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Legeringsgebouwen Van Ghentkazerne • Rotterdam

Een constructief

gezelschap
Nieuwe legeringsgebouwen
op de Van Ghentkazerne

Gebouw B
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Tekst: Tjerk van Duinen

De Van Ghentkazerne is al ruim zeventig jaar
in gebruik als opleidingscentrum voor het
Korps Mariniers. Ook de komende decennia
zullen de mariniers in opleiding over het
kazerneterrein exerceren, al zag dat er een
paar jaar geleden niet naar uit. In 2013 dreigde
de zoveelste Haagse bezuinigingsronde bij
Defensie uit te monden in het opdoeken
van het Rotterdamse kazernecomplex.
Gezamenlijk ingrijpen van minister Hennis
en burgemeester Aboutaleb, lobbywerk
van VVD Rotterdam, creatief schuiven
met potjes en het toevoegen van functies
voor politie en justitie hebben sluiting
voorkomen. Sterker nog, binnenkort is een
uitbreiding van het complex gereed: twee
forse legeringsgebouwen die samen plek
bieden aan bijna 300 personen (of 166
legeringskamers). En er staan nog veel meer
bouwactiviteiten op het programma.
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GWW
Graphorn Groen- en Infraprojekten BV
Riolering
Mandenmakerstraat 20
Grondwerk
2984 AS Ridderkerk
Terreininrichting
078-6772522
Groenvoorzieningen
www.graphorn.nl
Straatwerk
Asfalt

Strong foundations, solid future
Franki Grondtechnieken B.V.,
opgericht in 1934, is een ervaren
funderingsaannemer.
Het bedrijf is gespecialiseerd
in het ontwerp en de realisatie
van alle mogelijke funderingsconstructies.
Er wordt onder andere gewerkt aan
grote infra projecten, utiliteitsbouw,
woningbouw en renovatie.
Met haar jarenlange expertise
kan Franki Grondtechnieken een
compleet gamma geoptimaliseerde
funderingsoplossingen aanbieden.
Franki Grondtechnieken maakt deel
uit van de wereldwijde funderingsgroep Franki Foundations
(www.ffgb.be).

FRANKI_0164_FGT_ad_Grondtechnieken
266x190.indd
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Franki Omegapalen
Grondverdringende schroefpalen
met verloren punt
Geschroefde stalen buispalen
Schroefinjectiepalen
Schroefpalen
Palenwanden
Diepwanden
Mini-heiwerk
Funderingsherstel

Franki Grondtechnieken B.V.
Trondheim 8, 2993 LE Barendrecht, Nederland
+31 180 641 998
info@franki-grondtechnieken.nl
www.franki-grondtechnieken.nl
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Gebouw A steekt uit boven het bestaande legeringsgebouw uit de jaren 80

Andrien Slangen, projectleider voor
bouwbedrijf Van Grootheest heeft er in
elk geval een mooie kluif aan: ‘Voor ons
is dit een groot project en Defensie en
het Rijksvastgoedbedrijf zijn bovendien
veeleisende partijen, maar dat gaat ons
goed af.’ Eenvoudig bouwen is het in elk
geval niet op het kazerneterrein. Slangen: ‘Voor een normale bouwlocatie is
de ruimte al beperkt, maar hier moet
alles door één enkele toegangspoort en
hebben we te maken met de dagelijks
logistiek van een behoorlijke militaire
organisatie. Op het terrein stonden de
manschappen in eerste instantie tussen
het bouwmaterieel. Dat vroeg om flexibiliteit bij ons en vooral bij het militaire
personeel om te komen tot een veilige
werkplek voor allen. We zijn daar erg
goed uitgekomen en het tekent de sfeer
eigenlijk over het hele bouwproces.’

Update
Een ander verhaal is het bouwplan. Het
eerste ontwerp stamt uit 2009, verdween
in de koeling door de dreigende bezuinigingen en moest na het groene licht
eerst weer geüpdatet worden. Slangen:
‘Systemen veranderen, eisen idem dito,
bouwmaterialen zijn niet meer leverbaar
of zijn verouderd. Dat gaf wel de gelegenheid een nieuw gebouwbeheersys-

teem voor alle kazernegebouwen op te
zetten en ook een nieuwe trafovoorziening met 10kV leidingnet voor het hele
complex aan te leggen, met overcapaciteit voor de toekomstige uitbreidingen.’

A en B
De nieuwe legeringsgebouwen staan in
de westpunt van het kazerneterrein en
vormen vanaf de Nesserdijk gezien twee
kloeke herkenningspunten. Gebouw A,
met een L-vormige plattegrond, heeft
een roodbruin gemetselde hoogbouw
van zeven lagen en een grijswitte uitloper van drie lagen; de laagbouw maakt
visueel aansluiting op het bestaande
grijze legeringsgebouw uit de jaren
tachtig. Gebouw B is een solitaire toren
van weer zeven lagen, met roodbruin

opgemetselde buitenspouw. Gebouw A
en B bevatten respectievelijk 100 en 66
legeringskamers verdeeld over een- en
tweepersoonskamers. Op de verdiepingen zijn om de verdieping lounge/pantryruimten en was/strijk/droogruimten
ingericht. Gebouw A heeft op de begane
grond algemene voorzieningen met grote
was- en droogruimten voor onder meer
tenten en uitrusting.

Constructie en repetitie
Constructief zijn er grotere verschillen
tussen de twee gebouwen. Bij gebouw B
lag geen ondergronds leidingwerk en het
stond vrij, dus daar kon een fundering
van Vibropalen worden aangebracht.
Gebouw A ligt pal naast het bestaande
legeringsbebouwing en het wachtge-

Bouwprogramma
twee legeringsgebouwen met 166 legeringskamers, was- en droogfaciliteiten

Adviseurs
Rijksvastgoedbedrijf ( constructies,
installaties)

Gebouwbeheersysteem (brand,
toegangscontrole)
Siemens Nederland, Den Haag

Bruto vloeroppervlake
7.850 m2

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Van Grootheest BV, Ede

Bouwperiode
november 2015-juli 2017

W-installaties
Vink Installatiegroep BV,
Roelofarendsveen

Grondwerk, infra,
nutsaansluitingen
Graphorn Groen- en Infraprojecten BV,
Ridderkerk

Opdrachtgever, directievoerder
Rijksvastgoedbedrijf Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijks
relaties, Den Haag
Ontwerp
Rijksvastgoedbedrijf – Patrick Coleman

E-installaties, trafowerk
Energietechniek BV, Hazerswoude Rijndijk

Fundering
Franki Funderingstechnieken BV,
Barendrecht
Stuc-, spuit-, tegel en kitwerk
Basic Stuc en Afbouw, Bodegraven
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van Ghentkazerne - Rotterdam

Bouwbedrijf Van Grootheest is:
* uw betrouwbare partner;
* consumentgericht;
* FSC® - gecertificeerd;
* een bouwer voor:
* utilitaire werken
* zorgprojecten
* woningbouwprojecten
Wij staan voor:
* kennis van zaken;
* oplossingsgericht meedenken;
* een gemotiveerd uitvoeringsteam;
* kwaliteit en duurzaamheid;
* 24/7 paraat.

Nieuw Kerkelanden - Hilversum

KORTOM:
WIJ STAAN KLAAR VOOR U!
gecertificeerd

Gemeentewerf Amsterdam-Zuid

Argonstraat 26, 6718 WT EDE tel. 0318 - 419015 mail@grootheest.nl
Postbus 204, 6710 BE EDE www.grootheest.nl

Rotterdam • Legeringsgebouwen Van Ghentkazerne

Gebouw A bestaat uit een hoog
en een laag gedeelte.

Siemens beveiligt Van Ghentkazerne
Om alle gebouwen van het kazernecomplex
in één keer met nieuwe, integrale beveiligingssystemen uit te rusten werd Siemens
Nederland ingeschakeld. Dit bedrijf werkt
veel samen met de Rijksvastgoeddienst.
‘Stel je eens voor….een werkomgeving waar
je je veilig voelt omdat de medewerkers,
de eigendommen en de bedrijfsdata goed
beveiligd zijn en waar altijd de juiste temperatuur en hoeveelheid licht is om je werk
optimaal uit te kunnen voeren, kortom….
een Perfect Place. Siemens maakt dit
mogelijk met haar Total Building Solutions.
Om de medewerkers en de eigendommen
op de kazerne te beveiligen heeft Siemens
de Van Ghentkazerne voorzien van brand
beveiliging en toegangscontrole, essentiële
componenten voor elk militair complex.
‘Voor de brandbeveiliging hebben we een
brandmeldnetwerk aangelegd’, vertelt
Frank Terpstra van Siemens. Het brand-

meldsysteem is opgezet als een separaat
netwerk.’
‘Alle tien gebouwen hebben een eigen
brandmeldcentrale en daar zijn de lokale
automatische en handbrandmelders op
aangesloten. Wordt ergens brand gedetecteerd, gaat het signaal direct via
de gebouwbrandmeldcentrale naar de
hoofdbrandmeldcentrale, waar het systeem
gekoppeld is aan het nieuwe danger
managementsysteem, voor optimaal beheer en adequate calamiteitenafhandeling.
Vanuit de wacht vindt verder opvolging
plaats naar de hulpdiensten.
Voor de toegangscontrole van de nieuwe
legeringsgebouwen heeft Siemens een pasjessysteem opgezet. Terpstra: ‘De gebouwen
hebben een logiesfunctie. Gebruikers van
de kamers kunnen met hun defensiepas een
specifieke kamer toegewezen krijgen en kunnen van tevoren ook een kamer reserveren.’

bouw zodat daar voor een trillingsvrij
grondverdringend funderingssysteem
gekozen is. De gebouwen kregen na
aanbesteding nog een kelder omdat
gekozen werd voor stadsverwarming in
plaats van een gasgestookte installatie.
Voor uitvoering zijn de complexe knooppunten van kelder, fundering en installaties in beeld gebracht met een 3D-BIM
model. Ook is de begane grond van A
met een verdiepingshoogte van 4 meter
opgebouwd uit betonelementen in plaats
van kalkzandsteen. Voor uitvoering is het
betonsysteem omgezet van in het werk
gestort naar prefab. Dat bracht tijdswinst
en een schonere bouw in de ruwbouwfase met zich mee. Tijdswinst die hard
nodig was gezien de strakke aanbestedingsplanning. De bouwtijd was sowieso
betrekkelijk snel doordat de gebouwen
veel repetitiewerk kenden. Binnenspouwen en tussenwanden (kalkzandsteen),
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Milieuwinst met
Franki-Omegapaal
Het was uitgesloten dat de paalfundering van gebouw A met
heien of trillen gerealiseerd zou worden. Deze bouwplaats ligt pal
naast het wachtgebouw en bestaande en bewoonde legeringsgebouwen; dat zou tot geluidsoverlast en mogelijk trillingsschade
kunnen leiden. Gekozen werd voor de Omega paal van Franki
Grondtechnieken. In totaal zijn er 159 van deze palen geboord
met een lengte van 19 en 19,5 meter. Daarvoor worden extra
sterke boormachines ingezet die de grond horizontaal opzij drukken. ‘Een groot voordeel van deze grondverdringende techniek
is dat er geen grondafvoer hoeft plaats te vinden’, zegt Jan-Wim
Verhoeff, directeur van Franki Grondtechnieken. ‘Dat zijn dus
minder vrachtwagenbewegingen en minder afvoerkosten.’
Maar de Omegapaal heeft nog een groot voordeel. Verhoeff:
‘Doordat de grond wordt verdicht rond de paal is het draagvermogen groter in vergelijking met een grondverwijderende
paal. Daardoor kun je met een kleinere paaldoorsnede dezelfde
draagkracht krijgen. Dat bespaart materiaal en met aanzienlijk
minder vrachtwagenbewegingen bereik je hetzelfde resultaat en
een flinke milieuwinst.’
Ieder paalsysteem heeft zijn voor en nadelen. ‘Onze specialiteit
is geboorde palen. Dus als het trillingsvrij en geluidsarm moet,
heeft Franki de beste oplossing.’

www.energietechniekbv.nl

Basic Stuc & Afbouw b.v.
Tjalk 34, 2411NZ
Bodegraven

Witte binnenafwerking
Basic Stuc & Afbouw was verantwoordelijk voor een groot deel van
de binnenafwerking van de nieuwe kazernegebouwen. Het bedrijf uit Bodegraven heeft een reeks werkzaamheden uitgevoerd.
Zo is stucwerk aangebracht op kalkzandsteen- en betonwanden
en zijn betonplafonds en trappen voorzien van spuitwerk. De
wanden van de 166 verblijfsunits kregen daarna een afwerking
met glasweefselbehang. Voor de badkamers van de slaapvertrekken en de was- en droogruimten van gebouw A hebben de specialisten van Basic Stuc & Afbouw fris wit tegelwerk aangebracht
en alles netjes afgekit. Ook het kitten van aansluitingen in prefab
beton zat in het pakket van de afbouwer en is met militaire
precisie uitgevoerd.
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vloeren (kanaalplaat met druklaag), buitenspouwen (baksteen metselwerk) met
kozijnen (accoya hout) konden relatief
vlot worden opgetrokken. De complete
ruwbouw is door Van Grootheest met
eigen personeel gerealiseerd.

Better safe than sorry
Veiligheid is en was een hoofdthema
in dit project. Zeker op het gebied van
brandveiligheid en toegangstechniek
geldt verscherpt toezicht en de voorzieningen zijn daar ook naar. De brandscheiding tussen ruimtes is minimaal 30
minuten, voor schachten en stijgkernen
60 minuten. Ook het handhaven van de
veiligheid op bouw en militair terrein is
een speerpunt van Rijksvastgoedbedrijf
en kreeg daarmee extra aandacht tijdens
de bouwuitvoering.
De aanleg van de fundering bracht ook
nog een veiligheidsissue met zich mee.
De akoestische metingen van de geboorde palen onder gebouw A bracht
een groot aantal foutmeldingen met zich
mee die kunnen duiden op scheuren.
Bij het toegepaste grondverdringende
paalsysteem is dit een zeer zeldzaam fenomeen dat op kan treden bij erg slappe
grond. Omdat er geen ruimte was om het
gebouw een meter of meer op te schuiven, is een bijzonder constructief overleg
opgestart met aannemer Van Grootheest

Klimaat
installaties

Sanitaire
Service en
installaties onderhoud

Elektro
techniek

Veenderveld 13, 2371 TS Roelofarendsveen
T (071) 332 01 10 F (071) 331 54 02

www.vinkinstallatiegroep.nl

Totaal Installateur

Tweepersoonskamer met inrichting

Gang met verdiepingsaanduiding

Legeringsgebouwen Van Ghentkazerne • Rotterdam

Luchtbehandelingskasten staan in de dakopbouw. Daken zijn voorzien van mossedum

die Pieters Bouwtechniek inschakelde,
funderingsbedrijf Franki, opdrachtgever
RVB, de specialisten van Fugro en Ifco en
de gemeente Rotterdam. Geen verwijten
en rechtszaken, maar samen zoeken
naar de beste oplossing. Better safe than
sorry. De oplossing bestond onder meer
uit uitgebreide proefbelastingen (146
testen) op 127 palen en telkens nameten.
Voor de uiteindelijk 11 afgekeurde palen
is met micropalen in de kelder en constructieve oplossingen in de bovenliggende fundering een oplossing gemaakt.
Andrien Slangen: ‘Het heeft uiteindelijk
twee maanden vertraging opgeleverd bij
gebouw A, maar alle partijen, vooral het
Rijksvastgoedbedrijf, hebben zich bijzonder constructief opgesteld.’

