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GEEN GEBOUWEN, MAAR OPLOSSINGEN !

Alcoa Architectuursystemen, Harderwijk

MTS Europroducts, Maassluis

Xite, Amsterdam

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

wehkamp.nl, Zwolle

WWW.HERCUTON.NL

Hercuton b.v.
Touwslager 2, 5253 RK Nieuwkuijk

T 088 205 34 00

E info@hercuton.jajo.com

Eén aanspreekpartner, voor al uw
schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden
Visto Cleaning staat voor schoon, betrouwbaar en vooral persoonlijk. Het
continue verbeteren van duurzaamheid
is belangrijk voor Visto Cleaning. Onze
medewerkers voeren hun werkzaamheden
graag uit met milieuvriendelijke producten en
technieken. Spaarzaam omgaan met schoonmaakproducten en het zo efficiënt inzetten
van medewerkers is voor ons vanzelfsprekend.
Een persoonlijk aanpak, een stapje extra voor
de klant en aandacht voor uw specifieke eisen
en wensen op het gebied van schoonmaak.
Dat is waar Visto Cleaning voor staat! Daarom
gaat Visto Cleaning op een duurzame manier
om met mens, milieu en middelen.

www.vistocleaning.nl

VISTO CLEANING
Tuindersweg 34
2991 LR Barendrecht
info@vistocleaning.nl
06 – 14 84 72 11

Een kleine greep uit onze diensten:
• Specialistisch onderhoud
• Totale ontzorging
• Dagelijks en periodiek onderhoud
• Eenmalige schoonmaak
• Glasbewassing
• Levering producten

Naast dagelijks en periodiek
onderhoud zijn we ook voor:
• Gevelreiniging
• Onderhoud van natuursteen
• Onderhoud voor VVE’s –
huismeestertaken
• Onderhoud portieken
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Tekst: Mirjam Oomens

Turn-key nieuwbouw
all-electric sorteercentrum

DHL

Het pand krijgt 192 loading
docks en bestaat uit drie
gedeelten, waarvan het
middelste deel iets hoger is.

Opdrachtgever
DHL Parcel Benelux

Betonmortel
Voets Langeraap Beton, Velddriel

Architect
Denc Netherlands, Bussum

Verzegelen monolitische vloeren
Ashfort Formula Nederland, Roden

Aannemer en constructeur
Hercuton, Nieuwkuijk

Grondwerk, terreinriolering
en bestrating
Van der Plas Civiel BV, Giessen

Gevelkozijnen
J.M. van Delft & ZN BV, Drunen
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Funderingen en bedrijfsvloeren
Van Berlo | Experts in funderingen en
bedrijfsvloeren

Bouwprogramma
Distributiecentrum op een duurzaam
industrieterrein in Zaltbommel met
192 loading docks en voertuigopstelplaatsen op het terrein.
Bouwperiode
Januari – Q1 2019
Bruto vloeroppervlak
Terrein van 9 ha.

Zaltbommel • Sorteercentrum DHL

Het grootste e-commerce sorteercentrum van Nederland verrijst in Zaltbommel en is
volledig gasloos. Op een terrein van 9 hectare bouwt Hercuton de centrale hub voor DHL
waar vanaf het najaar van 2019 een half miljoen pakketten per dag worden verwerkt.

Voor locatie bedrijventerrein De
Wildeman is gekozen vanwege
het duurzame karakter ervan.

Het pand wordt ‘all electric’ door de toepassing van een PV-installatie op het dak.
“De zonnepanelen in combinatie met
bouwkundige en technische maatregelen
maken het gebouw uitermate duurzaam”, zegt Ivo van der Mark, algemeen
directeur van Hercuton. De maatregelen
waar hij op doelt zijn onder andere een
hogere isolatiewaarde, veel daglichttoetreding om de kunstlichtbehoefte te
verlagen en toepassing van ledverlichting. Van der Mark: “Wij hebben kunnen voorzien in deze locatie, door DHL
gewenst vanwege het duurzame karakter
van bedrijventerrein De Wildeman.”

In het hart bevindt zich een dubbele convergeerbelt
en het pand komt daar als het ware omheen.

Functionaliteit als uitgangspunt
In iets meer dan een jaar realiseert de
aannemer een gebouw dat de operatie
van DHL past als een jas. Van der Mark:
“Samen met de architecten van Denc
hebben we het complete ontwerp in 3D
uitgewerkt in ons systeem. Doordat we
vanaf het begin bij het project betrokken
waren, hebben we de hele contractvorming in drie maanden voor elkaar gekregen en de bouwvergunning snel kunnen
indienen.” Bij het ontwerp is de functionaliteit als uitgangspunt genomen.
In het hart bevindt zich een dubbele
convergeerbelt en het pand komt daar

als het ware omheen. Het pand krijgt
192 loading docks en bestaat uit drie
gedeelten, waarvan het middelste deel
iets hoger is. Van der Mark: “De meeste
distributiecentra hebben stramienafstanden, afgestemd op vaste palletmaten. Dit pand is optimaal ontworpen voor
de behoefte van DHL: alles draait om het
sorteren van de pakketten.”

