
Glasdesign

Schiedam 

QNP
    Breda

bouw
Industrie

Vaktijdschrift over industriële gebouwen en utiliteitsbouw projecten – december 2017

Global Foods 

Innovation Centre 

Unilever

Wageningen

Warehouse VTS

Boxmeer



Cloud oplossingen voor
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Unica Brandbeveiliging     www.unica.nl/brandbeveiliging
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Tekst: Ton van de Laar                         Beeld: Gemeente Amersfoort/Venhoeven CS architecture + urbanism

Opdrachtgever
Gemeente Amersfoort

Ontwikkelaar
OLCO Sportsphere, Zeist 

Architect
Venhoeven CS architecture + urbanism, 
Amsterdam

Adviseur constructie
Bartels Ingenieursbureau BV,  
Apeldoorn

Adviseur installaties
INNAX Gebouw & Omgeving, 
Veenendaal

Hoofdaannemer
Remmers Bouwgroep BV, Tilburg

E-installaties
Linthorst Techniek BV, Apeldoorn

W-installaties
DKPS Regeltechniek BV, Alphen aan 
den Rijn (Regeltechniek)
KWB, Boxtel (waterbehandelings
installatie)

Na Hoogenband nu ook 
Amerena 10 x 50 m

Topsportcentrum én 
ontmoetingscentrum voor de wijk

Sportcomplex Amerena • Amersfoort

Wie het sportcomplex aan de Hogeweg 
nadert ziet een markante gekleurde 

gevel, die oplicht in het donker
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Tekst: Ton van de Laar                         Beeld: Gemeente Amersfoort/Venhoeven CS architecture + urbanism

In Amersfoort nadert sportcomplex Amerena in de nieuwbouwwijk Hogekwartier haar voltooiing.  
Het wordt een topsportcomplex met daarnaast voorzieningen voor sportieve recreatie, dat tevens gaat 
dienen als ontmoetingscentrum voor de wijk. Onderdeel van Amerena wordt een Olympisch 50 meterbad 
met tien banen, na het Eindhovense Pieter van den Hoogenband zwemstadion het tweede in Nederland. 
Naar verwachting wordt het complex in april 2018 in gebruik genomen.

Stalen trappen, leuningen en 
balustrades
Las en Montagebedrijf Van Pommeren,
Veenendaal

Plafonds zwembaden
SPANdesign, Tilburg

Plafond parkeergarage
Brabant Totaal Afbouw BV, Budel

Sportvloeren
Sika Nederland BV, Utrecht

Bouwprogramma
zwembaden, sporthal, ontmoetings
ruimte en parkeergarage

Bouwperiode
november 2015 – april 2018

Bruto vloeroppervlakte
18.500 m2

Bouwkosten
€ 22,3 miljoen

Na Hoogenband nu ook 
Amerena 10 x 50 m

Topsportcentrum én 
ontmoetingscentrum voor de wijk

Amersfoort • Sportcomplex Amerena
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Sportcomplex Amerena • Amersfoort

Topvloer voor een 
topsportlocatie
Sika Nederland tekent voor een groot deel van de vloeren in het 
indrukwekkende sportcomplex. In de topsporthal komt 2.000 m2 
hoogwaardige Pulastic Pro 180 XLS sportvloer. Deze vloer is door 
NCO*NSF gecertificeerd als klasse I, wat wil zeggen: geschikt voor 
topsport. Jeroen Bontenbal is verkoper bij Sika Nederland. Hij stipt 
een ander voordeel van deze vloer aan: ‘De vloer wordt gelegd op 
een door onszelf aangebrachte zandcementvloer. Daar leggen we 
Regupol matten op van rubbergranulaat. Daaroverheen komt dan 
weer in vier lagen de gietvloer, die zo sterk is dat hij niet afgedekt 
hoeft te worden bij andere activiteiten in de hal.’

Unieke sport- en ontmoetingsplek
Ook in de belendende fysio en fitnessruimte zorgt Sika voor een 
sportvloer die aan de gestelde eisen voldoet, de Pulastic GT 100. 
In de verkeersruimten, kleedruimten en de horecaruimten komt 
een Sika Comfortfloor gietvloer, in totaal 2.600 m2, die door Sika 
Utrecht samen met Indri Vloerenbedrijf uit Alkmaar wordt aan
gelegd. De 1.800 m2 grote vloer van de parkeergarage tenslotte, 
krijgt een hoogwaardige, slijtvaste coating. Bontenbal: ‘Het is een 
multifunctioneel gebouw, zowel zwembad, als sporthal, als pu
blieksruimte. Een unieke sport en ontmoetingsplek in Amersfoort 
en we zijn er trots op dat we daarvoor de vloeren hebben mogen 
aanbrengen.’

In de wereld van sportvloeren is Pulastic® hét 
vooraanstaande merk. In sportaccommodaties, 
scholen, universiteiten, balletacademies, fitness- en 
sportcentra; overal liggen Pulastic® sportvloeren.
In Nederland en in wel 80 landen over de hele 
wereld liggen in 50.000 accommodaties meer dan  
35 miljoen m2 in classic en design kleuren, met 
basketbal- voetbal- en volleybal belijning, met LED 
verlichting. En om de accommodaties nog veiliger 
en mooier te maken met prachtige wandbekleding 
omringd.

We zijn trots! Want ons merk Pulastic® bestaat 50 jaar. 
En dat vieren we iedere dag. Met een enthousiast team 
van 135 Sika-Pulastic medewerkers. En distributeurs 
met installatieteams in 60 landen. In 50 jaar hebben 
we ons ontwikkeld van een sportvloerleverancier naar 
totaalinrichter voor sportaccommodaties en scholen, 
indoor en outdoor. We hebben geen woorden nodig  
om te tonen dat we terecht trots zijn, de beelden 
zeggen meer dan genoeg.

Kijk op www.sika.nl en www.pulastic.com voor meer 
informatie of mail voor een specifieke vraag naar 
verkoop.pulastic@nl.sika.com

Sika Nederland B.V. 
Locatie Deventer 
(Pulastic sportvloeren)
Postbus 420, 
7400 AK Deventer,
Tel. (0570) 62 07 44
www.pulastic.com
Mail: verkoop.pulastic@nl.sika.com
De actuele algemene voorwaarden
zijn van toepassing. Consulteer a.u.b.
voor gebruik de meest recente locale
Productinformatie-bladen.

In de wereld van sportvloeren is Pulastic® hét voor-
aanstaande merk. In sportaccommodaties, scholen, 
universiteiten, balletacademies, fitness- en sportcentra; 
overal liggen Pulastic® sportvloeren. In Nederland en 
in wel 80 landen over de hele wereld liggen in 50.000 
accommodaties meer dan 35 miljoen m2 in classic en 
design kleuren, met basketbal- voetbal- en volleybal 
belijning, met LED verlichting. En om de accommo-
daties nog veiliger en mooier te maken met prachtige 
wandbekleding omringd. 

We zijn trots! Want ons merk Pulastic® bestaat 50 jaar. 
En dat vieren we iedere dag. Met een enthousiast team 
van 135 Sika-Pulastic medewerkers. En distributeurs 
met installatieteams in 60 landen. In 50 jaar hebben 
we ons ontwikkeld van een sportvloerleverancier naar 
totaalinrichter voor sportaccommodaties en scholen, 
indoor en outdoor. We hebben geen woorden nodig om 
te tonen dat we terecht trots zijn, de beelden zeggen 
meer dan genoeg. 

Kijk op www.sika.nl en www.pulastic.com voor meer 
informatie of mail voor een specifieke vraag naar 
verkoop.pulastic@nl.sika.com

Pulastic®; een sterk merk 
voor scholen en sportfaciliteiten

Sika Nederland B.V. Locatie 
 Deventer (Pulastic sportvloeren)
Postbus 420, 7400 AK Deventer, 
Tel. 0570 620744
www.pulastic.com, mail: 
verkoop.pulastic@nl.sika.com 

De actuele algemene voorwaarden 
zijn van toepassing. Consulteer a.u.b. 
voor gebruik de meest recente locale 
Productinformatie-bladen. 

Pulastic®; een sterk merk
voor scholen en sportfaciliteiten
In de wereld van sportvloeren is Pulastic® hét voor-
aanstaande merk. In sportaccommodaties, scholen, 
universiteiten, balletacademies, fitness- en sportcentra; 
overal liggen Pulastic® sportvloeren. In Nederland en 
in wel 80 landen over de hele wereld liggen in 50.000 
accommodaties meer dan 35 miljoen m2 in classic en 
design kleuren, met basketbal- voetbal- en volleybal 
belijning, met LED verlichting. En om de accommo-
daties nog veiliger en mooier te maken met prachtige 
wandbekleding omringd. 

We zijn trots! Want ons merk Pulastic® bestaat 50 jaar. 
En dat vieren we iedere dag. Met een enthousiast team 
van 135 Sika-Pulastic medewerkers. En distributeurs 
met installatieteams in 60 landen. In 50 jaar hebben 
we ons ontwikkeld van een sportvloerleverancier naar 
totaalinrichter voor sportaccommodaties en scholen, 
indoor en outdoor. We hebben geen woorden nodig om 
te tonen dat we terecht trots zijn, de beelden zeggen 
meer dan genoeg. 

Kijk op www.sika.nl en www.pulastic.com voor meer 
informatie of mail voor een specifieke vraag naar 
verkoop.pulastic@nl.sika.com

Pulastic®; een sterk merk 
voor scholen en sportfaciliteiten

Sika Nederland B.V. Locatie 
 Deventer (Pulastic sportvloeren)
Postbus 420, 7400 AK Deventer, 
Tel. 0570 620744
www.pulastic.com, mail: 
verkoop.pulastic@nl.sika.com 

De actuele algemene voorwaarden 
zijn van toepassing. Consulteer a.u.b. 
voor gebruik de meest recente locale 
Productinformatie-bladen. 
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Amersfoort • Sportcomplex Amerena

In het complex is ruim 10.500 m2 inge-
ruimd voor sportvoorzieningen. Behalve 
het 50 meterbad zijn dat op zwemgebied 
een 25 meterbad met een 10 meter hoge 
springtoren en een doelgroepenbad met 
een luie trap en een mindervalidenlift. 
Er komt ook een voor topsport geschikte 
sporthal in het complex, met een vrije 
hoogte van 11 meter, voldoende voor 
internationale wedstrijden. De hal bevat 
een sportvloer van 54 x 33 meter, waar-
mee hij voldoet aan de richtlijnen van 
NOC*NSF.

Oplichtende gevel
Bij voorzieningen op topsportniveau 
hoort een soortgelijke uitstraling. 
Wie het sportcomplex nadert ziet een 
markante gekleurde gevel, die oplicht 
in het donker. In het interieur spelen 
daglicht en zichtlijnen een grote rol. De 

inrichting is licht, met veel zicht op de 
sportruimten en de omgeving.

Publieksvoorzieningen 
Op topsport komt veel publiek af, dus 
ook daarvoor zijn voorzieningen opge-
nomen. Bij het 50 meterbad komt een 
tribune met 300 zitplaatsen, terwijl bij 
de springtoren 150 zitplaatsen gerea-
liseerd worden. De sporthal krijgt een 
tribune voor 200 personen, die eenvou-
dig met nog eens 200 plaatsen uitge-
breid kan worden. Voor een hapje en 
een drankje kunnen bezoekers terecht 
in de centraal gelegen kantine, terwijl 
bij evenementen op de verdieping een 
extra uitgiftepunt geopend kan worden. 
Daarnaast is ook aan voldoende par-
keerruimte gedacht. Onder het gehele 
gebouw bevindt zich een parkeergarage, 
die plaats biedt aan 219 auto’s.

Wedstrijdbad 
met tien banen 

Bovenaanzicht toont groendak en terrassen 
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Las en Montagebedrijf Van Pommeren uit Veenendaal kreeg de 
opdracht voor het leveren en monteren van de stalen trappen, leunin
gen en balustrades voor Sportcentrum Amerena. Door het ontbreken 
van kantenklare architectentekeningen of een uitgewerkt BIMmo
del moest het bedrijf veel zelf ontwerpen, in samenspraak met 
ontwikkelaar OLCO Sportsphere.

Duiktoren
Met name de stalen trappen en de hekwerken voor de tien meter 
hoge duiktoren vroegen de nodige aandacht. Calculator/werkvoorbe
reider Alfred van Ekeris legt uit waarom: ‘Er waren geen tekeningen 
beschikbaar, alleen een idee van hoe het er ongeveer uit moest zien. 
We hebben de trappen en hekwerken dus zelf moeten engineeren en 
in het werk inmeten. Mede vanwege de beperkte ruimte die beschik
baar was, bleek dat een hele klus. Ook op het gebied van conservering 
en veiligheid moest aan de nodige eisen worden voldaan en voor het 
monteren zullen we straks een speciale minihijskraan gaan gebruiken.’

Sterk staaltje van 
Van Pommeren

Bekijk onze  
nieuwe website:

van-pommeren.nl

Framebouw

Plaatwerk

Construtiewerk

Trap- & Hekwerk

Industriebouw • december 2017 • 10
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Amersfoort • Sportcomplex Amerena

Recreatiesport
Niet alleen de topsport komt aan zijn 
trekken in het nieuwe sportcentrum, 
ook aan de recreant is gedacht. In het 
zwembadgedeelte bevinden zich naast 
de genoemde baden ook een saunar-
uimte en een whirlpool, terwijl alle ove-
rige faciliteiten natuurlijk ook recreatief 
gebruikt kunnen worden. De sporthal 
is deelbaar door middel van flexibele 
wanden, waardoor meerdere verenigin-
gen tegelijk kunnen sporten. Twee ruime 
verenigingsruimten, een fysiotherapie-
praktijk, een krachtsportruimte en een 
droogspringhal completeren de faciliteit.

Buurtcentrum
Sportcomplex Amerena wil meer zijn 
dan alleen een hypermoderne en com-
plete sportfaciliteit. Het complex moet 
ook gaan functioneren als ontmoetings-
centrum voor de buurt. Terrassen en een 
transparante entree zijn daarom gericht 
naar die wijk, terwijl dakterrassen een 
fraai uitzicht bieden op het naastgelegen 
waterwingebied.

Duurzaamheid
Op het gebied van duurzaamheid haalt 
Amerena een zeer hoge GPR-score van 
9,5. Vooral een goede isolatie draagt 

Voorgevel
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Goed geïsoleerd plafond 
parkeergarage
Duurzaamheid is een belangrijk aspect bij de bouw van sport
complex Amerena, daarom zijn er hoge eisen gesteld aan de 
warmteisolatie. Brabant Totaal Afbouw BV realiseert door middel 
van Sonotex Isolatie een thermisch isolerend plafond met goede 
akoestische en brandveilige eigenschappen voor de parkeer
garage. Het gaat hierbij om de ruim 3.000 m2 plafond, waarboven 
zich verwarmde ruimten van het gebouw bevinden.