Grondwerk is ook
samenwerken
Degene die de eerste spa in de grond steekt en degene die
de laatste straatsteen op zijn plaats legt werken beide voor
Graphorn BV. Deze onderneming uit Ridderkerk heeft voor de
nieuwbouw op de Van Ghentkazerne alle werkzaamheden in
hun pakket die te maken hebben met grondwerk, grondsanering,
riolering, nutsaansluitingen, buitenverlichting, verhardingen en
groenvoorziening. Directeur Addy Boer: ‘Dat begon in november
2015 met het gereed maken van de bouwput zodat de heistellingen aan het werk konden. Dat betekende niet alleen het bouwrijp
maken van de grond maar ook het omleggen van alle leidingen
en rioleringen. Er was een RAW-bestek met tekeningen van de ondergrondse infra maar daarin zaten nog voldoende verrassingen.’
Voor beide bouwputten is dubbele bemaling aangelegd. Boer:
‘Het grondwaterpeil is erg grillig ter plekke. Dat komt doordat
er vroeger opgehoogd is met puin, dat veel water kan opnemen.
Graaf je dan een sleuf, dan loopt die snel vol met water.’ De aanleg van nieuwe gas-, water- en elektraleidingen heeft Graphorn
samen met onderaannemers Qualm en A. Hak uitgevoerd.
De tweede ronde voor Graphorn begon week 14 van dit jaar toen
de steiger van gebouw B was gezakt. Boer: ‘Dan begin je met het
afwerken van de grond rondom de gebouwen, de verlichting en
het aansluiten van de gebouwen op de nutsvoorzieningen en riolering. De laatste fase is de inrichting van de buitenruimte waar
we nu de laatste hand aan leggen.’ ‘Wat ik nog wel wil benadrukken’, besluit Boer, ‘is de voorbeeldige samenwerking op locatie.
Je moet het toch samen doen en je werkt op het terrein van
Defensie waar mariniers hun dagelijkse dingen doen. Het staat
of valt met goed overleg, goede faseringen, goede afzettingen en
een veilige werkomgeving.’
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In september volgt de officiële opening
van de legeringsgebouwen. Intussen
worden nieuwe bouwplannen voor de
Van Ghentkazerne uitgewerkt, zoals de
renovatie van het naastgelegen legeringsgebouw. Mariniers en bouwers zitten nooit stil.
Aan het eind van de gangen is de gevel opengewerkt

Utrecht • Uitbreiding en renovatie hoofdkantoor Stedin

Duurzaam

verkleind en herboren
Het gebouw
is tot aan het
betoncasco
gestript. De
draagconstructie
van de nieuwe
gevels is al
aangebracht

Het hoofdkantoor van Stedin in Utrecht krijgt nieuw leven ingeblazen. Twee bekende dochters
uit de bouwwereld combineren hun kennis en kunde en renoveren de bestaande huisvesting.
Duurzaamheid, energieprestaties en een aangenaam werkklimaat zijn daarbij leidraad.
‘Janssen de Jong Bouw Zuid zette ons in om oplossingen te integreren in het huidige gebouw
en omgeving,’ zegt Wibo van der Jagt van restauratiebedrijf Koninklijke Woudenberg.

Opdrachtgever
Bright, ’s Hertogenbosch i.s.m. Meijer
Realty Partners, Amsterdam

Breeam expert
Van Roosmalen Vastgoedbeheer,
Schijndel

Gebruiker
Stedin, Utrecht

Hoofdaannemers
Janssen de Jong Bouw Zuid, Son en
Breugel, en

Architect
Nijhuis Architectuur, Doorwerth
Directievoering
Epoc Nederland BV, ‘s-Hertogenbosch
Constructeur, BIM-management
Lamers en Visser BV, St.Agatha
Breeam assessor
Pullen RPS advies- en ingenieursbureau,
Delft

Aannemer Renovatie
Koninklijke Woudenberg, Ameide
E-installaties
Van den Pol Elekrotechniek BV,
Montfoort
W-installaties
Van Galen Klimaattechniek BV, Houten

Gevels
Alkondor, Hengelo
Sloopwerken
Boverhoff sloopwerken, Heerde
Modulaire lichtstraten
Velux, De Meern
Bouwprogramma
Kantoor (7.800 m2), bedrijfsruimten
(4.600 m2), buitenopslag (5.000 m2),
363 parkeerplaatsen
Oplevering
december 2017
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Transparant door
rijkelijke toepassing
van glas

Tekst: Desirée Scheid
Foto’s: Koninklijke Woudenberg
Impressies: Nijhuis Architectuur
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Van de acht
oorspronkelijke
kwadranten zijn er
vier afgebroken

‘Janssen de Jong Bouw Zuid heeft in 2014
de tender gewonnen. Maar wij verzorgen
de uitvoering. Want hoewel dit gebouw
niet monumentaal is zijn wij als Koninklijke Woudenberg is bekender met het
werken binnen een bestaande de situatie
en setting van een gebouw. We hebben
daarom ervoor gekozen de combinatie
Janssen de Jong Bouw Zuid - Koninklijke
Woudenberg op te richten. Al tijdens de
tenderfase selecteerden we een aantal
partners voor de belangrijkste onderdelen binnen het project. Dit doen we graag
vooraf, al tijdens de voorbereidingsfase.
Onze partners zijn zo betrokken gedurende het hele proces. Het gebouw is
voor start bouw al eens samen met de
partners virtueel gebouwd in het digitale
Bouw Informatie Model (BIM). Dit zorgt
dat eventuele knelpunten al vroegtijdig
worden gesignaleerd.’

Kleinere maat
Het volume van het bestaande kantoorgebouw uit 1984 is gehalveerd. Stedin
zat in een veel te grote jas. Van de acht
oorspronkelijke kwadranten zijn er maar
liefst vier afgebroken. Het sloopbedrijf

stripte de rest tot aan het betoncasco. Het
pand herrijst nu weer met een compleet
nieuw uiterlijk. In het ‘nieuwe’ kantoor
ontstaan transparante, hoog geïsoleerde
vliesgevels en binnengevels met aluminium kozijnen en veel glas. Samen met
de nieuwe installaties zorgt deze lichte
inrichting voor een prettig binnenklimaat
voor de werknemers van Stedin.

Duurzame inspanningsverplichting
‘De ambitie om voor BREEAM Very Good
te gaan betekent een inspanningsverplichting voor drie partijen, de aannemer, de belegger en de gebruiker,’
legt Van der Jagt uit. Bij de aanbesteding gingen we al uit van de BREEAMcertificering.’ Koninklijke Woudenberg
nam direct zelf een expert in de hand,

De nieuwe layout van het
hoofdkantoor van Stedin
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om wegwijs te worden. De BREEAM
QuickScan, om de specifieke punten en
scores inzichtelijk te krijgen, was onderdeel van de aanbieding. Bij de inrichting
zullen de plussen en minnen bij de
verschillende partijen wel af en toe nog
moeten worden afgewogen. Knelpunten
worden zichtbaar.

VELUX modulaire
lichtstraten laten het
daglicht binnen
VELUX beredeneert licht altijd vanuit het dak en met de kennis
die de afgelopen 75 jaar is opgebouwd zijn er - naast dakramen
en lichtkoepels - vijf jaar geleden ook prachtige, hoogwaardige
modulaire lichtstraten ontwikkeld. Voor de renovatie van het
hoofdkantoor van Stedin levert VELUX een modulaire lichtstraat
van het type ‘Lessenaarsdak.’

Industriële uitstraling
‘Je moet soms punten compenseren die
je ergens laat liggen. Het gebouw krijgt
bijvoorbeeld een industriële uitstraling,
sommige installaties blijven in het zicht.
Maar heel wat installaties werken we wèl
weg. En dat is nog een hele uitdaging.
Voor die installaties is heel weinig ruimte
beschikbaar en heel weinig hoogte. Maar
het wordt natuurlijk tóch gewoon een
prachtig gebouw, vol van energie.’

Grootste uitdaging: twee ruimtes onder één
lichtstraat
De lichtstraat in het dak overkoepelt twee type ruimtes: de
gemeenschappelijke -en verkeersruimte. In overleg met de architect, Nijhuis Architectuur Doorwerth, en de aannemer, Koninklijke
Woudenberg is gekomen tot een integrale oplossing. Hierbij
lopen de lichtstraten vanuit de verkeersruimte visueel door naar
het atrium. Het is mooi om te zien dat door het toepassen van
modulaire lichtstraten aan zo’n complexe structuur toch eenvoudig een goede invulling kan worden gegeven.

Lean&Duurzaam

Functioneel
Martijn van Loon is accountmanager bij VELUX Nederland. ‘Dankzij
het 100% modulaire ontwerp van elk prefab onderdeel kan onze
lichtstraat binnen het systeem efficiënt en volledig op maat gemonteerd worden.’ In tegenstelling tot vergelijkbare systemen gebruikt VELUX geen aluminium profielen maar een composiet van
glasvezel en polyurethaan. Dit zorgt voor een zeer hoge warmteisolatie en thermische stabiliteit en voorkomt lekkage na verloop
van tijd. Het ‘Atriumdak’ bij het hoofdkantoor van Stedin zorgt voor
een functioneel ontwerp en maximale opbrengst van daglicht.

Passende oplossingen
Het systeem kan geleverd worden in verschillende kleuren en
maten en kan worden afgewerkt met een coating naar keuze.
Voor een optimaal en gezond binnenklimaat kun je ook nog eens
ventileren via de lichtstraten, Bovendien is warmteregulering
mogelijk door toepassing van (elektrische) zonwering. Door te
werken in BIM is heldere informatie voor alle betrokken partijen
op elk moment beschikbaar.
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vandenpol.com

Montage
staalconstructie voor
nieuwe vloerdelen

VELUX modulaire lichtstraten

Tot 70% reductie montagetijd - Interessant prijsniveau - Zeer geschikt voor renovatie
VELUX modulaire lichtstraten zijn zodanig ontworpen dat ze volledig zijn afgestemd op de
snelst mogelijke montage, van het moment van aflevering tot het vastdraaien van de laatste
schroef. Dit zal u tijd en middelen besparen en gecombineerd met een interessant prijsniveau
voor de lichtstraten zal het mooie voordelen opleveren.
Meer informatie op www.modulairelichtstraten.velux.nl

VEL7023 Adv. VMS_v3.indd 2

28-02-17 13:46
Industriebouw • juni
2017 • 19

Renovatie en uitbreiding Nordwin College • Leeuwarden

Een Glazen

School
De MBO-locatie van het Nordwin College
groeide uit haar jasje. Nog voor de
zomervakantie van 2017 moesten daarom
renovatie van bestaande deel en nieuwbouw
van het entreedeel gerealiseerd worden. De
nauwelijks zichtbare entree werd gewijzigd
naar een glazen blikvanger.

De bestaande entree was nauwelijks zichtbaar vanaf de
straat. Dat is straks verleden tijd.

Nieuwbouw met kas-achtige uitstraling

Opdrachtgever
Nordwin College, Leeuwarden
Directievoering
BOAG Advies en Management,
Rotterdam
Architect
AchterboschZantman Architecten,
Leeuwarden
Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Lont, Sint Annaparochie
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Installaties E&W
P. de Vries Installatietechnieken,
Leeuwarden
GWW
Miedema & Zijlstra, Tzummarum
Sandwichpanelen
Falk Bouwsystemen, Ede
Glas (binnen en buiten)
FBS Bouwglas, Franeker

Bouwprogramma
Renovatie MBO school, nieuwbouw
entree met inpandige kas, studielandschap, onderwijsruimte, kantine met
keukenfaciliteit
Bouwperiode
februari – juni 2017
Bouwsom
€ 1,7 miljoen

Tekst: Mirjam Oomens

De buitengevel is houtskeletbouw
met een houten afwerking (op de
foto nog niet aangebracht)

Op deze locatie worden leerlingen voorbereid op een toekomst in ‘groen’ werk.
Zoals werken met bloemen, planten,
dieren of tuinen. Het groene karakter
komt ook naar voren in de duurzaamheidsinspanningen van het Nordwin
College. Het ontwerp van de nieuwe
entreezone past hierbij, met veel hout
en een kas-achtige uitstraling. ‘De kas is
verwerkt in het ontwerp en de karakteristieke kapconstructie is doorgezet in
de rest van de vormgeving’, zegt EvertJan Broersma. Hij is projectbegeleider
namens de aannemer, Bouwbedrijf Lont.

‘Het ontwerp refereert aan het groene
karakter van het onderwijs.’

Luxe kas
De planning is krap: in februari stonden
er nog te slopen kassen op het nieuwbouwdeel en vier maanden later moet
alles gereed zijn. De nieuwbouw betreft
naast de entree ook een kantine met keukenfaciliteit, een studielandschap waar
de studenten kunnen werken en een instructielokaal met een nieuw kasgedeelte.
‘De kas zit in het gebouw geschoven;
slechts één gevel grenst aan de buiten-

zijde. Met dubbel glas en aluminium buitenelementen is het een luxe kas’, aldus
Broersma. De installaties in het pand
moesten niet alleen worden gekoppeld
aan de bestaande installaties, maar ook
voldoen aan de duurzaamheideisen van
de opdrachtgever. Daarbij heeft de kas
uiteraard een eigen klimaatbeheersing.

Niets is recht
De keuken van prefab beton geeft stabiliteit aan het geheel. De dakconstructie
van sandwichplaten met veel tussengoten was complex om te bouwen door
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de vorm van het dak. Niets is recht. De
buitengevel is houtskeletbouw met een
houten afwerking. De bovenkant van
de kozijnen loopt met de daklijn mee,
waarbij de kozijngrootte steeds verder
oploopt. Broersma: ‘De moeilijkheid was
vooral het dakwerk, met verholen goten,

TOONAANGEVEND
in sandwichpanelen

Swaerderwei 49 8851 EG Tzummarum
Tel. 0518-481848
Fax 0518-481842
E-mail: info@miedema-zijlstra.com

falkbouwsystemen.nl

Bouwen aan de toekomst

FBS BOUWGLAS
Kelvinstraat 5
8801 NA FRANEKER
Tel: 0517-383343
Fax: 0517-383072
Info@fbsbouwglas.nl
www.fbsbouwglas.nl

Franeker Bouwglas Service

• Isolatieglas
• Decoratieglas

FBS Bouwglas vof is uw professionele partner op beglazingsgebied.

