiding Kotra • Breskens

Kantoor en koel/vriestechnieken
Climanova is door de jaren heen uitgegroeid tot de totaaloplosser voor technische
vraagstukken in de professionele sector. Zo
heeft Climanova ook voor Kotra Logistics te
Breskens een totaalpakket uitgewerkt. Door
het leveren van een totaalpakket wordt de
klant ontzorgd. Eén installateur, één contactpersoon en een duidelijke communicatie.
Dit geeft het bedrijf een onderscheidend
vermogen en hier ligt hun kracht!

Vrieshuis en koelcellen
In het vrieshuis (600 m2, -20 °C) en de koelcellen (700 m2, 2 °C) wordt gebruik gemaakt

van de nieuwste technieken op het gebied
van koeling, namelijk het ZEAS condensatiesysteem van fabrikant Daikin. Hiermee kiest
Kotra voor een betrouwbare en onderhoudsvriendelijke installatie. De verdampers zijn
voorzien van 90o Hood en Shut up modules.
Dit resulteert in optimale ontdooiing in de
vriestoepassing. De volledige installatie
wordt met de nieuwe industriële Siemens
S7-1500 PLC aangestuurd in combinatie met
een Siemens Touch panel. Dit alles is ook te
bedienen op afstand via smartphone, tablet
of pc.

KOEL- EN VRIESHUISBOUW

Kantoorinrichting
Het nieuwe kantoorpand van Kotra Logistics
is voorzien van alle mogelijke technieken.
Voorbeelden van toegepaste technieken zijn
•	vloerverwarming in combinatie met een
warmtepomp technologie;
•	airconditioning in kantoren;
•	luchtbehandeling in combinatie met
WTW-technologie;
•	laagspanningsborden en laagspanningsverdeling;
•	wandcontactdozen en verlichting;
•	data;
•	zonnepanelen.

ISOLATIESYSTEEMBOUW

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

vrieshuisbouw en isolatiesysteembouw. Deze is volledig afgestemd op uw

Tweelingenlaan 144

logistieke organisatie en de actuele marktontwikkelingen in uw branche.

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

Constructieve aanzet
voor de uitbreiding
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Uitbreiding Kotra • Breskens

Berry van Heeren is projectleider namens Aannemingsbedrijf Fraanje: ‘Er
was behoefte aan een uitbreiding van de
capaciteit met onder andere een vrieshuis. De kantoren van Kotra Logistics
zijn gevestigd op hetzelfde bedrijventerrein maar op een andere locatie. Dat was
logistiek gezien niet echt praktisch. Vandaar dat besloten is om met de uitbreiding de kantoorruimten toe te voegen
aan het complex.’

Geen laadkuil
De uitbreiding bestaat onder andere uit
een vrieshuis van 660 m² en een vershal
van ca. 750 m². Het gedeelte voor de kantoren neemt 350 m² in beslag. Van Heeren:
‘De vloerhoogte van de uitbreiding ligt
ongeveer 1,40 meter boven maaiveld niveau. Hierdoor zijn geen laadkuilen nodig
bij de dockingstations. Deze methode is in
alle panden van Kotra Logistics toegepast,

BOUWPLANNEN VOOR EEN
NIEUW BEDRIJFSPAND?
Aannemingsbedrijf Fraanje B.V. uit Lewedorp heeft ruime ervaring in
de (ver)bouw van bedrijfspanden / kantoorpanden. Neem vrijblijvend
contact met ons op om de vele mogelijkheden door te nemen.

vandaar dat ook hier op de bestaande
bouw werd doorgeborduurd.’ Dat had ook
een praktische reden. ‘Tussen het oude en
nieuwe gedeelte zit een doorgang. Doordat
het nieuwe gedeelte op dezelfde hoogte
gebouwd is, kunnen heftrucks eenvoudig
heen en weer rijden bij intern transport
tussen beide bouwdelen.’

Schets
In eerste instantie klopte Kotra Logistics
bij Fraanje aan met een schetsplan, bestaande uit enkele potloodstrepen. Berry
van Heeren: ‘Toen wij op basis van dat
plan een offerte moesten maken kwamen we er al snel achter dat er diverse
onderdelen van het plan voor verbetering
vatbaar waren.’ Architectenbureau RoosRos uit Goes werd ingeschakeld waarna
het oorspronkelijke plan op een aantal
punten ingrijpend gewijzigd werd. Van
Heeren: ‘Oorspronkelijk zou de kantoor-

GENIAAL
IN STAAL

Utiliteitsbouw
Rianthuis particuliere
woningbouw
Verbouwen en restylen
24-uurs service
en verzekeringswerk
NIEUWE KRAAYERTSEDIJK 37 | 4458 NK ‘S-HEER ARENDSKERKE | T 0113 61 55 00 | INFO@FRAANJE.COM | WWW.FRAANJE.COM
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WWW.REIJRINK.COM

INFO@REIJRINK.COM

Esbeekseweg 21 Esbeek | Trasweg 6 Someren-Eind

ruimte aan de voorzijde gerealiseerd worden. Door deze nu boven de werkvloer, en
meer in het gebouw te realiseren ontstaat
een bedrijfsoppervlakte die maximaal benut kan worden. Door het ontbreken van
een ontwikkelaar en korte lijnen tussen
Kotra Logistics en Fraanje kan er razendsnel geschakeld worden. Bijvoorbeeld als
op het laatste moment de kleurstelling
van het gebouw gewijzigd wordt.’

MVO
Kotra Logistics hecht veel waarde aan
maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Intern is er veel aandacht geschonken aan
toegankelijkheid zodat ook mindervalide
werknemers overal hun weg kunnen vinden. Daarnaast worden er op het kantoor
90 zonnepanelen geplaatst en is de rest
van het gebouw voorbereid op de plaatsing van nog eens 800 zonnepanelen.

Van de Velde heeft de
juiste speerpunten
De Van de Velde Installatiegroep uit Yerseke weet als geen ander
dat geen enkele situatie standaard is. De oplossing is dat dus
evenmin. Flexibiliteit, kwaliteit en duurzaamheid zijn belangrijke
speerpunten binnen het bedrijf. Vandaar dat Aannemingsbedrijf
Fraanje in Van de Velde de geschikte partner vond voor de uitbreiding van Kotra Logistics in Breskens.
Mart-Jan de Koeijer is projectleider bij Van de Velde. ‘Voor de
uitbreiding doen wij het installatiewerk, de riolering, water &
verwarming en een stuk hogedrukvoorziening. Wij zijn blij dat we
dit project mogen uitvoeren omdat Kotra, net als wij, een familiebedrijf is en dat we reeds vanaf de beginfase voor Kotra hebben
mogen werken.’
Speciale aandacht in dit project is er voor de toegankelijkheid van
mindervalide personen. De Koeijer: ‘Een speciaal toilet, grotere
afmetingen zodat er ook een rolstoel naar binnen kan, automatische toegangsdeuren; het zijn serieuze ingrepen die iets zeggen
over de werkwijze van Kotra Logistics. Mooi dat het bedrijf juist
hier aandacht voor heeft en bereid is om in te investeren.’

CLIMANOVA

YOUR TECHNICS, OUR MISSION

Project Kotra Logistics:
- Vrieshuis
- Koelcellen
- Kantoorpand

Kwaliteit. Duurzaamheid. Flexibiliteit
Postbus 52 4400 AB | Kreeft 5 4401 NZ Yerseke
T: 0113-572120 | W: www.van-de-velde.nl

Volledig ingericht door:
CLIMANOVA
+31(0)117.49.24.42

Eede (Sluis)

www.climanova.com

Industriebouw • mei 2017 • 31

Aquamar • Katwijk

Modern zwembad met

interactieve

Voorzijde nieuwe Aquamar

Opdrachtgever
Gemeente Katwijk
Architect
Hooper Architects, Oosterhout

Adviseurs
Bartels Ingenieursbureau BV, Utrecht
(constructies); K+ Adviesgroep, Echt
(bouwfysica, brandveiligheid); Koops &
Romeijn, Oegstgeest (grondmechanica)

Ontwikkeling en realisatie
Olco Sportspere, Zeist

Gebouwgebonden installaties
BRI groep, Wateringen
Zwembadwaterbehandeling
Lotec, Eindhoven

Industriebouw • mei 2017 • 32

Bouwperiode
voorjaar 2017 – voorjaar 2018
Bruto vloeroppervlakte
6.032 m2

Tekst: Marije Klein

glijbaan

In Katwijk komt een nieuw zwembad.
Aquamar wordt een multifunctioneel
zwemgebouw dat door OLCO
Sportsphere in een design, build en
maintain-contract met de gemeente
Katwijk wordt gerealiseerd.

Ronde pui met grote
glaswand aan speelweide

Het nieuwe zwembad wordt een modern
geheel, dat voldoet aan de laatste eisen
van sport en spel. Er komt een wedstrijdbad in, een multifunctioneel bad en
een recreatiebad. Projectleider Paul van
Dorst van OLCO: ‘Alle baden zijn op hun
eigen wijze in te zetten. Het wedstrijdbad bijvoorbeeld heeft een beweegbare
wand. Daardoor kan het bad variëren in
grootte; van een waterpolo centercourt,
van 33 meter, tot een wedstrijdbad van
25 meter. Het multifunctionele bad is
bedoeld voor verschillende activiteiten
als zwemles en zwemmen voor mindervaliden. Daarvoor hebben we een
beweegbare bodem ingetekend, die kan
variëren van 0 tot 2 meter diepte. Hij
kan zelfs schuin gelegd worden. Bij alle

fasen hebben we overleg gevoerd met de
gemeente, maar ook met gebruikers en
omwonenden.’

Opvang douchewater
Naast de baden beslaat het project
douches en kleedruimten, een horecaruimte en receptie, een tribune met
234 zitplaatsen, een ruimte voor Zwem
en Poloclub Katwijk Z&PC en kantoorruimten voor het personeel. Natuurlijk
is ook aan de kleintjes gedacht. Buiten is
een interactieve waterspeeltuin bedacht
en binnen is een peuterbad. Eén van de
eisen van de opdrachtgever was dat het
pand duurzaam gebouwd en gebruikt
wordt. Ook daarin heeft OLCO ruimschoots voorzien vertelt Van Dorst: ‘We

gebruiken ledverlichting, warmtewisselaars, warmtepompen, BaOpt-ventilatie
en zonnepanelen. Maar daarnaast wordt
ook het vele douchewater opgevangen.
De warmte daarvan wordt gebruikt voor
het opwarmen van het zwembad. Het
hemelwater wordt opgevangen voor
toiletspoeling en het hele pand krijgt een
hoge RC-waarde.’

Interactieve glijbaan
De buitenkant van het pand krijgt
een natuurlijk uitstraling. Het ronde
gedeelte van het recreatiebad krijgt
houten stroken. De rechte delen worden
uit vezelcement opgetrokken, met een
natuursteen-uiterlijk. Maar het meest
innovatief noemt Van Dorst toch wel de
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Aquamar • Katwijk
Huidige Auquamar

Stabiliteit buiten beeld
opgelost
Bartels Ingenieursbureau uit Utrecht maakte het ontwerp voor
de hoofdconstructie. ‘Om precies te zijn: de betonwanden van de
baden, de betonnen vloeren en de omliggende kelderstructuren
voor de waterbuffers en de filters’, aldus vestigingsdirecteur Ron
Massop van Bartels. ‘Eigenlijk was hier vooral het plaatsen van de
stabiliteitsvoorzieningen een uitdaging.’
Een belangrijk onderdeel van het architectonisch ontwerp is de
grote glazen gevel. Daarin is het lastig om stabiliteitsvoorzieningen te plaatsen volgens Massop: ‘Wij proberen altijd zo min
mogelijk ontwerpteam partners ‘pijn’ te doen met de positie van
de stabiliteitsconstructies. Een architect wordt er natuurlijk ongelukkig van als er een stalen kruis voor een glazen gevel wordt
gemonteerd. Uiteindelijk konden we hier stabiliteitsvoorzieningen treffen in de dichte wanddelen, die constructief niet gelijk
het meest voor de hand lagen. Door de stabiliteitsbelastingen
via dakverbanden om te leiden, is het weer gelukt om niemand
figuurlijk pijn te doen.’