Resolschuim bij beperkte ruimte
‘Sonotex Isolatie is ons eigen product als alternatief voor tradi
tionele isolerende plafondsystemen’, vertelt Jurgen Thijssens, 
medeeigenaar van Brabant Totaal Afbouw. ‘Ons systeem is opge
bouwd uit een verlijmde thermische isolatielaag van hardschuim 
platen, met daaroverheen een spuitmortel op gipsbasis. Naast 
goede akoestische en brandveilige eigenschappen geeft het sys
teem een strak en naadloos resultaat, zonder koudebruggen.’

Waar voldoende vrije hoogte aanwezig is komt polystyreen
schuim van 180 mm dik. Ter plaatse van de sprinklerinstallatie, 
waar minder ruimte beschikbaar is, wordt 100 mm dik resol
schuim aangebracht. Resolschuim heeft een hogere isolatiewaar
de, zodat met een minimale dikte toch de benodigde RCwaarde 
van 5,0 bewerkstelligd kan worden. Over de isolatie wordt een 
onbrandbare akoestische mortel met een gekorrelde structuur 
gespoten. Thijssens: ‘Niveauverschillen zijn goed op te vangen, 
omdat je met de mortel ieder detail kunt bespuiten en zo alle 
contouren van de bouw kunt volgen’.

Achterzijde van het gebouw toont de open 
gevel van het wedstrijdbad

Voor de realisatie van projecten op het gebied van isolatie, brandveiligheid en 
akoestiek, bent u bij ons aan het juiste adres. Onze opdrachtgevers zijn  

aannemers, projectontwikkelaars en gebouwbeheerders. Zowel bij nieuwbouw, 
onderhoud als renovatie bieden wij een passende oplossing voor elk project.

Brabant Totaal Afbouw BV
Brandwerende, Thermische en Akoestische voorzieningen

Nieuwstraat 114
6021HW BUDEL
T +31 495 78 52 06
www.brabanttotaalafbouw.nl

746-6735_brabant.indd   1 02-11-17   08:51
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Strakke oplossing 
voor een akoestisch 
probleem
De drie zwembaden in sportcomplex Amerena zijn voorzien 
van strakke geluidsabsorberende plafonds. Het zijn gespannen 
akoestische plafonds, gemaakt van een polymeer stretchfolie dat 
voorzien is van microperforaties. Zo combineren deze plafonds 
een strak en fraai uiterlijk met goede geluidsabsorberend eigen
schappen, een absolute eis voor een zwembad. SPANdesign uit 
Tilburg verzorgde de engineering en leverde en monteerde de 
plafonds. Coen Reijnen, medeeigenaar van SPANdesign, legt uit: 
‘Een gespannen product is een uitermate geschikte oplossing voor 
in een zwembad. Een gespannen plafond is namelijk uitstekend 
bestand tegen een hoge luchtvochtigheid. Bovendien is het 
ongevoelig voor temperatuurswisselingen, ideaal dus voor deze 
toepassing.’

Strak en demontabel
Naast bouwfysische eisen waren er ook esthetische voorwaarden 
waar de plafonds aan moesten voldoen. Reijnen: ‘In het wedstrijd
bad zijn de licht gewelfde plafonds aangebracht tussen stalen 
spanten. De verlichting is aan die spanten bevestigd, zodat de 
plafonds één strak vlak vormen. In de plafonds van de andere ba
den zijn sparingen gemaakt voor pendels, waaraan ledverlichting 
is bevestigd. In het doelgroepenbad zijn daarnaast ook spots in het 
doek zelf opgenomen’. Het systeem van SPANdesign is modulair 
en demontabel. Waardoor het voor werkzaamheden weggeno
men en weer teruggeplaatst kan worden.

daaraan bij. De verwarmde delen van 
het gebouw zijn helemaal ‘ingepakt’, 
wat een EPG-reductie van 6% oplevert. 
Daarnaast wordt zoveel mogelijk gebruik 
gemaakt van ter plaatse opgewekte 
duurzame energie, zoals zonne-energie 

en biomassa. HR+++ glas, ledverlichting, 
een groendak, PV-panelen, warmtepom-
pen, een geïntegreerd GBS-systeem en 
hergebruik van hemelwater zijn andere 
factoren die bijdragen aan de hoge duur-
zaamheid.

Amersfoort • Sportcomplex Amerena

Receptie met zitjes

Stretchsystems for 
Architectural & Interior Solutions

“ SPANdesign: specialist in het creëren van
  flexibele akoestische oplossingen

Voor meer informatie: 
T 013 52 11 087 
info@spandesign.nl 
www.spandesign.nl
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Opdrachtgever
VTS Transport & Logistics, Boxmeer

Architect
Pepers architecten, Helmond

Aannemer
Bouwbedrijf Van de Ven, Veghel

E-installateur
Elektro Technisch Buro Nabuurs, 
Boxmeer

W-installateur
Van Haren Installaties, Cuijk

Koel- & vriestechniek
Van Kempen Koudetechniek, Tiel

Bouwprogramma
klimaat gecontroleerd warehouse voor 
op en overslag van farmaceutische 
en health care producten, kantoren, 
buitenterrein

Bruto vloeroppervlakte
13.600 m2

Bouwperiode
december 2016 – december 2017

Esthetiek en
functionaliteit
       verenigd

Warehouse VTS • Boxmeer

Om ruimte te winnen, steekt het 
relatief grote kantoorblok van 
2.000 m2 aan beide zijden uit
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Pepers architecten tekende voor het 
ontwerp van het pand dat werd ge-
bouwd door Bouwbedrijf Van de Ven 
in opdracht van VTS Transport & 
Logistics, gespecialiseerd in opslag en 
distributie van farma- en healthcare 
producten. ‘Er lagen duidelijke eisen 
aan en wensen voor het gebouw’, 
vertelt architect Jochem Fijn. ‘VTS had 
reeds een lay-out gemaakt en vroeg 

Tekst: Mirjam Oomens  Beeld: Pepers architecten

In Boxmeer verrees in krap een jaar tijd een geavanceerd 
warehouse voor op- en overslag van gekoelde farmaceutische 
producten. En waar koeling vraagt om isolatie en een gesloten 
schil, is het de ontwerpers toch gelukt om van het kantoorge-
deelte langs de doorgaande weg een eyecatcher te maken. Dit 
alles zonder een centimeter van het kavel te ‘verspillen’. 

ons om een ‘prime’ gebouw conform 
de BREEAM “Very Good”-eisen, met een 
moderne uitstraling die in het oog zou 
springen wanneer je er langskomt. Bij 
geconditioneerde gebouwen is dat vaak 
lastig omdat een gesloten gebouwschil 
gewenst is om zo de temperaturen con-
stant te houden. Ook wilde men zo veel 
mogelijk van het kavel benutten voor 
het gebouw.’

Eternietplaten
De wensen en eisen werden vertaald 
naar een wit gebouw; hierop komt het 
logo van het transportbedrijf goed tot 
zijn recht en het geeft tevens de cleane 
indruk die bij farmacie past. Om toch 
ook wat warmte uit te stralen, stelde de 
architect het gebruik van eternietplaten 
voor. ‘Dat wordt niet vaak toegepast 
in de industrie’, aldus Fijn. In overleg 

Boxmeer • Warehouse VTS
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De elektrotechnische voorzieningen in het nieuwe warehouse zijn aan
gelegd door Elektro Technisch Buro Nabuurs. What’s in a name?, want 
in dit geval scheidt slechts tweehonderd meter de eindgebruiker van 
de leverancier en zijn de twee dus daadwerkelijk buren. Projectleider 
Theo Arntz licht desgewenst toe dat de complete elektrische installa
tie is gerealiseerd van begin tot eind, inclusief het uitwerken van het 
ontwerp. Naast de verlichting, stroomvoorziening en datainstallaties 
zijn er aparte voedingen aangebracht voor de grote koelvriesin
stallaties. Ook is de installatie voorbereid op de inkoppeling van een 
noodstroomaggregaat en de uitbreiding met PVpanelen. 

De binnentemperatuur van het warehouse moet liggen tussen  
15 en 25°C en werd gerealiseerd door Van Haren Installaties. 
‘Vooraf is gekozen om dit project in bouwteam met elkaar op te 
zetten’, vertelt directeur Gerard van Haren. ‘Dit heeft bijgedragen 
aan de efficiëntie.’ Het klimaat in het warehouse en de kantoren 
wordt geregeld door VRFsystemen. Vanwege het duurzame 
aspect zijn alle installaties uitgevoerd met luchtwarmtepompen. 
In het grote warehouse zijn 20 VRFsystemen geplaatst.  
‘Normaliter zou je in een groot pand voor grotere systemen kie
zen, maar dat hebben we bewust niet gedaan. Enerzijds om  
te kunnen voldoen aan de temperatuureisen die niet alleen op  
1 meter maar ook 14 meter boven de vloer gelden; anderzijds 
om te zorgen dat de VRFsystemen elkaars functie kunnen 
overnemen. Dat is nodig om bijvoorbeeld ook bij onderhoud en 
systeemuitval nog steeds voldoende capaciteit te hebben om de 
minimale variatie in temperatuur te waarborgen.

Elektra van de buurman

Minimale variatie 
in temperatuur 
waarborgen

NABUURS BV
 

ELEKTRO TECHNISCH BURO

Telefoon  (0485) 322088
Telefax  (0485) 318227

Heinz Moormannstraat 2
Postbus 150
5830 AD Boxmeer
 

ELEKTRO TECHNISCHE INSTALLATIES

PANELENBOUW

TELEMATICA

INDUSTRIËLE AUTOMATISERING

BEVEILIGINGSINSTALLATIES

DATA-NETWERKEN

AUDIO INSTALLATIES

DOMOTICA

www.vanharencuijk.nl
0485 - 335060 fax 0485 - 335065



Voor kwaliteit en service

De Hork 26 5431NS Cuijk
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Boxmeer • Warehouse VTS

met de aannemer werden de eterniet-
platen blind aan de gevel bevestigd op 
een achterconstructie. Verder werd in 
de kantoorgevel veel glas toegepast, 
waardoor het pand aan de voorzijde een 
transparante uitstraling heeft. De ach-
terzijde is gesloten om zo de functionele 
temperatuureisen te kunnen waarbor-
gen. Om ruimte te winnen, steekt het 
relatief grote kantoorblok van 2.000 m2 
aan beide zijden uit. Het kantoor is deels 
inpandig gebouwd op twee mezzanine-
vloeren boven de expeditieruimte, die 
geen grote hoogte nodig heeft. Zelfs  
de sprinklertank is niet op het terrein 

In het kader van de BREEAMcertificering is zowel binnen als buiten 
uitsluitend ledverlichting toegepast, gedeeltelijk geschakeld via 
aanwezigheidsmelders. Deze sturen ook de waterafsluiters van de 
diverse toiletgroepen aan, zodat daar geen lekkages kunnen ontstaan 
buiten gebruiksuren. ‘Vorig jaar kregen wij de jaarlijkse BRL 6000 
audit, waarbij de auditor ons werk in dit pand als bedrijfsbezoek heeft 
opgenomen. Hij was daar zeer over te spreken en ik denk dat we 
mogen terugkijken op een fijne samenwerking die heeft geleid tot 
een mooi resultaat’, aldus Arntz.

Een ‘prime’  
gebouw conform 
de BREEAM  
“Very Good”-eisen, 
met een moderne 
uitstraling die  
in het oog zou  
springen wanneer 
je er langskomt
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Warehouse VTS • Boxmeer

Essentieel voor de kernactiviteit van VTS 
zijn bewaakte en gecontroleerde tempe
raturen in alle ruimten van het pand.  
Naar binnen toe wordt het steeds kouder, 
via twee crossdocking zones van 
2 tot 8°C en 15 tot 25°C. Er kan zelfs in een 
gekoelde ruimte gelost worden om de cold 
chain van klanten in stand te houden. 

De koel en vriesinstallatie in het ware
house zijn gemaakt door Van Kempen 
Koudetechniek. Accountmanager Dick de 
Waal: ‘Het pand heeft drie gekoelde delen: 
een vriesopslag met een temperatuur van 
30 tot 40°C, een gekoeld magazijn en 
een deel voor crossdocking. Het meest 
complexe aan dit project was het realiseren 
van een zeer gelijkmatige temperatuur
verdeling in een grote ruimte en de hoge 
mate van flexibiliteit daarbinnen.’ In het 

kader van duurzaamheid is het natuurlijk 
koudemiddel CO2 toegepast. ‘Dit middel is 
uitermate geschikt om een installatie op 
energiezuinige manier naar een zeer lage 
temperatuur te brengen’, aldus De Waal. 
‘Bovendien is er energieinvesteringsaftrek 
voor mogelijk.’ Daarnaast wordt de afval
warmte uit de vriesinstallatie aangewend 
voor de ondervloerverwarming van de 
vriescel (WTW).  De constantheid van de 
verschillende temperaturen wordt geregeld 
door extra ventilatoren voor gelijkmatige 
luchtverdeling. Extra compressoren bieden 
nog meer betrouwbaarheid. Verder is de 
compressorunit uitgevoerd als buitenunit 
waardoor er geen extra technische (binnen)
ruimte nodig is. Ten slotte is de installatie 
computergestuurd en geschikt voor beheer 
op afstand. 

Duurzame koude
gebouwd, maar is als waterbassin 
onder het pand uitgevoerd. 

Korte looptijd
Het project kende een korte bouwtijd; 
om geen tijd te verliezen, werden de 
vergunningen al in een vroeg stadi-
um aangevraagd. Toch is het ontwerp 
vrijwel geheel intact gebleven gedu-
rende de bouw, met uitzondering van 
de een aantal interne aanpassingen 
en de toevoeging van het dakterras bij 
de kantine. Opdrachtgever, aannemer, 
architect en de overige partijen zijn 
er in die korte tijd in geslaagd een 
warehouse te realiseren dat goed kan 
voorzien in de gesloten cold chain door 
de temperatuurzones en tegelijkertijd 
de moderne aanpak van VTS ook aan 
de buitenzijde weerspiegelt.

Koudetechniek . 

Procestechniek . 

Cellenbouw . 

Klimaattechniek . 

Service en beheer .

WWW.VKKT.NL   |   T 0344 - 63 48 84

KOUDETECHNIEK

Cold today. Cold tomorrow. 

Industriebouw • december 2017 • 18

http://www.vankempen-tiel.nl/
http://www.vankempen-tiel.nl/
http://www.vkkt.nl


Tekst: Margot Visser

Opslagketen Allsafe breidt in rap tempo uit. De succesvolle self storage formule 
heeft nu zeventien vestigingen en wil binnen tien jaar groeien naar zeventig 
stuks. Aan de Kayersdijk in Apeldoorn wordt nummer 18 gebouwd.  