Beton met hout
Beton is het hoofdmateriaal van de
nieuwbouw, in dit geval gecombineerd
met houten spanten. Met prefab beton
kan niet alleen snel worden gewerkt; het
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Beton is het hoofdmateriaal
van de nieuwbouw
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LOVE YOUR
CONCRETE,
LET US SHOW
YOU HOW
ASHFORD FORMULA

WWW.ASHFORDFORMULA.NL

Ashford Formula (betonimpregnering) is een zeer zinvolle investering vanwege de
langere levensduur van de betonvloer. Kwalitatieve verbetering door een hardere,
slijtvastere en stootvastere toplaag versus éénmalige relatief lage kosten. Hiernaast
heeft u een permanent stofvrij oppervlak, welke gemakkelijk is te reinigen.
harder, slijtvaster en stootvaster

eenvoudige reiniging en onderhoud

100% stofvrij

meer dan 60 jaar marktleider

20 jaar productgarantie

RETROPLATE

WWW.RETROPLATESYSTEM.NL

Ashford Formula is al meer als 60 jaar marktleider op gebied van beton-impregnering,
maar ook de grondlegger van de gepolijste betonvloeren industrie.
Het Retroplate Concrete Polishing System omvat vier fundamentele stappen; schuren,
verdichten, polijsten en beschermen. Door het polijsten van de vloer verandert
de monoliet afgewerkte betonvloer met weinig esthetische waarde, in een mooie
blijvende vloer met een marmeren hoogglans. Door het verdichten met Retroplate
en beschermen met Retropel (mat) of Retroguard (glans ) worden de functionele
voordelen gewaarborgd.
marmerachtige glans

harder, slijtvaster en stootvaster

verhoogde lichtreflectie

stofvrij oppervlak

leed/breeam gekwalificeerd

eenvoudige reiniging en onderhoud

Zaltbommel • Sorteercentrum DHL

heeft een hoog accumulerend vermogen, wat energie bespaart, en het is van
zichzelf al de vereiste zestig minuten
brandwerend. Omdat in het pand ook
veel mensen zullen werken en het oog
ook wat wil, is gekozen voor de combinatie met gelamineerde houten spanten.
Net als beton is hout een uur brandwerend. “Hout brandt wel, maar brandt heel
langzaam in en houdt lang zijn sterkte”,
legt Van der Mark uit. “Bovendien is hout
heel voorspelbaar, anders dan staal dat
plotsklaps alle kracht verliest wanneer de
temperatuur de vloeigrens overschrijdt.”

BREEAM Outstanding
Het pand zal het duurzaamheidslabel
BREEAM-Excellent krijgen. DHL heeft
bewust gekozen voor vestiging op een
duurzaam bedrijventerrein omdat dit
aansluit bij zijn ambitieuze milieudoelstellingen. Het gebouw wordt uitgerust
met voldoende zonnepanelen om zelfvoorzienend te zijn qua stroom, ook voor
het opladen van elektrische bestelauto’s
en vrachtwagens. Hercuton realiseert de
nieuwbouw turn-key.

Er ligt een monoliet afgewerkte vloer met een vlakheid
volgens DIN 18.202 Zeile 3. Hij is geïmpregneerd met Ashford
Formula, dat de toplaag extra hard en stofvrij maakt.

0183-44 08 22 info@vanderplas-giessen.nl

GRONDVERZET

VAN EENVOUDIGE TOT COMPLEXE GRONDWERKEN

RIOLERINGEN

ZORG VOOR OPTIMAAL AFVALWATERMANAGEMENT

WEGENBOUW

HET (HER)INRICHTEN VAN DE OMGEVING

CULTUURTECHNISCH

WERKEN AAN NATUURONTWIKKELING

WWW.VANDERPLAS-GIESSEN.NL
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Maatoplossingen
voor alle specifieke
toepassingen
Engineering
Mini Vibropalen
Systeemfunderingen
Laaddocks
Voegloze vloeren
Supervlakke vloeren

WIJ KOMEN GRAAG
BIJ U OVER DE VLOER
Van Berlo | Doornhoek 3715 | 5465 TA Veghel | +31 (0)413 - 389 090
info@vanberlo.com | vanberlo.com