Koops & Romeijn grondmechanica
Samenwerkende, zelfstandige adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie
Ros grondmechanica advies
Lange Voort 249
2343 CE Oegstgeest
Mob: 06 - 51 06 74 20
Internet: www.koops-romeijn.nl
E-mail: j.ros@koops-romeijn.nl
KvK Arnhem nr.: 09099323
BTW nr.: NL031853924.B01
IBAN nr.: NL42RABO0307072975
BIC code: RABONL2U

Ros grondmechanica advies
Lange Voort 249
2343 CE Oegstgeest
Internet: www.koops-romeijn.nl
E-mail: Ros@Bit.nl

Welkom bij Bartels!

Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oegstgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen.
Op de dienstverlening en leveringen van Ros grondmechanica advies is de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR2011, alsmede de Algemene
Voorwaarden voor het uitvoeren van Technisch bodemonderzoek van toepassing.

Welkom bij Bartels Ingenieurs voor Bouw & Infra! Met ongeveer 150 medewerkers met een
passie voor techniek en meer dan 40 jaar ervaring, leveren wij praktisch iedere adviesdienst op
ingenieursgebied die u zich kan bedenken. Van ontwerp tot en met uitvoering.
RDM herontwikkeling
Bartels werkt als hoofdconstructeur aan de herontwikkeling van de vier gebouwen op het RDM
haventerrein. Onze kennis op gebied van herbestemming en constructies, zorgt ervoor dat de
juiste keuzes worden gemaakt om deze gebouwen straks weer optimaal te gebruiken!

www.bartels.nl
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info@bartels.nl

@Bartelsglobal

facebook.com/bartelsglobal

Peuterbad

glijbaan: ‘Het wordt een 70 meter glij
baan, met interactieve speelvoorzieningen. Gebruikers kunnen via een menu
geluids- en zichteffecten kiezen. Onderweg komen ze touchpanelen tegen. Die
moeten ze proberen aan te raken. Beneden wordt een foto gemaakt, die kunnen
ze terugvinden met hun puntenscore
erbij. Die foto kunnen ze delen via social
media. Prima free publicity!’

Restaurant

Tekst: Desirée Scheid

Licht en lucht op een andere

stek

DecoWraps krijgt in Aalsmeer een nieuwe verpakking

Opdrachtgever
Decowraps Europe BV, Aalsmeer

Bouwbedrijf
VDR Bouwgroep, Deventer

Architect
Ronald Wieggers, Delta architectuur en
bouwtechniek, Gorssel

Installaties
Van Dalen Installatietechniek, Twello

Adviseurs
Adamasgroep, Arnhem (BREEAM);
Qbuz, Barchem (constructies);
Groenewout Consultants & Engineers,
Breda (Lay-out DC)
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Stalen trappen
Ten Have Metaalwerken, Apeldoorn
Locatie
Bedrijvenpark Green Park Aalsmeer

Bouwprogramma
kantoor (1.150 m2), distributiehal/
magazijn (3.100 m2)
Totaal bruto vloeroppervlakte
4.580 m2
Bouwperiode
februari 2017 - 3e kwartaal 2017

Aalsmeer • Decowraps

Op Green Park Aalsmeer verrijst een
duurzaam bedrijfspand met veel
aandacht voor de werkbeleving,
energiebesparing, het milieu en een
gezond binnenklimaat. DecoWraps,
een belangrijke internationale speler
op het gebied van vernieuwende
verpakkingsmaterialen voor
snijbloemen en potplanten, groeide
letterlijk uit haar jas. Het Amerikaanse
bedrijf schakelde VDR Bouwgroep in
voor de realisatie van haar nieuwe
onderkomen en de begeleiding
naar de duurzaamheidscertificering
BREEAM Excellent.

Nieuwe jas voor maker
van vernieuwende
verpakkingsmaterialen voor
snijbloemen en potplanten

Samen vroeg aan tafel
‘Van ontwerp tot uitvoering. We zitten
vanaf dag 1 met de klant en de architect
aan tafel en denken mee vanaf het eerste
concept.’ Marcel Bisseling, commercieel
manager bij VDR Bouwgroep, legt uit dat
VDR verantwoordelijk is voor de engineering, de constructieve uitwerking en de realisatie van het bedrijfspand. ‘DecoWraps
had een adviesbureau in de hand genomen om vast te stellen hoe logistiek
gezien de plattegrond van het gebouw
er uit moest gaan zien. Ook de routing
was globaal bekend. Maar daar lag nog
geen gebouw om heen.’ Op basis van dit
vlekkenplan ontwikkelde VDR Bouwgroep
samen met DecoWraps, de architect en de
constructeur het plan verder uit.

daar kritisch naar te kijken, en met een
ontwerp te komen dat niet alleen perfect
past bij het bedrijfsproces, maar ook bij
de esthetische waarden van DecoWraps.
Wij selecteerden de architect dan ook
zelf, op basis van onze ervaringen. Onze
projectpartners, zoals installateurs en
onderaannemers, zijn trouwens vrijwel
altijd partijen waar we regelmatig mee
samenwerken en waar we vertrouwen
in hebben. Voor dit project heeft ook DecoWraps partijen voorgedragen. Vervol-

gens zijn DecoWraps en VDR samen op
basis van beleving, technische expertise
en kosten tot de beste keuze van projectpartners gekomen.’

Bijzondere indeling
De verhouding hal/kantoor van de
nieuwbouw is verre van standaard. Alle
bedrijfsactiviteiten van DecoWraps
komen er onder 1 dak. Doel is om vanuit
dit nieuwe gebouw alle activiteiten voor
de hele Europese markt te coördine-

Magazijn

Gefundeerde keuze voor
projectpartners
‘Zeker voor creatieve mensen is het
belangrijk goede sparringpartners te
hebben’, stelt Bisseling. ‘DecoWraps
had al een bepaald idee, maar het bezat
nog geen concrete vorm. Het was een
extra uitdaging voor de architect om
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mail@vandalen-installatie.nl

www.vandalen-installatie.nl

Techniek gaat
prima samen.

Vestiging Twello
Engelenburgstraat 21
7391 AM Twello
0571 - 279 000

Vestiging Nijkerk
Watergoorweg 83
3861 MA Nijkerk
033 - 4560160

VDR Bouwgroep: Uw partner in logistieke bedrijfshuisvesting

Nieuwbouw DC WDP te Heerlen

Nieuwbouw DC Decowraps te Aalsmeer

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

Distributiecentrum Rockspring te Venlo

Distributiecentrum DSV te Venlo

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

Na de zomer wordt het BREEAM
Excellent gebouw in gebruik genomen

ren. De creatieve afdeling, bijvoorbeeld,
vraagt om meer kantoor-achtige ruimten. Maar ook de beleving in het gebouw
is heel belangrijk. Ontwerp, fabricage,
opslag, logistic operations en verkoop.
Het liefst dicht bij elkaar, vanwege de
letterlijk en figuurlijk korte lijnen en om
elkaar te inspireren. Fijn werken vraagt
om een gezond klimaat met natuurlijk
licht. Ontwerpers en makers van bedrukte verpakkingsmaterialen werken liever
niet bij kunstlicht. Zij zitten dan ook
aan de zijde van de buitengevel, waar

veel raamopeningen gesitueerd zijn. Een
goede luchtkwaliteit door voldoende
ventilatie maakt iedereen energieker.
Een gezond binnenklimaat, een van de
belangrijkste credits voor BREEAM Excellent, was de sturende factor in het praktische ontwerpproces van VDR Bouwgroep. DecoWraps hecht veel waarde aan
de locatie en de omgeving waarin haar
medewerkers hun werk doen. Een goede
sfeer voor een optimale werkbeleving.
Komende zomer kan DecoWraps volop
floreren in haar nieuwe pand.

Toegang in stijl
Bijsturend binnenklimaat
De complete installatietechniek bij het nieuwe pand van Decowraps is het werk van Van Dale Installatietechniek. HWA, riolering, sanitair, koeling, verwarming, ventilatie, elektra, verlichting
binnen en buiten, beveiliging en data-installaties, al zestig jaar
bekend terrein voor ze. Het is niet de eerste keer dat ze een klus
doen voor VDR Bouwgroep, wèl de eerste keer dat ze samen voor
het BREEAM Excellent certificaat gaan.

Maak het maar!
‘De boodschap van Decowraps was duidelijk. Een gebouw met
een zeer hoge BREEAM-ambitie, net even energiezuiniger. Maak
het maar!’ Nico Loppersum, projectleider bij Van Dalen Installatietechniek: ‘Vanaf het begin af aan zijn we, in overleg met de
assessor, betrokken bij de te behalen credits. De samenwerking
met VDR Bouwgroep en Decowraps was daarom intensief. De
klimaatinstallaties beperkten ons iets meer in de keuzes die we
normaal hebben. Het gaat om een volledig gas-loos gebouw.
Alles gaat door middel van warmtepompen, dat is intensiever en
moeilijker oplosbaar.’

Verzinkte buitentrappen van Ten Have Metaalwerken geven de
laaddocks toegang tot het nieuwe bedrijfspand van DecoWraps.
Binnentrappen in de productieruimtes ontsluiten ingenieus de
mezzaninevloeren. ‘Het showstuk staat in het kantoor van de
verpakkingsgigant’, vertelt Maurice Ten Have. De hoofdtrap, een
binnentrap met een bordes-element.
‘Bij Decowraps is beeld een zeer belangrijke factor. Onze architect
stemde het ontwerp en de vormgeving dan ook nauwkeurig met
hen af. Gezamenlijke ontwerp-sessies bij ons op kantoor zorgden
voor het resultaat, exact zoals ze hoopten. We houden daarbij de
voorbereidingstijd altijd goed in de gaten. Die wordt vaak onderschat, zeker bij te verwachten aanpassingen.’
Ten Have draait met dertig mensen een compleet productiebedrijf van 3.000 m2. VDR Bouw is een vaste relatie. Samen hebben
ze heel wat ervaring in de bloemenwereld van Aalsmeer. Naast
de geleverde trappen en balustrades voor Decowraps gaan ze ook
aan de slag met de buitenterreinen. Het plaatsen en leveren van
hekwerken en poorten, de complete terreinafrastering.

TEN HAVE
METAALWERKEN BV

Geconditioneerd naar activiteit
Loppersum verklaart dat Decowraps wilde weten hoe alle installaties eruit kwamen te zien. Het binnenklimaat is heel belangrijk
voor het personeel. De werking van de werktuigbouwkundige
installatie kreeg daarom de meeste aandacht. Het komt erop neer
dat alleen de ruimtes worden geconditioneerd waar activiteit is.
Pas als iemand binnen komt levert de ventilatie een klimaat, al
naar behoefte. En de installatie past dit aan naar mate er meer
mensen bij komen of weer weg gaan. ‘Dat houdt het systeem zelf
bij. De CO2-opnemer meet hoe vers en goed de lucht is. Op die
manier conditioneren wij het hele kantoor, om zo min mogelijk
energie te verspillen.’

• Trappen
• Balustraden
• Hekwerk

IJZERSTERK
IN MAATWERK

Laan van de Maagd 35 • 7324 BR Apeldoorn
T: 055-3231646

info@tenhavemetaalwerken.nl

www.tenhavemetaalwerken.nl
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Kantoor

Goede Doelen Loterijen zet
nieuwe duurzame standaard

Duizenden gepolijste
aluminium bladeren
vormen het dak
dat gedragen
wordt door
boomkolommen

Opdrachtgever
Goede Doelen Loterijen, Amsterdam

Aannemer
J.P. van Eesteren, Gouda

Architect
Benthem Crouwel Architecten,
Amsterdam

Grondwerk
VMV Projecten BV, Renswoude

Adviseurs
Halmos Adviseurs, Den Haag
(installaties); ZRi, Den Haag (bouw
fysica, akoestiek en brandveiligheid)
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Daktuin
Dakdokters, Amsterdam

Bouwprogramma
Duurzame transformatie bestaand
kantoorgebouw met uitbreiding
Bruto vloeroppervlakte
14.500 m2
Bouwperiode
Oktober 2016 – juli 2018

Tekst: Robbert Roos
Beeld: Benthem Crouwel

Amsterdam • Renovatie kantoor Goede Doelen Loterijen

Het voorplein waaronder hemelwater wordt opgevangen

In 2018 betrekken de Goede Doelen
Loterijen een nieuw kantoor in
Amsterdam. Dit pand aan de
Beethovenstraat stond meer dan vijf
jaar leeg en ondergaat momenteel
een ingrijpende renovatie met
uitbreiding. De ambitie is om het
pand te certificeren met BREEAM
Outstanding, het hoogst haalbare
duurzaamheidslabel.