Opdrachtgever
Allsafe Management

Architect
Studio Larkemika, Rotterdam

Bouwbedrijf
Groothuis Bouwgroep BV

Installaties
Voorend Installatietechniek,  
Kockengen (E); Mega Installatie (W)

Staalconstructie, 
kanaal plaatvloeren
Tasche Staalbouw, Fleringen

Dak- en gevelbeplating
Hardeman | Van Harten, Lunteren

 Magazijntrappen
LEVEL Nederland, Haaren
Hexta Hekwerk en Terreinbeveiliging, 
Katwijk

Bouwperiode
16 weken

verovert Nederland 

Apeldoorn • Allsafe

Geel-blauwe 
mini-opslagformule

De 18e vestiging aan de Kaysersdijk 
in Apeldoorn

Impressie van de nieuwbouw in de huiskleuren geel en blauw
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‘Bij Groothuis Bouwgroep vertalen we de ambities van onze 
opdrachtgevers naar vastgoedoplossingen voor nu en later’, aldus 
Willem Jan van de Worp, commercieel manager bij Groothuis Bouw
groep. ‘Groothuis bouwt aan de toekomst van huidige en toekomsti
ge gebruikers. Die toekomst begint bij een onbezorgd bouwproces. 
Als aanbieder zoeken we vanuit de klantvraag naar optimale oplossin
gen. Zo leveren we onze klanten vaak verrassende oplossingen voor 
nu en de toekomst’,  

Klanttervredenheid
In de kern is de procesaanpak van Groothuis Bouwgroep heel eenvou
dig: door vanaf het begin samen te werken, wordt het optimale pro
jectresultaat voor onze opdrachtgevers bereikt. De opdrachtgever, 
opdrachtnemer en betrokken adviseurs en specialisten trekken op 
als partners, waarbij ieder zijn eigen expertise en ervaring inbrengt 
en samenwerkt op basis van volledige gelijkwaardigheid. Door deze 
aanpak worden elkaars kennis en kwaliteiten optimaal benut. Van 
de Worp: ‘Door een grondige gezamenlijke voorbereiding bereiken 
we een efficiënt uitvoeringsproces en succesvolle sleuteloverdracht. 
Vanaf het begin wordt het gesprek gevoerd. Van discussie naar dia

loog dus! Met onze beproefde LEAN werkmethode en de integrale in
zet van BIM onderscheiden we ons ten opzichte van een traditioneel 
bouwproces. Dit resulteert in een hoge kwaliteit klanttevredenheid. 
Dit is ook goed zichtbaar in de samenwerking met Allsafe.’ 

Procesmanagement
Proactief en klantgericht meedenken, opties en keuzemogelijkheden 
bieden en de verantwoordelijkheid nemen van A tot Z, dat kenmerkt 
Groothuis Bouwgroep. Groothuis denkt verder dan de vraag en biedt 
uiteenlopende oplossingen die bijdragen aan een optimale en toe
komstbestendige bedrijfshuisvesting. In zo’n proces biedt Groothuis 
als betrouwbare partner rust en overzicht. ‘Wij ontzorgen door het 
proces te managen en volledige transparantie en openheid van zaken 
te geven, waardoor de klant niet onnodig veel tijd verliest en toch 
altijd inzicht heeft in het proces en de stand van zaken’, zegt Willem 
Jan van de Worp. ‘Onze inzet gaat verder, wij stapelen niet alleen 
stenen. Wij bieden ruimte om te ondernemen, efficiënt, verantwoord 
en duurzaam.’

Verrassende vastgoedoplossingen 
voor nu en later

Onze inzet  gaat  verder

Meer info? 
www.groothuisbouwgroep.nl 

Onze inzet 
gaat verder

Groothuis Bouwgroep 
biedt succesvolle vast-
goedoplossingen voor nu en 
voor later omdat zij op maat 
opdrachtgever én gebruiker 
voorop zet door voor en met 
hen verder te denken, verder te 
kijken en verder te zijn. 

Dat kenmerkt Groothuis 
Bouwgroep als turnkey 
bouwer.

 Onze inzet gaat verder 
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Apeldoorn • Allsafe

Het hebben van spullen moet makkelijk 
zijn, vindt Allsafe. Vier procent van je 
spullen koop je dubbel, tien minuten per 
dag ben je aan het zoeken en 80% van 
wat in je kast ligt raak je niet aan. Sla 
spullen die je toch niet gebruikt op en 
creëer zo meer ruimte in je huis en in je 
hoofd, dat is de filosofie van de formule 
die de concurrentie aan gaat met markt-
leider Shurgård. In 1999 opende direc-
teur en oprichter Eric Stubbé zijn eerste 
vestiging. Inmiddels staat de teller op 
zeventien en staan er acht op de plan-
ning voor de komende twee jaar. 

Begane grond 
(met vloerverwarming in aanleg)

Nieuwbouwproject

Allsafe te Apeldoorn

Volg ons ook via !" T 0318 46 15 51 | E info@hardeman-vanharten.nl

Hardeman | van Harten levert en 
monteert stalen dak- en wandbeplating 
voor diverse uiteenlopende projecten. 
Of het nu gaat om een kleine loods of 
een groot distributie centrum, wij zijn 
gespecialiseerd in beide.

UTILITEITSBOUW

AGRIBOUW

RENOVATIE

TAXATIE

SCHADEHERSTEL

www.hardeman-vanharten.nl

MAGAZIJNINRICHTING

Stalen trapconstructies
Systeem etagevloeren
Complete magazijninrichting
Ballustrades

LEVEL Nederland bv
0411-625 415 - info@level-info.com

www.level-info.com
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Snelheid van werken is een belangrijke vereiste bij de bouw van 
de nieuwe Allsafe vestiging in Apeldoorn. Geen probleem voor 
beplatingsbedrijf Hardeman | Van Harten, zo vertelt projectleider 
Martijn Jansen.

‘Doordat wij eigen materieel als torenkranen, verreikers en hoog
werkers hebben, kunnen we snel schakelen en onze werkzaam
heden beter inplannen dan met extern materieel. Er gaat geen 
kostbare tijd verloren aan transport van de materialen. Binnen een 
week hadden we het pand helemaal wind en waterdicht. Die snel
heid was mede mogelijk doordat we al jaren voor Allsafe werken 
en dus alle ins en outs van deze opdrachtgever kennen.’ 

Hardeman | Van Harten leverde alle dak en gevelbeplating voor 
de Apeldoornse vestiging. Het dak is uitgevoerd met 2.770 m2 
TR dakplaten 125/160 mm dik. De gevels, 1.950 m2 in totaal, zijn 
bedekt met verticaal gemonteerde 100 mm sandwichpanelen in 
de opvallende Allsafe huiskleuren geel (Sikkens F6.40.80) en blauw 
(Ral 5013). De 620 m2 binnenwanden worden uitgevoerd in een 
sandwichpaneel met een dikte van 80 mm. 

Binnen een week 
wind- en waterdicht

Mensen moeten altijd bij hun spullen kunnen, vindt opslag
formule Allsafe. Ze richten de toegang tot hun vestigingen 
daarom zo optimaal mogelijk in. ‘De schuifpoorten die we 
aan hen leveren hebben een hoge gebruikszekerheid’, vertelt 
rayonmanager Dirk Verwoerd van Hexta Hekwerk en Terrein
beveiliging. ‘Ze werken met een directe 380 Volt aandrijving 
in de onderbalk. Dit geeft geen geluidsoverlast en is geschikt 
voor een continue gebruiksprofiel. Hoe vaak ze ook open en 
dicht gaan, ze raken niet oververhit.’ 

Een dubbel profiel, ofwel twee toegangspoorten, zorgt voor 
extra zekerheid. Mocht het nodig zijn dan kan de uitgang ook 
als ingang worden gebruikt. Uniek is de vijf jaar garantie die 
Hexta geeft op haar schuifpoorten.

Als specialist in magazijnsystemen heeft LEVEL Nederland de 
kennis en expertise in huis om zowel midden en kleinbedrijf 
als grote logistieke bedrijven te adviseren over de juiste logis
tieke inrichting van hun magazijnen. Vrijdragende etagevloe
ren vormen de belangrijkste productgroep, naast een breed 
assortiment stellingsystemen en overige producten voor een 
complete magazijninrichting. DPD, TNT, Siemens en ASML 
behoren tot de klantenkring van het in Haaren gevestigde 
bedrijf.

Voor de nieuwe vestiging van Allsafe in Apeldoorn levert 
LEVEL vier magazijntrappen. ‘Eenvoudig maar functioneel’, zo 
omschrijft directeur Guido Ciolina de geleverde trapsystemen. 
Zijn bedrijf is al sinds 2006 werkzaam voor Allsafe. Inmiddels 
zijn trappen geleverd voor veertien vestigingen. 

Zowel trappen als zelfdragende etagevloeren worden in eigen 
productie gemaakt en door eigen medewerkers gemonteerd. 
LEVEL levert deze producten vanuit twee vestigingen aan 
zowel de Nederlandse als de Belgische markt. 

Allsafe behoort tot de vaste opdrachtgevers van Voorend 
Installatietechniek. Al ruim veertien jaar verzorgt het  
eenmansbedrijf uit Kockengen de Winstallaties voor de  
nieuwe vestigingen van de miniopslagformule. De 
werkzaam heden voor het pand in Apeldoorn bestaan uit het 
leggen van vloerverwarming, het maken van brandhaspels, 
het plaatsen van warmtepompen en het maken van toilet en 
wastafel.

Jeroen Voorend is blij met Allsafe als opdrachtgever, niet 
alleen vanwege de terugkerende karakter van de opdrachten 
maar ook vanwege hun maatschappelijke betrokkenheid. 
‘Allsafe zet zich in voor een aantal goede doelen. Zo steunen 
ze een school in Afrika. Om geld in te zamelen voor dit  
project hebben we dit jaar samen met alle onderaannemers 
en eigenaren de Kilimanjaro beklommen. Dat was een  
bijzondere ervaring.’ 

Met zijn allen 
de Kilimanjaro op

Altijd toegang 
tot je spullen

Experts in 
magazijninrichting
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Apeldoorn • Allsafe

Vaste partijen
Als vaste bouwpartner is Groothuis 
Bouwgroep ingeschakeld voor de rea-
lisatie van de nieuwste vestiging in 
Apeldoorn, waarvan de oplevering is 
gepland in februari 2018. Allsafe werkt al 
jaren met een vast team, met altijd de-
zelfde architect, constructeur en bouwer. 
‘Wij streven er zelf ook naar om zoveel 
mogelijk met vaste onderaannemers 
te werken. Het voordeel daarvan is dat 
iedereen precies weet wat er van hem 
wordt verwacht en we dus heel efficiënt 
kunnen bouwen. Zo kunnen we in zes-
tien weken een nieuw pand neerzetten’, 
vertelt engineer Christian Karels. 

Drie lagen opslag
De Apeldoornse vestiging is gelegen aan 
de Kayersdijk, een belangrijke ver-
keersader die het centrum van de stad 
vanuit de zuidkant verbindt met de A1. 
De opslag is dus goed aan te rijden. Het 
drie bouwlagen tellende pand omvat 
een opslagdeel (circa 6.000 m2) met units 
variërend in grootte van één tot circa 
dertig m2 en een kantoor, wachtruimte, 
magazijn en serviceruimte van in totaal 
80-100 m2. Het gebouw wordt opgetrok-
ken uit een stalen skelet met sand-
wichbeplating in de huiskleuren geel 
en blauw. Een gele vliesgevel markeert 
de ingang. De verdiepingen bestaan uit 
kanaalplaatvloeren met druklaag waarin 

Voorend Installatietechniek

J. Voorend Kockengen
Portengen 40, 3628 EE  Kockengen  06 - 55 85 83 49

Ruimte in 
je huis is ruimte 

in je hoofd

Bouwtijd: 16 weken!
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Tasche Staalbouw levert en monteert de staalconstructie en de 
kanaalplaatvloeren voor de nieuwe Allsafe vestiging in Apeldoorn. 
“We hebben de logistiek, die hier cruciaal is, goed uitgedacht’, 
vertelt projectleider Coen Wesselink van Tasche Staalbouw. ‘Om 
in vier dagen tijd een verdieping van 110 ton staal te monteren 
moet je de boel goed orde hebben. Ruim van tevoren kopen we 
het staal rechtstreeks in bij de fabriek. Doordat in het enginee
ringstraject de controles en details goed zijn afgestemd op ons 
productieproces, kunnen we efficiënt produceren. Vervolgens 
kunnen we snel starten met monteren. Zo lukt het ons om elke 
vier weken een vestiging op te leveren.’

Doordat Tasche Staalbouw al vijf vestigingen van Allsafe in 
opdracht had en ook de komende vijf gaat doen, is een vaste 
systematiek ontwikkeld. De engineering van een nieuw pand kan 
daardoor ongeveer vijf keer sneller verlopen. 

Het in Albergen gevestigde familiebedrijf opereert landelijk en 
heeft 65 medewerkers.

de liggers zijn geïntegreerd. ‘Ieder pand 
is net even anders qua uitstraling en 
grootte van de kavel, maar de basisprin-
cipes zijn overal hetzelfde’, licht Karels 
toe.

GPR
Door diverse duurzaamheidsmaatre-
gelen zoals PV-panelen op het dak, een 
hoge isolatieschil en energiezuinige 
installaties, wordt een hoge GPR-score 
(milieuscore) behaald. Karels: ‘In Zwolle 
hebben we voor het eerst op deze ma-
nier gewerkt. Dat is zo goed bevallen dat 
we bij alle nieuwe vestigingen volgens 
deze methode gaan

Allsafe • Apeldoorn 

Vaste systematiek 
voor staal 
en beton

In Zwolle staat de eerste duurzaam 
aangepakte vestiging

www.hexta.nl

www.hexta.nl
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Opdrachtgever 
Stichting Catharina Ziekenhuis, 
Eindhoven

Architect
Architecten aan de Maas BV, 
Maastricht en Rotterdam

Adviseur
Aronsohn Raadgevende Ingenieurs, 
Eindhoven (constructie); Valstar  
Simonis, Rijswijk (installaties); SeeIT BV, 
Nieuwendijk (IPnetwerk)

Hoofdaannemer
Bouwcombinatie Catharina Ziekenhuis 
BV: Heijmans NV, Rosmalen (Bouw
kundig) en TBI Holdings BV, Rotterdam 
(installaties)

Installaties
Croonwolter&dros BV, Eindhoven

Sloopwerken
Heezen Bedrijven, Eindhoven

ITT-installaties
SeeIT BV, Nieuwendijk

Glazen wanden
Interior Glassolutions BV, Veenendaal

Bouwprogramma
renovatie polikliniekgebouw A  
en beddenhuis H

Bouwperiode
2014 - 2018

Bruto vloeroppervlakte
21.000 m2

Bouwkosten
€ 27 miljoen

Grote operatie 
voor ziekenhuis 
nadert voltooiing
De centrale hal kreeg een facelift

Eindhoven • Renovatie Catharina ZiekenhuisTekst: Tekst: Ton van de Laar
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HEEZEN BEDRIJVEN

DUURZAAM VEELZIJDIG!

SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

INFRATECHNIEK

BODEMSANERING

STAALWERKEN 

FACILITAIR

M. HEEZEN B.V.  |  HOOFDKANTOOR

Boven Zijde 7
5626 EB
Eindhoven

+31 (0)40 262 18 15
info@heezenbv.nl
www.heezenbv.nl

Slopen zonder overlast
De asbestsanering en sloopwerken bij de renovatie van gebouw 
A en H van het Catharina Ziekenhuis werden verricht door de  
Heezen Bedrijven uit Eindhoven. Omdat het ziekenhuis ge
durende de werkzaamheden in bedrijf bleef, moest er zo stil 
en schoon mogelijk worden gewerkt. Om geluid, trillingen en 
stof tot een minimum te beperken werden betonnen wanden 
gecrushed met een betonschaar en werden waar gesloopt werd 
onder meer stofschotten geplaatst. Voor het verwijderen van 
de deklaag van de betonnen vloeren bedacht het sloopbedrijf 
een unieke oplossing: zagen. Technisch adviseur Harm Schra
ven legt uit: ‘de machines om de dekvloeren te zagen hebben 
we in onze eigen werkplaats gemaakt op basis van bestaande 
zaagmachines. Een verticaal zagende machine hebben we dus 
omgebouwd tot een horizontale. Het scheelde enorm in geluid 
en trillingen tegenover werken met de hakhamers’.

Complex project
Voordat het sloopwerk op een verdieping van het beddenhuis 
(gebouw H) begon, werd deze helemaal gestript van alle ‘losse’ 
materialen, zoals vloerbedekking, leidingwerk, elektra en lichte 
wanden. Vervolgens vond de asbestsanering plaats, waarna de 
betonwanden en dekvloeren aangepakt konden worden. De 
onderliggende verdieping werd op dat moment ontruimd om 
zo een buffer te hebben voor hinderlijk geluid en trillingen. 
Schraven: ‘Doordat je op grote hoogte aan het werken bent in 
een ziekenhuis dat in gebruik bleef, was dit een complex pro
ject. We hadden dan ook een specifieke ploeg aan het werk, die 
speciaal is opgeleid voor dit soort projecten’.

Renovatie Catharina Ziekenhuis • Eindhoven
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Schuifplan
Voor het project ontwikkelde Architec-
ten aan de Maas een structuurplan. Het 
zogenoemde schuifplan was een belang-
rijk onderdeel daarvan. Omdat alle af-
delingen van het ziekenhuis gedurende 
de gehele verbouwing en uitbreiding in 
bedrijf moesten blijven was een zorgvul-
dige planning van interne verhuizingen 
noodzakelijk. Vanaf 2005 werden als 
eerste de operatiekamers en de intensi-
ve care aangepakt, kwam er een nieu-

we spoedpost en kwam er een grotere 
dagbehandelingsruimte voor chemothe-
rapie. In 2011 begon de renovatie van de 
eerste verpleegafdelingen. 

Hoofdingang
Vervolgens kwamen de poliklinieken 
aan de beurt. De bestaande is inmiddels 
gerenoveerd, terwijl sinds 2013 ook een 
nieuw polikliniekgebouw in gebruik is. 
Er kwam een nieuwe hoofdingang en de 
centrale hal kreeg een facelift. Ook die 

De nieuwe hoofdentree

Eindhoven • Renovatie Catharina Ziekenhuis

Als sinds 2005 vindt bij het Eindhovense Catharina Ziekenhuis een ingrijpende ver-
bouwing en renovatie plaats onder het motto ‘Bouwen voor Beter’. Het ontwerp 
is van Architecten aan de Maas uit Maastricht is. Kernwoorden van de verbouwing 
en renovatie zijn: Voor Mensen, Voor Kwaliteit en Voor Morgen. De laatste fase 
van het project,  de renovatie van het tien verdiepingen tellende beddenhuis, 
nadert zijn voltooiing.
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Uw partner voor elke IP innovatie 
 
Coax is niet meer, lang leve IP. Nieuwe 
tijden nieuwe methodes, brand je er niet aan. 
Al in een vroeg stadium in een bouwproces 
moet je nadenken over TV,  infotainment, 
domotica, ‘bring your own device’-koppe-
lingen en andere gast-, bewoner- of patiënt 
gerelateerde IP-oplossingen. Nu ook als 
prijsgunstige cloud oplossing. Optimale 
klantbinding en omzetverhogende werking.  
 
Wij hebben de kennis, werken nauw samen 
als je partner, integreren, installeren, be-
heren en ontzorgen. Voor jou, voor je klant, 
voor hun klanten. Vraag vandaag nog een 
vrijblijvend gesprek aan over uw IP dilem-
ma’s.  
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MAAK KENNIS MET 
ONZE INNOVATIES.

INTERIOR GLASSOLUTIONS

MEER INFORMATIE

Wilt u meer informatie over ons, kijk op 
www.interiorglassolutions.com of bel 0318-246 000 
voor een afspraak met een van onze adviseurs.

•  SYSTEMS CLIP-IN (SILENCE)
•  SYSTEMS STRUCTURE
•  SYSTEMS PROTECT
• SYSTEMS SPECIALS

http://www.see-ip.tv
http://interiorglassolutions.com


Eindhoven • Renovatie Catharina Ziekenhuis

fase is inmiddels afgerond, net als de 
nieuwbouw van een behandelcentrum 
en een afdeling voor dagbehandeling. 
De laatste fase behelst de renovatie van 
de verpleegafdelingen op de bovenste 
verdiepingen van het beddenhuis.

Uitgelicht: polikliniekgebouw
Het nieuwe, zeven verdiepingen tellende  
polikliniekgebouw is een blikvanger, 
gelegen pal naast de nieuwe hoof-
dentree. Architecten aan de Maas 
hanteerde bij het ontwerpen gastvrij-
heid en comfort voor de patiënt als 

belangrijkste uitgangspunten. Zo zijn 
er verschillende afdelingen gehuisvest, 
waardoor patiënten maar één keer naar 
het ziekenhuis hoeven te komen. In het 
trappenhuis is dankzij een atrium veel 
lichtinval, wat zorgt voor een aange-
naam gevoel. Vanuit het trappenhuis 
vindt de patiënt snel zijn bestemming 
op de diverse verdiepingen. Daar wacht 
hem een ontvangst met diverse zitmo-
gelijkheden, een huislijke inrichting en 
een open uitstraling. Per verdieping is 
gekozen voor een andere basiskleur, 
wat de herkenbaarheid vergroot. De re-

novatie van het bestaande polikliniek-
gebouw A geschiedde met dezelfde 
uitgangspunten.

Renovatie beddenhuis
Momenteel is de laatste fase van het 
project volop in uitvoering: het renove-
ren van de verpleegafdelingen. Ook 
hier koos Architecten aan de Maas voor 
rust, huislijkheid en herkenbaarheid als 
belangrijkste uitgangspunten voor het 
interieur. In de centrale lift- en trappen-
hallen kregen de wanden een accent-
kleur, die terugkwam in de nisjes die 
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Renovatie Catharina Ziekenhuis • Eindhoven

toegang geven tot beddenkamers.  
De gangen kregen een lichtere kleur, 
met donkere biezen langs de plint. Per 
afdeling is een andere kleurstelling 
toegepast, zodat bezoekers beter weten 
waar ze zich bevinden. De kamers zelf 

zijn huislijk ingericht, met veel natuurlij-
ke materialen en regelbare sfeerverlich-
ting. Er zijn na de renovatie meer een- en 
tweepersoonskamers en per verdieping 
is er een ontspanningsruimte voor de 
patiënten.

Modern entertainment 
aan bed
Het Catharina Ziekenhuis greep de verbouwing en renovatie aan 
om ook het interne netwerk voor computers, tv en telefonie te 
moderniseren. SeeIP werd in huis gehaald als projectbemiddelaar 
voor de specialistische installatietechniek hiervoor. Al snel kwam 
ook de vraag om als onderaannemer de installatie van het comple
te infotainment op het netwerk van het ziekenhuis te verzorgen. 
Adviseur Jan Gerritsen van SeeIP legt uit wat er geleverd werd. 
‘Elk bed krijgt uiteindelijk een entertainment device met afstands
bediening of touchscreen. In de 1beds kamers is dat een 43 inch tv 
die tegen de wand aanhangt. In kamers met meer bedden hangen 
tv’s aan het plafond, bij het voeteneind van ieder bed en in een 
andere vleugel zijn touchscreens aan een pendelarm geplaatst’.

Veel mogelijkheden
De moderne IPTVsystemen bieden veel meer mogelijkheden dan 
alleen interactieve tv en ander entertainment. Zo zou de patiënt 
bijvoorbeeld op een interactieve manier eten kunnen bestellen, 
zijn dossier in kunnen zien of via een camera met een couveuse 
verbonden kunnen worden. Door middel van zogenaamd ‘serious 
gaming’ zou het ziekenhuis de mobiliteit van patiënten op een 
speelse manier kunnen stimuleren. Gerritsen: ‘Bouwondernemers 
zullen steeds vaker, ook in de ziekenhuisbranche, te maken krijgen 
met een vraag naar dit soort voorzieningen. Traditionele installa
teurs hebben daar niet de kennis voor in huis. Daardoor komen ze 
vaak bij ons uit. SeeIP ontwikkelt deze systemen helemaal zelf’.

Transparant én 
geluidwerend
Glazen wanden vergroten de transparantie in zowel de nieuw
bouw als in het gerenoveerde deel van het Catharina Ziekenhuis. 
Met hun zelf ontwikkelde systemen zorgde Interior Glassolutions 
BV uit Veenendaal ervoor dat hierbij geen concessies aan de pri
vacy gedaan hoefden te worden. De wanden werden opgebouwd 
met het Systems ClipIn systeem. Een modulair systeem zonder 
kozijnen, waarbij de onderdelen zonder kitvoegen gekoppeld kun
nen worden dankzij het gepatenteerd ClipIn glaskoppelprofiel. De 
transparante wanden beschikken door toepassing van akoestische 
folies over uitstekende geluidwerende eigenschappen. In de wan
den werden glazen, eveneens geluidwerende, Systems Silence 
deuren geïntegreerd. Met het oog op mogelijke aanpassingen in 
de toekomst is gekozen voor dit flexibele systeem. De wanden 
worden opgebouwd tussen de afgewerkte vloer en het plafond. 
Ze zijn eenvoudig te demonteren zonder breekwerk, zodat ze 
vervolgens elders weer geplaatst kunnen worden.

‘De klant ontzorgen van het begin tot het einde van een project, 
dat is onze drijfveer’, zegt Sales Manager Rob Helmons van Inte
rior Glassolutions. ‘We ontwikkelen, engineeren, tekenen, leveren 
en monteren alles zelf.’ Interior Glassolutions is gespecialiseerd in 
oplossingen op maat. Ervaring, esthetiek en functionaliteit wor
den samengebracht tot een uniek product. Of, zoals de website 
vermeldt: ‘De oplossing is het probleem niet. Alles is mogelijk, 
niets is te gek, behalve het eindresultaat.’

Wachtruimte

http://www.see-ip.tv/SEE-IP.tv/Home.html
http://www.see-ip.tv/SEE-IP.tv/Health-pat_ent.html
https://www.interiorglassolutions.com/
https://www.interiorglassolutions.com/
https://www.interiorglassolutions.com/systems-silence/


Tekst: Astrid Berkhout

De Zuyderleven Groep verhuist naar een nieuw hoofdkantoor op het Rithmeester-
park in Breda, gelegen tussen de wijk Princenhage en de A16. Open, transparant, 
industrieel, modern, het zijn slechts enkele woorden die leidend zijn geweest in 
het ontwerp van DdP-architectuur, maar ze schetsen meteen al een goed beeld 
van hoe het gebouw eruit zal komen te zien.

Breda • Kantoor Zuyderleven Groep

Opdrachtgever
Zuyderleven Groep, Breda

Architect
DdP – Architectuur, Breda

Adviseurs
Hooijen Konstruktiebureau bv, Tilburg 
(constructies); Dueco, Deventer  
Duinwijck Technisch Advies, Baarn 
(bouwfysica) 

Aannemer
Spranco, Hoogstraten (B)

Sandwichpanelen
Joris Ide, Zwevezele (B)

Bouwperiode
Maart 2017  maart 2018

Bouwprogramma
kantoorgebouw van 970 m2 BVO met 
70 werkplekken

Kracht door eenvoud

‘Dit sluit perfect aan op datgene wat de 
Zuyderleven Groep graag uitstraalt met 
betrekking tot haar dienstverlening’
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Kwalitatief hoogwaardige 
wandpanelen
Joris Ide, een van de grootste fabrikanten van stalen dak en 
gevelsystemen in Europa, levert voor de nieuwbouw van de 
Zuyderleven Groep de geïsoleerde wandpanelen. Het innovatieve 
Belgische bedrijf introduceerde in de jaren ’90 sandwichpanelen op 
de markt, die een omslag betekenden in de manier van bouwen. 
‘Door isolatie en twee staalplaten te combineren in één paneel, kon 
een gebouw veel sneller in elkaar worden gezet’, aldus Willem van 
Rootselaar van Joris Ide.
 
De nieuwbouw van de Zuyderleven Groep wordt gerealiseerd met 
het JI wall 1000vb paneel van Joris Ide. Dit sandwichpaneel heeft 
een schuimkern van PIR en brandklasse Bs2d0. De stalen buiten
huid heeft een microrib profilering met coating op kleur en een 
gelinieerde stalen binnenzijde in de kleur wit en wordt verticaal 
gemonteerd. Dankzij de 150 mm dikke schuimkernkern heeft het 
paneel een hoge isolatiewaarde. ‘De panelen onderling worden 
in dit geval blind bevestigd waardoor de gevel een hoogwaardig 
uiterlijk krijgt.’

Qua constructie is het eigenlijk 
een bedrijfshal: staalcasco 
met kanaalplaatvloeren

De specialist in metaalbouw sinds 1978

➢ opslagruimtes
➢ industriële gebouwen
➢ land- en tuinbouwloodsen
➢ kantoor en bedrijfsgebouwen
➢ winkels en showrooms

Ambachtstraat 9,
2322 Hoogstraten (Minderhout), België
Tel. 0032 (0)3 314 76 84
info@spranco.be
www.spranco.be

Europese producent van
dak- en gevelsystemen

Joris Ide nv/sa • Hille 174 • 8750 Zwevezele, België 
T +32 (0)51 61 07 77 • F +32 (0)51 61 07 79 

info@joriside.be • www.joriside.com
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Breda • Kantoor Zuyderleven Groep

De Zuyderleven Groep houdt zich bezig 
met verschillende disciplines; verzeke-
ringen hypotheken, pensioencommuni-
catie, corporate finance en makelaardij. 
Het bedrijf groeit en was al enige tijd op 
zoek naar een nieuwe locatie voor haar 
hoofdkantoor. De keuze voor het nieuwe 
bedrijventerrein Rithmeesterpark is 
een logische gezien de ambities van de 
Zuyderleven Groep. Het is een typi-
sche A-locatie en er is sprake van een 
uitstekende ontsluiting. ‘Ook gezien de 
ontwikkelingen die hier verder nog gaan 
plaatsvinden, is het een passende plek’, 
vertelt Dennis de Poorter van DpD- 
architectuur, die verantwoordelijk is 
voor zowel het bouwkundig ontwerp als 
het interieur. 

