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HOE BRANDVEILIG
IS UW BEDRIJF?

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

Unica Brandbeveiliging

www.unica.nl/brandbeveiliging

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

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

www.ibbkondor.nl
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Vakblad IndustrieBouw is een bouwtechnisch vakblad waarin de nadruk ligt op
projectbeschrijvingen van bouwwerken voor industrie, utiliteit, logistiek en voor
de agrarische sector. Artikelen richten zich op materialisering en detaillering
van gebouwen, innovatieve bouwmaterialen, kostenbesparende oplossingen en
manieren om het bouwproces in te richten.
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enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere
manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Hoewel dit vaktijdschrift
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Tekst: Robbert Roos

Transparante

verbinding van oud en nieuw
Museum De Lakenhal in Leiden is sinds vorig jaar
voor het publiek gesloten. Het monumentale gebouw
ondergaat een grote transformatie. De oude delen
van het museum worden grondig gerestaureerd en
gerenoveerd, en er komt moderne nieuwbouw bij. De
grote uitdaging is om de nieuwbouw een geheel te
laten vormen met de bestaande museumgebouwen.

Het museum in Leiden zit in een voormalig keurhal voor lakense stoffen dat
in 1640 werd ontworpen door architect
Arent van ‘s-Gravesande. Vanaf 1874
kwam het museum in deze Laecken-Halle. Door de eeuwen heen is de voorkant
van het gebouw niet veranderd. De rest
van het museum heeft eerder renovaties en veranderingen ondergaan. Sinds
eind januari ondergaat De Lakenhal een

nieuwe transformatie. Deze is ontworpen
door architectbureaus Julian Harrap Architects (restauratiegedeelte) en HappelCornelisseVerhoeven (nieuwbouw). Bouwcombinatie Nieuw Laecken, bestaande uit
IBB Kondor en Koninklijke Woudenberg
Armeide, zorgt voor de realisatie van het
ontwerp. Projectleider Jan Holleman: ‘Op
dit moment zijn we bezig met de opbouwwerkzaamheden, zoals de fundering

Opdrachtgever
Gemeente Leiden

Adviseur bouwhistorie
Studio BAAC ‘s, Hertogenbosch

Architect restauratie
Julian Harrap Architects, London (UK)

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

Architect nieuwbouw
HappelCornelisseVerhoeve, Rotterdam
Adviseur constructie
Van Rossum, Amsterdam
Adviseur installatie
Arup, Amsterdam
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Installaties
Homij Technische Installaties, Vianen
Bouwperiode
januari 2017 - 16 juli 2018

en de begane grond van de nieuwbouw.
Tegelijk werken we aan gevels-, daken en
vloeren in het oude gedeelte.’

Verbindende Achterplaats
Ten opzichte van de oudbouw wordt
in het nieuwe bouwdeel met andere
materialen gewerkt. De plafonds van
de nieuwe museumzalen worden van
beton, de gevelkozijnen van aluminium

Bouwprogramma
Renoveren, restaureren, uitbreiden
museumzaal en bouw expositiezalen
Bruto vloeroppervlakte
Restauratie 5.000 m2,
nieuwbouw 2.800 m2

Leiden • Museum De Lakenhal

Voor het eerst sinds 1992 is het voorplein van de ‘Laecken-Halle’ nu weer te zien in de oorspronkelijke
staat, zoals het in 1640 door architect Arent van ’s-Gravesande werd ontworpen. In 1992 kreeg
het voorplein een tijdelijke, glazen overkapping om ruimte te bieden aan de kassa, garderobe en
museumwinkel. Deze worden in de nieuwe situatie inpandig gerealiseerd. Foto: Karin Borghouts
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De begane
grond van de
nieuwbouw
verrijst Foto:
Buro JP

Verbindend element: de Achterplaats
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Leiden • Museum De Lakenhal
Nieuwbouw aan de Lammermarkt
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Museale installaties voor
De Lakenhal
Bij het museum De Lakenhal heeft Arup het werktuigbouwkundig en elektrotechnisch ontwerp gemaakt en geadviseerd over
brandveiligheid en verlichting voor zowel de renovatie als de
nieuwbouw. Arup blijft na de VO, DO en bestekfase actief tijdens
de uitvoering om de kwaliteit te waarborgen.
Mark Koks, ingenieur en projectmanager bij Arup: ‘Interessant
aan dit project is de combinatie van oud- en nieuw. Beide hebben hun specifieke uitdagingen. Bij de oudbouw hebben we
bijvoorbeeld op de bukzolder van de 17e-eeuwse Laeken Halle de
luchtbehandelingskasten vervangen en koeling, bevochtiging en
geavanceerde filtering toegevoegd. Na een 3D-scan hebben we
alle installaties in een BIM-model uitgewerkt zodat alle voorzieningen op de bukzolder geïntegreerd konden worden. We hebben
daarin de grenzen opgezocht.
‘Ook bij de nieuwbouw gaat het om twee grote museale zalen
waar alle installaties onzichtbaar in de schaaldaken worden geïntegreerd. Met deze oplossingen wordt een bijzonder efficiënte
installatie en een stabiel museaal klimaat gerealiseerd’, aldus
Koks. ‘Wat ons bij het project geholpen heeft, is onze uitgebreide
museale ervaring met onder andere het Mauritshuis, Rijks
museum en museum Voorlinde.’

Het glas uit het bovenraam van de koepel
in de hal voorzichtig uitgenomen. Het
originele glas wordt gerestaureerd en
teruggeplaatst. Foto: Doro Keman

Arup in the Netherlands
is hiring!

Technische ruimte op zolder
De ‘bukzolder’

Are you looking for
new colleagues?
Join us!
www.arup.com/careers

We shape a better world.
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Leiden • Museum De Lakenhal

en de vloer van de begane grond wordt
in terrazzo uitgevoerd. De vier bouwdelen die uit verschillende tijden stammen,
worden door een heropening van de
Achterplaats met elkaar verbonden. Dit
centrale binnenplein krijgt een glazen
overkapping. De wand tegen de Harteveltzaal wordt in nieuw metselwerk
uitgevoerd en de Achterplaats-vloer in
terrazzo. De oude gevels van de Lakenhal
worden gerestaureerd en zijn vanuit de
Achterplaats zichtbaar.

Joristrap
Aan de voorzijde verdwijnt de glazen
overkapping op het voorplein en wordt
het entreegebied vernieuwd. De veranderingen hebben consequenties voor de

Joristrap aan de noordzijde van de Lakenhal. De trap uit de 19e eeuw heeft twaalf
gebrandschilderde ramen uit de 16e eeuw.
‘De historische trap is verwijderd en wordt
op een nieuwe positie gezet’, vertelt Holleman. ‘Daar blijft de trap de eerste en de
tweede verdieping verbinden.’

Zorg
Het monumentale pand wordt met zorg
vernieuwd. Er zijn veel deskundigen
bij betrokken en er is veel overleg in de
aanpak van de verbouwing. ‘De grote
uitdaging is om het stuk nieuwbouw een
geheel te laten vormen met hetgeen wat
er al staat’, aldus Holleman. ‘De transparante verbinding tussen oud en nieuw
heeft daarin een belangrijke rol.’

EDE
Enka

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

Tweede stadshart voor Utrecht in

Leidsche Rijn
Sinds haar oprichting groeit de Utrechtse wijk
Leidsche Rijn bijzonder snel. Het is inmiddels zo
groot, dat het een eigen stadshart verdient. Aan
dit prestigieuze project, Leidsche Rijn Centrum,
werken maar liefst vijf architecten en vier
aannemers(combinaties) naast elkaar.

Coördinerend aannemer voor het gehele
centrum is de bouwcombinatie HurksSlokker. In die rol is zij verantwoordelijk voor de bewaking van de logistieke
bewegingen op tijd en plaats. Daarbij
hoort de fysieke toegangscontrole van
de bouwlocatie. Per dag zijn er zeker
250 vrachtwagenbewegingen, er staan
dagelijks 12 kranen op de bouw en op
de drukste momenten werken er 1.000
+ bouwvakkers. ‘Het hoort bij onze
taken om te registreren wie er op welke
momenten op de locatie is’, zegt project-

Opdrachtgever
Leidsche Rijn Centrumplan BV (samenwerking a.s.r. en Vestada)

Installaties
Van der Sluis Technische Bedrijven,
Genemuiden

Architecten
AWG Architecten, Prof. Hans Kollhoff
Architekten, Geurst en Schulze, DOK
Architecten en Cruz y Ortiz Arquitectos
Sevilla

Grondwerk, riolering, buitenruimte
Van Wijk Nieuwegein, Nieuwegein

Adviseur bodem, water, infra
Fugro, Leidschendam
Hoofdaannemer
Bouwcombinatie Hurks-Slokker CPL
(tevens projectcoördinatie)
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Liften
Schindler Liften, Den Haag
Dakwerken
Zaanstad Dakwerken, Wormerveer

Het nieuwe
stadshart in
vogelvlucht

leider Cees Slaats. De bouwcombinatie
speelt ook een rol bij het handhaven van
de maatregelen die moeten leiden tot
een tweesterren Breeam-certificering
voor de commerciële laag. Slaats: ‘Denk
daarbij aan rittenadministratie, voorzieningen voor mindervaliden en welzijnsmaatregelen.’

17 miljoen liter water per dag
Het bouwproces bestaat voor HurksSlokker uit twee delen. In oktober 2015
werd het eerste deel opgeleverd: een on-

Bouwprogramma onderbouw
parkeergarage met 1.300 openbare en
670 private parkeerplaatsen, expeditiestraten, transportbaan
Bouwprogramma bovenbouw
762 appartementen (322 koop, 440
huur voor Vesteda), 10.000 m2 kantoren,
22.400 m2 retail, 5.600 m2 foodmarkt,
3.000 m2 dienstverlening, 4.000 m2
horeca en 3.000 m2 maatschappelijke
voorzieningen
Officiele opening voorjaar 2018

Tekst: Mirjam Oomens

De grootste bouwput van Nederland
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DAKMAN
SCHAP IS
MEESTER
SCHAP

zaanstaddakwerken.nl

Schindler 5500 uitgerust
met PORT-technologie.
Beauty & brains.
Met ons intelligent en revolutionair verkeersmanagementsysteem
dat mensen sneller dan elke andere liftbesturing naar hun
bestemming brengt, en onze superieure Schindler 5500 lift, brengt
Schindler de functionaliteit van Uw gebouw tot het hoogste niveau.
Duurzame en efficiënte oplossingen voor stedelijke mobiliteit waarop
U kunt vertrouwen zowel vandaag als morgen.

www.schindler.nl
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Leidsche Rijn • Stadscentrum Leidsche Rijn

dergrondse expeditiestraat met gangenstelsel en goederenlift voor de winkelbevoorrading en een parkeergarage. Samen
vormen zij de onderbouw van Leidsche
Rijn Centrum, 55.000 vierkante meter
groot. Slaats: ‘Dertien maanden was een
extreem korte bouwtijd hiervoor. We
hebben letterlijk dag en nacht gewerkt.’
Veel aandacht ging uit naar de bemaling
van de grond: 17 miljoen liter water per
dag (zie het kader op pagina xx). Het perceel grenst aan dat van een monumentale boerderij die niet mocht verzakken.
‘Door nauwgezette monitoring en een
gedegen plan voor bemaling en retourstromen is dat ook gelukt’, aldus hoofduitvoerder Geert de Valk.
Hof van Bern, een van de vele verblijfszones van het centrumplan

De openbare inrichting wordt gerealiseerd door:

Aannemersbedrijf van civiel- en cultuurtechnische werken

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen
aanleg en herstel van(beton)bruggen
verhuur van grondverzetmaterieel
bodemsanering KIWA-erkend
waterbouwkundig werk
▪
sloopwerk
wegenbouw
▪
grondwerk
betonbouw
▪
riolering

