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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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Voets & Donkers is gespecialiseerd in de ontwikkeling, 

productie en installatie van koelinstallaties en 

luchtbehandelingssystemen.        www.voetsdonkers.nl
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Airconditioning
Maatwerk
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gen  in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op 
enige wijze, hetzij  elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere 
manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Hoewel dit vaktijdschrift 
zorgvuldig en naar beste weten wordt samengesteld, kan de uitgever niet instaan voor de 
juistheid of volledigheid van de informatie. uitgever en auteurs aanvaarden geen enkele 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen 
en/of beslissingen die gebaseerd zij n op de in dit vaktijdschrift gegeven informatie. 

Editie: januari 2018 Vakblad IndustrieBouw is een bouwtechnisch vakblad waarin de nadruk ligt op 
project beschrijvingen van bouwwerken voor industrie, utiliteit, logistiek en voor 
de agrarische sector. Artikelen richten zich op materialisering en  detaillering 
van gebouwen, innovatieve bouw materialen, kosten besparende oplossingen en 
 manieren om het bouw proces in te richten. 

Op de omslag:
Composteringstunnels in nieuwbouw 
CNC Grondstoffen 
(Foto: Frank Kouws Fotografie)
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brengt diepvries en 
 logistiek naar één locatie

Huuskes

Huuskes • Enschede

Opdrachtgever
Huuskes, Enschede

Architect
pr8 Architecten, Almelo

Adviseurs
Adseon, Vries (installaties); Schreuders 
Bouwtechniek, Hengelo (constructies);
Linneman Bouw en Advies, Geesteren 
(BREEAM)

Hoofdaannemer
Dijkham bouw, Nijkerk

W-installaties
Engberink Technische Installatie bv, 
Almelo

E-installaties
Biemold Elektro, Enschede 

Koeltechniek
Veld Koeltechniek, Groenlo 

Bouwprogramma
Logistiek centrum met koel en diep-
vries, expeditie, personeelsruimte

Bouwperiode
november 2016 – december 2017

Bruto vloeroppervlaktes
diepvries: 3.880 m2

koelruimten: 14.600 m2 
personeelsruimten: 1.000 m2
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Tekst: Astrid Berkhout
Beeld: PR8 Architecten

Enschede • Huuskes

In november 2016 gaf Huuskes het startsein voor de 
bouw van een nieuw transportcentrum in Enschede 
dat in de loop van januari 2018 in gebruik wordt 
genomen. Het gebouw omvat een groot vrieshuis, 
gekoelde expeditiehallen met twee lagen en 
personeelsruimten (op de eerste verdieping). Vanaf 
het allereerste begin waren de ambities hoog. Niet 
alleen vanwege de omvang van het gebouw, maar 
ook omdat Huuskes zich het BREAAM-NL Excellent 
certificaat ten doel stelde.

Henk Huuskes sr. startte in 1956 vanuit huis met het 
leveren van vleeswaren aan winkels in Enschede en 
omgeving. In de loop der jaren groeide zijn bedrijf uit 
tot een totaalleverancier, met de focus op verspro-
ducten. Vanuit het hoofdkantoor in Enschede en de 
vestigingen in Apeldoorn, Beuningen, Winschoten, 
Oldenzaal en Nijkerk bedient Huuskes inmiddels da-
gelijks (zorg)instellingen, horeca en cateringbedrijven 
in heel Nederland. ‘Het is een groot voordeel dat we 
de logistiek in de nieuwbouw veel efficiënter en veili-
ger kunnen organiseren omdat distributiecentrum en 
diepvries nu gevestigd zijn op dezelfde locatie’, aldus 
Frank Hagmolen, chef technische dienst bij Huuskes.

Logistiek centrum Huuskes
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Huuskes • Enschede

Voor Biemold Elektro was het de eerste keer dat ze betrokken 
waren bij een project waar vanaf het begin duidelijk was dat men 
ging voor BREEAM-NL Excellent. ‘Voor de installatie van de elek-
trotechniek betekende dit dat we per ruimte minutieus moesten 
nameten welke materialen we het beste konden gebruiken’, aldus 
directeur Biemold. ‘Als er tijdens de bouw iets veranderde, moes-
ten we er weer nieuwe berekeningen op loslaten om te voldoen 
aan het gewenste ambitieniveau.’ 
In het gebouw wordt elektriciteit op een duurzame manier 
opgewekt door onder meer 1.075 m2 aan PV-panelen op het platte 
dak van de expeditiehal; deze hebben een piekvermogen van 
minimaal 170 Watt per m2.

Daarnaast installeerde Biemold Elektro energiezuinige ledver-
lichting. Voor het productiedeel geldt qua energiegebruik van de 
verlichting een bovengrens van 4 Watt per m2 en voor het kan-
toordeel 5 Watt per m2. ‘Om die reden hebben we gekozen voor 
verschillende lampen voor beide gebouwen, respectievelijk de 3F 
Linda en Philips ledlampen.’ Door de armaturen slim te plaatsen, 
kon het aantal armaturen en daarmee het energiegebruik per m2 
worden beperkt.
Door een bussysteem gebeurt de aansturing van de verlichting in 
beide gebouwen automatisch. Sensoren melden of er al dan niet 
sprake is van beweging, zodat de lampen alleen aan gaan als er 
daadwerkelijk mensen aan het werk zijn.

Maatwerk in energiezuinige 
elektrotechniek

Een van de meest in het oog springende technische hoogstandjes 
in de nieuwbouw van Huuskes is de wijze van opwekking van 
warmte voor de verwarmingsinstallaties. In het gebouw is geen 
enkele gasaansluiting te vinden. Voor de verwarming van alle 
ruimten wordt namelijk hoofdzakelijk gebruik gemaakt van de 
restwarmte die vrijkomt uit de koel- en vriesinstallaties.

Normaal gesproken wordt de restwarmte naar buiten gegooid 
door de ventilatoren van de condensors op het dak. Engberink 
Technische Installaties bv uit Almelo, verantwoordelijk voor de w-
installaties, heeft een inkoppeling op de koel- & vriesinstallaties 
gerealiseerd waarmee de restwarmte vanuit de koel- & vriesin-
stallaties wordt afgevangen en aangeboden aan de verschillende 
decentrale verwarmingsinstallaties in het pand. ‘Als het heel 
koud is in de winter heb je echter weinig restwarmte vanuit de 
koel- en vriesinstallaties en juist veel behoefte aan verwarming’, 
aldus directeur Arno Broekhuis. ‘In dit soort periodes kan aan 
deze behoefte worden voldaan met een aanvullende lucht-/
waterwarmtepomp die gevoed wordt door de elektrische energie 
die de zonnepanelen op het dak opwekken. Momenteel zijn er 
in Nederland nog maar weinig gebouwen van deze omvang die 
volledig gasloos zijn en bovendien volledig duurzaam worden 
verwarmd, daarmee lopen we dus voorop.’

Duurzame verwarming 
uit restwarmte
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  Engberink Technische Installaties bv 
  Postbus 282, 7600 AG  Almelo 
  Hospitaalweg 2b, 7607 TW  Almelo 

Telefoon           0546 82 11 55 
Fax 0546 81 03 77 
Internet       www.engberink.nl 

 Centrale Verwarming 
 Klimaatinstallaties: 

 Ventilatie 
 Koeling 
 Luchtbehandeling 
 Warmteterugwinning 

 Warmtepompinstallaties 
 Regeltechniek 
 Sanitaire installaties 
 Riolering en regenwaterafvoer 
 Water- en gasinstallaties 
 Industriële installaties 

Accenten
Functionaliteit stond bij het ontwerp voorop. ‘De 
routing van de logistiek was leidend’, vertelt architect 
Norbert Lienesch van pr8 architecten uit Almelo. ‘We 
hebben zo weinig mogelijk gebruik gemaakt van ko-
lommen voor de gewenste flexibiliteit. In plaats daar-
van heeft het gebouw een staalconstructies met grote 
constructieve overspanningen. Bijzonder zijn de grote 
afmetingen van het gebouw. Het is 200 meter lang en 
60 meter breed. Om er een markant geheel van te ma-
ken, hebben we gekozen voor een aantal accenten.’ Zo-
als een glazen entreegebouw en de bedrijfsnaam op de 
voorgevel in enorme letters. Of het uitstekende glazen 
gedeelte op de eerste verdieping, waar de kantine is ge-
vestigd. Door dit soort ‘eyecatchers’ en een uitgekiende 
keuze van kleuren en materialen heeft de nieuwbouw 
een moderne, eigentijdse uitstraling gekregen.

Duurzaam hoogstandje 
Gestuurd vanuit de ambitie om het BREAAM-NL Excel-
lent keurmerk te behalen (het op één na hoogste ni-
veau), is de nieuwbouw een hoogstandje op het gebied 
van duurzaamheid, met name als het gaat om energie-
zuinigheid. PV-panelen op het dak, hoogwaardige iso-
latie van vloeren, gevels en dak, CO2 gestuurde lucht-
verversing gecombineerd met warmteterugwinning, 
all-electric verwarming, energiezuinige ledverlichting 
en een energiezuinige lift die zelfs in staat is energie 
op te wekken; het zijn slechts enkele voorbeelden van 
de vele duurzame technieken die zijn toegepast.

Tweede fase
In de loop van januari 2018 zal duidelijk worden of 
Huuskes de BREEAM-ambities daadwerkelijk heeft 
behaald. Binnen nu en vijf jaar volgt sowieso nog een 
tweede fase van de nieuwbouw; hierin wordt aan de 
rechterkant van de entree een pand bijgebouwd voor 
de opslag van DKW.

Expeditiezijde 
met vele 
laaddocks

Glazen entree
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bewegen en ontmoeten 
in Nieuw Tijenraam

Sporten, 

Sportcomplex Nieuw Tijenraam • Raalte

Opdrachtgever
Gemeente Raalte

Gebruiker
Sportbedrijf Raalte, Raalte

Architect
Slangen + Koenis Architecten, 
 IJsselstein 

Advies en engineering
Bartels Ingenieurs, Eindhoven 

Aannemers
Vaessen Algemeen Bouwbedrijf BV, 
Raamsdonksveer i.s.m.
Jansman Bouw, Luttenberg
 
Contractvorm
DBM/TCO

E-Installatie
Terberg Totaal Installaties Utrecht BV, 
Utrecht

W-Installaties
Lotec BV, Eindhoven

Grond- en straatwerk
Hoogeboom Raalte, Raalte

Bouwprogramma
zwembad met westrijdbassin (15,4 x 
25m), doelgroepenbassin en therapie-
bad; 2 sporthallen; fitness; 2 horeca’s; 
kantoren en vergaderruimten; beach-
veld op het dak.

Bouwperiode
Eind 2016 – januari 2018
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Tekst: Mats Fortuin
Beeld: Slangen + Koenis architecten

In het laatste kwartaal van 2016 is de bouw gestart 
van sportcomplex Nieuw Tijenraan te Raalte. De 
oude sporthal, speelhal en subtropisch zwembad 
werden daartoe gesloopt. De nieuwbouw ligt een 
paar honderd meter noordelijker. Het complex is een 
multifunctioneel centrum geworden waar bewoners 
samenkomen voor sporten, bewegen en ontmoeten. 
Nieuw Tijenraam herbergt ook maatschappelijke 
functies gericht op educatie en zorg. 