• Brandwerend glas
• Glas in Lood (nieuw ontwerp of restauratie)

Met een ervaren team en gecertificeerde monteurs kunnen wij grote

• Douche wanden en hardglazen deuren
• Zonwerend glas

Voor een impressie van gerealiseerde projecten verwijzen wij u naar
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Voor nieuwbouw en of renovatie kunt u bij ons terecht.
en kleine projecten van begin tot eind begeleiden en uitvoeren.
onze website www.fbsbouwglas.nl

bouwkundig waterdicht te krijgen. Dit
vroeg nauwkeurige engineering, vooral
omdat er alleen hout in het zicht mag
zijn. Die complexiteit diende ook als
motivatie voor dit project. Je zet toch iets
bijzonders neer.’
Leerlingen van het Nordwin College deelden de kantine met de studenten
van de Hogeschool Van Hall. Binnenkort hebben zij een eigen kantine.

Bouwen aan
totaaloplossingen
Volvo Van der Schaaf Sneek
MFA Minnertsga

Johan Willem Frisoschool Leeuwarden

Dé totaalbouwer van Noord-Nederland.

Betrouwbaar, professioneel en realistisch, dát zijn onze kernwaarden.

Bonifatiuspark Leeuwarden

De Wissel 19
St. Annaparochie
Tel 0518-409393
lont@lont.nl
www.lont.nl
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P. de Vries Installatietechnieken is een dynamisch
bedrijf en opereert voornamelijk in de Noordelijke
provincies, met Leeuwarden als thuisbasis. P. de Vries
biedt u een team van professionele, gemotiveerde
en gecertificeerde medewerkers die thuis zijn op alle
installatiegebieden zoals: gas-, water-, verwarmingen elektra installaties, dakbedekkingen, sanitair,
luchtbehandeling, zonnepanelen, legionellapreventie, alarminstallaties, spraak/databekabeling
en brand- en inbraakalarmering.
Ons complete aanbod en de bundeling van diverse
expertises biedt u veel voordeel. P. de Vries is
uiteraard aangesloten bij Uneto-VNI. Dit geeft u
als klant extra zekerheid en garanties. P. de Vries
verzorgt alle fases in een project: advies en ontwerp,
uitvoering en oplevering en service en onderhoud.

Meer informatie? Ga dan naar
www.pdevries.nl
of bel (058) 288 02 22

®

Postbus 7540, 8903 JM Leeuwarden, telefoon: (058) 288 02 22, fax: (058) 288 00 60, E-mail: info@pdevries.nl

Kleurechte en brandveilige
sandwichpanelen
Wat je bij Nordwin College ziet, kom je niet vaak tegen: sandwichpanelen op utiliteitsgebouwen. ‘De meeste van onze producten
vinden hun weg naar industriële gebouwen, loodsen en stallen’,
zegt Wijnand Davelaar. ‘Het komt echter wel steeds vaker voor
dat wij voor utiliteit leveren.’ Davelaar is verkoper buitendienst bij
FALK Bouwsystemen, het bedrijf dat de sandwichpanelen leverde.
Voor dit project is gekozen voor een kwaliteitspaneel met daarop
HPS 200 Ultracoating, vanwege de lange levensduur en kleurechtheid. Ook zit er brandveilige PIR isolatie in. De sandwichpanelen
komen uit de eigen fabriek in Ede en worden op maat gemaakt.
‘Lengtes tot 25 meter aan één stuk zijn bij ons geen probleem’,
aldus Davelaar. Duurzaamheid is een belangrijk item voor het
Nordwin College. ‘Wij transporteren wij onze producten zelf naar
de bouwplaats en lossen ze daar ook’, vertelt Davelaar. Verder hebben we een palletretoursysteem om zowel kosten als het milieu te
sparen, in lijn met de wensen van de opdrachtgever.’

De straat naar binnen
Sloopwerk, grondwerk, open bemaling, riolering en bestrating:
het behoort tot de dagelijkse activiteiten van Miedema-Zijlstra.
Ook bij het Nordwin College voerde Rinze Miedema deze werkzaamheden uit als meewerkend projectleider. Dat betekent dat
men in verschillende fasen van het project op de bouw aanwezig
is: van vóór het begin tot aan het einde. Dit project was gangbaar
voor Miedema, op één onderscheidend aspect na. ‘We hebben
straatklinkers gebruikt voor het interieur’, vertelt hij. ‘Het komt
niet elke dag voor dat we binnen bestrating leggen.’ De straatklinkers zijn in de kantine geplaatst. Binnen leggen is toch net
iets anders dan buiten. Ten eerste moet de bestrating zuiver vlak
liggen. En ten tweede realiseert Miedema-Zijlstra in samenspraak
met de architect een extra impregneerlaag voor de stenen.
Miedema: ‘Een gebakken straatklinker is van nature vrij hard en
absorbeert weinig vocht. Maar voor de zekerheid komt er toch
een extra laag, om te zorgen dat de vloer duurzaam mooi is en er
geen koffie- of andere vlekken ontstaan.’

Zo helder als…
Het schoolgebouw wordt gekenmerkt door grote glasvlakken en veel
modelramen. Door de schuine zijdes en afmetingen is het nodig deze
met een kraan te zetten. Om het klimaat beter te reguleren, is Saint
Gobain zonwerende beglazing toegepast van het type ‘Coolite Extreme’. ‘Dit glas heeft een beetje een blauwgrijze uitstraling die goed
past bij de rest van de vormgeving’, vindt Paul de Groot. Hij is eigenaar

Leeuwarden • Renovatie en uitbreiding
Nordwin College

Weerstations op de daken
voor minder piekvraag
De hoge eisen aan de installaties in het Nordwin College worden
ingevuld door P. de Vries Installatietechnieken. Dit bedrijf realiseerde alle E- en W-installaties in de nieuwbouw, inclusief de
kasinstallaties.
De grote glasvlakken in de entreezone hebben kas-achtige uitstraling, maar wie binnen is, wil niet in een kasklimaat rondlopen.
Een energiezuinige luchtbehandelingskast met warmtepomp
verzorgt de koeling van het pand. Voor de verwarming is een
duurzame oplossing gekozen: een warmtepomp gekoppeld aan
laagtemperatuur vloerverwarming. Bovendien wordt er warmte
teruggewonnen in de ventilatielucht. De klimaatbeheersing is
bovendien gekoppeld aan een regelsysteem, ter preventie van
piekvraag van energie. Op de kas staat een weerstation, hier om
de dakramen open en dicht te sturen.

Energiestromen
De databekabeling is uitgevoerd in UTP Cat6 vanwege het forse
Wifi-gebruik. Studenten hebben diverse devices. Daarnaast is de
Wifi is in gebruik om data terug te koppelen naar het gebouwbeheersysteem. ‘De TD kan inloggen om informatie te krijgen’,
vertelt projectleider Ben van der Sloot. ‘De verdeel- en regelkasten zijn bemeterd om de energiestromen in te zien en te kunnen
optimaliseren.’ Daarnaast komen er 80 stuks zonnepanelen op
het dak om zelf energie op te wekken.

Leslokalen
De korte bouwtijd gecombineerd met de complexiteit van de
installaties vroegen om een gedegen engineering. ‘Het engineeringstraject was kort, maar we hebben toch zoveel mogelijk zaken van tevoren uit moeten zoeken en af kunnen stemmen’, aldus
Van der Sloot. ‘Daarbij hoorde ook het overleg met de docenten
om hun specifieke wensen voor de leslokalen in te vullen.’

van FBS Bouwglas, dat niet alleen de buitenbeglazing levert maar ook
het glaswerk in het interieur realiseert. ‘We hebben de binnengevels
voorzien van brandwerende beglazing. Vanwege de brandscheiding
in de binnenkozijnen hebben we daar een bouwkundige aanpassing
voor gemaakt, waarvoor we zelf ook de berekeningen hebben gedaan.’
In het pand komen verder een aantal vitrines die het bedrijf van De
Groot ook de levert en monteert.‘ In dit project kunnen wij de verschillende aspecten van ons vakgebied te laten zien’, besluit De Groot.
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TU Delft

gaat met Pulse voor
activerend onderwijs

Energieneutraal en met een hoog afwerkingsniveau
Tussen de bestaande faculteiten van de Technische Universiteit in Delft verrijst een nieuw
onderwijscomplex: Pulse. Het moet het eerste energieneutrale gebouw van de universiteit
worden. Hoofdaannemer van het bouwproject is de bouwcombinatie Pulse Hurks-Kuijpers vof.
‘Wij zijn erg gelukkig met de opzet van dit gebouw’, aldus Davy Kastelijn, projectleider van
Hurks Bouw en van de bouwcombinatie. ‘Het afwerkingsniveau is heel hoog. Dat maakt het
voor ons leuk werken, omdat we echt iets moois mogen en kunnen afleveren.
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Delft • Pulse TU Delft

Tekst: Marije Klein

Pulse (midden), met grote
glazen puien op entreeniveau

Opdrachtgever
TU Delft Afdeling FMVG, Delft

Adviseur installaties
DGMR, Den Haag

Metalen puien, vliesgevels
J.M. van Delft & Zn, Drunen

Bouwdirectie
RHDHV, Rotterdam

Uitvoering
bouwcombinatie Pulse
Hurks-Kuijpers vof

Klimaatplafonds
Integra Metalceiling Systems BV,
Westzaan

Bouwkundige hoofdaannemer
Hurks Bouw, Den Bosch

Grondwerk
Civiel Technisch Bureau
Bergambacht BV, Bergambacht

Architect
Ector Hoogstad Architecten, Rotterdam
Adviseurs
Royal HaskoningDHV, Rotterdam
(constructies); Valstar Simonis, Rijswijk
(basisontwerp en de aanbestedings
documenten installaties);

E- en W- Installaties
Kuijpers Centrale Projecten BV,
Den Bosch
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Durable
and
Simple.

Duurzaam activeren,
een koud kunstje.
Duurzaamheid is hot! Een veel besproken
trend die hoog op het verlanglijstje staat
van succesvolle ondernemers.

hi tech comfort
Aesthetics.

Voor Integra is duurzaam gebruik van
grondstoffen en de voordelen daarvan
voor het milieu de inspiratie voor de
mooiste ontwikkelingen.
Waarom zijn meanders van Integra
Klimaatplafonds duurzaam?
De gedachte om een meander te
ontwerpen die onafhankelijk van het
paneel gemonteerd kan worden vormt de
basis voor het antwoord.
- Een gepatenteerde magneetstrip
maakt extra materiaal zoals soldering
of verlijming aan het paneel overbodig.
- Meanders kunnen eenvoudig van het
paneel worden verwijderd zonder dat
het plafondpaneel zijn waarde verliest.
- Paneelverwijdering kan (in sommige
uitvoeringen) zonder ontkoppeling van
het hydraulische systeem.
Renovatie
Voor renovatieprojecten, waarbij bestaan
de metalenplafonds om energetische en/of
comforttechnische redenen omgebouwd
worden naar klimaatplafonds biedt ons
systeem vele mogelijkheden.

Climate Ceiling
Systems
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Nieuwbouw & Revitalisatie
Nieuwe panelen kunnen af fabriek worden
voorzien van isolatie, gips en/of meanders.
Bovendien wordt het eindproduct in een
ISO 9001 gecertificeerde omgeving ver
vaardigd. Dit zorgt voor:
- hoge leverbetrouwbaarheid
- hoge (eind)kwaliteit
- geen schade of vertraging als gevolg van
herbewerkingen.
- Minder transport bewegingen

www.integra–groep.com

Delft • Pulse TU Delft

Ector Hoogstad Architecten ontwierp het
hightech gebouw, dat dé plek moet worden voor modern activerend onderwijs
op de campus. De Technische Universiteit vindt daarbij interactie, begeleiding
en deskundigheid belangrijk. Grote en
hoge onderwijsruimtes bieden straks bijvoorbeeld interactieve werkcolleges, een
flipped classroom of videoconferencing.
Op de onderste verdieping komt horeca,
met 200 zitplekken voor zowel ontspanning als zelfstudie.

Hoge entree
‘Hierbij worden alle voorzieningen voor
leraren in de vloer gemaakt’, aldus
Kastelijn. ‘Kabels en vloerpotten worden
zo prachtig weggewerkt op een aantal
plekken in de lokalen. Gecombineerd
met hoge plafonds heb je echt een rustige ruimte. De entree wordt zelfs bijna

8 meter hoog. Heel sjiek. Natuurlijk moet
er dan wel iets gedaan worden om de
akoestiek acceptabel te krijgen. Dat doen
we deels met akoestische isolatie tegen
het betondek en akoestisch spuitwerk.’

Afbouw
De constructie bestaat uit staalskelet
met kanaalplaatvloeren. Aan de zijkant
komen grote stijlloze vliesgevels met
tussen de ruiten alleen een kitvoeg. De
binnenafbouw gebeurt met behulp van
metal stud wanden en meubelwanden
met HPL-afwerking; het complete pand
wordt voorzien van gietvloeren.

Aan twee kanten kraagt het gebouw uit

Uitkragen aan twee kanten
Het meest bijzondere vindt Kastelijn
wel dat de constructie aan twee kanten
uitkraagt: ‘Dat bouwen we langzaam op.
We meten na iedere stort de kraag op.

Een stoere blikvanger
verwarmt en koelt
Pulse wordt uitgerust met hybride klimaateilanden. Integra
Klimaatplafonds BV uit Westzaan mag deze leveren en plaatsen.
‘De plafondeilanden krijgen een stoer uiterlijk’, aldus Achim
Numan, technisch commercieel manager bij Integra. ‘Het worden
echte blikvangers, met de installaties nog deels in het zicht. Je
moet je voorstellen dat door een hele ruimte heen een metalen
eiland hangt van tien tot twaalf meter lang en anderhalve meter
breed.’ De eilanden dienen voor verwarming en koeling, voorzien
in ventilatie en verlichting.
‘Er is gekozen voor de Integra Next Hybrid®’, aldus Numan. ‘Door
warm of koud water door een koperen leiding in het plafond te
laten lopen, gaan de eilanden warmte of koude stralen, de geïnte
greerde luchttoevoer-elementen dragen bij aan de convectieve wer
king. Het systeem heeft veel voordelen. Ieder type armatuur kan
worden opgenomen in het uiteindelijke ontwerp. Het systeem is
energiezuinig, biedt hoog comfort en is fraai om te zien. We konden
Next Hybrid® hier bovendien inzetten voor een goede akoestiek.’
Montage-technisch ziet de manager nog wel wat uitdagingen:
‘Het pand wordt namelijk niet overal gelijkvloers. Dus om alle
eilanden tóch mooi te kunnen monteren, doen we een beroep op
onze montageteams. Die maken het absoluut prachtig!’

