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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
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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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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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Picnic

Distributiecentrum Picnic • Utrecht

Opdrachtgever
Somerset Real Estate BV, Oisterwijk

Ontwikkelaar
Somerset Capital Partners

Projectmanager
CVO Group

Architect
FIT Design voor build, Schaijk

Architect
Mulderblauw Architecten, 
 Leidschendam

Constructeur
Ingenieursbureau Van der Weide 
Van Bragt BV, Eindhoven

Hoofdaannemer
Aannemingsbedrijf Wouters 
 Schijndel BV, Schijndel

E-Installatie
Kanters Elektro BV, Erp
W-Installatie
AGO Technische Installatie BV, Schaijk

Grondwerk
Kanters BV, Veghel

Bouwprogramma
Warehouse (20.000 m2), mezzanine 
(1.980 m2, kantoor) en kantoor op de 
begane grond (317 m2)

Bouwperiode
Juni 2017 – maart 2018

Bruto vloeroppervlakte
Warehouse (20.000 m2), mezzanine 
(1.980 m2, kantoor) en kantoor op de 
begane grond (317 m2)

Tekst: Astrid Berkhout

realiseert 
distributiecentrum 
van de toekomst
Eind 2015 kwam Picnic als nieuwe, innovatieve speler in de 
supermarktwereld op de markt. Vanaf het allereerste begin 
is de onderneming, die geen fysieke winkel heeft maar 
boodschappen gratis bezorgt bij de mensen thuis, een enorm 
succes. Om tegemoet te kunnen komen aan de enorme groei 
die de online supermarkt doormaakt, is in maart 2018 een 
groot, duurzaam distributiecentrum van maar liefst 35.000 
m2 geopend op bedrijventerrein Lage Weide te Utrecht.

Om tegemoet te komen 
aan de enorme groei is het 
nieuwe distributiecentrum 

in maart 2018 geopend. 

http://www.somerset.nl/
http://www.somerset.nl/
http://www.cvo-group.com/
http://www.fit-bv.nl/
http://www.mulderblauw.nl/
https://vanbragtbv.nl/
https://vanbragtbv.nl/
https://www.wouters-schijndel.nl/
https://www.wouters-schijndel.nl/
http://www.kanterselektro.nl/
http://www.ago-groep.nl/
http://www.kanters.eu/
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Ongekende groei
Picnic heeft inmiddels ruim 175.000 
klanten, bezorgt in ruim zestig steden 
en beschikt over vijf distributiecentra: 
in Nijkerk, Utrecht, Diemen, Eindhoven 
en Rotterdam. Hiermee moet de am-
bitie – landelijke dekking in de grote 
steden – kunnen worden waargemaakt. 
Het bedrijf kan de toename in het aantal 
klanten bijna niet bijhouden, waardoor 
mensen zelfs op een wachtlijst terecht-
komen voordat zij daadwerkelijk kunnen 
profiteren van het gemak dat Picnic 
biedt. De beleggingsfondsen van NPM 
Capital, De Hoge Dennen, Hoyberg en 
Finci geloven in Picnic en investeren een 
bedrag van 100 miljoen om ervoor te zor-
gen dat het bedrijf verder kan groeien. 
Naast de geplande vijf distributiecentra 

Tussen de 500 en 1000 
medewerkers krijgen 
een plek in het nieuwe 
distributiecentrum, 
dat ook ruim 2.000 m2 
kantoorruimte heeft.

http://www.picnic.nl/
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Hoogstraat 19   
5469 EL  ERP
0413 216900
info@kanterselektro.nl

Kanters elektro is een innovatief bedrijf. Voort
durend zijn wij op zoek naar de nieuwste technie
ken om zo efficiënt en betrouwbaar mogelijk te 
werken.

De onderneming kent twee hoofdterreinen: In
dustriële Automatisering en Utiliteitsbouw. De 40 
medewerkers zorgen niet alleen voor een perfectie 
installatie, maar ook voor een 24uurs bereikbaar
heid in geval van calamiteiten.

www.kanterselektro.nl

volg ons

Distributiecentrum Picnic • Utrecht

Maatwerk in elektro
Kanters Elektro was verantwoordelijk voor het aanbrengen van de gehele elektrotechnische installatie in het nieuwe Distributie-

centrum van Picnic te Utrecht. “Wij zijn van ontwerp tot oplevering betrokken geweest bij dit geweldige project.”

 

“Doordat we al in het voortraject als adviseur mochten optreden, konden we al in een vroeg stadium meedenken over de uitvoe-

ring”, aldus John van Lankvelt, projectleider bij Kanters Elektro. “De kennis die we in de loop der jaren hebben opgebouwd op het 

gebied van utiliteitsbouw, zetten we hier graag voor in. We zorgen ervoor dat de werkzaamheden zo optimaal mogelijk verlopen, 

tegen zo laag mogelijke kosten. Zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit.” 

Een andere kracht van het bedrijf is dat ze korte lijnen hebben tussen kantoor- en montagemedewerkers, maar ook de breedte 

van het dienstenpakket. “Zo hebben wij het nieuwe distributiecentrum van Picnic voorzien van een lichtinstallatie, noodver-

lichting, noodstroomvoorziening, glasvezelbekabeling en data. Verder zijn laadpalen geplaatst voor elektrische auto’s en is de 

aansluiting voor de W-installatie gemonteerd.” Daarnaast is er een uitgebreide toegangscontrole met slagboom, kentekenherken-

ning en CCTV gerealiseerd. Dit alles voor een ultiem gevoel van veiligheid.

 

Kanters Elektro heeft twee disciplines: Utiliteitsbouw en Industriële Automatisering. Daarmee is het in staat veel werk uit handen 

te nemen, terwijl er toch één centrale contactpersoon is die alles regelt, zo ook bij Picnic.

Bij Kanters vindt u alle specialisaties onder één 
dak. Of het nu gaat om grondwerken, verhar-
dingen, afvalwatersystemen, riolering, kabels 
en leidingen of infiltratiewerkzaamheden. U 
kunt bij ons terecht voor het gehele traject: van 
ontwerp tot en met realisatie, inclusief onder-
houd en directe oplossing van storingen. 

INFRA • RIOOL • SERVICE & ONDERHOUD 

Veghel • (0413) 388 300 • info@kanters.eu • www.kanters.eu

http://www.kanterselektro.nl/
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moeten er uiteindelijk 2.000 elektrische 
bezorgauto’s komen om de boodschap-
pen te bezorgen.

De omvang
In maart 2017 opende Picnic op hetzelfde 
bedrijventerrein al een distributiecen-
trum met een oppervlakte van ruim 
7.000 m2. Het was echter snel duidelijk 
dat dit niet toereikend zou zijn. Om die 
reden werd alsnog een nieuw, modern 
distributiecentrum ontwikkeld in samen-
werking met Somerset Capital Partners, 
aannemer Wouters Schijndel en pro-
jectmanager CVO-group. Het bestaat uit 
20.000 m2 warehouse, 1.980 m2 mezza-
nine (kantoor) en 317 m2 aan kantoor op 
de begane grond. Tussen de 500 en 1.000 
medewerkers zullen er een plek krijgen.

Het nieuwe distributiecentrum van Picnic 
op bedrijventerrein Lage Weide te Utrecht 
is maar liefst 35.000 m2 groot.

Specialist in logistiek vastgoed

www.wouters-schijndel.nl
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Goed voor mens en milieu
Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in de logistieke sector. Picnic heeft dit goed begrepen en rea-

liseerde een distributiecentrum dat het duurzaamheidscertificaat ‘BREEAM Excellent’ heeft gekregen.

Het gebouw heeft onder andere een wtw-installatie die ervoor zorgt dat warmte die gegenereerd 

wordt door de motoren van de koelcel, weer kan worden hergebruikt in bijvoorbeeld de kantoren. 

Verder is er een gebouwbeheersysteem (GBS) waarmee het verbruik van energie, gas, water en elektra 

voor de verschillende gebouwdelen en gebouwfuncties gemonitord kan worden en ook centraal in- en 

uitgeschakeld kan worden. 

“Daarnaast zijn verschillende maatregelen genomen om waterverspilling te voorkomen”, aldus John 

van Summeren, algemeen directeur AGO-Groep, als totaalinstallateur verantwoordelijk voor alle W 

installaties. “Denk aan lekdetectie op het GBS, elektrische afsluiters in de sanitaire groepen en wa-

terbesparend sanitair met bijvoorbeeld elektronische kranen.” De koelmachine op de kantoren heeft 

bovendien een lage GWP-waarde, met propaan als koudemiddel.

Een gezond binnenklimaat

Van Summeren: “Dankzij onze ruime ervaring op dit gebied hebben we actief meegedacht in het zo 

energiezuinig mogelijk maken van het pand.” Een aangenaam, gezond binnenklimaat komt de produc-

tiviteit van de medewerkers ten goede, dus ook daar is aandacht aan besteed. Regeling en monitoring 

van het klimaat van de werkplekken vindt plaats per 40 m2, of per maximaal aantal werknemers. 

Tevens is gezorgd voor ruimteventilatie en luchtverversing met verwarmde en gekoelde lucht, per 

ruimte(deel) regelbaar met variabel volume-inductie-units. De installaties zijn nu nog uitgelegd op 

een traditioneel distributiecentrum met indirect gestookte luchtverwarming en een basisventilatiesys-

teem; dit wordt echter binnenkort aangepast aan de nieuwe toekomstige situatie. De opdrachtgever 

had haast, dus de tijdsdruk was relatief hoog in het hele proces. Er zat maar weinig tijd tussen ontwerp 

en oplevering. “We zijn er trots op dat we met de nodige inspanning van onze medewerkers en de fijne 

samenwerking met Aannemingsbedrijf Wouters weer een mooi project hebben kunnen opleveren. Op 

naar het volgende toonaangevende project!”

Distributiecentrum Picnic • Utrecht

http://www.ago-groep.nl/
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AGO Technische Installaties BV
Industriepark 11 a-b
5374 CM Schaijk
Tel. 0486-414400
info@ago-groep.nl
www.ago-groep.nl

Voor al uw W & E installaties
woningbouw & Utiliteit

BREAAM Excellent
Duurzaamheid staat hoog in het vaandel 
bij Picnic. Het nieuwe distributiecentrum 
is dan ook een voorbeeld op dit gebied 
en voldoet aan het duurzaamheidscerti-
ficaat ‘BREEAM Excellent’. Daarvoor zijn 
uiteraard wel de nodige maatregelen 
genomen. Zo beschikt het pand over een 
wtw-installatie die het mogelijk maakt 
de warmte die gegenereerd wordt door de 
motoren van de koelcel, te hergebruiken 
in onder andere de kantoren. Op het dak 
is bovendien 20.000 m2 aan zonnepanelen 
aangebracht. Op piekmomenten leveren 
die 1,9 MW aan elektriciteit op, dit staat 
gelijk aan het verbruik van 450 huishou-
dens. Ook het transport gebeurt zoals 
gezegd verantwoord; de boodschappen 
worden bezorgd door elektrische wagens.

Het nieuwe distributiecentrum is een 
voorbeeld op het gebied van duurzaamheid 
en voldoet aan het duurzaamheidscertificaat 
‘BREEAM Excellent’.



Opdrachtgever
Imagewharf BV, Amsterdam 

Ontwikkelaar
Steengoed Holding, Amsterdam

Architect
Affaire d’Architecture, Amsterdam
Allard Architecture, Amsterdam

Hoofdaannemer Design & Build
Hercuton BV, Nieuwkuijk 

Terreinontwerp
Felixx Landscape Architects and 
 Planners, Rotterdam

Adviseurs
NVLO Advies, Haarsteeg

Installaties, ontwerp en uitvoe-
ring 
Hiensch Engineering BV, Amsterdam
(installaties, ontwerp en uitvoering)

Bestrating
de Jong Hoogwoud BV, Opmeer

Stalen trappen
Hektracon, Zwijndrecht

Schuifdeuren
Doorsystems, Uithoorn

Bouwprogramma
Bedrijfspand met studio’s, werkplaat-
sen, kantoren en ontmoetingsruimte

Bouwperiode
Maart 2017 – juli 2018

Bruto vloeroppervlakte
23.000 m2

Tekst: Ton van de Laar

Inmiddels staat aan de Houthavens 
de multifunctionele, creatieve 
campus Imagewharf waar 
ondernemers elkaar ontmoeten.
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bouwde Imagewharf – 
een gebouw dat werkt

Hercuton

Amsterdam • Imagewharf

In IndustrieBouw van november 
2017 werd al geschreven over het 
opmerkelijke project Imagewharf 
in Amsterdam. Toen was de bouw 
nog in volle gang. Inmiddels 
heeft de laatste oplevering 
plaatsgevonden en staat aan de 
Houthavens een multifunctionele, 
creatieve campus waar 
ondernemers elkaar ontmoeten, 
inspireren en samenwerken. 
Algemeen directeur Ivo van der 
Mark van Hercuton bv is trots op 
dit bijzondere project.

Creatieve campus
Imagewharf is een multifunctionele 
campus, gericht op de creatieve sector 
met een focus op mediagebied. Het com
plex bestaat uit studio’s en werkplaatsen 
op de begane grond, met daarboven 
meer kantoorachtige ruimtes en ont
moetingsplekken. Voor die bovenlig
gende functies is een tweede maaiveld 
gecreëerd, dat onder meer bereikbaar is 
via een markante stalen loopbrug. De 
bouw bestaat uit drie soorten construc
ties: prefabbeton, staal en hout.

Een uitdagend bouwproces 
Bij de bouw van Imagewharf werd een 
beroep gedaan op het doorzettingsver
mogen, de creativiteit en de collegialiteit 
van de diverse bouwpartners. De ontdek
king van een oude kademuur, direct bij 
aanvang van de werkzaamheden, was 
een van de uitdagingen. Van der Mark: 
“Deze onvoorziene werkzaamheden heb
ben veel flexibiliteit gevraagd van alle 
betrokkenen.” De beperkingen van de 
krappe bouwplaats vergden een goede 
logistieke voorbereiding en gedetail
leerde afstemming van alle betrokkenen 
op de bouwlocatie. “Onze conceptmatige 

Het complex bestaat uit studio’s en 
werkplekken op de begane grond, met 
daarboven meer kantoorachtige ruimtes 
en ontmoetingsplekken.
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DoorSystems levert schuifdeuren 
voor Imagewharf
Ga er maar aan staan: schuifdeuren leveren van vier meter breed 

en bijna tien meter hoog, die met de hand open- en dichtgescho-

ven moeten kunnen worden. En die schuifdeuren moeten dan 

ook nog eens geplaatst worden in een gevel die aan het water 

grenst. DoorSystems uit Uithoorn draaide er zijn hand niet voor 

om. Niet ten onrechte is eigenaar Marco van der Burg trots op de 

bijdrage van zijn bedrijf aan Imagewharf.

Visitekaartje

“Waar de meeste bedrijven terugdeinzen steken wij juist onze 

nek uit”, zegt Van der Burg. Hij ziet de levering aan Imagewharf 

dan ook als een goed voorbeeld van waar DoorSystems toe in 

staat is. In totaal leverde het bedrijf zes schuifdeuren, waarvan 

de bovengenoemde de meest uitzonderlijke waren. Van der Burg: 

“Als je schuifdeuren van dergelijke afmetingen met de hand 

wil bedienen moet de constructie zo licht mogelijk zijn. Tegelijk 

moeten de deuren ook voldoende stijf zijn en bestand tegen 

een flinke windlast.” De keuze viel op een constructie van kokers 

met windverbanden. In afwijking van het originele ontwerp is 

de deur niet opgehangen, maar onderrollend uitgevoerd. Van 

der Burg is blij dat zijn bedrijf de opdracht heeft aangenomen. 

“Het formaat, de montage, het was een uitdagend project, een 

visitekaartje voor waar DoorSystems toe in staat is.” In totaal leverde DoorSystems zes schuifdeuren.

Imagewharf • Amsterdam
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WWW.MACHINAALSTRATEN.NL

De Veken 130
1716 KG Opmeer
0226-351629

DE JONG
Aannemersbedrijf De Jong Hoogwoud BV

-Grondwerk 
-Rioleringen
-(Erf)verharding
-Ontwerp en
  advies

Hektracon levert een 
sterk staaltje voor 
Imagewharf
Hektracon Steel Solutions uit het Brabantse Vorstenbosch 

berekent, tekent, levert en monteert maatwerk in staal. Voor 

Imagewharf betrof het voornamelijk de stalen trappen en 

balustrades voor het werkgebouw, het parkeergebouw en het 

studiogebouw, zowel binnen als buiten.