Veel gebruikers, compact ontwerp 
Nieuw Tijenraam is gebouwd naar een 
ontwerp van Slangen + Koenis architec-
ten, specialist op het gebied van zwem- 
en sportaccommodaties. Het heeft een 
totaal bruto vloeroppervlak van 8.200 m2 
en bestaat uit twee sporthallen en drie 
overdekte zwembaden. Daarnaast be-
schikt het sportcomplex over een fysio-
fitness, kantoor- en vergaderruimten, 
een fysiopraktijk, een beachsportveld op 
het dak, een grote horecagelegenheid en 
een centraal ontmoetingsplein. Met deze 
diversiteit aan faciliteiten is bedoeld om 
een breed publiek aanspreken. Slangen 

+ Koenis heeft de grote variëteit aan 
gebruikers daarom ook als uitgangspunt 
genomen voor het ontwerp. Het ruime 
ontmoetingsplein bij binnenkomst vormt 
het hart van het complex. Alle onderdelen 
zijn verbonden aan deze ruimte. Een grote 
uitnodigende trap in het midden van het 
ontmoetingsplein leidt naar de tribunes 
(48 meter lang) en het beachsportveld. De 
overige faciliteiten bevinden zich op de 
begane grond. 

Het compacte ontwerp kenmerkt zich 
door de terughoudende vormgeving in 
combinatie met speelse elementen. De 

keuze aan natuurlijke materialen als hout, 
metselwerk en antraciet en de afwisseling 
hiervan met vrolijke kleuraccenten zorgen 
voor een rustige, vriendelijke uitstraling. 
Dit dient een afspiegeling te vormen van 
de verschillende gebruikersgroepen. 

Meest duurzame sportcomplex van 
Nederland
Veel is geïnvesteerd in duurzaamheid, 
waardoor Nieuw Tijenraan gerealiseerd 
kan worden binnen de nieuwe sportbe-
groting, inclusief de taakstellende be-
zuinigingen. Zo wordt energie opgewekt 
door de PV-panelen die op het hele dak 

Vogelvluchtimpressie

Tot in de puntjes duurzaam
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creatieve oplossingen
praktische mensen

Bartels is onderdeel van de LievenseCSO Groep

www.bartels.nl

Aannemen van werk, recycling en verhuur
www.hoogeboom-raalte.nl Tel: 0572-352250

Sterk in uitvoering

LOTEC BV  |  Boven Zijde 12, 5626 EB, Eindhoven  |  T +31 (0)40 243 00 21  
F +31 (0)40 245 53 90  |  info@lotec.nl  |  www.lotec.nl

Historie en toekomst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Al sinds 1867 geven wij met geavanceerde nieuwe technologieën 
vorm aan water. Doordachte en effi ciënte oplossingen die uw 
watermanagement naar nieuwe hoogtes stuwen. Als geen ander 
weten wij welke verantwoordelijkheden daaruit voortvloeien. 
De waterkwaliteit van uw zwembad is tenslotte onlosmakelijk 
verbonden aan onze reputatie. Een reputatie die alleen waarde 
heeft als we deze in de praktijk weten waar te maken. 
Ontdek Waterproof H2O Technology, ontdek Lotec.

Van therapiebad tot zwembad

Lotec geeft
 water vorm.

De complete engineering van de onderbouw en de bovenbouw 
van het tweelaagse multifunctionele sportcentrum was in 
handen van Bartels Ingenieurs. Het werk voor de onderbouw 
startte in juni 2015 en omvatte onder meer het opstellen van het 
palenplan en het tekenen en berekenen van de baden, de kelder 
en de fundering. Voor de bovenbouw werden de prefab beton- en 
staalconstructie uitgewerkt.  
 
Het bouwkundig ontwerp van Nieuw Tijenraan en de benodigde 
sparringen voor de installaties zorgen voor veel variatie van 
elementen. De coördinatie hiervan, en de vele sparringen en in 
te storten leidingen, kost meer tijd dan gebruikelijk. ‘Normaal 
gesproken gaat het om herhaaldelijk gebruik van prefab con-
structies, maar met zoveel verschillende elementen moesten wij 
afwijken van deze traditionele werkwijze. Dit maakt het project 
bijzonder en opmerkelijk’, aldus projectleider Peter Nobel. 

Variatie in elementen
Op de locatie van het Nieuwe Tijenraan, tussen de N348 en de 
Zwolsestraat, stonden diverse panden waarvan voorafgaand 
aan de sloop het asbest moest worden gesaneerd. Deze werk-
zaamheden begonnen al in mei 2016 en zijn in opdracht van de 
gemeente Raalte uitgevoerd door Hoogeboom Raalte. Een maand 
later startte Hoogeboom ter voorbereiding van de nieuwbouw 
met het aanleggen van een bouwweg en circa 75 m1 aan riolering 
voor het afvoeren van het vuile water naar de riolering van de 
Zwolsestraat.  Vervolgens is met meerdere graafmachines de bo-
vengrond ontgraven en werd de bronbemaling aangebracht. Het 
grondwater is met vijf bronbemalingspompen via drains onder 
de bouwput opgepompt. ‘Vooral het droog maken van de bouw-
put en zorgen dat deze droog bleef was een hele klus. Maar we 
hebben dit binnen de tijdsplanning kunnen realiseren’, aldus de 
eigenaren Gert Hoogeboom en zijn broer Jurgen Hoogeboom. De 
laatste werkzaamheden voor Hoogeboom omvatte het ontgraven 
en aanvullen van de kelderbak voor het zwembad. 

Grondwerken

Sportcomplex Nieuw Tijenraam • Raalte
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Lotec, specialist op het gebied van filter- en zwembadtechniek, 
was verantwoordelijk voor het ontwerp, de ontwikkeling en de 
aanleg van de zwembaden. Na het ontvangen van de opdracht in 
juli 2015 doorliep Lotec in samenwerking met de gemeente Raalte 
verschillende fasen wat uiteindelijk leidde tot een realistisch 
uitvoeringsontwerp. De gehele waterbehandelingsinstallatie is 
vervolgens geheel door Lotec geëngineerd en geproduceerd. De 
werkzaamheden begonnen in maart 2016 met de aanleg van het 
leidingwerk; in een later stadium is de complete machinekamer 
opgebouwd en geïnstalleerd. 

Waterkwaliteit, energieverbruik 
Bij het ontwerp van de waterbehandelingsinstallatie is er speciale 
aandacht uitgegaan naar de toepassing van nieuwe technieken 
die de kwaliteit van het zwembadwater beheersen en tegelij-
kertijd het energieverbruik terugdringen. Zo zijn er automatisch 
reinigende microfilters toegepast die de eerste vervuiling uit het 
water halen alvorens het verder wordt behandeld. Deze micro-
filters zorgen in combinatie met zandfilters en bijbehorende 
UV-units voor een optimale beperking van het waterverbruik. Het 
desinfecteren van het water gebeurt met zoutelektrolyse. Hierbij 
wordt er chloor en loog aangemaakt uit zout (NaCl), dat dient als 
desinfectiemiddel en PH-waarde correctie.

Vorm geven aan water 

zijn aangebracht. Daarnaast vindt warm-
teterugwinning plaats op water en op de 
aangesloten rioolwaterzuiveringsinstal-
latie. Overal is ledverlichting toegepast. 
Alle maatregelen resulteren in een EPC 
lager dan 0,0 en een GPR van 8,8, tot nu 
toe de hoogst haalbare GPR in vergelijk-
bare sportcomplexen in Nederland. Netto 
gaat het gebouw meer energie opleve-
ren dan dat het verbruikt. De gemeente 
Raalte weet het zeker: dit is het meest 
duurzame sportcomplex van Nederland.

Recreatiebad

Ontmoetingsplein c.q. entreehal

Entreegevel
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Low charge
Ammonia System
biedt oplossing voor 
middensegment

‘Het meest energiezuinige 
koelsysteem op de markt’

Voets & Donkers Koeltechniek
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Tekst: Margot Visser

Met de uitfasering van synthetische 

koudemiddelen groeit de vraag 

naar koelsystemen op basis van 

natuurlijke koudemiddelen zoals 

ammoniak, CO2 en propaan. Specifiek 

voor middelgrote koelprojecten in de 

voedselverwerkingsindustrie heeft 

Voets & Donkers Koeltechniek BV het 

low charge ammonia system ontwikkeld. 

Voets & Donkers Koeltechniek

Low charge
Ammonia System
biedt oplossing voor 
middensegment

Het bewaren en koelen van producten 
in de zuivel- en voedselverwerkings-
industrie is een markt die een sterke 
groei vertoont. Daarbij heeft deze bran-
che te maken met de overgang naar 
koel systemen met natuurlijke koude-
middelen. De vraag naar dit soort  
systemen neemt dus toe. Het aanbod 
echter, zeker voor het middensegment, 
blijft achter. ‘Voor grote producenten 
waren er al systemen op basis van  
ammoniak, maar voor het midden-
segment was dit technisch nog niet 
haalbaar’, vertelt directeur Peter 
Donkers. ‘Met ons low charge ammo-
nia system richten we ons op deze 
groep. Doordat de hoeveelheid am-
moniak ruim onder de 1.500 kilogram 
blijft, is er geen vergunning nodig. Het 
is het meest energiezuinige systeem 
op de markt en valt onder de Energie 
Investerings aftrek.’

Precair proces
Begin 2017 implementeerde Voets & 
Donkers dit systeem voor het eerst  
met succes bij kaasveredelingsbedrijf  
Cor Segers. Hier wordt ruim drie mil-
joen kilogram Goudse en Edammer 
kaas gerijpt. Kaasrijping is een precair 
proces, waarbij beheerst vocht aan de 
gepekelde kazen wordt onttrokken. 
Voets & Donkers is expert op dit vak-
gebied: al sinds de jaren tachtig houdt 
het bedrijf uit Schijndel zich bezig  
met het creëren van exact de juiste 
condities voor kaas rijping. ‘Kaas droogt 
door de lucht eerst af te koelen en daar-
na te verwarmen. De kunst is om dit 
proces bij een stabiele temperatuur en 
vochtgehalte te laten verlopen’ ,  
legt Donkers uit. 

Laag energieverbruik
Het bij Cor Segers geïmplementeerde 
systeem heeft een koelcapaciteit van  
450 kW. Naverwarming vindt volledig 
met ammoniak plaats. Ook zorgt het 
systeem voor het verwarmen van het 
reinigingswater tot 60 graden Celsius. 
Een vergelijkbare installatie wordt 
momenteel gebouwd voor De Producent 
uit Gouda, eveneens een kaasmaker. 
Om twee miljoen kilogram boerenkaas 
te rijpen, alsmede verschillende andere 
ruimtes van koeling te voorzien, is een 
koelvermogen van 590 kW nodig. 
De toepassing van het low charge ammo-
nia system blijft overigens niet beperkt 
tot kaasrijping. ‘Het kan ook worden 
gebruikt in koelcellen voor het bewaren 
van voedingsmiddelen. Alle kleinere 
producenten hebben koelsystemen met 
synthetische koudemiddelen. Die moeten 
nu iets anders. Mede door het lage ener-
gieverbruik is ons systeem voor hen een 
heel gunstige oplossing’, zegt Donkers.

Totaalaanpak
Naast de voedselverwerkingsindustrie 
richt Voets & Donkers zich op nog twee 
specifieke marktsegmenten, te weten 
de farmaceutische industrie en tuin- en 
kassenbouw. Ook cleanrooms zijn een 
specialisatie. 