Bezoekadres:
Kamperzeedijk 107
8281 PD Genemuiden
Postadres:
Kamperzeedijk 57
8281 PB Genemuiden

www.vanwĳknieuwegein.nl

T:
E:
W:

038 - 344 65 55
info@vd-sluis.nl
www.vd-sluis.nl

VAN DER SLUIS

INSTALLATIE
Sanitair en riolering
Gas, lucht en verwarming
Elektrotechniek
Lood- en zinkwerken
Woningbouw | Renovatie | Beheer & Onderhoud | Utiliteit | Versan
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Lastige logistiek
Het tweede deel van de opdracht bestaat
uit een deel van de bovenbouw: drie
bouwblokken met 11.133 commerciële
vierkante meters en 209 woningen. In
totaal zijn er vier percelen bovenbouw
met elk een eigen aannemer. Voor hen is
het zeker geen eenvoudige repeterende
opdracht, aangezien de ontwerpen voor
de panden uit de kokers van vijf verschillende architecten komen. Het aangezicht
van de gevels is daardoor divers, en het
heeft ook invloed op de bouwwijze. Waar
mogelijk wordt met prefab onderdelen
gewerkt (onder andere de vloeren en
gevels), aangevuld met metselwerk ter
plaatse. De Valk: ‘Wij laten de onderdelen transporteren via de binnentuin van
onze bouwdelen, zodat ze van daaruit
naar hun plaats getild kunnen worden.’
In de nog komende fasen van de bouw
wordt de logistieke aanvoer lastiger. Dan
wordt de bestrating aangelegd en loopt
alle aan- en afvoer over een baan waarbij,
door een in gebruik zijnde busbaan op
drie meter afstand van het aanvoertraject, uitwijken niet mogelijk is. ‘Vrachtwagens moeten meteen kunnen lossen
en weer vertrekken, er is geen ruimte om
ze te laten wachten’, aldus De Valk.
Het volledige project is in BIM uitgewerkt
en nagenoeg elke betrokken partij werkt
ermee. ‘De aannemers werken per bouwdeel met een eigen BIM-uitwerking. Voor
het beheer en onderhoud kunnen deze
in een later stadium aan elkaar worden
gekoppeld’, besluit Slaats.

Gebouw De
Edmund,
gelegen aan de
Grauwaartsingel,
ging als eerste in de
verkoop en omvat
88 koopwoningen
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Dakwerk: strakke
coördinatie en just-in-time
Werken aan Leidsche Rijn Centrum is niet-alledaags, vindt Adrie
Swart. Hij is directeur van Zaanstad Dakwerken, verantwoordelijk
voor de noodvoorzieningen voor het kelderdek in de eerste fase
en nu bezig met de realisatie van de bouwkundige aansluitingen
in de gevels, de dakbedekkingen van de gebouwen en aluminium
geveldelen. ‘Een van de grootste bouwputten van Nederland,
iedereen kent het. De omvang en snelheid maken het project tot
iets bijzonders.’

Innovaties in gevelaansluiting
Het projectteam voor Leidsche Rijn Centrum heeft de taken duidelijk verdeeld: een projectleider, een man voor het dak, een ander
voor de communicatie over het logistieke deel. ‘Wij leveren zelf
het materiaal aan op just-in-time basis’, aldus Swart ‘dat vergt een
behoorlijke coördinatie van het logistieke gedeelte. De aantrekkende economie zorgt er verder voor dat het moeilijker wordt om
bepaalde materialen te krijgen. Met strak overleg en een vooruitstrevende planning weten we dit te ondervangen.’ De gebruikte
materialen zijn regulier, maar er wordt wel rekening gehouden
met innovaties, met name in de gevelaansluiting: ‘Het gebruik van
loodvervangers komt ten goede aan het milieu’, besluit Swart.

Slimme
transportinstallaties
Leidsche Rijn Centrum telt na de oplevering maar liefst 75 transportinstallaties, bestaande uit roltrappen, rolbanen, personen- en
goederenliften. Voor de bereikbaarheid van de woningen zijn
tractieliften zonder dakopbouw toegepast. ‘Normaal gesproken
prikt een liftschacht door het dak heen om te voldoen aan de veiligheidseisen’, legt Marc Twickler uit. Hij is key-accountmanager
bij Schindler Liften. ‘Wij hebben een Temporary Safety Device
ontwikkeld (TSD), die het mogelijk maakt dat schachten naar
boven toe niet nodig zijn met behoudt van de veiligheidsruimte
voor de monteurs conform de NEN81-20/50. Dit maakt esthetisch
een groot verschil op platte daken.’
Voor transport tussen de parkeerkelder en de Jumbo Foodmarkt
zijn zes tapis roulants (rolpaden) en twee heavy duty (vandaalbestendige personen-goederenliften ) geplaatst, geschikt voor
24-uurstransport van winkelwagens.

Predictive maintenance concept
Alle liften zijn gekoppeld via een GSM-module zodat gebruikers
naar buiten kunnen bellen bij een eventuele calamiteit. Een
analoge telefoonlijn is overbodig. Twickler: ‘Een ander voordeel
van de GSM-module is ons ‘predictive maintenance concept’.
Hiermee kunnen we op afstand de status van de lift monitoren
en vroegtijdig storingen en/of gebreken constateren. Meestal
voordat een storing daadwerkelijk optreedt. Dit uit zich in hogere
beschikbaarheid van de lift. Onze storingsmonteurs hebben via
een app toegang tot de melding en bijhorend actieplan, dat door
dit systeem vroegtijdig werd ingepland.

Op het gebied van geo-gerelateerde
vraagstukken!

55

Smart escalators and elevators

Landmeetkundige diensten
Geotechnisch grond- en laboratoriumonderzoek
■■ Funderings-, damwand en bemalingsadviezen
■■ Funderingsonderzoek bestaande
bouwwerken
■■ Georisicoanalyses en monitoring
■■

Eind 2017 introduceert Schindler het Schindler-AHEAD concept, waarbij liften en roltrappen gekoppeld zijn aan het
internet (IoEE). Hierdoor ontstaan smart escalators and elevators met bijna 100 % beschikbaarheid, omdat ze constant
gemonitord worden. De liften in Leidsche Rijn Centrum zijn
hier volledig op voorbereid en worden aangesloten na de
introductie van Schindler AHEAD.

■■

JAAR DÉ SPECIALIST

Fugro NL Land
070 3111333
info@fugro.nl
www.fugro.nl
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Leidsche Rijn • Stadscentrum Leidsche Rijn

Bemaling beheersbaar door monitoring
In opdracht van ASR heeft Fugro werkzaamheden uitgevoerd voor het Centrumplan
Leidsche Rijn waarin onder andere een
verdiept aangelegde expeditiestraat is
gelegen. Op basis van een uitgebreid gronden laboratoriumonderzoek zijn haalbaarheids- en variantenstudies uitgevoerd voor
de fundering en bouwput (grondkering
en bemaling).

uitvoering met bemaling. Hiervoor moest
een grote hoeveelheid grondwater worden
afgemalen en dient binnen een groot gebied
rekening te worden gehouden met verlagingen van de grondwaterstand en bijkomende
effecten, zoals maaiveldzettingen, beïnvloeding van grondwaterverontreinigingen en
WKO-systemen.

Strenge eisen
Bemaling
Op basis van geo-risico’s en financiën zijn
keuzes gemaakt voor het ontwerp van de
fundering en bouwput en is gekozen voor

Vanwege de totale hoeveelheid te onttrekken grondwater is door Fugro een
MER-beoordelingsnotitie opgesteld en de
vergunningaanvraag, inclusief de bijhorende

Totaalinstallateur
Een sterke en betrouwbare partner voor elk integraal en duurzaam bouwproces. Dat is Van der Sluis Technische Bedrijven. De
inmiddels ruim tachtig jaar jonge onderneming heeft door de
jaren heen een bijdrage geleverd aan de bouw en de renovatie
van woningen, bedrijven, instellingen, fabrieken en agrarische
bedrijven.
De terreinen waarop het bedrijf actief is, zijn zeer uiteenlopend,
waardoor Van der Sluis Technische Bedrijven een brede bundeling
van techniek kan bieden. De Van der Sluis Technische bedrijven
zijn gevestigd in Genemuiden en bieden dagelijks werk aan zo`n
600 mensen.

effectenstudie verzorgd, evenals definitieve
adviezen voor fundering en ontgraving.
Het hoogheemraadschap en de gemeente
eisten een 100% retourbemaling en stelden
strengen eisen aan zettingen, beïnvloeding
van grondwaterverontreinigingen en trillingen, welke de grootste risico’s betroffen. Er
is een monitorings- en actieplan opgesteld
en voorzien in (online) monitoring waardoor de geo-risico’s beheersbaar bleven. De
werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen de
gestelde eisen en zonder schade.

‘Veel werkzaamheden op
een postzegel’
Het volledige gebied voor Leidsche Rijn Centrum wordt bouw- en
woonrijp gemaakt door Van Wijk Nieuwegein. Dit valt binnen
de raamovereenkomst die Van Wijk Nieuwegein heeft met de
gemeente Utrecht hebben voor de inrichting van de openbare
ruimte. In totaal gaat het om 57.000 m2. Om esthetisch een link
naar de oude binnenstad te maken, wordt veel gebruik gemaakt
van natuursteen en gebakken materiaal. Deze materialen zijn
tevens duurzamer.

Alternatieve materialen

Onder de overkoepelende naam Van der Sluis Technische Bedrijven vallen drie bedrijfsonderdelen:
- Installatietechniek (Van der Sluis Woningbouw, Van der Sluis
Renovatie, Van der Sluis Utiliteit, Van der Sluis Beheer & Onderhoud, Versan)
- Metaalconstructie (Van der Sluis Constructie)
- Agrarisch (Van der Sluis Agri)

Voor het bouwrijp maken werd gedeeltelijk met niet-alledaagse
materialen gewerkt. ‘Het hele openbare deel wordt gemaakt op
een parkeergarage’, zegt directeur uitvoering Ben van Miltenburg.
‘Dat laat een laag van maximaal één meter over om het werk in
te maken. Voor riolering hebben we daarom speciale polymeerbuis (beton met kunsthars) gebruikt, in plaats van betonnen buis.
Deze zijn veel harder en daardoor met minimale dekking toch in
staat om de druk van het verkeer op te vangen.’

Installatietechniek

Tijdsdruk

Van der Sluis Technische Bedrijven heeft alles in huis om zich een
totaalinstallateur te mogen noemen dat zich richt op het gehele
proces vanaf advies – ontwerp – uitvoering – beheer – onderhoud
en renovatie.

Omdat Van Wijk de openbare ruimte tussen de nog in aanbouw
zijnde bebouwing aanlegt, heeft men te maken met alle bouwers
plus de gemeente. ‘Veel werkzaamheden op een postzegel’, zo
omschrijft Van Miltenburg het gevoel dat soms de kop opsteekt.
‘Je hebt met veel partijen en logistieke stromen te maken die
allemaal samenkomen in een nauwe ruimte. En dan is er nog de
tijdsdruk op het project. In april opleveren: dat is voor ons het
spannendste element.’

Het bedrijf heeft zich de afgelopen tientallen jaren gespecialiseerd in verwarmings-, loodgieters en elektrotechnische installaties voor met name de woning- en utiliteitsbouw.
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Pas Rokerij • Berkel-Enschot
Tekst: Marije Klein

Voor dit project verzorgden wij de sanitaire installaties
Watermanstraat 33 5015 TG Tilburg
013 – 456 39 61 - info@bvdschoot.nl

Met een goed gevoel koelen
Het duurzame karakter van Pas Rokerij is ook doorgevoerd bij de
keuze van de koelinstallatie. Die is ontworpen en wordt geleverd
en geïnstalleerd door Govers Koeltechniek in Gilze. ‘We hebben
één centrale koelinstallatie ontworpen om alle te koelen ruimtes
aan te sturen’, aldus eigenaar Jack van den Bergh van Govers
Koeltechniek. ‘In totaal koelen we negen ruimtes tot drie verschillende koelniveaus. Er moet gevroren worden, we maken een
diepkoelruimte en er zijn zeven geconditioneerde ruimtes, om in
te werken of voor geconditioneerde opslag van de hammen.’