Kranen en hoogwerkers

“Het was voor ons een mooie, uitdagende, best wel grote klus. 

Het meest bijzondere was de tijdsdruk die erop zat om alles 

binnen de gevraagde tijd te leveren.” Aan het woord is Martijn 

Kouwenberg, eigenaar van Hektracon. Na een intensieve en-

gineeringsperiode, waarbij de trappen en balustrades aan de 

hand van het aangeleverde BIM-model werden gemodelleerd, 

volgde een periode van zes weken in juni en juli waarbinnen 

de gehele levering en montage gereed moest zijn. Dat lukte, 

zij het met de nodige hindernissen. Kouwenberg: “Er werd 

zonder steigers gebouwd en soms viel het niet mee om de 

trappen op hun plek te krijgen. Vaak moest er op grote hoogte 

gemonteerd worden, met kranen en hoogwerkers. Toch was 

alles op 13 juli netjes klaar.”

manier van bouwen, ook wel ‘LEGO
lisering’ genoemd, heeft ervoor gezorgd 
dat we in de ruwbouw op deze beperkte 
bouwplaats volgens de planning konden 
lopen”, zegt Van der Mark.

“Daar doen we het voor”
Van der Mark roemt de wil van alle par
tijen om het project tot een goed einde 
te brengen. Terugkijkend op het project 
zegt hij: “Ik ben trots op het eindresul
taat. Het is een prachtig gebouw waar 
mensen in een fijne en inspirerende 
omgeving kunnen werken, daar doen we 
het voor. En het leuke is dat het alle dis
ciplines toont die wij in huis hebben als 
Cluster Bedrijfshuisvesting van Janssen 
de Jong Groep. Het betonbouwconcept 
van Hercuton, het staalbouwconcept van 
Remco Ruimtebouw en het houtbouw
concept van Woody Building Concepts.”

Voor de bovenliggende functies is een tweede maaiveld 
gecreëerd, bereikbaar via een markante stalen loopbrug.
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productiefaciliteit voor 
Van Melik Food Groep

Hypermoderne
Nieuwbouw productiebedrijf Van Melik Food Groep • Hoensbroek

Opdrachtgever
Van Melik Onroerend Goed BV, 
 Hoensbroek

Architect
AGS Architects, Amsterdam

Toeleveranciers/ 
 onderaannemers
K.I.M. Nederland BV (koel- en 
 vriescellen), Apeldoorn 

Ruys Vloeren (bedrijfsvloeren), 
 Apeldoorn
IsoKonstruct (vloermontage),  
Lokeren (België) 
ACO Nederland BV (afvoergoten en 
-putten, roosters), Doetinchem 

Bouwprogramma
Productieruimte; koel- en vriesopslag; 
kantoorruimte

Bouwperiode
Augustus 2018 – juli 2019

Bruto vloeroppervlakte
2.300 m2, waarvan 1.700 m2 nieuw-
bouw

In het Limburgse Hoensbroek bouwt de Van Melik Food Groep momenteel 
een nieuw productiebedrijf. Dat gaat voorzien in de behoefte aan meer 
capaciteit die is ontstaan door eigen succes en de overname van Slagerij 
Bleijlevens. In de nieuwe faciliteit zal op ambachtelijke wijze geproduceerd 
worden in een hypermoderne en hygiënische productieomgeving.

Van familiebedrijf tot holding
De Van Melik Food Groep is van ouds-
her een familiebedrijf, ontstaan uit de 
ambachtelijke slagerij die voormalig 
eigenaar Jef van Melik in 1938 begon in 
het Zuid-Limburgse Treebeek. Onder de 
naam Slagerij Van Melik ontstonden in 
de loop der jaren diverse filialen in de 
regio. In 1989 kwam er een centrale pro-
ductiekeuken in Heerlen bij voor vlees-
waren, salades en maaltijden. Vanuit de 
slagerijen ontstond het concept Bufkes, 
broodjeszaken die onder meer luxe 
belegde broodjes verkochten. Bufkes is in 
het Belgisch-Limburgs dialect een bena-

ming voor een lekker hapje. Dat concept 
sloeg aan. Sinds de opening van de 
eerste Bufkes broodjeszaak in 1996 zijn 
er verspreid over het hele land nog 36 
bijgekomen. Ondertussen was de naam 
van het bedrijf gewijzigd in Foodproduc-
tie BV, dat zich vestigde in Hoensbroek. 
De naam Foodproductie BV veranderde 
in Van Melik, Meester in Vleeswaren, 
Salades en Maaltijden.

De Van Melik Food Groep
Ondertussen was de Van Melik Food 
Groep opgericht, waartoe behalve het 
productiebedrijf Van Melik, Meester in 
Vleeswaren, Salades en Maaltijden en 
broodjesketen Bufkes ook Slagerij Van 
Melik en de retailformule Van Melik 
Du Chef behoren. Toen begin 2018 een 
ander familiebedrijf, de ambachtelijke 

slagerij Bleijlevens uit Simpelveld, werd 
overgenomen werd de capaciteit van 
het productiebedrijf te klein en besloot 
Van Melik tot uitbreiding en renovatie 
van het bestaande pand op industrieter-
rein De Koumen in Hoensbroek. Even 
daarvoor, in 2017, had oprichter Jef van 
Melik zijn bedrijf overgedragen aan zijn 
managementteam en twee externe aan-
deelhouders.

Met de uitbreiding krijgt het bedrijf een 
bruto vloeroppervlak ter beschikking 
van 2.300 m2. Daarvan bestaat 1.700 m2 
uit nieuwbouw. Als de bouw medio 2019 
gereed is, heeft de Van Melik Food Groep 
een hypermoderne productiefaciliteit 
die IFS-gecertificeerd zal zijn en voldoet 
aan de strengste eisen op het gebied van 
voedselveiligheid en hygiëne.

Van Melik Food Groep is ontstaan 
uit de ambachtelijke slagerij die 
voormalig eigenaar Jef van Melik 
begon in 1938 in Zuid-Limburg.  
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Tekst: Ton van de Laar

KOEL- EN VRIESHUISBOUW         ISOLATIESYSTEEMBOUW

K.I.M. Nederland B.V.

Tweelingenlaan 144

7324 BP Apeldoorn

T.  +31 (0)55 368 91 91

info@kim-nederland.nl

www.kim-nederland.nl

Bij K.I.M. Nederland pro� teert u van een unieke expertise in de koel- en 

vrieshuisbouw en isolatiesysteembouw. Deze is volledig afgestemd op uw 

logistieke organisatie en de actuele marktontwikkelingen in uw branche. 

Dat zorgt voor een eindproduct dat exact aansluit op uw eisen en wensen!

Als de bouw medio 2019 gereed is, heeft de Van Melik Food Groep een hypermoderne productiefaciliteit die IFS-gecertificeerd 
zal zijn en voldoet aan de strengste eisen op het gebied van voedselveiligheid en hygiëne.
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Gespiegeld en

nieuwerwets
Opdrachtgever
VDL Vastgoed, Eindhoven

Architect
Jos Franken Architectuur, Bergeijk

Constructeur
Adviesbureau Tielemans, Eindhoven

Hoofdaannemer
Hurks Bouw & Vastgoedontwikkeling, 
Eindhoven

Installateur E & W
Kuijpers Centrale Projecten, Den Bosch

Stucwerk
L&L Stukadoors, Den Bosch

Plafonds en Binnenwanden
De Haas & Heesterbeek BV, Eersel

Aluminium puien
Nieuwborg Aluminium BV, Sliedrecht

Tekst: Desiree Scheid

VDL renoveert het 
hoofdkantoor in Eindhoven 
flink en dat is niet voor het 
eerst. De vorige renovatie 
werd in 1994 afgerond.
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Zwaarste verkeersklasse
Onder het bestaande parkeerterrein ligt 
een parkeergarage met maar liefst 160 
plaatsen. Deze parkeergarage bevindt 
zich onder het rangeerterrein van een 
ander aangrenzend gebouw van VDL. De 
rijbanen lopen over de nieuwe parkeer-
garage. Het kelderdek is daarom in de 
zwaarste verkeersklasse uitgevoerd.  
Het pand kreeg daarnaast een vide met 
vier verdiepingen, omringd met gemeen-
schappelijke ruimtes en werkplekken 
aan de buitengevels. Door de toepassing 
van glas heeft de nieuwbouw een mo-
dern en transparant karakter. Bovenop 
ligt de dakopbouw, met daarin het be-
drijfsrestaurant en het dakterras. Op de 
begane grond komt de uitbreiding van de 

Het internationaal opererende industriële familiebedrijf 
VDL Groep blijft maar groeien. Het huidige hoofdkantoor 
in Eindhoven, ondertussen te klein, blijven ze trouw. Het 
iconische gebouw aan de A2, uit 1977 en voor het laatst 
gerenoveerd in 1994, is inmiddels gewoon verdubbeld. De 
eenvoud van de oplossing tekent het bedrijf. Fase 2 gaat nu 
van start, waarbij het oude deel wordt gemoderniseerd

showroom voor de tentoonstelling van 
de vele VDL-producten. En een audito-
rium voor presentaties en vergaderingen. 

Bouwteam
Al vanaf het laatste kwartaal van 2017 
werkt Hurks Bouw, ook uit Eindhoven, in 
bouwteamverband aan de uitbreiding en 
renovatie van dit VDL-hoofdkantoor. De 
werkwijze was voor de hoofdaannemer 
vanaf het begin duidelijk. Ze bouwen 
op basis van werktekeningen en con-
tracttekeningen. Nieuwe ideeën, voort-
schrijdend inzicht, gewijzigde plannen 
of onvoorziene omstandigheden zorgen 
natuurlijk wel regelmatig voor wijzigin-
gen. In nauw overleg met de bouwdirec-
tie uiteraard. 

Eindhoven • Hoofdkantoor VDL

Onder het bestaande parkeerterrein 
ligt een parkeergarage met maar 
liefst 160 plaatsen.

Door toepassing van glas heeft 
de nieuwbouw een modern en 
transparant karakter.
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Efficiënt 
inspelen en 
afbouwen
De Haas & Heesterbeek BV is een goede bekende van 

VDL. Roel de Bruijn, bedrijfsleider, legt het uit. “We 

werken regelmatig voor ze. Vaak in een bouwteam, 

rechtstreeks voor VDL. Het komt ook voor dat VDL het 

totaalpakket bij een bouwkundig aannemer uitbe-

steedt. In dit geval tipten zij hoofdaannemer Hurks ons 

als afbouwer in te schakelen.”

Input aan de voorkant

“Aan de voorkant hadden we contact met de architect 

over de mogelijkheden binnen dit project. Over en weer is 

er gespard hoe het een en ander het beste ingevuld kon 

worden, zonder dat we daar een opdracht voor hadden. 

De plafonds, de wanden, de koofbetimmeringen, uitein-

delijk verzorgden wij het allemaal”, aldus De Bruijn. 

Afwijkende stramienmaat

Wat deze klus bijzonder maakt is de afwijkende maat. 

Door spiegeling van het oorspronkelijke hoofdgebouw 

is de bestaande stramienmaat gehandhaafd. “We 

zaten vast aan de eerder gebruikte maat van 800 mm”, 

verklaart De Bruijn. “Met de standaard type plafond-

systemen konden we niet uit de voeten. Wij hebben 

vervolgens ‘specials’ laten produceren om aan die juiste 

modulemaat te kunnen voldoen. Geen onbekend ter-

rein voor ons. Bijna altijd komt er maatwerk kijken in de 

bouw. Het is een voordeel dat wij een relatief kleine en 

dynamische organisatie zijn. Hierdoor kunnen wij altijd 

snel en efficiënt inspelen op de vraag van onze klant.” 

Nieuwborg 
Aluminium 
Geveltechniek, ideale 
gesprekspartner
Nieuwborg Aluminium BV is een gespecialiseerd gevel-

producent. Gerhard van Baardwijk, mede-eigenaar van 

het bedrijf uit Sliedrecht, legt uit hoe ze volop specia-

listische facetten toepassen bij het vernieuwde hoofd-

kantoor van VDL Groep. “In dit gebouw monteren we 

eigenlijk alle soorten gevels die met aluminium te maken 

zijn. Brandwerende gevels, vliesgevels, kozijnstroken met 

ramen en deuren. De aluminium vliesgevels en alumi-

nium buitenkozijnen brengen we aan op speciaal verzoek 

van opdrachtgever Hurks Bouw, 1.057 m2 in de nieuw-

bouw en 897 m2 in het bestaande gebouw.”

Bestaande vliesgevel vernieuwen

“Met alle partijen zaten we al vroeg aan tafel”, vertelt 

Van Baardwijk. “Hierdoor namen we tijdens het uitwer-

ken nog diverse nieuwe ideeën en inzichten mee, van 

opdrachtgever én van gebruiker VDL. Zoals de bestaande 

vliesgevel van de showroom van 441 m2. Die vernieuwen 

we in fase 2, gelijktijdig met de pas later aan het werk 

toegevoegde uitbreiding van de presentatieruimte.”

Een echte inspiratiebron voor de architect

Haalbaarheid en eisen van het bouwbesluit zijn leidend, 

maar Nieuwborg Aluminium Geveltechniek kijkt tijdens 

het proces ook altijd sterk naar de gewenste esthetische 

uitstraling. Functionaliteit en schoonheid gaan prima sa-

men. Een echte inspiratiebron voor de architect. Alumini-

um is in opmars. Het meest voorkomende metaal is dan 

ook eenvoudig verwerkbaar, licht, flexibel, gemakkelijk in 

onderhoud en milieuvriendelijk. 
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Gespiegeld en weer gescheiden
Het is niet uniek een project gefaseerd 
aan te pakken. Maar in dit geval kan de 
splitsing uitzonderlijk genoemd worden. 
Fase 1 omvatte de inmiddels opgele-
verde nieuwbouw. Binnenkort start de 
volgende fase met de renovatie van de 
bestaande bouw en de uitbreiding van 
de showroom. Alle medewerkers zul-
len verhuizen naar het nieuwe deel. De 
twee gespiegelde gebouwen worden 
vervolgens met noodwanden van elkaar 
gescheiden. Aan het eind van Fase 2 is 
niet alleen de gehele terreininrichting 
weer op orde. Volgend jaar is ook het 
oude deel van het hoofdkantoor ge-
heel grondig aangepakt. En ademt het 
dezelfde stijl, sfeer en kwaliteitsbeleving 
als het nieuwe deel. 

Exacte kopie Plus
De nieuwbouw is een exacte kopie van 
het origineel. Vanzelfsprekend is daar-
bij wel gebruikgemaakt van moderne 
materialen en technieken. En met de 
eigentijdse eisen, zowel qua bouw- als in-
stallatietechniek. Het interieur kreeg ook 
een nieuwerwets ontwerp. De nieuwe 
generatie binnen VDL had daar meer 
aandacht voor dan de oude garde. De 
huidige VDL-uitstraling is terug te vinden 
in uitgebalanceerde kleuren en mate-
rialen en strakke lijnen. Een beetje van 
hetzelfde dus, maar wel met een Plus.

Eindhoven • Hoofdkantoor VDL
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‘zonder fratsen’ voor 
wild- en gevogelte-
verwerker

Nieuwbouw

Bedrijfspand Cor Voet • Oostzaan

Opdrachtgever
Cor Voet BV, Oostzaan

Architect/ontwikkelaar/ 
 bouwbedrijf
Hecon Bouwgroep, De Goorn

E-Installaties
Schurer Technical Services, Zaandam 

W-installaties
Waterland Installatietechniek VOF, 
Broek in Waterland 

Koudetechniek
IJskoud BV, Amsterdam 

Margia Graniet vloeren
Ruys Vloeren, Apeldoorn

Bouwprogramma
2.000 m2 bedrijfshal; 400 m2 kantoor/
kantine/kleedruimte

Bouwperiode
December 2017 – september 2018 

Wild- en gevogelteverwerkingsbedrijf Cor Voet 
BV betrekt in oktober een nieuw bedrijfspand in 
Oostzaan. Kenmerkend zijn het zeer compacte 
gebouwontwerp en de korte looplijnen. Bovendien 
voldoet het aan de meest recente regelgeving 
op het gebied van hygiëne en voedselveiligheid. 
Hecon Bouwgroep ontwikkelde én realiseerde dit 
nieuwbouwproject.