Fundamenteel beter

Postbus 116
2860 AC Bergambacht
info@ctbb.nl • www.ctbb.nl
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Installatietechniek
integraal aangepakt met
bouwtechniek
Valstar Simonis uit Rijswijk maakte het basisontwerp en de
aanbestedingsdocumenten voor de technische installaties van
Pulse. ‘Wij konden voldoen aan de wens voor ultieme duurzaam
heid,’ aldus Jurrian van Roon, adviseur bij Valstar Simonis. ‘Dat
kon alleen door de installatietechniek integraal te bekijken met
de bouwtechnische kant.’
Als voorbeeld noemt Jurrian van Roon de buitenzonwering: ‘Er
zit een 3D element voor de gevel, een open tweede huid, met de
oriëntatie west. Die zorgt ervoor dat in de zomer de hoge zon
niet naar binnen komt, maar in de winter de lage zon juist wel.
Doordat het bouwkundig zo is gemaakt, kunnen wij de koelin
stallatie weer kleiner dimensioneren.’ Ook het gelijkspannings
net dat Valstar Simonis ontwierp voor Pulse draagt bij aan de
duurzaamheid. ‘Het is zelfs nu al een prijswinnend systeem, want
we kregen hiermee de tweede prijs bij de ingenieursverkiezing De
Vernufteling in 2016.

Complex werken in een
krappe bouwruimte
Alle niet bouw-gerelateerde werkzaamheden van Pulse zijn
opdracht voor Civiel Technisch Bureau Bergambacht (CTBB). ‘Wij
ontzorgen de bouwers ’, aldus Ahmed Abdulle, werkvoorbereider
bij CTBB. ‘We doen de grondwerken, bemalingen, zorgen voor
bouwplaatsvoorzieningen. We komen als eerste en zorgen als
laatste dat alles netjes achter blijft.’
Dit keer waren de werkzaamheden voor CTBB complex. ‘Na het
uitgraven en bouwrijp maken voor funderingen, bleek er een
nieuw funderingsplan nodig, met nieuwe heipalen’, aldus Abdulle.
Hierdoor zijn er wijzigingen opgetreden in het grondwerk. We heb
ben aardig oplossingsgericht moeten denken om de voortgang van
de bouw niet verder te stagneren. Maar daar zijn wij sterk in.’
Ook de kleine bouwruimte was een uitdaging voor CTBB vertelt
Abdulle: ‘Deze hele bouw kostte aardig wat vooruitdenken en af
stemmen. Door de beperkte ruimte konden we geen groot materi
eel inzetten. Daar hebben we onze werkwijze graag op aangepast.’

Hightech
in het
kwadraat
Gebouwen waar hightech onderzoek wordt
verricht, moeten voldoen aan zeer hoge eisen.
Hurks weet als geen ander wat er komt kijken
om deze complexe ontwikkel-, bouw- en
onderhoudsopgaven tot een succes te maken. Wij zijn trots op onze actuele projecten.
Stuk voor stuk state-of-the-art gebouwen
waar duurzaamheid, hoogwaardige techniek,
flexibiliteit en veiligheid een grote rol spelen.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en
het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
Utrecht Science Park (geplande oplevering: 2018)

Meer weten? Kijk op www.hurks.nl
DSM Materials Sciences Center
Sittard-Geleen (2014)
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Delft • Pulse TU Delft

De constructie met een zeeg ondersteunen we tot de zakking van de staalconstructie gereed is. Hij zakt dan mogelijk
nog 3 tot 5 centimeter door het eigen
gewicht. Pas daarna zetten we gevels waterpas en smeren we de dekvloeren aan.
Natuurlijk zakt hij door het gewicht van
de mensen die er op lopen nog iets, maar
dat is marginaal.’

Overzicht van de TU-campus, met geheel links de bibliotheek (met
kegel), direct rechts daarvan de Aula, aan de overkant van het groen
de gebouwen van o.m. Werktuigbouwkunde en daarnaast Pulse.

Gelijkstroomnet
Het gebouw wordt voorzien van een
uniek gelijkstroomnet. Stroom komt
direct van de DV-panelen naar de gebruiker. Een prijswinnend energiezuinig systeem dat voor het eerst in Europa wordt
toegepast. Het pand krijgt bovendien in
totaal 950 m2 zonnecellen op het dak en
warmtekoudeopslag in de bodem.

Ruiten van 700 kilo
brengen een transparante
look
Pulse krijgt aan de buitenkant een transparante look, die mede
te danken is aan de deels glazen gevel. JM van Delft uit Drunen
draagt zorg voor alle stalen en aluminium buitenpuien. Dus ook
voor de stalen, structureel beglaasde vliesgevels. ‘Een prachtig
project’, aldus Ruud van Dal, bedrijfsleider van de afdeling staal
bij JM van Delft. ‘Doordat de ruiten tweezijdig en vierzijdig struc
tureel worden gekit, is het één groot glasvlak, zonder onderbre
kingen.’ Om de oplossing mogelijk te maken zijn behoorlijk zware
glas opbouwen nodig. De doorbuiging van de ruiten is daardoor
minimaal. ‘Het wordt een mooie klus om die ruiten op hun plek te
krijgen. Sommigen zijn 700 kilo zwaar.’

PAF-ramen

JM van Delft & zn • Sander van Delft •
Christiaan Huygensweg 21 • 5151 DM DRUNEN

De verschillende geplande onderdelen maken het voor Van Dal
nog meer bijzonder. ‘Er zitten vier Jansen Viss taatsdeuren bij de
entree. Twee automatisch aangedreven en twee handbediend.
Dat wordt een grandioos gezicht. Dat geldt ook voor de stalen
PAF-ramen, die niet kiepen of kantelen, maar in hun geheel naar
buiten worden geduwd. Die ramen zijn niet alleen fraai, maar zijn
bovendien op het klimaatsysteem aangesloten. Ze gaan open als
het nodig is en dicht als het klimaat op orde is.’
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Hoofdkantoor Marina Care • Rotterdam Botlek

Marine Care BV is wereldwijde
leverancier van reinigings- en
onderhoudschemicaliën voor de
internationale scheepvaart en
offshore. Om deze dynamische
sector nog beter van dienst te
kunnen zijn, bouwt dit bedrijf aan
de Oude Maasweg in de Botlek
een nieuw hoofdkantoor met
ADR-opslag.

Links de kantine die overzicht
biedt op laad- en losgebied

Nieuwe huisvesting voor Marine Care in de Botlek Rotterdam

Opdrachtgever
Marine Care Holland BV Rotterdam

Betonconstructies
Ingenieursbureau Bartels Utrecht

Gevel- en plafondconstructies
WVH GEVELPROJECTEN B.V. Oirschot

Bouwer
Conferm Remmers Bouwgroep BV
Tilburg

Technische installaties
Delta techniek Sint Philipsland

Bouwprogramma
Kantoor 1.000 m2, bedrijfshal met ADRopslag en laboratorium 2.300 m2

Architect
HDK Architecten, Rotterdam
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Staalconstructies
Libbenga BV Konstruktiebedrijf, Vlaardingen

Oplevering
Najaar 2017

Tekst: Desirée Scheidt
Kantoren, laboratorium,
bedrijfshal en opslag

Chemie

in het bouwteam

De uitvoering voor deze nieuwbouw is
in handen van Conferm, het Label voor
bedrijfshuisvestingsprojecten van Remmers Bouwgroep. Conferm is goed thuis
in de chemische industrie met zijn specifieke en stricte regelgeving en eisen voor
het bouwen van bunkers voor chemische
opslag; daarin kan Conferm heel wat
referentieprojecten overleggen.

Bouwen op Knowhow
De nieuwbouw van Marine Care wordt
gerealiseerd met een bouwteam. Raymond van Delden, ingenieur bij Conferm: ‘Het bouwteam is een projectgebonden samenwerkingsverband tussen

Marine Care als opdrachtgever en Conferm als bouwer waarin wij samenwerken aan ontwerp, engineering en bouw.
Wij zaten al bij Marine Care BV aan tafel
toen nog enkel maar schetsplannen van
HDK architecten beschikbaar waren. Op
basis van die schetsen ging het steeds
een fase verder. Het plan kwam tot realisatie en ontwikkeling met ons èn onze
bouwteampartners. Als team, met alle
beschikbare kennis, in goed overleg.’

Solide keuzes
De bouwteampartners zijn bekend met de
aanpak. Voor Marine Care is dit de eerste
en wellicht enige keer. Het is belangrijk

goed over te brengen waar de voordelen
en mogelijkheden liggen. ‘Alle partijen
zitten samen aan tafel, denken met
elkaar mee en vullen elkaar continu aan’,
legt Van Delden uit. ‘Met ons als coördinator, kartrekker en aanspreekpunt. En
gedurende het gehele traject heeft de
opdrachtgever op alle facetten inbreng.
Met gegronde en solide keuzes. Engineering, besluitvorming, projectvoorbereiding
en realisatie worden tegelijk opgestart
en uitgevoerd. De bouwtijd korten we
aanzienlijk in. Wijzigingen aanbrengen is
veel haalbaarder. Die korte communicatielijnen brengen veel flexibiliteit.’
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Hoofdkantoor Marina Care • Rotterdam Botlek
Lab
Representatief
onderkomen aan de
Oude Maasweg

Multidisciplinaire
staalbouwer
Opdrachtgever Marine Care BV sprak de wens uit om waar
mogelijk plaatselijke bedrijven te betrekken bij de bouw van
hun nieuwe bedrijfshal in de Botlek. Al in een vrij vroeg stadium
betrok hoofdaannemer Remmers Bouwgroep daarom staalspecialist Libbenga BV uit Vlaardingen bij het project. Zij kennen het
klappen van de zweep dankzij eerdere projecten in zowel het
Rotterdamse als Antwerpse havengebied.

De aanbieder van voorverpakte chemicaliën krijgt naast een grotere opslag
van gevaarlijke stoffen ook een modern
laboratorium, dat naast onderzoek ook
trainingen en seminars moet gaan faciliteren. Het gebouw krijgt twee loadingdocks die de goederentoegang vormen
tot de chemische opslag. De overstek op
de eerste etage valt ogenblikkelijk op.
Hier bevindt zich de kantine, maar het
biedt ook direct een goed overzicht op
de inrit en over het laden en lossen.

CO2

De implementatie van PGS15, de strenge
eisen op het gebied van milieu, branden arbeidsveiligheid, is op meerdere
plekken zichtbaar. Bij brand blust men
niet met schuim of bluswater, maar met
CO2. En een speciaal alarmsysteem zorgt
ervoor dat de medewerkers de loods verlaten voordat het vrijkomende blusgas
de zuurstof verdrijft.

Bovendien bieden zij een multidisciplinair pakket aan. In de
Botlek verzorgt het bedrijf de hoofddraagconstructie, de dakbeplating in het kantoorgedeelte en de comfortvloeren. Libbenga
doet de engineering, productie, conservering en de uiteindelijke
montage van deze onderdelen. Constan Meeder, technisch directeur Libbenga BV: ‘Het voordeel van de comfortvloeren is vooral
dat het de bouwperiode verkort. De staalplaatvloer monteren we
mee met de constructie, waarna de aannemer een wapeningsnet
kan leggen en volstorten.
De hoofdaannemer vroeg Libbenga ook de kolommen te vullen
met beton vanwege de brandveiligheid. ‘Dat is het voordeel van
meerdere disciplines onder één dak: de aannemer heeft hierdoor
voor meerdere facetten van het project met slechts één partij van
doen. Dat komt een vlotte coördinatie natuurlijk ten goede.’

Libbenga Staalbouw B.V.
Kotterstraat 20
3133 KW Vlaardingen
www.libbenga.eu
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Tekst: Merel van Berkel

Hungtindonshire (UK) • Nieuwbouw IKO Insulation

Bouwen op een oud

RAF-vliegveld
Engeland bouwt met striktere regelgeving

IKO Insulations UK Ltd. was zeer tevreden over de eerdere werkzaamheden van Bouwbedrijf Vrolijk BV aan
het IKO bedrijfspand in Moerdijk. Reden genoeg om hen opnieuw te vragen voor een Design & Build project
in Huntingdonshire, Engeland. Met verschillende onderaannemers uit eigen regio vertrok het bedrijf in maart
dit jaar naar het Verenigd Koninkrijk.

Vliesgevels met veel glas
voor de kantoren

Opdrachtgever
IKO Insulations UK Ltd. (UK)
Ontwikkelaar
IKO Insulations UK Ltd. en Bouwbedrijf
BB Vrolijk BV
Architect, adviseur
Bureau Den Hollander, Klundert
Uitvoering
Bouwbedrijf Vrolijk BV, Zevenbergen

Nevenaannemers
Staal: Buchinhoren BV, Moerdijk
Dak- en gevelbeplating: Cladding
Partners BV, Oosterhout
Dakbedekking: Primadak Roosendaal
BV, Oud Gastel
Gasbetonwanden: Xella Nederland BV,
Vuren
Engineering en uitvoering betonvloeren: Twin-Tech, Halle
E- en W-Installatie: Barth Installatietechniek BV, ’s Gravendeel
Grondwerk: Loonbedrijf J.P. van Nieuwkoop Gouda BV, Haastrecht

Betonbouw: PB Bouw. Kuitaart
Kanaalplaatvloeren: VBI, Huissen
Bedrijfsdeuren: Assa Abloy Nederland
BV, Raamsdonksveer
Sprinklerinstallatie: Hall Fire Protection
Ltd., Manchester
Bouwprogramma
Fabriek, (bvo: 8.000 m2), opslaghal
(15.000 m2), kantoren (1.350 m2)
Bouwperiode
maart 2017-eind 2017
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Nieuwbouw IKO Insulation • Hungtindonshire (UK)

Funderen op lastige grond
en met zwaardere eisen
PB Bouw uit Kuitaart reist af naar Engeland. Zij voeren, in onderaanneming, de betonnen fundering uit voor de nieuwbouw van
IKO Insulations UK Ltd. Voor de fundering wordt gebruik gemaakt
van een traditionele bekisting. Pascal van den Bossche, eigenaar
PB Bouw: ‘We storten de werkvloer, waarvoor we spatklampen op
de bekisting aanbrengen. Verder wordt de bekisting opgebouwd
met betonplexplaten die aan de bovenzijde voorzien worden
van randhout. Daarnaast zijn er nog een aantal betonbakken die
moeten worden gemaakt; daarvoor nemen we systeembekisting
van Doka.’
Hoewel de werkzaamheden op het terrein zelf geen bijzonderheden met zich meebrengen, is de grondsoort op de bouwplaats wel
een issue. Van den Bossche: ‘Na een fikse regenbui staat hier alles
direct onder water. Het is dus van belang om voor een goede waterhuishouding te zorgen’. Ook kreeg de betonspecialist te maken
met veel strengere veiligheidseisen dan ze in Nederland gewend
zijn. De eisen die gesteld worden aan bijvoorbeeld het lossen van
vrachtwagens, de te gebruiken PBM tijdens het storten, het aanbrengen van hangsteigers aan de systeembekisting, het afzetten
van funderingssleuven zijn veel zwaarder dan in Nederland.