Kenmerkend voor Voets & Donkers is 
hun totaalaanpak. Van engineering tot 
en met installatie en service & onder-
houd kan het volledige traject verzorgd 
worden. Met vijftig medewerkers op 
twee locaties wordt gewerkt aan het re-
aliseren van innovatieve koeltechnische 
oplossingen voor klanten in binnen- en 
buitenland.

‘de kunst is om het 
kaasrijpings proces 

bij stabiele 
temperatuur en 
vochtgehalte te  
laten verlopen’

www.voetsdonkers.nl
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Koeltechniekgigant uit 
Zweden in stemmig

matzwart

Beijer Ref Support Center • Oirschot

Opdrachtgever
Beijer Ref A.B., Malmö

Ontwikkelaar
HVBM Vastgoed, Tilburg

Architect
Pauwert Architectuur, Eindhoven

Bouwbedrijf
Heerkens Van Bavel Bouw BV, Tilburg

W-installaties
Installatiebedrijf Bierings BV

E-installaties
Van Hees Elektrotechniek & ICT BV

Bruto vloeroppervlakte
12.300 m2, waarvan 8.000 m2 logistieke 
ruimte, ca. 2.000 m2 assemblage- en 
2.500 m2 kantoorruimte 

Bouwperiode
januari 2017 – november 2017

Het kantoorgedeelte 
(met de “schuine 
hap”), geaccentueerd 
door een licht kader 
en voorzien van 
verdiepingshoge 
glasvlakken

Transparante gevel Logistiek in matzwart
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Tekst: Margot Visser

‘Voor alle elektrotechnische disciplines hebben we mooie instal-
laties mogen maken’, vertelt Michiel Gersjes, directeur van Van 
Hees Elektrotechniek & ICT BV over de werkzaamheden voor het 
nieuwe onderkomen van Beijer Ref/ECR-Nederland. Van Hees 
realiseerde onder meer (led)verlichting, brandbeveiligingsinstal-
laties, data-installaties, het toegangscontrolesysteem en het 
gebouwbeheerssysteem. 
Doordat Van Hees alle disciplines in huis heeft en zelf kan uitvoe-
ren, kan zij goed inspelen op veranderende inzichten. ‘Ook streven 
we ernaar altijd de juiste mensen op het juiste project te zetten. 
Dat komt de samenwerking op de bouw ten goede.’

Brandbeveiliging is een aparte, zelfstandig opererende tak bin-
nen Van Hees. ‘De belangen en verantwoordelijkheid zijn hier zo 
groot, dat wij vier jaar geleden hebben besloten om dit in eigen 
beheer te gaan doen. We hebben een team van twaalf man dat 
zich uitsluitend hiermee bezighoudt’, aldus Gersjes.

Alle E-disciplines in huis

Een “onhandige” schuine hoek in het bestemmingsplan is slim ingezet 
om de gevel van het Beijer Ref Support Center een eigen signatuur te 
geven. Een eenvoudige oplossing met een krachtig resultaat.

Beijer Ref is een wereldwijd opererende 
onderneming in koeltechniek. Aanlei-
ding voor de nieuwbouw van het Beijer 
Ref Support Center was het bundelen 
van alle logistieke en overige backoffice 
activiteiten. Alle tot de Beijer Ref Groep 
behorende bedrijven in de Benelux, 
waaronder de koeltechnische groothan-
delsbedrijven Coolmar, ECR-Nederland, 
ECR-Belgium en Uniechemie, kunnen nu 
hier hun diensten inkopen. 

Kantoren, lesruimten, werkplaatsen
Het 12.500 m2 grote support center is 
neergezet op het nieuwe bedrijventerrein 
Westfields in Oirschot. Het omvat 8.000 m2 

logistieke ruimte, 2.000 m2 assemblage-
ruimte en 2.500 m2 kantoorruimte. Het 
drie lagen tellende kantoorgedeelte bevat 
onder meer een showroom en een oplei-
dingsruimte. De werkplaats is uitgerust 
met kraanbanen voor assemblage en een 
testruimte waar met een zeer hoge lucht-
vochtigheid en over een groot tempera-
tuurtraject units kunnen worden getest. 

Eén volume
Voor Pauwert Architectuur was de op-
gave om dit grote bouwvolume in één 

compact en krachtig ontwerp te vatten. 
Daarbij had het architectenbureau te 
maken met een aantal randvoorwaarden. 
‘Beijer Ref is een bedrijf dat zich bezig-
houdt met hoogwaardige technologie. Ze 
willen dat graag tot uiting laten komen in 
de uitstraling van het gebouw, dat verder 
een hoge mate van transparantie moest 
krijgen. Ook hadden we te maken met 
een beeldkwaliteitplan. Dit schreef een 
ontwerp voor dat zich presenteert als één 
massa. Oftewel we moesten een com-
pacte vierkante hal met een hoogwaardig 
en onderscheidend karakter neerzetten’, 
vertelt architect Jeroen Verdonschot.

Eenvoud en kracht
Met één krachtig gebaar in de gevel heeft 
Pauwert Architectuur dit voor elkaar 
gekregen. Het kantoorgedeelte is geac-
centueerd door een licht kader en voor-
zien van verdiepingshoge glasvlakken. 

Doordat het logistieke gedeelte, de hal, is 
uitgevoerd in een niet alledaags mat-
zwart, ontstaat een groot contrast tussen 
de twee gebouwdelen. Het draagt ook bij 
aan een hoogwaardige uitstraling.

Schuine hap
De karakteristieke ‘schuine hap’ uit de 
gevel is ontstaan door het onderliggende 
bestemmingsplan. Verdonschot: ‘De ka-
vel is een groot vierkant met een schuine 
lijn precies op één van de hoeken. Nor-
maal gesproken is dat niet heel handig, 
maar wij hebben deze lijn juist ingezet 
ter versterking van de totale gevel van 
het gebouw.’ In het ontwerp voor Beijer 
Ref komt volgens de architect de signa-
tuur van het architectenbureau duidelijk 
tot uiting. ‘We proberen altijd om zo een-
voudig mogelijke oplossingen te vinden 
voor gebouwen. Eenvoud en kracht, daar 
staan wij voor.’ 
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leidt tot verbetering
Brand

Verkade Klimaat • Wateringen

Opdrachtgever
Verkade Klimaat, Wateringen

Architect
HET Architecten, Naaldwijk

Aannemer
Bouwbedrijf Jongerius, Kwintsheul

W-installaties
Verkade Klimaat, Wateringen

Interieurbouw
BM Interieurs, Heeze

Stuc-, schilder- en behangwerk 
Schildersbedrijf J.P. Disseveld, 
 Leiderdorp 
    
Bouwperiode
juni - december 2017 

Bouwprogramma
Nieuw kantoor en bedrijfshal 

Bruto vloeroppervlakte
Bedrijfsruimte 3.650 m2 en kantoor 
1.630 m2 

Zo kwam er iets 
moois van de alles 

vernietigende brand
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Tekst: Mirjam Oomens

In het voorjaar van 2016 kregen de eigenaar en medewerkers van Verkade Klimaat 
in Wateringen een grote schok te verwerken. ‘Hun’ pand op industrieterrein 
Turfschipper was tot aan de grond toe afgebrand. Maar lang werd er niet getreurd. 
De volgende dag al was het bedrijf weer operationeel en werd het zaak zo snel 
mogelijk te herbouwen zonder concessies te doen aan de kwaliteit.

Verkade Klimaat greep deze kans aan om 
het pand te verbeteren. ‘De nacht van 
de brand werd ik uit mijn bed gebeld en 
ben ik naar de brand toe gereden’, vertelt 
Wouter Jongerius, directeur van Bouw-
bedrijf Jongerius. ‘Wij hadden dat pand 
verbouwd.’ Er moest zo snel mogelijk 
een nieuw gebouw komen en Jongerius 
kreeg hiervoor de opdracht. 

Rechttoe rechtaan
Al snel lagen er nieuwe wensen en eisen 
die door HET Architecten het beste 

werden ingevuld. ‘Verkade Klimaat wilde 
meer transparantie en licht, bij voorkeur 
met een atrium’, vertelt Jongerius. ‘Het 
pand zelf is meer rechttoe, rechtaan en 
daardoor functioneler. De isolatieschil en 
–waarde zijn verbeterd en de bedrijfshal 
en het kantoor zijn nu volledig geschei-
den. Verder is het kantoor hypermodern 
ingericht en voorzien van de nieuwste 
klimaattechnieken van Verkade Kli-
maat zelf. Bouwtechnisch wordt aan het 
binnenklimaat bijgedragen door goed 
isolerende vliesgevelconstructies en een 

Transparant, licht
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WWW.BMINTERIEURS.NL

Schildersbedrijf 
Disseveld B.V.

Kabelbaan 9
2352 BL  Leiderdorp
(071) 582 06 65
info@disseveld.nl

Wie snel wil bouwen, is gebaat bij een interieurbouwer met een 
werkplaats in eigen land. Bij BM Interieurs worden interieurs op 
maat gemaakt in een moderne werkplaats met machinerie om 
alle typen interieurs te vervaardigen. 

Voor Verkade Klimaat leverde dit bedrijf de vaste interieuronder-
delen: de receptiebalie, kantoorscheidende kastenwanden, pan-
try’s, een barmeubel, kantinedelen en het uitgifte-onderdeel van 
de werkplaatsbalie. ‘Wij zijn gespecialiseerd in de zakelijke markt 
en de zorg, zoals interieurs voor tandartsen en apothekers bij-
voorbeeld’, vertelt Berry Boelens, eigenaar van het 20 medewer-
kers tellende interieurbedrijf. ‘Bij dit project was heel specifiek dat 
de kantoorscheidende kastenwanden geluiddicht moesten zijn. 
En daarnaast was er de tijdsdruk. Die was flink. We hebben op 
basis van de architectentekeningen de onderdelen ge-engineerd 
en uitgewerkt. De onderdelen zijn gemaakt in onze werkplaats in 
Heeze. In de leansessies konden we aangeven hoe lang we nodig 
zouden hebben, maar daarnaast stellen wij ons ook flexibel naar 
de klant op. En verder geldt natuurlijk: afspraak is afspraak. Pret-
tig was dat het een logistiek gemakkelijke klus was door de grote 
bedrijfshal. We hebben alle onderdelen met drie trailers aange-
voerd en konden binnen lossen en op locatie opslaan. Daardoor 
konden we op afroep werken. Ondanks de hectiek op de bouw is 
alles dan ook goed verlopen.’

Geluiddichte kastenwanden

Wat je aan de buitenkant van het pand verwacht, moet aan de 
binnenzijde ook worden waargemaakt. Schildersbedrijf J.P. Dis-
seveld tekende voor het stukadoors-, schilder- en behangwerk. De 
wanden moesten bijzonder strak en glad worden gestukadoord 
omdat er een afneembaar type behang op kwam van Vescom, 
van 1.30 meter breed. Het gebruik van dit industriële behang 
geeft het interieur een heel eigen uitstraling. Ook voor Bernard 
Disseveld was de tijdsdruk aanwezig. ‘Tijdens de leansessies werd 
duidelijk dat er snel gewerkt moest worden’, zegt hij. ‘Gelukkig 
waren mijn stukadoors en behangers flexibel en wilden ze onder 
andere ook op zaterdag werken. Daardoor waren we ruimschoots 
op tijd.’ Disseveld vindt de duidelijkheid die uit de leansessies 
bleek prettig. ‘Iedereen wist waar hij aan toe was. Ondanks dat 
het druk was, liepen we elkaar niet voor de voeten. Ook was er al-
tijd een aanspreekpunt aanwezig voor vragen van onze mensen, 
waardoor het project zonder moeilijkheden is verlopen.’ 