CO2 is beter

Van den Bergh heeft twee mogelijkheden voorgerekend voor Pas:
‘De traditionele manier van koelen gaat met het synthetische
koudemiddel freon. Dat is goedkoper bij aanschaf van de installatie, maar het gebruikte systeem staat onder druk in de publieke
opinie. Bij lekkage van het gas levert het een bijdrage aan het
broeikaseffect. Uiteindelijk koos Pas voor het andere systeem,
met CO2 als koudemiddel. Dit is een milieuvriendelijk en duurzaam alternatief. Iets duurder dan een systeem met freon, maar
het prijsverschil valt deels weg door de energie-investeringsaftrek. Om het geheel nog duurzamer te maken levert de installatie
restwarmte aan de verwarmingsinstallatie van het gebouw. Pas
kan dus straks met een goed gevoel koelen.’

Projectleider Ronald van den Bergh naast de CO2
transkritische koelcentrale voor Pas Rokerijen
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R&R Systems B.V.
Vliet 17
5422 VV Gemert
The Netherlands
T: +31(0)492-322437
E: info@energieverdieners.nl

Pas Rokerij bereidt ambachtelijk gerookt vlees. Het bedrijf
begon in 1865 als kleine slagerij, groeide uit tot een
groot bedrijf en is nu dan ook opnieuw toe aan grotere
huisvesting. Aan de Stegge Twello is aangetrokken
om een nieuw pand te realiseren. ‘We gaan de rokerij
casco bouwen, doen ook de afbouw van het kantoor en
coördinatie van de nevenaannemers.’
De voorgevel:
lichtgrijze golfplaten
afgewisseld met
kunststof rabatdelen

Rokerij
op de groei

Dat wordt
een stuk
efficiënter
werken

De rokerij bestaat straks uit meerdere
productieruimen, verdeeld over twee
verdiepingen. ‘Het wordt een staalconstructie met sandwichpanelen op de
gevel’, aldus Kappert. ‘De voorkant krijgt
een schijngevel: lichtgrijze golfplaten
afgewisseld met kunststof rabatdelen.’

Dynamisch meedenken
De casco oplevering maakt het volgens
Kappert iets uitdagender: ‘De binnenwanden en installaties verzorgen wij niet. Dat
betekent ook dat we nogal wat informatie
van anderen nodig hebben en dat vergt

veel overleg. De installateurs zijn nog aan
het engineeren en wat zij bedenken heeft
gevolgen voor ons. Het is dus een dynamisch proces en daar gaan wij voor zover
mogelijk dynamisch mee om.’

Pekelbestendige vloer
Aan de Stegge is onder meer voor de
nieuwbouw van Pas uitverkoren door de
uitgebreide ervaring in het bouwen van
foodbedrijven. ‘Wij weten precies wat er
nodig is om aan de hygiëne- en voedselveiligheidseisen te voldoen’, legt Kappert
uit. ‘Welke coating moet je gebruiken,

welke vloer kan je het beste leggen op
welke plek? Zo zit bij Pas straks een
afdeling op de eerste verdieping waar
gepekeld gaat worden. Heel veel water
en zout dus. Daarom komt daar een
constructie met een dubbele vloer. Over
de druklaag komt een waterkerende laag
dakbedekking waarop een zwevende
deklaag komt van de firma Ruys. Het
water krijgt zo geen kans om naar beneden te stromen en de pantserdekvloer is
bestand tegen zout.

Mooie hoge ruimtes
De grotere behuizing gaat grote voordelen brengen voor Pas stelt Kappert: ‘Ze
krijgen mooie hoge ruimten waar het
bedrijfsproces continu door kan gaan; nu
moeten ze nog af en toe spullen verplaatsen omdat ze geen ruimte hebben.
Het productieproces wordt nu een stuk
efficienter. Het is bovendien op de groei
ontworpen. Als het af is kan Pas voorlopig vooruit in een prachtig pand.’

Opdrachtgever
Pas Rokerijspecialiteiten BV, Tilburg

W-installaties
R&R Systems, Gemert

Dekvloeren
Ruys Vloeren, Apeldoorn

Aannemer
Aan de Stegge Twello

Koelinstallatie
Govers Koeltechniek, Gilze
Riolering, waterleiding, sanitair
B. Van der Schoot, Tilburg

Bouwperiode
april 2017 – september 2017

E-installaties
Hultermans, Kaatsheuvel

Afbouw productieruimten
Kim Nederland, Apeldoorn

Bruto vloeroppervlakte
3.600 m2, waarvan 270 m2 kantoren,
kleedruimten etc.
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Pas Rokerij • Berkel-Enschot

Duurzaam verwarmen
en koelen

Mooie randvoorwaarden
creëren voor hygiëne

Koeling en verwarming van de rokerij gaan energiezuinig gebeuren: verwarmen met zeer lage temperaturen, koelen met relatief
hoge temperaturen. ‘Wij gebruiken de juiste warmtepompen’,
aldus Eric van Houtum van R&R systems, die de klimaatinstallatie
levert en monteert. ‘Daarbij werken we onder andere met onze
Hecofloor, in combinatie met PVT-zonnepanelen een PV-paneel
met thermische collector.’

Alle disciplines die bij de bouw betrokken zijn houden rekening
met de hygiëne normen. Ook de sanitaire installaties zullen
moeten passen bij de regels voor een voedselverwerkend bedrijf.
B. van der Schoot, loodgieter te Tilburg, zorgt daar voor bij Pas
Rokerij . ‘Wij leggen de riolering, waterleiding en de sanitaire
toepassingen aan in de nieuwbouw in Berkel-Enschot’, aldus
Frans van der Schoot, directeur van het loodgietersbedrijf. ‘Bij
die aanleg houden wij vanzelfsprekend rekening met bijzondere maatregelen.’

Bij het systeem is vooral de combinatie van die zaken belangrijk:
‘De lamellen onder de vloer hebben meer verwarmd oppervlak
dan gewoonlijk. We hebben drie strekkende meter lamellen per
m2, wat vergelijkbaar is met slangen 4 cm h.o.h, in combinatie
met verticale bodemlussen als bodemopslag. Juist de bodembalans is daarbij belangrijk. Warmte of kou die we uit de bodem
halen, brengen we er weer in terug gestuurd door PVT-panelen.
Dit zorgt voor een optimaal rendement van de warmtepompinstallatie en een goede bodembalans, waardoor het systeem
zichzelf in 5 jaar terugverdient.’

Devro Gendt - collageen

Delicia Tilburg - chocolade

Hutten Heeten - vleesverwerking

Ameco Apeldoorn - vleesverwerking

Zo noemt Van der Schoot de schoonmaaktoepassingen: ‘Bij
toegangen hoort onvermijdelijk het desinfecteren van de handen.
Je kan pas naar binnen als dat gebeurd is. Mooi dat we daar de
randvoorwaarden voor mogen creëren. Er komt ook een laarzenwasmachine. En we hebben op de begane grond en op de
verdieping vloer een afvoer met vetafscheiding gemaakt. Met
vloerputten van roestvrij staal uiteraard. Fraai project.’

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

Hems / Fortuna Oss - vleesverwerking

Devro Gendt - collageen

www.adst.nl

Chiquita Gorichem - bananenrijperij

Aan de Stegge, de specialist in huisvesting voor de voedingsindustrie
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Hotel

Waalre • Bastion Hotel

met uitzicht op Schotse Hooglanders

42 meter hoog,
met een dakluifel

Opdrachtgever
Bastion Groep, Utrecht
Architect
Lambert Architecten, Amsterdam
Aannemer
Hurks Bouw, Eindhoven

Installateurs
Steegman Elektrotechniek BV, Den
Haag (E-installaties), Technisch Buro
Kaptein BV, Rijswijk; Radiair Totaalinstallatie, Lopik (klimaatinstallaties);
Installatiebedrijf J.C. Kersbergen, Zeist
(waterleiding, riolering, sanitair)

Bouwperiode
oktober 2016 – juli 2017
Vloeroppervlakte
7.500 m2
Aanneemsom
totaal € 8.550.000
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Tekst: Margot Visser

Loodgieterswerk in
vertrouwde handen
Als ‘huisloodgieter’ van de Bastion Groep werd installatiebedrijf
J.C. Kersbergen ingeschakeld om de riolering en waterleiding
voor het nieuwe hotel in Waalre te realiseren. Ook verzorgde het
bedrijf de montage van het sanitair. De installateur uit Zeist heeft
voor de meeste nieuwbouwhotels van Bastion het loodgieterswerk gedaan en is tevens de vaste onderhoudspartij voor de
regio Utrecht/Apeldoorn/Amsterdam. Op het project in Waalre
fungeert J.C. Kersbergen als hoofdaannemer van Bastion, met de
isoleerder als onderaannemer.

Met twaalf verdiepingen is het nieuwe
Bastion hotel in Waalre de hoogste
vestiging van de keten. De overkragende
dakranden en het zwevende metselwerk
geven een zekere allure aan het gebouw.
In amper negen maanden tijd wist
bouwbedrijf Hurks dit project te realiseren.

Loodgieterswerk, dak- en zinkwerk zijn de hoofdactiviteiten van
het bedrijf. In 1954 begonnen als eenmansbedrijf, is J.C. Kersbergen nu uitgegroeid tot een landelijk opererend bedrijf met
zeventig vakmensen en specialisten in dient.

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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Waalre • Bastion Hotel

De Bastion Groep was al enige tijd op
zoek naar een goede locatie in de regio
Eindhoven. Op Park Diepenvoorde, het
kantorenpark dat Hurks Bouw in zijn
geheel ontwikkelde en realiseerde, was
nog één vrije bouwkavel beschikbaar.
De gunstige locatie langs de op- en
afritten van de A2 en A67 en het fraaie
uitzicht op de omliggende weilanden
met Schotse Hooglanders overtuigden
de puur Nederlandse hotelketen om hier
een nieuwe vestiging neer te zetten. Het
vormt een welkome aanvulling op het
regionale hotelaanbod.

156 kamers
De nieuwbouw heeft een hoogte van 42
meter, waarmee het het hoogste hotel
binnen de Bastionketen is. Op de begane grond bevinden zich de algemene
ruimten waaronder een restaurant, bar,

lounge en fitnessruimte. De 156 kamers
zijn verdeeld over twaalf verdiepingen.
Voor het hotel komen 130 parkeerplaatsen. Een opvallend architectonisch element is de dakluifel met zwevend metselwerk. Dit geeft de bovenste verdieping
de uitstraling van een luxe penthouse.

In 88 dagen op hoogte
Snelheid van werken was cruciaal op dit
project. Hurks Bouw kreeg negen maanden de tijd om de nieuwbouw te realiseren. ‘We hebben eerder het Bastion Hotel
in Tilburg gebouwd. Ook daar hadden we
negen maanden de tijd, maar was het
volume veel kleiner’, vertelt projectleider
Mark Rijpert. Het prefab betonnen casco
werd dan ook voortvarend opgebouwd.
Per verdieping had het bouwbedrijf vier
dagen nodig. Ondanks 22 onwerkbare
dagen, waarvan twaalf vorstdagen en

twee weken kerstsluiting, was het hotel
in 88 dagen tijd op hoogte. Door de
toepassing van gasbeton binnenwanden
konden vervolgens ook in de afbouw
snel meters worden gemaakt.