2210000024_VanBerlo_Stedenbouw_230x297_Ed2.indd 1

04-04-18 10:52
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‘In één
keer goed’
Van der Plas Civiel BV realiseert de civiele inrichting van
het terrein van zes hectare. Vanwege de tijdsdruk gebeurt
dit gelijktijdig met de bouw van het DC. “Hercuton heeft
ons vanaf het begin gevraagd mee te denken over dit
werk, met als resultaat dat wij de gehele engineering van
het buitenterrein hebben opgepakt”, vertelt projectleider
Willem Jan de Bruijn.
In het voortraject was weinig tijd voor voorbereiding. Om
snel te kunnen beginnen met de bouwwerkzaamheden is
op basis van expertise de ruwe terreinopzet gemaakt. De
vrijkomende grond kon hierdoor duurzaam hergebruikt
worden voor de fundatie van het gebouw. Tijdens de
uitvoering bleek de slappe ondergrond een obstakel. Een
reguliere fundering zou niet voldoende zijn voor de zevenhonderd voertuigen die dagelijks over het terrein gaan
rijden. “De oplossing hiervoor is een cementgebonden
fundering”, zegt De Bruijn. “We halen daarmee de vereiste
klasse. Echter: wanneer deze fundatie eenmaal ligt, kun
je er niets meer onder leggen.” Dat betekende intensief
overleg met alle partijen die kabels en goten vereisten. De
Bruijn: “Niet alleen de groot gedimensioneerde riolering
– een terrein en hal van deze grootte moeten veel hemelwater afvoeren – maar ook alle kolken, het leidingwerk en
de mantelbuizen voor elektra moesten in één keer goed
zijn.” Hercuton faciliteerde het overleg met de partijen die
ondergronds ruimte nodig hadden.

www.jmvandelft.nl

Vertrouwen
De hal zelf vereist ook extra stevige fundering, wat uiteindelijk resulteert in grote drukte onder de grond: elke twee
meter een fundatiepaal en daar doorheen dus alle buizen
en leidingen. “Zowel bij de engineering als op het werk gebruiken we daarvoor GPS-positionering”, legt De Bruijn uit.
“Alle posities zijn exact bepaald op basis van coördinaten.
Zo komt elk onderdeel op de juiste plaats. Deze wijze van
samenwerken is gebaseerd op transparantie en vertrouwen.
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Vlakke bedrijfsvloer voor
DC DHL
Een vlakke bedrijfsvloer zonder voegen, Van Berlo | Experts in funderingen en bedrijfsvloeren draait
er zijn hand niet voor om. Niet voor niets is het bedrijf marktleider op dit gebied in de Benelux. Ook
voor het nieuwe distributiecentrum van DHL in Zaltbommel verzorgde Van Berlo onder meer de bedrijfsvloer. Michiel van Zon, commercieel en technisch adviseur bij het Veghelse bedrijf, vertelt erover.
“De vloer is gefundeerd op onze eigen Mini Vibropalen, in de grond gevormde ongewapende betonpalen. Die zijn aangebracht op een vooraf bepaalde onderlinge afstand en vormen zo een soort
spijkerbed waarop de vloer rust.” Op dat spijkerbed is een eveneens door Van Berlo zelf ontwikkeld
vloersysteem aangebracht, de VB Hecta® Multifunctionele Voegloze Vloer. “Het is een traditioneel
gewapende vloer,” gaat Van Zon verder, “waarbij de wapening niet alleen voldoende draagkracht
verzekert, maar ook de scheurvorming beperkt.” Ook de divisie Systeemfunderingen heeft op dit
project zijn steentje bijgedragen door het zetten van de prefab betonnen wanden. Deze worden in
huis geprefabriceerd, wat ten goede komt van de planning.