Open en transparant
Een belangrijke stedenbouwkundige eis 
was dat het gebouw een hoogte moest 
krijgen van minimaal acht meter, dit 

om een bepaalde massa te creëren. 
Het hoofdkantoor, dat in totaal bijna 
1.000 m2 beslaat, krijgt twee verdiepin-
gen. De Poorter: ‘Het wordt een open en 
transparant gebouw, dat voor 55% uit 
glas zal bestaan. Dit sluit perfect aan 
op datgene wat de Zuyderleven Groep 
graag uitstraalt met betrekking tot haar 
dienstverlening. Verder hebben we het 
heel basic gehouden. Qua constructie is 
het eigenlijk een bedrijfshal.’ De beide 
verdiepingen worden gescheiden door 
een band met zonwering. Op de buiten-
kant van het – geheel witte – gebouw ko-
men bovendien nog vier grote bedrijfs-
logo’s.

Werkplekken
Op de begane grond komen bezoekers 
binnen in een ruime ontvangst- en 
wachtruimte inclusief grote lounge-
banken. Verder zijn er spreekkamers 
waar de klanten te woord worden 

gestaan, flexplekken voor personeel, 
een ruime vergaderruimte en een bar 
met statafels. Via een vide betreed je de 
bovenverdieping, die vooral bedoeld is 
voor de circa vijftig medewerkers die er 
hun thuisbasis zullen vinden. Zij komen 
te werken in een open kantoortuin. Voor 
interne overleggen zijn er enkele spreek-
kamers en ontspannen is mogelijk in de 
pantry. 

Exposure
‘Qua interieur zijn de kleuren blauw 
(in verschillende tinten) en wit leidend, 
conform de huisstijl van de Zuyderleven 
Groep. Door dit te combineren met deels 
houten meubelen is er toch een warme 
sfeer. Met dit gebouw laten we zien dat 
het mogelijk is om met relatief een-
voudige bouwmaterialen veel exposure 
te realiseren.’ Naar verwachting is het 
nieuwe hoofdkantoor van de Zuyderle-
ven Groep media maart 2018 gereed.

Flexplekken op de begane grond

Impressie ontvangsthal
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Opdrachtgever
QNP ICT & Telecom Professionals, Breda

Ontwikkelaar en bouwdirectie
Bolwerk BV, Breda

Hoofdaannemer
Heerkens van Bavel Bouw, Tilburg

Architect
Oomen Architecten, Breda

Hoofdconstructeur
Van Boxsel Engineering, Oosterhout

E-Installaties
Bink Groep, Zundert

W-Installaties
Brabant Installatie Techniek, 
Roosendaal

Grond-, riool en infrawerken
Loon en grondwerkbedrijf  
W. Huijbregts BV, Zundert

Staalconstructie inclusief 
spijlen -gevel, trappen en  
balustrade
Las en konstruktiebedrijf  
Peter de Jong, Goirle

Duurzame connectiviteit bij 

nieuwbouw QNP 
‘In het duurzame ontwerp 
is zo veel mogelijk openheid 
en transparantie ingebracht’
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Tekst: Loek Schaap

Het bedrijf QNP ICT & Telecom Professionals had behoefte aan nieuwe huisvesting, met onder 
meer betere bereikbaarheid en meer exposure. Daarom verhuisde zij naar de locatie aan het  
Rithmeesterpark in Breda, waarbij thema’s als connectiviteit, verbindingen, communicatie en 
transparantie letterlijk en figuurlijk tot uiting zijn gebracht in het ontwerp. 

Breda • Kantoor QNP

Dichte gevels
Javalo Dak en Gevelsystemen, Boxtel

Aluminium ramen en kozijnen
J.M. van Delft & Zn, Drunen

Bouwperiode
januari 2017  10 november 2017 

Verhuurbaar vloeroppervlak
1.200 m2

‘In het duurzame ontwerp is zo veel 
mogelijk openheid en transparantie 
ingebracht’, zegt Didier Pijnenburg, 
projectleider bij Heerkens van Bavel 
Bouw over het project. Pijnenburg: ‘De 
kantoren met open werkplekken en de 
vergaderruimten zijn volledig omsloten 
met glazen wanden, gecombineerd met 
een hoogwaardige luxe uitstraling. Alle 
ruimtes lopen in elkaar over. Daarom-
heen zit buiten de normale vliesgevel 
als buitenschil in een speels patroon 

een tweede metalen onderhoudsarme 
spijlengevel, waarbij je ziet dat de in-
tensiteit van de spijlen de transparantie 
en connectiviteit van het bedrijf weer-
geeft. Het is een pand met allure’.

Laag energieverbruik
‘De nieuwbouw kent in totaal drie 
bouwlagen, met op de tweede bouwlaag 
een dakterras voorzien van bomen. Het 
witte uiterlijk van het gebouw is ook 
doorgetrokken in de dakbedekking, ook 
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Breda • Kantoor QNP

‘De nieuwbouw van ICTbedrijf QNP in Breda was een project 
waarvoor we de kwaliteit in huis hadden’, zegt Wil Huijbregts, 
eigenaar van Huijbregts Civiel Aanneming BV. ‘Het project QNP 
betrof voor ons grond en civieltechnische werkzaamheden die 
wij met onze bedrijfstak Civiele Aanneming BV beheersen en  
regelmatig uitvoeren. Daarom zijn wij ook door QNP voor
gedragen voor het infrawerk.

‘Wij hebben voor dit project de grond, riool en bestratingswerk
zaamheden uitgevoerd. Allemaal werkzaamheden waarin wij 
thuis zijn en die zo nu en dan de nodige uitdagingen met zich 
meebrachten. Zo vroeg het project om specifieke uitvoering en 
afstemming bij de aanleg van een grindpad tussen het “spijlen
scherm” en de gevel van het hoofdgebouw omdat er daarbij maar 
ongeveer anderhalve meter aan werkruimte beschikbaar was.’

Als Huijbregts Civiele Aanneming BV danken wij QNP voor het 
in ons gestelde vertrouwen en zijn trots een bijdrage te hebben 
mogen leveren in de realisatie van het beeldbepalende hoog  
waardige bedrijfspand en terrein. Wij wensen QNP veel succes 
met het nieuwe kantoor.

met het oog op het warmte afstotend 
effect om een laag energieverbruik na 
te streven. Diezelfde doelstelling zie je 
terug bij de spijlengevel die als een soort 
wandelpromenade mooi overloopt naar 
het parkeerterrein. Deze is overkapt met 
zonnepanelen’.

Spievormig gebouw
Pijnenburg: ‘Wij zijn volledig verant-
woordelijk geweest voor de gehele engi-
neering van de hoofddraagconstructie, 
de detailengineering van het voorlig-
gende bouwkundige ontwerp tot en met 
uitvoeringsniveau en de coördinatie van 
de gehele realisatie. Wij hebben gezorgd 
voor een goede inpassing waarbij het 
aandachtspunt lag op de pergolacon-
structie op dak niveau. En voor het in 
stand houden van de spijlengevel die 
zich daar op het hoogste niveau bevindt. 
Waarbij ook vooral de spievorm van het 
gebouw een uitdaging vormde en er niet 

gewerkt kon worden met prefab vloer-
systemen. Vandaar dat we uiteindelijk 
hebben gekozen voor een draagstruc-
tuur van prefab betonnen kolommen en 
wanden met daarop een volledig in het 
werk gestorte betonnen vloer’.

Smalle strook
‘Uitvoeringstechnisch is vooral de 
bereikbaarheid een uitdaging geweest’, 
vervolgt Pijnenburg. ‘Het pand is onge-
veer 50 meter lang en gepositioneerd 
in een spie op het terrein. Het is aan 
twee kanten omsloten met een reten-
tiesloot en er was slechts een strook 
van maximaal twee meter beschikbaar 
voor het rondrijden met een hoog-
werker of het opstellen van een steiger. 
Al met al is het een schitterend plaatje 
geworden, waarbij men vanaf de A16 
de kenmerkende witte spijlengevel met 
daar achter het verlichte logo van QNP te 
zien krijgt’.

Uitdagend grondwerk 
voor de spijlengevel

Avondopname van het  
spievormige gebouw

Palmbosstraat 15a, 4882 NR  Zundert   
tel.: (076) 597 15 47  gsm: 06 - 22 52 33 65

e-mail: grondwerken@whuijbregts.nl   
www.grondwerkenhuijbregts.nl
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Op een bepaald moment kan een gebouweigenaar voor de keuze komen te staan: renoveren van 
een bestaand object of slopen en nieuwbouw. Aan beide oplossingen kleven voor- en nadelen. Het 
ROC Midden Nederland te Nieuwegein koos voor een gehele renovatie, en wel met het school-
gebouw gewoon in bedrijf. Uiteraard mag de kwaliteit van het onderwijs op geen enkele manier 
lijden onder het renovatieproject.

Renoveren
 voor het
 bouwonderwijs

Renovatie ROC Midden Nederland • Nieuwegein

Renoveren en lesgeven tegelijk 
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Duurzame samenwerking
Bij projecten als deze, waarbij een reno-
vatie plaatsvindt terwijl het pand in ge-
bruik is, is goede samenwerking tussen 
de betrokken partijen essentieel. Radiair 
Totaalinstallatie is bij deze renovatie 
betrokken voor het werktuigbouwkun-
dige deel. Daarnaast zijn een bouw-
kundig aannemer en een elektrotech-
nisch installateur actief. De duurzame 
samenwerking tussen de partijen duurt 
september 2018, dan moet de renovatie 
opgeleverd worden. Radiair Totaalinstal-
latie heeft veel ervaring met soortgelijke 
renovatieprojecten en weet op een goe-
de en snelle manier de opdrachtgever 

Nieuwegein • Renovatie ROC Midden Nederland

te adviseren zodat in het project juiste 
keuzes gemaakt kunnen worden. 

Opleiding verbind
ROC Midden Nederland leidt toekom-
stige toppers op tot elektromonteur, 
cv-monteur, timmerman, schilder of 
een bouwgerelateerd beroep. Locatie 
Harmonielaan van het ROC is het tech-
nische hart van de andere opleidingen 
binnen het ROC. Voor de bouwwereld is 
het essentieel om deze locatie in stand 
te houden. Het mooie van deze renova-
tie is dat leerlingen gedurende een heel 
schooljaar zien wat er allemaal gebeurt 
en verandert binnen hun gebouw en 

worden op deze manier geënthousia-
smeerd om in de bouw aan de slag te 
gaan. Een mooiere combinatie kunnen 
we niet maken.

Innoveren en verduurzamen van het 
schoolgebouw
Tezamen met Radiair Totaalinstallatie 
worden alle klimaattechnische instal-
laties aangepakt volgens de nieuwste 
technieken. Er komen warmtepompen, 
een nieuwe luchtbehandelinginstallatie 
en een compleet gebouwbeheersysteem 
waardoor de installaties gemonitord 
kunnen worden. Er wordt nagedacht of 
een ruimte uitgerust wordt met Phase 

Gerenoveerde gang
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Changing Material (PCM’s). Verder krijgt 
het hele gebouw ledverlichting. 
Gedurende het project adviseren wij het 
ROC over alle duurzame mogelijkheden 
en welke op een juiste manier toepas-
baar zijn voor het schoolgebouw. Door 
mee te denken behalen wij een juiste 
kwaliteit waarmee zij de komende jaren 
vooruit kunnen. 

Living lab
Om de duurzaamheid nog meer op 
de kaart te zetten is het ROC bezig 
een duurzaamheidlokaal in te rich-
ten dat door studenten en docenten 
zelf wordent ingevuld met innovatie-
ve technieken zoals warmtepompen, 

zonnepanelen en auto’s op waterstof. 
Op die manier ontstaat een zogenaamd 
Living Lab. Hier kan, door studenten van 
verschillende opleidingen, in de praktijk 
gewerkt worden aan echte projecten 
van bedrijven. Het is de bedoeling dat 
leerlingen in dit lokaal les krijgen en dat 
zij vroegtijdig meekrijgen wat er in de 
bouwwereld allemaal mogelijk is op het 
gebied van duurzaamheid. 

Radiair Totaalinstallatie
Radiair Totaalinstallatie is gevestigd te 
Lopik in het midden van het land. Het 
bedrijf bestaat ruim 40 jaar is voorname-
lijk actief in de utiliteitsmarkt. Met zo’n 
vijftig medewerkers mag het zich een 

middelgrote totaalinstallateur noemen. 
Radiair is geschikt voor het deelnemen 
als bouwpartner is complexe renovaties. 
Meedenken in het gehele bouwproces 
is onze tweede natuur. Van oorsprong 
is Radiair een werktuigbouwkundig 
installatiebedrijf maar inmiddels worden 
alle facetten van de installatietechniek 
bediend, zoals elektrotechniek, meet- en 
regeltechniek, brandmeld- en ontruiming 
installaties, toegangscontrole, beveili-
gingsinstallaties, onderhoud en beheer. 

Voor het begin van het schooljaar 2018 
– 2019 zal de renovatie afgerond zijn en 
is het gebouw voor geruime tijd weer 
up-to-date.

Nieuwe toiletgroep

Installaties onder het plafond…       …en op het dak

CV-ketel

Renovatie ROC Midden Nederland • Nieuwegein

Industriebouw • december 2017 • 40



Glasdesign, momenteel gevestigd in Maasland, heeft het creatief werken met 
glas verheven tot kunst. In de meest uiteenlopende projecten zorgen zij op basis 
van hun specifieke expertise voor een oplossing op maat. Mede om die reden 
groeit het bedrijf en is ervoor gekozen om nieuwbouw te realiseren op een nieu-
we locatie. Aan de Van Doornestraat te Schiedam werd in juli 2017 het startsein 
gegeven voor de bouw.

Opdrachtgever
Glasdesign bv, Maasland

Architect
Broos de Bruijn Architecten, Rotterdam

Aannemer
Aannemingsbedrijf G. Bruijnes bv, 
Alphen aan den Rijn 

Bouwperiode
Juli 2017  januari 2018

Bouwprogramma
Bedrijfshal met kantoor

Bruto vloeroppervlakte
1.000 m2 (waarvan kantoor 400 m2)

fysiek visitekaartje
Een

voor Glasdesign

De eerste 10 meter 
zijn volledig van glas

Schiedam • GlasdesignTekst: Astrid Berkhout
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Glasdesign heeft duidelijk ambities met de nieuwbouw in Schiedam. Het bedrijf koos ervoor 
in het bedrijfspand een grote variëteit aan glastoepassingen te verwerken, zodat (poten
tiele) klanten deze voortaan persoonlijk kunnen beleven in het eigentijdse kantoor van 
Glasdesign.

Glasdesign groeit en daarmee was nieuwbouw een logische volgende stap. ‘Uiteraard op 
een goed ontsloten plek gezien de logistieke bewegingen die hier gaan plaatsvinden’, aldus 
Sander Pieters van Glasdesign. ‘Daarnaast hebben we uitdrukkelijk gekozen voor een mooie 
zichtlocatie.’ Op het kantoor komen de circa 10 medewerkers van Glasdesign te zitten. 
‘Waar bedrijfshal en kantoor normaal gesproken meestal twee gescheiden werelden zijn, 
doen wij juist ons best om het te laten lijken of ze één geheel vormen.’ Het ontwerp voorziet 
verder in een hypermodern gebouw.