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
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8.000 m2 fabriek en 15.000 m2 opslag

Het realiseren van een bouwproject
aan de andere kant van de Noordzee is
wezenlijk anders dan in Nederland. Fons
Laurijssen, projectleider bij Bouwbedrijf
BB Vrolijk BV: ‘Vooral op gebied van
Health and Safety is men strenger dan
hier. Je moet veel meer papierwerk invullen voor je aan de slag kunt. Een vereiste
is daarnaast dat iedereen op de bouwplaats de juiste certificaten bezit. Ook
krijgt hijsmaterieel elke drie maanden
een controle en staan bij funderingssleuven van ten minste een meter diep
verplicht dranghekken.’

Lange werkdagen
De Nederlandse werknemers reizen
tweewekelijks af naar Huntingdonshire. Ze maken hier lange werkdagen
van soms wel tien tot twaalf uur lang.
Laurijssen: ‘De werkwijze daar verschilt

ten opzichte van thuis. Je gaat hier
slechts heen om te werken, want buiten
het werk is weinig te beleven. De volledige focus ligt daardoor op het bouwen.
Eens per twee weken komen ze drie
dagen naar huis.’

put is zo’n twee tot drie meter diep,
afhankelijk van het materiaal dat op die
plaats komt te staan. In de fabriek en
in het kantoor liggen betonnen vloeren,
binnen de opslag één van asfalt. Eyecatcher is de vliesgevel pui van het kantoor
die volledig bestaat uit glas.

Design & Build, bijna gelijk aan
Moerdijk

Voormalige vliegbasis

De nieuwbouw is een Design & Build
project. De stijl in Engeland is nagenoeg
gelijk aan dat van IKO Insulations in
Moerdijk. Het pand, opgebouwd uit een
betonnen fundering met daarop een
staalconstructie, bestaat uit een fabriek,
opslag en kantoorruimten. Het kantoor
beslaat drie bouwlagen van elk 450 m2.

De positie van de nieuwbouw ligt pal
aan de vroegere start- en landingsbaan
van het RAF-vliegveld dat hier voorheen
lag. Leuk detail is de bedrukking op de
pvc-dakbedekking die hieraan refereert.
Hier zullen namelijk chevrons op worden
geprojecteerd – pijlen die je ook ziet op
echte start- en landingsbanen.

Eyecatchers
Opvallend onderdeel van de productiehal is het tankenpark. Deze betonnen
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3x voordeliger bouwen met JET Vario Therm

Zo kun je een lichtstraat bouwen...

Minder materiaal

...maar zo doe je het veel slimmer!

Minder bouwtijd

Meer energiebesparing

Wil je weten wat je jezelf en je opdrachtgever kunt besparen
door gebruik te maken van JET Vario Therm, incl. zelfdragende opstand?
Kijk op www.jet-bik.nl

Coated pantone 420

Uncoated pantone 427

Wij zorgen voor lucht!
Vink Systemen, uw adres voor het ontwerpen, leveren, installeren en
onderhouden van luchtkanalen en luchttechnische componenten.

www.vinksystemen.nl
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DRIVEN BY
DAYLIGHT

Rotterdam Maasvlakte II • Rijks Inspectie Terminal

Tekst: Robbert Roos

Rijks Inspectie Terminal

Versnelde

goederenafhandeling Douane
en top trainingsfaciliteiten

Douane Controle Loods is een gesloten bouwvolume
met laaddocks en ligt direct aan de bestaande
bebouwing. Het hondentrainingscentrum en het
praktijktrainingscentrum zijn gehuisvest in een
separaat volume. Dit gebouw is ingebed in de
omgeving zodat de dieren geen last hebben van
omgevingsgeluiden.

Opdrachtgever
Belastingdienst/Douane
Ontwikkelaar
Rijksvastgoedbedrijf, Den Haag
Architect
cepezed, Delft
Landschapsarchitect
Hosper landschapsarchitectuur en
stedebouw

Op de Maasvlakte bij Rotterdam verrijst naast het bestaande kantoor van
de Douane de Rijks Inspectie Terminal. Verschillende organisatie zoals de
Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, de Inspectie Leefomgeving en
Transport en de Douane gaan hier nauw samenwerken. De komst van de
nieuwe Inspectie Terminal vergemakkelijkt het controleren aan de grens van
inkomende goederen en containers en maakt het mogelijk de verwachte
groei van het goederenvolume in de toekomst te accommoderen.

Adviseurs
IMd Raadgevende Ingenieurs (constructies), DGMR Adviseurs, Valstar Simonis
Adviseurs installatietechniek
Aannemer
Bouwonderneming Stout BV,
Hardinxveld-Giessendam
(onderdeel Van Herk Groep)
Luchtkanalen
Vink Systemen, Katwijk

Daglichtsystemen
JET BIK projecten BV, Spanbroek
Bouwprogramma
Uitbreiding controleloodsen (2.320 m2)
en praktijktrainingscentrum met hondentrainingsbaan (2.830 m2)
Bouwperiode
Mei 2016 – 2e helft 2017
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Rijks Inspectie Terminal • Rotterdam Maasvlakte II

Het complex omvat naast de uitbreiding van de inspectieloodsen ook een uitbreiding met een praktijktrainingscentrum en
hondentrainingsbaan met trainings- en opleidingsfaciliteiten
voor medewerkers en speurhonden. In het nieuwe praktijktrainingscentrum kan er veel effectiever worden getraind. Moest
men het eerst doen met een paar containers in de buitenlucht,
in de nieuwe situatie staan er onder andere een depot met
stellingen en dozen en verschillende voertuigen ter beschikking. Klapstuk is de nagebootste kajuit met laadruimte en trap.
Hiermee is simulatie mogelijk van een varend schip waarbij
een rookmachine en audiovisuele effecten zorgen voor een
levensechte benadering van allerlei situaties.

Ontwerpteam
Het project wordt ontwikkeld door het Rijksvastgoedbedrijf in
opdracht van de Belastingdienst/Douane. Het industriële ontwerp voor de nieuwbouw is verzorgd door een multidisciplinair ontwerpteam dat wordt gevormd door IMd Raadgevende
Ingenieurs, Hosper landschapsarchitectuur en stedebouw,
DGMR Adviseurs, Valstar Simonis Adviseurs installatietechniek
en architectenbureau cepezed.

Loopbrug
In het complex worden verschillende nieuwe technieken en
controlemogelijkheden toegepast. Zo komt er een speciale loopbrug die het inspecteren van tankcontainers makkelijker maakt.

Vink Systemen zorgt
voor lucht
Vink Systemen uit Katwijk is producent en installateur van luchtkanalen en luchttechnische componenten zoals dakkappen en
buitenluchtroosters. Voor de nieuwe Rijksinspectieterminal Douane op de Maasvlakte bij Rotterdam leverde Vink Systemen alle
rechthoekige en ronde kanalen voor het luchtdistributiesyteem
en voorzag die van isolatie waar nodig. Met bijna ieder onderdeel
volledig in het zicht gemonteerd.

Zichtwerk

Marc Oudt van Vink Systemen: ‘Wordt onze installatie normaal
gesproken meestal weggewerkt door een systeemplafond; in dit
project wordt een groot gedeelte van de installatie op hoogte,
in het zicht geplaatst. Bij elke beugel of montagepunt moest
worden nagedacht hoe dit zo ‘onzichtbaar’ mogelijk kon en werd
gezorgd dat alles kaarsrecht werd gemonteerd. Omdat een groot
gedeelte van het werk op hoogte uitgevoerd werd is tijdens de
montage veel gebruik gemaakt van hoogwerkers.’ De felsnaden
van de kanalen zijn allemaal naar boven geplaatst zodat ze vanaf
de grond niet zichtbaar zijn. In de kantoren zijn de kanalen zelfs
afgewerkt met strakke aluminium beplating zodat alles een
moderne en industriële uitstraling krijgt. Een op maat gemaakt
luchtdistributiesysteem wat gezien mag worden.
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Men kan op deze manier de schepen van bovenaf bekijken.
Daarnaast komt er een aparte gekoelde ruimte waar de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit veterinaire inspecties uit
gaat voeren. Op het parkeerterrein komen speciale ‘dedicated’
parkeerplekken met een aansluiting voor koelvriescontainers.

Gefaseerd proces
Omdat de reguliere inspecties tijdens de bouw gewoon door
moeten kunnen gaan verloopt de uitbreiding in fases. De
eerste stap was het aanleggen van een nieuwe interne baan
voor de afhandeling van goederen. Daarna is de huidige interne baan afgesloten en kon de herinrichting van het terrein
geschikt gemaakt voor de uitbreidingen. Het eindresultaat is
een complex waarin meerdere inspecties op één plaats kunnen
vinden. Dat betekent een snellere afhandeling van de goederen
en containers. En het betekent weer een positieve impuls voor
de werkgelegenheid op de Rotterdamse Maasvlakte.

Daglicht onder controle
Daglicht is voor ieder mens een bron van energie. Niet alleen
thuis, of in de buitenlucht, maar ook op het werk. JET BIK Projecten zorgt voor innovatieve en duurzame daglichttoepassingen in
gangbare en afwijkende projecten. Van een eenvoudige lichtkoepel tot een complete lichtstraat. Zoals dit laatste het geval is bij
de realisatie van de nieuwe Rijksinspectieterminal Douane op de
Maasvlakte bij Rotterdam.

Privacy en geheimhouding

Gert-Jan van der Goor is R&D engineer bij JET BIK. ‘In de Rijksinspectieterminal worden inspecties uitgevoerd door de Douane,
Inspectie Leefomgeving en Transport, en de Nederlandse Voedsel
en Warenautoriteit. Geheimhouding en privacy spelen daarbij
een grote rol.’
Om die te kunnen waarborgen is gekozen voor twee lichtstraten
van JET Grillodur®, een kunststof daglichtsysteem dat op een
natuurlijke manier diffuus licht binnenlaat. Met een warmtedoorgangswaarde tot 0.9 W/m2K dankzij een tussenlaag van
gesponnen glas wordt opwarming in de zomer, en warmteverlies
in de winter voorkomen. Door de opbouw met gesponnen glas is
inkijk van buitenaf niet mogelijk.

Optimale werkomgeving
JET Grillodur® is leverbaar in 40 en 70 mm. Bij de Rijksinspectieterminal is gekozen voor twee lichtstraten van 2,2 x 35 m per
stuk, uitgevoerd in 40 mm platen. De constructie is van zichzelf
doorvalveilig, bal-, hagel- en vliegvuurbestendig en beschikt daarnaast over goede akoestische eigenschappen, zodat hinderlijke
omgevingsgeluiden buitengesloten worden. Dankzij deze eigenschappen ontstaat er voor de medewerkers van de Rijksinspectieterminal een werkomgeving waarin iedereen zijn werk optimaal
uit kan voeren met daglicht als bron van energie.

Tekst: Margot Visser

Leeuwarden • Hotel restaurant Van der Valk

Leeuwarden krijgt eindelijk een

Van der Valk

Aan de rand van Leeuwarden, bij verkeersknooppunt Werpsterhoek,
verrijst het nieuwste Van der Valk hotel. Het rode pannendak geeft het
gebouw een landelijke uitstraling, niet gebruikelijk voor Van der Valk. Het
hotel wordt, als eerste in Friesland, gebouwd conform BREEAM Excellent.

De 62e in
Nederland,
de vijfde voor
Friesland

Opdrachtgever
Matser Beheer BV, Wageningen

Constructeur
Goudstikker De Vries BV, Emmen

Architect
architectenbureau Van den Hoeven BV,
Harmelen

Installateur
Linthorst Techniek BV, Apeldoorn

Bouwkundig aannemer
HuneBouw BV, Hoogeveen

Grondwerk
De Waard Grondverzet BV, Zeewolde
Volglazen balustrades
AMG Balustradesystemen BV, Lijnden

Bouwprogramma
Hotel met 117 kamers en suites, 8 vergaderzalen en één multifunctionele zaal,
restaurant, wellness, fitnesscenter
Bouwperiode
april 2016 - najaar 2017
Bruto vloeroppervlakte
13.805 m2
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Graafwerk in historische
grond
De terreininrichting voor het nieuwe Van der Valk hotel was geen
standaardklus voor De Waard Grondverzet BV. Aangezien op het
terrein de resten van de monumentale terp Buma staan, moest
het grond-, weg- en waterbouwbedrijf archeologisch onderzoek
afwachten voordat de werkzaamheden konden beginnen. Vanuit
het BREEAM Excellent certificeringstraject werden specifieke
eisen qua hergebruik en recycling van materialen gesteld en zijn
natuurvriendelijke oevers bij de waterpartijen aangelegd.
De Waard werd al vroeg in het traject betrokken. ‘Zo werken wij
het liefst’, vertelt mede-eigenaar Willem Dijkstra. ‘We kunnen
dan onze eigen ideeën inbrengen en een adviesrol vervullen.’ De
Waard verzorgde op dit project ook de engineering en het tekenwerk voor de terreininrichting. Eerder realiseerde het grondverzetbedrijf ook de terreininrichting voor het Van der Valk hotel in
Sneek. De Waard bedient klanten in Midden en Noord Nederland
met een uitgebreid en modern machinepark en 85 gemotiveerde
medewerkers.

Ongehinderd uitzicht
vanuit de kamers
Hotelgasten die vanuit hun kamer naar buiten kijken, worden in
hun uitzicht niet gehinderd door stalen balusters of staanders.
Volglazen balustrades zorgen voor volledige transparantie. Specialist AMG Balustradesystemen BV levert en monteert deze voor
alle 117 kamers en suites.
‘Al in de ontwerpfase zaten we aan tafel om het bouwteam te
adviseren over de opzet van de balustrades’, vertelt commercieel
manager Erwin Both. ‘Daar ligt onze kracht: we denken mee met
en ondersteunen de klant vanaf de eerste schets tot en met de
montage.’
De balustrades zijn uitgevoerd conform het geldende Bouwbesluit. AMG (dat staat voor Aluminium Meets Glass) verzorgt
tevens de constructieve berekeningen en kan indien gewenst
praktijktesten verzorgen.