Coördinatie
Naast de bedrijfsvloer bracht Van Berlo ook verdiepingsvloeren aan en de terreinverharding voor de
laadkuilvloer buiten. Die laatste rust eveneens op Mini Vibropalen. Een en ander vergde een goede
afstemming van de werkzaamheden met aannemer Hercuton. Van Zon: “De Mini Vibropalen zijn
in twee fasen aangebracht. Eerst die voor de bedrijfsvloer, enkele maanden later pas die voor de
laadkuilvloer. Zo kon Hercuton overal goed bij met bouwmaterialen, zonder dat ze over de palen
heen hoefden te rijden.” De palen en de bedrijfsvloer binnen werden aangebracht terwijl de kolommen voor de hoofdconstructie al overeind stonden. Direct na het aanbrengen van de palen begon
Hercuton met het aanbrengen van de spanten. Ook het storten en afwerken van de vloer vergde de
nodige samenwerking. “Het is een monoliet afgewerkte vloer met een vlakheid volgens DIN 18.202
Zeile 3. Hij is geïmpregneerd met Ashford Formula, dat de toplaag extra hard en stofvrij maakt. Dat
impregneren gebeurde direct na het storten en vlinderen door Ashford Formula zelf. Een goede coördinatie was dus essentieel, gelukkig verliep de samenwerking met Ashford en Hercuton perfect.”
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Wereldspelers ontmoeten
elkaar
Dat twee internationale marktleiders elkaar vinden in het nieuwe distributiecentrum van DHL in
Zaltbommel is geen toeval. DHL zelf, marktleider op het gebied van de logistieke dienstverlening,
maakte al eerder gebruik van de diensten van Ashford Formula, wereldwijde marktleider in het
verdichten en verharden van betonvloeren. Eric Hilster, directeur-eigenaar van AFN Products BV
– Ashford Formula Nederland, is er blij mee. “Dat DHL er wederom voor gekozen heeft om hun betonvloeren te laten impregneren met Ashford Formula is voor ons van grote waarde”, zegt hij. “En het
bewijst dat voorgaande projecten, zoals DHL in Wijchen voldoen aan de eisen en de verwachtingen.”

Behalve DHL zijn ook Hercuton als aannemer en Van Berlo als leverancier van bedrijfsvloeren geen
onbekende partijen voor Ashford Formula. De drie bedrijven hebben al vele jaren een goede relatie
met elkaar en hebben al vele mooie projecten afgerond. Hilster: “De samenwerking met Hercuton en
Van Berlo | Experts in funderingen en bedrijfsvloeren verliep ook nu weer zeer voorspoedig. Zo werd
er in slechts 13 dagen ruim 29.000 m2 betonvloeren behandeld met Ashford Formula.”

Extra hard en stofvrij
Ashford Formula is een transparante vloeistof die wordt geïmpregneerd in de bovenste 6 - 8 milli
meter van de monoliet afgewerkte betonvloer, welke direct na het vlinderen van de vloer als curing
werd aangebracht. Ashford Formula kan ook prima worden toegepast op bestaande betonvloeren.
Het belangrijkste bestanddeel van Ashford Formula is Sodium Silicaat. De vloeistof gaat een chemische reactie aan met de cement en andere bestandsdelen in het beton. Door deze reactie ontstaat er
een kristallisatieproces dat de toplaag van de betonvloer tot een massief geheel maakt. Die toplaag
is dan zo dicht en verhard dat hij speciale eigenschappen heeft gekregen. Een van die eigenschappen
is, dat de vloer stofvrij is. Dit is van groot belang bij vloeren voor distributiecentra.
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BIC Bedrijfscampus • Eindhoven

BIC1,

meer dan de clustering
van bedrijvigheid

Opdrachtgever
VOF Brainport Industries Campus en
gemeente Eindhoven

Hoofdaannemer
Systabo, Enschede (onderdeel
VolkerWessels)

Ontwikkelaar
SDK Vastgoed, Eindhoven (onderdeel
VolkerWessels)

Hoofdconstructeur
Aveco de Bondt, Holten

Architect:
Vissers & Roelands architecten &
ingenieurs, Eindhoven
Stedenbouwkundige
DONA Stedenbouw, Eindhoven

Industriebouw • november 2018 • 16

Infra en omgeving
WSP InfraOntwikkeling (onderdeel
VolkerWessels)
Gevelbekleding
ColPro Building Solutions, Vroomshoop

Staalwerk
GS Staalwerken, Helmond
Inbouwunits kantoren
De Groot Groep, Vroomshoop
(onderdeel VolkerWessels)
Bedrijfsgebouw, atrium, buitenruimte en infrastructuur
Oppervlakte cluster 1: 62.000 m2
12.500 m2 verdiepingsvloeren
5.000 m2 modules
Doorlooptijd realisatie
1 jaar

Tekst: Desiree Scheid

De algehele filosofie is dat diverse bedrijven en instellingen gerelateerd aan de hightech maakindustrie zich samen clusteren onder één dak.

De eerste locatie in Nederland waar
de maakindustrie op grote schaal
faciliteiten voor productie, opslag,
logistiek, onderzoek en innovatie
gaat delen. BIC, nabij Eindhoven
Airport gelegen en omringd door de
A2 en het groen van Brainport Park.
Het wordt één derde bebouwd met
vijf grote bedrijfsgebouwen. De
eerste ‘Fabriek van de Toekomst’
is casco opgeleverd in augustus en
krijgt nu vorm.