Mogelijkheden
Glasdesign wil in de nieuwbouw zichtbaar maken wat er allemaal mogelijk is met glas. Daar
bij kun je denken aan producten in de gevel zoals zonwerend glas én de nodige toepassingen 
binnen, waaronder glazen traptreden, balustraden, vloeren, binnenwanden, draaideuren, 
schuifdeuren, keukenbladen en wandbekledingen.

Maar Glasdesign kan veel meer: van het realiseren van een glazen onderdoorgang bij een 
brug tot een glazen entree voor een ziekenhuis; Glasdesign doet het allemaal. Het bedrijf 
realiseerde in het verleden al vele mooie projecten, waaronder Centraal Station Rotterdam, 
de Erasmus Universiteit en het Haga ziekenhuis. Veel partijen in de bouwsector weten het 
bedrijf dan ook te vinden als er ‘iets’ met glas moet gebeuren. 

Glasvakmanschap 
is meesterschap

‘We hebben bewust relatief veel tijd 
besteed aan het voortraject’, vertelt Piet 
van der Meer van Aannemingsbedrijf 
G. Bruijnes. Broos de Bruijn Architecten 
was verantwoordelijk voor het eerste 
ontwerp. Samen met Glasdesign heeft 
G. Bruijnes dit vervolgens uitgewerkt tot 
een geheel. ‘Met name de bouwkundige 
uitwerking moest met enige precisie 
worden uitgevoerd, de glasaansluitingen 
moesten exact kloppen.’

Luxe uitstraling
In de nieuwbouw – een bedrijfspand 
met kantoor – wordt namelijk veel-
vuldig gebruik gemaakt van glas.  
In essentie is het een standaard be-
drijfshal, maar in het ontwerp bestaan 
de eerste 10 meter volledig uit glas, van 
de grond tot aan het dak. Dit geeft het 
gebouw een fraaie, luxe uitstraling.  
Van de overige gevelvlakken is steeds 
de bovenste 2 meter van glas.  
‘De staalconstructie was in dit geval  
heel belangrijk, die moesten we zo 
zien te plaatsen dat deze – gezien de 

Staalconstructie 
met hoge 
raamstroken en 
een kraanbaan

Glasdesign • Schiedam
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 De laatste jaren heeft Glasdesign 

een mooie track record opgebouwd in wat 

we noemen 'special projects'. Projecten 

waarin glas een belangrijke rol speelt en 

die vragen om een creatieve benadering. 

In samenwerking met architecten, project-

ontwikkelaars en grootafnemers is onze 

expertise van grote toegevoegde waarde 

en wordt het onmogelijke mogelijk. 

Kijk ook op onze website voor een aantal van 

onze ‘special projects’ waar we heel trots 

op zijn zoals het kantoor Fluor Amsterdam, 

Rotterdam CS en het bekroonde Kustwerk in 

Katwijk.

tolerantie – geschikt was om de ruiten 
tot maar liefst 4,50 bij 2,50 meter in te 
zetten. Verder was het zaak ervoor te 
zorgen dat de kraanbaan in de hal  
heen en weer kan rijden zonder de 
twee grote overhead deuren, die in dit 
geval erg naar buiten zijn geplaatst,  
te raken.’

De mogelijkheden van glas
Het bedrijfspand (inclusief kantoor) 
beslaat in totaal 1.000 m2 en is 9,5 meter 
hoog. Via de ingang komen bezoekers 
binnen in een moderne entree annex 
wachtruimte voorzien van entresol. Het 
kantoor (400 m2) is verdeeld over twee 
verdiepingen en omvat o.a. een kan-
toortuin met verschillende werkplekken 
en aparte spreekkamers. ‘Het streven 
was om alles zo strak en vlak mogelijk 
te maken. Bovendien is ook hier volop 
gebruik gemaakt van glas. We willen 
vooral laten zien wat er op dit gebied 
allemaal mogelijk is.’ Naar verwachting 
wordt de nieuwbouw eind januari 2018 
opgeleverd.

Aan de zijkant zitten twee grote overheaddeuren

Schiedam • Glasdesign

De glasaansluitingen 
moesten exact kloppen
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Binnen de Hersteld Hervormde Gemeente van Stellendam is jarenlang nagedacht over de toekomst van hun kerkgebouw. 
Dankbaar werd er in het verleden gebruik gemaakt van locaties zoals een voormalige oude Mavo en vanaf 2005 zelfs een 
voormalige supermarkt. Dat was niet altijd even praktisch. Diverse mogelijkheden werden bestudeerd, waarna nieuwbouw 
de meest voor de hand liggende optie bleek te zijn. En zo geschiedde.

Opdrachtgever
Hersteld hervormde Gemeente Stel
lendam 

Architect
Architectenbureau Born, Middelharnis 

Uitvoering
Middelwateringbouw, Nieuwerkerk  
a/d IJssel en Hanse Staalbouw,  
Nieuwerkerk (staalconstructie)

Constructeur
Cerfix Constructies, Heinkenszand 

Installaties
Delta Techniek, Sint Philipsland 
Sloop en grondwerk: Jaro Grond
werken en Kraanverhuur, Ouddorp

HSB, timmerwerken
Verwijs Timmerwerken, Nieuwerkerk

Akoestische afwerking 
Asona Acoustic Solutions, Uithoorn

Bouwperiode
medio april – eind 2017 

Bouwsom
ca € 1,8 miljoen 

Mavo, supermarkt, 
kerkgebouw

Kerk Hersteld Hervormde Gemeente • Stellendam

Veel beter dan een schoolgebouw of een supermarkt
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De nieuwe kerk staat aan de Voorstraat 
in Stellendam. Op die locatie stond voor-
heen een leegstaande boerderij die met 
graagte door de eigenaar werd verkocht 
toen bekend werd dat de bestemming 
een kerk zou worden. Een vervolgtraject 
werd ingezet, de burgerlijke gemeente 
verleende alle medewerking en een aan-
bestedingsprocedure volgde.

Tekst: Loek Schaap Stellendam • Kerk Hersteld Hervormde Gemeente

Zorgvuldige inpassing in de omgeving
Architectenbureau Born te Middelharnis 
verzorgde het ontwerp van de nieuwe 
kerk. Daar waar de ‘supermarkt’ een 
laag plafond had, weinig zalen en nau-
welijks daglicht bood, heeft het genoot-
schap met de nieuwe kerkzaal in totaal 
380 zitplaatsen, licht en hoogte. Naast 
de entreehal bevinden zich verder op de 

benedenverdieping een grote vergader-
zaal, de consistoriekamer, een keuken, 
een toiletgroep en een opbaarruimte. Op 
de verdieping zijn twee kleinere zalen. 
Architect Marco Born heeft ruime er-
varing in het tekenen van kerken. Born 
hanteert verschillende stijlen. Naast 
moderne ontwerpen tekent hij ook 
verschillende kerken in een traditionele 

Verwijs Timmerwerken
De Weel 6  
4306 NW Nieuwerkerk

Houtskeletbouw geeft de garantie voor een hoge mate van flexibiliteit, het 

biedt een korte, of verkorting, van de bouwtijd en heeft een lange levensduur. 

Houtskeletbouw is een energiezuinige en daarmee een milieuvriendelijke 

manier van bouwen. U kunt bij ons terecht van de tekening tot de productie in 

onze eigen timmerfabriek.

0111 647 555
Meer over HSB?

0111 64 75 55
www.verwijstimmerwerken.nl
info@verwijstimmerwerken.nl
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PREFAB HSB: 
TOEKOMSTGERICHT 
BOUWEN

Bij het project Hersteld Hervormde Kerk te Stellendam was  
Verwijs Timmerwerken ingeschakeld voor het hoofdstuk tim
merkunst. Hans de Bonte, eigenaar van Verwijs Timmerwerken 
vertelt: ‘Wij produceren, leveren en monteren bij dit project de 
prefab dakelementen, de gootrekken en overstekken, de bin
nendeuren en kozijnen, en het afhangen van de deuren. Met 
de calculatiefase zijn we al vroeg in het bouwproces betrokken 
geraakt. Onze focus ligt vooral op het ontzorgen van onze 
klant. Alle producten, zowel voor houtskeletbouw als pro
ducten zoals kozijnen, dakkapellen, maar ook trappen, luiken 
of lijstwerk worden zelf geproduceerd in onze professionele 
timmerfabriek. Denk daarbij ook aan prefab HSB elementen 
voor zowel daken als complete woningen.’ 

De samenwerking was uitstekend en dat kwam vooral van pas 
bij de torenspits. ‘De bedekking van de torenspits bestaat niet 
alleen uit hout maar ook uit zink, dat door een andere partij 
werd geleverd. In zo’n nauwe ruimte en op hoogte is onderlin
ge afstemming zeer welkom. Het is mooi dat we dit project in 
korte tijd voor elkaar hebben gekregen.’

De hoofddraagconstructie 
is van staal

Samenwerking 
op hoog niveau
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Kerk Hersteld Hervormde Gemeente • Stellendam

stijl, die aansluit bij de vormen van oude 
dorpskernen. Vooraf wordt de locatie 
bestudeerd, omdat een kerk om een 
zorgvuldige inpassing in de omgeving 
vraagt. 

De stem van de predikant
Bij de bouw van een kerk gaat het om 
heel veel zaken tegelijk. Bij het tekenen 
moet bijvoorbeeld nagedacht worden 
over het aantal zitplaatsen, zaalruimten, 
de ontwikkeling van de gemeente in 
de toekomst, duurzaamheid, installa-
ties, brandveiligheid en natuurlijk het 
orgel. Bijzondere aandacht verdiende de 
akoestiek. De stem van een predikant 
vraagt om andere maatregelen dan het 
orgel en de samenzang. Vooral de vorm 
van de kerkzaal en het materiaalgebruik 
zijn bepalend. 

Zorg voor financieel draagvlak
Elk plan, ongeacht ontwerp, vraagt om 
een goede bouwcommissie, mensen 

met kennis op verschillende terreinen: 
techniek, financiën en overheid, waarbij 
iemand uit de kerkenraad ook belangrijk 
is. Niet alleen intern, ook extern is het 
belangrijk dat er draagvlak is. Betrek 
omwonenden en de plaatselijke over-
heid bij de plannen. Wanneer de bouw-

commissie er in slaagt een gedegen 
realistisch plan van eisen op te stellen 
dat financieel haalbaar is, blijft er op die 
manier in de gemeente draagvlak voor 
het plan. Na oplevering eind 2017 hoopt 
men in het voorjaar van 2018 de Beth-El 
Kerk in gebruik te nemen.

Ruimte, hoogte en licht

SUPERB 
[IN]VISIBLE 
ACOUSTIC
Spooronderdoorgang
Lunetten 
(Utrecht)
2.250 m2

Sonaspray ST

Goede akoestiek is essentieel voor de beleving 
en het gebruik van een ruimte.
Asona heeft al ruim 35 jaar ervaring 
met de ontwikkeling van hoog-
waardige akoestische materialen 
die niet alleen zorgen voor een 
optimaal akoestisch klimaat, maar 
bovendien de uiterlijke aspecten 
van de ruimte respecteert. 

De kern van onze oplossing ligt 
in de unieke combinatie van ge-
luiddempend naadloos akoestisch 
pleister in verschillende lagen en 
een akoestische afwerking in de 
vorm van akoestisch spuitwerk, die 
alle ondergronden volgen. 

Wij leveren niet alleen de juiste 
geluiddempende materialen maar 
zorgen ook voor de applicatie en 
het onderhoud. 

asona.com
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Tekst: Merel van Berkel

Hercuton uit Nieuwkuijk heeft net voor het einde van het jaar in Biddinghuizen een turnkey nieuwbouw-
project voor R. van Wesemael afgerond. Het pand vervangt de voormalige vestiging in dezelfde plaats 
en biedt de toeleverancier van meststoffen en andere landbouwbenodigdheden ruimte om de huidige 
bedrijfsvoering uit te breiden met een PSG15-ruimte. Daarnaast biedt deze centraal gelegen locatie de 
mogelijkheid om klanten uit de regio beter te bedienen. 

Opdrachtgever
R. van Wesemael, Nieuwkuijk 

Architect
Architectenbureau F.R. Schirris,  
Sint Jansteen

Adviseur
ABT, Arnhem

Hoofdaannemer
Hercuton, Nieuwkuijk

Installateur
Vriend bv, Coevorden

Staalconstructies
Hanse Staalbouw, Nieuwerkerk

Bedrijfsdeuren
AllIn Bedrijfsdeuren & Docking BV, 
Oosterhout

Maatvoering
Infra Plus BV, Putten

Transport randbeveiliging  
eb containers
Transportbedrijf & Logistics Gerard 
Lammers B.V., Nieuwkuijk

Bouwperiode
mei – december 2017

Bouwprogramma
Opslag (incl. PGS15), kantoor en laad
kuil

Bruto vloeroppervlakte 
2.116 m2 (waarvan 190 m2 laadkuil)

PSG-15 faciliteiten
voor vertrouwde klant

Biddinghuizen • Nieuwbouw R. van Wesemael

Als een grote grijze boerderij in het polderlandschap

Industriebouw • december 2017 • 47

https://www.hercuton.nl/
http://www.wesemael.nl/
http://www.wesemael.nl/
https://www.hercuton.nl/
http://www.vriendbv.nl/
http://www.infraplus.nl/
http://www.lammers.nl/
http://www.lammers.nl/


Nieuwbouw R. van Wesemael • Biddinghuizen

 
Infra Plus BV uit Putten heeft in opdracht van Hercuton de maat
voering verzorgd tijdens het nieuwbouwproject voor R. van  
Wesemae l. René de Ruiter, planner en werkvoorbereider bij Infra 
Plus: ‘We vertalen de tekeningen naar de exacte locatie op de bouw. 
Daarbij maken we gebruik van de bestaande situatie die als basis 
diende om de precieze locatie van de nieuwbouw te kunnen vast
stellen – uiteraard in goed overleg met Hercuton en aan de hand van 
de vergunde tekeningen van de gemeente.’ De meetapparatuur leest  
de voorbereide uitzetpunten in, zodat onze maatvoerder goed aan 
de slag kan. In dit geval betrof het uitzetwerk voor het grondwerk, 
412 heipalen, aangegeven funderingspunten, poeren, kolommen, 
ankers en stramienen. 

Uitzetten tot op de millimeter 
Bouwmaatvoering is een wezenlijk onderdeel van het bouwproces. 
De afdeling landmeetkunde van Infra Plus beschikt over de juiste 
uitrusting en kennis om hierin te ontzorgen. Met behulp van de 
Total Station van Trimble kan het bedrijf razendsnel en nauwkeurig 
uitzetten. 