2,5 meter breed

linthorsttechniek.nl

Opmerkelijk aan dit werk zijn de afmetingen van de glasplaten:
deze hebben een breedte van maar liefst 2,5 meter. Gezien het
glastype 10/10/4 geeft dit een enorm gewicht per plaat. Handmatig monteren was niet mogelijk en daarom zijn de platen met een
spider knikhoogwerker gemonteerd.
Naast dit soort projectmatige opdrachten die AMG Balustradesystemen in Nederland realiseert, is het bedrijf als handelsmaatschappij ook internationaal actief met zusterbedrijf AMG Railing
BV Het bedrijf is gevestigd in Lijnden.

Van der Valk klaar voor all electric

de Waard

Is uw bedrijf ook klaar voor deze stap? De hoog
temperatuur warmtepomp TT68 is het hart
van een uniek all electric installatieconcept.
Ketel eruit, warmtepomp erin met behoud van

• Grond-, straat- en rioleringswerk
• Sloop-, asbest- en saneringswerk
• Transport wegenbouwmaterialen
• Overslag wegenbouwmaterialen

• Handel wegenbouwmaterialen
• Verhuur grondverzetmachines
• Verhuur vrachtwagens
• Projectadvisering

uw bestaande installatie.

Zeewolde / Meppel / Sneek
nieuwbouw en renovatie | energietransitie | productontwikkeling
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Adres:
Baardmeesweg 20
3890 BB Zeewolde

Tel: 036-522 12 39
Fax: 036-522 21 99
E-mail: info@dewaardbv.nl

volg ons op:
Facebook + Twitter
www.dewaardbv.nl

Leeuwarden • Hotel restaurant Van der Valk

Entreegebouw verbindt
hotel (rechts) en
restaurant

Restaurant

Het was een oude ambitie van Van der
Valk: een vestiging openen in Leeuwarden. Al in 2006 werd gezocht naar een
geschikte locatie. Die werd uiteindelijk
gevonden enkele kilometers ten zuiden
van de stad. Het wordt het 62e hotel
van de keten in Nederland en het vijfde
in Friesland. De nieuwbouw bevat 117
royale kamers en suites, acht vergaderzalen en één grote multifunctionele zaal,
een stijlvol à la carte restaurant en een
wellness en fitnesscenter.

Bouwteam
De realisatie van het project is in
handen van een bouwteam bestaande

uit bouwkundig aannemer HuneBouw,
architectenbureau Van den Hoeven,
constructeur Goudstikker De Vries en
Linthorst Installatietechniek. ‘We hebben
meerdere projecten in deze samenstelling voor opdrachtgever Matser Beheer
gedaan’, vertelt projectleider Jan van der
Weide. Hij vindt het ‘geen standaard Van
der Valk’. ‘Het is opvallend en anders qua
vormgeving. Dat zit hem vooral in de
afwerking van het dak met rode pannen
die doorlopen in de zijgevels. In combinatie met de glazen voorgevels geeft dat
een mooi effect. En het past goed in de
landelijke omgeving.’

Dit is geen
standaard
Van der Valk
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Klaar voor all electric
Als lid van het bouwteam was Linthorst Techniek vanaf de ontwerpfase betrokken bij de bouw van hotel Van der Valk Leeuwarden. Gezien de BREEAM Excellent ambitie was het doel duidelijk:
een zo energiezuinig mogelijk installatieconcept. Hotels zijn zeer
energie-intensief, er wordt veel warm tapwater gebruikt en er
wordt veel geventileerd. Daarnaast is een hotel ieder uur van het
jaar in gebruik. Linthorst maakt de energievoorziening van dit
hotel volledig klaar voor ‘all electric’.

Drie bouwdelen

Linthorst Techniek is net als Van der Valk een familiebedrijf waar
lange termijn denken en innovatie vanzelfsprekend zijn. De afgelopen jaren heeft het Apeldoornse installatiebedrijf een compleet
nieuwe techniek (TT68) ontwikkeld, mede dankzij de vooruitstrevendheid van Van der Valk en een landelijke subsidie vanuit
de topsector energie. De TT68 hoogtemperatuur warmtepomp
(elektrisch) maakt warmte op 68°C, een unieke prestatie.

Zeshonderd palen van achttien meter
zijn de grond in gegaan om de constructie te ondersteunen. Het pand bestaat
uit drie bouwdelen: het zalen/restaurantgedeelte, het kamergedeelte en de
entreehal, die de verbinding tussen de
twee delen vormt. Terwijl het kamergedeelte is opgebouwd uit geïsoleerde
kanaalplaatvloeren op de begane grond
met dragende wanden van kalkzandsteen elementen en breedplaatvloeren
op de vier verdiepingen, kent het zalen/
restaurantgedeelte vanwege de grote
overspanning (meer dan tien meter) een
draagstructuur van betonkolommen en
betonwanden met kanaalplaatvloeren.

Zonder aardgas

Onderhoudsvrij = duurzaam

TT68

Het warmteverbruik in de keukens maakt in de nieuwere hotels
bijna 50% van het totaal uit. Het innovatieve KAT systeem filtert
de afvoerlucht en hergebruikt de teruggewonnen warmte met
als resultaat een halvering van het energieverbruik voor verwarming. Door inzet van deze technieken kan dit Van der Valk hotel
volledig functioneren zonder aardgas.

www.amgbalustradesystemen.nl
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Duurzame ontwerpmaatregelen zijn lage
temperatuurverwarming en –koeling
(WKO), luchtbehandeling met warmtete-

Your safe choice in railing

Leeuwarden • Hotel restaurant Van der Valk
Hotel met 117 kamers

rugwinning en CO2-sturing, energiezuinige LED verlichting met daglicht- en aanwezigheidsschakelingen en de koppeling
van warm tapwater op restwarmte uit de
koel- en vriestechniek.
Verder is gekozen voor onderhoudsvrije
materialen. De gevels van het kamergedeelte zijn opgebouwd uit houtskeletbouw met aluminium puien en overstekken van composietmateriaal.

Composiet
Vanwege de grote overspanning krijgt
het restaurantgedeelte een aluminium
vliesgevel in plaats van puien. Ook hier
zijn de overstekken van composietmateriaal. ‘De materialen zijn zodanig
gekozen dat ze voldoen aan de BREEAM
certificering’, vertelt Van der Weide. ‘Dat
draagt ook bij aan duurzaamheid: het
pannendak gaat vijftig jaar mee en de
aluminium puien en overstekken maken
schilderbeurten overbodig.’

bouwers van nature
Vogelvluchtimpressie

HuneBouw B.V. | Stephensonstraat 3
Hoogeveen | T 0528 22 70 70

info@hunebouw.nl | www. hunebouw.nl
ISO 9001, ISO 14001 en FSC, PEFC,
MVO en VCA** gecertiﬁceerd
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Tekst: Merel van Berkel

Autoschade

herstellen in een zee van licht

Opdrachtgever
Reco Groep, Hoofddorp
Architect
Bert Verwey | Partners, Haarlem
Adviseurs
Constructiebureau Tentij, H
 eemskerk;
Installatiebureau New Tech BV,
Zaandam
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Aannemer
Stalenhoef Bouwbedrijf, Nederhorst
Den Berg
E-installaties
Nijman Elektrotechniek BV, Bergen
Bruto vloeroppervlakte
Begane grond 1100 m2
Inclusief kantoorruimten 1400 m2

Bouwperiode
Medio 2016-medio 2017

Breukelen • Reco Autoschade

Reco te Breukelen: symmetrisch
gebouw met kantoren aan
weerszijden van de werkplaats

Autoschadeherstelbedrijf Reco breidt uit met een nieuwe
vestiging van First Class Autoschade in Park Breukelen
langs de A2. Het bedrijf zal zich hier gaan specialiseren in
het herstellen van aluminium schade. Het pand is aan alle
zijden voorzien van een glazen vliesgevel en maakt met
zijn expressiviteit optimaal gebruik van de zichtlocatie.

Flinke luifel gedragen door
kolomgroepen

De nieuwbouw omvat een grote centrale
werkplaats en kantoren aan de kopse
zijden. Ter plekke van de kantoren heeft
architectenbureau Bert Verwey | Partners
het bouwvolume voorzien van witte
luifels met een flinke overstek. De luifels
worden gedragen door kunstig gevormde
witte kolomgroepen. Samen met de
horizontaal georiënteerde aluminium
vliesgevels zorgt dit voor een sterk architectonisch beeld aan de A2.

Kunstlicht, daglicht
Voor de vliesgevels is het Intaltherm® 55
systeem gebruikt. Hiervan is de aanzichtbreedte 55 mm, terwijl de kokerdiepte kan variëren van 35 tot 200 mm.
De vliesgevel zorgt voor royale (zij)
lichtinval en loopt door op begane grondniveau van de werkplaats. ‘Dat draagt
bij aan aangenaam werkklimaat’, vertelt
Niels Stalenhoef, eigenaar van Stalenhoef Bouwbedrijf dat hoofdaannemer is.
‘In autoschadeherstelbedrijven is licht

van het grootste belang. Daarom is ook
voldoende ledverlichting gemonteerd om
zeker tijdens de donkere dagen de juiste
hoeveelheid licht te kunnen halen. Daartegenover staat dat de grote hoeveelheid daglicht op heldere dagen een heel
aangename werkomgeving biedt.’

Vergaderruimten voor externe partijen
Aan weerszijden van de werkplaats
liggen kantoren, verdeeld over twee
bouwlagen. Op de begane grond bevindt
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Reco Autoschade • Breukelen

Impressie

zich de receptie, op de eerste verdieping
kleedruimten, kantine en diverse kantoorruimten. Ook zijn er drie vergaderzalen, die gehuurd kunnen worden door
externe partijen.

Staal, beton, glas
De nieuwbouw van Reco kreeg een traditionele opbouw met heipalen en daarop
een in het werk gestorte fundering.
Daarop staat een staalconstructie met

de opvallende vliesgevel. De verdiepingsvloeren zijn gemaakt met kanaalplaten
met een steenachtige afwerking. Het dak
is opgebouwd uit een stalen dakplaat
met daarop een dik isolatiepakket en aan
de bovenkant een bekleding van Vaeplan
kunststof dakbedekking, dat pH-neutraal
is en met 35 jaar een langere levensduur
kent dan pvc. Voor de buitenkant van het
gebouw koos de architect voor antracietgrijs met wit.

E-techniek, met veel
aandacht voor licht
Nijman Elektrotechniek BV uit Bergen verzorgde voor Reco in
Breukelen de volledige elektrotechnische installatie, inclusief het
brandmeldsysteem, een datanetwerk en camera’s. Vooral licht
kreeg extra aandacht. Omdat in de autospuiterij een goede kleurweergave van het grootste belang is, heeft men bij aanbrengen
van de ledverlichting rekening gehouden met de kleurechtheid
van het licht. Verder is bij de selectie van de installaties rekening
gehouden met de luxe uitstraling van het pand; het moet qua
uitstraling wel passen. Verder kunnen werknemers van Reco de
lichtgroepen afzonderlijk in- of uitschakelen om de ideale lichtinval te bereiken; daglichtinval kan met het verloop van de dag veel
verschillen. ’s-Avonds wordt het gebouw fraai aangelicht door
up- en downlighters.

Met ons ervaren en vakkundig team staan wij garant
voor een snelle en correcte oplevering van uw opdracht.

Kogendijk 1, Bergen NH • Tel: 072 -581 68 65
www.nijmanelektrotechniek.nl
Industriebouw • juni 2017 • 48

De brandmeldinstallatie is uitgebreider dan het bouwbesluit
voorschreef. De opdrachtgever wilde, in samenspraak met de
verzekeraar, vroegtijdige detectie en directe doormelding naar de
meldkamer. Daarbij zit in elke ruimte een rookmelder.

Breda • Koffiebranderij Cook & Boon

Tekst: Mirjam Oomens

‘Je ruwbouw
is je afbouw’

Degelijk en tijdloos

Op een zichtlocatie op bedrijventerrein Emer-Noord in Breda verrijst een voor Nederlandse
begrippen niet alledaags gebouw: een koffiebranderij. Cook & Boon gaat duurzame koffie
branden op een terrein aan de Mijkenbroek, een bedrijfsruimte op zichtlocatie: het kijkt uit
op de drukke oost-westas Backer en Ruebweg.

Opdrachtgever
Cook & Boon, Breda

Hoofdaannemer
Willy Naessens Industriebouw, Drunen

Bouwperiode
juni – oktober 2017

Architect
Dedato ontwerpers en architecten,
Amsterdam

Bouwprogramma
Bedrijfsruimte met kantoor en koffiebranderij

Bruto vloeroppervlakte
1.700 m2
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Koffiebranderij Cook & Boon • Breda

Volledig prefab

UNIEKE TURN-KEY INDUSTRIEBOUW
IN PREFAB BETON

■
■
■
■
■

TURN-KEY
BEDRIJFSPANDEN / BEDRIJFSHALLEN
DISTRIBUTIECENTRA
OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN
KANTOORRUIMTES

www.willynaessens.nl
5040283_Adv Industriebouw_190x137_01.indd 1
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Christiaan Huygensweg 21, 5151 DM Drunen, Nederland, 085 273 72 30

21-12-15 13:19

Breda • Koffiebranderij Cook & Boon

De hal is twaalf meter hoog

Dedato uit Amsterdam tekende voor de
loftarchitectuur van het nieuwe onderkomen. De uitvoering is in handen van
Willy Naessens, een aannemer met veel
ervaring in dit type architectuur. ‘Dat
is een van onze specialiteiten’, vertelt
commercieel directeur Paul Zijlmans. De
openheid van de ruimte vraagt een andere werkwijze dan traditionele bouw. ‘Je
ruwbouw is je afbouw’, aldus Zijlmans.
‘Je moet anders met detaillering omgaan.

Naden en stortstroken
Neem bijvoorbeeld het legplan voor de
kanaalplanten in het dak: hoe ga je ze
leggen, hoe lopen de naden door, zitten
de stortstroken dicht? Daar moet je al in
de voorbereiding rekening mee houden.
Maar ook de montageploegen moeten er
zich van bewust zijn. Je kunt niet even
een gaatje boren in een betonkolom
voor een plugje, want al die onderdelen blijven later in het zicht. Je moet er
rekening mee houden tijdens alle fasen
van engineering, transport en montage.
Die wij allemaal in eigen beheer hebben, aangezien wij een totale verticale
integratie van het bouwproces.’