Systabo ontwerpt, bewaakt en stuurt
Systabo, onderdeel van VolkerWessels, is een van de bouwteampartners
en uitgenodigd door ontwikkelaar SDK
Vastgoed. “Onze expertise is bewust al
meegenomen bij de eerste ontwerpen in
de initiatieffase”, verklaart Martijn Lammertink, projectleider van Systabo sinds
de DO-fase.
“Beslissingen in dit stadium hebben
namelijk grote invloed op het uiteindelijke budget, kwaliteitsniveau en gebruikerservaring. We bewaken en sturen niet
alleen op financiën, maar stellen samen
met onze partners ook veel andere
uitgangspunten vast. Van kwalitatief ontwerp en detaillering tot aan materialisatie en stramienmaatvoering. Maar ook de
engineering voor wat betreft brandveiligheid, gelijkwaardigheid van sprinklers,

compartimentering en vluchtroutes
vallen binnen de rol van Systabo. Ook
de constructeur en architect worden
aangestuurd door Systabo. Vanzelfsprekend constant in overleg met de andere
bouwteampartners. Verder bewaken wij
de doorlooptijden bij het ontwerp- en
uitvoeringsproces en sturen waar nodig
tijdig bij.”

Betere oplossingen en open innovaties
“De algehele filosofie binnen BIC is dat diverse bedrijven en instellingen gerelateerd
aan de hightech maakindustrie zich samen clusteren onder één dak. Recentelijk
hebben bedrijven als KMWE en Anteryon
het pand betrokken. Het gebouw leent
zich ook voor andere functies, zo hebben
Summa (MBO vakcollege) en diverse horecagelegenheden zich er inmiddels ook
gevestigd’, verklaart Lammertink.
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BIC Bedrijfscampus • Eindhoven
Het smart buildingprincipe van de ‘Fabriek
van de Toekomst’ geeft
maximale flexibiliteit.
De modulaire opzet laat
bedrijven adequaat
inspelen op veranderende
marktomstandigheden.

Cluster 1 krijgt
nu vorm met de
‘Fabriek van de
Toekomst’.

Totaaloplossing in bedrijfshuisvesting
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Gedreven en boordevol ambitie staat
Systabo achter haar opdrachtgevers. In
het bouwen van projecten, maar ook in het
voortraject: de inventarisatie van de eisen,
de adviezen, de architectuur en het afstemmen van de verschillende disciplines op het
eindresultaat. Wij delen graag onze kennis
en ervaring met onze opdrachtgevers.

• Logistiek
• Grootschalige retail
• BREEAM
• Ontwerp & realisatie
www.systabo.nl

De entreepartij van het prestigieuze BIC
is een duidelijke blikvanger.

Het samenbrengen van deze hightech
maakbedrijven levert een uniek ecosysteem op. Doordat bedrijven in elkaars
buurt zijn kan kennis worden gedeeld
en vinden makkelijker kruisbestuiving
plaats. Daardoor ontstaan betere oplossingen en vinden sneller open innovaties plaats. Een industrie die ook meer
verbonden is met de wereld van de IT en
big data. Die ruimte biedt een gezamenlijk
podium om vakmanschap internationaal te
etaleren en versterkt de concurrentiepositie
van de bedrijven en de regio.

Fabriek van de Toekomst
Het smart building-principe van de
‘Fabriek van de Toekomst’ geeft maximale flexibiliteit. Door middel van de
modulaire opzet kan de ontwikkelaar
inspelen op de verschillende wensen van
de eindgebruikers en de veranderende
marktomstandigheden. De gebruikers
delen daarnaast ook hoogwaardige

Amersfoort
Podium 9
3826 PA Amersfoort
Eindhoven
Dillenburgstraat 25A
5652 AM Eindhoven
W www.wspinfra.nl
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BIC Bedrijfscampus • Eindhoven