Door elkaar
In juli vindt de oplevering plaats. Een uitdagende factor is volgens Rijpert dat de
inhuizing van het hotel tijdens de opleverwerkzaamheden plaatsvindt. ‘Bastion
wil, zoals overigens ieder hotel, dat alle
kamers volledig zijn ingericht zodat het
meteen na oplevering kan gaan draaien.
Dat betekent dat er allerlei werkzaamheden door en naast elkaar lopen in de
laatste bouwfase. Het vergt een flexibele
houding van beide kanten. Gelukkig is
dat hier heel goed verlopen.’

Entree
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Bastion Hotel • Waalre

Klimaattechniek biedt
comfort en hoog rendement
Samen met Steegman Elektrotechniek uit Den Haag en Technisch
Buro Kaptein BV uit Rijswijk vormt Radiair Totaalinstallatie het
vaste installatieteam voor de nieuwe hotels van de Bastionketen.
De totaalinstallateur uit Lopik realiseert voor het nieuwe hotel in
Waalre de klimaatinstallatie. Gekozen is voor een LG Multi V VRF
systeem met warmteterugwinning, bestaande uit 10 buitendelen
en 155 binnendelen. De warmte die in de ene kamer vrijkomt om
te koelen, kan in een andere kamer worden gebruikt om te verwarmen. De vloerverwarming in de hotelkamers en de algemene
ruimten is bovendien gekoppeld aan dit VRF systeem, wat voor
een nog hoger rendement zorgt.
‘Snelheid van werken was op dit project cruciaal’, vertelt projectleider werktuigbouwkunde Ton Maat. Door de uitstekende samenwerking met aannemer Hurks en de twee installatiepartners
wist Radiair Totaalinstallatie de klus succesvol en op tijd te klaren.

Elektrotechniek

√ Ontwerp / advisering
√ Elektrotechniek
√ Data / telefonie
√ Beveiliging
√ Brandbeveiliging
√ Onderhoud / EVK

www.steegman.nl

Continuiteït in Kwaliteit

Steegman Elektrotechniek:
focus op functionaliteit
Als vaste installatiepartner van Bastion Hotels heeft Steegman
Elektrotechniek BV een efficiënte werkwijze ontwikkeld voor
de inrichting van de elektrotechnische installaties voor deze
opdrachtgever. Zo gaat het Haagse installatiebedrijf al ver voor de
start bouw om tafel met de nutsbedrijven om de infrastructuur
alvast gereed te hebben. ‘Zeker op het project in Waalre leverde
dat de belangrijke tijdwinst op die we nodig hadden om de
krappe planning te kunnen halen’, vertelt projectleider René Tol.
Steegman realiseerde alle elektra en de brandbeveiligings- en
ontruimingsinstallatie voor de nieuwe vestiging in Waalre.
Energiezuinigheid krijgt binnen Bastion meer aandacht sinds in
2014 een nieuw kamerconcept werd geïntroduceerd. Zowel in de
kamers als de algemene ruimten wordt (dimbare) ledverlichting
toegepast en alle kamers zijn voorzien van energy savers die ervoor zorgen dat de airco en verlichting uitschakelen zodra de gast
weggaat. ‘In de kamers zit alles wat bijvoorbeeld Hilton ook heeft,
alleen op een functioneler niveau. Frivoliteiten vind je hier niet’,
zo typeert Tol het werk voor Bastion.
Wat betreft de brandbeveiligingsinstallatie werkt Steegman met
een vast fabricaat (Hertek). De ontruimingsinstallatie is uitgebreider dan gewoonlijk uitgevoerd, met gesproken woord, vanwege
de grootte van het hotel.

Fruitweg 232
2525 KJ Den Haag
T 070 44 555 55

ELEKTROTECHNIEK

WERKTUIGBOUWKUNDE

ONDERHOUD & BEHEER

AMBACHTSWEG 11, 3411 MJ LOPIK
TEL. 0348 55 23 66
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INFO@RADIAIR.NL

WWW.RADIAIR.NL

De gemetselde
entreekolom is
in geheel stijl
van het hotel
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Mediq

centraliseert distributie

Opdrachtgever
WDP Development Nederland N.V.
Ontwikkelaar
WDP Development Nederland N.V.
Huurder/gebruiker
Mediq Nederland B.V.
Architect
DENC Netherlands BV

Adviseurs
Qbuz Adviesbureau bouwconstructie
(constructief)
HE-adviseurs (installatietechnisch)
Grasveld Civiele Techniek B.V. (Infra)
Aannemer
VDR Bouwgroep B.V.
Altebra Sprinklertechniek B.V.
Van Dalen Installatietechniek B.V.
Kanters BV
Bouwperiode
februari 2017 - oktober 2017
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Oppervlakte
20.150 m2
Vrije hoogte 12,20m1
Hoogte gebouw 14,00 m1
Dak gebouw geschikt voor PV-panelen
(zonnepanelen)
Deel gebouw ingericht met:
- Standaard stellingen
- OSR (Order Strorage & Retrieval
System) miniload
- Flow racks

Tekst: Merel van Berkel

Bleiswijk • DC Mediq

Leverancier van medische hulpmiddelen
en zorgoplossingen Mediq wil voor al zijn
businessmodellen groeien in snelheid, kwaliteit en
kostenefficiëntie. Hiertoe verrijst in Bleiswijk een
distributiecentrum waarmee Mediq de opslag, het
voorraadbeheer en het transport centraliseert. Het
distributiecentrum wordt voorzien van innovatieve
robots en specifieke opslagruimten.

Een gebouw
met gescheiden
goederen- en
personeelsstromen

Nieuw pand noodzakelijk
Momenteel heeft Mediq distributiecentra
in Didam, Moordrecht, Nieuwegein en
Oud-Beijerland. Deze magazijnen verhuizen begin 2018 gefaseerd naar de nieuwbouw in Bleiswijk, die is ontwikkeld door
vastgoedspecialist en eigenaar van de
locatie WDP in samenwerking met VDR
Bouwgroep. Doel is om van hieruit de
levering naar alle indirecte en directe
klanten in de Benelux te verzorgen. De
investering in het nieuwe pand biedt
Mediq efficiëntere voorraadbeheersing
en simpelweg meer opslagruimte om
aan de toenemende vraag naar medische
hulpmiddelen te blijven voldoen.

Inventieve robots naast mensenhanden
Het nieuwe distributiecentrum zit vrij
complex in elkaar, aldus Tony Webster van Mediq en John Hegteler van
VDR Bouwgroep. “Naast de magazijnen
komen er behoorlijk wat technische
ruimtes, om bijvoorbeeld pompen van
patiënten te reinigen. Verder is voorzien

in een mezzaninevloer van 4.000 meter.
Hier worden straks serviceactiviteiten
uitgevoerd zoals het onderhoud en de
kalibratie van medische apparatuur.” De
magazijnwerkplekken worden ergonomisch ingericht, wat voor de medewerkers voor kwaliteitsverbetering in hun
werk zorgt. Ook wordt procesmechanisatie toegepast: kleine robots zullen de
gewenste goederen opzoeken en aan de
medewerkers leveren. Verpakken blijft
enerzijds een menselijke klus en wordt
anderzijds door robots verricht.

cellen. Daarnaast komt naast het gebouw een noodstroomaggregaat te staan.
Tony Webster, Director Supply Chain Development bij Mediq: “Ons bedrijf moet
volledig betrouwbaar zijn voor onze
patiënten en de professionals die voor
hen zorgen. Dagelijks zijn duizenden
chronische en intensieve zorggebruikers
van onze producten afhankelijk. Patiënten, en ook zorgverleners, mantelzorgers
en ondersteuners. Het aggregaat minimaliseert het risico dat de levering in het
gedrang komt bij een stroomstoring.”

Bijzondere opslageisen

Voorbereid op toekomstige
duurzaamheid

Het nieuwe distributiecentrum is duurzaam ontwikkeld. Hierbij zijn de hoogste
kwaliteitseisen gehanteerd als het gaat
om geconditioneerde en gecontroleerde
opslag. De opgeslagen goederen vergen
een aangepaste omgeving die voldoet
aan specifieke klimatologische eisen. Zo
zijn er door de opslag heen temperatuurrestricties: bepaalde producten mogen
alleen bewaard blijven in koel- of vries-

Het 14 meter hoge gebouw in Bleiswijk
krijgt een betonfundering op de palen, daarbovenop een staalconstructie,
rondom een borstwering van een betonelement en sandwichbeplating. Het pvc
dak is geschikt gemaakt voor het in de
toekomst aanbrengen van duurzame pvpanelen. In het distributiecentrum ligt
een hybride betonvloer, op VSD-palen.
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DC Mediq • Bleiswijk

Een kwestie van centraliseren
en capaciteit uitbreiden

Deze heeft een vlakheid conform de NEN
2747, klasse 2 en is deels geschikt voor
een OSR miniload-systeem, waarbij de
vloer dient te voldoen aan de FEM-richtlijn vanuit de stellingenleverancier.
Wat de architectuur betreft, valt het
zetwerk bij de kantoren op: een kader
rondom de glaspartij. Daarnaast is de
buitenbeplating gedeeltelijk uitgevoerd
in twee kleuren en de borstwering voorzien van siergrind.

Goederen- en personeelsstromen
gescheiden

Ingenieuze
hemelwaterafvoer

Uit veiligheidsoverwegingen zijn goederen- en personeelsstromen gescheiden.
De chauffeurs komen via aparte slagbomen binnen en kunnen doorrijden

Het buitenterrein van het nieuwe distributiecentrum van Mediq
krijgt drie gescheiden rioolstelsels, verzorgd door Kanters BV uit
Veghel. Dit gescheiden riool zorgt voor een gescheiden transport
van hemelwater afkomstig van het dak, hemelwater dat via
straatkolken het riool in spoelt en vuilwater vanuit het distributiecentrum. Dankzij het ingenieuze systeem, dat voorkomt dat
het vuilwater in aanraking komt met het hemelwater, mag dit
direct worden geloosd op open water.

Buiteninrichting
Daarnaast verzorgt het bedrijf in Bleiswijk de complete aanleg
van het buitenterrein, zowel onder- als bovengronds. Hierbij valt
te denken aan de realisatie van kabels en leidingen, grondwerk,
diverse soorten verhardingen, groenvoorzieningen en straatmeubilair. Samen met de opdrachtgever hebben zij gekeken naar optimalisaties en kostenbesparingen in het ontwerp, zonder daarbij
concessies te hebben gedaan aan de kwaliteit.

Rupsvoertuigen na regenval
Mathijs de Jongh, werkvoorbereider Kanters BV: ‘Wij realiseren onder meer een nieuwe rioolput, die we aansluiten op het
aanwezige betonriool. De nieuwe aansluiting bevindt zich tussen
bestaande kabels en leidingen, op vier meter diepte. Dit zorgt
voor beperkte werkruimte, wat de klus complex maakt en aanvullende veiligheidsmaatregelen met zich meebrengt.’ Dat Kanters
kan omgaan met complexe situaties bewezen zij ook tijdens een
heftige regenval in de beginfase van het project, waarbij het terrein binnen de kortste keren in groot moeras veranderde. Daarop
schakelden ze in de uitvoering en zetten voertuigen met rupsbanden in, zodat het werk gewoon kon doorgaan.

INFRA • RIOOL • SERVICE & ONDERHOUD
Bij Kanters vindt u alle specialisaties onder één
dak. Of het nu gaat om grondwerken, verhardingen, afvalwatersystemen, riolering, kabels
en leidingen of infiltratiewerkzaamheden. U
kunt bij ons terecht voor het gehele traject: van
ontwerp tot en met realisatie, inclusief onderhoud en directe oplossing van storingen.
Veghel • (0413) 388 300 • info@kanters.eu • www.kanters.eu
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naar één van de twee laadkuilen. Hier
bevinden zich in totaal 20 deuren met
dock levellers waar ze hun goederen
kunnen afleveren. Het personeel treedt
het pand binnen via de zijkant, waar ook
het operationele kantoordeel zit. Middels
scanpoortjes wordt geregistreerd wie het
gebouw betreedt.