Je kunt niet even een gaatje boren in
een betonkolom voor een plugje
Vogelvluchtimpressie

Minder piekvraag
Het gehele gebouw van Cook & Boon is
een betonbouwsysteem (prefab beton).
Dat materiaal heeft eigenschappen die
gunstig zijn in het kader van de vormgeving en het gebruik van het pand. Het
accumulerend vermogen van beton zorgt
voor een gelijkmatiger temperatuur en
dus minder piekvragen voor koel- en
verwarmingsvermogen.

Dakoverstek
Het pand heeft hoge ruimten en veel
glas. Dat geeft licht en lucht in het werkklimaat, maar vergt wel iets meer van
de temperatuurbeheersing. Hiermee is
in het ontwerp rekening gehouden: de
grote dakoverstekken werken als een
natuurlijke zonwering die het licht behoudt, maar de temperatuur weert.

Ontwerp en gebruik op elkaar
afgestemd
Het pand is op de toekomst gebouwd.
Zijlmans: ‘Het is degelijk en tijdloos, met
kwalitatief goede materiaalsamenstellingen. Dit kan heel lang blijven staan.
Ook als de koffiebranderij eruit zou
gaan, is het gebouw nog prima in te

zetten. Het magazijn erachter is twaalf
meter hoog en is voor veel functies
bruikbaar.’ Dat neemt niet weg dat het
gebouw wel voor de eindgebruiker is
ontworpen. De bezoekers kunnen van
een afstand al zien dat het een branderij
betreft, door de grote schoorsteen op het
dak’, besluit Zijlmans.
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Tekst: Mirjam Oomens

De kunst van het

weglaten

Loftkantoor (met hallen) voor Chinese kettingproducent
Het eerste pand op bedrijventerrein De Etalage langs de A9, tegenover het stadion van AZ, zal worden
gehuurd door Donghua, een van de grootste industriële kettingontwerpers van de wereld. In het pand
wordt voor duurzaamheid en brandveiligheid slim gebruik gemaakt van de eigenschappen van beton.
Loftarchitectuur van het kantoor geeft het pand een moderne industriële uitstraling.

Het betonnen kader en de hoge glaspuien
van het kantoor trekken de aandacht

Opdrachtgever
VOF De Etalage (samenwerking tussen
Delta Onroerend Goed, Velsen-Noord
& Hoorne Vastgoed, Uitgeest)
Architect
Centrum Architecten, Maarssen
Adviseur
Hercuton, Nieuwkuijk

Aannemer
Hercuton, Nieuwkuijk

Bouwperiode
oktober 2016- juni 2017

Installaties
Kandelaar, de Kwakel

Bruto vloeroppervlakte
8.795 m2 (bedrijfshal 7.575 m2; kantoor
1.220 m2)

Bouwprogramma
Driedelige bedrijfshal, entresol kantoor,
parkeerterrein

Alkmaar • Bedrijfspand Donghua

De Etalage is niet alleen een zichtlocatie, het grenst ook aan een waterpartij
– een specifieke wens van Donghua. Het
moederbedrijf in China is gehuisvest in
betonnen gebouwen en dat wilde men
voor Nederland ook. Daarom werd gekozen voor de samenwerking met Hercuton.
‘Wij hebben in Zaltbommel het pand van
Hitachi gebouwd; net als dit pand geënt
op loftarchitectuur’, vertelt commercieel
adviseur Jack van den Broek. ‘Donghua
wilde eenzelfde type uitstraling. Wij hebben daarom samengewerkt met dezelfde
architect, Frans Voorhout van Centrum Architecten.’ De buitenzijde van het kantoor
is van glad architectonisch prefab beton
met hoge puien. Een kenmerkende betonnen luifel is bovendaks doorgetrokken.

Duurzaam en brandwerend
Het accumulerend vermogen van beton
is ingezet voor duurzaamheid, namelijk
om de vraag naar koeling en verwarming
te reduceren. ‘De massa van beton die
gebruikt is in de gevels en daken houdt
de binnentemperatuur stabiel’, aldus Van
den Broek. ‘Datzelfde effect bereik je niet
met andere materialen.’ Warmte komt
van stadsverwarming, via de vloeren in
de kantoren en via heaters in de hallen.
Het betonnen dak kan veel gewicht aan;
hier zijn nu 100 zonnepanelen gerealiseerd. Uiteindelijk zullen dat er 900 worden. Een andere eigenschap van beton
is dat het een brandwerendheid heeft
van 60 – 90 minuten. Aan de binnenzijde
heeft de bedrijfshal drie (brand)compar-

timenten, bestaande uit twee opslaghallen en een expeditieruimte. Onder het
kantoorgedeelte bevindt zich verder een
assemblageruimte. Het interieur van het
pand is gebaseerd op de kunst van het
weglaten: geen systeemplafonds, zo min
mogelijk scheidingswanden, veel lichtinval en de installaties in zicht. ‘Minder
materiaalgebruik maakt het pand ook
weer duurzamer’, aldus Van den Broek.

Lichte hallen
Bedrijfshallen krijgen vaak weinig daglicht. De huurder hecht echter belang
aan comfort voor de medewerkers.
Daarom is gekozen voor twee methoden
om licht te creëren. ‘Er zijn lichtstraten
aangebracht in de dakoppervlakten van

Een van de drie compartimenten. Witte afwerking en een
flinke lichtstraat zorgen voor een aangenaam binnenklimaat

JM van Delft & zn • Sander van Delft •
Christiaan Huygensweg 21 • 5151 DM DRUNEN

de hallen en glazen lichtstroken in de
gevels. Dit binnenkomende licht wordt
versterkt doordat we de complete halruimtes hebben gespoten in RAL 9010’,
vertelt uitvoerder Johan Cusiël. ‘Dit geeft
een licht en aangenaam binnenklimaat’.
Bij de grootste van de opslaghallen, bestemd voor stellingen, is de behoefte van
de huurder leidend gemaakt voor het
ontwerp. Hier is een kolomvrije overspanning gemaakt van 32 strekkende
meter met betonnen spanten. ‘Hiermee
is het gebouw geoptimaliseerd voor het
gebruik door de huurder’, besluit Van
den Broek.
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Bedrijfsgebouw L&M Rijnsburg • Rijnsburg

Tekst: Loek Schaap

Op tijd klaar voor het

tulpenseizoen
naar de verdieping verplaatst kunnen
worden. Daarnaast zijn er koelcellen in
het pand voorzien’.

Bloemengroothandel met kantoor in houtlook

Natuursteen in reliëf

Met 40% - zo’n 600 miljoen van alle verhandelde tulpen in
Nederland, is bloemengroothandel
L&M Rijnsburg met recht een
van de grotere spelers in de
internationale bloemenbranche
te noemen. Met de bouw van een
nieuw pand op het veilingterrein
van Royal FloraHolland in Rijnsburg
zorgt L&M dat de constante groei
van hun bedrijfsactiviteiten nu
mogelijk wordt.

‘De hele constructie van het nieuwe
bedrijfsgebouw van L&M Rijnsburg wordt
volledig in prefab beton opgetrokken’,
zo vertelt Jack van den Broek, commercieel adviseur bouwprojecten bij
Hercuton. ‘Beton beschikt over een groot
accumulerend vermogen wat een groot
voordeel biedt bij de opslag van bloemen
en planten. Hierdoor hoeft er minder
gekoeld en verwarmd te worden en zijn
er weinig temperatuurschommelingen in
het gebouw.

Dubbel grondgebruik
De nieuwbouw beschikt over grote overspanningen, zodat L&M veel bewegingsruimte met haar producten heeft. L&M
heeft geen hoogte nodig voor hun bedrijfsproces. De keuze voor een verdiepingsvloer is onder meer gemaakt met
het oog op dubbel grondgebruik. Vanaf
de begane grond loopt er intern een
hellingbaan naar de verdiepingsvloer
zodat de bloemen en planten eenvoudig

Van den Broek: ‘De gevel is van een antraciet uitgewassen natuursteengranulaat. Dit natuursteen ligt in reliëf en zal
met een laaghangende zon een prachtige glinstering op de gevel geven. Het
kantoor wordt verder nog voorzien van
duurzame beplating met houtlook’.
Hercuton verzorgt het gehele project,
vanaf schetsfase en constructief ontwerp
tot en met indiening van de omgevingsvergunning en verzorgt daarnaast de
complete bouw tot en met turnkey oplevering. Het kantoorgedeelte is gefinetuned door Voshol Interieurconcepten.

Tulpenseizoen
‘Een van de redenen waarom de opdrachtgever voor ons koos, is onze
organisatie. We bouwen op conceptmatige wijze, ook wel Legolisering genoemd,
waarbij we een grote mate van standaardisatie nastreven. Met onze detailleringen kunnen we de kwaliteit waarborgen en efficiënter werken. Doordat
we werken met prefab elementen, is
Hercuton minder weersafhankelijk en in
staat opdrachtgevers planningszekerheid
te bieden. De nieuwbouw van L&M wordt
eind dit jaar opgeleverd, zodat zij in het
nieuwe tulpenseizoen operationeel zijn
in hun nieuwbouw. De planningszekerheid is voor hen mede een reden geweest om voor Hercuton te kiezen’, aldus
Van den Broek.

Opdrachtgever
L&M Rijnsburg BV, Rijnsburg

Hoofdaannemer
Hercuton BV, Nieuwkuijk

Bruto vloeroppervlakte
19.130 m2

Ontwerp
Hercuton BV i.s.m. Voshol Interieur
concepten, Rijnsburg

Bouwperiode
30 maart 2017 - 31 december 2017

Bouwsom
€ 6 miljoen
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Doorlopend klanttevredenheidsonderzoek toont aan
dat onze opdrachtgevers onze werkwijze waarderen met:

Totaal score:

★ ★ ★ ★ ★ 8.1

GEEN GEBOUWEN, MAAR OPLOSSINGEN !

Alcoa Architectuursystemen, Harderwijk

MTS Europroducts, Maassluis

Bouwen met Hercuton is bouwen zonder zorgen.
Wij nemen de verantwoording voor het héle bouwtraject.

Wij helpen u met een locatie- en financieringsadvies,
brengen vroegtijdig de realisatie- en exploitatiekosten

Xite, Amsterdam

in kaart en verzorgen de bouw vanaf ontwerp tot en
met sleutelklare oplevering en nazorg.

Door onze conceptmatige aanpak - dit wordt ook
wel LEGOLisering genoemd - helpen wij u blijvend op
voorsprong.
wehkamp.nl, Zwolle

WWW.HERCUTON.NL

Hercuton b.v.
Touwslager 2, 5253 RK Nieuwkuijk

T 088 205 34 00

E info@hercuton.jajo.com

Tekst: Robbert Roos

In Hoek staat een

Nul-op-de-

Opdrachtgever
College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Hoek
Architect
RoosRos architecten, Goes
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Aannemer
Bouwbedrijf Van de Linde Goes

Bouwperiode
December 2015 – november 2016

GWW
Gilde-Infra BV, Terneuzen

Programma
Kerkgebouw met multidisciplinaire
ruimtes

Prefab dakelementen
HoutBouw Flakkee, Nieuwe-Tonge

Hoek • Herbouw protestante kerk

-meter-kerk
In de nieuwjaarsnacht van 31 december
2014 op 1 januari 2015 ontstond er brand
in het kerkgebouw van de Protestantse
gemeente in Hoek waarbij een flink
deel van het gebouw verloren is gegaan.
De brandverzekering dekte een groot
gedeelte van de schade, maar lang niet
alles. Gemeente, kerkleden en inwoners
van de gemeente Hoek sloegen de
handen ineen om met elkaar voldoende
geld in te zamelen zodat de kerk volledig
herbouwd kon worden.

Jan den Hollander is projectleider bij
Bouwbedrijf Van de Linde uit Goes.
‘Direct na de brand zijn de gevaarlijkste
gedeelten afgebroken en verwijderd.
Na het plaatsen van de hekken zijn wij
verder gegaan met de rest van de sloop.’
Al had de brand enorme schade aangericht, toch konden bepaalde gedeelten
zoals tweederde deel van de kerktoren
en de bestaande fundering hergebruikt
worden.

Ontwerp en inrichting
Voor het nieuwe ontwerp van kerk en
multidisciplinaire ruimtes werd een
wedstrijd uitgeschreven, waarbij veel

RoosRos heeft een
traditioneel ontwerp
gemaakt

De fatale brand
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Prefab dakelementen via
de tunnel naar Hoek
Twee jaar geleden begon Peter van Moort zijn bedrijf in prefab
dakconstructies: Houtbouw Flakkee. De 22-jarige ondernemer
wist in contact te komen met de aannemer voor de herbouw van
de kerk in Hoek. Hierbij moesten, zowel voor de kerkzaal als de
consistorie, prefab dakelementen geleverd worden. ‘De omvang
van het project, constructieve opbouw en het transport maakte
het voor ons een mooie uitdaging.’ Het begon met het uitwerken
van de elementen in een 3D-programma waarbij de onderliggende constructie al was uitgewerkt. De dakelementen zijn in eigen
beheer geëngineerd en uitgewerkt tot productietekeningen.
Ze hebben een isolatiepakket van 24 centimeter dik en voldoen
daarmee aan de huidige isolatiewaarden. Aan de binnenkant
(zichtzijde) zit een witte beplating.

Westerscheldetunnel
De elementen mochten tijdens transport en uiteindelijke plaatsing beslist uiteraard niet beschadigen. Dat transport verliep
via de Westerscheldetunnel en gezien de afmetingen en het
aantal elementen hadden we daar een aardige kluif aan’, zegt
Van Moort. ‘We zijn in elk geval trots dat wij ons houtje aan dit
bijzondere project mochten bijdragen.’

Gilde-Infra voor doordachte
infrastructuur
Bestrating, rioleringen en wegenbouw zijn de kerndisciplines van
Gilde-Infra BV.
Wij zijn een full service-specialist in ons vakgebied. We staan voor
vakkennis met een enthousiast team medewerkers die staan
voor hun werk en meedenken om tot een kwalitatief en financieel positief eindresultaat te komen. Moderne technieken worden
gecombineerd met de gedreven en ervaren medewerkers in alle
facetten van de GWW- sector. Dit alles staat onder leiding van
een ambitieuze directie. Gilde-Infra BV kenmerkt zich door een
slanke organisatie, waarbij de verantwoordelijkheden laag in de
organisatie zijn neergelegd; hierdoor zijn we bijzonder flexibel en
besluitvaardig.
Ook bij de kerk in Hoek was de inzet van gemotiveerd en vakkundig personeel één van de succesfactoren, waardoor we samen
met de klant konden toewerken naar een mooi eindresultaat.
Gilde Infra BV is partner voor zowel overheden, semi-overheden,
bouw- en industriebedrijven en andere opdrachtgevers.