Tot één gezamenlijke hoogte
Het geavanceerde BIC ligt midden in één van de grootste stadsparken van Eindhoven. Ontwikkelaar SDK
Vastgoed benaderde WSP InfraOntwikkeling voor de openbare ruimte. Een buitenruimte om van te genieten en in te ontspannen.
Het bedenken en realiseren van die buitenruimte vat projectleider Rens van Wanrooij samen als het belopen van een evenwichtsbalk. “De samenwerking met de bouwers, de huurders en de eigenaren is complex
door ieders verschillende belangen. Het afwegen van een keur van technische, praktische, visuele maar
ook economische motieven. Het is de kunst om met alle partijen tot één gezamenlijke hoogte te komen,
en niet ten koste van een andere partij.”
Overdracht gemeente
Voor de uiteindelijke overdracht van de gronden naar de gemeente Eindhoven is goedkeuring op het ontwerp vanuit diverse invalshoeken een vereiste. “Dat geeft zeker een extra dimensie aan het project”, licht
Van Wanrooij toe. “Het gaat om eisen op landschappelijk en civiel gebied. Maar ook op het vlak van beheer
en onderhoud.”
Complexheid van locatie
“Door de specifieke locatie van BIC moesten we met de buitenruimte sowieso rekening houden met een
aantal complexe zaken. Zoals bouwen in de EHS, eisen van Airport Eindhoven, en onderzoek naar OCE.
Daarnaast bufferen en voeren we op verzoek van het Waterschap het regenwater vertraagd af.”
Niet voor niets nummer één
BIC1 kende veel nieuwe trajecten en processen. In de breedste zin van het woord; alles voor de eerste keer.
Dit project is namelijk een opmaat voor de overige zes clusters die op stapel staan. Zo zijn nu al voorbereidingen getroffen om later het afvalwater op een eenvoudige manier aan te bieden aan een Biopolis voor
de toekomstige BIC-clusters.
Genieten en ontspannen
WSP realiseert verder bij BIC1 niet alleen het riool, het grondwerk en de fundering maar ook de verharding,
bebording, het meubilair, het groen en de verlichting. Dat resulteert in veel ruimte voor natuur en een
goede verblijfskwaliteit, om van te genieten en in te ontspannen.
Bekende partijen
Systabo kende WSP al vanuit projecten op Schiphol en Jazz-City in Roermond. En op Strijp-S werken diverse
ondernemingen waaronder VolkerWessels, WSP en SdK Vastgoed samen met de gemeente Eindhoven aan
de herontwikkeling.
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faciliteiten, zoals clean-rooms, flexibele
productieruimtes, magazijnen en andere
geavanceerde voorzieningen.
“Toekomstige huurders verschillen zowel
in omvang als in type bedrijf”, licht
Lammertink toe. Ze hebben nu echter
keuze uit veel standaardopties. Concreet
betekent dit bijvoorbeeld kiezen voor een
eerste of een tweede verdiepingsvloer
op elke gewenste positie in het gebouw,
zowel voor de kantoor- als de productieruimte. Hier houden we constructief,
brandtechnisch, logistiek en bouwfysisch
al rekening mee. Die flexibiliteit in het
ontwerp bewees zich al tijdens de bouw.
Bijna zonder problemen implementeerden we diverse huurderspakketten.”
“Door de grootschaligheid, de verscheidenheid aan gebruikers en de complexiteit door de hoge mate van flexibiliteit
was het een fantastisch project om aan
mee te werken. We kijken erg uit naar
het vervolgtraject voor cluster 2.”

Vier disciplines
onder een dak
De entreepartij van het prestigieuze BIC is een duidelijke blikvanger. “Dat staat deels op het conto van
ColPro BV,” vertelt projectcoördinator Freddy Bakker.
“De grote ronde opening in het plafond, met een
diameter van 12 meter, is als concept bedacht door de
architect. Maar de gehele detaillering komt van ons.
In samenspraak met de aannemer pakten we de engineering op van de radius in het dak. Compleet, met de
witte wand-, dak-, boei- en plafondpanelen. Inclusief
de hemelwaterafvoer van de boeirand en de montage
op een stalen achter-constructie. De radiuspanelen produceerden we in onze eigen productiehal in
Vroomshoop. Waar we ook de disciplines engineering,
montage en toelevering onder ons eigen dak hebben.”

Van idee tot realisatie
ColPro ontwikkelt, fabriceert en monteert sandwichpanelen, plaatwerken van zowel RVS, gelakt staal,
aluminium voor verschillende gebruiksdoeleinden zoals
gevelbekleding, cleanrooms, koel- & vriesruimten.
Ook is ColPro actief als toeleverancier en kunnen we Aluminium composiet verwerken tot hoogwaardige panelen.
ColPro geniet in inmiddels al ruim 25 jaar van een sterke
reputatie als betrouwbare en deskundige partner.

Flexibel en voordelig
De kracht van ColPro schuilt onder meer in het feit dat het vier disciplines onder
één dak heeft: engineering, productie, montage én toelevering. De vakmensen
van ColPro beheersen het hele traject van idee en ontwikkeling tot en met
realisatie en montage.
Dat komt de kwaliteit en efficiency natuurlijk ten goede. Bovendien beschikt
ColPro over een uitgebreid en geavanceerd machinepark. Elke order wordt met
de meest geschikte machines uitgevoerd, wat ook weer van belang is voor de
afwerking en montage.
Daardoor kan ColPro flexibel en concurrerend produceren.