Er was speciale aandacht voor de vloeren in 
het gebouw in verband met de hoge eisen 
ten aanzien van hygiëne.

Het nieuwe bedrijfspand van Cor Voet BV 
ligt op het industrieterrein Bombraak in 
Oostzaan, direct aan de A8/A10.
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Tekst: Margot Visser

Vanwege de aanhoudende groei van het 
bedrijf was verhuizing noodzakelijk voor 
wild- en gevogelteverwerkingsbedrijf Cor 
Voet BV. Nieuwbouw bood bovendien de 
kans om de bedrijfsactiviteiten efficiën-
ter en naar de laatste regelgeving op het 
gebied van hygiëne en voedselveiligheid 
in te richten. Het nieuwe bedrijfspand 
is gelegen op industrieterrein Bombraak 
in Oostzaan, direct aan de A8/A10. Het 
bestaat uit een productiehal van 2.000 
m2 en een kantoor-, kleedruimte- en 
kantinegedeelte van ruim 400 m2.

Geen fratsen
Voor projectleider Peter Heijne van He-
con Bouwgroep was de opdracht om een 

zo compact mogelijk gebouw te ontwer-
pen. “Het is een gebouw zonder fratsen 
geworden, waar iedere vierkante meter 
slim is benut”, vertelt hij. Een mooi voor-
beeld vindt hij de oplossing die is gevon-
den voor het trapgat. “Na binnenkomst 
kan het personeel met een trap naar de 
kleedruimte en de kantine. Vanaf hier 
kan men via een contragelegen tweede 
trap naar de hygiënesluis en vandaar de 
productiehal betreden. Door één trapgat 
te maken voor beide routes hebben we 
een handig looprondje gecreëerd én zo 
min mogelijk ruimte gebruikt.” 
De pragmatische en kostenbesparende 
aanpak van Hecon viel zo in de smaak 
bij familiebedrijf Cor Voet, dat zij beslo-

ten het hele project, van ontwerp tot en 
met realisatie, bij Hecon onder te bren-
gen. “Dat is ons handelsmerk: we hebben 
alles onder één dak. Met ons 5D-stap-
penplan (dromen, denken, durven, doen, 
doorzetten) kunnen we onze opdracht-
gevers van begin tot eind begeleiden”, 
aldus Heijne.

Doos-in-doos
De productieprocessen van Cor Voet 
vinden plaats in een gekoelde productie-
omgeving (0-8 graden Celsius). Deze 
is opgebouwd als een ‘doos-in-doos’-
constructie, met geïsoleerde wand- en 
dakpanelen met een dikte van 14 cm. 
De stalen draagconstructie staat buiten, 
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Bedrijfspand Cor Voet • Oostzaan

Totaal
oplossingen in 
bedrijfs vloeren
In een voedselverwerkend bedrijf zoals Cor Voet is de vloer één 

van de belangrijkste aspecten van een efficiënte bedrijfsvoering. 

De mechanische belasting, transportbewegingen, slijtvastheid 

en het juiste afschot in verband met het ‘plasvrij’ houden van de 

vloer zijn aspecten waarover nagedacht moet worden.

Ruys Vloeren uit Apeldoorn is specialist in bedrijfsvloeren voor 

de voedselverwerkende industrie en de logistieke branche. 

Met ruim 35 jaar ervaring hebben ze een uitgebreide exper-

tise opgebouwd en kunnen ze een opdrachtgever voorzien 

van een passend advies. 

De kracht van Ruys is hun totaalaanbod: ze hebben niet alleen 

een breed palet aan toplagen, maar maken ook afschotlagen, 

wandbescherming en afwateringssystemen. Geen vraag is te 

lastig. “Als het moeilijk wordt, komen wij in beeld”, zo typeert 

directeur Hendrik Ruys zijn bedrijf.

Voor het nieuwe bedrijfspand van Cor Voet BV leverde Ruys 

hun zelf ontwikkelde en in de voedselindustrie bekende 

Margia-vloeren: Margia Graniet voor de productieruimtes, 

Margia Stone voor de koelcellen en expeditieruimtes en een 

kunststof gietvloer voor de sanitaire ruimtes. Tevens ontwierp 

en leverde Ruys de afschotvloeren, vloerputten en stootbanden. 

“De samenwerking in het bouwteam verliep heel goed op dit 

project. Door de open houding van alle partijen hebben we het 

beste resultaat voor de opdrachtgever bereikt”, aldus Ruys. 

Een oplossing 
voor elke 
koelvraag 
Koelinstallaties met bijzondere specificaties, bijvoorbeeld ten 

aanzien van luchtvochtigheid of temperatuur, zijn in goede 

handen bij IJskoud BV uit Amsterdam. “Als het lastig wordt, 

kunnen ze ons inschakelen”, typeert projectleider Sander Bak-

ker het bedrijf. Een voorbeeld is de tentoonstelling van de Dode 

Zee-rollen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Hiervoor ontwik-

kelde IJskoud in slechts twee weken tijd een extreem constante 

luchtbehandelingskast die in geval van nood in één minuut uit 

het gebouw geëvacueerd kon worden. Voor een Deens farma-

ceutisch bedrijf werd een shockfreezer gebouwd, die in korte 

tijd terugvriest tot -72 graden Celsius. Specialistisch maatwerk 

is kortom de kracht van het Amsterdamse bedrijf.

Voor de nieuwbouw van Cor Voet BV leverde IJskoud de op 

maat gemaakte koelinstallatie. Doordat de koeltechniekspe-

cialist al in de beginfase met aannemer Hecon aan tafel zat, 

konden de wensen en eisen van de wild- en gevogelteverwer-

ker goed in kaart worden gebracht. De productieruimten wor-

den gekoeld tot acht graden Celsius en er zijn acht koelcellen 

met een temperatuur van nul graden Celsius. De vriescel die 

producten invriest wordt naar -18 graden Celsius gekoeld. 

Speciaal voor Cor Voet zijn op maat gemaakte compressoren 

gebouwd. De engineering van de installatie is door IJskoud 

intern uitgewerkt. Na oplevering verzorgt IJskoud op afstand 

het beheer van de installatie.
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ERKEND SPECIALIST
KOUDE TECHNIEK

ERKEND SPECIALIST
KOUDE TECHNIEK

ERKEND SPECIALIST
KOUDE TECHNIEK

waardoor de gehele productiehal vrij is 
van kolommen. Tussen het plafond en 
het dak is 1,5 meter vrije ruimte waarin 
de techniek is ondergebracht.
De keuze voor de Margia-vloer van vloe-
renspecialist Ruys is volgens Heijne een 
zeer verstandige in verband met de hoge 
eisen ten aanzien van hygiëne. “Er blijft 
nooit water op staan, er komen geen 
scheuren in en hij heeft een mate van 
ruwheid waardoor je niet uitglijdt. Het is 
een flinke investering, maar één die het 
geld zeker waard is.” 

Het gebouw is compact ontworpen en 
gebouwd. Elke vierkante meter is slim benut.

Er is gekozen voor een Margia-vloer 
van vloerenspecialist Ruys. Er blijft 
geen water op staan, er komen geen 
scheuren in en hij is dermate ruw 
dat je niet uitglijdt.

   www.ruysvloeren.nl

MARGIA-Graniet
Antislip - Bloed en vetzuur bestendig - Duurzaam

ruysvloeren.nl
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Een huis voor heel
Leusden

Huis van Leusden • Leusden

Opdrachtgever
Gemeente Leusden   
Woningstichting Leusden 
 (appartementen)

Ontwikkelaar
Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, 
Amersfoort

Architect
DP6 Architectuurstudio, Delft 

Adviseurs
JVZ Ingenieurs, Deventer 
 (hoofdconstructeur);  
Kamperman Adviseurs in Installatie-
techniek BV, Groenlo (installaties)

Hoofdaannemer
Lithos bouw & ontwikkeling BV, 
 Amersfoort

Toeleveranciers/ 
 onderaannemers
HulstFlier Installateurs BV, Zwolle  
(E- en W-installaties)

Bouwprogramma
Gemeentehuis, zorgappartementen, 
koopappartementen, parkeergarage, 
binnentuin, eet/werkcafé

Bouwperiode
Mei 2017 – oktober 2018

Bruto vloeroppervlakte
Ca. 13.500 m2

De gemeente Leusden wil de dorpskern nieuw leven inblazen en 
met de bouw van een nieuw multifunctioneel centrumgebouw op 
de locatie van het oude gemeentehuis is daar de eerste stap voor 
gezet. Dit Huis van Leusden herbergt een nieuw gemeentehuis en 
biedt onderdak aan maatschappelijke organisaties op het gebied 
van onderwijs en vrijwilligerswerk. Daarnaast is er ook plaats 
voor woningen en horeca, in de vorm van koopappartementen, 
zorgwoningen en een eet/werkcafé.

De woningen, die in feite allemaal aparte 
bouwprojectjes zijn, zijn per bouwlaag 
van boven naar beneden opgeleverd.

Het Huis van Leusden staat in de 
dorpskern en is een eerste stap om 
deze kern nieuw leven in te blazen.

Het nieuwe multifunctionele 
centrumgebouw herbergt een nieuw 
gemeentehuis en diverse organisaties.

De bewoners van de diverse 
woningen kunnen genieten van een 
mooi ingerichte binnentuin.
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Tekst: Ton van de Laar

 
 

De Kunne 19 – 7141 LM Groenlo – 0544 463801 
www.kampermanadviseurs.nl 

Een architect ontwerpt 
gebouwen. Wij 
ontwerpen installaties
Installatietechniek is een onderdeel van een totaalproces 

waarin specialistische partners samenwerken om tot een zo 

goed mogelijk eindresultaat te komen. Goede samenwerking 

is voor Kamperman Adviseurs een essentieel element voor 

het succes van elk project.

“Samenwerking is méér dan technische kennis inzetten. Het 

is ook gezamenlijke timing, communicatie, planning, doel- en 

oplossingsgericht werken, efficiëntie en betrouwbaarheid.

 

Onze sterke punten? Vakkennis, flexibiliteit, klantgericht en 

een scherpe tariefstelling.

Kamperman Adviseurs Installatietechniek is actief op meer-

dere advies- en ontwikkel terreinen.” Dit zijn:

• Bouwbesluitberekeningen

• Exploitatievoorstellen

• Installatieontwerp

• Aanbestedingen

• Uitvoeringsbegeleiding

Maatschappelijke functies en wonen onder een dak
Zenzo Maatschappelijk Vastgoed verwierf de opdracht 
om het project te ontwikkelen, met DP6 Architectuur-
studio uit Delft als architect en vaste bouwpartner 
Lithos bouw & ontwikkeling als hoofdaannemer. 
Directeur Michiel Wijnen van Zenzo vertelt erover: “De 
gemeente vroeg om een plan waarin het gemeente-
huis werd gecombineerd met woningen. Wij hebben 
daar een maatschappelijke component aan toege-
voegd in de vorm van zorgwoningen voor mensen met 
een verstandelijke beperking en een eet/werkcafé op 
de begane grond waar deze mensen kunnen werken. 
Naast een goede bieding en fraaie architectuur is dit 
de reden is dat we de opdracht verkregen hebben.” 
In het Huis van Leusden worden verder de kantoren 
gehuisvest van onderwijsorganisatie Stichting Voilà en 
van Lariks, het maatschappelijk informatiecentrum en 
steunpunt voor vrijwilligerswerk in Leusden.

Een energieneutraal gemeentehuis
Zenzo voldeed met het ingediende ontwerp ook aan de 
wens van de gemeente Leusden om een energieneu-
traal gemeentehuis te realiseren. Om dat te bereiken 
is er op het dak van het Huis van Leusden een groot 
aantal PV-panelen geplaatst en is een WKO-instal-
latie geïnstalleerd. Wijnen: “Het is een van de eerste 
energieneutrale gemeentehuizen in Nederland, heel 
bijzonder dus. Helaas was er te weinig ruimte voor 
zonnepanelen om het hele complex energieneutraal 
te maken.” Dat het gemeentehuis energieneutraal is, 
is geen loze kreet. In de hal komt een beeldscherm, 
waarop iedereen constant kan zien hoeveel energie er 
wordt verbruikt en hoeveel er wordt opgewekt. De ge-
meente wil hiermee een voorbeeldfunctie uitstralen op 
het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Ook het 
hergebruik van de kelder van het oude gemeentehuis 
als parkeerkelder past in dat streven.

Oplevering in fasen
De oplevering van de bouw geschiedde in fasen, ook 
voor Zenzo geen alledaagse gang van zaken. Wijnen 
hierover: “Het gemeentehuis hebben we in mei casco 
opgeleverd. Een andere partij verzorgde de afbouw, die 
nu ook nagenoeg gereed is. De woningen, die in feite 
allemaal aparte bouwprojectjes zijn, hebben we per 
bouwlaag van boven naar beneden opgeleverd. Ook de 
binnentuin is ingericht en opgeleverd aan de Vereni-
ging van Eigenaren van de appartementen. Nu gaat 
de gemeente nog aan de slag met het buitenterrein en 
dan heeft Leusden er een fraai, duurzaam gebouwd 
centrumgebouw bij.”
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MFA Het Noorderhuis • Noordeloos

Opdrachtgever
Gemeente Giessenlanden, Hoornaar

Architect
De Zwart Hond BV, Rotterdam

Hoofdaannemer
BMV Bouw, Veldhoven

E-Installatie
J. Verheggen Elektrotechniek, Wintelre

Houten gevelbekleding
Foreco Houtconstructies BV, Noordeloos

Doel
Multifunctioneel centrum

Oppervlakte
ca. 2.640 m2

Buitenterrein
ca. 1.800 m2

Tekst: Natasja Bijl

Voor de Gemeente Giessenlanden is er gestart met een nieuwe multifunctionele 
accommodatie: ‘Het Noorderhuis’ in Noordeloos. Het Noorderhuis biedt onderdak aan 
verschillende partijen zoals: het huidige Dorpshuis, sporthal De Smidse Berg, ruimten 
voor kinder- en peuteropvang en de School met de Bijbel. Daarnaast organiseren diverse 
andere partijen er een scala aan activiteiten. Het combineren en samenvoegen van 
voorzieningen heeft een grote meerwaarde voor de kern Noordeloos en draagt bij aan 
de toekomstbestendigheid van het activiteitenaanbod in de kern. Hoofdaannemer is de 
allround bouwonderneming BMV uit Veldhoven.

Het combineren en 
samenvoegen van 
voorzieningen heeft een 
grote meerwaarde voor 
Noordeloos.
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Het Noorderhuis
MFA
“Dit project is ons toegekend via een 
gemeentelijke aanbesteding en kent een 
lang voortraject. De gebruikmakende 
partijen hebben al jaren terug bij de ge-
meente kenbaar gemaakt dat er behoefte 
is aan een dergelijke multifunctionele 
accommodatie. Uiteindelijk is er geld 
beschikbaar gesteld om dit te realiseren. 
Die verschillende partijen hebben hun 
wensen mogen uitspreken en zijn nauw 
betrokken geweest in het ontwerp. Wij 
zijn in juli 2017 gestart”, vertelt Noud te 
Riele, projectleider. 

BMV is verantwoordelijk voor de bouw. 
Daarnaast sturen zij als hoofdaanne-
mer alle betrokken onderaannemers 
aan en zien ze erop toe dat ze binnen 
de budgetten dit mooie werk kunnen 
realiseren. Te Riele: “Gedurende de bouw 
zijn er wijzigingen geweest. Die heb-
ben wij rechtstreeks in kaart gebracht 
en verwerkt. We zijn er goed in om snel 
te anticiperen. Bij het realiseren van 
dit project wilde de gemeente het liefst 
met regionale partijen werken. Door een 
behoorlijk ‘overspannen’ arbeidsmarkt 
waarin we handjes tekortkomen, is dat 
lang niet altijd mogelijk. De accommo-
datie ligt aan het einde van het dorp, 

waardoor de infrastructuur en Nutsvoor-
zieningen nog een uitdaging zijn. De 
wens is dat de oplevering eind oktober 
kan plaatsvinden, zodat de leerlingen na 
de herfstvakantie in hun nieuwe school 
een frisse start kunnen maken.”