Vast aanspreekpunt en flexibiliteit
De Ruiter: ‘We kozen bewust voor één maatvoerder, omdat we uit 
ervaring weten dat een vertrouwd gezicht het prettigst werkt. Hij 
hield nauw contact met Hercuton om de gewenste maatvoering te 
garanderen. De werkvoorbereider behoudt zo het volledige over
zicht. Daarnaast zijn we als bedrijf zeer flexibel naar onze opdracht
gevers toe. Mocht er onverhoopt acuut maatvoering nodig zijn op 
de bouwplaats, streven we ernaar dit zo snel mogelijk uit te voeren. 
Onze insteek is een langdurige klantrelatie op te bouwen.’ 

 Infra Plus is een onafhankelijk civieltechnisch en 

landmeetkundig adviesbureau. Wij richten ons op  

de buitenruimte. In de meest brede zin van het  

woord. Infra Plus zet haar visie, vakkennis en  

resultaatgerichte oplossingen in om een duur- 

zame leefomgeving te realiseren. Betrokkenheid  

en samenspel met onze opdrachtgevers zijn  

hierbij van groot belang.

Infra Plus Civiele Techniek & Landmeetkunde

Midden Engweg 21, 3882 TS Putten

Telefoon (0341) 70 11 35

E-mail: info@infra-plus.nl

Nauwkeurige maatvoering
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Het bouwwerk bestaat uit de combinatie 
van staal met beton. Een belangrijke eis, 
ook voor de gemeente, was dat het pand 
zou opgaan in zijn omgeving. Daarom 
is gekozen voor een stalen kap, waar-
door het landelijke aspect uit de regio 

terugkomt in de architectuur. Daar sluit 
het grijze uiterlijk op aan: deze neutrale 
kleur doet geen afbreuk aan de beeld-
kwaliteit. Binnen zijn zowel het kantoor 
als de PGS15-ruimte van beton gemaakt, 
enerzijds vanwege de brandwerende 

Biddinghuizen • Nieuwbouw R. van Wesemael

Duurzaam 
installeren voor 
tevreden klanten
Vriend staat voor duurzaam installeren. Vanuit Coevorden leveren 
wij totaaloplossingen voor de utiliteitsbouw, zorg & onderwijs en 
retail. Hoge kwaliteit en goede service kenmerken onze installa
ties op het gebied van werktuigbouwkunde, elektrotechniek, vei
ligheid en duurzame energie. Onze mensen willen maar één ding: 
goed werk leveren voor tevreden klanten! 

Duurzaamheid zit ons in het bloed en is de rode draad in al ons 
werk. Op het terrein van zorgvuldig omgaan met de aarde nemen 
wij onze verantwoordelijkheid. Daarom kiezen wij voor duurzaam 
installeren. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar zorgt ook 
voor een lagere energierekening bij onze klanten. 

Wij werken bij Vriend met ruim 49 mensen in vaste dienst: van 
monteurs, servicemedewerkers en projectleiders tot accountma
nagers en administratieve medewerkers. Daarnaast is er een flexi
bele schil van tijdelijke medewerkers aan ons bedrijf verbonden.

Naast het pand is een landkuil 
van 190 m2 aangelegd

Printer 12, 7741 MD Coevorden
Tel: (0542) 593 593   www.vriendduurzaam.nl
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Alcoa Architectuursystemen, Harderwijk

MTS Europroducts, Maassluis

Xite, Amsterdam

wehkamp.nl, Zwolle

GEEN GEBOUWEN, MAAR OPLOSSINGEN !

Hercuton b.v.

Touwslager 2, 5253 RK  Nieuwkuijk T 088 205 34 00  E info@hercuton.jajo.com

WWW.HERCUTON.NL

8.1

Doorlopend klanttevredenheidsonderzoek toont aan 
dat onze opdrachtgevers onze werkwijze waarderen met:

Totaal score:

8.1★ ★ ★ ★ ★

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 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.
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Biddinghuizen • Nieuwbouw R. van Wesemael

eigenschappen, anderzijds om het accu-
mulerende karakter van dit materiaal.

Tot en met milieutraject
Hercuton begeleidt het volledige bouw-
traject: van de vergunningstrajecten tot 
en met de afbouw, inclusief diverse in-
stallaties, de laadkuil en bestrating. Ron 
Drijver, commercieel adviseur bouw-
projecten bij Hercuton: ‘Eén van onze 
expertises is om onze klanten volledig 
te ontzorgen tijdens de bouw. Zo namen 
we het milieutraject op ons en bijbeho-
rende zaken als de QRA en UPD, maar 
ook de volledige infra buiten. Uiteraard 
alles in samenspraak en waar nodig in 
overleg met de juiste adviseurs.’

‘Wij bouwen altijd snel’
Binnen zeven maanden een nieuw pand 
neerzetten inclusief PGS15-ruimte is 
weinig gebruikelijk. Zeker omdat een 
PSG15-ruimte verbonden is aan hoge 
restricties vanwege de opslag van ge-
vaarlijke stoffen. Hercuton draait er ech-
ter zijn hand niet voor om. Drijver: ‘Wij 

Transport en op en overslag is in de visie van Transportbedrijf & 
Logistics Gerard Lammers B.V. meer dan alleen van A naar B rijden en 
pallets opslaan. Het in 1931 opgerichte familiebedrijf uit Nieuwkuijk 
heeft zich gespecialiseerd in speciaal transport van onder meer trans
formatoren, haspels, containers, lichtmasten, kunst, reclameborden, 
computer en schakelkasten en machineverhuizingen. Ook opslag 
en overslag van de meest uiteenlopende materialen behoort tot de 
mogelijkheden.

Het uitgebreide wagenpark omvat zeventien vrachtauto’s uitgerust 
met kranen tot en met 115 meter, compactkranen van 80 cm breed 
(tillast kortbij 4 ton, op 19 m 250 kg), 14 heftrucks met maximaal 12 
ton hefcapaciteit en bovenloopkranen tot 12 ton.

Hercuton is al vele jaren een vaste opdrachtgever van Gerard Lammers. 
Voor het nieuwbouwproject van Wesemael in Biddinghuizen werd het 
transport van de randbeveiligingen en containerunits verzorgd.

Meer dan alleen van A naar B rijden

bouwen altijd snel. Dat komt doordat 
we relatief veel aandacht besteden aan 
het voortraject, waardoor we alvast uit-
kristalliseren waar en op welke manier 
we precies kunnen en mogen bouwen. 
Zo wordt het bouwproces zelf eigenlijk 
een kwestie van logistiek afhandelen.’ 
Een voorbeeld hiervan is de fundering. 
In deze contreien zou los zand bijna 
logisch zijn, maar toch koos het bedrijf 
uit Nieuwkuijk voor korte heipalen. Het 
resultaat? Een betere stabiliteit voor het 
pand én uiteindelijk lagere kosten voor 
de klant. 

Vertrouwde opdrachtgever
Dit gebouw is niet het eerste dat  
Hercuton voor R. van Wesemael mocht 
neerzetten. Sterker nog, de specialist in 
landbouwbenodigdheden was een van 
de eerste opdrachtgevers uit de begin-
tijd van Hercuton. In middels is dit  
het vierde gebouw dat ze gezamenlijk  
neerzetten, waarbij immer zoveel  
mogelijk onderaannemers uit de regio 
werden betrokken.

Alcoa Architectuursystemen, Harderwijk

MTS Europroducts, Maassluis

Xite, Amsterdam

wehkamp.nl, Zwolle
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Hoe groter de organisatie, des te groter de kans dat er al een beleid bestaat rondom data security. Dat blijkt uit cijfers van 
Eurostat. Grofweg een derde van de Europese bedrijven heeft al beleid op dit vlak en deze trend is ook zichtbaar in België en 
Nederland. Het is duidelijk: in 2018 kunnen bedrijven data security niet langer negeren.

              2018:  
het jaar van de

Bent u uw MDM-opties aan het onderzoeken?  
Onderwerp dan eerst uw bedrijf aan een kruisverhoor:

✓ Is alleen een focus op hardware en applicaties voldoende? Of is het ook cruciaal om content en datastromen te vergrendelen?

✓ Welke veiligheids en productiviteitsdoelstellingen hebben we?

✓ Hebben we voldoende ITmankracht om ons mobile device management uit te rollen?

✓ Hoe zorgen we ervoor dat onze medewerkers de BYODregels naleven?

✓ Welke functies willen we via het MDM beschikbaar maken en welke schermen we af?

Samen met ITkeuze kunt u de mogelijkheden verkennen. En wij kunnen u uitstekend adviseren omtrent uw ITbeleid.

ITkeuze B.V.
Bergen 17
2993 LR Barendrecht
Telefoon: 085 401 4190
www.itkeuze.nl

ITkeuze
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Malware en virussen worden intelligen-
ter, mobiel werken en Bring Your Own 
Device (BYOD) zetten de bescherming 
van bedrijfsdata onder druk, en nu de 
grotere ondernemingen hun IT-beveili-
ging perfectioneren, mikken hackers op 
de kwetsbaardere kleine en middelgrote 
bedrijven. Deloitte berekende in april 
2016 dat cybercriminaliteit Nederlandse 
organisaties jaarlijks 10 miljard euro 
kost. Het is dus nood zakelijk om per-
soneel op het gebied van data security 
bewust te maken en te coachen. 
Beveiligings- en mobile device manage-
ment-platformen zijn onmisbaar. 
Bovendien legt Europa bedrijven strenge 
reguleringen rond lekken van persoons-
gegevens op de Algemene Verordening 
Gegevens bescherming en WBP.

Smartphones en tablets zijn een essen-
tieel onderdeel van ons werk op kantoor, 
en bij thuiswerken. Bedrijfsdata zijn dus 
steeds minder honkvast. Om alles écht 
veilig te stellen, is mobile device ma-
nagement een absolute must. IT-keuze 
kan samen met u datasecuritybeleid 
opzetten, en hiermee een MDM-software 
oplossing aanbieden.

ITkeuze

databeveiliging
 
Maar voordat we te hard van stapel lo-
pen: wat is dat ook alweer, mobile device 
management?

Mobile device management gedefinieerd
Eigenlijk valt elke vorm van beheer van 
smartphones, tablets, en zelfs laptops, 
onder mobile device management. Het 
doel daarvan is altijd de productiviteit 
van medewerkers te stimuleren en 
ervoor te zorgen dat bedrijfspolicy’s 
niet worden geschonden. Het beheer is 
meestal verbonden met een IT-product, 
een mobile device management-oplos-
sing of ‘MDM’.
 

MDM’s maken het de gebruiker gemak-
kelijk, met geïsoleerde bedrijfsdata en 
beveiligde mailboxen.

Waarom beginnen bedrijven met MDM? 
Omdat ze zo het gebruik van de devices 
kunnen sturen en controleren. En omdat 
u met alleen richtlijnen, hoe helder ook, 
nooit zeker weet of ze wel worden nage-
leefd. De meeste MDM’s maken het u op 
dat gebied makkelijk. Met onder meer 
geïsoleerde bedrijfsdata, beveiligde mail-
boxen en instellingen om het IT-beleid 
te realiseren.

72%
GROTE BEDRIJVEN met ICT-securitybeleid
+250

België en Nederland cirkelen in elke 
groep rond het Europese gemiddelde.

KLEINE BEDRIJVEN met ICT-securitybeleid
10-49

MIDDELGROTE BEDRIJVEN met ICT-securitybeleid
50-24951%

27%
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Tekst: Marije Klein  

Beeld: Paul de Ruiter Architects

Opdrachtgever 
Unilever R&D

Architect  
Paul de Ruiter Architects, Amsterdam

Adviseurs  
DWA, Woerden (installaties); 
Lucassen Bouwconstructies,  
Hengelo (constructies);  
DGMR, Arnhem (bouwfysica,  
brandveiligheid); Arcadis, Rotterdam 
(projectmanagement)

Hoofdaannemer 
Dura Vermeer Hengelo BV, Hengelo

Installaties
Hollander Techniek, Amersfoort

Glazen overkapping 
Licotec Daklicht BV, Duiven

Bouwprogramma
Global Foods Innovation Centre: Pilot 
Plant, Food & Customer Experience 
kantoren, laboratoria, parkeergarage

Bruto vloeroppervlakte
40.850 m2

Bouwperiode
oktober 2017 – mei 2019

Unilever
concentreert voedselinnovatie  in Wageningen

Vogelvluchtimpressie 
Global Foods Innovation Centre

Global Foods Innovation Centre Unilever • Wageningen
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Wereldwijd aanzien
Het centrum krijgt vier bouwlagen, 
waarvan de onderste een parkeergarage 
wordt die 80 cm onder maaiveld ligt. 
Daarboven ligt een laag met de entree, 
de pilot plant – een minifabriek voor 
proefproducties van nieuwe producten – 
en de Food & Customer Experience,  
de testkeuken voor bijzondere  

Op de campus van de Universiteit Wageningen bouwt Unilever een Global Foods Innovation Centre. Het complex gaat drie 
bestaande research & developement vestigingen van de multinational huisvesten waar straks nieuwe producten voor Unilever 
bedacht, gemaakt en uiteindelijk ook getest worden. Het ontwerp is gemaakt door Paul de Ruiter Architects; hoofdaannemer 
van het project is Dura Vermeer. ‘We gaan deze opdracht de komende anderhalf jaar klaren’, aldus Patrick Kip, projectleider bij 
Dura Vermeer. ‘Unilever stelt hoge eisen, en terecht. Wij gaan die hoge eisen vertalen naar een prettig werkbaar gebouw.’ 

Wageningen • Global Foods Innovation Centre Unilever

concentreert voedselinnovatie  in Wageningen

ingrediënten en nieuwe producten.  
Pilot plant en Food & Customer  
Experience worden verbonden door  
een houten pergola met glas die 
uitkomt in een groot centraal atrium 
met daaraan gelegen de experience 
kitchens. Op de twee bovenste lagen 
komen laboratoria en kantoren rond 
een licht atrium. 

Wageningen
In Wageningen komen de vestigingen uit 
Vlaardingen, Poznan (Polen) en Heil-
bronn (Duitsland) samen in één gebouw. 
De keuze voor Wageningen ligt voor de 
hand. Kip : ‘De Wageningen Universiteit 
heeft wereldwijd groot aanzien waar het 
gaat om voedselveiligheid en -innovatie. 
Er zitten al veel grote bedrijven op de 
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De glazen overkapping van het Unilever R7D center is ontworpen 
door Licotec daklicht BV. De overkapping wordt gemaakt met het 
eigen profielsysteem van Licotec en bewerkt voor de integratie 
van B.I.P.V. (glaspanelen met zonnecellen). 

In de offertefase zijn verschillende opties besproken om zo tot 
een optimaal binnenklimaat te komen. De verdeling van de zon
necellen in het glas bepaalt mede de zoninstraling en de tempe
ratuur binnen; door verschillende opties door te rekenen is een 
optimum bepaalt tussen onder meer daglicht en zontoetreding. 
De kap wordt volledig in BIM uitgewerkt met de verschillende 
partijen. Hierdoor kunnen in het voortraject de eventuele clashes 
worden voorkomen.