Erik Schipper is projectmanager bij J.P.
van Eesteren en verantwoordelijk voor
dit project. ‘De Goede Doelen Loterijen,
waar de Nationale Postcode Loterij, de
VriendenLoterij en de BankGiro Loterij
onder vallen, hebben bewust gekozen
voor een bestaand gebouw dat al langer
leegstaat. Ze willen graag het goede
voorbeeld geven en zijn ervan overtuigd
dat duurzaam renoveren de toekomst
is. Daarnaast moet het nieuwe kantoor
iets toevoegen aan de omgeving en ook
te gebruiken zijn voor omwonenden
en goede doelen. Dat maakt de Goede
Doelen Loterijen tot een inspirerende

opdrachtgever die maatschappelijk verantwoord ondernemen diep in het DNA
heeft zitten.’

150 ton CO2 minder
De ruim 500 medewerkers van de Goede
Doelen Loterijen werken nu verspreid
over verschillende locaties. Door deze
locaties samen te voegen kunnen zij
efficiënter werken. Als voorwaarde voor
de locatie werd gesteld dat deze een
centrale ligging moest hebben, gemakkelijk bereikbaar moest zijn per fiets en
in de buurt moest liggen van een station.
Hierdoor kan er bespaard worden op
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www.zri.nl

www.vmvprojecten.nl

Renswoude
0343 492 299
grond-, straat- en rioolwerk
groenvoorziening en bodemsaneringen
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Duurzaamheid en energie
Bouwfysica en akoestiek
Brandveiligheid
Balistraat 1
2585 XK Den Haag

info@zri.nl
070 3615559

Amsterdam • Renovatie kantoor Goede Doelen Loterijen

Kantoorruimte
vor zo’n 500
medewerkers

reiskosten en wordt de CO2-uitstoot van
medewerkers en bezoekers enorm gereduceerd met in totaal 150 ton.

Ruim en licht
Benthem Crouwel Architecten tekende
voor het ontwerp. Het architectenbureau
ging met de medewerkers in gesprek
met als resultaat een ruim en licht
gebouw waarbij je het gevoel hebt of je
een wandeling door het park maakt op
een mooie zonnige dag. Erik Schipper:
‘Dit effect wordt bereikt door duizenden
gepolijste aluminium bladeren die het
dak vormen. Zij worden ondersteund
door drie grote, en drie kleinere ‘boom’
kolommen. Als het licht door het bla-

derdak valt ontstaat op de grond een
bijzonder effect. De oorspronkelijke binnenplaats wordt overkapt waardoor hier
een prachtig atrium komt met decoratieve metal-art panelen.’

Energieneutraal
‘Een van de uitgangspunten was dat het
gebouw energieneutraal moest zijn en
dat materialen zoveel mogelijk hergebruikt moeten kunnen worden. Circulair
dus. Zo wordt het regenwater van het
dak opgevangen en gebruikt voor de irrigatie van de daktuin’, legt Schipper uit.
‘Het overige water wordt opgeslagen en
gebruikt voor het spoelen van de toiletten en de sprinklerinstallatie.

Schimmels
Als isolatiemateriaal wordt onder meer
MyFoam gebruikt. Dit foamboard is
uitgevonden door Eben Bayer en wordt
gemaakt van schimmels. Voor de vloer
van de parkeergarage wordt granulaat
gebruikt dat gewonnen wordt uit andere
delen van het gebouw die gesloopt zijn.
Zo is de cirkel van hergebruik weer
rond. Op het dak plaatsen we 2.500 m²
aan zonnepanelen die gezamenlijk
voldoende energie opwekken voor 80
huishoudens. Als het gebouw gereed is,
gebruikt het 80% minder energie dan een
standaard kantoorgebouw en wordt een
nieuwe standaard gezet op het gebied
van renovatie en transformatie.’
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Renovatie kantoor Goede Doelen Loterijen • Amsterdam

halmos stelt de mens centraal

INSTALLATIES.
BOUWFYSICA.
ENERGIE.
Wassenaarseweg 30

2596 CJ Den Haag

www.halmos.nl

De Dakdokters

Diepgravende uitdaging

Ze noemen zichzelf de Dakdokters omdat ze de stad gezonder
maken. Hoe? Door zwarte bitumen daken om te toveren tot
groene oases. Een stukje natuur in de stad, die daardoor groener,
leefbaarder, en aantrekkelijker wordt.

Geen bouwproject kan zonder een goede fundering. En die begint
altijd met het uitgraven van de bouwput. Als die zich bevindt in
Amsterdam, komen er nog meer zaken bij kijken. Een werk dat
helemaal op het lijf geschreven is van VMV projecten uit Rens
woude, specialist op het gebied van grond- weg- en waterbouw
met name in de bouwsector.

Friso Klapwijk is erg trots op het nieuwe project wat hij met zijn
Dakdokters uit Amsterdam mag realiseren. ‘Het is een complex
project met heel veel toepassingen op weinig vierkante meters.’
De Goede Doelen Loterijen hebben “groen” hoog in het vaandel
staan. Het was dan ook logisch dat dit terug zou komen in het
ontwerp van hun nieuwe kantoor. Friso Klapwijk: ‘De daktuin
zorgt ervoor dat al het hemelwater opgevangen wordt. De tuin
slingert tussen de verschillende volumes waarbij het gelukt is om
de grens tussen binnen en buiten te laten verdwijnen.’ Voor het
gebouw ligt een verdiept voorplein wat ingericht wordt als tuin.
Friso Klapwijk: ‘Onder dit voorplein bevindt zich de opslag van
het opgevangen water. De tuin zelf moet echt een plek zijn om te
verblijven en is ook toegankelijk voor de omgeving.’
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Henk Hazeleger is technisch directeur bij VMV projecten. ‘De
bouwput voor het kantoor van de Goede Doelen Loterijen is een
uitdagend verhaal. Eerst zijn er stalen damwanden geplaatst met
daarin een stempelraam. Aansluitend kon tussen de stempels
door 13.000 m3 zand, veen en klei uitgegraven worden tot op een
diepte van ongeveer 9 meter ten behoeve van de parkeergarage.
Hazeleger: ‘in dit stadsdeel mag er tussen 8.00 en 9.00 uur geen
transport plaatsvinden. Dat vraagt om een strakke planning.’
Ondanks dat en de strakke planning is het project binnen de
gestelde tijd afgerond.

Atrium

Renovatie conform
nieuwbouweisen

Toekomstgericht
installatieadvies

Het nieuwe kantoor van Goede Doelen Loterijen in Amsterdam
is een ingrijpende renovatie. Een bijzonder project waarbij de
gevels geheel worden vervangen en een extra verdieping op
het bestaande dak wordt geplaatst. Van Zanten Raadgevende
ingenieurs, kortweg ZRi, adviseerde op het gebied van bouw
fysica, akoestiek en brandveiligheid.

Wie echte duurzaam en energieneutraal wil bouwen en Breeam
Outstanding nastreeft, legt de lat hoog. Daarbij is de juiste
adviseur van onschatbare waarde. Voor het nieuwe hoofdkan
toor van de Goede Doelen Loterijen in Amsterdam is dat Halmos
Adviseurs.

Simulaties
Koos Melse is consultant bij ZRi. ‘Er is veel tijd gestoken in de
thermische schil en de daglichttoetreding. Dit vergde een inten
sief ontwerptraject met simulaties om de werking aan te tonen.
Daarnaast is er veel aandacht voor de akoestiek in het gehele
pand. Goed geïsoleerde gevels en toepassing van geluidsabsorbe
rende materialen zorgen voor een juiste akoestiek.’

Ron van der Plas is directeur en adviseur bij Halmos Adviseurs.
‘De opdrachtgever wil met het nieuwe kantoor echt iets goeds in
handen hebben.’ Halmos Adviseurs adviseerde alle installaties.
In de basis is gekeken naar een zo laag mogelijk verbruik per
werknemer. Energiezuinige pc’s, de juiste ledverlichting, energie
zuinige keuken, warmte en koude opslag (WKO) en een hybride
mechanische ventilatie zorgen voor een heel andere uitgangs
positie en zijn van grote invloed op het elektriciteitsverbruik
van het hele gebouw.

Brandveiligheid
De open structuur van het gebouw is mogelijk gemaakt dankzij
de toepassing van een sprinklerinstallatie. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van hemelwater dat opgevangen wordt via het dak en
in een buffertank wordt opgeslagen.
Onder meer met gebruikmaking van bestaande vluchttrap
penhuizen en nieuwe brandveiligheidsinstallaties voldoet het
gebouw na oplevering geheel aan de nieuwbouweisen.

De Goede Doelen Loterijen zorgde voor de mogelijkheid om
een optimaal resultaat te kunnen bereiken. Lage weerstand in
leiding- en kanaalsystemen, een dak met een maximum aan
pv-panelen, toepassing van power windows, een uitgebreide
dynamische simulatie en “All elektric” installaties zorgen voor een
werkomgeving die niet alleen duurzaam is, maar ook op de lange
termijn duurzaam onderhouden en beheerd kan worden. Daar
mee wordt het kantoor van de Goede Doelen Loterijen niet alleen
prettig in gebruik, maar ook gericht op de toekomst.
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Brede school • Rijswijk (NB)

Tekst: Loek Schaap

In de nieuwbouw van een brede school,
gelegen tussen Giessen en Rijswijk,
komen onder andere een basisschool,
peuterspeelzaal, bibliotheek,
fysiotherapie en logopedie onder één
dak. Het nieuwe gebouw gaat een
belangrijke rol spelen in de verbinding
tussen de twee dorpen.

Opdrachtgever
Woonlinie, Zaltbommel
Ontwerper/Architect
RoosRos Architecten, Oud-Beijerland
Adviseurs
Raadgevend Ingenieursburo van
Nunen, Rosmalen (Constructie); B. van
der Graaf Engineering, Hendrik-IdoAmbacht (installaties); M3E Technical
Managers Consultants, Rotterdam
(bouwfysica)
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Hoofdaannemer
BM van Houwelingen,
Hardinxveld-Giessendam
E-installaties
Elektro Technische Installatie N.G.J. van
Vugt, Giessen
W-installaties
Werkendamse Verwarmings Industrie,
Werkendam
Houtskeletbouw
Ter Harmsel, Rijssen

Binnenwanden en plafonds
Jaleco, Nieuw-Lekkerland
Schilder- en glaswerk
MPN Schilderwerken, Rijssen
Bouwperiode
26 oktober 2016 – eind juni 2017
Bruto vloeroppervlakte
2.000 m2

Brede school verbindt twee

dorpen

‘De reden van de nieuwbouw is dat een
basisschool uit Giessen en een basisschool uit Rijswijk samengaan in één
gebouw. De nieuwe school, met zijn elf
lokalen verspreid over twee verdiepingen, komt op de grens van deze twee
dorpen te liggen’, zo begint Derrick Flach,
projectleider bij hoofdaannemer BM van
Houwelingen, die het gebouw realiseert
in opdracht van Woonlinie. Flach: ‘Het
wordt een multifunctioneel gebouw. Op
de begane grond komen naast lokalen
voor de onderbouw ook een logopediepraktijk, fysiotherapie, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en bibliotheek. Op
de eerste verdieping komen de lokalen
voor de bovenbouw.’

Kleurrijke schakel van
twee Brabantse dorpen

Ambachtstraat 12 • 4283 JD Giessen
T: 0183 - 44 14 13 • F: 0183 - 44 15 58
E: info@vanvugt-elektro.nl • I: www.vanvugt-elektro.nl
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Met eigen voorstel naar
de winst
‘Bijzonderheid bij de nieuwbouw van de brede school De Parel
is dat de aanbesteding anders is verlopen’, zegt Arjan van Vugt
van Elektro Technische Installatie N.G.J. van Vugt. ‘Meestal vallen
de installaties onder supervisie van een aannemer. Hier heeft
opdrachtgever Woonlinie het apart aanbesteed. Men wilde
aanvankelijk een totaalinstallateur. Ik wilde graag meedoen met
de inschrijving’.
Van Vugt: ‘Er was een summier programma van eisen gemaakt.
Ik heb vervolgens een eigen voorstel tezamen met De Werkendamse uitgewerkt. Dat is beoordeeld door Woonlinie en zijn we
samen als winnaar uit de bus gekomen. Zij doen nu de W-installaties en wij de E-installaties. Tevens verzorgen we de zonnepanelen en de databekabeling, zeg de lestijdenregeling. Het is een
leuk project, omdat mijn dochter er op school zit, maar vooral
om het te realiseren in het eigen dorp. We zijn een familiebedrijf,
hoofdzakelijk actief in de woning- en utiliteitsbouw, met daarbij
automatisering en revisie; elektrotechniek in de ruimste zin van
het woord.