Strakke wanden met 
industrieel behang

Verkade Klimaat • Wateringen
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dakpakket met witte dakbedekking, kan 
het klimaat zelfs in deze lichte ruimte 
goed worden beheerst.’

Parallelle processen
De snelheid met behoud van kwaliteit 
van bouwen was het belangrijkste aspect 
aan dit project. Er ging uiteraard veel tijd 
zitten in het proces met de verzekeraars 
en het verkrijgen van schoongrondver-
klaringen en grondwatermetingen. Er 
werd tijd gewonnen in de bouw door met 
leansessies te werken gedurende het 

hele proces. ‘Strakke leansessies resul-
teerden in duidelijke afspraken’, aldus 
Jongerius. ‘We zijn daarmee begonnen 
bij het fundament en pas geëindigd bij 
het eindproduct. Verder hebben we het 
pand helemaal in 3D uitgewerkt en op 
voorhand clash controls uitgevoerd. Ook 
daarmee win je tijd.’ 

Parallel
De leansessies bleken enorm belangrijk, 
omdat je bepaalde delen van het werk 
daarmee in elkaar kunt schuiven en 

onderaannemers niet onnodig op elkaar 
hoeven te wachten. ‘Je krijgt meer paral-
lelle processen in plaats van de stan-
daard seriële opzet’, aldus Jongerius. Het 
werken met een bouwteam ziet hij als 
extra toegevoegde waarde: ‘Bij dit project 
is duidelijk gebleken dat een bouwteam 
waarin je schakelt met de installateur, 
staalbouwer en alle overige betrokken 
partijen, je meer kunt bereiken tegen een 
scherpere prijs’, besluit hij. 

Achterzijde 
bedrijfshal

Bedrijfshal en 
kantoor zijn nu 
volledig gescheiden
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Splash en 
smash in Sahara

Sportcentrum

Sahara Sportcentrum • Lommel (B)

Opdrachtgevers
Optisport NV, Lommel en Gemeente 
Lommel (PPS)

Architecten 
pos4 architekten, Düsseldorf (D) en A4 
Architectengroep, Leuven (B) 

Constructeur 
Sweco, Brussel

Hoofdaannemer 
Pellikaan Bouwbedrijf NV, uit 
 Zaventem (B) 

Houtconstructies
Korlam, Moorslede (B)

W-installaties 
Verheyden, Essen (B)

E-installaties
Maris, Heusden-Zolder (B)

Waterbehandeling 
Wattec, Gravere (B) 

Bouwprogramma
25 meter wedstrijdbad met zes banen, 
instructiebad, wellnes bad met whirlpool 
en sauna, peuter/kleuterbad, tennishal 
met 4 banen, kleedruimten, horeca met 
buitenterras en waterspeeltuin

Bouwperiode
mei 2017 – najaar 2018 

Bouwkosten
12,8 miljoen euro

Eind  2018 zal het Sahara 
Sportcentrum in het Belgische 
Lommel zijn deuren openen. 
Sportpark De Soeverein krijgt 
daarmee een nieuw hart. 
Pellikaan Bouw en Optisport NV 
hebben hun krachten gebundeld 
in dit DBFMO-project, een 
totaalpakket met ontwerp, 
bouw, financiering, onderhoud 
en exploitatie voor 30 jaar. 

Industriebouw • januari 2018 • 22

https://www.optisport.nl/optisportbe
http://www.pos4.de/
http://www.a-4.be/
http://www.a-4.be/
http://www.groepterryn.be/nl/korlam
https://www.optisport.nl/optisportbe


Tekst: Desirée Scheid

Het gebouw bestaat uit twee grote delen: 
het zwembadgedeelte en de tennishal. 
Tussen de beide delen bevindt zich een 
horecagedeelte met groot terras dat 
beide sportzones verbindt en waar een 
Spraypark voor kinderen komt, een 
soort waterspeelplaats. Maar Sahara 
Sportcomplex verbindt zelf ook: ‘Het 
complex zal een centrale rol vervullen in 
de gemeente’, vertelt projectleider Guide 
Roovers van Pellikaan Bouw. ‘Niet alleen 
als ontmoetingsplek voor bezoekende 

sporters, maar ook voor gebruikers van 
de bestaande out- en indoorfaciliteiten 
als de atletiekbaan, de buitentennisba-
nen, het congrescentrum, de turnhal en 
de fietsverhuur.’ 

Specialisten 
‘Als algemeen aannemer verzorgen 
we de volledige bouw van het project, 
van ruwbouw tot afwerking,’ vervolgt 
Roovers. Hij legt uit dat onderaannemers 
zorgvuldig worden gekozen op basis van 

Strakke lijnen in een 
parkachtige omgeving

deskundigheid en vakkennis in het voor 
hun gespecialiseerd domein. ‘Anders 
komen we niet tot een optimaal resul-
taat. Het zwembad voldoet bijvoorbeeld 
aan de zeer strenge normen (Vlarem/
EPB) die in België gelden qua techniek en 
duurzaamheid.’

Duurzame Sahara 
‘De toegang van onze Sahara vormt het 
middelpunt van een parklandschap’, 
duidt Roovers aan. ‘Het grote centrale 
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KORLAM is gespecialiseerd in engineering, productie 
en montage van gelamelleerde houten constructies en is 
reeds meerdere decennia toonaangevend in de sector.

Jarenlange ervaring met het product en de voortdurende 
gedrevenheid om de technische en architecturale evolutie te 
volgen, maakt Korlam tot een absolute koploper.

Voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden staat een 
ruim team van ingenieurs en ervaren technici in voor het 
ontwerp, de berekening, de fabricage en montage.

Zij staan ten dienste van architecten en studiebureaus vanaf de 
ontwerpfase tot en met het uitvoeringsdossier.

 Gelamelleerd hout (BLC)

 Kruislaagshout (CLT)

 Kielsteg

KORLAM NV    Breulstraat 111    8890 Moorslede    T +32 51 78 88 88     verkoop@korlam.be    www.groepterryn.be

terras is centrale punt van alle activitei-
ten, maar ook een rustpunt en uitkijk-
punt, met doorkijkjes tussen de bomen, 
een groen bladerdak en in het midden 
zandduinen en waterpartijen. We zetten 
zonwerende beglazing en een pergola in 

zon-oriëntatie van het gebouw, werken 
we ook met waterbesparend kraanwerk. 
De infrarooddetectie reduceert het wa-
terverbruik. Het dakoppervlak van 6500 
m2 levert veel bruikbaar regenwater op.’

om voldoende daglicht binnen te laten, 
zonder te veel zonnewarmte binnen te 
laten. Dat scheelt in de inzet van kunst-
matige verlichting. We gebruiken alleen 
duurzame materialen, het liefst uit loka-
le bronnen. Naast compactheid en juiste 

Tennispark en zwemgedeelte worden verbonden door het terras Instructiebad
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Korlam realiseert al jaren gelamineerde houtconstructies voor 
Pellikaan Bouw en nu ook voor sportcomplex Sahara. Het bedrijf 
staat bekend om de grote ervaring met het product en de voort-
durende gedrevenheid om de evolutie in techniek en architectuur 
te volgen. Guy Thys, commercieel ingenieur: ‘De krijtlijnen van het 
ontwerp lagen vast. Onze studiedienst stapte in bij het vooront-
werp van constructeur Sweco en optimaliseerde in nauw overleg 
met Sweco, de architect en opdrachtgever de houtsecties op basis 
van de gestelde randvoorwaarden. Dan ging het onder meer over 
daklasten en brandweerstand.’

Het totale project bevat circa 200 m3 gelamineerd hout. Thys: 
‘Boven het zwembad liggen houten visbuik-liggers met een over-
spanning van 22 meter. De tennishal heeft houten portieken met 
een overspanning van circa 38 meter, samengesteld uit twee ge-
bogen spantbenen. Alles is uitgevoerd in vurenhout sterkteklasse 
GL24h en gemaakt in onze eigen productieafdeling in Moorslede. 
Eigen montageteams monteren de structuur op de bouwplaats.’

CO2 vastgelegd in houten constructie
Hout is een hernieuwbare grondstof. Bij de groei van de boom 
wordt CO2 uit de atmosfeer gehaald en opgeslagen in het hout. 
Door hout te gebruiken als bouwmateriaal wordt deze CO2 
vastgelegd in de constructie. Korlam wijst in alle presentaties bij 
partners op de hoeveelheid CO2 die in het gebouw zit opgeslagen 
op basis van de “Hout geeft zuurstof”-rekenmodule voor CO2 
opslag in hout. 

Coherent milieubeleid
De gelamelleerde houtconstructies worden vervaardigd uit naald-
hout en komen uit duurzaam beheerde noordelijke bosgebieden 
(FSC of PEFC gecertificeerd). Korlam neemt duurzaamheid uiteraard 
ook mee in haar bedrijfsvoering, ook als onderdeel van CFE, een 
sociaal verantwoorde bouwgroep die ook van coherent milieubeleid, 
energie-efficiëntie en hernieuwbare energie een absolute priori-
teit maakt. 

Hout geeft zuurstof

Abstract en functioneel
Het hele complex wordt voorzien van 
decoratieve abstracte beelden. Zoals 
pixelachtig mozaïek in het tegelwerk 
van het zwembad. En digitale projecties 
met bewegende beelden op verschillende 
wanden. De architectuur van het gebouw 
is daarentegen eenvoudig, met strakke 
lijnen. De functies van de ruimten staan 
voorop, zonder tierlantijnen. De routing 
is duidelijk: gebruikers hebben straks 
meteen door hoe het gebouw in elkaar 
steekt en waar zich alles bevindt. Om te 
beginnen met de glazen kubus, die dui-
delijk herkenbaar is als ingang.

Baksteen, hout en glas
Een grote, pergola-achtige constructie 
met boomstammen rond het terras vormt 
een duidelijk herkenningspunt. Deze na-
tuurlijke dragers weerspiegelen elemen-
ten uit het omringende parklandschap. 
Zandsteenkleurige baksteengevels komen 
in het gehele complex terug.  In contrast 
hiermee zijn de grote beglaasde opper-
vlakken van de zwemhal, die de zwem-
mer een blik op de omgeving bieden. De 
combinatie van warme zandsteentinten, 
helder glas en warme houtkleuren vormt 
een elegante verschijning.

Lommel (B) • Sahara Sportcentrum

Terras met waterspeelplaats (splash) onder de pergola 

Horecagedeelte
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dorpshuis in het boerenland
Energieneutraal

MFA De Beemd • Oud Alblas

Opdrachtgever
Gemeente Molenwaard, Bleskensgraaf

Architect
Bongers Architecten, Oud-Alblas

Constructeur
IBT Papendrecht BV, Papendrecht

Adviseur installaties 
Boonstoppel Engineering BV, 
 Alblasserdam

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Bijkerk, Hoogblokland

E-Installatie
Elektro Technisch Bedrijf 
Van  Houwelingen BV, Molenaarsgraaf

W-Installatie
Beaujean & De Vos BV, Rotterdam

Staalconstructies
CMB BV, Woudenberg

Op 6 januari 2018 is aab de Beemdweg in Oud Alblas de multifunctionele accommodatie De Beemd 
feestelijk in gebruik genomen. De Beemd biedt onderdak aan nieuwe en bestaande verenigingen 
van het dorp. Ook is er plaats gemaakt voor een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal en een 
gymzaal. De centrale foyer een kantine met terras.
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Tekst: Margot Visser

Bouwbedrijf Bijkerk uit Hoogblokland 
realiseerde het energieneutrale gebouw. 
‘De gemeente Molenwaard wilde af 
van de jaarlijkse energielasten’, vertelt 
projectleider André de Vos. ‘Dat is gelukt 
door een gebouw neer te zetten zonder 
gasvoorziening, met een hoge isolatie-
waarde, een zonneboiler, een biomassa-
ketel en een uitgebalanceerd luchtbehan-
delingssysteem. Honderd zonnepanelen 
gaan het gebouw van energie voorzien. 
Daarnaast is er plek voor nog eens drie-
honderd panelen, die kunnen worden 
aangeschaft door buurtbewoners.’ 