 Duurzaamheid
Het gebouw is zo energieneutraal moge-
lijk gebouwd. Zo wordt er in de gehele 
accommodatie gas gebruikt, is het dak 
voorzien van zonnepanelen, wordt er 
gebruikgemaakt van duurzaam hout en 
vloeit het water van de hemelwateraf-
voer naar de vele open wateren die dit 
poldergebied rijk is. Kwaliteit, veiligheid 
en milieu zijn belangrijke kernwaarden 
voor BMV. Deze staan centraal in alle fa-
ses van het bouwproject. Om dit te kun-
nen garanderen besteedt BMV naast de 
aandacht aan opleidingen, begeleiding 
en verbetertrajecten ook veel aandacht 
aan de managementsystemen rond 
kwaliteit, veiligheid, milieu. BMV is een 
gerenommeerde bouwonderneming met 
een team van gedreven vakmensen die 
werken aan aansprekende projecten in 
de woning- en utiliteitsbouw, renovatie, 
beheer en onderhoud sector, voorname-
lijk in Zuid-Nederland. 

Het Noorderhuis 
biedt onderdak 

aan onder andere 
een sporthal, het 

huidige Dorpshuis 
en een school.

Voor Het 
Noorderhuis is 
gekozen voor een 
gevelbekleding van 
Siberisch Lariks 
Waxedwood.

Gestreefd wordt dat de oplevering 
eind oktober kan plaatsvinden, 
zodat de leerlingen na de 
herfstvakantie in hun nieuwe 
school kunnen beginnen.
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Foreco Groep
Foreco Groep staat voor hoogwaardige houten gevelbekleding. Door mee te denken in materiaalkeuze en mon-

tageopties wordt een exclusieve en natuurlijke uitstraling bereikt waarbij hoge kwaliteit een voorwaarde is. Het 

moederbedrijf in Dalfsen maakt gebruik van verschillende behandeltechnieken om het hout te verduurzamen, 

zodat het langer meegaat en een fraaie uitstraling krijgt. De synergie van bewerken, behandelen, leveren en mon-

teren tussen de beide bedrijven van de Foreco Groep zorgt voor een unieke samenwerking binnen de keten. 

Het ontwerp van het multifunctioneel centrum heeft een oppervlakte van ca. 2.640 m2. De oppervlakte van de 

buitenruimte bedraagt ca. 1.800 m2. Voor Het Noorderhuis is gekozen voor een gevelbekleding van Siberisch Lariks 

Waxedwood, in drie breedtes: 145 mm (487 m2), 95 mm (416 m2) en 70 mm (252 m2).  

Speels effect

“De gevel is opgebouwd uit HSB-wanden, metselwerk inclusief folie en eerste spijkerregels van 22x50 mm”, ver-

telt Iris Pronk, marketingmedewerker. “Het verticaal regelwerk is vervaardigd van verduurzaamd vuren, zichtzijde 

zwart. Het horizontale regelwerk is eveneens van verduurzaamd vuren, ook zwart en schuin naar buiten afwa-

terend. De zwarte kleur van het regelwerk maakt dat het onzichtbaar is tussen de gevelbekleding. Het dubbele 

regelwerk zorgt voor een goede vochtcirculatie, doordat de lucht vrij kan bewegen. Dit komt de kwaliteit van het 

hout ten goede voor een langere levensduur. De geveldelen zijn van fijn bezaagd Siberisch Lariks met 7 mm tus-

senruimte, verticaal genageld aangebracht met stuiknaden in wildverband. Het wildverband en de drie verschil-

lende breedtes geven de gevels een speels effect. Opvallend aan Siberisch Lariks Waxedwood is de kleur. Wanneer 

het hout net is aangebracht, lijkt het groen. In de maanden die volgen verloopt de kleur naar een warme bruine 

teint. Pas na een aantal jaren wordt het geleidelijk grijs. De waxbehandeling heeft een water- en vuilafstotend 

effect. Foreco is in juli met de montage begonnen en heeft het werk in september afgerond.”

Trots familiebedrijf

Foreco is innovatief in hout. Het bedrijf streeft naar meer mogelijkheden met hout met het oog op het behoud 

van onze bossen als onuitputtelijke bron van duurzame grondstoffen. Het familiebedrijf is sinds 1983 actief als 

professionele speler in de houtsector en heeft ruim 100 vaste medewerkers in dienst, verdeeld over vier verschil-

lende bedrijfsonderdelen. In Dalfsen ontwikkelen, produceren en verhandelen ze houtproducten voor de profes-

sionele en particuliere markt. Foreco Houtconstructies uit Noordeloos monteert gevelbekleding en is een grote 

speler in het maken en plaatsen van houten bergingen. 
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Mainfreight • Zaltbommel

Opdrachtgever
Somerset Capital Partners, Oisterwijk

Huurder
Mainfreight Europe

Hoofdaannemer
Aannemingsbedrijf Wouters Schijndel, 
Schijndel

Architect
Mulderblauw, Leidschendam

Adies Brandveiligheid
Brand1Heid, Luttenberg

Vloeren
Van Berlo | Experts in funderingen en 
bedrijfsvloeren, Veghel

Grond en straatwerk
van Wijk Nieuwegein, Nieuwegein

E-Installatie
Kanters Electro, Erp

Dak- en wandbeplating
Hardeman van Harten Dak en 
 Wandbeplating, Lunteren

Tekst: Astrid Berkhout

Aannemingsbedrijf Wouters Schijndel is 
gespecialiseerd in het bouwen van logistiek 
en industrieel vastgoed. Geert van Doorn, 
projectengineer bij Wouters: “Bouwen is voor ons 
ook constant nadenken of het beter en slimmer kan 
zowel technisch als financieel. Continu optimaliseren 
met de nodige tijdsdruk en rekening houden met 
huurderswensen, dat maakt het vak boeiend.”

Ingebruikname van 
het distributiecentrum 
staat gepland voor 
december 2018.
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Aannemingsbedrijf Wouters Schijndel 
bouwt groot distributiecentrum

Mainfreight
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Hoogstraat 19   
5469 EL  ERP
0413 216900
info@kanterselektro.nl

Kanters elektro is een innovatief bedrijf. Voort
durend zijn wij op zoek naar de nieuwste technie
ken om zo efficiënt en betrouwbaar mogelijk te 
werken.

De onderneming kent twee hoofdterreinen: In
dustriële Automatisering en Utiliteitsbouw. De 40 
medewerkers zorgen niet alleen voor een perfectie 
installatie, maar ook voor een 24uurs bereikbaar
heid in geval van calamiteiten.

www.kanterselektro.nl

volg ons

A.Habers@BRAND1HEID.NL
0031-6-14482942

3 Zuurstofreductiesystemen
3 Gasblussystemen
3 Sprinklerinstallaties
3 Hi-Ex lichtschuiminstallaties
3  Brandveiligheid grote brandcom-

partimenten
3 Vuurlastberekeningen
3  Brandoverslag/ 

stralingsberekening
3 PGS 15 opslag/ADR ruimtes
3  Op basis van mijn brede markt-

kennis en vakinhoudelijke ex-
pertise ondersteun ik opdracht-
gevers bij allerlei vraagstukken 
rondom brandveiligheid.

DE  BRAND1HEID
Specialist  in  brandbeveiliging

Vertegenwoordigt door August Habers,  
voor het opstellen van uitgangspuntendocumenten:

Specialist in logistiek vastgoed

www.wouters-schijndel.nl
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Voor een totale ontzorging van uw buitenruimte staan wij met onze bedrijven voor u klaar!

www.vanwijknieuwegein.nl INNOVATIE IS DICHTERBIJ DAN U DENKT!

bemalingsplannen/-adviezen
brand- en sprinklerbronnen
bemalingen en ontijzering

grond- en straatwerken
aanleg fietspaden

asfalteringen

Van Wijk Nieuwegein is een groep van bedrijven gespecialiseerd 
in onderstaande werkzaamheden. Gevestigd in de provincie 
Utrecht werkt Van Wijk Nieuwegein aan projecten van klein tot 
groot. Hierbij is Van Wijk Nieuwegein een innovatieve partner, die 
u als klant compleet ontzorgt en meedenkt op het gebied van 
duurzaamheid en andere belangrijke aspecten.

aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen
aanleg en herstel van(beton)bruggen

verhuur van grondverzetmaterieel
bodemsanering KIWA-erkend

waterbouwkundig werk

groenrecycling
wegenbouw
betonbouw

grondwerk
sloopwerk
riolering

Wouters Schijndel bouwt op bedrijven-
terrein De Wildeman in Zaltbommel een 
XL distributiecentrum met een totale op-
pervlakte van 60.000 m2 in opdracht van 
ontwikkelaar Somerset Capital Partners 
en de huurder is Mainfreight Europe. In-
gebruikname van het distributiecentrum 
staat gepland voor december 2018.

Mainfreight
Mainfreight, een Nieuw-Zeelandse 
logistieke dienstverlener, is flink aan het 
groeien in Europa en ook in Nederland 
hebben ze in korte tijde meerdere sites 
geopend. Wouters Schijndel bouwt nu 
haar tweede distributiecentrum voor 
Mainfreight. Op beide locaties gaat het 
om opslag geschikt voor gevaarlijke stof-
fen (PGS15). “De ambities en werkwijze 

Zaltbommel • Mainfreight

Wouters Schijndel bouwt op bedrijventerrein De Wildeman in Zaltbommel een 
XL distributiecentrum met een totale oppervlakte van 60.000 m2.

Wouters Schijndel bouwt nu haar tweede 
distributiecentrum voor Mainfreight
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Van Berlo | Doornhoek 3715 | 5465 TA  Veghel | +31 (0)413 - 389 090
info@vanberlo.com | vanberlo.com

WIJ KOMEN GRAAG 
BIJ U OVER DE VLOER

Maatoplossingen 
voor alle specifi eke 
toepassingen

 Engineering

 Mini Vibropalen

 Systeemfunderingen 

 Laaddocks

 Voegloze vloeren

 Supervlakke vloeren

2210000024_VanBerlo_Stedenbouw_230x297_Ed2.indd   1 04-04-18   10:52



Nieuwbouw distributiecentrum

Mainfreight
 te Zaltbommel

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

van Mainfreight en Wouters Schijndel 
sluiten goed op elkaar aan. Dat wij op-
nieuw gingen bouwen voor Mainfreight 
is dan als vanzelfsprekend”, aldus Franco 
Nooijen, bedrijfsleider bij Wouters.

Meer dan een aannemer
“We zijn meer dan een aannemer”, zegt 
Nooijen. “We ontwerpen samen met de 
architect en constructeur het pand. Hier-
bij zijn we graag leidend. Dat begint met 
vroeg in het proces meedenken over een 
technisch goed pand, optimale benutting 
van het plot en controle op de bouwkos-
ten. We maken bijvoorbeeld al tijdens de 
ontwerpfase een calculatie en niet pas 
als de architect klaar is.”

Van Doorn: “Door in die beginfase al mee 
te denken, voorkom je tijdens – of na – de 
bouw onnodige kosten. En dat niet alleen, 
je voorkomt ook achterstand in tijd.”

Brandveilige installatie
Het nieuwste distributiecentrum voor 
Mainfreight kent voor ADR-opslag meer-
dere PGS15-compartimenten, uitgevoerd 
in staal en beton, met een op maat ge-
maakte brandbeveiliging-installatie. Het 
vergunningentraject, de vertaling naar 
concrete maatregelen en de realisatie 
daarvan vragen extra afstemming tussen 
ontwikkelaar, huurder en aannemer. 
Wouters verzorgt hierin de coördinatie. 
Het distributiecentrum is voorzien van 
kantoorruimte en een in prefabbeton 
uitgevoerde mezzanine. Het wordt ge-
certificeerd met Breeam Very Good.

Gecontroleerde groei
“We zijn qua prijs, kwaliteit en tijds-
druk zeer competitief. Daarom gaat het 
ook goed met Wouters Schijndel”, zegt 
Nooijen. “Maar we kiezen voor gecontro-
leerde groei. We hebben liever een pro-
ject minder en alles goed onder controle. 
Langjarig samenwerken met project-
ontwikkelaars vormt de basis. Het komt 
daarbij ook voor dat we risico dragend 
participeren.”

Zaltbommel • Mainfreight

Het distributiecentrum is voorzien van kantoorruimte 
en een in prefabbeton uitgevoerde mezzanine.

Technisch Adviesburo 
     MOMMERSTEEG



Ontzorgd van weiland 
tot en met ankerbout
Een goede betonnen onderbouwconstructie is de basis van elk bedrijfsgebouw. Van Berlo 

heeft alle disciplines op dit gebied in huis: van advies en technisch ontwerp tot en met de 

uitvoering. “We ontzorgen onze klanten van weiland tot en met ankerbout”, zegt accountma-

nager Frank Louwers.

Het nieuwe distributiecentrum van Mainfreight in Zaltbommel is een project dat het fami-

liebedrijf uit Veghel op het lijf is geschreven. “Grote logistieke centra zoals deze hebben we 

regelmatig onder handen gehad de afgelopen jaren”, vertelt Louwers. “En ze worden steeds 

groter. Waar dertien jaar geleden 10.000 m2 nog heel bijzonder was, hebben we er nu projec-

ten bij zitten van meer dan 100.000 m2. We hebben de capaciteit om dit soort grote projec-

ten aan te kunnen nemen. Opdrachtgevers werken graag met ons omdat ze weten dat we 

hen alles uit handen nemen en ze er dus geen omkijken naar hebben.”

Indrukwekkende kengetallen

Hoewel de nieuwbouw van Mainfreight met een vloeroppervlak van 33.500 m2 misschien 

geen extreem groot vloerveld is, zijn de kengetallen indrukwekkend. Voor het maken van de 

vloer is 5.866 kuub beton gebruikt en 516.815 kg wapening. De vloer staat op 8.500 MiniVi-

bropalen die bij elkaar opgeteld een lengte hebben van 107.609 meter.

De vloerbelasting bedraagt 50 kN/m2 vlaklast en 90 kN stellingpootlast. Aangezien er brede 

gang-magazijnen worden toegepast, was er geen supervlakke vloer vereist en kon worden 

volstaan met een NEN 2747 klasse 4 vloer. Louwers: “Ook op dit project was ons ontzorgprin-

cipe van toepassing. Het begeleiden van de vergunningsaanvraag, de engineering, fundering 

en uiteraard het leggen van de vloer is door aannemer Wouters aan ons toevertrouwd. Na op 

meerdere projecten te hebben samengewerkt weten ze wat ze aan ons hebben.” 

Mainfreight • Zaltbommel
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Vaktijdschrift over industriële en utilitaire bouwprojecten – maart 2018
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The Cube
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Steenwijk

150 jarig 
Amstel Hotel 
gerestaureerd

Amsterdam
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blijven koel tweelaags 
distributiecentrum

Tulpen

L&M Rijnsburg Hercuton • Rijnsburg

Opdrachtgever
L&M Rijnsburg, Rijnsburg

Architect
Hercuton i.s.m. VOSHOL Interieurpro-
jecten, Rijnsburg

Aannemer
Hercuton, Nieuwkuijk

Interieurbouw
VOSHOL Interieurprojecten, Rijnsburg

Installaties E&W
Hercuton, Nieuwkuijk

Bouwprogramma
Tweelaags distributiecentrum met 
kantoorgedeelte, aansluitend aan de 
veilinghallen Flora Holland in Rijnsburg

Bruto vloeroppervlak
19.130 m2

Bouwperiode
Maart – december 2017

Het nieuwe onderkomen van L&M Rijnsburg B.V. is ontworpen en 
gerealiseerd door Hercuton. In slechts negen maanden tijd is het 
19.130m2 tellende distributiecentrum met kantoor turn-key opgeleverd. 
Hoewel L&M voor haar bedrijfsproces geen hoogte nodig heeft, is in het 
distributiecentrum bewust gekozen voor dubbel grondgebruik. 

Een tweelaags DC komt niet vaak 
voor. Maar voor tulpenspecialist L&M 
Rijnsburg BV was het een uitkomst.
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Tekst: Mirjam Oomens

De beste reclame is mond-tot-mondre-
clame. Tulpenspecialist L&M Rijnsburg 
is leverancier van Celieplant - exporteur 
op het gebied van bloemen, kamer- en 
tuinplanten - en wilde weten welke aan-
nemer de twee panden voor John Celie 
had gebouwd. Dat bleek Hercuton te zijn. 
‘De robuustheid en brandwerende eigen-
schappen van beton sprak hen aan’, ver-
telt commercieel adviseur bouwprojec-
ten Jack van den Broek. ‘Beton beschikt 
daarnaast over een groot accumulerend 
vermogen. Dit biedt een groot voordeel 
bij de opslag van tulpen. Er zijn weinig 
temperatuurschommelingen en er hoeft 
minder gekoeld en verwarmd te worden.’ 