Centrale ruimte met in hout uitgefreesde figuren

Warmte zonder zorgen...

Klimaatbeheersing
Kwaliteit
Betrouwbaar
Duurzaam
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Groene energie

De
Werkendamse
Verwarmings
Industrie en Werkendamse Verwarmings Centrale (in de volksmond ‘de
Werkendamse’) staan voor een totale
beheersing van uw binnenklimaat.
Sinds 50 jaar is de Werkendamse een
begrip. Wij zijn een familiebedrijf dat
zich onderscheidt door kennis, inzet en
ervaring. Dit zijn niet enkel woorden,
maar worden ondersteund door de
verscheidenheid aan behaalde certificaten, zoals o.a. SCIOS, ISO 9001 en
BRL6000.
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Rijswijk (NB) • Brede school

Kleurrijk

Waardestroom met een team

Flach: ‘De constructie is een staalskelet,
met op de begane grond een kanaalplaatvloer en op de verdieping een
breedplaatvloer. De gevels en het dak
zijn opgebouwd uit houtskeletbouw.
Verder zit vooral aan de buitenkant
gevelmetselwerk en op het sedumdak
komen PV-panelen te liggen. Buiten
wordt het een kleurrijke gevel, met
houten gevelbekleding, opgebouwd uit
de kleuren geel, rood, oranje en donkerrood. Alle ramen hebben een oranje
kleur die een frisse uitstraling oplevert,
zeker in combinatie met het groene dak
waar je op kunt kijken. Binnen wordt
veel gewerkt met een bekleding met een
houtstructuur en zijn veelal naturelkleuren te vinden. In die houtafwerking
van de binnenwanden worden figuren
uitgefreesd, zoals een lezend kind in de
bibliotheek of een olifant, om het aan te
laten sluiten bij de basisschool.’

Voor de exploitatie heeft de gemeente
woningcorporatie Woonlinie gevraagd
om de ontwikkeling te begeleiden. BM
van Houwelingen heeft het project
verkregen uit aanbesteding. ‘We zijn een
bedrijf wat werkt volgens de Lean-methodiek, zodat we samen met de diverse
partijen de planning zo efficiënt mogelijk
hebben ingericht. Wij proberen zoveel

mogelijk met vaste partijen samen te
werken en de samenwerking ook door
te zetten over meerdere projecten. Wij
kiezen er bewust voor om een waardestroom met eenzelfde team van bedrijven op te zetten, om te zorgen dat de
kennis die je als team hebt om scholen
te bouwen, om die niet verloren te laten
gaan’, aldus Flach.

Bibliotheek

Samen alles op elkaar
afgestemd
De Werkendamse Verwarmings Industrie en Werkendamse
Verwarmings Centrale, beter bekend als De Werkendamse, zorgt
al meer dan vijftig jaar voor de totale beheersing van het binnenklimaat. Het familiebedrijf is actief op diverse werkgebieden,
zoals woningbouw, service en onderhoud voor woningcorporaties, appartementencomplexen en utiliteit. ‘We zijn altijd graag
betrokken om een mooi project, zoals de nieuwbouw van deze
brede school, samen met onze partners te maken’, zegt André van
Hal, projectleider bij De Werkendamse.
Van Hal: ‘Bij de brede school realiseren we de W-installaties. We
hebben deze opdracht rechtstreeks gekregen van opdrachtgever
Woonlinie. Zij wilden het aanvankelijk aan een totaalinstallateur
uitbesteden. We hebben hier in samenwerking met Elektrotechnisch Installatiebureau Van Vugt een totale aanbieding kunnen
doen, waarmee we samen uiteindelijk die aanbesteding gewonnen hebben. Vanaf het voortraject hebben we de installaties
mede ontworpen en samen met onze partner alles goed op
elkaar afgestemd, zodat de opdrachtgever geen risico loopt dat
er zaken tussen wal en schip vallen. De warmtepompen worden
mooi geïntegreerd in het pand, er komt een uitgebreide installatie in, een betrouwbare en degelijke klimaatinstallatie. Het is een
leuk projectteam waarin we werken en het gaat goed naar een
juiste oplevering toe.’

Op het lijf geschilderd
Schilderwerk en de beglazing van de brede school in Rijswijk ligt
in handen van MPN Schilderwerken. Marcel Nijkamp, bedrijfsleider bij MPN Schilderwerken: ‘Wij starten onze activiteiten,
die een maand in beslag zullen nemen, met het zetten van glas.
Voor dit project betekent dit het toepassen van onder andere
brandwerende en geluidwerende beglazing van de puien.
Vrij veel geluidwerende beglazing, in zo’n school is een goede
geluidsdemping belangrijk tussen de ruimten. Daarna volgt het
schilderwerk en de wandafwerking in het gehele pand. Wat betreft het behangwerk passen we een scan met een schrobvaste
coating toe; als basis gebruiken we wit met daarbij verschillende
frisse accentkleuren’.
‘Dit project is ons op het lijf geschreven’, vervolgt Nijkamp. ‘Wat
bijzonder is, is dat we met deze opdracht voor het eerst werken
voor aannemer BM van Houwelingen. MPN Schilderwerken is
een vrij jong bedrijf, het bestaat bijna zes jaar. We zijn met name
gericht op nieuwbouwprojecten, maar doen ook andere nonprofitinstellingen, bedrijven en woningbouw, en dan vooral in het
luxe segment’, besluit Nijkamp.
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Nieuwbouw HAN Sport en Bewegen • Nijmegen

De zuidvleugel, de
nieuwe huisvesting
voor Sport en Bewegen.
Op de achtergrond de
noordvleugel waar de
Faculteit Management
wetenschappen
binnenkort in trekt

Van parkeergarage naar

Hogeschool

Opdrachtgever
Radboud Universiteit (in samenwerking
met Hogeschool Arnhem-Nijmegen)

Hoofdaannemer
Mertens Bouwbedrijf BV, Weert

Ontwikkelaar
Universitair Vastgoed Bedrijf

W-installaties
Willems Uden Technische Installaties,
Uden

Architect
ASG Architects, Heerlen

E-Installaties
Schekman Totaaltechniek BV, Nijmegen

Adviseurs
ABC Nova Arnhem BV (bouwdirectie);
Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau
(constructies); Sweeger en de Bruijn
(installaties)

GWW en sloopwerk
Hooijer Renkum BV, Renkum
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Grondstabilisatie
BVFrank BV, Utrecht

Bouwprogramma
Nieuwbouw ISBS (Instituut voor Sport
en Bewegingsstudies) van de HAN
Bouwperiode
november 2016-juni 2017
Oppervlakte
nieuwbouw 4000 m2 BVO en inbreiding 650 m2

Tekst: Merel van Berkel

De Radboud Universiteit in Nijmegen breidt uit. Een
van de gebouwen die een metamorfose ondergaat is
het Gymnasion, waar momenteel in de noordvleugel
nog de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN)
huist, afdeling Sport en Bewegen. Later dit jaar
wordt dit echter het onderkomen van de Faculteit
Managementwetenschappen. De HAN zal daarom
verhuizen naar de zuidvleugel. AGS Architects uit
Heerlen ontwierp een constructie om een deel van
de parkeergarage passend te maken voor de HAN.

De zuidelijke vleugel van het Gymnasion
is het sportcentrum van de Radboud
Universiteit, waar ook de HAN gebruik
van maakt. Door de bijbehorende
sportvelden zijn er restricties voor het
ingrijpen in de terreininrichting. Aan
mogelijkheden tot verbouwen van de
zuidvleugel zaten dan ook redelijk wat
beperkingen. De architect uit Heerlen bedacht daarop een slimme oplossing: het
incorporeren van de Hogeschool in een
deel van de bestaande parkeergarage.
Hierdoor verhuist de HAN zelfs naar een
gunstiger locatie dan ze al zaten: naar
een eigen gebouwdeel te midden van
alle sportaccommodaties.

Weinig verandering, toch opvallend

Opengewerkte
indeling begane
grond

gemerkt opgenomen in het bestaande
complex en landschap.’ Dat hier weinig
ruimte was om echt uit te pakken met
architectuur, weerhield hen er natuurlijk
niet van om de nieuwe ruimte voor de
HAN, half in de grond, beter zichtbaar
te maken. Zo zijn de bestaande taluds
opgeschoven en maaivelden verruimd,
waardoor pleinen ontstaan bij het
nieuwe complex. Deze doen dienst als
entree- en pauzeruimten, en zorgen
naast zichtbaarheid voor daglichttoetreding en uitzicht. De gevel is volledig
uitgevoerd in antracietkleurige, glazen
puien die ook in de rest van het complex
zijn gebruikt. Zo blijft het een geheel met
het reeds bestaande gebouw.

Paul Arets, senior architect bij AGS Architects: ‘De verbouwing is bijna onop-
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Een breed pakket sloop-,
grond- en buitenwerk

Een eigen gebouwdeel
te midden van alle
sportaccommodaties

De sloop- en grondwerkzaamheden die voorafgingen aan de
uitbouw van de Nijmeegse universiteit kwamen voor rekening
van Hooijer Renkum BV uit het gelijknamige Renkum. Derkjan
Hooijer, directeur Hooijer Renkum: ‘Het sloopwerk betreft in
dit project vooral een aantal kleinere aanpassingen, zoals het
amoveren van de plafonds. We brengen verder betonsparingen
aan, verrichten het grondwerk voor de nieuwbouw en verzorgen
bovendien alle infrastructurele voorzieningen.’

Infiltratiekratten
Onder deze voorzieningen vallen ook de riolering en het toepassen van infiltratiekratten waarmee hemelwater kan infiltreren
op het eigen perceel. Dit ontlast het rioolstelsel van de gemeente
Nijmegen. Verder is het bedrijf uit Renkum verantwoordelijk voor
diverse bovengrondse werkzaamheden. Zo worden de pleinen in
het werkgebied verdiept en komen er ook verschillende trap- en
zitelementen als aanvulling op de nieuwe leslokalen. Daarnaast
zullen ze een verhoogde border aanbrengen op de plek waar je
nu de parkeergarage binnenrijdt, opgebouwd met keerwanden.

bvfrank.nl
030-29 35 079

“Door ruime ervaring en
uitgebreide vakkennis
leveren we topkwaliteit
op vele terreinen.”

www.schekman.nl

Willems Uden Technische Installaties bestaat al sinds 1939 en is een
zelfstandig opererende onderneming. Dankzij de aanwezigheid van
gemotiveerde medewerkers met specialistische kennis voeren wij naast
kleinere projecten, ook grootschalige en complexe projecten uit in
diverse sectoren. Wij bieden een totaalpakket door deze te berekenen,
ontwerpen, realiseren en te beheren. Door onze ruime ervaring en
uitgebreide vakkennis leveren wij topkwaliteit.
Meer weten? Neem contact met ons op of kijk op www.willems-uden.nl

>
Industrielaan 5a | 5405 AA Uden
Postbus 380 | 5400 AJ Uden
T. (0413) 26 27 37 | F. (0413) 26 08 29
E. info@willems-uden.nl | I. www.willems-uden.nl
KOELING/AIRCO | VENTILATIE EN LUCHTBEHANDELING
WATER-, GAS- EN SANITAIRTECHNIEK | REGELTECHNIEK EN GBS
DUURzAmE ENERGIE | INDUSTRIE | VERWARmING

Industriebouw • mei 2017 • 52

HOOIJER RENKUM B.V.
Grond-, groen- en sloopwerk
Biomassa
Infrastructurele werken
Ontwerp & advies
Bodem- en asbestsanering

CONTACT
Energieweg 7
6871 KB Renkum
+31 (0)317 318 666
info@hooijer.nl
www.hooijer.nl

Nijmegen • Nieuwbouw HAN Sport en Bewegen

Zandstabilisatie door
injecteren

Tentamens gaan door: geen
geluidsoverlast
Een van de grootste uitdagingen tijdens
dit project was het beperken van geluidsoverlast. Bepaalde tentamens worden
namelijk afgenomen in de sporthallen
en die dagen mogen studenten hier
absoluut geen overlast van ondervinden. Bovendien moet het sportcentrum
blijven functioneren en bepaalde hallen
bereikbaar blijven. Arets: ‘Dat zijn lastige
randvoorwaarden, maar niet onmogelijk.
We hebben de aannemer hier uiteraard
op geselecteerd en tot nu toe verlopen de
werkzaamheden zeer goed. Naar alle verwachtingen leveren we, geheel conform
planning, over een paar maanden al op.’