Goed geïsoleerd
Het pand is opgetrokken uit een staal-
constructie met stalen dakbeplating, 
voorzien van in totaal 300 mm isolatie. 
Aan het dak zijn plafondeilanden beves-

De landelijke omgeving waarin de nieuwe 
multifunctionele accommodatie De Beemd 
staat, was een belangrijk uitgangspunt 
voor het ontwerp van Bongers Architecten 
uit Oud-Alblas. ‘Het ligt in het land verscho-
len, met in de directe omgeving boerderijen 
en stallen. Daar moest het goed tussen 
passen’, vertelt architect Cees Bongers. 
Concrete gebouweisen zijn een goothoogte 
van drie meter en een nokhoogte van tien 
meter. Door de gymzaal in het midden te 
plaatsen en het kinderdagverblijf en de 
peuterspeelzaal aan de randen, is een opti-
male indeling van het gebouw gerealiseerd. 
De plaatsing van twee kappen aan de voor-
zijde geeft het gebouw een speels karakter. 

De gevel bestaat deels uit stootvoegloos 
metselwerk (betonsteen type GeoStylistix) 
en houten cape cod delen in vier kleurtin-
ten. De inrichting is industrieel, waarbij 
bijvoorbeeld dakplaten en kolommen in het 
zicht blijven. 

Het energieneutrale karakter is het meest 
opvallend aan het gebouw, vindt Bongers. 
‘De gemeente was vijf jaar geleden al bezig 
met de planvorming. Ze waren daarmee 
hun tijd ver vooruit. De hoge isolatiewaarde, 
in combinatie met de zonnepanelen, de 
energieopslag met PCM-panelen en het 
ontbreken van een gasaansluiting maken dit 
tot een prachtig en zeer duurzaam project.’

Vooruitstrevend ontwerp met een 
landelijk karakter

Goothoogte drie meter, 
nokhoogte tien meter
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Dat het systeem van verwarmen en koelen een noviteit is, beves-
tigt ook het loodgieters- en installatiebedrijf Beaujean & De Vos 
BV uit Rotterdam. Het bedrijf verzorgde al het loodgieterswerk 
en de klimaatinstallaties van De Beemd. Het project is op basis 
van bestek en tekeningen van adviseur Boonstoppel Engineering 
uitgevoerd. Er wordt in het project veel gebruik gemaakt van 
PCM, Phase Change Materials. ‘Ik had nog niet eerder met een 
PCM-systeem gewerkt’, aldus Jan de Vos. ‘Wat een mooi systeem! 
Je kan met minimale energie koelen en verwarmen.’ De warmte 
wordt duurzaam opgewekt met een pelletkachel en een zonne-
collector.  Warmte en kou worden opgeslagen in de PCM-blokken 
en vrijgelaten op het moment dat het nodig is. Je kan de werking 
vergelijken met een koelelement.

Op afstand problemen oplossen
De werking van de installatie is straks op afstand te volgen. Alle 
onderdelen worden gekoppeld aan de regelkast, en deze geeft in-
formatie aan het gebouwbeheerssysteem. Wij kunnen op afstand 
ook aanpassingen doen en storingen oplossen.’

Iedere ruimte afzonderlijk geregeld
Iedere ruimte kan eigen instellingen invoeren benadrukt De Vos: 
‘In de slaapkamertjes bij het kinderdagverblijf wil je een andere 
temperatuur dan in het speelgedeelte van de peuterspeelzaal.’

De staalconstructie werd getekend en gerealiseerd door Con-
structie en Montagebedrijf Barten (CMB) uit Woudenberg. ‘We 
hebben met bouwbedrijf Bijkerk snel kunnen werken’ aldus direc-
teur en eigenaar Jan Barten. ‘Soms ben je vier controlerondes ver-
der, voordat je de tekenfase door bent. Nu konden we dat proces 
in vijf dagen afronden. Korte lijntjes en gezamenlijke presentaties 
helpen daaraan mee.’

CMB zette 48 ton staal neer in Oud-Alblas. Een mooie schone 
bouw volgens Barten: ‘Doordat we werkten op een grote beton-
vloer, die we niet te zwaar mochten belasten, moesten we een 
grotere kraan gebruiken.’ Als je binnenloopt in de multifunctio-
nele accommodatie, is het één geheel. Feitelijk staan de staalcon-
structies los van elkaar, om geluidsoverdracht te voorkomen. Aan 
het einde hebben we een paar balken losgekoppeld in verband 
met die geluidsoverdracht. Verder verliep alles vlekkeloos.’ Barten 
is blij met het resultaat: ‘Geef mij maar elke maand zo’n soepel-
lopend project.’

Minimale energie, 
maximaal koelen en 
verwarmen

Korte lijntjes en 
gezamenlijke presentaties

Beaujean & de Vos BV is in 1919 gestart als 
eenmanszaak en doorgegroeid naar een loodgieters- 
en installatiebedrijf met 20 à 25 werknemers.

Het bedrijf is werkzaam op het gebied van 
woningbouw, projecten laag- en hoogbouw met 
winkels, kantoren, parkeergarages.

Utiliteitswerken zoals kantoren, ziekenhuizen, 
scholen, verzorgingstehuizen en multifunctionele 
centra. 

Tevens renovatieprojecten in de woningbouw en 
utiliteitsbouw.

Wij zijn een erkend Uneto/VNI erkend installatiebedrijf 
en erkend Legionella preventieadviseur gevestigd te 
Rotterdam.

Willem van Hillegaersbergstraat 102-106
3051 RP  Rotterdam 
Tel: (010) 418 60 00

Stationsweg Oost 182a
3931 EW  Woudenberg

MFA De Beemd • Oud Alblas
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tigd met geperforeerde PCM-panelen. 
Deze vorm van energieopslag zorgt er-
voor dat de verschillende ruimtes in het 
gebouw dag en nacht op een constante 
temperatuur blijven. In de winter geven 
de panelen warmte af, terwijl ze in de 
zomer juist voor verkoeling zorgen. Airco 
is hierdoor niet nodig. Deze panelen 
zitten ook in de, van vloerverwarming 
voorziene, vloer. 

Kinderdagverblijf De Regenboog

De gevels: stootvoegloos 
metselwerk en houten cape 

cod delen in vier kleuren

De plaatsing van twee kappen 
aan de voorzijde geeft het 
gebouw een speels karakter
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Groothuis Bouwgroep is opgedeeld in 
drie onderdelen: utiliteitsbouw, woning-
bouw en renovatie & onderhoud. Op elke 
afdeling werken specialisten. ‘Waarin 
wij ons vooral onderscheiden is onze 
aanpak van processen’, zegt directeur 
Claudi Groothuis. ‘Elk project verloopt 
via een vaste route langs experts, want 
onze mensen leggen zich toe op een 
bepaald onderdeel van het proces. Ze 
doen datgene waar ze goed in zijn.’ Het 
kantoor is zelfs ingericht conform deze 

Het woord ‘verder’ is een kernwaarde voor Groothuis Bouwgroep. De ambitie is om verder te zijn in innovatie,  
duurzaamheid en samenwerking, verder te kijken dan de vraag van de opdrachtgever en verder te denken dan alleen  
de bouw van het pand, omdat het draait om het gebruik ervan. 

‘Onze inzet
 gaat verder’ 
Lagerwey, Barneveld

gedachte. ‘Elk project gaat op een ‘lopen-
de band’ of als ‘trein’ door ons bedrijf, 
voordat het op de bouw terecht komt.’ 

Van aannemer naar aanbieder
Volgens Groothuis is het bedrijf geen 
aannemer, maar een aanbieder. ‘Daar 
bedoel ik mee dat het belangrijkste is 
om mee te denken met een klant en 
dus al in een vroeg stadium aan tafel 
te zitten’, zegt zij. ‘Dan kunnen we in 
het voortraject samen alle plussen en 

minnen tegen elkaar wegstrepen. Wij 
willen het proces snappen: waarom 
maakt men bepaalde keuzes? Als we 
dat weten, kunnen we ook met voor-
stellen of alternatieven komen. Daarbij 
kijken we verder dan de vraag. Wat is de 
functie van het gebouw en hoe kan die 
het beste worden ingevuld? Dit maken 
we ook visueel voor onze opdrachtge-
vers. We leggen verschillende keuzes 
voor, met prijs- en gebruikstechnische 
onderbouwingen. Verder doen wij bij 

Groothuis Bouwgroep
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Groothuis Bouwgroep

Woonzorggebouw Het Meer,
IJsselmuiden. Van rechts naar links 
is goed te zien hoe de ‘lopende 
band’ of ‘trein’ in de uitvoering 
wordt vormgegeven. Op het rechter 
gebouw wordt het dak geplaatst, 
bij het linker gebouw worden de 
binnenwanden nog geplaatst.

Remako, Biddinghuizen, 
impressie en  
3D plattegrond

In de praktijk
Twee projecten die de mogelijkheden 
van Groothuis Bouwgroep goed weer-
spiegelen zijn Remako in Biddinghuizen 
en Lagerwey in Barneveld. Remako was 
een turnkey aanbiedingsvraag waarvoor 
een plan is gemaakt met ‘eigenwijze’ 
oplossingen waar de klant achter stond. 
Dit resulteerde in een energieneutraal en 
aardgasloos kantoor met veel verschillen-
de duurzaamheidsmaatregelen, waaron-
der een dak vol zonnepanelen. Lagerwey 
ontwerpt en produceert windturbines 
voor windmolens. Voor dit bedrijf werd 
een productiehal met kantoorruimte ge-
realiseerd met een Breeam Excellent cer-
tificaat voor ontwerp en realisatie. Door 
gebruik te maken van 900 zonnepanelen, 
een warmteterugwin-unit, een warmte-
pomp en waterbesparende maatregelen 
is het gebouw en het productieproces 
energie neutraal en zal op zonnige dagen 
meer energie leveren dan consumeren.

nieuwe projecten altijd een duurzaam-
heidsscan. We kijken dan welke moge-
lijkheden er in een plan zitten die voor 
de ondernemer interessant kunnen zijn, 
bijvoorbeeld in het kader van subsidies.’ 
Groothuis Bouwgroep is ISO 14001 gecer-
tificeerd. 