Hellingbaan logistiek proces
L&M had in eerste instantie een kavel 
op het oog waar eenlaags gebouwd kon 
worden, maar dit was op flinke afstand 
van de Flora Rijnsburg. Het bedrijf koopt 
niet alleen rechtstreeks bij kwekers maar 
ook via de klok. Er was nog één perceel 
beschikbaar grenzend aan de veilinghal-
len, maar dit was te klein voor de bijna 
20.000 m2 die men wenste. Van den 
Broek: ‘Een tweelaags DC is niet alle-
daags in deze sector, maar zeker interes-

sant vanwege kostenreductie. Samen 
met de familie Leeuwenburg, eigenaar 
van L&M, hebben we een plan bedacht 
voor het interne transport. Dit sluit vol-
ledig aan op het logistieke proces in de 
veilinghallen. We hebben in de nieuw-
bouw een hellingbaan gecreëerd zodat 
dit logistieke proces zowel op de begane 
grond als verdiepingsvloer doorloopt. Er 
was geen hoogte nodig, want bloemen 
kun je niet stapelen.’ 

Brandveilig en sfeervol
Naast het klimaat en het dubbele grond-
gebruik was er een derde aandachtspunt, 
namelijk brandveiligheid. Bij een op-

pervlakte van dit formaat zijn in staal-
bouw veel extra brandveiligheidsmaat-
regelen nodig. Beton is van zichzelf al 
minimaal zestig minuten brandwerend. 
Er zijn naast de standaard scheidings-
wanden tussen kantoordeel en de hal 
geen brandwerende scheidingswanden 
aangebracht. Ook een sprinklerinstal-
latie was overbodig. De nieuwbouw heeft 
een warme en sfeervolle uitstraling naar 
ontwerp van VOSHOL Interieurconcep-
ten. ‘Het interieur is niet alledaags. Het 
gebruik van verschillende materialen, 
opvallende eyecatchers en bijzondere 
details geeft het kantoor een heel eigen 
ambiance’, besluit Van den Broek.  

Het distributiecentrum 
bestaat uit twee lagen met een 

kantoorgedeelte voorzien van 
aluminium vliesgevels.

Het is zeker geen 
standaardkantoor, er zijn 

veel verschillende kleuren en 
materialen gebruikt.
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Een hotel met internationale

allure
De Kauwgomballenfabriek is volop in ontwikkeling. 
Lingotto Investment zag de potentie van dit 
voormalige industriële complex, gelegen op 
bedrijventerrein Overamstel in Amsterdam, en 
transformeerde het tot een bruisende plek waar 
inmiddels vele creatieve ondernemers gehuisvest 
zijn. Op het naastgelegen terrein is in samenwerking 
met ontwikkelende bouwer Van Wijnen onlangs 
een splinternieuw Postillion Hotel gerealiseerd. In 
november 2018 opent het officieel de deuren.
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Tekst: Astrid Berkhout Amsterdam • Postillion Hotel

Sinds oktober 2016 was het Postillion 
Convention Centre al gevestigd in de 
Kauwgomballenfabriek. Het hotel vormt 
een perfecte aanvulling op deze con-
greslocatie en biedt maar liefst 2.000 m2 
aan extra congresfaciliteiten. Hiervan is 
1.000 m2 gecreëerd door transformatie 
van bestaande bouw en 1.000 m2 door 
nieuwbouw. “Bij de nieuwbouw gaat 
het om een grote, flexibele congreszaal 
die op te delen is in acht afzonderlijke 
zalen van zes meter hoogte”, vertelt 
Egbert Verweij, adjunct-directeur van 
Van Wijnen Haarlemmermeer. Daarnaast 
is er een aantal kleinere zalen, een luxe 
restaurant dat the place to be moet gaan 
worden, en een bar bij gekomen.

Open, transparante uitstraling
Het Postillion Hotel beschikt over 250 
kamers en twee suites verdeeld over ne-
gentien verdiepingen (zestien kamers per 
verdieping, vanaf de derde etage). Verder 
is er een fitnessruime, een ondergrondse 
parkeerkelder met negentig parkeer-
plaatsen, een ruime stalling voor zestig 
fietsen en een dakterras op de eerste 
verdieping in ‘social landscape’-stijl. Cen-
traal staat het concept: ‘Meet Work Stay’. 
Het hotel is dan ook met name bedoeld 
voor professionals die er willen verga-
deren, werken en/of verblijven. Concrete 
Architects is verantwoordelijk voor het 
bijzondere, industriële ontwerp. Door 
het veelvuldig gebruik van glas heeft het 
gebouw een open en transparante uit-
straling. Er is bovendien een indrukwek-

Het Postillion Hotel 
beschikt over 250 
kamers en twee suites 
verdeeld over negentien 
verdiepingen.
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Dé basis voor bouwprojecten

w w w. k r o o n p r o j e c t e n . n l

Gevat in 
keramiek
De afwerking van het hele Postillion Hotel is van een hoog 

niveau, ook die van de algemene ruimten. Deze zijn dan ook 

vakkundig voorzien van keramisch vloer- en wandtegelwerk 

door Kroon Projecten Meerkerk BV.

De toiletgroepen op de begane grond en eerste en tweede 

verdieping, de grootkeuken, het restaurant en de algemene 

gangen op de begane grond; in totaal zijn op een oppervlakte 

van circa 1.300 m2 wand- en vloertegels geplaatst. “Jam-

mer dat onze opdrachtgever niet de opdracht kreeg voor de 

afbouw van de hotelkamers”, aldus Jacco Fierloos van Kroon 

Projecten Meerkerk. “Het tegelwerk van hotels maken is een 

vak apart en we doen het graag. We hebben er de nodige 

ervaring in ook. Op een paar honderd meter afstand werken 

we bijvoorbeeld aan het Overamstelhotel met 490 kamers en 

het Van der Valk Amsterdam Hotel met 206 kamers.”

Postillion Hotel • Amsterdam

Door het veelvuldig 
gebruik van glas 
heeft het gebouw een 
open en transparante 
uitstraling.
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Een stabiele 
basis
Onder het Postillion Hotel bevindt zich een parkeergarage van 

één laag voor de gasten. Om deze te kunnen bouwen, moest 

er een damwandkuip aangebracht worden, in een werkgebied 

van in totaal 3.800 m2.

De damwandkuip is in dit geval verankerd met groutankers 

zodat er geen stempels hoefden te worden aangebracht in de 

bouwput. De kelder is aangelegd op 3,5 meter diepte en de 

fundering op 4,5 meter diepte. Bij het afgraven van het zand 

stuitte men op een veenlaag, die vakkundig is verwijderd en 

vervangen door een stabiele zandlaag. 

“Het grondwater was af en toe een probleem”, vertelt Nico 

Scheerman van JdB Groep, verantwoordelijk voor het grond-, 

weg- en waterwerk, en gespecialiseerd in het ontgraven van 

damwandkuipen. “Maar dat hebben we met onder andere 

een goede drainage kunnen oplossen.” In totaal is 17.000 m3 

aan zand afgevoerd. Een hele klus, zeker gezien het feit dat in 

het gebied eromheen gelijktijdig volop bouwwerkzaamhe-

den plaatsvonden. “Uiteindelijk is het echter allemaal zonder 

problemen verlopen, mede doordat wij werken met eigen 

machines en eigen transport”, besluit Scheerman.

Amsterdam • Postillion Hotel

kende entree van maar liefst acht meter 
hoog. “De verhoogde trap, van de eerste 
naar de tweede etage, verbindt entree, 
lobby, restaurant en vergaderruimtes 
met elkaar waardoor deze als het ware in 
elkaar overlopen”, aldus Verweij.

Een absolute blikvanger
Het Postillion Hotel is een van de eerste 
hotels in Nederland met spraakge-
stuurde kamers. Het hotel beschikt over 
een sprinklerinstallatie en is compleet 
gasloos omdat het is aangesloten op de 
stadsverwarming. Een absolute blikvan-
ger is de gevel van het gebouw, die is op-
gebouwd uit aluminium schakels. “Deze 
zijn als een horlogebandje met elkaar 
verbonden. Om de enorme toren van 65 
meter hoog op de parkeergarage te kun-
nen plaatsen, hebben we een tolerantie 
van +/- vijf mm moeten realiseren. Een 
technisch hoogstandje”, besluit Verweij.

Opdrachtgever
Postillion Hotels

Ontwikkelaar
Lingotto Investment

Architect
Concrete Architects Adviseurs, 
 Amsterdam

Bouw
Van Wijnen, Haarlemmermeer

E-installaties
Hoffman Elektro BV, 0182-303120

W-installaties
van Galen Klimaattechniek 
 Rotterdam BV, Rotterdam

Vloeren
Kroon Vloeren en Steen, Meerkerk

Damwandkuip
JDB Groep, Hoofddorp

Bouwprogramma
Hotel 12.247 m2 (inclusief inpandige 
parkeergarage 2.800 m2)

Bouwperiode
November 2016 – augustus 2018

Bruto vloeroppervlakte
12.247 m2

Bouwkosten
Ca. € 20 mln.

Het complex is inmiddels een bruisende plek waar 
veel creatieve ondernemers gehuisvest zijn.
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Sporthal De Vlaskoel • Tubbergen

Opdrachtgever
Gemeente Tubbergen, Tubbergen

Bouwmanagement
Kienhuis Bouwmanagement, Almelo

Architect
Pr8 architecten, Almelo 

Constructeur
IBZ Albergen, Albergen

Hoofdaannemer
Gebr. Löwik Bouw- & Betonbedrijf, 
Almelo

Adviseur installaties
Acutus, Almelo

E- en W-Installateur
Loohuis Installatietechnieken, Fleringen 

Staalconstructie
Tasche Staalbouw, Albergen

Dak- en gevelbeplating
Cletas Beplatingen, Tubbergen

Schilderwerk
Borggreve Schilders, Tubbergen

Sportinrichting
Nijha, Lochem

Betonvloer sporthal
Jadi Bedrijfsvloeren, Rijssen

Houten binnenkozijnen
Timmerfabriek Hilberink, Geesteren

Bouwperiode
Mei 2017 – juli 2018

Bruto vloeroppervlak
3.600 m2

Sober en doelmatig was de doelstelling. Voor 
opsmuk was geen budget bij de bouw van de 
nieuwe sporthal in Tubbergen. Hoofdaannemer 
Bouwbedrijf Löwik bracht deze opdracht tot een 
goed einde en voldeed ook aan alle eisen, zowel 
op sportief als op sociaal terrein. 
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Nieuwbouw sporthal zorgt voor 
sportieve en sociale winst

Tekst: Loek Schaap

Sporthal De Vlaskoel in Tubbergen, 
zoals het nieuwe sportcentrum heet, is 
rechthoekig opgebouwd uit een staal-
constructie met stalen dakplaten en 
dakbedekking. De zij- en achtergevels 
zijn voorzien van een binnendooscon-
structie met isolatie en gevelbeplating. 
De voorgevel is voorzien van een Steni-
beplating. De binnenzijde van de sport-
hal kent een borstwering van 2,5 meter 
hoog van MBI-betonsteen en daarboven 
de binnendoosconstructie in kleur. De 
kleedkamers zijn voorzien van tegelwerk 
en de vloeren zijn voorzien van gietvloer 
met daaronder een rubberen laag voor 
de demping in de sportzaal zelf.

Elektravoorziening en koppelingen
Peter Wesselink, projectleider van Gebr. 
Löwik Bouw- en Betonbedrijf uit Almelo, 
beschrijft in vogelvlucht de hal. “Er zijn 
voor de elektravoorziening 201 zonne-
panelen aangebracht op het platte dak. 
Verder is er vanuit het naastgelegen 
zwembad een aantal koppelingen ge-
maakt, waaronder voor het gas dat over 
is. Ook is er een gezamenlijke entree ge-
maakt voor de sporthal en het zwembad. 
Door goed te faseren kon het zwembad 
in bedrijf blijven. De sporthal is verder 
een onderhoudsvriendelijk gebouw.”

Schuine akoestische glazen wand
Sporthal De Vlaskoel voldoet aan alle 
richtlijnen van het NOC*NSF. Wesselink: 
“Dat was een uitdrukkelijke wens van de 
plaatselijke basketbalvereniging. Omdat 
zij op hoog niveau spelen zijn alle eisen 
en voorschriften daarop toegepast. Te-
gelijkertijd profiteren de andere sporten 
hiervan.” Men heeft ervoor gekozen om 
de kantine op de eerste verdieping in 
het midden van de hal te plaatsen. Er 
is een grote glazen wand waardoor je 

De zij- en achtergevels zijn voorzien van 
een binnendoosconstructie met isolatie en 
gevelbeplating. De voorgevel is voorzien 
van een Steni-beplating.
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Beter zicht met 
schuin kozijn
Het zweet gutst van de gezichten van de sporters in de 

nieuwe sporthal De Vlaskoel in Tubbergen. De verrichtin-

gen zijn sinds de oplevering, die samenviel met de start 

van het nieuwe schoolseizoen, goed te volgen. Vanuit het 

hoger gelegen horecagedeelte kijken de bezoekers door 

een schuin oplopende glazen wand naar beneden. Dit 

opvallende deel kwam van Timmerfabriek Hilberink uit 

Geesteren, zoals alle geleverde houten binnenkozijnen 

voor het gehele gebouw. “De sponningen voor zo’n schuin 

te plaatsen element zijn anders, voor de rest is het een 

kozijn als alle andere”, zegt directeur Ronnie Hilberink. “Wij 

maken alles zelf in onze eigen moderne fabriek. Naast ko-

zijnen maken wij ook trappen en prefab dakkapellen. Alles 

gebeurt nagenoeg volautomatisch, vooral om de kwaliteit 

naar boven te halen.” Het bedrijf richt zich op de speciale 

markt, zoals luxe woningbouw met speciale trappen en 

allerlei soorten kozijnen. Uiteenlopende opdrachten komen 

van particulieren, bedrijven, woningbouwverenigingen en 

vakantieparken.

Concreet in 
vloeren
De komst van een nieuwe sporthal in Tubbergen werd enkele 

jaren uitgesteld vanwege discussie over het aantal zaaldelen, 

de locatie en de kosten. Nadat de knopen waren doorgehakt 

werd Jadi Bedrijfsvloeren uit Rijssen direct bij het project 

betrokken. Voor de nieuwbouw van sporthal De Vlaskoel in 

Tubbergen heeft Jadi Bedrijfsvloeren de isolatie onder de 

vloer verzorgd en de betonvloer geleverd en aangebracht. 

Directeur Didrich Jansen van Jadi: “Men weet precies wat 

van ons verwacht kan worden. Daar hoeven we geen 

discussie over te voeren, noch met onze opdrachtgever, 

noch met de gebruikers, dat zit gewoon goed.” Met eigen 

personeel en eigen pompen is Jadi Bedrijfsvloeren volledig 

selfsupporting en richt het bedrijf zich specifiek op be-

drijfshallen. “Dat is onze tak van sport”, aldus Jansen. “We 

kennen daarbij verschillende disciplines. Zoals staalvezel 

versterkt, traditionele vloeren, isolatie, het complete pakket 

inclusief berekeningen, en dat voor zowel de Nederlandse 

als de Duitse markt.” 

Sporthal De Vlaskoel • Tubbergen
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van bovenaf op de hele sporthal kijkt. 
Deze wand is schuin geplaatst vanwege 
de akoestiek. Ook komen er elektrisch 
uitklapbare tribunes in de sporthal, die 
eenmaal ingeklapt weer de benodigde 
speelruimte bieden. “Verschillende 
sportverenigingen en scholen hebben 
inmiddels hun intrek genomen in de hal 
en de eerste geluiden zijn zeer positief”, 
aldus Wesselink. 