Betonreparatie- en vochtweringsbedrijf BVFrank BV uit Utrecht
verrichtte in opdracht van Mertens Bouwbedrijf de stabilisatie van
het zandpakket. Door een vloeistof in het zand te injecteren, kon
recht langs de bestaande fundering afgegraven worden naar de gewenste diepte. Eigenaar Frank de Bruijn: ‘Door de injectie verkleven
wij het zand. Dit maakt afgraven mogelijk zonder inloop van zand.
De uitgevoerde injectie voldoet aan het bouwbesluit en is door
ingenieursbureau Intron voor deze locatie ook bemonsterd.’
BVFrank staat bekend om het snel en effectief oplossen van, vaak
plotseling, optredende problemen tijdens de werkzaamheden die
aannemers verrichten. De Bruijn: ‘Tijdens dit project ontstond een
plezierige samenwerking tussen Bouwbedrijf Mertens en mijn
bedrijf. We kwamen dan ook gezamenlijk snel tot een efficiënte
oplossing van het probleem.’

Efficiente gebouwtechniek
voor frisse school
Willems Uden Technische Installaties engineert en realiseert in

E-techniek en beveiliging
Schekman Elektrotechniek BV uit Nijmegen is expert op gebied

van beveiliging en elektrotechnische installaties en verzorgt
zowel de beveiliging als elektrotechnische installaties binnen dit
project. Directeur Tom Scheenen: ‘Er zijn grote raakvlakken tussen
beveiliging en elektrotechniek bij dit soort projecten. We hebben
als huisinstallateur van de Radboud Universiteit in Nijmegen
bovendien veel ervaring met de locatie, de installaties en zijn
gebruikers. Die combinatie was voor de bouwkundig aannemer
een extra reden om met ons in zee te gaan.’
In de aan- en verbouw komt een geavanceerd lichtsysteem, volledig uitgevoerd in led, met aanwezigheidsdetectie. Ook zorgt een
lichtregelsysteem dat de verlichting zich straks per ruimte automatisch kan aanpassen op de aanwezige hoeveelheid daglicht.
Op gebied van beveiliging komen hier, net als in het bestaande
gebouw, diverse toepassingen als camera’s, toegangscontrole,
intercom- en inbraakinstallaties.

de aanbouw van het Gymnasion meerdere complexe installaties
in sanitair, verwarming en koeling, luchtbehandeling en regeltechniek. Een solide Gebouwbeheersysteem stemt deze volledig op
elkaar en de gebruikers af. Een voorbeeld van zo’n installatie is de
energiezuinige laagtemperatuurverwarming en hoogtemperatuurkoeling, die wordt aangesloten op de nieuwe warmtekoude opwekking van het Gymnasion. Deze verzorgt het koelen of verwarmen
van het gebouw in respectievelijk de warme en koude seizoenen.

LB
Een andere toepassing die zorgt voor besparing op energiekosten
is de luchtbehandelingskast. Deze reguleert de luchttemperatuur,
de luchtverversing en luchtvochtigheid en heeft een opbrengst
van 35.000 m3/h. Het High Performance warmtewiel zorgt daarbij voor 80% energieterugwinning.
De ruimten in het Gymnasion worden straks geregeld op basis
van CO2 en temperatuur om mede te voldoen aan Frisse Scholen
Klasse B. Tot slot wordt er een infiltratiesysteem aangebracht op
het eigen terrein voor hemelwater, afkomstig van zowel de oude
als nieuwe daken.
Patrick Kremers, algemeen directeur bij Willems Uden: ‘Belangrijk element aan dit project is dat we in zeer korte periode een
uitgebreide installatie ontwerpen, inpassen én realiseren in de
bestaande parkeergarage in een on-going concern.’
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Het Paviljoen aan
Stationsplein-Oost

Bouwen op een

postzegel
Vogelvluchtimpressie
van het Paviljoen aan
het spoor

Tekst: Mirella Schaperkotter

Opdrachtgever
Kléppiere, Parijs
Architect
Moederscheim Moonen Architects,
Rotterdam
Adviseurs
Peutz, Molenhoek (bouwfysica);
Van Rossum, Amsterdam (constructies)
Hoofdaannemer
Boele & van Eesteren, Rijswijk
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Nevenaannemers
Installaties: ULC installatiegroep,
Utrecht; Liftinstallatie: ThyssenKrupp,
Apeldoorn
Onderaannemers:
Staalconstructies: Van de Brink
Staalbouw, Barneveld; Betonvloer:
Bentstaal, IJsselstein; Vlechtwerk: Buig
Centrale Steenbergen BCS, Hoogeveen;
Betonvloer: Beks, Uden; Gevels: Blitta,
Venray; Dakbedekking: ZND, Eindhoven;
Afbouw: Van de Wiel Complete Afbouw,
Oisterwijk

Bouwprogramma
Retail, horeca
Bouwperiode
augustus 2016 – juni 2017
Bruto vloeroppervlakte
3.600 m2

Utrecht • Het Paviljoen
Centraal station Utrecht en
winkelcentrum Hoog Catharijne
ondergaan een gigantische
metamorfose. Het treinstation in het
hart van de stad, dat al sinds 1843
bestaat en in 1973 werd uitgebreid
met winkelgebied Hoog Catharijne,
waren hard toe aan deze grondige
renovatie en uitbreiding. Sinds de
bouw van Hoog Catharijne was er al
sprake van achterstallig onderhoud
en een groeiend aantal reizigers en
inwoners van de stad. Het einde van
dit immense project lijkt nu in zicht.

Staal en glas

Bouwlogistiek: niet eenvoudig.
(Links Centraal Station Utrecht, op
de achtergrond het Stadskantoor

Een van de laatste nog af te ronden
projecten is de bouw van Het Paviljoen.
Gelegen aan het nieuwe Stationsplein,
tussen station Utrecht Centraal en Hoog
Catharijne. Boele & van Eesteren uit
Rijswijk, bouwt hier in opdracht van Klépierre Vastgoed Ontwikkeling een glazen
gebouw van twee lagen dat ruimte gaat
bieden aan retail en vooral horeca.

Glas en staal
Het Paviljoen komt bovenop het dak van
Stationsplein-Oost, de nieuwe stationsomgeving met treinsporen 1,2 en 3 van
Utrecht Centraal. Na de verwachte oplevering in juni 2017 zal er circa 3.600 m²
aan voornamelijk horeca te vinden zijn.
Het ontwerp van Moederscheim Moonen
Architects is opgetrokken met een volledig glazen gevel rond een casco van betonvloeren in een staalconstructie. Deze
draagconstructie is bijzonder omdat de
krachten van de hele constructie geheel
afgedragen worden via de kolommen
van de onderliggende perrons.

Buurkraan
De bouwlocatie zelf vormt de grootste uitdaging. Op logistiek gebied bijvoorbeeld
vraagt de als het ware postzegel-grote

bouwlocatie om een zeer strakke planning. Het transport naar en op de bouwplaats volgt een nauwkeurig schema om
zo de beperkte mogelijkheden optimaal
en efficiënt te gebruiken. Door de lastig
bereikbare, kleine bouwplaats is het
noodzakelijk om, naast de eigen torenkraan, ook te werken met de torenkraan
van een derde partij. Overdag wordt deze
gebruikt voor andere werkzaamheden
in opdracht van Klépierre en Gemeente
Utrecht. Daardoor is deze torenkraan
slechts beperkt beschikbaar voor de bouw
van het Paviljoen. Bovendien moet Boele
& van Eesteren zich houden aan door
ProRail vastgestelde treinvrije periodes

waarin gebouwd mag worden langs het
spoor om zo de treinpassagiers en het
treinverkeer niet tot last te zijn en veilig
te kunnen werken. Voor de bouwer de
taak om op deze plek in krappe tijd een
mooi bouwwerk neer te zetten.
Boele & van Eesteren is inmiddels
gewend aan deze bijzonder complexe
bouwlocatie. De aannemer realiseert ook
‘Het Voorzetgebouw’ (inclusief Gildenkwartier II), de nieuwe entree van Hoog
Catharijne en de renovatie van een groot
deel van het winkelcentrum en de daarboven gelegen kantoorverdiepingen.
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Trinseo

eerste bedrijf op Value
Maintenance Park
‘Wisselwerking werkt
in voordeel van de
opdrachtgever’
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Tekst: Mirjam Oomens

Terneuzen • R&D Center Trinseo

praktisch gebouw
met een industriële
uitstraling
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YES!Delft Labs, Delft

Utiliteitsbouw

Distributiecentrum Prologis, Tilburg

Kantoor 3M, Delft

Logistiek

Utiliteitsbouw

Hydrogen plant Air Products, Rotterdam

Industrie

Museum Voorlinden, Wassenaar

Woonzorgcentrum Goedertijt, Breskens

Bioscoop CineCity, Vlissingen

Kantoor Trinseo, Terneuzen (MVP)

Partners for the future

Vakmanschap in de bouw sinds 1934
Cordeel Nederland B.V.
Lindtsedijk 22
3336 LE Zwijndrecht
078 - 625 51 00
info.nl@cordeel.eu

www.cordeel.nl

Nevenvestiging Vlissingen
Andorraweg 1
4389 PG Ritthem
0118 - 46 34 92
info.nl@cordeel.eu

Publieke gebouwen

Geelen Vastgoed en Bouw
Engelmanstraat 49
6086 BB Neer
0475 - 59 18 48
info@geelen.nl

Woningbouw

Publieke gebouwen

Ontwikkelingen

Terneuzen • R&D Center Trinseo

Het eerste pand op het nieuwe
Value Maintenance Park in
Terneuzen is voor Trinseo, producent
van toepassingen van chemische
materialen zoals plastic, latex en
synthetisch rubber. Aanvullend op
de bestaande locatie is hier een
research & development center
met laboratoria, machinehallen en
kantoren gerealiseerd.

De ontwikkeling van het Maintenance
Valuepark (MVP) is erop gericht een industrieel en logistiek chemiepark in het
Zeeuwse havengebied te creëren voor de
contractors van Dow Chemicals. De realisatie van de gebouwen op het terrein is
in handen van MVP Development I, een
joint venture van APF International en
Cordeel Nederland BV. Bijzonder aan het
MVP is dat er wordt gebouwd aan een
uniek ecosysteem met de onderhoudsfunctie en synergie in de procesindustrie
als centraal thema.

Revit
Het nieuwe pand van Trinseo is binnen
een jaar gebouwd. In de twee hallen, bestemd voor spuitgieten en compounding,
zullen monsters gemaakt worden om te

Opdrachtgever, ontwikkelaar
MVP Development I, Terneuzen

Installaties
Engie Services (engineering, calculatie,
werkvoorbereiding en projectrealisatie)

Architect
Cordeel Nederland BV (exterieur);
Broekbakema, Rotterdam (interieur)
Adviseurs
BMD Advies, Zoetermeer (milieu); S&@
bouwfysica; WSM Engineering, Heythuysen (constructies)
Aannemer
Cordeel Nederland BV, Zwijndrecht/
Ritthem

Staalconstructies, dak-, gevel
Industrial Building Systems, Kloosterzande
Aluminium puien en vliesgevels
Thermal2, Roosendaal
Isolatie
IZV, Kloosterzande
Betonwerken
PB Bouw, Kuitaart

testen in de eigen laboratoria. De hal en
het magazijn bedragen samen 3.000 vierkante meters, het kantoorgedeelte 2.600
en het laboratorium 900 m². Als design
& build aannemer heeft Cordeel ook het
ontwerp gemaakt. ‘Onze eigen architect heeft het 3D-ontwerp uitgewerkt in
Revit, waar ook onze onderaannemers
gebruik van konden maken wanneer dat
toegevoegde waarde bood’, zegt projectleider Peter de Kaper.