Wij leverden de dakconstructie voor
kerkzaal en consistorie

Bestratingen
Rioleringen

Wegenbouw

Waterbouw

Doordachte
infrastructuur

Langeweg 12D Nieuwe-Tonge | info@houtbouwflakkee.nl

Leverancier in PREFAB daken en gevels
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T 0115 - 618 256

E infra@gilde-infra.nl

Postbus 509

4530 AM Terneuzen

Hoek • Herbouw protestante kerk

ruimte was voor ideeën en inbreng vanuit de gemeente en inwoners. RoosRos
architecten uit Goes kwam uiteindelijk
als winnaar uit de bus. In het nieuwe
ontwerp is de uitstraling naar buiten
redelijk traditioneel gehouden omdat
veel mensen hier waarde aan hechten.
Wel zijn er in een zijgevel grotere ramen
geplaatst waardoor het gebouw opener
wordt.

Gebrandschilderde ramen
Het klapstuk zijn de twee grote gebrandschilderde ramen aan weerszijden
van de preekstoel die een exacte kopie
zijn van de ramen die tijdens de brand
verwoest zijn. Deze zijn door specialisten aan de hand van foto’s tot op detail
nagemaakt en hebben in de nieuwe kerk

een prachtige plek gekregen waar ze
helemaal tot hun recht komen. De inrichting zal verder modern zijn. Banken
worden vervangen door stoelen zodat de
kerk voor meerdere doeleinden gebruikt
kan worden. Van de Linde had bij dit
project te maken met een strakke deadline. Gelukkig was er veel vrijwillige hulp
vanuit de kerk en de bevolking.

Duurzaam
Bij de herbouw van de kerk in Hoek
speelde duurzaamheid een belangrijke rol. Zo maakt men nu gebruik van
warmtepompen en bestaat één zijde van
het dak uit zonnepanelen. Door deze
toepassingen is het gebouw bij gebruik
Nul-op-de-Meter wat voor kerken best
bijzonder is.
Met vereende krachten
weer opgebouwd
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Tekst: Mirjam Oomens

Opdrachtgever
Gemeente Papendrecht
Ontwikkelaar
VORM Ontwikkeling BV, Papendrecht
Architect
Groosman Partners, Rotterdam
Adviseurs
VIAC Installatieadviseurs, Houten
(installaties); VOCON, Papendrecht
(constructie); Peutz, Zoetermeer (geluidstechnische adviezen/EPC)
Hoofdaannemer
VORM Groep, Papendrecht
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Aannemer
BM van Houwelingen, HardinxveldGiessendam
E-installaties
A&B elektrotechniek, Zuid- Beijerland
W-installaties
Roel Breman Installatiebedrijf,
Papendrecht
Staalbouw
Nijborg Staalbouw, Renswoude
Binnenafbouw
Jaleco Totaal Projectafbouw, NieuwLekkerland

Groendaken
Kleiva BV, Heerjansdam
Bouwprogramma
Twee zorgtorens, commercieel plint,
overdekt parkeren aan achterzijde.
Bestemd voor verpleeghuis De Wieken
van Rivas Zorggroep, multifunctionele
ruimtes voor Centrum voor Jeugd en
Gezin Papendrecht, maatschappelijk
werk en de Brede Welzijnsinstelling
(BWI)
Bouwprogramma
Twee zorgtorens, multifunctionele
plint, overdekt parkeren aan achterzijde. Bouwperiode: april 2016 – mei 2017

Papendrecht • Zorgcomplex Den Briel

Zorgcomplex
met vergaande toepassing
van domotica

De zorg staat voor een grote
opgave: meer taken verrichten met
minder budget en minder mensen.
Installatietechniek kan hierbij helpen,
zoals nu gebeurt in een zorgcomplex
in Papendrecht dat Rivas in gebruik
neemt voor cliënten met een zware
zorgbehoefte.

Het complex ligt
ingesloten tussen
de Veerweg (links),
de P.C. Hoofdlaan
en Den Briel

de verpleging en vrijwilligers samen met
de cliënten de gezamenlijke maaltijden
kunnen bereiden. De torens zijn verbonden door een commercieel plint, bestemd
voor zorg-gerelateerde verhuur.

Installatietechniek

Bruto vloeroppervlakte
6.757 m2
Bouwkosten
€ 7,5 miljoen
Toen aannemer BM van Houwelingen bij
het project betrokken werd, was VORM
Ontwikkeling samen met de gemeente
Papendrecht al een aantal jaren bezig met
de ontwikkeling van de nieuwbouwlocatie. Uiteindelijk worden er twee torens
gerealiseerd met elk 32 eenheden voor
cliënten met dementie. De eenheden
zijn verdeeld over vier verdiepingen, met
op elke verdieping zes slaapkamers met
eigen pantry en sanitaire voorzieningen.
Ook heeft elke verdieping een gezamenlijke woonkamer met grote keuken, waar

Bij een zorgbestemming gaat een groot
deel van de aanneemsom naar de installatietechniek. Zo is er een legionellabeheersplan (prioritaire installatie) en is er
luchtkoeling gebaseerd op een weerssysteem. ‘Het systeem denkt als het ware
vooruit en regelt de koeling en verwarming op basis van het verwachte weer,
om zo pieken in verbruik te voorkomen’,
aldus Kees Huisman, directeur van BM
Utiliteitsbouw. De zonwering wordt
geregeld door zonstraling maar kan ook
manueel bediend worden. Zonnepanelen
op het dak leveren een gedeeltelijke eigen opwek en de groendaken maken het
pand prettiger voor de omgeving, waar
veel hoogbouw staat.
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Zorgcomplex Den Briel • Papendrecht

Extra aandacht voor
geluidsisolatie en
brandveiligheid
Met het oog op de speciale zorgfunctie van het pand ging extra
aandacht in dit project uit naar geluidsisolatie en brandwerendheid. ‘De gebruikte materialen zijn gekozen om hun eigenschappen voor brandwerendheid en preventie van branddoorslag’, vertelt projectleider Sjaak Verheij van Jaleco Totaal Projectafbouw,
dat alle binnenwanden en (systeem)plafonds realiseerde. ‘Naast
het gebruik van de juiste materialen hebben we alle installatiedoorvoeringen brandwerend afgedicht conform de huidige
normen. Dit is een discipline waar wij enkele jaren geleden mee
gestart zijn. Wat geluidisolatie en brandwerendheid betreft kunnen wij onze klanten van alle informatie voorzien. Als bouwpartner van BM Bouw is de samenwerking, volgens het Lean proces,
door ons als heel prettig ervaren, besluit Verheij.

jaleco
totaal

projectafbouw

Turn-key afbouw
Systeemplafonds
Systeem/glaswanden
Metalstudsystemen

Brandwerende voorzieningen
Akoestische oplossingen
Betimmeringen
Verlichting

Meer dan 30 jaar uw partner in de afbouw

Veenweideweg 24, 2957 LD Nieuw-Lekkerland
telefoon 0184 - 683187 / e-mail: info@jaleco.nl
www.jaleco.nl

Gezond groen
Door de vormgeving van De Wieken kijken de twee hoge torens
uit op het dak van de verbindende, commerciële plint. Reden voor
de architect om het nuttige met het aangename te verenigen en
in een groendak te voorzien.
Groendaken zijn beter voor het milieu op twee manieren: ze
geven schonere lucht en vormen een buffer voor de riolering, met
name bij hevige regenbuien. ‘Een groendak bestaat uit verschillende lagen: een dampremmende laag, een isolerende laag, een
wortelwerende bedekking, drainagematten en natuurlijk de
groenlaag’, vertelt René Kleinjan. Hij is een van de directeuren van
Kleiva BV, het bedrijf dat naast het groendak ook de overige dakbedekking en dakbestrating realiseerde. ‘Zowel de groenlaag als
de drainagemat vangen water op. De mat houdt bovendien water
vast om de groenlaag te voeden als het langere tijd droog is.’

Rotsplantje
Voor de groene laag wordt meestal gekozen voor de toepassing
van Sedum. Sedum is een heel sterk rotsplantje dat vrijwel alle
weersomstandigheden kan weerstaan, zelfs sneeuw. ‘Het enige
waar ze niet van houden is plassen water’, aldus Kleinjan. Vandaar
de extra aandacht voor een goed afschot.’ Bijzonder in dit project
is dat de parkeerruimte onder de groendaken ligt. ‘Een slimme
oplossing om de aanblik van metaal te vervangen door een groen
uitzicht’, besluit Kleinjan.
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RVS/TechiekSneek is een jonge en zeer energieke onderneming die zich bezighoudt
met de productie/fabricage en de handel
van alle soorten roestvaststalen producten.
De kracht van RVS Techniek is het samenwerken met verschillende ondernemingen
in de regio om samen een hoogwaardig
kwaliteitsproduct te produceren.

Leerlooiersstraat 9 • 8601 WK • Sneek • 0515 - 41 61 85
info@rvstechniek.nl • www.rvstechniek.nl

Twee woontorens verbonden door een lange plint

Dwaaldetectie
Het opvallendst is de vergaande toepassing van domotica. Huisman: ‘Het pand
heeft dwaaldetectie, waarbij alle deuren
voorzien zijn van codes om binnen te
komen. Redelijk bijzonder is dat alle
slaapkamers zijn voorzien van camera’s
die zijn aangesloten op het wifisysteem.
Als mensen ’s nachts dwaalneigingen
hebben of slaapwandelen, registreert de
camera de beweging kan de verpleging
op de iPhone meekijken. Daarbij is het
beeld van de bedden diffuus gemaakt in
verband met de privacy van de cliënten.’
Huisman noemt dit systeem een verbetering ten opzichte van de gebruikelijk,
verplaatsbare sensor die ook aanslaat bij
‘normale’ beweging aanslaat.

sessies die volgden werden benut om
mogelijke knelpunten te bespreken. Op
basis daarvan werd een gezamenlijke
lean-planning opgesteld voor de ruwbouw; halverwege het project volgde
de planning voor de afbouw. Tijdens de

bouw deed de uitvoerder tien-voor-negengesprekken met de onderaannemers.
‘Deze werkwijze heeft gezorgd voor een
vrij korte bouwtijd en geringe faalkosten door de goede afstemming vooraf’,
besluit de heer Huisman.

Lean gebouw(d)
De nieuwbouw is gerealiseerd conform
de Lean-methode. Op voorhand werden
de vaste partners uitgenodigd om mee
te denken over de invulling. De CE-
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Wemeco 3 • Kudowa Zdroj

Tekst: Marije Klein

Bij -20°C

gaat de bouw gewoon door

In winterse
omstandigheden
gebouwd, zonder
tijdverlies

Hoofdaannemer
Ocmer Sp. z o.o., Lodz
Grondwerk, fundamenten,
bestrating
P.U.H. Ampro Pawel Rochowski

Industriebouw • juni 2017 • 64

In het Poolse plaats Kudowa Zdroj, vlakbij de grens met Tsjechië, is in
zeer korte tijd een hal van 4.000 m2 en een kantoor van bijna 1.000 m2
verrezen. Hoofdaannemer van dit project – de Wemeco3 – was Ocmer,
een zusteronderneming van het Nederlandse Hercuton. Robert Westland
was tijdens de bouw Director Operations van Ocmer: ‘Een bijzonder
project, omdat de hal zo ontzettend snel neergezet moest worden.
De bouwvergunning was in augustus rond, eind december moest de
hal staan. Het kantoor een maand later.’ De hal is opgetrokken uit
lichtgewicht staal, een systeem van Remco Ruimtebouw. Het kantoor is
traditioneel metselwerk.

Montage staalconstructie,
wandafwerking
Zaklad Budowlany Ol-Bud Katarzyna
Stopczyk-Rogalska
Afbouw
Tom Büd

W-installaties
Olima Sp.
E-installaties
El-Logic

Strakke witte
kantoren

De omstandigheden in Polen werken
niet direct mee volgens Westland. ‘We
zitten hier op ruim 800 meter hoogte en
de winters in Polen zijn koud. Het kan
hier van het ene op het andere moment
twintig graden vriezen. En de sneeuw die
valt helpt ook niet mee. Maar bij deze
hal is het, op wat bestrating na, gelukt
de opleverdatum te halen. Het voordeel
is dat Polen geen vorstverlet kent zoals
Nederland. Tenminste niet in de staalbouw, die gaat bij -20 gewoon door. Het
natte werk kan vanzelfsprekend niet
doorgaan bij die temperaturen.

Lange werkdagen
De extreem korte bouwtijd van dit
project kon gehaald worden Ocmer’s
conceptmatige werkwijze. Ocmer biedt
opdrachtgevers turnkey totaaloplossin-

gen en realiseert bouwprojecten vanaf
ontwerp tot en met sleutelklare oplevering. Doordat zij de engineering, de
productie, het transport, de montage, het
projectmanagement en de bouwvergunningsaanvragen zelf verzorgen, kunnen
ze snel schakelen. ‘Bij dit project hebben we al voor het contract was getekend maatregelen getroffen die konden
versnellen’, vertelt Westland. ‘We zijn
natuurlijk niet gaan bouwen, maar konden wel direct starten toen de handtekening was gezet. Daarnaast hebben we
verlengde werkdagen ingevoerd. Voor de
mannen hier is dat geen probleem. Zij
slapen in de buurt van het project omdat
de afstanden hier te groot zijn om dagelijks te reizen. Vaak wonen ze hier een
kilometer of 400 vandaan.’
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Wemeco 3 • Kudowa Zdroj

Hal en kantoor zijn opgetrokken met een systeem van Remco Ruimtebouw

Voordelen en nadelen
Ocmer behoort tot de top 10 turnkey
bouwbedrijven in Polen. Sinds haar oprichting in 1994 heeft het bedrijf al meer
dan 1.000.000 m2 bedrijfsruimte gerealiseerd voor honderden klanten in diverse
sectoren. Het bedrijf is gevestigd in Lodz
(Polen). Westland woont zelf al sinds
1995 in Warschau. Hij is dan ook helemaal ingewerkt in de Poolse bouw. ‘Er
zijn hier veel minder regels. Dat maakt
het soms lastiger en soms juist prettiger om te werken. Er worden minder
veiligheidsmaatregelen getroffen. Dat is
vervelend. Aan de andere kant kan je als
jonge werknemer veel sneller opklimmen. Je krijgt veel sneller dan in Nederland verantwoordelijkheden en daarmee
ook veel meer kansen.’

Laad- en losdeuren
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Stone
solutions
PROFESSIONEEL LIJMSYSTEEM VOOR STEENSTRIPS

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

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

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

Het goede gevoel, het juiste te doen.

Medio april
beschikbaar