Waardevolle samenwerking
WDP ontwikkelt en investeert in logistiek vastgoed (opslagruimten en kantoren). WDP heeft meer dan 3 miljoen m²
panden in portefeuille, verdeeld over
ruim 160 sites op logistieke knooppunten voor opslag en distributie in België,
Nederland, Frankrijk en Roemenië. VDR
Bouwgroep is specialist in de realisatie

van logistiek en industrieel vastgoed. De
toegevoegde waarde die VDR biedt zit
o.a. in de wijze waarop zij meedenkt in
de processpecifieke eisen en wensen van
haar klanten. De kracht van de samenwerking tussen WDP en VDR blijkt uit de
uitstekende harmonie waarin zij samenwerken om aan de specifieke wensen
van Mediq te voldoen. Het door WDP en
VDR Bouwgroep ontwikkelde concept
van het nieuwe distributiecentrum betekent voor Mediq kwaliteits- en doelmatigheidswinst die van grote waarde is,

Mediq verhuist de logistieke
activiteiten naar Prisma
Bedrijvenpark in Bleiswijk,
vlak aan de A12

gezien de prijsdruk in de zorgmarkt. Ook
levert het een bijdrage aan de ambitie
van de onderneming om in volume en
assortiment te groeien.
Eind 2017 zal het distributiecentrum
worden opgeleverd.

VDR Bouwgroep: Uw partner in logistieke bedrijfshuisvesting

Nieuwbouw DC WDP te Heerlen

Nieuwbouw DC Decowraps te Aalsmeer

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

Distributiecentrum WDP/Dick Vijn, Echt Susteren

Distributiecentrum WDP kavel 2, Bleiswijk

VDR Bouwgroep B.V., Postbus 2135, 7420 AC Deventer, Dortmundstraat 30, 7418 BH Deventer, telefoon 0570-690900 - email: info@vdrbouwgroep.nl
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Rijperij Lidl • Moerdijk

Vogelvluchtimpressie

De afzetmarkt van Lidl groeit als kool
en dus had het bedrijf behoefte aan
een eigen distributiecentrum. Die
wordt momenteel gebouwd op aan
de Middenweg op industrieterrein
Moerdijk. Deze locatie ligt geografisch
gezien gunstig tussen Rotterdam
en Antwerpen. In tegenstelling tot
andere distributiecentra van Lidl is dit
gebouw gericht op rijping van AGFproducten (Aardappelen, Groenten,
Fruit). Het pand wordt gerealiseerd
door Bouwbedrijf Vrolijk.

Groei Lidl

krijgt gestalte halverwe

Opdrachtgever
Dudok Groep, Dordrecht
Adviseur installaties
Valstar Simons
Klimaat en koudetechiek
Nijssen BV, Leiden
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Bouwkundige uitvoering
Bouwcombinatie Bouwbedrijf
Vrolijk BV, Zevenbergen
Grondwerk, bestrating,
terreininrichting
Van de Beeten Meulendijks BV, Veghel
Koelcellen
Roma Nederland BV, Raamsdonksveer

De Duitse supermarktketen groeit hard
binnen Europa en heeft de ambitie om
uit te breiden naar de Verenigde Staten. Momenteel brengt het bedrijf zijn
logistiek en distributie van producten
al onder in de naastgelegen Combined
Container Terminal. Met de ingebruikname van de rijperij krijgt Lidl nu ook een
eigen pand op industrieterrein Moerdijk.

Tekst: Merel van Berkel

ege Antwerpen en Rotterdam
Prefab beton en staal

Rijperij
Binnen de rijperij staan grote koelcellen waar AGF-producten de tijd krijgen
om verder te rijpen tot ze geschikt zijn
voor de verkoop in de supermarkt. Om
de kwaliteit van aardappelen, groenten en fruit te kunnen waarborgen, is
het belangrijk dat deze producten snel
worden getransporteerd van rijperij naar
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Wij bouwen aan ...

Nieuwbouw Exotenlocatie Moerdijk
Roma, uw partner voor isolatiebouwconcepten
en isolerende bedrijfsdraaideuren.
Met longlife bouwdetails voor écht duurzaam bouwen.
www.romaned.nl, Ramgatseweg 19, Raamsdonksveer, tel: 0162 512012
B o u w e n
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Moerdijk • Rijperij Lidl
de winkel. Moerdijk biedt die mogelijkheid dankzij de centrale ligging tussen de
twee grootste havengebieden van Europa.

Voor de fundering moeten palen 40 meter de grond in

Isolatie
Eén van de belangrijkste eisen die opdrachtgever Lidl aan zijn nieuwe distributiecentrum stelde, was een uitstekende isolatie. De constructie van staal
en prefabbeton wordt daartoe voorzien
van horizontaal gemonteerde geïsoleerde grijze sandwichpanelen. Een deel
van de gevels krijgt panelen van helder
polycarbonaat (100 mm), een ander deel
aluminium composietbeplating. Op het
dak, dat 47.100 m2 groot wordt, komen
stalen warmdakplaten van SAB.

Maximaal ontzorgen
Alle werkzaamheden die de bouwkundig aannemer niet verricht,
vallen onder verantwoordelijkheid van Van de Beeten Meulendijks BV uit Veghel. Niels Schellekens, Manager Projectbureau:
‘Onze voornaamste taak is het maximaal ontzorgen van de
bouwkundig aannemer. We voeren dan ook een compleet pakket
aan werkzaamheden uit, van het bouwrijp maken van de grot tot
de aanleg van riolering, wegfundering en bestrating. Daarnaast
zorgen wij ook voor de afwerking van het terrein: het aanbrengen van markeringen, groenvoorzieningen en straatmeubilair.
Doordat we zo nauw betrokken zijn bij het project, betrok de aannemer ons vanaf de beginfase. We werken samen met BB Vrolijk
BV tot de oplevering en overdracht aan Lidl. Omdat we vaker voor
hen werkten, weten we precies welke wensen en eisen bij deze
projecten horen.

30.000 m2
sandwichpanelen
Roma Projects bouwt samen met Bouwbedrijf Vrolijk BV en Nijssen BV vijf grote inpandige koelcellen van twaalf meter hoogte
zonder draagconstructie. Daarnaast plaatsen ze ook één vriescel
en vijfenveertig rijpingskamers voor bananen. Dat komt neer op
de levering en verwerking van zo’n 30.000 m2 aan sandwichpanelen in de vrieskoel, rijpcellen en omliggende ruimten. Bart
Hultermans, bouwkundig verkoopadviseur bij Roma Nederland
BV: ‘We monteren een grote hoeveelheid panelen in korte tijd en
volgens de duurzame detaillering van de Lidl-bouwdeskundigen.
We doen dit uiteraard in goede samenspraak met andere partijen
die meewerken aan het project om elkaar waar mogelijk te kunnen ondersteunen.’

Veertig meter lange vibropalen

Bijzondere bestemming

De grond in Moerdijk bestaat grotendeels uit opgebracht zand
vanuit het verleden. Onder de ruim twee meter dikke laag aan
zandpakket ligt een minder draagkrachtige grondlaag. Om
stabiel te kunnen bouwen, gebruikt de bouwkundig aannemer
grondgevormde vibropalen van veertig meter lang. Deze reiken
tot in de vastgepakte zandlaag, waarmee ze wel stabiel kunnen
funderen. Dat maakt het project logistiek gezien complex. Om de
doorlooptijd zo kort mogelijk te houden, zijn in deze bouwfasering daarom zeven tot acht funderingsmachines werkzaam op de
bouwlocatie.

In tegenstelling tot andere distributiecentra van Lidl is dit gebouw puur gericht op de ontvangst, verwerking en distributie van
AGF-producten. Het bedrijf van Duitse oorsprong heeft daarvoor
een heel eigen detaillering voor de diverse aansluitingen en afwerkingen van panelenwanden en plafonds. Ook stellen ze hoge
eisen aan het gebouw, dat een zo hoog mogelijke isolatiewaarde
moet krijgen en zeer energiezuinig wordt.

Van Waddinxveen tot Southampton
Dat het bedrijf uit Veghel de grond-, riolerings en verhardingswerkzaamheden voor Lidls nieuwste opslag voor groente en fruit
in Moerdijk verzorgt, komt niet uit de lucht vallen. Het bedrijf
werkte eerder voor de Duitse opdrachtgever, zoals in Waddinxveen en het Engelse Southampton. Distributiecentra is een van
de expertises van Van de Beeten Meulendijks BV.

Misverstanden voorkomen
Vanwege de specifieke ervaring die het bedrijf uit Raamsdonksveer heeft opgedaan, gingen ze in een beginstadium met
Bouwbedrijf Vrolijk om de tafel. Hultermans: ‘Uitgangspunten en
uitvoeringsvoorwaarden moeten vooraf goed worden besproken.
We delen als bedrijf op voorhand graag onze kennis en kunnen
daarbij mogelijke misverstanden voorkomen. We zeggen wat we
doen en doen wat we zeggen – iets dat door andere bedrijven als
heel prettig wordt ervaren.’
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Herbouw Weststrate • Goes

Landbouwmachinebedrijf

‘Ga rechtdoor bij het
Weststrate-kruispunt’. Een
hele normale instructie voor
een inwoner van Goes, want
zo bekend is de locatie van
landbouwmachinebedrijf Gebr.
Weststrate. Totdat in april 2016
een brand het pand volledig
in de as legde. Iets meer dan
een jaar later staat een nog
grotere blikvanger op dezelfde
zichtlocatie.

Weststrate bestaat al bijna 90 jaar en
is zichtbepalend op dit punt aan de De
Puyeweg, waar het bedrijf al meer dan 50
jaar gevestigd is. De grond is eigendom;
van verhuizen was daarom geen sprake.
Er kon na de brand tijdelijk worden doorgewerkt in de werkplaats van Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder,
een van de grootste landbouwbedrijven

in de regio. Desalniettemin was er haast
geboden bij de bouw van het nieuwe
pand, dat niet alleen een werkplaats en
magazijn bevat, maar ook een showroom
en kantoren.

Brandscheidingen
Al van de buitenzijde zijn de werkplaats
en showroom te onderscheiden door

Opdrachtgever
Gebr. Weststrate, Goes

Betonvloeren
Augustinus, Ochten

Installateur
Van de Velde Installatiegroep, Yerseke

Architect
Bouwraadhuis, Kruiningen (tevens
adviseur)

Kozijnen
Rogiers Glas, Goes en Van ‘t Hof
Aluminium, Tholen

Bouwprogramma
werkplaats (1.800 m2), showroom
(2.200 m2), kantoren

Hoofdaannemer
Hanse Staalbouw, Nieuwerkerk

Daklichten
Goemaat Glas, Goedereede

Bouwperiode
november 2016 – juni 2017

Bouwkundige werkzaamheden
Aannemersbedrijf H.J. Oostdijk, Yerseke

Dakbedekking
Lukasse, Goes
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Tekst: Mirjam Oomens

kan weer verder na verwoestende

brand

Zelfde locatie,
grotere blikvanger

Staalconstructie, met brandscheidingen

twee kleuren; de werkplaats is antraciet
en showroom wit. De grootste verandering ten opzichte van het oude pand is
niet verrassend. ‘Dat zijn de brandscheidingen in het pand’, binnen alles wit, en
veel natuurlijke lichtinval vertelt Gerard
Mieras. Hij was de werkvoorbereider
van het project bij Hanse Staalbouw, de
hoofdaannemer van hele project. De
werkplaats en showroom zijn van elkaar
gescheiden met brandwanden. Daarnaast is het nieuwe pand ook moderner.
Het heeft veel glas in de gevels en lichtstraten in het dak. Zeker tweederde van
het geveloppervlak van de showroom is
vliesgevel. De boeiboorden en de gevels
rondom de vliesgevel zijn witte sandwichpanelen en het magazijngedeelte is
metselwerk.