Beveiliging installaties
Architectenbureau Broekbakema is
verantwoordelijk voor het ontwerp van
de fit-out. MVP Development I bouwt in
principe alle panden op het MVP casco
af met daarin een fit-out fase om de
wensen van de huurder te realiseren. Het

GWW
Harthoorn Vlissingen BV, Vlissingen
Leuningen, hekwerken
Trabo BV, Oud-Beijerland

Bouwprogramma
R&D center met laboratoria,
machinehallen en kantoren
Bruto vloeroppervlakte
6.500 m2
Bouwperiode
Juni 2016 – mei 2017

Al ruim 35 jaar het vertrouwde adres voor al uw
stalen Trappen, Leuningen en Hekwerken

Al ruim 35 jaar het vertrouwde adres voor al uw
stalen Trappen, Leuningen en Hekwerken
Spiltrappen
Rechte trappen
Kwartslagtrappen
Balkonhekwerken
Leuningen

Spiltrappen
Rechte trappen
Kwartslagtrappen
Balkonhekwerken
Leuningen

www.izv.nl
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R&D Center Trinseo • Terneuzen

Alle facetten staalbouw
komen aan bod
Industrial Building Systems kreeg een aanzienlijk deel van de
bovenbouw in opdracht van Cordeel. Het bedrijf realiseerde de
volledige staalconstructie, alle dak- en gevelbekleding, de stalen
verdiepingsvloer in het gebouw, trappen, kooiladders en balustrades. ‘Wij zijn gespecialiseerd in geoptimaliseerde staalconstructies, al dan niet met grote vrije overspanningen’, vertelt directeur
Bob Compiet. ’Dit project is van het type dat ons goed ligt.‘
Hij omschrijft het pand van Trinseo als een goed en praktisch gebouw met een industriële uitstraling. ‘Wij konden er alle facetten
van ons bedrijf in tonen en onze expertise inbrengen’, aldus Compiet. ‘Onze platte organisatie maakt dat we flexibel zijn, daarnaast
hebben we alles zelf in huis: een moderne productiefaciliteit,
montageploegen, een eigen zetterij voor dak- en gevelbekleding
en transportmogelijkheden. Uiteraard werken wij volgens de
laatste kwaliteitsnormen, waaronder ISO-VCA**. We zijn inmiddels
bijna drie jaar gecertificeerd voor de EN-ISO-3834 en NEN EN-1090,
hetgeen ons in staat stelt een eigen CE-merk (conformiteitsattest)
af te geven op de door ons geproduceerde staalconstructies.’

Harthoorn Vlissingen B.V.
Betrouwbare dienstverlener die zich
richt op grondverzet, verhuur,
transport en groenvoorziening.
Wij staan voor u klaar!
Tel: 0118-466130 - harthoornvlissingen.nl

- MVO
- Energie
- Veiligheid
- Arbo
- Mens en Organisatie
- Managementsystemen
- Omgeving
- Training
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Dr. Hub van Doorneweg 89 | 5026 RB Tilburg
Regiokantoor Zeeland | Industrieweg 1-3 | 4382 NA Vlissingen
T: +31 (013) 800 03 00 | E: info@bmdzuid.nl | I: www.bmdzuid.nl

Stalen gevelbekleding,
aluminium
gevelopeningen

van een nieuwe weg – de Innovatieweg –
en het pand grotendeels samen. Voor het
bouwverkeer was een tijdelijke bouwweg
aangelegd. Tijdens maandelijks overleg
met de infra-partij werd de vinger aan de
pols gehouden om beide projecten tijdens
de oplevering klaar te hebben. ‘Ik was zelf
vanaf het begin van het ontwerp tot het
einde betrokken en kan in alle eerlijkheid zeggen dat dit project heel soepel is
verlopen’, besluit Peter de Kaper.

pand van Trinseo is redelijk rechttoerechtaan, stelt De Kaper. ‘Een van de
bijzonderheden in het pand is dat er een
beveiliging zit op de installaties. Mocht
er bij Dow iets gebeuren, dan sluiten de
luchtkleppen en wordt het gebouw afgesloten voor luchttoevoer om een veilige
situatie te creëren. Dat was een eis van
het bevoegd gezag.’

3.000 m2 magazijn, 2.600 m2 het
kantoor, 900 m² laboratorium

ENGIE Services
brengt duurzame
technologie dichtbij

We komen er samen uit
Voor de realisatie op locatie werd samengewerkt met derden waarmee in vele
gevallen al jarenlange zakelijke relaties
bestaan. De Kaper: ‘Wij hebben het
devies: in goede en slechte tijden komen
we er samen uit. Waar mogelijk, hechten
wij aan langere relaties omdat je dan
weet wat je aan elkaar hebt. Dat is behulpzaam tijdens de uitvoering. Daarom
proberen wij met een wisselwerking te
bewerkstelligen die in het voordeel van
het project en dus de opdrachtgever
werkt.’ Ook Trinseo was betrokken bij
de bouw, door een projectmanager af
te vaardigen die ook de tweewekelijkse
bouwvergaderingen bijwoonde.

Soepel verloop

engie-services.nl

Omdat het een nieuw terrein betreft,
vielen de werkzaamheden voor de aanleg
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Begeleiden en ontzorgen
bij milieu-adviesterrein

Terug naar de basis:
het terrein

Cordeel en Trinseo werden door BMD Advies Zuid-Nederland
begeleid bij de benodigde milieuvergunningen. ‘Klanten weten
uiteraard welke activiteiten ze verrichten, maar kennen niet altijd
de wettelijke verplichtingen daarbij’, vertelt projectleider Marcel
Capello van BMD. ‘Daarom zijn we bij de bestaande locatie van
Trinseo geweest en hebben daar een inventarisatie gedaan. Welke activiteiten komen er in het nieuwe pand, worden er bijvoorbeeld (gevaarlijke) stoffen opgeslagen? Die informatie vertalen
wij naar aanvragen voor de benodigde vergunningen. Ook in de
planning adviseren wij: de proceduretermijn van vergunningsaanvragen kan variëren van vier weken tot zes maanden. Dat kan
een planning flink in de war schoppen.’

Veel aandacht gaat uit naar het pand, maar het terrein is natuurlijk ook belangrijk. Harthoorn Vlissingen BV voerde het grond-,
riolering en bestratingswerk uit en bereidde zo het terrein voor
op het mooie eindresultaat.

Geen vertraging
Voor Trinseo was er ook een nul-situatie bodemonderzoek
noodzakelijk op de nieuwe locatie. Capello: ‘Hiervoor hebben
we ons regionale netwerk van partijen benut. Wij verzorgen de
aansturing van de onderzoeksbureaus, en beoordelen de aangeleverde rapportages op volledigheid. Tenslotte hebben we Trinseo
goed kunnen begeleiden en ontzorgen in de contacten met het
bevoegd gezag, waarmee wij goede relaties onderhouden. Dat
zorgde ervoor dat de aanvraag zonder vertraging door het bevoegd gezag akkoord werd bevonden.’
Ruim 25 jaar geleden begon BMD Advies Zuid-Nederland met de
ondersteuning van bedrijven bij het aanvragen van milieuvergunningen, in de loop der tijd kwam daar ondersteuning op het
gebied van ARBO, (externe)veiligheid, managementsystemen en
energie inkoop en besparing bij.

Flexibele partner op de
bouwplaats
Om bouwtijd te winnen, worden de bouwonderdelen steeds
vaker prefab geproduceerd en op de locatie gemonteerd. Ook bij
Trinseo was het grootste deel van het betonwerk prefab. ‘Alleen
de fundering is op locatie opgebouwd’, vertelt Pascal van den
Bossche, eigenaar van PB Bouw. Dit bedrijf werkt vaker samen
met Cordeel voor het realiseren van de betonwerkzaamheden.
‘Wij zijn gespecialiseerd in alle betonwerken en bieden daarbij
een goede prijs-kwaliteitverhouding. Wat wij verder belangrijk
vinden, is ons flexibel op te stellen op de bouwplaats. Bijvoorbeeld wanneer de uitvoerder vraagt om bijvoorbeeld een kozijn
te stellen of ander werk te doen buiten onze vastgelegde taken.
Dat hoort bij een goede samenwerking, vinden wij. En die was bij
dit project dik in orde!’

Het grondwerk bestond uit onder andere aanbrengen van de
riolering, een OBAS, de complete terreininrichting, verharding
(asfalt, sierbestrating en looppaden), groenvoorziening en straatmeubilair, zoals zitbanken en een fietsenstalling. ‘Wij werken
geregeld samen met Cordeel’, vertelt projectleider Frederik Sonke.
‘We hebben de technische uitwerking van het terrein in eigen
beheer gedaan zoals de rioolberekeningen en het technische
rekenwerk. Voordat de eerste paal in de grond werd geslagen,
hadden wij in het hele terrein al het juiste profiel aangebracht.
Daar zat wel wat tijdsdruk op.’
Vrijwel alle facetten van het bedrijf kwamen bij deze opdracht
naar voren en dat maakte het een leuk project. ‘Dat, plus de
samenwerking met Cordeel en de andere onderaannemers. En
natuurlijk het mooie eindresultaat’, besluit Sonke.

Constructief ontwerp:
optimaliseren
WSM Engineering is als hoofdconstructeur verantwoordelijk voor
het berekenen en tekenen van de hoofddraagconstructie van
Trinseo. ‘Wij zijn gespecialiseerd in de engineering van bouwconstructies en systeemvloeren en beschikken over constructief
en bouwkundig hooggekwalificeerd personeel’, vertelt ir. Ben
Klemann, projectleider en constructeur. ‘In nauwe samenwerking met Cordeel Nederland is als bouwteam een ontwerp voor
Trinseo gerealiseerd. ‘In dit design & build-project hebben wij de
berekeningen vervaardigd om een optimaal ontwerp te construeren’, aldus Klemann.
‘In dit ontwerp speelde functionaliteit de hoofdrol waarbij ook
gekeken werd naar de optimalisatie van de constructie in relatie
tot de kosten en uitvoerbaarheid. Bij de uitwerking is gebruik
gemaakt van een Revit 3D-model, waarin diverse “fit-out” wensen
van de huurders zijn verwerkt, zoals trillingvrije vloeren, een extra
verdiepingsvloer, goten en putten. Doordat diverse wensen pas
tijdens de uitvoering bekend werden ontstond een tijdsdruk op
de planning. Door snel te handelen, een proactieve werkhouding
en een goede communicatie hebben wij ons kunnen conformeren
aan de planning.’

Terneuzen • R&D Center Trinseo

Extra nauwkeurig inmeten

‘Smullen voor de
techneuten’
De grootste technische dienstverlener van Nederland, ENGIE Services, is een vaste partner voor diverse industriële klanten in de
regio. In die hoedanigheid is zij ook betrokken bij de ontwikkeling
van het Maintenance Value Park. ‘Wij volgen de ontwikkelingen
op de voet. Sterker nog, wij zijn één van de bedrijven die zich op
locatie gaat vestigen’, aldus commercieel directeur Maurice Baart.

First things first
Momenteel richt ENGIE Services zich vooral op de technische
installaties in de R&D hallen en het laboratorium van de nieuwbouw van Trinseo. Een interessant project, aldus Baart: ‘Het pand
is een combinatie van utiliteits- en industriebouw met daarin
technisch gezien veel verschillende disciplines. Wij hebben de
elektrotechniek gedaan, de instrumentatie, klimaatinstallaties en
ook het industriële leidingwerk uitgevoerd. Vanuit een concept
functionele beschrijving van Cordeel hebben we alles zelf uitgewerkt: de engineering, calculatie, werkvoorbereiding en projectrealisatie.’ ENGIE is een van de weinige partijen die deze combinatie
kan uitvoeren. Het onderbrengen van alle werkzaamheden bij
één partij heeft als voordeel voor Trinseo dat zij minder tijd kwijt
zijn aan coördinatie werkzaamheden.

Veel informatie
Niet alledaags is dat zij ook de verhuizing van de machines gaat
verzorgen. Baart: ‘In de bestaande plant gaan wij de machines gereed maken, veilig stellen voor transport en vervolgens
plaatsen en installeren op de nieuwe locatie. Bedrijven geven dat
niet graag uit handen. Verder hebben we een zeer uitgebreide
data- en ICT-infrastructuur aangelegd. Er zijn veel datapunten: op
alle machines, werkplekken, in de labs, omdat er in R&D veel data
wordt verzameld en verwerkt. Daardoor was dit project smullen
voor de techneuten.’