SROI
Gebr. Löwik Bouw- en Betonbedrijf 
heeft veel mensen uit de gemeente op 
de loonlijst. Daarnaast heeft de hoofd-
aannemer gezorgd dat een groot deel 
onderaannemers uit de regio werd 
gecontracteerd. Ook heeft men vanuit de 
SROI werkervaringsplaatsen gecreëerd 
om mensen met een grotere afstand tot 
de arbeidsmarkt weer aan het werk te 

Er is een grote glazen wand waardoor je van 
bovenaf op de hele sporthal kijkt. Deze wand 
is schuin geplaatst vanwege de akoestiek.

krijgen. Wesselink: “Daarmee is gezegd 
dat ook de gemeente Tubbergen bijzon-
der tevreden is met het project.”

Sporthal De Vlaskoel voldoet 
aan alle richtlijnen van het 
NOC*NSF.
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Transformatie naar

‘hotelkamers’

Bravis Ziekenhuis • Roosendaal

Opdrachtgever
Bravis ziekenhuis, Roosendaal

Bouwdirectie
Beijersbergen BV, Amsterdam

Architect
aan de amstel architecten,  Amsterdam

Bouwbedrijf
Bergh Bouw, Bergen op Zoom

E/W-installaties
ENGIE Services Zuid BV, Halsteren

Complete binnenschilderwerk
Schildersbedrijf van Oeveren, Tholen

Vloeren
Certo Projectstoffering, Etten-Leur

Bouwperiode
April 2017 – juli 2018 

Bruto vloeroppervlak
5.400 m2

Het verouderde beddenhuis van het Bravis-ziekenhuis in Roosendaal heeft een 
metamorfose ondergaan. De krappe vierpersoonskamers zijn vervangen door 
ruim opgezette drie- en éénpersoonskamers waar licht en natuurtinten de sfeer 
bepalen. Huisaannemer Bergh Bouw nam de transformatie voor haar rekening.

Er is veel lichttoetreding 
en de ouderwetse kleuren 
zijn vervangen door 
rustgevende natuurtinten.
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Tekst: Margot Visser

Al sinds 2009 is Bergh Bouw als aanne-
mer betrokken bij de diverse projecten 
binnen het fusieziekenhuis Bravis, dat in 
2015 ontstond uit de samenvoeging van 
het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal 
en het Lievensberg ziekenhuis in Bergen 
op Zoom. Beide ziekenhuizen hebben 
de afgelopen jaren gefaseerd een eigen 
profiel gekregen. Bergen op Zoom richt 
zich op spoedeisende/acute en complexe 
hulp en Roosendaal op de planbare en 
oncologische zorg. Begin 2017 startte 
Bergh Bouw met de transformatie van 
het beddenhuis in Roosendaal.

Gedateerde uitstraling
Deze verpleegafdeling beslaat drie ver-
diepingen van de hoogbouw. In totaal 
gaat het om circa 5.400 m2. Renova-
tie was geen overbodige luxe volgens 
projectleider Maikel Baten. “De kamers 

‘Uitgangspunt voor 
de transformatie 
is een healing 
environment’

Een zithoekje, modern meubilair en 
sfeerfoto’s aan de wand maken het af.
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Metamorfose door 
schilderwerk
Elf jaar geleden richtte de toen pas 23-jarige Jan van Oeveren zijn eigen bedrijf op. Schildersbedrijf 

Van Oeveren is inmiddels uitgegroeid tot een middelgroot schildersbedrijf dat is gespecialiseerd 

in het onderhouden van vastgoed voor particulieren, aannemers, gemeentelijke instellingen en 

zorginstellingen. Nieuwbouw, renovatie- maar ook restauratieprojecten behoren tot de werk-

zaamheden van het in het Zeeuwse Tholen gevestigde bedrijf. Het werkgebied omvat Zeeland, 

Zuid-Holland en Brabant.

Voor het gerenoveerde beddenhuis van het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal voerde Schildersbe-

drijf Van Oeveren het complete binnenschilderwerk uit. De kamers, gangen en overige ruimtes 

zijn voorzien van een goed reinigbare muurverf in rustige, natuurlijke tinten. Gekozen is voor wit 

(RAL 9010) en een leemkleur. Deze laatste kleur komt terug in de kamers en ook op bijvoorbeeld 

het liftplein. Door de keuze van de architect voor deze natuurtinten heeft het beddenhuis een veel 

warmere en prettigere sfeer gekregen. Niet alleen de wanden, maar ook het trappenhuis werd 

aangepakt. De trapleuningen werden gestraald en vervolgens voorzien van een whitewash finish. 

Hierdoor is een nieuwe en frisse uitstraling gecreëerd. 

Met het afronden van het werk in het beddenhuis houdt het werk voor het Bravis Ziekenhuis nog 

niet op. Binnenkort start Schildersbedrijf Van Oeveren met de werkzaamheden aan de volledige bui-

tenschil van het ziekenhuis. De warme sfeer die binnen is gecreëerd zal ook hier tot uiting komen.

Naast een focus op kwaliteit is goede communicatie volgens de ondernemer de grootste kracht 

van zijn bedrijf. “Doordat we een middelgroot bedrijf zijn, zijn de lijntjes heel kort. Wij zijn ervan 

overtuigd dat duidelijke communicatie en vertrouwen de basis vormen van een prettige samen-

werking en duurzame relaties.”  

Bravis Ziekenhuis • Roosendaal
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‘Wij feliciteren het 
Bravis Ziekenhuis met 
de totaal vernieuwde 

afdelingen’

Snelliusweg 27
4691SP Tholen

Info@schildersvanoeveren.nl
0166-663808

waren erg gedateerd qua interieur en 
kleurstelling en de natte groepen waren 
echt aan vervanging toe. Ook was er van 
oudsher veel ruimte toebedeeld aan on-
dersteunende diensten zoals linnenka-
mers en kantoren. Deze indeling strookte 
niet meer met de huidige inzichten over 
het verlenen van zorg.” 

Healing environment
Uitgangspunt voor de transformatie is 
een healing environment. In deze visie 
gaat men ervan uit dat een patiënt beter 
herstelt in een prettige behandelomgeving 
met aandacht voor de mens en het leven. 
De nieuwe patiëntenkamers, met elk een 
gescheiden douche en toilet, zijn daarom 
ruimer van opzet. Er is veel lichttoetreding 
en de ouderwetse kleuren zijn vervan-
gen door rustgevende natuurtinten. Een 
zithoekje, modern meubilair en sfeerfoto’s 
aan de wand maken het af. “We hebben 
van verschillende patiënten al teruggekre-
gen dat ze het gevoel hebben dat ze in een 
hotelkamer liggen”, zegt Baten. Uitgangspunt voor de transformatie is een ‘healing environment’. In deze visie gaat men ervan uit dat 

een patiënt beter herstelt in een prettige behandelomgeving met aandacht voor de mens en het leven.`  
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Van maan
landschap 
naar spiegel
gladde vloer
In plaats van een nieuwe dekvloer koos men ervoor 

om de bestaande vloer van het beddenhuis in het 

Bravis Ziekenhuis in Roosendaal te renoveren. Dat 

bracht flink wat herstelwerk met zich mee voor 

Certo Projectstoffering. “De vloer zat vol met putten 

en bobbels. Door middel van een egalinepomp en 

grote hoeveelheden egaline hebben we een vloer 

gemaakt waar je je haar in kunt kammen”, vertelt 

Pascal Danen, mede-eigenaar van het bedrijf. 

Het is vakwerk waar Certo Projectstoffering zijn 

hand niet voor omdraait. Met een team van tien 

eigen stoffeerders heeft het stofferingsbedrijf uit 

Oud-Gastel alle kennis en expertise in huis. “We 

willen altijd kwaliteit leveren en op deze manier 

kunnen we dat het best”, aldus Danen.

Voor het gerenoveerde beddenhuis leverde en legde 

Certo PVC-vloeren op rol met opstaande plinten. De 

natte cellen zijn voorzien van PVC-vloeren op rol met 

antislip. In een aantal OK’s zijn geleidende vloeren 

aangebracht.

Certo Projectstoffering is al veertig jaar actief in 

projectstoffering, zowel vloerafwerking als raam-

decoratie. Alle typen vloeren, behalve keramische, 

kunnen worden geleverd. Ook vloerverwarming kan 

door Certo, onder de naam Floorcomfort, worden 

verzorgd. “Een succesvolle formule, klanten houden 

op deze manier alles onder één dak”, besluit Danen.

Vloerverwarming en vloerafwerking onder 
1 dak, nooit meer discussie over garantie

Showroom/kantoor
Mon Plaisir 89 | 4879 AM Etten-Leur 

Magazijn/afleveradres  
Argon 28 | 4751 XC Oud-Gastel

T 0165-567707 
E info@certoprojectstoffering.nl
I www.certoprojectstoffering.nl

Bravis Ziekenhuis • Roosendaal

Intensief traject
Het bouwbedrijf uit Bergen op Zoom 
voerde de renovatie uit in een zieken-
huis waar de zorg- en patiëntenstromen 
gewoon doorgingen. Dat maakte het 
werk er uiteraard niet makkelijker op. 
“De afdeling is helemaal kaal gesloopt, 
wat nu eenmaal niet geluidloos gaat”, 
vertelt Baten. “Met rusttijden en gefa-
seerd werken hebben we geprobeerd om 
de overlast zoveel mogelijk te beperken. 
Het was een heel intensief traject om te 
begeleiden, maar gelukkig kennen we 
de klant na acht jaar goed en weten we 
welke wensen en eisen hij heeft.” 

Baten verwacht dat dit de laatste groot-
schalige transformatieklus in Roosen-
daal is geweest. “Tijdens het slopen 
hebben we ervaren dat het gebouw tegen 
het einde van zijn levensduur aan zit. 
Nog een ronde zit er niet in, maar voor 
de komende tien à vijftien jaar kan het 
ziekenhuis er weer tegen.” 
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Einde logistieke uitbreiding
Inter-Sprint aan Distriboulevard 

in zicht

Opdrachtgever
Beheermaatschappij InterSpint BV, 
Moerdijk

Architect
VDM Architecten, Schiedam

Bouwkundige hoofdaannemer
Hercuton BV, Nieuwkuijk

Levellers
Rite-Hite Benelux BV, Twello

Lichtstraten
Dome Lichtstraten BV, Oosterhout

OH-Deuren
Doors and More BV, Eemnes

E- en W Installatie
Barth Installatietechniek BV,  
’s-Gravendeel

Sprinkler Installatie
Spie Fire Protection & Security, Tilburg

Bouwperiode
Mei 2017 – eind 2018 

Bouwprogramma
Bedrijfspand (opslag- en distributiehal) 

Bruto vloeroppervlak
26.106 m2

Tekst: Astrid Berkhout Moerdijk • Inter-Sprint

De afgelopen jaren heeft aannemer Hercuton op bedrijventerrein 
Moerdijk al flink gebouwd aan het logistiek centrum van Inter-Sprint, 
een van de meest toonaangevende leveranciers van banden in Europa. 
Eind 2018 rondt men de laatste fase van de uitbreiding af. Daarmee is de 
interne logistiek op een hoger plan gebracht en is Inter-Sprint helemaal 
klaar voor de toekomst.

Het nieuwe laaddock is 
9.120 m2 groot en maakt 
het mogelijk om het pand 
logistiek aan te rijden aan 
twee kanten. 

Industriebouw • oktober 2018 • 55

http://www.inter-sprint.nl/
http://www.vmdarchitecten.nl/
http://www.hercuton.nl/
http://www.ritehite.com/
http://www.domelichtstraten.nl/
http://www.doorsandmore.nl/
http://barthinstallatietechniek.nl/
https://www.spie-nl.com/services/fire-protection-and-security/
http://www.hercuton.nl/
http://www.inter-sprint.nl/


www.ritehite.com

Rite-Hite Benelux BV
Koppelstraat 26
7391 AK  Twello
Tel: +31-571-270 444

Rite-Hite ontwikkelt al sinds 1965  

oplossingen om de veiligheid en  

productiviteit te verbeteren en  

energie te besparen. Dit deden  

wij gisteren, dit doen wij vandaag  

en zullen wij morgen ook doen.

Rite-Hite zorgt voor een betere  

werkomgeving in magazijn- en  

productieruimte door innovatie  

en kwaliteit.

www.ritehite.com

2017_11_Ritehite_adA5.indd   1 11/1/17/w44   15:42

Op het terrein van Inter-Sprint aan de 
Distriboulevard en de Zeehavenweg 
heeft Hercuton reeds een opslaghal voor 
banden (33.129 m2), een garage met was-
straat (956 m2) en twee bedrijfsruimtes 
met kantoren (26.720 m2) gerealiseerd. 
Daar komt nu een nieuwe opslag- en 
distributiehal van 26.106 m2 bij. Construc-
tief gezien is deze hal een behoorlijke 
uitdaging, in totaal zijn hiervoor maar 
liefst 8.595 heipalen de grond in geslagen. 
De totale uitbreiding wordt in verschil-
lende fasen gebouwd. Fase 1 omvatte 
een corridor tussen het bestaande en het 
nieuwe gebouw, evenals een laaddock van 
9.120 m2, die het mogelijk maakt het pand 
logistiek aan te rijden aan twee kanten. 
In fase 2 is het nieuwe gebouw verder 
uitgebreid. Fase 3 startte met de sloop van 
het vrijkomende gebouw van Gondrand 
Traffic, waarna men verder ging met de 
nieuwbouw van het laatste gedeelte van 
de hal. In fase 4 wordt dit gecompleteerd 
met een parkeerdek van 2.000 m2. Eind 
2018 moet alles gereed zijn.

De nieuwe opslag- en distributiehal is 
ruim 26.000 m2 groot en komt op het 
terrein van Inter-Sprint in Moerdijk.

Duurzaamheid is belangrijk 
voor Inter-Sprint. Daarom is 

ervoor gekozen de constructie, 
de wanden en het dak van 

het nieuwe bedrijfspand uit te 
voeren in prefabbeton.
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Doors and More
Vlierberg 26
3755 BS Eemnes

T 035-53 13 890
F 035-53 81 443
E info@doorsandmore.nl
I : www.doorsandmore.nl

 

kwaliteit, flexibel, betrouwbaar en uitstekende service

overheaddeuren

Hybride constructie
De nieuwe bedrijfshal is ontworpen door 
VDM Architecten uit Schiedam en heeft 
een robuuste uitstraling. Hij bestaat uit 
een opslag- en distributiegedeelte. De 
verschillende ruimten zijn multifuncti-
oneel en flexibel in te delen. Duurzaam-
heid is belangrijk voor Inter-Sprint. Mede 
daarom is ervoor gekozen de constructie, 
de wanden en het dak van het nieuwe 
bedrijfspand uit te voeren in prefabbe-
ton; dit is onderhoudsarm, brandwerend 
en inbraakveilig. Bij de laaddokken is 
echter gekozen voor een hoogbouwcon-
structie van houten spanten met stalen 
dakplaten, hiermee kan het beste de 
gewenste hoogte worden gecreëerd zon-
der kolommen te hoeven plaatsen. Het 
gehele pand wordt daarnaast voorzien 
van een sprinklerinstallatie.

Conceptmatige bouwwijze
Voor het realiseren van voldoende 
daglicht heeft Dome Lichtstraten negen 
grote, gebogen lichtstraten – van 5,5 me-

ter breed en 108 meter lang – geplaatst 
in de nieuwe opslag- en distributiehal. 
Deze bestaan uit een aluminium pro-
fielensysteem met een vierwandige 
polycarbonaat beglazing, en zijn daar-
mee duurzaam en recyclebaar. Hercu-
ton heeft wederom gekozen voor haar 
kenmerkende conceptmatige manier van 
bouwen, te vergelijken met het bouwen 
met LEGO-blokken (in dit geval grote, 
geprefabriceerde betonnen elementen), 
waardoor het project in rap tempo kan 
worden gerealiseerd. Leuk om te we-
ten: wanneer dit bedrijfspand wordt 
opgeleverd, heeft Hercuton in totaal al 
100.000 m2 voor Inter-Sprint gebouwd.

Moerdijk • Inter-Sprint

Hercuton heeft gekozen 
voor haar kenmerkende 

conceptmatige manier van 
bouwen, in dit geval met 

grote, geprefabriceerde 
betonnen elementen.