Binding met de regio
Het grootste deel van de projecten die 
dit familiebedrijf realiseert is in de uti-
liteit, met name de industrie, logistiek, 

food en automotive. Daarnaast zijn er 
activiteiten in de sociaal-maatschappe-
lijke hoek, met de bouw of renovatie van 
scholen en verzorgingshuizen. Groot-
huis Bouwgroep is landelijk actief maar 
concentreert zich op het gebied boven 
de rivieren en probeert uit maatschap-
pelijk oogpunt zoveel mogelijk regionaal 
te werken. Er wordt ook binding gezocht 
met de regio, bijvoorbeeld door spon-
soractiviteiten in de regio. ‘Wij willen 
onze maatschappelijke verantwoor-

delijkheid uitdragen en daarnaast als 
werkgever aantrekkelijk zijn voor werk-
nemers’, aldus Groothuis. Omdat het 
een middelgroot bedrijf betreft, wordt de 
grootte van de projecten goed bewaakt 
zodat deze passen bij de mogelijkheden. 
‘Geen concessies aan de kwaliteit, dat 
is altijd de leidende gedachte’, besluit 
Groothuis. 
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Opdrachtgever
Impact Vastgoed BV, Rotterdam
 
Directievoering en toezicht
Enjoy Building, Den Haag
 
Architect 
OPL Architecten, Utrecht
 
Advies
DGMR, Arnhem

Installatie-advies 
Hori, Zeist
 
Constructeur 
Zonneveld, Rotterdam
 
Coördinerend aannemer 
Stabag, Züblin Nederland, Vlaardingen
 
W-Installaties 
Roodenburg, Krimpen aan de IJssel

E-Installaties
Croonwolter&dros, Amsterdam
 
Staalconstructies
Siem Steur Staalconstructies, Volendam

Glazen binnenwanden
QbiQ Wall Systems, Alphen aan de Rijn

Transformatieproject The Cloud • Amsterdam

Moderne witte wolk
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Fraai uitzicht 
op het dak 

van een

wolk

Bouwprogramma
Transformatie kantoor tot bedrijven-
centrum met parkeer/fietsenkelder

Bruto vloeroppervlakte
24.200 m2 

Tekst: Mats Fortuin

Voor de renovatie, ontworpen door OPL Archi-
tecten, is het gebouw gestript, met behoud van 
skelet en gevels, die bleken nog in goede staat te 
verkeren. The Cloud heeft vijf kantoorlagen en 
twee ondergrondse parkeerlagen met plek voor 
195 auto’s. In de 12.000 m2 grote parkeergarage 

Vlakbij het Amstelstation is een voormalig 
kantorencomplex van de ING en Westland 
Utrecht Hypotheekbank omgetoverd zijn 
tot The Cloud, een bedrijvencentrum voor 
innovatieve en creatieve ondernemingen. 
Coördinerend aannemer was Züblin 
Nederland die het project in december 
2017 opleverde. 

Bankgebouw na facelift modern en zeer duurzaam
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Het ontwerp van The Cloud kenmerkt zich door het veelvoudig 
gebruik van glas in combinatie met duurzame elementen. De 
wandsystemen van QbiQ Wall Systems uit Alphen aan de Rijn 
sluiten hier bijzonder goed op aan. QbiQ is specialist in het ont-
werpen, vervaardigen en installeren van kwalitatieve, duurzame 
glazen wandsystemen. Voor The Cloud leverden en installeerden 
het Alphense bedrijf diverse soorten glaswanden. Elk systeem 
heeft een eigen functie en unieke uitstraling. 

Brandwerend
Op de begane grond en op de vierde verdieping zijn er IQ Protect 
brandwerende puien geïnstalleerd. Dit wandtype is speciaal 
ontworpen om grote ruimten in brandveilige compartimenten 
te verdelen zonder dat dit ten koste gaat van het ontwerp. De IQ 
Protect biedt namelijk een brandwerendheid tot 60 minuten en 
is bijna volledig gemaakt uit glas. De kantoorruimten op de derde 
verdieping zijn voorzien van QbiQ’s enkelwandige systemen, de 
IQ Single. Dit is een gladde, volglazen wand, ontwikkeld volgens 
de principes van het minimalisme. Het enkelglassysteem onder-
scheidt zich door een zeer beperkt profielgebruik. 

Naadloos
De diverse wandsystemen zijn slim ontworpen waardoor de 
verschillende wanddiktes naadloos met elkaar kunnen worden 
gecombineerd. Daarnaast heeft QbiQ alle systemen voorzien van 
een speciale detaillering welke in lijn is met een nieuw plint-
systeem voor metalstud-wanden. Dit maakt het ontwerp één 
compleet geheel.

Cradle-to-cradle 
Door efficiënt met grondstoffen om te gaan en materialen te 
recyclen heeft QbiQ geen restafval bij de productie en zijn de 
systemen eindeloos opnieuw te gebruiken. Daarnaast worden er 
geen coatings toegepast die giftige stoffen bevatten. Deze duur-
zame manier van produceren leverde QbiQ het certificaat Cradle 
to Cradle Bronze op. 

Binnen een tijdsbestek van slechts vier maanden heeft Siem 
Steur Staalconstructies uit Volendam staalconstrucies verzorgd 
voor The Cloud. De initiële opdracht omvatte uitsluitend het 
monteren van een deel staalwerk, maar de twee dakopbou-
wen werden vervolgens ook ondergebracht bij het zestigjarige 
familiebedrijf. Dat geldt zowel voor de engineering als voor de 
productie en de montage. In de dakopbouwen zijn de ophangcon-
structies van de liftschachten verwerkt die door de vijf bouwla-
gen lopen. Voor de productie hiervan is 20 ton staal en ongeveer 
100 m2 aan staalplaat betonvloer toegepast. 

Tussen alle werkzaamheden door heeft het bedrijf ook diverse 
kleinere constructies vervaardigd en gemonteerd. Zo komen bij-
voorbeeld de roosters in de koekoeken en dragers en liggers ook 
uit de werkplaats te Volendam. 
 
Volgens bedrijfsleider Niels Tol van Siem Steur Staalconstructies 
was de tijdsdruk niet gering. ‘Wij zijn in een vrij laat stadium 
gevraagd om de verschillende werkzaamheden uit te voeren en 
daarbij bleek de omvang van het project groter dan gedacht. On-
danks dat hebben wij alles op tijd weten te realiseren en kijken 
we terug op een positieve eerste samenwerking met coördine-
rend aannemer Züblin Nederland.’ 

Duurzame, minimalistische 
wandsystemen  

Staalconstructies:  
meer dan gedacht

is ook een ruime fietsenstalling ingericht, als-
mede verschillende doucheruimtes. Het totale 
oppervlak aan kantoorruimte telt 24.000 m2. Om 
zowel grote als kleine ondernemingen te kun-
nen huisvesten, zijn de kantoorruimtes flexibel 
indeelbaar en voorzien van vloerverwarming. 

Verder heeft het nieuwe complex een dakterras 
van 600 m2 dat vrij toegankelijk is en een bijzon-
der uitzicht heeft op de Amstel. Medewerkers 
en bezoekers bereiken deze plek met een van de 
acht liften die nieuw zijn aangebracht. Opmer-
kelijk is dat deze liften hun snelheid aanpassen 
afhankelijk van het aantal mensen in de lift. Dit 
vermindert de aansluitwaarde met 40%. 

Glasdak met pv-cellen
Kenmerkend aan het ontwerp is het veelvoudig 
gebruik van glas in zowel de entree als in de 
dakconstructie. Dit maakt het gebouw ruimte-
lijk en creëert een geeft het een moderne, bijna 
futuristische uitstraling. Bij binnenkomst via 

Ontmoetingsplaats onder een 
glazen dak met pv-cellen
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de glazen inpandige entree aan de voorzijde 
komt de bezoeker uit op de voormalige bin-
nentuin. Met een volledige glazen overkapping 
vormt deze plek het dynamische ontmoetings-
centrum van The Cloud. Het glazen dak beslaat 
zo’n 900 m2 en is geheel voorzien van pv-cel-
len. De groene stroom die hiermee zal worden 
opgewekt is ten behoeve van de elektrische 
aansluitingen in de parkeergarage, waar meer-
dere oplaadpalen staan. 

Warmte
Een WKO-installatie levert bodemenergie 
worden voor het verwarmen en koelen van het 
complex. Deze installatie is aangelegd op 160 
meter diepte. Mede dankzij deze installatie 
voldoet het gebouw aan energielabel A en heeft 
het de BREEAM certificering ‘Very Good’. Om 
het binnenklimaat te beheersen zijn er lucht-
behandelingskasten op het dak geplaatst. Het 
sedumdak zorgt voor een optimale warmte-/
koude regeling en filtreert het fijnstof.

Amsterdam • Transformatieproject The Cloud

De glazen entree

Het dak op!
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Compost maken in beton en roestvrij
staal

Opdrachtgever
CNC Grondstoffen BV, Milsbeek

Coördinatie en directievoering
Royal Haskoning DHV, Nijmegen

Architect
AKC Bouwadviesbureau BV, Kerkdriel

Adviseurs
Alewijnse, Venlo (E-installaties); GTL 
E urope, Nijmegen (procestechniek); HTC 
& S BV, Utrecht (technische installaties) 

Bouwkundige hoofdaannemer
Hoex Bouw, Oostrum

E-Installatie
Alewijnse, Nijmegen

Procesinstallaties
SPS Installations BV, Venray

Ondergrondse infra en 
 Grondwerk
Van Kesteren BV, Groesbeek

Staalconstructies
Metaalbouw Vloet Mill BV, Mill

Tekst: Merel van Berkel
Fotografie: Frank Kouwens

Milsbeek • Compostfabriek CNC Grondstoffen

Afgelopen november is de nieuwe compostfabriek van CNC Grondstoffen in Milsbeek in 
gebruik genomen. Voor aannemer Hoex Bouw BV uit Oostrum-Venray een ongewoon 
bouwproject, waarbij nauwelijks andere materialen konden worden gebruikt dan beton 
en roestvrij staal. De fabriek produceert zogenoemde Indoor Verse Compost (IVC), de 
grondstof voor doorgroeide compost waarop champignons geteeld worden.

32 composterings tunnels op rij
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sps®installations
Macroweg 20, 5804 CL  Venray
Tel.: +31 77 467 47 45
www.sps-installations.nl

Onder de CNC compostfabriek in Milsbeek ligt een zeer complex 
leidingnetwerk, aangelegd door Van Kesteren BV uit Groesbeek. 
Eric Meijer, bedrijfsleider bij Van Kesteren BV: ‘Vanwege de diverse 
disciplines en grootte was dit voor ons een bijzonder project. 
Een bestekeis was dat we het complete netwerk zelf moesten 
engineeren en uitvoeren.’
De bijna drie kilometer aan afvalwaterprocesleidingen zijn 
compleet uitgevoerd in PE met variërende diameters van 110 tot 
250 mm. Alle leidingen zijn verbonden door elektrolasmoffen en 
afgeperst ter controle op vloeistofdichtheid. Hemelwaterafvoeren 
en overige terreinleidingen rondom de nieuwbouw zijn van pvc. 
Naast het ondergrondse leidingnetwerk verzorgde het bedrijf uit 
Groesbeek ook het opbreken van 16.000 m2 betonvloer, grond-
werk voor de nieuwbouw en het aanbrengen van verhardingen, 
zoals betonklinkers en -verhardingen rondom de fabriek. Bijzon-
der zijn daarbij de zeer zware gewapende inritten met dubbele 
wapeningsnetten van ø16 mm#150 mm. Deze zijn noodzakelijk 
vanwege het transport van en naar de fabriek: op het terrein 
rijden continu zware shovels en vrachtwagens. 