Geen schroef te zien
Het dak is van staalplaat waarop de
isolatie verlijmd is. ‘De dakbedekking
is ook volledig verlijmd, zodat er aan
de binnenzijde geen schroef te zien is’,
vertelt Gerard. ‘Die vraag krijgen wij niet

Zeker tweederde
van het
geveloppervlak
van de showroom
is vliesgevel

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

Namens directie en medewerkers feliciteren wij u met
uw nieuw bedrijfspand en wensen u goede zaken
Wij zijn trots op onze bijdrage aan het realiseren van dit mooie project:
• Aluminium kozijnen met beglazing
• Automatische deuren

Slabbecoornweg 21

4691 RZ Tholen

Tel: (0166)604140

info@hofal.nl

Storm en glas…
Het Zeeuwse Roegiers Glas van de compagnons Antwan de Punder en Richard van Wijk wilde graag het glas leveren en monteren
voor het nieuwe pand van Gebr. Weststrate. ‘Het is een prachtig
gebouw, vooral omdat er zulke grote afmetingen glas in zitten’,
zegt De Punder. ‘We waren in staat om aan de korte bouwtijd te
voldoen door het glas vanaf de computerberekeningen te bepalen en te bestellen toen alleen de heipalen er stonden.’

Vierseizoenenglas
Samen met Hanse Staalbouw werd de detaillering bepaald: de
hoogtematen en breedtematen werden vanaf de tekeningen
berekend en verdeeld over het aantal ruiten. Op de hoogte van
4,96 meter was 5 mm speling; de breedte van 50 meter liet 5 cm
speling toe. In totaal ging het om bijna 500 m2 met een totaalgewicht van 28.390 kilo die met 850 kilo per ruit slecht per vier
stuks op de vrachtwagen konden. Er is vierseizoenenglas van de
helderste soort toegepast.

Creatief

www.roegiersglas.nl
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Een storm gooide nog bijna roet in het eten. De Punder: ‘We startten op maandag. Met eenderde van het glas los geplaatst, werd
er voor donderdag een zware storm voorspeld. Onze creatieve
oplossing was om vrachtwagentrailers te huren en die voor het
glas te plaatsen, zodat die de meeste wind op konden vangen.
Daardoor is alles heel gebleven.’

vaak’. Het had consequenties voor de
bouwtijd. Omdat niet alleen de dakbedekking maar ook de isolatie en onderlagen verlijmd moesten worden, was de
dakdekker (Lukasse uit Goes) afhankelijk
van droog weer. Ook de vloer is anders:
een betonvloer met antraciet kleurstof,
in plaats van regulier betongrijs.

Ingebouwde brug

Inpandige warmtepompen
Vermeldenswaardig is de installatie
met zes lucht-luchtwarmtepompen die
de laagtemperatuur vloerverwarming
voeden. Deze staan niet op het dak,
maar zijn aan het zicht onttrokken in
een inpandige ruimte op de verdieping
met een rooster voor luchttoevoer en een
opening in het dak voor de afvoer. Verder
is de ledverlichting sensorgestuurd en
komen er in de nabije toekomst zonne-

Betonvloer met
antraciet kleurstof

panelen op het dak. Hemelwater wordt
opgevangen en gebruikt om landbouwmachines mee schoon te spuiten en voor
het testen en keuren van veldspuiten.
Het nieuwe pand is daarmee duurzamer
dan zijn voorganger.

Een sterk verhaal
met een glimlach...

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

hanse + staal een sterk verhaal
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Atrium HU

zorgt voor verbinding

Hogeschool
met getrapte
verdiepingen

Opdrachtgever
Hogeschool Utrecht, Utrecht
Opdrachtvorm
Design, Build & Maintain
Architect
Schmidt Hammer Lassen, Denemarken

Adviseurs
IMd, Rotterdam (constructies); Deerns,
Rijswijk (installaties); W4Y, Harderwijk
(installaties, duurzaamheid); Peutz, Zoetermeer (akoestiek, brandveiligheid)
Hoofdaannemer
Spark (combinatie van Besix Nederland
& Strukton Worksphere)
W-installaties
Nijburg Industry Group, Westerbroek
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Fundering
Franki Grondtechnieken BV,
Barendrecht
Bouwperiode
juli 2016 - voorjaar 2018
Bruto vloeroppervlakte
22.000 m2

Utrecht • Hogeschool Utrecht

Voor liefhebbers van architectuur is het Utrecht Science
Park De Uithof een bezoekje waard. Zowel qua kleuren als
qua vormen wijken de gebouwen af van de gebruikelijke
bouwstructuur. Dat geldt ook voor het nieuwe pand dat
de Hogeschool Utrecht hier laat bouwen.
Atrium krijgt gestalte
(foto: Jeroen Schortinghuis)

Het gebouw wordt acht getrapte lagen
hoog. Op de begane grond zijn twee grote
auditoria gepland over twee niveaus,
met oplopende tribunes voor colleges
en lezingen. Twee andere zalen zijn op
dezelfde manier over twee verdiepingen
uitgevoerd. Ook komt er een restaurant.
De verdiepingen worden de thuislocatie
voor verschillende vakgroepen.

Gespannen beton
De houtskelet gevel krijgt verschillende
kleuren in goud- en bruinschakeringen
en wordt grotendeels opgebouwd uit geanodiseerd aluminium. De basis van het
gebouw is gespannen beton, waarin een
deel van de wapening wordt vervangen
door voorspankabels met hoge treksterkte. Met enkel vloervelden en geen balken
wordt materiaal uitgespaard. Het beton
wordt in situ gestort. Het consortium
SPARK, een partnerschap van BESIX en
Strukton Worksphere, voert het project
uit op basis van een DBM contract, met
gunning van het onderhoud voor 15 jaar.

WKO
Duurzaamheid is een speerpunt in het
ontwerp, maar ook in de uitvoering en
het beheer. Materialen zullen maximaal
worden hergebruikt. Voor koeling en
verwarming wordt een WKO gerealiseerd
en een PV-systeem dekt een deel van
de eigen energiebehoefte. Op verschillende verdiepingen worden daktuinen
geplaatst. De installaties zijn geplaatst
op het dak, maar aan het oog onttrokken door een bij het gebouw passende
schijngevel. Als zonwering is gekozen
voor binnengordijnen. Conform het
Frisse Scholen-concept wordt een gezond binnenklimaat bereikt dat bijdraagt
aan de productiviteit van de mensen in

Zo zal het atrium
er ongeveer uit
gaan zien
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Hogeschool Utrecht • Utrecht

het gebouw. Verder wordt er gebouwd
met het oog op een Breeam-excellent
certificering. In het beheer worden onder
andere elektrische voertuigen ingezet.

Verbindend hart

Strong foundations, solid future
- Atlaspalen
- Franki Omegapalen
- Grondverdringende
schroefpalen
met verloren punt
- Geschroefde stalen
buispalen

-

Schroefinjectiepalen
Schroefpalen
Palenwanden
Diepwanden
Mini-heiwerk
Funderingsherstel

De opvallendste ruimte aan de binnenzijde is het grote, lichte atrium met
glazen dak. Het atrium is het verbindende hart van het pand van waaruit de
verdiepingen bereikt kunnen worden. ‘Er
is gekozen voor (rol)trappen omdat die
meer mensen kunnen verwerken per uur
dan liften en omdat de gebruikers voornamelijk jonge studenten zijn’, vertelt
Laurent Janssen, hoofdwerkvoorbereider
voor SPARK namens BESIX. Het afwerken van het atrium is een kritiek punt.
‘Voordat de kap geplaatst kan worden,
dient de binnenzijde volledig afgewerkt
te zijn’, aldus Janssen.

Franki Grondtechnieken B.V.
Trondheim 8, 2993 LE Barendrecht, Nederland
+31 180 641 998
info@franki-grondtechnieken.nl
www.franki-grondtechnieken.nl

FRANKI_0867_FGT_ad_Grondtechnieken_93x137.indd 2
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solid-air.nl

Innovatieve oplossingen
voor lucht- en klimaattechniek

Solid Air Climate Solutions ontwikkelt en produceert innovatieve oplossingen voor een gezond
en comfortabel binnenklimaat. Systemen die ruimtes voorzien van frisse lucht en de juiste
temperatuur. Alles op het gebied van klimaatbeheersing en luchttechniek, van roosters en luchtbehandelingskasten tot en met klimaatplafonds, brandwerende producten en koelconvectoren.

Solid Air® Climate Solutions maakt deel uit van de Nijburg Industry Group. Een internationaal actieve organisatie die naast Solid Air®
Climate Solutions bestaat uit Velu® Klimaattechnische Groothandel en Nijburg® Klimaattechniek (engineering, installatie en montage).

Luchtbehandeling

Tel +31 20 696 69 95
mail@solid-air.nl

• Klimaatplafonds • Luchtverdeeltechniek • Brandwerende producten • Koelconvectoren
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Tijdelijk waterdicht
Wat afwerking betreft heeft de aannemer een creatieve oplossing om tijd
te besparen. ‘We zijn met de afwerking
gestart voor de waterdichting van het
pand. We hebben een tijdelijke waterdichting aangebracht op niveau vier
zodat we met de afbouw van de eerste
drie verdiepingen aan de slag konden
nog voor het hoogste punt was bereikt.’
Het consortium kon op die manier de
bouwtijd aanzienlijk inkorten.

De houtskelet gevel krijgt verschillende kleuren in
goud- en bruinschakeringen en wordt grotendeels
opgebouwd uit geanodiseerd aluminium.

Veel rekenwerk in
klimaattechniek

Palen boren met GPS en
beeldscherm

Het klimaat in de nieuwbouw van Hogeschool Utrecht is straks
volledig luchtgeregeld. Er is geen cv-installatie en geen vloerverwarming. Dit is mogelijk door de goede isolatie van het gebouw.
Het vraagt echter wel het nodige van het luchtkanalensysteem.

Onzichtbaar, maar zo belangrijk: de fundering. In het dichtbevolkte Nederland wordt die steeds vaker geboord en niet geheid.
Ook het nieuwe gebouw van de Hogeschool Utrecht kreeg een
geboorde fundering.

De Nijburg groep, waarvan Solid Air Climate Solutions deel uitmaakt, levert het volledige luchtkanalensysteem waarbij alle appendages zoals roosters, volumeregelaars en naverwarmers door
Solid Air Climate Solutions worden geleverd. Alle componenten
worden in eigen beheer gefabriceerd, geleverd en gemonteerd.
‘Dit heeft als voordeel dat we alle componenten voor de kanalen
tijdig op het werk kunnen hebben en we geen vertraging oplopen’, zegt Jaap Feeke, werkvoorbereider en engineer.

Zeker op een locatie als het Science Park, waar studenten worden geacht zich te concentreren, is heien geen optie. Daarom
bestaat de fundering uit grondverdringende boorpalen. ‘Boren
is trillingvrij en geluidarm’, stelt Jan-Wim Verhoeff, directeur van
Franki Grondtechnieken. ‘De grondverdringende variant heeft als
extra pluspunten dat je geen grond hoeft af te voeren en dat het
draagvermogen hoger is, doordat je de grond opzij duwt en zo de
dichtheid verhoogt.’