Electronweg 4
tel 0165-568850

Trabo Trappen leverde alle leuningwerken voor het hoofdtrappenhuis en de noodtrappenhuizen, alle muurleuningen en een deel
van het hekwerk voor de vide. ‘Wij zijn geheel gespecialiseerd in
trappen en leuningwerken van staal en rvs voor nieuwbouw en
bestaande bouw’, vertelt directeur Johan Jumelet. Het project
voor Cordeel sluit goed aan bij onze organisatie: een flink project,
maar niet overmatig groot. Een prettige bijkomstigheid was dat
de tekeningen die wij ontvingen al helemaal klaar waren. Het
inmeten vergde extra nauwkeurigheid, want de trappen waren zo
goed ingepakt met hout dat het lastig was om goed in te meten.
De tekeningen van de architect vormden de basis en aan de hand
daarvan hebben we controles uitgevoerd. De contacten met Cordeel verlopen prima. Het is de eerste keer dat wij samenwerken
en wij ervaren dit als heel prettig.’

Kwaliteit op tijd
De leverancier van de aluminium buitenpuien en vliesgevelpuien
was Thermal2, een vaste partner van Cordeel. Dat kwam goed uit,
vertelt John Brands, die zowel in de offerte- als de uitvoeringsfase
het project leidde, want er was nauw overleg nodig in verband
met de logistiek. Dan is het handig als je elkaar kent. ‘Er is triple
glas gebruikt en dat is flink zwaarder’, zegt Brands. ‘De hoogwerkers en kranen die we nodig hadden, moesten wel de ruimte
krijgen en dan heb je ook met de andere partijen te maken.
Zowel logistiek als plan-technisch was dit een complex project.
Wij zijn immers de laatste schakel in de geveldichting. De grootte
van het project paste precies bij onze organisatie van 14 medewerkers. De componenten zijn vervaardigd in onze eigen productiehal
en voor de realisatie hebben wij eigen montageteams. Zo houden
we optimale controle over de kwaliteit van de eindproducten.’

4706 PP Roosendaal
fax 0165-559133

E-mail: info@thermal2.nl

KWALITEIT OP TIJD

Hulsterweg 97

4584 LG Kuitaart

TELEFOON
Dhr. Pascal v/d Bossche 06-13437290 uitvoering
Dhr. Peter v/d Bossche 06-50696607 calculatie
www.pbbouw.com E: info@pbbouw.com

Kijk voor meer informatie op onze website: www.thermal2.nl
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Renovatie winkelcentrum Silverpoint • Hilversum

Winkelcentrum Silverpoint in Hilversum
is gerevitaliseerd. Het kleine complex
was sterk verouderd en dus hard toe
aan een facelift. Bouwbedrijf Pennings
in Rosmalen zorgde voor een hele
snelle verbouwing. ‘We hebben een
complete revitalisatie uitgevoerd in een
recordtempo’, vertelt Cees van Drunen,
projectleider bij Pennings. ‘We hebben
alles zo efficiënt mogelijk uitgevoerd
in drie fases. Daardoor hoefden de
winkels in het centrum, die toch echt
ook compleet zijn veranderd, maar twee
weken dicht. Het is fijn als dat kan, want
dan is er zo weinig mogelijk omzetverlies
voor de winkeliers.’

De passage oogt
fris en modern
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Winkelcentrum
Silverpoint in recordtijd

gerevitaliseerd

Opdrachtgever
Multifunctioneel complex Silverpoint
CV, Hilversum

E-installaties
Elektro van Santvoort, Berlicum

Houten kozijnen
Beti Timmerfabriek BV, Bergeijk

Architect
Op ten Noort Blijdenstein, Utrecht

Afbouw luifel, kolommen, signing
Hagenaar Reclame, Sliedrecht

Bruto vloeroppervlakte
3.000 m2

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Pennings, Rosmalen

Riool en waterleidingen
Piels Technische Installaties, Rosmalen
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Hilversum • Renovatie winkelcentrum Silverpoint

Tekst: Marije Klein

Servicebalie Hoogvliet naast de ingang Leeuwenstraat

Facelift
Los van de verbouwing van de winkelpanden, is de belangrijkste verbetering
de gemoderniseerde passage. De entrees
aan de Groest en Leeuwenstraat kregen
een ander aanzicht. ‘Hiervoor kon het
winkelend publiek niet gemakkelijk van
de Groest naar de Leeuwenstraat doorsteken. Nu wel. En daarbij lopen ze door
een prettig centrum met een aangename
uitstraling’, aldus Van Drunen. ‘De winkels daaromheen zijn nu ook beter met
elkaar verbonden.’

Gefaseerd werken
Dat de renovatie echt in recordtijd is
doorgevoerd, blijkt wel uit het feit dat
Pennings pas in december de uiteindelijke renovatie-opdracht kreeg. En toen was
het doorpakken geblazen volgens Van
Drunen: ‘We hebben een hele strakke
planning gemaakt, want we kregen de
restrictie dat het project voor Pasen klaar
was. Als je dan bedenkt dat veel van
onze materialen een levertijd hebben
van zes weken, dan kan je je voorstellen
dat we weinig daadwerkelijke bouwtijd overhielden. Dat het toch gelukt
is, kwam doordat we de werkzaamheden gefaseerd aan hebben gepakt. Die
faseringsplannen zijn heel gedetailleerd
gepland. In de eerste fase hebben we de
nieuwe entrees aangepakt. In de tweede
fase sloot het winkelcentrum twee weken en hebben we de aansluiting richt
de Leeuwenstraat gemaakt en tegelvloer
en systeemplafond aangebracht en in de
Entree aan de Leeuwenstraat
Entree aan de Groest

BETI Timmerfabriek BV
Kennedylaan 18
5571 KC BERGEIJK
T 0497 – 573116
E info@beti.nl
I www.beti.nl
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Alle leidingen verleggen
Omdat eigenlijk alles aan het winkelcentrum veranderd is, moesten veel oude leidingen verlegd worden. Zo ook waterleidingen en
riool. Piels Technische Installaties uit Rosmalen werd in een vroeg
stadium betrokken bij deze klus. ‘Het is belangrijk dat je dit soort
klussen goed plant’, aldus projectleider Ton Schreuders van Piels.
‘We hebben met de opdrachtgever goed gekeken naar de oude,
bestaande werktekeningen en hebben daar onze aanpassingen op
gemaakt. Als je voorbereiding goed is en je maakt sluitende revisietekeningen, dan is zo’n verandering er goed doorheen te leiden.’
Piels verlegde onder andere de riolen. ‘Toiletten moesten op hun
nieuwe plek aangesloten worden op het oude riool in de kruipruimte. Maar ook het regenwater moest verlegd worden,’ vertelt
Schreuders. ‘Omdat ook de brandslangen van plek veranderden,
moest ook daar een nieuwe leiding heen gebracht worden.’ Voor
Piels is dit een prima klus, waar ze hun hand niet voor omdraaien.
Juist daarom konden ze ook flexibel inspringen op een lekkage
volgens Schreuders: ‘Pas later bleek dat onder een pakeerdek
lekkages waren. Daar hebben we goten onder gelegd om het
hemelwater af te voeren naar het riool. Uiteindelijk worden de
lekkages gedicht, maar tot dan is dit een goede oplossing.’

Van iroko naar meranti
Voor Beti Timmerfabriek BV, maker en leverancier van de blank gelakte winkelpuien, was Winkelcentrum Silverpoint geen doorsnee
project. Dat kwam met name door de krappe planning en door de
afwijkende details. Zo was de houtmaat in Hilversum in de meeste
gevallen 114 x 114 mm, voor kozijnen niet echt gebruikelijk.
Verder zouden in eerste instantie de kozijnen van onbehandeld
iroko gemaakt worden. Na advies van de timmerfabriek en het
bemonsteren van het iroko is de architect hiervan afgestapt. Er
zijn toen meranti en mahonie monsters aangeleverd in verschillende kleurtinten blanke lak. Uiteindelijk is gekozen voor meranti,
afgewerkt met Sigma Wood Finishes, kleurnummer 7306. Ondanks de tijdsdruk en mede dankzij de goede samenwerking met
aannemer en architect is het bouwproces uitstekend verlopen.

Piels BV is een middelgroot technisch
installatiebedrijf in Rosmalen.
We zijn al meer dan 50 jaar groots op
het gebied van utiliteit, nieuwbouw- en
renovatieprojecten, onderhoud van CV en
loodgieterswerk, zowel voor bedrijven als
particulieren.
Piels BV te Rosmalen… meer kwaliteit,
meer aandacht, meer service!

Runweg 30 | 5258BN Berlicum | T 073 503 2272
WWW.ELEKTROVANSANTVOORT.NL

Industriebouw • mei 2017 • 68

Vinkenveld 6
5249 JP Rosmalen
073-5219106
www.pielsbv.nl
info@pielsbv.nl

• Loodgieterswerken
- riolering
- gas en water
- sanitair
• Verwarmingsinstallaties
- aanleg en onderhoud
• Warmte-terug-winning

Hilversum • Renovatie winkelcentrum Silverpoint

derde fase hebben we alle afrondende
werkzaamheden uitgevoerd. Uiteindelijk
waren we ruim voor Pasen klaar.’

Modern winkelcentrum
Zowel binnen als buiten is de uitstraling
compleet veranderd. Van Drunen: ‘Er
zijn aluminium puien met schuifdeuren
geplaatst. De penanten tussen de puien
zijn gemaakt van aluminium halfronde
schaaldelen, die ook binnen weer terugkomen.’ Maar het mooist vindt de projectleider toch de lexaan beplating binnen. ‘Daarachter bevindt zich een hele
wand met ledverlichting, die naar wens
gekleurd kan worden en die matcht met
de ledverlichting buiten. Uiteindelijk
komt daar nog een mooie afbeelding of
naamplaat in. Er staat nu echt een fraai,
modern winkelcentrum.’

Signing in één hand,
van ontwerp tot bouw
De aanblik wordt vooral bepaald door de RVS-kolombekleding
rondom de betonkolommen van de nieuwe entree. Die waren
volledig in handen van Hagenaar Reclame uit Sliedrecht. ‘Wij
droegen zorg voor de signing van het hele pand’, aldus Wilbert
Hagenaar. ‘Onze opdracht was het aantrekkelijk maken van de
entree en de passage en het maken van alle lichtreclames.’

RVS

Complexe KNX-installatie
reguleert de verlichting
Ook het installatiebedrijf Elektro van Santvoort (Berlicum) nam
de uitdaging aan om in zo’n korte tijd de complexe opdracht te
volbrengen. ‘We hebben de complete installatie vernieuwd in
de passage, alle verlichting vernieuwd en de ontruimingsinstallatie gemonteerd’, vertelt projectleider Mark van Vugt van Van
Santvoort. ‘De verlichting, liften, toegangscontrole en de reclame-uitingen zijn allemaal vernieuwd. En dat in slechts twaalf
weken tijd.’
Zelfs met de gefaseerde aanpak was het een flinke opgave. Van
Vugt: ‘Het winkelcentrum was tenslotte gewoon open, waardoor
wij voor de veiligheid de bezoekersstromen steeds moesten
reguleren. En dat is voor winkelend publiek altijd lastig. Door
zorgvuldig bouwkundig af te zetten is het goed gekomen.’
Het meest bijzonder noemt Van Vugt toch de verlichtingsinstallatie: ‘Dat is toch iets dat we niet dagelijks aanleggen, zo’n complexe KNX installatie met DMX converters. In de passage hangen
47 LED plafond armaturen. Daarnaast zitten er nog zeker 75 LED
strippen verwerkt, binnen en buiten. En ze zijn allemaal dimbaar
en programmeerbaar. Alles is te reguleren, van lichtsterkte, tot
de kleur. Het was een klus zonder voorbereidingstijd en met een
enorm strakke deadline. Maar we hebben er met zijn allen iets
prachtigs van gemaakt.’

‘De uitstraling van de ruwe betonnen kolommen paste niet meer
in het nieuwe plan,’ aldus Hagenaar. ‘In de nieuwe situatie is
gekozen voor bekleding in RVS-geborstelde look en goud metallic,
met geïntegreerde verlichting. Met de ledverlichting kan iedere
kleur gekozen worden. En diezelfde verlichting komt dan binnen
weer terug. Eigenlijk is vrijwel alles wat je aan de oppervlakte ziet
door ons gemaakt en geïnstalleerd.’