“Dat speciale werk, dat ligt ons wel. Het is de reden
dat we gevraagd zijn door SDK Vastgoed,” licht Bakker
toe. “Dit soort werkzaamheden doen we natuurlijk
wel vaker, maar nu allemaal gecombineerd.” Het
betrof een speciaal entreegebied dat eruit moest
springen. “Het is complex maatwerk dat alleen lukte
omdat we zowel in het voortraject als bij de eindengineering meedachten over de juiste aansluitingen.
En dan ook nog eens op een esthetisch niveau waar
de architect mee uit de voeten kon.”

De enorme materiaalkennis bij de mensen van ColPro
en het inleven in wensen van anderen pakte bij BIC erg
fraai uit. De toon voor inventiviteit en uitstraling voor
volgende fases van het project is in ieder geval gezet.

ColPro bv — Afrikalaan 2 — 7681 Vroomshoop
Tel. 0546-642428— www.colpro.nl — info@colpro.nl
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Tekst: Ton van de Laar

Eerste DC met BREEAM-Outstanding in

Noord-Nederlan

Opdrachtgever
Oldenburger | Fritom BV, Emmen

W4Y adviseurs BV, Harderwijk
(BREEAM-NL advies)

dingdocks, crossdocking faciliteiten,
trainingscentrum en kantoren

Bouwteam Design & Build
Remco Ruimtebouw, Nieuwkuijk
(hoofdaannemer)

Onderaannemers/
toeleveranciers
Drenth Installatietechniek BV, Veendam
(E- en W-installaties)

Bouwperiode
Juli 2018 – maart 2019

Adviseurs
TOP Installatiegroep, Hoogeveen
(E- en W-installaties)
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Bouwprogramma
Distributiecentrum met zes loa-

Bruto vloeroppervlakte
5.000 m2

Veendam • Oldenburger Fritom

nd

In Veendam bouwt Remco Ruimtebouw in opdracht van logistiek
dienstverlener Oldenburger|Fritom het meest duurzame distributiecentrum
van Noord-Nederland. Het gebouw voldoet aan de eisen voor de hoogste
BREEAM-classificatie Outstanding. “Dat resultaat behaal je niet zomaar”, zegt
Cees Boons, businessunit manager bij Remco Ruimtebouw.

Het nieuwe distributiecentrum
wordt “het meest duurzame
gebouw van het Noorden”.
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Ontwerpen, bouwen,
onderhouden
Drenth Installatietechniek uit Veendam verzorgt de techniek voor het nieuwe distributiecentrum van
Oldenburger|Fritom in datzelfde Veendam. “Van begin tot eind én in de toekomst”, zegt vestigingsmanager
Peter de Jonge. “Wij noemen dat OBO: Ontwerpen, Bouwen en Onderhouden”. Oldenburger|Fritom wil met
het gebouw een BREEAM-NL O
 utstanding certificaat halen. Voor de installateur wordt dit het vijfde project
met het hoogst haalbare niveau op het gebied van duurzaamheid.

Geen gasaansluiting
Drenth Installatietechniek is onderdeel van de Top Installatiegroep, waar ook de bedrijven vanPanhuis
Hoogeveen en TOP Technisch Beheer onder vallen. VanPanhuis calculeerde en engineerde het project,
Drenth verzorgt de uitvoering en TOP Technisch Beheer zal zorgen voor het beheer en de service. Dat is OBO.

De door Drenth aan te leggen elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties zijn all-electric, een
gasaansluiting komt er niet aan te pas. De Jonge somt op wat er wel geïnstalleerd wordt: “Data, elektra,
ledverlichting, sanitair, riolering, water, koeling, verwarming, luchtbehandeling, WTW, ventilatie. Er komen
1.660 pv-panelen op het dak, warmtepompen en vloerverwarming en een klimaatinstallatie in de kantoren.
Ook maken we een grijswatersysteem, waarmee regenwater gebruikt wordt om de toiletten en urinoirs
te spoelen. En natuurlijk wordt er alleen ledverlichting toegepast, ook op het buitenterrein.” Dit alles heeft
voorlopig het gewenste effect, want inmiddels is het Outstanding certificaat voor de ontwerpfase binnen.
Zodra de installaties in gebruik zijn, zullen zij intensief gemonitord worden om de prestaties in de gaten te
houden. Daartoe is in alle installaties individuele bemetering opgenomen, waarmee de prestaties worden
bijgehouden en gecontroleerd.