Diameters

Veel fietsers in gebied

De isolatie van het gebouw is zodanig dat warmte goed wordt
vastgehouden in het gebouw (naast de duurzame warmteterugwinning die wordt geïnstalleerd). Dit maakt het mogelijk alleen
met lucht te verwarmen. De kanalen zijn in grote diameters
uitgevoerd. Feeke: ‘De kanalen mogen weinig geluid produceren
en dus mag de lucht er niet te snel doorheen gaan. Om toch de
juiste capaciteit te geven, zijn de diameters daarom groter.’ Een
belangrijk aandachtspunt bij luchtverwarming is tochtval. Om
die te voorkomen, worden wervelroosters aangebracht die dieper
doordringen dan reguliere plafondroosters.

De paalbelasting en het paaldraagvermogen zijn van tevoren zo
goed mogelijk op elkaar afgestemd. ‘Die engineering doen wij in
eigen huis. Zo komen we uit op optimale diameters en lengtes
van de palen, zonder over- of ondercapaciteit’, aldus Verhoeff. Ook
aan de logistiek werd veel aandacht gegeven. Er zijn enorm veel
fietsers in dit gebied. De just-in-time aanvoer van het materieel
en materiaal werd daarom begeleid in het kader van de veiligheid. Verhoeff: ‘Dat was echt noodzakelijk hier.’

Revit
Ook boven de plafonds is het niet eenvoudig; hier is slechts 40
centimeter beschikbaar voor alle W-, E-, lucht-, sprinkler- en
afvoeronderdelen. Dat vraagt veel rekenwerk én afstemming van
de leveranciers. ‘Alle partijen werken hun ontwerp in Revit uit.
Wekelijks verzamelen we alle modellen, gevolgd door een wekelijkse clashtest om de knelpunten te vinden en op te lossen, zodat
we die problemen niet op de bouw krijgen’, besluit Feeke.

Innovatie
De HU was het eerste project voor een nieuw aangeschafte machine: de (inmiddels derde) Fundex F2800. Dit is een boorkraan
met een groot boormoment, waardoor hij bij uitstek geschikt
is voor grondverdringend boren. ‘Deze machine heeft GPS en
een beeldscherm met het palenplan’, vertelt Verhoeff. ‘Met GPS
wordt de locatie van een piket ingemeten en gecontroleerd met
de tekening. Zo worden paalmisstanden en hiermee faalkosten
voorkomen.’
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Verzamelgebouw Presscon en FootballXperience Prevent • Honselersdijk

Een mooi functioneel gebouw hoeft niet duur te zijn

Vakwerkbrug

verbindt stoer en zakelijk

In Honselersdijk, midden in het Westland,
zullen binnenkort de zusterbedrijven
Presscon en FX Prevent hun intrek nemen in
een bedrijfsverzamelgebouw. Ralph van de
Donk en Henk Magrijn, beide werkzaam bij
Architéma Architectuurstudio, vertellen over
de opzet en over de imposante vakwerkbrug.
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Tekst: Loek Schaap

Vrij simpele hallen, maar met
een hele mooie gevel en een brug,
ontstaat er iets bijzonders
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Verzamelgebouw Presscon en FootballXperience Prevent • Honselersdijk

‘Beide bedrijven werken met dezelfde
technieken maar maken zeer verschillende producten’, zo zegt Ralph van de
Donk, architect bij Architéma. ‘Presscon
ontwerpt en bouwt stikstofgeneratoren,
oorspronkelijk bedoeld voor de kassenbouw. Inmiddels kent het ongekend veel
toepassingen, waaronder in de voedingsindustrie. FX Prevent is gespecialiseerd
in brandpreventie. De twee hightechbedrijven krijgen met dit nieuwe turnkey
pand hun gewenste uitbreiding.’

Situatie

Staal en glas
Vennoot Henk Magrijn: ‘Voor de opdrachtgever betekent dit gebouw een
waardevolle investering. In de nieuwe
opzet is het in een U-vorm met de opening naar de provinciale weg geplaatst.
Vooral de vakwerkbrug die de geschakelde kantoren met elkaar verbindt en de

weg overspant, zorgt voor een imposante
aanblik’. Van de Donk: ‘De brug is letterlijk van staal met glas aan de voor- en
achterkant. Met een zwarte vliesgevel
aan weerszijden geeft het een stoer
industrieel beeld. Binnen is het gebouw
wit, fris en modern.’

Slim en efficiënt
Magrijn: ‘Het gebouw is een stalen
constructie op een betonnen onderbouw. Feitelijk staat er alleen een stalen
frame met kolommen, liggers en een
stalen dakconstructie. Bij de kantoren
zijn zowel verdiepingsvloer als dakvloer
van beton. Wat het plan vrij slim maakt
is dat je het efficiënt en economisch
bouwt. Het zijn vrij simpele hallen, maar
doordat je een hele mooie gevel en een
kwaliteitsbrug maakt, ontstaat er iets
bijzonders’.

Bouwbedrijf D E V R I E S E N V E R B U R G
O N D E R D E E L

‘t Vaartland 8
2821 LH Stolwijk
Postbus 59
2820 AB Stolwijk
Telefoon 0182 - 34 17 41
Telefax 0182 - 34 24 75
info@devriesverburg.nl
www.devriesverburg.nl

U W

D E

B U R G L A N D

Stolwijk

G R O E P

Kennis en daadkracht
Bouwbedrijf De Vries en Verburg bouwt kantoren, zorginstellingen,
scholen, bedrijfsobjecten en woningen. Al meer dan 25 jaar maakt
Bouwbedrijf De Vries en Verburg het verschil door betrouwbaarheid,
degelijkheid en vakmanschap.

V O O R T V A R E N D E
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De brug zorgt voor een imposante aanblik

Specifiek ontwerp
Van de Donk: ‘Door verdiepingshoge
glaspuien te plaatsen, is er geen strikte
scheiding tussen de activiteiten in het
kantoor en de werkplaats. Je overziet
alles in één keer. Zo is er verder specifiek
voor FX Prevent een testruimte ontworpen, waarbij onder gecontroleerde
omstandigheden brandtesten uitgevoerd
worden’. Magrijn: ‘Ook bijzonder is dat
we de complete ruimte voor Presscon
uitgerust hebben met een lage temperatuur vloerverwarmingssysteem. Zij hebben een aantal activiteiten die geconditioneerd moeten zijn, en met dit systeem
heb je geen circulatie waardoor stof zich
niet verplaatst. Kortom, als je intelligentie in je ontwerp stopt, dan verdien je dat
uiteindelijk terug met een mooi waardevol gebouw dat per definitie niet duur
hoeft te zijn’.

“WIJ STAAN VOOR VAKMANSCHAP
EN EEN GEDEGEN INSTALLATIE”
Elektrotechniek
“WIJ STAAN VOOR VAKMANSCHAP
en brandbeveiliging
ENAlarmEEN GEDEGEN
INSTALLATIE”
Elektrotechniek
Alarm- en brandbeveiliging

&

&
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Geluid- en omroepinstallatie
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Geluid- en omroepinstallatie
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Grote Waard | 2675 BX Honselersdijk | T: 0174 - 628547
M: 06 - 54 955 548 | info@pzwinkelselektro.nl | www.pzwinkelselektro.nl
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Opdrachtgever
Hoogeweide Vastgoed, Schipluiden

Hoofdaannemer
De Vries en Verburg, Stolwijk

Ontwerp
Architéma Architectuurstudio,
Rotterdam

W-installaties
HESPA Installatietechniek, Poeldijk

Adviseur constructie
De Vries Konstruktieburo, Gouda

Bouwperiode
1 februari 2017 – 14 juli 2017

Grote Waard | 2675 BX Honselersdijk | T: 0174 - 628547
M: 06 - 54 955 548 | info@pzwinkelselektro.nl | www.pzwinkelselektro.nl

Bruto vloeroppervlakte
2.500 m2 bedrijfsunits,
Grote Waard | 2675 BX Honselersdijk
| T: 0174 - 628547
1.100 m2 kantoren

M: 06 - 54 955 548 | info@pzwinkelselektro.nl | www.pzwinkelselektro.nl

E-installatie
P. Zwinkels Elektro, Honselersdijk
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Hotels en woningen • Amsterdam

Twee hotels

en zes woningen in stijl grachtenpanden
Waar vroeger aan de Amsterdamse
Valkenburgerstraat Hotel Falcon
Plaze stond, verrijzen nu twee
nieuwe hotels en een blok met
zes woningen. De hotels, Motel
One en Hotel Win, richten zich op
verschillende doelgroepen en zullen
132 respectievelijk 105 kamers tellen.
Bouwbedrijf M.J. de Nijs & Zonen
mag het geheel realiseren, op de
zeer kleine bouwplaats en volgens
de normen van BREEAM Good.

Zijde Uilenburgergracht

De U-vormige nieuwbouw past goed in
het straatbeeld. De duidelijke scheiding
in de voorgevels benadrukt dat hier
drie verschillende gebouwen staan. Ze
krijgen elk een eigen kleur en wijze van
metselen. Daarnaast zorgen de smalle,
verticale lijnen voor de authentieke
uitstraling van een grachtenpand. Motel
One (drie sterren) ligt aan de Valkenburgerstraat, Win Hotels (4 sterren) tussen
de Valkenburgerstraat en de Uilenburgergracht en de zes tweelaags woningen
aan de Uilenburgergracht.

Opdrachtgever
Bluespace Development, Rotterdam
Architect
Klunder Architecten, Rotterdam
Adviseurs
Imd Raadgevende Ingenieurs,
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Afvalstromen
Belangrijk onderdeel van de bouw was
een duurzaam proces. Edwin Swart,
projectleider De Nijs: ‘We hebben maatregelen getroffen om het energieverbruik
tijdens het bouwen te minimaliseren en
zorgen voor uitgebreide afvalscheiding;
het project kent zeven afvalstromen, dat
worden er mogelijk zelfs acht.’ Daarnaast
krijgt het volledige gebouw ledverlichting en waterbesparende kranen en douchekoppen. Op het dak komt een groene

 otterdam (constructies); Hiensch
R
Engineering, Badhoevedorp
(installaties)
Bouwkundige hoofdaannemer
M.J. de Nijs en Zn., Warmenhuizen

dakbedekking – grotendeels sedum – en
ook zullen gierzwaluwen en vleermuizen hun eigen plekje krijgen binnen het
gebouw dankzij uitsparingen in de gevel.

Slopen
Bouwbedrijf De Nijs kreeg moet het doen
met een zeer kleine bouwplaats. Daarom
besloot de aannemer eerst van het oude
hotel het dak te slopen van het laagste
gedeelte – de voormalige parkeergarage.
Hier kwamen containers te staan voor

E- Installatie
Elektropartners BV, Heerhugowaard
W- Installatie
Kemp Installatie, Amstelveen
Bouwperiode
voorjaar 2016 – eind 2017

Tekst: Merel van Berkel
Illustraties: Klunder Architecten

Vogelvlucht
Valkenburgerstraat

Valkenburgerstraat

afvalscheiding. Met een sorteersloopkraan werden de overige gebouwen
gesloopt en kon begonnen worden aan
de bodemsanering. Een andere inventieve oplossing bleek het afhuren van de
stoep vooraan, om een logistieke ruimte
te creëren voor aan- en afvoertransport.
Om die reden hanteerde De Nijs naast
een strakke planning ook een strikte
voorraadbeperking.

Binnengebied

Joods buurtje
Na de sloop kwam nog een stukje historie tevoorschijn. Op de plek van het
hotel, was vroeger een oude kadelijn van
het IJ. Tijdens het afgraven van de (zeer
vervuilde) grond kwamen bovendien de
fundaties van een Joods buurtje bloot
te liggen. Die moesten eerst in kaart
worden gebracht door de archeologische dienst. Daarna pas kon De Nijs de
bodem laten saneren door een gespecialiseerde verwerker.

Voor een binnenklimaat
dat topprestaties mogelijk maakt.