In totaal zijn voor deze nieuwe 
opslag- en distributiehal maar 
liefst 8.595 heipalen de grond 
in geslagen
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Maximale transformatie 
met minimale

ingrepen

Opdrachtgever
Zaam Wonen, Stein

Architect
Frans Wijnen, FWP Architectuur, Sittard 

Aannemer
Bas Bouw BV, Maastricht

Interieur
Dols Projectinrichting, Sittard

Installateurs
Willems Installaties, Roermond
Epen Verwarming & Sanitair BV, Epen
Koelplan Airconditioning Zuid-Oost BV, 
Echt

Buitenbeglazing
Hennekens Glasbedrijf Beek, Beek

Schilder
Botterweck BV, Kerkrade

Bouwprogramma
Renovatie, aanbouw en interieuraan-
passing van het hoofdkantoor van 
woningcorporatie Zaam Wonen in Stein 

Aantal vierkante meters
ca. 995 m2

Bouwperiode
Februari – juli 2018

Tekst: Mirjam Oomens

Zaam Wonen is als woningcorporatie voortgekomen uit 
een fusie per 1 januari 1018, tussen Maaskant Wonen 
(Stein) en WBG (Born). Een gezamenlijke toekomst 
vroeg om een gezamenlijk onderkomen. 

Elke afdeling heeft een eigen 
kantoortuintje met werkplekken en 
informele zitjes, van gerecycled pvc.
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Stein • Zaam Wonen

Na een haalbaarheidsstudie onder 
diverse bestaande panden, bleek de 
renovatie van het bestaande kantoor van 
Maaskant Wonen de meest economische 
en duurzaamste keuze voor een geza-
menlijke huisvesting.

Nieuwe identiteit
Bij de realisering van de fusieplannen 
werd al in een vroege fase door de archi-
tect meegedacht over hoe huisvesting 
het fusieproces kan bevorderen. Voor het 
ontwerp van in- en exterieur, alsmede de 

planuitwerking en directievoering, werd 
FWP Architectuur aangetrokken. Archi-
tect Frans Wijnen: “Het hoofdthema van 
het PVE komt voort uit de fusiegedachte: 
één nieuwe identiteit met maximale 
openheid.” Door gebruik te maken van de 
reeds aanwezige stijlkenmerken vormt 
de nieuwe aanbouw één architectonisch 
geheel met het gerenoveerde bestaande 
volume. Het totaal biedt nu een eigen-
tijdse werkomgeving, gekenmerkt door 
transparantie en openheid. Er is veel glas 
toegevoegd. Wijnen: “We hebben zoveel 

mogelijk de basisuitgangspunten van 
het oorspronkelijke ontwerp van het 
pand behouden. De positieve punten zijn 
gerespecteerd of versterkt, de negatieve 
punten geëlimineerd of afgezwakt.”

Overzichtelijk
Het bestaande kantoor is aan het begin 
van de jaren negentig van de vorige 
eeuw ontworpen met een diagonale lijn 
als symmetrieas. Dit, in combinatie met 
een starre en beperkende draagstructuur, 
zorgde voor een onoverzichtelijk geheel 

Door gebruik te maken van de reeds 
aanwezige stijlkenmerken vormt de 
nieuwe aanbouw één architectonisch 
geheel met het gerenoveerde 
bestaande volume.

Het bestaande kantoor is 
aan het begin van de jaren 
negentig van de vorige eeuw 
ontworpen met een diagonale 
lijn als symmetrieas.
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Tunnelweg 110 Postbus 3008 T 045 545 78 18 www.botterweck-bv.nl
6468 EK Kerkrade 6460 HA Kerkrade F 045 546 04 16 info@botterweckbv.nl

BOUWKUNDIG ONDERHOUD STOFFERENSCHILDEREN GLAS & ISOLATIE

BOTTERWECK B.V. 

Hennekens Glasbedrijf Beek
Burg. van Meeuwenstraat 6

6191 ND  Beek
T: 046-4371178
E: Info@hgb.nl

www.hgb.nl

Korte lijnen en 
vakmanschap
De buitenbeglazing van de houten puien in het 

nieuwe pand van Zaam Wonen in Stein zijn voorzien 

van HR++-beglazing. Deels, daar waar dit verplicht 

is, met gelaagd glas uitgevoerd. Het voordeel van 

deze glassoort is dat bij een eventuele breuk de kans 

op letselschade veel geringer en dus veiliger zal zijn. 

Tevens zijn er buitenpuien voorzien van 30 minuten 

brandwerende HR++-beglazing. Ook deze zijn uitge-

voerd in een letsel beperkende uitvoering. 

Specialist op dit gebied is Hennekens Glasbedrijf 

Beek uit het nabijgelegen Beek. De ondernemer kon 

aannemer BAS Bouw hierdoor goed adviseren om de 

juiste glassoort te kiezen. De samenwerking met de 

werkvoorbereiding alsmede met de uitvoerders op 

het werk is zeer aangenaam verlopen. In de nieuw-

bouw is ruim zestig vierkante meter isolatieglas ge-

monteerd. Ook is er nog een kleine dertig vierkante 

meter hardglazen binnenpuien geleverd ter afschei-

ding van werk ruimtes met als doel het verminderen 

van het geluid.

Eigenaar van Hennekens Glasbedrijf Beek, Raymond 

Hennekens: “We werken voor de levering van de 

diverse glassoorten overwegend samen met AGC. Zij 

leveren goede producten, zitten in de regio en heb-

ben kundig personeel in dienst met wie we, indien 

nodig, nog even kort kunnen overleggen over het 

aangeboden glas. Ook zijn ze vlot bij het oplossen 

van reclamaties of herleveringen. Die korte lijnen en 

vakkundigheid zijn heel prettig.”

Zaam Wonen • Stein
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en een zeer ongunstige netto-bruto-
verhouding van de oppervlakte van het 
kantoorgebouw. Door op een beperkt 
aantal plaatsen strategisch gekozen de-
len van de wanden te slopen, zijn de drie 
afdelingen op een overzichtelijke wijze 
met elkaar verbonden. 
Elke afdeling heeft een eigen kantoor-
tuintje met werkplekken en informele 
zitjes, van gerecycled pvc. Voor inrichting 
en interieur is nauw samengewerkt met 
Dols Projectinrichting. 

Bestaande kwaliteiten versterken
De planvorming rondom de renovatie en 
aanbouw vormden een continue strijd 
tegen het budget. Er werd naar gestreefd 
om met relatief kleine en strategisch uit-
gekiende ingrepen, een maximale trans-
formatie te bereiken. Volgens Wijnen is 
dat gelukt. “Het belangrijkste was om de 
aanwezige, door ruimtelijke gedateerd-
heid verborgen kwaliteiten, manifest te 
maken. Er was bijvoorbeeld even sprake 
van dat de vide van de centrale entree-
hal dichtgezet zou worden ten gunste 
van extra vierkante meters. Terwijl die 
hoge hal juist de mogelijkheid voor een 
maximum aan daglicht en openheid 
bood. Dat was een van de basisuitgangs-
punten en een kwaliteit die we wilden 
behouden. De entreehal is nu getrans-
formeerd tot hét ruimtelijk visitekaartje 
van Zaam Wonen”, besluit Wijnen.

De entreehal is nu getransformeerd tot hét ruimtelijk visitekaartje van ZAAM Wonen.

Het totaal biedt 
nu een eigentijdse 
werkomgeving, 
gekenmerkt door 
transparantie en 
openheid. Er is veel 
glas toegevoegd.
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Een duurzame showroom 
voor duurzame auto’s

Showroom en werkplaats Nefkens en Terwolde • Groningen

Opdrachtgever
Nefkens Peugeot, Groningen
Terwolde Renault en Dacia, Groningen

Architect
MIES Architectuur, Ede

Constructeur
Peters & van Leeuwen BV, Gouda

Advies brandveiligheid
DLVD Advies, Velddriel

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Brands Bouwgroep BV, 
Groningen

E-Installateur
Delektro, Veenendaal

W-Installatie
Installatiebedrijf Bakker BV, 
 Oosterwolde

Grondwerk en terreininrichting
Gebr. Lambers BV, Emmen

Terreinafrastering
ABC Hekwerk Noord-Oost, Stadskanaal

Bouwprogramma
Showrooms, werkplaats, occasioncenter 
en kantoren

Bouwperiode
September 2017 – september 2018

Bruto vloeroppervlakte
Ca 5.100 m2

Op het Groningse bedrijventerrein Driebond, vlakbij 
knooppunt Euvelgunne bouwt Brands Bouw BV 
showrooms en een gezamenlijke werkplaats voor 
Peugeot-dealer Nefkens en Renault- en Dacia-dealer 
Terwolde. Zij verkopen steeds vaker duurzame 
elektrische auto’s, een goede reden om ook de 
nieuwbouw duurzaam uit te voeren.
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Tekst: Ton van de Laar

2.100 zonnepanelen
Mies Architects ontwierp een allesom-
vattend dak, waaronder alle ruimtes 
een plekje kregen. Aan de ene kant zijn 
er showrooms en aan de andere een 
werkplaats. Daartussen zijn in twee 
lagen de kantoren gesitueerd. Tussen de 
showrooms van Nefkens en Terwolde 
bevindt zich een occasionplein, waar 
beide bedrijven gebruik van gaan maken. 
Het omvangrijke dakoppervlak bood de 

Het omvangrijke 
dakoppervlak bood de 
mogelijkheid tot het plaatsen 
van maar liefst 2.100 
zonnepanelen.

mogelijkheid tot het plaatsen van maar 
liefst 2.100 zonnepanelen, waarmee 
in de gehele elektriciteitsbehoefte van 
het gebouw wordt voorzien, inclusief 
44 laadpalen voor elektrische auto’s. In 
het gehele pand is uitsluitend gebruikge-
maakt van ledverlichting en ook op het 
gebied van W-installaties is gekozen voor 
duurzaamheid. Projectleider Jan Over-
wijk van Brands Bouw licht toe: “We heb-
ben de nieuwste generatie warmtepom-
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Bestand tegen 
aardbevingen
Het nieuwe pand van Nefkens en Terwolde is gelegen 

in een gebied dat gevoelig is voor aardbevingen. Hier 

moest Peters & Van Leeuwen bij het vormgeven van de 

constructie terdege rekening mee houden. Een uitda-

gende klus die het ervaren bedrijf wel is toevertrouwd.

Van het allereerste ontwerp tot de controle op de 

uitvoering: Peters & Van Leeuwen was in alle fasen 

betrokken bij het bouwen van de constructie van 

het pand. “Gelukkig bevindt het gebouw zich aan de 

rand van het risicogebied waardoor we niet aan alle 

eisen vanuit de Nederlandse Praktijk Richtlijn voor 

aardbevingsbestendig bouwen hoefden te voldoen”, 

aldus Piet Peters. “De belangrijkste maatregel was het 

zoveel mogelijk symmetrisch vormgeven van het sta-

biliteitssysteem.” Daardoor is het pand bestand tegen 

de krachtige horizontale én verticale bewegingen die 

optreden bij een aardschok.

Hoge mate van detaillering

Eveneens noemenswaardig is het bijzondere dak – 

van 96 bij 96 meter – dat als het ware om de beide 

garages heen is gemodelleerd. De gehele ombouw-

constructie is gemaakt van staal. “Samen met Mies 

Architecten zijn we erin geslaagd deze grote op-

pervlakte er mooi uit te laten zien, dankzij een hoge 

mate van detaillering.”

16.000 m2 aan 
kwalitatief 
hoogwaardig 
straatwerk
Het grondwerk, de buitenriolering en de bestrating rondom 

de nieuwbouw van Nefkens en Terwolde waren in de ver-

trouwde handen van Gebr. Lambers (sinds 1962). Het aan-

brengen van maar liefst 16.000 m2 aan straatwerk vormde de 

afronding van de werkzaamheden.

Aan het begin van het project stuitte men al snel op een 

probleem met de ondergrond; deze bleek zettingsgevoelig. 

Onderzoek maakte duidelijk dat het geheel in de loop der 

jaren aanzienlijk zou verzakken. “Daarop is een adviseur in 

de arm genomen om te kijken hoe we dit konden oplossen”, 

vertelt Ronald Gooijer van Gebr. Lambers. “Uiteindelijk heb-

ben we wegendoek en extra zand aangebracht. Samen met 

Brands Bouw hebben we een nieuwe, behoorlijk strakke plan-

ning opgesteld. In slechts vier maanden tijd moesten we een 

oppervlakte van 16.000 m2 machinaal bestraten met grijze en 

zwarte betonklinkers. Dat zette veel druk op de ketel maar we 

hebben de klus weten te klaren.”

Nieuw ontwerp

De natheid van het terrein was sowieso een punt. Daartoe is 

een drainage-stelsel aangebracht. Gaandeweg werd boven-

dien het ontwerp van het buitenterrein aangepast om meer 

parkeerplaatsen te kunnen realiseren. Er waren dus de nodige 

hobbels maar desondanks zijn de werkzaamheden keurig vol-

gens planning uitgevoerd. “We kijken dan ook met een goed 

gevoel terug op het hele project!”
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INTELLIGENTE RUIMTEN.
FASCINEREND.

Hoe wij gewone installaties speciaal maken. 
Meer informatie? delektro.nl of bel 0318 543 278.

pen geïnstalleerd. Een gasaansluiting is 
daarom voor dit gebouw niet nodig.”

Extra windlast door aardbevingsgevaar
Brands Bouw nam het leeuwendeel 
van de bouw én de engineering voor 
zijn rekening. Op basis van het bouw-
kundig ontwerp werden zowel de E- als 
de W-installaties ontworpen. Naast de 
ruwbouw verzorgde Brands Bouw ook de 
gehele afbouw van de kantoren. De uit-
eindelijke inrichting werd verzorgd door 
de dealers, volgens de huisstijlen van 
Renault en Peugeot. Bij de bouw moest 
rekening gehouden worden met aard-
bevingen. Overwijk daarover: “Tijdens 
het ontwerpproces was nog niet bekend 
hoe aardbevingsbestendig bouwen nou 
wel of niet moest. Het rekenen met een 
extra windlast bleek de oplossing. Door 
het verhogen van de windlast komen 
er bijvoorbeeld zwaardere schetsplaten 
voor in de staalconstructie en werden de 
kolommen zwaarder gedimensioneerd, 
inclusief ankers en ankerplaten. Zo krijg 
je automatisch ook een gebouw dat be-
stand is tegen aardbevingen.”

Grondverbetering
Tot slot verzorgde Brands Bouw ook de 
verharding van het terrein. De bouw-
plaats bleek een soort moeras te zijn, 
waardoor de aannemer allereerst grond-
verbetering moest toepassen. Zwarte 
grond werd afgevoerd en een puinlaag 
aangebracht. Daar overheen kwam een 
versterkt zandpakket en vervolgens 

Groningen • Showroom en werkplaats Nefkens en Terwolde

De inrichting werd 
verzorgd door de dealers, 

volgens de huisstijlen 
van Renault en Peugeot.
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Bel 0599-612282 of ga naar ABCHEKWERK.NL

Noord-Oost

DLVD advies BV 
De Geerden 24 

5334 LE Velddriel 
T: 085 - 750 10 93 

E: advies@DLVD.nl  

Stationsplein 9F, 2801 AK Gouda
Telefoon 0182 231400, Website: www.pelecon.nl

WONINGBOUW      ADVIES      UTILITEITSBOUW      RENOVATIE
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Schuifpoort en 
hekwerk kant en 
klaar gemonteerd
ABC Hekwerk Noord-Oost uit Stadskanaal leverde en mon-

teerde de schuifpoort en het hekwerk voor de nieuwe 

showrooms van Nefkens en Terwolde. De schuifpoort wordt 

geleverd inclusief toegangscontrole en ook de overige ter-

reinbeveiliging is afkomstig van ABC, met uitzondering van 

de camerabewaking. Eigenaar Klaas Muntjewerff: “Voor ons 

was dit een mooi project. De samenwerking met alle partijen 

verliep perfect en het is natuurlijk een prachtige zichtlocatie 

om een hekwerk te mogen plaatsen.”

Eigenlijk is de montageploeg van ABC Hekwerk maar kort 

aanwezig geweest op de bouwplaats. Muntjewerff: “Zo’n 

schuifpoort wordt in onze eigen fabriek compleet in elkaar 

gezet, met alles erop en eraan, geheel volgens de wensen van 

de klant. Op locatie wordt hij vanaf de vrachtwagen in een 

keer geplaatst. Dus alle elektra is ook al voorbereid en hoeft 

alleen nog maar aangesloten te worden. Ook het hekwerk 

komt kant en klaar op de bouwplaats aan.”