Ondergronds leidingwerk
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- Sloop - Riooltechniek - Grondwerk  
- Bestrating - Bodemsaneringen  
- Afval - Containerverhuur  
- Industriële Reiniging

vankesterenbv.nl

CNC Grondstoffen heeft met de nieuw-
bouw flink uitgebreid in Milsbeek en 
bespaart vanaf nu fors op de transport-
kosten en CO2-uitstoot door dichtbij 
de grondstoffenleveranciers te zitten. 
Deze zitten voornamelijk in Duitsland. 
De 32 composteringstunnels houden de 
geuroverlast voor de omgeving binnen 
de perken. Prettig voor de omgeving is 
dat deze vestigingsplaats ook nieuwe 
werkgelegenheid biedt. 

Uniek productieproces
De compostfabriek is opgedeeld in twee 
delen. In de hoogbouw bevinden zich 
de los-, opslag- en verwerkingsruim-
ten. Peter Smits, uitvoerder bij Hoex 
Bouw: ‘Ze leveren de basisgrondstoffen 
als paarden- en kippenmest aan in de 
losruimte. Vervolgens worden deze ge-
mengd, ontdaan van verontreinigingen 
en homogeen onder elkaar gezet in één 
opslag. Later komt dit product terecht 
in een mengruimte waar verschillende 
ingrediënten bij elkaar worden gevoegd. 
Uiteindelijk gaat dit weer naar de laag-
bouw, waar zich 32 composteringstun-
nels bevinden.’

Nauwelijks andere materialen dan 
beton en roestvrij staal
Door de zuren en ammonia die bij dit 
specifieke productieproces komen kijken, 
bestaat het nieuwe pand voor 90% uit 
beton en roestvrij staal. Andere materia-
len zijn hier namelijk niet tegen bestand. 

Hierbij is ruim elfduizend kuub beton in 
het werk gestort, gebruikten ze acht-
tienduizend vierkante meter betonnen 
dekvloeren tijdens de bouw en bijna 
1,7 miljoen kilo aan wapeningsstaal. De 
staalconstructie brachten ze bovendaks 
aan. Een mooie bijkomstigheid van de 
keus voor beton is natuurlijk de hoge 
brandveiligheid van dit materiaal. 

Lichtstraten zorgen voor voldoende 
daglicht
De hallen krijgen veel lichtinval van 
buitenaf. Zo kregen de opslag en verwer-
kingsruimte allebei grote lichtstraten en 
waar nodig bijverlichting van speciale 
ledlampen. Ook in de werkhal, waar de 
verschillende composttunnels zitten, 
plaatsten ze een grote lichtstraat in de 

Milsbeek • Compostfabriek CNC Grondstoffen

Beton, zover 
het oog reikt

Werkhal met 
raamstrook in de gevel
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Voor de nieuwbouw in Milsbeek gebruikte Metaalbouw Vloet uit 
Mill maar liefst ruim 400 ton staal. Bedrijfsleider Anton Sommers: 
‘Vrijwel alle facetten van staalbouw zitten erin: van 32 meter lange 
spanten tot een klein trapje De lange spanten, bestemd voor de 
bovendakse staalconstructie, vergden trouwens nog enig creatief 
denkvermogen. Want hoe conserveer je materiaal met die lengte? 
Uiteindelijk besloten we een deling te maken in twintig en twaalf 
meter, ze daarna weer aan elkaar te bevestigen en met een extern 
kraanbedrijf naar boven te takelen.’ 
Nagenoeg alle onderdelen zijn verzinkt, op de lange spanten na. 
Deze werden een aantal keer behandeld met een natlaksysteem 
om een gelijkwaardige conservering te kunnen verkrijgen die be-
stand is tegen de extreem hoge ammoniakgehalten in de fabrieks-
hal. Dat is ook de reden om de staalconstructie bovendaks aan te 
brengen: de corrosie van het staal zou binnen te veel toenemen. 
Het bedrijf uit Mill zat tijdens dit project samen met de op-
drachtgever en andere belangrijke partijen in de bouwdirectie. 
Sommers: ‘Dat was absoluut een voordeel. Je beslist mee in de 
uitvoering en kan gaandeweg waar nodig oplossingen bieden 
die makkelijker en simpeler zijn, zoals de wijze van monteren van 
de grote spanten. We droegen een oplossing aan en konden dat 
vervolgens uitvoeren. Dat werkt gewoon fantastisch.’

Corrosiebestendige 
staalconstructies

SPS Installations uit Venray plaatste alle energie- en proces-
technische installaties in de nieuwe fabriek in Milsbeek. Arjan van 
Enckevort , projectleider WTB bij SPS Installations: ‘We verzorgden 
hier alle leidingen en appendages voor CNC, de nieuwe pompen, 
waaronder een warmtepomp, en een aantal draaikoelers. Dus 
eigenlijk het complete installatiewerk. De nieuwbouw kreeg 
bovendien een opwaardering ten opzichte van het vorige pand. 
Een voorbeeld daarvan is de nieuwe pompkelder. De verschillende 
pompen die we hier installeerden, zijn nieuw en daardoor ener-
getisch gezien natuurlijk allemaal veel beter dan de oude waren. 
Dit levert de klant een energiebesparing op. Daarnaast kozen we 
ervoor om de proceswaterleidingen volledig uit te voeren in rvs 
in plaats van kunststof.’ Het grote voordeel dat CNC Grondstoffen 
boekt met rvs-leidingen is dat dit materiaal veel beter bestand 
is tegen de ammoniazuren die vrijkomen tijdens het vervaar-
digingsproces van compost. De installateur uit Venray vervaar-
digde deze rvs-leidingen prefab in eigen huis en monteerde ze 
vervolgens ter plaatse in één geheel in de nieuwe fabriek. Van 
Enckevort: ‘De transportleidingen deden we wel op locatie. Dat is 
immers vooral een kwestie van meters maken.’

Energiebesparende 
procesinstallaties
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gevel. Op het gebied van ventilatie is 
er permanente afzuiging en krijgen de 
werknemers die per shovel rijden hun 
eigen zuurstofvoorziening. Ook wordt 
er in de gesloten composteringstunnels 
via een speciale installatie lucht inge-
blazen op een bepaalde temperatuur en 
weer afgezogen om het proces gunstig 
te  beïnvloeden. 

Beperking geuroverlast
Tijdens de bouwperiode koos de ge-
meente Milsbeek voor een open houding 
naar de omwonenden. In verschillende 
bijeenkomsten werden ze op de hoogte 
gesteld en gehouden van de voortgang 
van het project. In tegenstelling tot 
de eerdere fabriek in deze omgeving, 
blijft geuroverlast zeer beperkt door het 
gebruik van de composteringstunnels. 
Ook de vier luchtwassers in het gebouw 
dragen bij aan de geuruitstoot.

Milsbeek • Compostfabriek CNC Grondstoffen

In de hoogbouw bevinden 
zich de los-, opslag- en 
verwerkingsruimten. 
Materialen: beton en 
roestvrij staal

De rode machines zijn 
lieren waarmee de tunnels 
worden leeggemaakt
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Nieuwbouw VION • Leeuwarden

Opdrachtgever
Vion Food Group, Boxtel

Adviseur
RBK Food Group, Deventer 

BREEAM-adviseur
Linneman Bouw en Advies, Geesteren

Constructeur
JVZ ingenieurs, Deventer

Hoofdaannemer
Jorritsma Bouw BV, Bolsward

E- en W-installaties
Unica, Zwolle 

Staalconstructies
Hofman Staalbouw

Panelen, plafonds en kozijnen
Willemsen Isolatiebouw BV, 
 Nieuwegein

Toegangscontrole, tijds-
registratie, personeelsplanning
Interflex, Vianen

Bedrijfsvloeren
Ruys Vloeren, Apeldoorn

Afvoerleidingen en -systemen
Kampen, Hoogezand

Terreinbeveiliging
Ruigrok Nederland, Almere

Bruto vloeroppervlakte
8.385 m2

Bouwperiode
april 2017 – januari 2018

Bouwsom
ca € 7,5 miljoen

Industriebouw • januari 2018 • 42

http://www.vionfoodgroup.com/nl
https://www.rbk.nl/
https://www.jorritsmabouw.nl/
http://www.hofmanstaalbouw.nl/
https://www.interflex.nl/nl/index.html
https://www.ruysvloeren.nl/
http://www.kampencare.com/
http://www.ruigrok-nederland.nl/


Grote slachterij scoort BREEAM

“Very good”

Tekst: Loek Schaap

Aan de Curieweg in Leeuwarden is in opdracht van 
vleesproducent Vion Food Group een nieuwe slachterij 
gebouwd met een capaciteit van 2500 runderen per 
week. De bouw verliep volgens de richtlijnen van 
BREEAM “Very Good”. De enige complicatie lag in de 
aanwezigheid van hoogspanningsmasten.

Diederik Damkat, projectleider bij hoofd-
aannemer Jorritsma Bouw, ziet het als 
een vrij uniek project: ‘Er worden niet zo 
heel veel slachthuizen gebouwd, zeker 
niet in deze schaal en dan ook nog eens 
in een zeer kort tijdsbestek.’ Het hoofd-
gebouw bevat op de begane grond de 
slachterij en een veehal waar runderen 
verblijven; op de verdieping bevinden 
zich onder meer kantoren, kantine, tech-
nische dienst en kleedruimten.  

Staal en beton
‘Constructies is de hal opgezet met een 
betonnen fundaties op vibropalen met 
een in het werk gestorte vloer, deels mo-

Moderne slachterij van formaat
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 Interflex – Uw ervaren en betrouwbare partner
Sinds 1976 ontwikkelt, produceert en verkoopt Interflex gecom-
bineerde soft- en hardware-oplossingen voor toegangscontrole, 
security management, tijdregistratie en workforce management. 
Onze lange ervaring garandeert constante hoge kwaliteitsnormen.

Interflex – Allegion B.V.   |   Witboom 1   |   4131 PL  Vianen
www.interflex.nl   |   www.allegion.com

De Sluis 13
7681 KA  Vroomshoop
Tel.: (0546) 64 44 11

Postbus 19
7680 AA  Vroomshoop

Voor de nieuwe slachterij van de Vion Food Group is het hekwerk 
en de buitenbeveiliging verzorgd door Ruigrok Nederland. Carmen 
Conejo, hoofd verkoop binnendienst bij Ruigrok, specificeert: 
‘Wij hebben in het beginstadium gaashekwerk geplaatst en in 
het allerlaatste stadium gaan wij aan de de slag met het spij-
lenhekwerk, de schuifpoorten, en slagbomen en intercoms voor 
de toegangscontrole.’

Ruigrok Nederland is een gerenommeerde partij in de hekwerk-
industrie met een lange staat van dienst. Het bedrijf uit Almere 
richt zich op hekwerken, toegangspoorten en beveiliging voor 
particuliere en zakelijke klanten door heel Nederland.  Conejo: 
‘Wat ons kenmerkt is dat wij totaaloplossingen van A tot Z bie-
den. Bij dit project doet zich de situatie voor dat niet alleen het 
autoverkeer maar ook het vrachtvervoer gescheiden binnenkomt. 
We hebben een goed advies kunnen geven over hoe het terrein 
daartoe het beste ingericht kan worden. Daarna houdt het niet op 
voor ons. Service en onderhoud gebeurt op jaarlijkse basis en onze 
storingsdienst is 24 uur per dag, zeven dagen per week paraat.’

Hekwerk- en 
buitenbeveiligingspecialist

Nieuwbouw VION • Leeuwarden

Tankbouw in beton en staal

TANKS

SILO’S

AFDEKKINGEN

GASOPSLAG

FUNDATIE

 

ADVIES

ONTWERP

UITVOERING

Professionele Monostore tanks 
geven uw water alle ruimte!