Sluitingstijd
Hagenaar kreeg met het Silverpoint Winkelcentrum een boeiende opdracht: ‘De tijd hiervoor was extreem kort. Maar omdat
wij alles in eigen huis houden, was het voor ons goed te doen.
Vaak denken mensen dat reclamebedrijven grafisch werk doen.
Dat klopt meestal, maar wij doen ook het technisch werk. We
hebben in dit geval alles zowel geëngineerd, geproduceerd als
gemonteerd. Van het aluminium zetwerk van de luifel tot de
houten skeletten voor de kolombekleding, alles deden we zelf.
En dat is onmisbaar als je zo snel wilt kunnen bouwen. Als je
afhankelijk bent van toeleveranciers red je dit nooit. We werkten
dagen, avonden en weekenden. We werden er zelfs uitgezet door
de supermarkt, omdat ze graag wilden sluiten’, lacht Hagenaar.
‘Maar wat een mooi resultaat!’

Kolom
met
houten
skelet

Kolom met
goudkleurige
bekleding en
geïntegreerde
verlichting
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Bos Dynamics
kan weer groeien
Het gaat logistiek dienstverlener Bos Dynamics
voor de wind. Vooral door groei voldoet het
huidige pand niet langer – medio 2017 zal het
bedrijf verhuizen naar bedrijventerrein A12 in Ede.
Bouwbedrijf Kreeft bouwt hier momenteel een
nieuwe bedrijfshal met kantoor, maar liefst vier
keer zo groot als de huidige vestiging. Eyecatcher
is de overhangende luifel boven de entree.

Bos Dynamics in viervoudige huisvesting

Opdrachtgever
Bos Dynamics, Ede

Aannemer
Bouwbedrijf Kreeft, Ede

Ontwikkelaar
Bouwbedrijf Kreeft, Ede en Bouwbedrijf
Van Middendorp, Wekerom

Installaties
Van den Berg Installateurs, Ede

Architect
Van Middendorp, Ederveen

Staalconstructie
(inclusief engineering)
W. ten Ham Constructie BV, Ede

Installateurs
Huisman en Van Muien B.V. ENW
adviseur, ’s-Hertogenbosch

Dak- en wandbeplating
Heger & Janssen Dak- en
Wandbeplating, Wekerom
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GWW
Loon- en Verhuurbedrijf Barry van
Heerdt, Lunteren
Prefab borstweringen
G van Beek en Zn., Barneveld
Bouwprogramma
Kantoor en opslag
Bruto vloeroppervlakte
6500 m2

Ede • Bos Dynamics

Tekst: Merel van Berkel

Imposante luifel

Bos Dynamics is een Europees opererend
logistiek dienstverlener die zich in het
bijzonder heeft toegelegd op bouw- en
papiertransport en lengtedistributie van
en naar Nederland, België, Duitsland,
Oostenrijk, Frankrijk en Zwitserland.
Het bedrijf beschikt momenteel over
70 trucks, 67 trailers en 25 kooiapen
(meeneemheftrucks)

Eenheid
Bij de nieuwbouw springt de krachtige
luifel aan de voorzijde direct in het oog.

De constructie boven de terugliggende
entree creëert eenheid in het gebouw,
doordat deze is uitgevoerd in dezelfde
kleur als de hal achter de kantoorruimten. Aan de zijkant van de hal komt een
grote Rodeca-gevel. Dit kunststof sandwichelement fungeert als raam en laat
dan ook veel daglicht binnen.

Kantoorruimten en overslaghal
Aan de voorzijde van de nieuwbouw
komen de kantoorruimten voor medewerkers en directie. Ook zal hier een be-
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Snelle bouwtijd,
kwalitatief hoogwaardige
dak- en wandpanelen
Heger & Janssen Dak- en Wandbeplating uit Wekerom monteerde
in het bedrijfspand te Ede de dak- en wandbeplating. Bij de zoektocht naar een solide dakafwerking waren de juiste uitstraling en
hoge isolatiewaarde de belangrijkste eisen. Daarom is gekozen
om voor Bos Dynamics witte Falk dakpanelen te monteren, type
1100 TR 3+. Deze hebben een kerndikte van 130 millimeter en
drie kronen. De dubbele afdichting van deze panelen zorgen niet
alleen voor een goede isolatie, maar voorkomen ook condensatieproblemen. Ook de wandpanelen zijn van Falk, in de kleur slate
grey en hebben een kerndikte van 100 millimeter.
Mark Janssen, eigenaar van Heger & Janssen Dak- en Wandbeplating: ‘Deze prefab wanden hebben grote voordelen. Allereerst
het mooie aangezicht. Dat is echt van toegevoegde waarde op
de uitstraling van de nieuwbouw. Behalve het strakke uiterlijk
hebben ze ook een hoge isolatiewaarde. En verder zijn ze gemakkelijk en snel te monteren.’ Dat is ook precies waar het bedrijf
uit Wekerom bekend om staat: snelle bouwtijd en kwalitatief
hoogwaardige producten.

De ring 19 te Wekerom
6733 ED
Email:
info@hjdakenwandbeplating.nl
Webadres:
www.hjdakenwandbeplating.nl

Installaties in één hand
Het nieuwe pand is nagenoeg gasvrij en heeft een hoge EPCnorm. Om hieraan te voldoen, installeerde Van den Berg Installateurs uit Ede onder meer een warmtepompunit op het dak. Ook
komt er ledverlichting door het gehele gebouw. Het installatiebedrijf implementeert een slim verlichtingssysteem in de kantoren
en hal. Bert Overvest, bedrijfsleider bij Van den Berg Installateurs:
‘In de kantoren komt gedeeltelijke aanwezigheidsdetectie en in
de hal een systeem met lichtsensors, waarbij de led-lijnen zich
automatisch aanpassen aan het daglicht.’ Verder verzorgen ze
een vacuümsysteem voor hemelwaterafvoer, wandcontactdozen, regelen beveiliging, toegangscontrole, het camerasysteem,
riolering en sanitair.
Het bedrijf uit Ede kan vrijwel alles installeren: van verlichting tot
een compleet datanetwerk en riolering. Hun expertise komt dit
bouwproject goed van pas. Hierbij is het voordeel voor de klant
natuurlijk dat deze met slechts één partij van doen heeft. Bovendien kunnen eventuele installatieproblemen snel en vakkundig
door Van den Berg Installateurs worden opgelost.
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De logistiek dienstverlener beschikt straks over 6.500 m2
bruto vloeroppervlak op een kavel van 15.000 m2

drijfskantine komen voor de chauffeurs
met bijbehorend keukendeel. Achter
de kantoren staat een overslaghal van
negentig bij zestig meter en een kleine
uitbouw voor onderhoud aan de vrachtwagens. De grote hal zal gedeeltelijk
worden voorzien van stellingen om aangevoerd materiaal in te kunnen opslaan.
De gehele begane grond krijgt daarom

een vlakke, monolithisch afgewerkte
betonvloer, zowel in de overslaghal als
de kantoren.

Prefab borstwering met
sandwichpanelen
De opbouw van de staalconstructie
bestaat uit een prefab borstwering met
verder sandwichelementen in zowel de

gevels als het dak. De dakplaten worden
bedekt met een lichtgekleurd pvc. In het
kantoor komen kanaalplaatvloeren en
verdiepingsvloeren, aluminium kozijnen
en een gevel gemetseld uit baksteen.

Zonnepanelen en gasvrij bedrijfspand
Op een gedeelte van de bedrijfshal zullen
zonnepanelen worden geplaatst. Marcel
van Veldhuizen, projectleider bij Bouwbedrijf Kreeft: ‘In de nieuwbouw komen
geen gasleidingen te liggen. Een aanzienlijk deel van de energie wordt straks
geleverd door de zonnepanelen. Die
leveren voldoende om een groot deel van
de verwarming te kunnen laten draaien.’
De kantoorruimten krijgen bovendien
vloerverwarming.

Radonstraat 8
6718 WS te Ede
Tel: 0318-572476
Internet: constructie.tenham.nl
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Staalengineering en
-productie
W. ten Ham Constructie BV uit Ede tekende de staalconstructie
voor de nieuwbouw van Bos Dynamics in eigen beheer. Om de
werkzaamheden zo soepel en vlot mogelijk te kunnen laten verlopen, werkte het bedrijf vervolgens met een zeer strakke planning.
De constructie bestaat uit maar liefst 254 ton gepoedercoat staal.
Ook monteerden ze voor de aannemer de kanaalplaatvloeren bij
het kantoorgedeelte.
Eigenaar Wim ten Ham: ‘Het liefst wil je de werkzaamheden
tijdens zo’n project zo gunstig mogelijk op elkaar laten aansluiten. Zeker met een groot pand als dit luistert de planning heel
nauw. Tijdens het tekenen is het project verdeeld in fasen en op
die specifieke volgorde hebben we het materiaal ook vervaardigd,
getransporteerd en ter plaatse gemonteerd.’ Het constructiebedrijf produceert alle staal in eigen beheer met behulp van eigen
CNC machines, de boor-zaagstraat en ponsknipmachine. Hiermee
kunnen ze perfect maatwerk aanleveren.

GWW voor zwaar
verkeerhoogwaardige
dak- en wandpanelen
Het terrein van Bos Dynamics heeft een oppervlakte van ongeveer drie voetbalvelden. Loon- en Verhuurbedrijf Barry van
Heerdt uit Lunteren verzorgde hier alle grondwerk, de riolering,
de bestrating en de afrastering. Eigenaar Barry van Heerdt: ‘We
hebben allereerst de grond compleet afgegraven, net als de
funderingssleuven onder de hal. Na de funderingswerkzaamheden vulden we het terrein weer aan met gebroken puin, met
daarop een zandlaag en bestrating. We kozen voor de H-klinker,
die vast in elkaar haakt en daarmee speciaal geschikt is voor
zwaar vrachtverkeer. Ook brachten alle riolering aan.’ Onder de
rioleringswerkzaamheden vallen alle hemelwaterafvoeren zoals
de dakafvoer, goten, kolken en tevens de aanleg van het complete
leidingwaterstelsel.

Maatvaste prefab
borstwering
De nieuwbouw van BosDynamics heeft een prefab borstwering
die bestaat uit sandwichpanelen en een betonnen brandwand.
Deze zijn geleverd door G. van Beek en Zn. uit Barneveld. Het
gewapend beton is zelfverdichtend met een sterkteklasse van
C53/65. Een groot voordeel ten opzichte van reguliere beton is dat
zelfverdichtende beton zeer dicht is en bijvoorbeeld grindnesten
niet voorkomen.

Maatwerk betonwanden
• Geïsoleerd of ongeïsoleerd
• Diverse structuren of glad

Stallen
De sandwichpanelen zijn van het type BEEKMLISO250-100. G. van
Beek en Zn. vervaardigt de op maat gemaakte betonnen wanden
in eigen huis, met of zonder afwerking, zoals steenmotief, en
levert deze af op de bouwplaats. Harm Mulder, werkvoorbereider/
planner bij G. van Beek en Zn.: ‘Van Beek is vooral bekend vanuit
de kalverstalinrichting. Dik tien jaar geleden namen we echter
een betonfabriek over en leveren sindsdien prefab elementen.
Uiteraard nog steeds in de kalverindustrie, maar inmiddels ook
steeds vaker daarbuiten.’

Alles past

telefoon

e-mail

+31 (0) 342 41 6583

info@gvanbeekenzn.nl

www.gvanbeekenznbetonindustrie.nl
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Behalve de hoge sterkteklassen, kenmerken prefab betonelementen van de betonspecialist zich ook door de maatvastheid. Ze
kennen een minimale maatafwijking, zodat tijdens het bouwen
alles direct past. Dat is noodzaak in bedrijfspanden zoals in Ede.
Mulder: ‘De brandwand bijvoorbeeld, is 11 meter hoog en 27 meter
lang, wordt geleverd in 15 elementen, die op elkaar en naast
elkaar gemonteerd worden tegen de staalconstructie. Dit moet in
één keer perfect passen. Die garantie bieden wij de klant.’

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

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

www.ibbkondor.nl

HOE BRANDVEILIG
IS UW BEDRIJF?

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

Unica Brandbeveiliging

www.unica.nl/brandbeveiliging