Totaaladvies 
ten aanzien van 
brandveiligheid
“Waar ik vrolijk van word, is als een gebouwontwerp niet 

teveel beperkt wordt door de eisen ten aanzien van brand-

veiligheid”, zegt Corné Leeuwesteijn van DLVD Advies BV, een 

adviesbureau dat is gespecialiseerd in integrale brandveilig-

heidsoplossingen (bouwkundig én installatietechnisch) voor 

bedrijfsgebouwen. 

Door als brandbeveiligingsadviseur gelijktijdig met de archi-

tect op te trekken in een project lukt dit ook daadwerkelijk. 

Zo ook in het geval van de nieuwbouw voor autodealers 

Nefkens en Terwolde in Groningen. Om de showroom zo open 

mogelijk te houden, was het niet wenselijk om brandschei-

dingen aan te brengen. DLVD schreef een adviesrapport hoe 

het gehele gebouw als één brandcompartiment kon worden 

gerealiseerd. Ook werd het complete brandbeveiligingscon-

cept opgesteld. 

“We hebben op dit project samengewerkt met MIES architec-

ten. Zij weten hoe belangrijk het is brandveiligheid al in de 

ontwerpfase mee te nemen. Zo komt de opdrachtgever later 

niet voor verrassingen te staan”, aldus Leeuwesteijn.

drainage en bestrating. Overwijk: “Nu is 
de afwatering prima en is de bestrating 
bestand tegen de zware verkeerslasten. 
Het vergde wel de nodige afstemming en 
planning, want de grondverbetering vond 
plaats tijdens de bouw. Maar in goed 
overleg en met veel wederzijds begrip 
zijn we daar goed uitgekomen. Er staat 
vind ik, al ben ik natuurlijk een beetje 
bevooroordeeld, een prachtig pand nu, op 
een mooie locatie. Daar mogen we met 
alle partijen samen best trots op zijn.”

De bestrating is bestand gemaakt 
tegen de zware verkeerslasten.
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State-of-the-art Delektro-installatie voor Terwolde 
en  Nefkens in Groningen

Een halve hectare huisvesting, bediend 
met één app
Het gebouw is een halve hectare groot. Maar om de verlichting, camera’s, beveiligingsinstallatie of audio te 

bedienen, is een smartphone voldoende. Delektro voorzag het nieuwe pand van Terwolde Renault en Dacia 

en Nefkens Peugeot in Groningen van een state-of-the-art installatie. Van trafo tot datakabeltje.

Het 5.000 m2 grote pand – gebouwd in opdracht van PGA Nederland – valt op door z’n enorme luifel. Wat de 

argeloze voorbijganger ontgaat, is dat op dit dak maar liefst tweeduizend zonnepanelen zijn gemonteerd. 

Van trafo tot datakabeltje

“Het pand heeft een duurzame installatie, all-electric”, zegt Jacob van Leeuwen, eigenaar van Delektro. “Het 

pand heeft een eigen trafostation met middenspanningsaansluiting. Het ontwerp dat we maakten voor de 

installatie, begon dáár. Bij de trafo en de 13 meter lengte aan verdelers. En we eindigden bij de twintig laad-

palen, de vijfhonderd data-aansluitpunten en duizend stopcontacten. Een mooi voorbeeld van een integraal 

project. Zo doen we dat graag. Ontwerp én montage van alle e-disciplines, geïntegreerd.”

Binnen- en buiteninstallatie

De verschillende installaties zijn op een slimme manier met elkaar gekoppeld. Zo wordt de verlichting   

 automatisch in- of uitgeschakeld als de beveiliging wordt in- of uitgeschakeld. Via een app kan de domo-

tica-omgeving worden beheerd en bediend. “We hebben ook de terreininstallatie meegenomen in het 

ontwerp en de aanleg”, zegt Van Leeuwen. “Het terrein is voorzien van veertig lichtmasten en high-end 

beveiliging. De terreininstallatie wordt gevoed vanuit veldkasten. In deze veldkasten bevinden zich ook de 

glasvezelswitches. De afstand van beveiligingssysteem naar server is te groot voor koper. Daarom hebben 

we een glasvezelnetwerk aangelegd, met in totaal 1 kilometer glasvezel.”

Omvang

Inmiddels staat het pand vol met glimmende bolides. Gasten zullen er niet bij stilstaan dat het verse kopje 

koffie mede te danken is aan 15 kilometer voedingskabel. En zelfs de meest betrokken klant wil niet weten 

dat de monteurs van Delektro 10.000 tyraps nodig hadden. “En tóch is het ook de omvang die dit project 

z’n charme gaf”, vindt Jacob van Leeuwen. “Een staaltje van samenwerking met opdrachtgever en andere 

partners in de bouwkolom!”

Showroom en werkplaats Nefkens en Terwolde • Groningen
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Regionale partijen realiseren 
 Fietsenfabriek Van Raam in

Varsseveld

Opdrachtgever
Van Raam, Varsseveld

Bouwdirectie
Free Laar, Winterswijk

Architect
ERS Architecten bna, Terborg

Hoofd constructeur
Wiggers Ingenieurs, Varsseveld

Hoofdaannemer
Klaassengroep BV, Dinxperlo

Installaties
Heva, Varsseveld

Vliesgevel en kunststof kozijnen
Gevel Design Beek, Beek

Staalbouw
I-Metaal, Gendringen

Grondwerk
Ter Horst Groep, Varsseveld

Tekst: Natasja Bijl Varsseveld • Fietsenfabriek Van Raam

In opdracht van Van Raam, fabrikant van aangepaste fietsen, bouwen diverse 
partijen aan een nieuw bedrijfsgebouw met een omvang van ca. 12.500 m2 op 
bedrijventerrein Hofskamp ll in Varsseveld. De fabriek wordt zo ingericht dat de 
meest moderne productie- en montagetechnieken kunnen worden toegepast, 
afgestemd op een zo efficiënt mogelijke interne logistiek. 

Het nieuwe bedrijfsgebouw 
met een oppervlakte 
van 12.500 m2 wordt in 
december opgeleverd. 

https://www.vanraam.com/nl-nl
http://www.ers.nl/
https://wiggers-ingenieurs.com/
http://www.klaassen.com/
http://www.heva.nl/
https://www.gevel-design-beek.nl/
https://www.tenbrinke.com/imetaal-staalbouw.html
https://www.terhorstgroep.nl/
https://www.vanraam.com/nl-nl
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Er zat geen rek 
in de planning 
van dit project! 
Imetaal Staalbouw BV heeft voor fietsenfabriek Van Raam 

430 ton staal geleverd en gemonteerd. Dit was voor het fami-

liebedrijf uit Gendringen, dat ongeveer 6.500 ton staal per jaar 

produceert, wat je noemt ‘een grotere klus’. “Voorafgaand aan 

het project zijn we met alle betrokkenen in overleg gegaan. 

Daarna was het gewoon een kwestie van doen wat is toege-

zegd. Er zat in elk geval geen rek in de planning van dit project, 

dat was van het begin af aan duidelijk”, vertelt Rien Gerritsen, 

algemeen directeur. “Qua fabricage zitten er meer dan 3.200 

productie-uren in deze staalconstructie.” Voor de bouwvak 

heeft Imetaal Staalbouw BV de raatliggers van het magazijn 

gemonteerd. Tevens werd een start gemaakt met de montage 

van de spanten met een lengte van 35 meter, en de staalko-

lommen van de kantine. Gerritsen: “De bouwperiode viel in de 

vakantiemaanden, wat voor ons geen probleem is, dat zijn we 

wel gewend. We werken veel over de grens, vooral in Duitsland 

en ook wel in Engeland. Dit project voelt als een thuiswed-

strijd en we zijn er trots op. Wij staan voor mooie en efficiënte 

staalconstructies en gaan daarbij slagvaardig te werk!”

Ik ben content dat 
er in De Achterhoek 
gebouwd wordt! 

Aan het begin van 2018 kreeg Gevel Design Beek BV een of-

ferteaanvraag van fietsenfabriek Van Raam. Al eerder werkte 

het bedrijf samen met zowel de hoofdopdrachtgever Klaassen 

Groep als met de architect.  

 

Voor de opdrachtgever Van Raam heeft Gevel Design Van 

Beek BV in het verleden regelmatig service- en onderhouds-

werkzaamheden uitgevoerd, die overigens helemaal los staat 

van de gunning voor dit nieuwbouwproject. “Het gebouw is 

door de hoofdaannemer in verschillende fases opgedeeld. De 

planning en routing hebben we onderling afgestemd. Onze 

puien zijn per bouwdeel gemonteerd”, vertelt Ton ten Brincke, 

directeur. “Bij het uitwerken van de definitieve productieteke-

ningen is er een goede samenwerking geweest met Klaassen 

BV. Dit was ook zeker noodzakelijk in verband met de strakke 

deadline. Door een goed economisch klimaat en een gevulde 

orderportefeuille kan de levering van grondstoffen nog wel-

eens wat langer duren. We zijn dus al volop aan het produce-

ren terwijl het gebouw soms nog in de funderingsfase is!”

 

De kozijnen en vliesgevels voor dit project zijn door Gevel 

Design Beek BV geëngineerd, geproduceerd en gemonteerd, 

compleet met, zonwerende triple beglazing, bijpassende 

shadowboxpanelen, automatische deuren, domotica (deur- 

en alarmcontacten en gemotoriseerde sloten) en verdere 

noodzakelijke zetwerken en afwerkingen. 

Ten Brincke: “We hebben al veel mooie projecten in Varsseveld 

mogen maken. Dit is er een van!”

https://www.tenbrinke.com/imetaal-staalbouw.html
http://www.vanraam.nl/
https://www.gevel-design-beek.nl/
http://www.vanraam.nl/
http://www.klaassen.com/
http://www.klaassen.com/
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Varsseveld • Fietsenfabriek Van Raam

Ook voor de parkeergarage van de 

Designer Outlet te Roermond verzorgen wij 

de aluminium puien en vliesgevels 

van productie t/m montage 

T   0316-532320  

E   info@gevel-design-beek.nl

www.gevel-design-beek.nl

Postbus 12

7037 ZG, Beek
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Ook voor de nieuwbouw van
Euroma Zwolle verzorgen wij de 
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van productie t/m montage.

Ook voor de nieuwbouw van 
 Fietsenfabriek Van Raam verzorgen wij 
de aluminium puien en vliesgevels van 

productie t/m montageImetaal Staalbouw B.V.
Handelsweg 2

7081 AE Gendringen
info@imetaal.com

www.imetaal-staalbouw.nl
K.v.K. Arnhem 09085345

Tel. +31 88 5551300
Fax +31 88 5551319

Staalbouw

Ook de logistiek van het project vroeg 
om de nodige afstemming: het pro-
ject moet namelijk razendsnel worden 
opgeleverd. Toch wordt dit een minder 
grote uitdaging dan gedacht. Misschien 
wel vooral omdat de meeste (onder)
aannemers uit De Achterhoek komen en 
elkaars taal verstaan, de samenwerking 
verloopt in ieder geval gesmeerd! Dit 
project is in april gestart en de opleve-
ring staat gepland in december. 

Het nieuwe pand voor Van Raam is ont-
worpen door ERS Architecten uit Terborg 
en bestaat onder andere uit een spuiterij, 
een productie- en montageruimte, een 
showroom en een magazijn. Hoofdaan-
nemer van dit project is KlaassenGroep 
uit Dinxperlo, een bouwbedrijf dat zich 
toelegt op zowel woning- als utiliteits-
bouw en renovatiewerkzaamheden. 

Tijdwinst
“Bijzonder in dit werk is de snelheid 
waarmee het opgeleverd dient te wor-
den”, vertelt bedrijfsleider Martien te 
Molder. “Om dit te bewerkstelligen heb-
ben we het project in verschillende fases 
verdeeld. Het totale werk behelst voor 
ons een casco oplevering, de opdracht-
gever draagt zelf zorg voor de afbouw-
fase. Eind 2018 zal het pand in gebruik 
worden genomen. Wij waren onder 
andere verantwoordelijk voor het leveren 
en monteren van betonelementen.” Om 
de vaart erin te houden heeft Klaas-
sen Bouw gekozen voor het toepassen 
van Peiko kolomschoenen in de beton-
kolommen die zij zonder schoren heb-
ben geplaatst, wat voor tijdwinst zorgde. 

Strakke planning
De werkelijke montageperiode van het 
cascogebouw liep van week 24 tot en 
met week 35. Te Molder: “In het aan-

Het nieuwe pand 
bestaat onder andere 
uit een spuiterij, 
een productie- en 
montageruimte, een 
showroom en een 
magazijn

http://www.ers.nl/
https://klaassen.com/
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Onze opdrachtgevers 
weten meedenken op 
waarde te schatten! 
Ter Horst Groep heeft voor de bouwkundig aannemer het 

volledige grondwerk uitgevoerd. Daarnaast heeft het bedrijf 

in opdracht rechtstreeks via opdrachtgever Van Raam de 

complete infrastructuur aangelegd, denk daarbij aan de rio-

lering en verharding. Het was een behoorlijke klus, goed voor 

ongeveer 600.000 euro. 

“Ons bedrijf blinkt uit in meedenken. Om een voorbeeld te 

geven: we hebben in overleg met de opdrachtgever betonpla-

ten aangebracht onder het straatwerk bij de overheaddeuren 

aangebracht om verzakking door dagelijks laden en lossen 

te voorkomen. We streven er altijd naar om zaken in één keer 

goed te doen. Dat scheelt tijd, energie en ergernis. We zien dat 

onze opdrachtgevers de adviserende rol, zoals technische as-

pecten, oplossingsgerichtheid en de prijs-kwaliteitverhouding 

op waarde weten in te schatten”, meent Theo Schoenmakers, 

bedrijfsleider bij Ter Horst Sanering en Infra B.V. te Varsseveld.

Ter Horst Groep heeft veel disciplines in huis en heeft al aan 

menig project in de regio gewerkt. Schoenmakers: “De com-

municatie bij dit werk ging uitermate soepel. Het scheelt 

zeker dat je geen onbekenden van elkaar bent!” 

Ter Horst Groep
Aaltenseweg 58
7051 GV Varsseveld
Tel +31 (0)315 - 241 883

E-mail: info@terhorstgroep.nl
Website: www.terhorstgroep.nl

bestedingstraject hebben wij niet alleen 
naar de offerteprijzen gekeken, maar 
juist ook gekozen voor onderaannemers 
met wie wij in het verleden naar tevre-
denheid hebben samengewerkt en waar-
van wij wisten dat zij gemaakte afspra-
ken zouden nakomen. Dat iedereen uit 
de regio komt en de vrachtwagens niet 
het hele land door hoeven, draagt zeker 
bij aan de beperking van CO2-uitstoot. 
Voor de start zijn we met alle partijen 
om de tafel gaan zitten voor een strakke 
planning. Zowel met de architect als met 
alle uitvoerende bedrijven hebben we 
een knap staaltje vakwerk geleverd!”

Klaassen Bouw is een familiebedrijf dat 
in 1851 werd opgericht en veel loyale 
werknemers in dienst heeft. Het bedrijf 
kent een grote mate van betrokkenheid 
en ervaring. De visie van Klaassen Bouw 
– ‘het leveren van kwaliteit door een 
planmatige aanpak van bouwen’ – staat 
als een huis! 

Fietsenfabriek Van Raam • Varsseveld

https://www.terhorstgroep.nl/
http://www.vanraam.nl/




   pvvT geeft uw gebouw inhoud!

AFBOUW & INTERIEUR GEVELTECHNIEK PREFAB & MONTAGE
Laat u verrassen met een 
onderscheidende afbouw 

en interieur!

Maak van de buitenzijde van 
uw bedrijfspand een 

echte eyecatcher!

pvvT beschikt over een eigen 
productielocatie, capaciteit en 

montagemiddelen.

WIE ZIJN WIJ?
Wilt u verrast worden met een bijzondere en 
sfeervolle afbouw, uniek interieur of opvallende 
geveloplossing? Kies dan voor de creativiteit en 
het vakmanschap van pvvT. Wij verzorgen het hele 
proces vanaf engineering tot en met realisatie 
en gaan uitsluitend voor het allerbeste proces en 
eindresultaat! 

CONTACT
T:  088 205 34 60
E:  info@pvvT.nl
I :  www.pvvT.nl

pvvT
Touwslager 2, 5253 RK Nieuwkuijk  
Postbus 67, 5250 AB Vlijmen

Groepsonderneming van Janssen de Jong

 WWW.PVVT.NL
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