Kampen  |  038 33 70 700  |  www.monostore.com

Industriebouw • januari 2018 • 44

http://www.ruigrok-nederland.nl/


nolithisch en deels afgewerkt met Mar-
gia Stone- en granietvloeren,’ vervolgt 
Damkat. ‘Daarop is een staalconstructie 
geplaatst met verticale sandwichpanelen 
als gevelafwerking. De procesinstallatie, 
met de hangbanen voor de runderen, is 
opgehangen aan de hoofddraagconstruc-
tie. Voor de verdiepingsvloeren zijn ka-
naalplaatvloeren met druklaag gebruikt. 
De dakconstructie bestaat stalen wind-
verbanden met stalen dakplaten, isolatie 
en kunststof dakbedekking waarop zon-
nepanelen geplaatst worden.’

Semi transparante wand
Onderdeel van het bouwprogramma 
zijn tevens een portiersloge met was-
straat, een tankenpark met onder meer 
de sprinkleropslag en een weegbrug. 
Het binnenterrein is van de omgeving 
gescheiden door een semi transpa-

rante wand. Opmerkelijk element in de 
slachterij is de glazen bezoekersgang, 
vanwaar je boven vanuit de fabriek de 
productieruimtes in kunt kijken. 

Spoelreservoirs
Voor de duurzaamheid van het pro-
ject is toegewerkt naar ambitieniveau 
BREEAM “Very Good”. ‘Op de richtlijnen 
van Bewuste Bouwers zijn we getoetst en 
hebben we de maximale scores behaald’, 
zegt Damkat. ‘Je kunt dan denken aan 
duurzame keuzes voor materiaal, diverse 
afvalstromen en inrichting bouwplaats. 
Zo kent VION spoelreservoirs met eigen 
zuivering en adequate koelunits en 
verwarmingstoestellen. Verder zijn het 
gebouw en de fabriek voor mens en dier 

volledig ingericht op voedselhygiëne met 
de daarbij geldende eisen.’

Hoogspanningskabels
Het meest complexe zat in de werkzaam-
heden rondom de hoogspanningsleidin-
gen die over het terrein lopen. Daar dien-

den we conform de voorschriften van de 
netbeheerders tijdens de bouw rekening 
mee te houden. Omdat de portiersloge en 
de wasstraat onder de hoogspannings-
mast liggen, zijn de funderingen van 
deze gebouwen vanwege de werkhoogte 
met stalen buispalen uitgevoerd. 

Kantoren, kleedruimten en kantine 
zijn te vinden op de verdieping

Expeditiezijde van het complex
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Kampen heeft oorspronkelijk haar roots in de olie en gasindus-
trie, maar heeft vanaf eind jaren 90 haar dienstverlening stevig 
uitgebreid. Het accent ligt met name op werktuigbouwkundige 
installaties. Er is ruime ervaring op het gebied van onder meer on-
derhoud van industriële installaties en nieuwbouw van complete 
plants. Maar ook engineering, E&I en civiele werkzaamheden 
kunnen zij in het pakket meenemen. ‘Bij Kampen Industrial Care 
kennen wij twee hoofdactiviteiten, het aanleggen van kunststof-
leidingsystemen en industriële onderhoud. Daarbij worden we 
ondersteund door een eigen verspaning en een constructiewerk-
plaats’, zegt projectmanager Arjan Nijdam.

Nijdam: ‘Bij de nieuwbouw voor de Vion Food Group hebben wij 
in opdracht van Jorritsma Bouw alle ondergrondse afvoerleidin-
gen in de materialen PVC en RVS, en de Pluvia hemelwaterafvoer-
installatie in PE aangelegd. Ook alle afvoerputten zijn door ons 
geplaatst en aangesloten. Onze afvoersystemen zijn aangesloten 
op onder meer de condensafvoer, wastroggen, de bloedgoot, 
vetafscheiders en afvoeren voor wc’s en douches. Voor de spoel-
plaats is een traditionele vorm van hemelwaterafvoer aangelegd. 
Onze kracht is dat we zowel kunststof als RVS-leidingen kunnen 
aanleggen, waarbij altijd gekeken wordt naar welk medium met 
de daarbij bijbehorende eigenschappen als temperatuur, druk en 
chemische resistentie’.

Afvoersystemen in soorten 
en maten

Interflex biedt complete, geïntegreerde oplossingen op het ge-
bied van workforce management, zoals tijdmanagement en per-
soneelsplanning. Men biedt ook innovatieve beveiligingsoplos-
singen met toegangscontrole, videobewaking, security consulting 
en bezoekersbeheer. ‘Voor Vion Food Group te Leeuwarden verzor-
gen wij de toegangscontrole, de tijdregistratie en de personeels-
planning. Het unieke is dat wij met één pas een oplossing bieden 
waarmee we deze drie facetten in één jasje kunnen stoppen en 
daarmee voor de klant een hoge efficiency kunnen garanderen. 
Wij leveren zowel de software als hardware. Met toegangslezers, 
tijdklokken en tourniquets krijgt men toegang tot het terrein, 
de slachterij, de rijwielstalling en de lockers’, zegt senior sales 
consultant Stijn Backus van Interflex/Allegion.

Backus: ‘Wat betreft de personeelsplanning zal in een later sta-
dium de mogelijkheid worden toegevoegd om de juiste mede-
werkers met overeenkomstige competenties te selecteren voor 
de uit te voeren taken, zodat men op basis daarvan een planning 
kan maken en kan voorspellen. We kunnen de klant zogezegd 
een totaalplaatje bieden, waarbij we alles zelf ontwikkelen en 
produceren. Verder ligt het in de bedoeling dat Vion Food Group 
te Leeuwarden als eerste live gaat met ons systeem en dat 
daarna het Vion breed uitgerold zal worden, zowel in Nederland 
als Duitsland.

Eén systeem voor 
toegangscontrole, planning 
en tijdregistratie

www.ruysvloeren.nl 

Nieuwbouw VION • Leeuwarden

Het complex omvat 
de slachterij met 
verdieping, een 
wasstraat met 
portiersloge (geheel 
rechts) en een 
tankenpark
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j o r r i t s m a b o u w . n l

Bouwstenen

Zuivel- en foodindustrie vraagt 
om specialistische bouwer

Zuivel zorgt voor de bouwstenen van een gezond 

gestel. Maar voordat zuivel de consument bereikt, 

heeft het een heel proces doorlopen. Een deel van 

dat proces vraagt om fabrieken die aan strenge normen 

voldoen. Bouwen voor de zuivel- en foodindustrie 

is een van de specialismen waarin de ervaring en 

vakkundigheid van Jorritsma Bouw optimaal tot 

hun recht komen. Prestigieuze nieuwbouw- en 

verbouwprojecten in de zuivel- en foodindustrie 

bewijzen dat wij ook binnen deze branche de 

bouw meester zijn. 

14042132-1_JB_Adv_Zuivel_A5.indd   1 23-05-14   15:46

Verticale sandwichpanelen sluiten 
de constructie af
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De betonnen buffertank voor de waterzuivering van de VION Slach-
terij Leeuwarden is ter plaatse gestort en naadloos uitgevoerd dank-
zij de bijzondere bouwmethodiek van Monostore Tankbouw. Roelof 
Jonkers van Monostore vertelt over dit unieke bouwsysteem.

De tank op het terrein van de slachterij in Leeuwarden heeft een 
diameter van 8,5 meter en is 5 meter hoog. Monostore kan met zijn 
bouwsystemen vloeistofdichte tanks en silo’s bouwen in diameter 
variërend van 5 tot maar liefst 50 meter. De hoogste ronde wanden 
die met dit systeem zijn gerealiseerd, staan in Winterswijk voor de 
opslag van vliegas, en zijn 38 meter hoog. Het bedrijf heeft zich met 
dit unieke bouwsysteem volledig toegelegd op de bouw van ronde 
constructies voor de opslag van vloeibare en vaste stoffen.

Geen centerpennen
Het bouwsysteem van Monostore onderscheidt zich met name 
daarin dat er gebruik gemaakt wordt van een bekisting waarbij er 
geen centerpennen meer behoeven te worden toegepast. De buiten- 
en binnenbekisting zijn bijzonder stabiel, waardoor er geen onder-
linge verankering nodig is. Dit betekent dat er voor- en achteraf geen 
maatregelen behoeven te worden genomen t.a.v. de vloeistofdicht-
heid. Het is dan ook niet zonder reden dat deze methode bouwtech-
nisch uitermate geschikt is voor vloeistofdichte wanden. 
De bekisting bestaat uit stalen panelen, variërend in grootte van ca. 1 
bij 1  tot ca. 2 bij 2 meter, die als een modulair systeem onderling aan 
elkaar gekoppeld worden. De buitenbekisting ontleent zijn stabiliteit 
aan het principe van een gesloten ring, een tijdelijke ‘tankwand’, die 
tijdens de betonstort de druk van vloeibare betonmortel kan weer-
staan. De binnenbekisting ontleent stijfheid aan een geïntegreerd 

steigerwerk waaraan het wordt verbonden. Door een optimale be-
nutting van de mogelijkheden om dergelijke constructies tot stand 
te brengen, is Monostore met haar totaal-systeem uitgegroeid tot 
specialist in het ontwerpen en bouwen van opslagsystemen. 

Met dit modulaire bouwsysteem kan Monostore maatwerk leveren. 
Elke tank wordt afzonderlijk ontworpen door eigen ingenieurs. Wat 
de wanddikte betreft is men helemaal vrij te kiezen voor hetgeen 
constructief noodzakelijk is. Bij gebruik van het Monostore bouw-
systeem worden steeds gesloten ringen gestort. Dat betekent dat 
er geen verticale naden in de op trek belaste wandconstructie voor-
komen. Bij het bepalen van de wapening kan er behalve traditionele 
wapening ook naspanning worden toegepast. Bij de tank voor VION 
Leeuwarden is deze optie niet gebruikt omdat dit meestal bij wand-
hoogten boven 10 meter wordt toegepast.

Opslagtank met behulp van centerloze bekisting

Hofman Staalbouw uit Vroomshoop is met meer dan 30 jaar 
ervaring in de staalbouw een vertrouwde partij voor Jorritsma 
Bouw. ‘We hebben samen al menig project mogen realiseren’, 
aldus directeur Martijn Oosterhuis. ‘Voor de rundveeslachterij van 
VION is de volledige staalconstructie voor het hele complex in BIM 
geëngineerd en vervolgens geleverd en gemonteerd. Dat geldt 
tevens voor de stalen en roestvrijstalen trappen en balustraden. 
De complexiteit van dit project lag met name in de afstemming 
met alle disciplines in combinatie met de korte bouwtijd.’ 

Hofman Staalbouw is gecertificeerd tot en met executieklasse 3 
volgens de NEN-EN 1090-1+2 en de ISO 3834-2. Zie ook de website: 
www.hofmanstaalbouw.nl

Staal voor de slachterij
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Cloud oplossingen voor

een vast bedrag per maand
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Unica Brandbeveiliging     www.unica.nl/brandbeveiliging

Het aanleggen en beheren van uw brandbeveiligingsinstallatie kunt 

u met een gerust hart aan Unica overlaten. Onze specialisten helpen u

graag en zorgen ervoor dat uw gebouw brandveilig is en blijft.

HOE BRANDVEILIG 
IS UW BEDRIJF?
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