Projecten van Licotec Daklicht met vergelijkbare toepassingen 
door zijn bijvoorbeeld Centraal Station Rotterdam en Alliander 
te Arnhem. Een project als Unilever met een combinatie van 
verschillende glas en aluminiumtoepassingen is Licotec op het lijf 
geschreven. De ervaren projectengineers en toegewijde project
leiders staan garant voor een hoogwaardig eindresultaat.

Licotec Daklicht is gespecialiseerd in het technisch ontwerpen, 
produceren en uitvoeren van complete, duurzame dakoplossin
gen, met ruime ervaring in 3Dengineering en 3Dmodelleren in 
BIM. Ook voor een complete dakrenovatie van een bestaand pand 
is Licotec een ervaren partner. Met de in eigen huis ontwikkelde 
aluminiumprofielen zijn grote zelfdragende constructies te reali
seren. Ook kunnen we prima projecten aan met tripleglas, building 
integrated photovoltaics en/of kunststof, eventueel in combinatie 
met een RWA installatie. 

Global Foods Innovation Centre Unilever • Wageningen

Glazen overkapping

Unilever op de campus; auto’s zijn weggewerkt in de verzonken parkeergarage

BIM
MODELLING

ONZE PRODUCTEN

• Glazen dakconstructies in diverse vormen en maten.
• Brandwerende lichtstraten.
• BIPV (geïntregreede zonnecellen in glas.
• Luifel constructies. 
• RWA (rook en warmte afvoer).

Licotec Daklicht

Dakoplossingen
Uw specialist in glazen dakconstructies

Duurzame

OVER  
LICOTEC

Licotec is gespecialiseerd in het tech
nisch ontwerpen, produceren en uitvoeren 

van complete duurzame dakoplossingen.

Licotec heeft ruime ervaring in 3D engineering en 
modelleren in Bim. Met de in eigen huis ontwikkelde 
aluminiumprofielen kunnen grote zelfdragende con
structies gerealiseerd worden. 

w w w . l i c o t e c . n l i n f o @ l i c o t e c . n l

• Alle bouwdetails en verschillende partijen 
in één model.

• Verkleinen van de foutkans tijdens de uit
voering.

• Verschillende bouwdisciplines en aan slui t
ingen worden inzichtelijk gemaakt.

• Dus ook voor BIM modellering is Licotec 
Daklicht uw partner.

CONTACT

Licotec Daklicht B.V.
Marketing 8
6921 RE DUIVEN
T: 0263194700 
E: info@licotec.nl

Licotec Daklicht werkt uw project uit in BIM
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Wageningen • Global Foods Innovation Centre Unilever

campus. Buurman van Unilever wordt 
bijvoorbeeld Friesland Campina. Daar-
naast zijn veel van de werknemers van 
Unilever Food & Innovation ooit opgeleid 
op deze universiteit. Doordat het bedrijf 
nu op de campus settelt, hoopt het ook 
verbinding te leggen met de werknemers 
van de toekomst, de huidige studenten.’
 

Duurzaam in materialen en installaties
De bouw van het nieuwe pand is be-
gonnen in oktober 2017 en medio 2019 
verwacht de bouwer op te leveren. ‘Er 
zit een hoge duurzaamheidseis aan de 
opdracht’, aldus Kip. ‘Het hoogste BREE-
AM-certificaat moet er straks op prijken. 
Dat betekent dat we veel gebruik maken 

Solar Panels
Solar Panels 
on high Roof. 

Energy Storage
Seasonal Heat and Cold 
Storage in underground.

High Levels of Insulation
In glazing and 
windowframes. cladding, 
roofs and floors. Low 
energy use, high comfort 
level.

Energy Efficient
Elevators

Compact Building
Minimizing loss of heat 
and cold, optimizing 
connectivity.

Solar Cells
Solar cells integrated in 
glazed roofing for 
shading, electricity an 
visibility.

Daylight
Maximum amount 
of natural daylight 
while preventing 
solar heat gain.

Energy Efficient 
Lighting
LED lighting with 
efficient daylight 
sensors, presence 
detection and time 
restricted.

Unilever App
Individual Control 
of the indoor 
Climate.

Climate Ceilings
Comfortable, high 
capacity heating and 
cooling, low energy use.

Connecting Stairs
Central stairs connect all 
floors, a social meeting 
place, inspires healthy 
excercise.

Heat Recovery
In central atrium

Excellent Acousitcs
Tuned to the use of the 
differend spaces

Atrium
Integrated part 
of climate 
system.

Birds & Butterflies
Green gardens and 
outdoor terraces 
increase biodiversity.

Smart Water Use
Rainwater collection 
for watering green 
gardens. Low water 
toilets.

van bijvoorbeeld aluminium en glas. 
Dat staat hoog op de recyclingladder 
en zorgt ook voor transparantie. Daar-
naast gebruiken we veel duurzaam 
hout en integreren we zonnepanelen. 
Maar duurzaamheid zit natuurlijk ook 
in goede installaties. Een WKO-installa-
tie gaat energie opslaan in de grond die 

Duurzaamheid is op talloze wijzen uitgewerkt
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Global Foods Innovation Centre Unilever • Wageningen

DWA uit Bodegraven is verantwoordelijk voor de advisering van 
alle technische installaties van het nieuwe Food Innovation Centre 
en daarmee een belangrijke partij als het gaat om het behalen van 
de ambitieuze duurzaamheidseisen. Uiteindelijk moet dit leiden 
tot het BREEAM “Outstanding”certificaat. Arie Huisman is als 
senior adviseur betrokken bij het project: ‘Het is een boeiende 
uitdaging om de complexiteit wat betreft functies en duurzaam
heidseisen bij elkaar te krijgen. Mooi om aan te werken.’

Sustainable Living Plan 
Technische eisen zijn voor Unilever belangrijk, maar wat vooral 
telt is dat het een gebouw wordt dat gezond is voor de gebrui
kers. Daglicht, uitzicht en gezonde lucht worden geïntegreerd en 
moeten in combinatie zorgen voor een perfect klimaat voor de 
medewerkers. ‘Leidend bij de ambitiebepaling is het Sustainable 
Living plan van Unilever. Water is daar een belangrijk thema in: 
hoe kan bijvoorbeeld het waterverbruik geminimaliseerd worden? 
Hoe reduceren we watervraag en hoe hergebruiken we water? 
Een voorbeeld is het regenwater dat gebruikt wordt voor het 
bewateren van de tuinen en het spoelen van de toiletten.’

Huisman noemt ook specifiek de materialen: ‘Het grondstoffen
tekort wordt misschien wel een nijpender probleem dan energie. 
Circulair is daarom een erg belangrijk thema. Materialen moeten 
geüpcycled, gedemonteerd en hergebruikt kunnen worden. 
Daarnaast mogen materialen geen bedreiging vormen voor de 
gezondheid in het gebouw. Het is mooi dat de duurzaamheidsvi
sie ook op het hele bedrijfsproces gelegd wordt. Hier staat straks 
een comfortabel gebouw waar werknemers echt trots op zijn en 
graag willen werken’, besluit Huisman.

Duurzaamheid  
en een perfect klimaat  
gecombineerd

De duurzame ambitie van Unilever 
waarmaken. Dat is wat DWA drijft bij het 
nieuwe Innovation Centre. 
Wij vertalen de ambities naar werkende 
technische concepten waarmee de 
prestaties waargemaakt worden.

gebruikt wordt als het ook nodig is.’ Het 
is een prachtige opdracht die volgens 
Kip ook mooi op schema loopt. ‘Het valt 
niet altijd mee om drie bedrijfs culturen 
te integreren in één centrum. Maar door 
helder te blijven communiceren met alle 
partijen komt dat zeker goed.’

Pergola en entree
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Tekst: Ton van de Laar 

De oude arbeiderswijk Celsius in Woensel-West, Eindhoven, krijgt een geheel nieuw karakter. In het gebied wat omsloten wordt 
door de Stephensonstraat, Newtonstraat, Burgmanstraat, Celsiusstraat en Jan van der Bildtstraat worden zo’n 400 woningen 
vervangen door nieuwe sociale huurwoningen en bedrijfsruimtes. De nieuwe buurt moet levendig en hip worden door een plek 
te creëren waar wonen, bedrijvigheid en ontmoeten samenkomen. Het project zal door bouwbedrijf Hurks in drie bouwfasen 
gerealiseerd worden, waarvan de tweede fase naar verwachting wordt opgeleverd in het vierder kwartaal van 2019.   

Opdrachtgever 
Trudo, Eindhoven 

Architecten
Tarra Architectuur & Stedenbouw,  
Den Bosch; Wiersema Architecten, 
Amsterdam (ontwerpstudie)

Adviseur constructies 
van Alferink en schieveen, Zwolle

Hoofdaannemer
Hurks bouw, Eindhoven

Installaties
Breman Hasselt, Hasselt 

Staalbouw
Sim Staalindustrie, Bergeijk 

Prefab montage en  
vloerenaanleg 
Bouwtech BV Prefab Montage, Tholen

Grondvloeren 
Betonson Prefab, Gouda

Verdiepingsvloeren 
Bruil EBM, Veenendaal

Dakbedekking 
Van de Meer, Eindhoven

Afbouw
Van den Heuvel, Deurne 

Zonnepanelen
Eigenenergie.net, Geldrop

bruisend en
kleurrijk 

Celsiusbuurt

Impressie van 
een woonkamer
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Cascobouw
De eerste fase van Plan Celcius omvat 80 woningen, apparte
menten en masisonnettes. Bouwtech uit Tholen verzorgde de 
prefab montage van deze casco woningen en aanleg van de 
betonnen vloersystemen.

Bouwtech is bekend met het Da Vinci Huis concept van 
ontwikkelaar Hurks. De woningen worden casco aangeleverd 
rechtstreeks vanuit de fabriek naar de bouwplaats en kunnen 
zeer snel gebouwd worden. Zo realiseerde Bouwtech zo’n 8 
a 9 woningen per week gedurende de bouw van de eerste 
fase. ‘Het casco bouwen van woningen is vaak repeterend 
werk’, vertelt eigenaar Dick van den Boogaart. ‘Met een ploeg 
mensen en een kraan ben je continu bezig met het uitvoeren 
van dezelfde werkzaamheden. De bouw van een appartemen
tencomplex kent een andere aanpak; dit zijn acties die per dag 
verschillen.’ Bij de bouw van de appartementen realiseerde 
Bouwtech ook de betonnen breedplaatvloeren. 

De bouw van fase twee van Plan Celcius zal naar verwachting 
starten in de zomer van 2018. Bouwtech zal zich ook ontfer
men over de bouw van dit nieuwe blok bestaande uit 100 tot 
120 woningen.  

Adres Vlasmarkt 6 
 4691 BH  Tholen 
 
Telefoonnummer 0166-602279
Email info@bouwtech-tholen.nl
KvK nummer 22042547
bpfBOUW 09-300355-1
BTW nummer NL806962513B01
Rekening NL 36 RABO 0362 6057 77
G. rekeningnummer NL 41 RABO 0991 1402 73

Bouwtech B.V. Prefab montage
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Levendig hart van de wijk

Deze zomer is het eerste bouwblok ‘Cel-
sius van der Bildt’ opgeleverd bestaande 
uit 34 loftappartementen van ongeveer 
50 m2 met op de begaande grond zo’n 
21 flexibel indeelbare bedrijfsruimten. 
Het oppervlak van de bedrijfsruimten 
varieert van 25 tot 50 m2. Achter de 
appartementen liggen de eengezinswo-
ningen gedifferentieerd in twee en drie 
bouwlagen met een tuin, terras of een 
dakterras. Deze woningen hebben een 
oppervlak van 50 tot 90 m2 en zullen 
energiezuinig zijn doordat de daken 
worden voorzien van zonnepanelen. 

Volop bedrijvigheid
Vanwege het aantrekkelijke huurtarief 
vestigen niet alleen startende onderne-
mers zich in de diverse bedrijfsruimten, 
maar verhuizen ook volwassen bedrij-
ven naar de nieuwe buurt. ‘Vanuit de 
binnenring komt de langgerekte Edi-
sonstraat uit op het Celsiusplein waar 
verschillende winkels en horecagele-
genheden zich zullen vestigen. Door het 
plein op deze manier in te richten vormt 
het echt het levendig hart van de wijk. 
Verder wordt de wijk helemaal verkeer-
sluwe met veel groen en diverse binnen-

Plandeel ‘Celsius van der Bildt’
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tuinen’, aldus werkvoorbereider Jeroen 
Dierking. Het bloeiend straatleven komt 
in het ontwerp van de wijk goed naar 
voren. Naast het gebruik van opvallende 
kleurencombinaties door heel de wijk 
heen, zullen er ook diverse kunstenaars 
worden aangezocht om de gevels van 
de bouwbokken te voorzien van hippe 
kunstwerken. 

Bijdrage aan de leefbaarheid
Een opmerkelijk regeling die woningcor-
poratie Trudo stelt aan de toekomstige 
huurders is de verplichting om een bij-
drage te leveren aan de leefbaarheid van 

de wijk. Deze regeling zorgde er eerder 
voor dat een basisschool in Eindhoven  
met een van de laagste cito-scores  
betere huiswerkbegeleiding kon bieden,  
waardoor de school uiteindelijk tot 
één van de best presterende scholen 
behoorde. 

Tegenover het bouwblok aan de Edison-
straat komt het nieuwe Snelliushof. 
Hurks is in november gestart met de 
asbestsanering en zal medio 2018 de 
eerste palen slaan. Net als de rest van 
de wijk, zal ook dit deel een groen en 
kleurrijk karakter krijgen.

Celciusbuurt • Eindhoven

De eerste opgeleverde woningen
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Duurzaam & Gezond
De gezondheid van een gebouw is van het 
hoogste belang. Dit heeft namelijk grote invloed 
op het welzijn van de bezoekers en medewerkers. 
Uit onderzoek blijkt dat de productiviteit van 
medewerkers in een gezond gebouw met procenten 
toeneemt en het ziekteverzuim afneemt. Een 
gezond gebouw gaat in combinatie met duurzame 
installaties. Zo breng je twee belangrijke factoren bij 
elkaar en creëer je de ideale situatie.

DUURZAAM & GEZOND

Met zo’n 50 gedreven medewerkers 
ondersteunt en ontzorgt Radiair Totaalinstallatie 
haar klanten al meer dan 40 jaar met 
oplossingen op het gebied installatietechniek, 
elektrotechniek, regeltechniek, beveiliging en 
service en onderhoud. Met specialismen op 
elk vakgebied, binnen onze eigen organisatie, 
kunnen wij meedenken en meepraten met 
technologische installaties.

0348 55 23 66 info@radiair.nl www.radiair.nl Ambachtsweg 11
3411 MJ Lopik

Totaalinstallateur

Duurzame 
samenwerking

Advies Ontwerp Realisatie

Nazorg & BeheerDuurzame 
technieken

Gezond en fris 
binnenklimaat

mailto:info%40radiar.nl?subject=
http://www.radiair.nl