Prefab badkamers
De nieuwbouw bestaat uit natte betonwanden met breedplaatvloeren, een
expertise van het bouwbedrijf. Elke beuk
bevat vier hotelkamers, elk gescheiden
door lichte, geluidsisolerende scheidingswanden. Badkamers zijn prefab units:
toen de ruwbouw klaar was, konden
per beuk vier stuks naar binnen worden
gehesen. Dit leverde uiteraard tijdswinst
op. Eind dit jaar is de oplevering van
hotels en woningen.

Ontwerp, aanleg en onderhoud van:
• verwarmingsinstallaties
Weverij 10
• koelinstallaties
1185 ZG Amstelveen
• luchtbehandelingsinstallaties
Tel. (020) 641 03 54
• gebouwbeheersystemen
Fax. (020) 647 86 24
• ontvochtigingsinstallaties
kemp@kempbv.nl
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DC Nippon Seiko Kabushiki Kaisha (NSK) • Tilburg

Meer ruimte en efficientere proce

Eigenaar
Montea, Tilburg

Adviseur
FIT Ingenieurs BV, Schaik

Bedrijfsdeuren
ASSA Abloy, Heerhugowaard/Waalwijk

Ontwikkelaar
Build to Build planontwikkeling, ’s
Hertogenbosch

Aannemer
Van der Heijden Bouw en Ontwikkeling,
Schaik

Bouwperiode
oktober 2016 – mei 2017

Gebruiker
NSK Europe, Tilburg

E-installaties
Hoppenbrouwer Techniek, Udenhout

Architect
Ibelings van Tilburg architecten,
Rotterdam

Brandmeld- en
brandbestrijdingsinstallaties
Spie Fire protection, Breda
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Brutovloeroppervlakte
21.116 m2, waarvan mezzanine 1.900 m2

Tekst: Hans Ouwerkerk

essen voor producent

rollagers
Nippon Seiko Kabushiki Kaisha
(NSK) is als toonaangevend
producent van rollagers voor de
automotivesector al 14 jaar actief
in Tilburg. Om te kunnen blijven
voldoen aan de groeiende vraag
naar deze rollagers, en omdat
uitbreiding op de oude locatie
niet mogelijk was, werd enkele
kilometers verderop een compleet
nieuw distributiecentrum
gerealiseerd. Van der Heijden
Bouw en Ontwikkeling verzorgde
voor Montea de realisatie van dit
nieuwe distributiecentrum.

De nieuwe huisvesting
van NSK aan de Brakman
op Vossenberg II

Jeroen van Beuningen is als projectlei
der verantwoordelijk namens Van der
Heijden. ’Met de bouw van het nieuwe
distributiecentrum beschikt NSK over
72% meer magazijnruimte dan het vorige
pand. Naast 52 procent meer palletruim
te is ook de laadruimte en de ruimte voor
rekken ten opzichte van de huidige situ
atie verdubbeld.’ In het magazijn worden
meer processen gemechaniseerd, zoals
conveyorsystemen voor het transport
van kleine artikelen. Een forse uitbrei

ding waarmee ook in de toekomst aan de
groeiende vraag kan worden voldaan.

Bouwkundige uitwerking
De bouwkundige uitwerking gebeurde
binnen een bouwteam met vaste part
ners. Jeroen van Beuningen: ’Dit doen
we direct vanaf de tender. Door met
vaste partners te werken weet je wat je
aan elkaar hebt, en is ook je team direct
compleet als je de tender binnenhaalt.’
Verdere uitwerking gebeurde in BIM met
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Hoppenbrouwers Techniek B.V.
Kreitenmolenstraat 201
5071 ND Udenhout
Tel: 013 5117227
www.hoppenbrouwerstechniek.nl

‘Wat we doen is topsport’
Kwaliteit. Duurzaamheid. Flexibiliteit
Postbus 52 4400 AB | Kreeft 5 4401 NZ Yerseke
T: 0113-572120 | W: www.van-de-velde.nl

GENIAAL
IN STAAL

‘Als er maar een draad
aan zit’
Hoppenbrouwers Techniek uit Udenhout tekende voor de complete elektrische installatie voor de nieuwbouw van NSK. Frank de
Kok is projectleider bij Hoppenbrouwers Techniek. ‘Dit is voor ons
een project waarin we ons hele pakket kunnen aanbieden. Zo verzorgden wij de verlichting, maar ook de data- en glasvezelbekabeling, beveiliging, toegangscontrole, intercom, camerasysteem
en geluidsinstallatie. De Kok: ’Eigenlijk alles waar een draadje aan
zit. Heel wat draadjes dan. Alleen voor de verlichting gebruikte
Hoppenbrouwers al zo’n 3,5 kilometer lichtlijn.’

Duurzaam

Bij het ontwerp van de installatie is ook nagedacht over duurzaamheid. De Kok: ’In de hal en de kantoren hebben we led-armaturen toegepast in combinatie met bewegingsmelders. Zo gaat
het licht automatisch uit als er niemand in de ruimte aanwezig
is. Ook is de totale verlichting aangesloten op het beveiligingssysteem. Wordt dat ingeschakeld, dan gaat automatisch alle
verlichting uit. Wel zo zuinig.’
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WWW.REIJRINK.COM

INFO@REIJRINK.COM

Esbeekseweg 21 Esbeek | Trasweg 6 Someren-Eind

Tilburg • DC Nippon Seiko Kabushiki Kaisha (NSK)

Kantoorvolume

Uitgestrekt distributiecentrum (met sprinklertank)

LEAN-methodieken. Van Beuningen: ’We
werken al jaren op deze manier. Tot volle
tevredenheid van ons en onze partners.
Elkaar niet vastleggen in metersdikke
contracten, maar samenwerken om alle
afspraken binnen de gestelde tijd na te
komen, daar gaat het om.’

Topsport
De vertaalslag maken van het program
ma van eisen naar een compleet ont
werp met prijsopgave is de grootste
uitdaging voor Van der Heijden. Van
Beuningen: ’Ik vergelijk het weleens met
topsport. Scherp zijn op veranderingen
en vooral afspraken nakomen. Dan heb
je fitte spelers nodig. Die vinden wij in
onze partners. Samen kunnen we top
sportprestaties neerzetten. Dat kunnen
er maar weinig. Ter illustratie; Van der
Heijden bouwde het distributiecentrum
met een bruto oppervlakte van 21.116 m²
in slechts zes maanden en verraste NSK
op aangename wijze door de sleutel een
maand eerder dan gepland te overhandi
gen. Over topsport gesproken.

72% meer magazijnruimte voor NSK

SPIE FIRE PROTECTION & SECURITY

SPECIALIST OP HET
GEBIED VAN BRAND- EN
ELEKTRONISCHE BEVEILIGING
SPIE, een gezamenlijke ambitie
Kranenberg 17
NL-5047 TR Tilburg
Tel 013 - 578 43 82
www.spie-nl.com
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Tekst: Robbert Roos

Vleesspecialiste
bundelen hun krachten

De vleesverwerkende industrie maakt de laatste jaren weer een
duidelijke groei door. Daarvan profiteren ook Hems BV en Fortuna
Vlees BV. Momenteel is Hems –gespecialiseerd in varkensvlees –
gevestigd in Netersel en Fortuna – rundvleesspecialist – in Oss.
Door deze bedrijven op een nieuwe locatie samen te voegen,
kan een belangrijke efficiëntieslag in het bedrijfsproces worden
gemaakt. Tevens worden de kosten beter beheersbaar.

Opdrachtgever
Hems BV, Oss / Fortuna Vlees BV, Oss
Architect
Bessels Architecten en Ingenieurs BV,
Twello
Adviseurs
JVZ Raadgevende Ingenieurs Deventer
(constructies); Markkant Advies en
Projectmanagement, (E-installaties);
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IBH, (W-installaties); Sublym Technyk
(koelinstallaties); Fuecon brandbeheersing (brandveiligheid)

Bouwprogramma
Bedrijfsruimte met koelcellen, vriesruimte, hangbaan en kantoorruimte.

Aannemer
Aan de Stegge Twello

Bruto vloeroppervlakte
Totaal 4.550 m2, waarvan 3.800 m2
bedrijfsruimte en 750 m2 kantoorruimte

Koel-/vrieshuis
KIM Nederland BV, Apeldoorn

Bouwperiode
april 2017 – november 2017

Oss • Hems/Fortuna

en

Vanwege steeds strengere eisen in de
food en een goede bereikbaarheid van
de snelweg werd gekozen voor gezamenlijke nieuwbouw op bedrijvenpark
Vorstengrafdonk in Oss. Bessels Architekten en Ingenieurs uit Twello heeft veel
ervaring binnen de voedingsbranche.
Projectmanager Cordy Volkers: ‘Door in
de huid van de opdrachtgever te kruipen
vertalen we het Programma van Eisen
naar een concreet masterplan. Vooral het
realiseren van een efficiënte indeling van
de nieuwe locatie was uiterst complex,
wat kwam door de veelheid aan producten en kwaliteiten.’

Optimaal gebruik
Architect Mandy Doeve: ‘Om het kavel
optimaal te benutten is gekozen voor
een routing aan één zijde van het pand.
De uitdaging was, zonder concessies te
doen aan het hygiëneregime (scheiding

De efficiencyslag van
Hems en Fortuna
krijgt gestalte

schoon/vuil: red.) zowel inkomende
grondstoffen als uitgaand gereed product aan één gevel centraal op te nemen.
Daarnaast wilden we maximaal gebruik
maken van het beschikbare volume.
Door de personele ruimtes en voorzieningen op de verdieping te realiseren
met een ingang in het midden, bereikten
we een optimaal beschikbare bedrijfsruimte en korte looplijnen door heel het
gebouw. Het personeel betreedt via de
buitenzijde het pand en komt vervolgens
via de kleedruimte, kantine en de hygiënesluis in het hart van het bedrijf.’

Onderhoud
De bedrijfsruimte is afgewerkt met een
sanitair plafond. Cordy: ‘Dit zijn beloopbare sandwichpanelen die de ruimte
hygiënisch afsluiten. Leidingen en installaties worden boven het plafond gerealiseerd zodat bij onderhoud de monteur
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Hems/Fortuna • Oss

De kantoorruimte is opgetild en dient als overkapping voor de koelwagens

zijn werk kan doen, zonder het bedrijfsproces te verstoren.’

Welstand
Omdat de nieuwe locatie zich op een
hoekkavel bevindt werden er vanuit
de welstandscommissie hogere eisen
gesteld. Mandy Doeve: ‘In het ontwerp
hebben we de kantoorruimte ‘opgetild’.
Op deze manier lijkt dit gedeelte van het
pand te zweven en dient het tegelijkertijd als overkapping voor de koelwagens
voor het transport. Een keramische tegel
zorgt voor de afwerking van de gevel.’
Op de nieuwe locatie is Hems/Fortuna
helemaal klaar voor de toekomst. Cordy:
‘We bouwen niet voor de oplevering,
maar zorgen ervoor dat de opdrachtgever weer jaren vooruit kan.’
Koelhuis en vrieshuis in aanbouw

KOEL- EN VRIESHUISBOUW

ISOLATIESYSTEEMBOUW

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

vrieshuisbouw en isolatiesysteembouw. Deze is volledig afgestemd op uw
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logistieke organisatie en de actuele marktontwikkelingen in uw branche.

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

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

Vestigingen in Roosendaal

§

Autonome ontwerper én hoofdaannemer

§

Uitstekende eigen design- en engineeringsafdeling

§

Technische expertise in staal-, beton- en houtconstructies

§

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

§

Jaarlijkse productiecapaciteit van circa 50.000 ton staal

(NL)

, Malle

(B)

en Vlissingen

(NL)

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

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

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

Het goede gevoel, het juiste te doen.

Medio april
beschikbaar