BREEAM-NL In-Use
Het streven naar duurzaamheid beperkt zich bij Oldenburger|Fritom niet tot het nieuwe distributiecentrum. Het bestaande complex aan de overkant van de weg zal ook aangepakt worden. Hierbij wordt
gestreefd naar het BREEAM-NL In-Use certificaat excellent (vier sterren). De Jonge: “Ook daar zijn we al druk
bezig met engineeren en inventariseren om te kijken hoe we dat kunnen aanpakken”.
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Veendam • Oldenburger Fritom

Duurzaam vanaf de tekentafel
“De hal van vijfduizend meter die we nu bouwen is de eerste
fase van wat later een DC zal worden van tienduizend vierkante meter. We bouwen volgens ons eigen concept”, begint
Boons, “maar al op de tekentafel dienden we met diverse
zaken rekening te houden om in aanmerking te komen voor
BREEAM-Outstanding.” Zo was het belangrijk om hoge isolatiewaardes te halen en moest het gebruikte hout een FSC-keurmerk hebben. “Ook werden van onze toeleveranciers diverse
certificeringen gevraagd, zoals NEN-en-ISO 14001 op het gebied
van milieumanagement. En natuurlijk was een voorwaarde dat
de installaties duurzaam zijn.”

All electric
Remco Ruimtebouw heeft een ruime ervaring met duurzaam
bouwen en heeft ook een BREEAM-NL-expert in huis. Voor dit
project werkte die samen met een externe adviseur, W4Y. Zo
is een ontwerp ontstaan dat zowel bouwkundig als installatietechnisch aan de zwaarste eisen voldoet. De E- en W-installaties
van het DC zijn all electric. Er is dus geen gasaansluiting in het
gebouw, iets wat zeker in Groningen op sympathie mag rekenen. Het pand wordt straks verwarmd en gekoeld middels een

warmtepomp, er komt automatisch dimmende ledverlichting
en er wordt een geavanceerd luchtklimaatsysteem geplaatst.
Op het dak komen zeshonderd zonnepanelen en de toiletten en
urinoirs worden gespoeld met regenwater. Oldenburger|Fritom
bouwt daarnaast op het buitenterrein een eigen milieustraat
voor een optimale verwerking van bedrijfsafval.

Behalve duurzaam ook geavanceerd
Ook in het gebruik zal het distributiecentrum van
Oldenburger|Fritom straks aan de modernste eisen voldoen. Zo
komt er naast zes loading docks ook een crossdocking faciliteit, waarbij goederen zonder tussenopslag direct van het losdock naar het laaddock verplaatst worden. Het gebouw krijgt
ook een geavanceerd systeem om pallets uit de stellingen
te halen. In eerste instantie zal dat semiautomatisch gebeuren, maar alle voorzieningen voor een automatisch systeem
worden direct geïnstalleerd. Remco Ruimtebouw legt voor dit
systeem een supervlakke vloer aan. “Al met al wordt het een
plaatje”, zegt Boons, “zowel qua uitstraling als qua duurzaamheid. We gaan er het meest duurzame gebouw van het Noorden van maken.”

Wij zijn dé klimaatspecialist die bouwt volgens het OBO-principe:






Aandacht
Praktisch
Waardevast
Betrouwbaar
Kwaliteit

Lidl Oosterhout

Hello Fresh Bleiswijk

Medisch Centrum
Hoogezand-Sappemeer
Transportweg 48C 9645 KX Veendam tel. 0598 - 619432 www.drenthtechniek.nl info@drenthtechniek.nl

onderdeel van Top Installatiegroep
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Kantoor Moermansk • Amsterdam
De constructie van
Moermansk 400 telt
zes bouwlagen. Het
bestaat uit een stalen
draagconstructie met prefab
wanden in combinatie met
kanaalplaatvloeren en een
gevlinderde druklaag.

Nieuwbouw kantoor M
 oermansk 400
met spectaculair uitzicht

over ’t IJ

Opdrachtgever/Ontwikkelaar
G&S Vastgoed, Amsterdam

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Wessels Zeist BV, Zeist

Gevelbekleding en bloembakken
Sorba, Winterswijk

Architect
ZZDP Architecten, Amsterdam

E-W-S-installaties
Schulte & Lestraden BV, Lisse

Aluminium kozijnen
Polybouw Aluminium BV, Rijssen

Constructeur
Van de Vorm Engineering, Delft

WKO-installatie
Geotherm SA, Bunschoten-Spakenburg

Bouwperiode
Maart 2018 – februari 2019

Installatie-adviseur
Hiensch Engineering BV, Amsterdam

Staalconstructie
Buiting Machinebouw en Staal
constructie BV, Almelo

Bruto vloeroppervlak
5300 m2

Industriebouw • november 2018 • 26

Tekst: Loek Schaap

De Amsterdamse Houthaven ondergaat een enorme
verandering. Voorheen een gebied voor het overladen
van timmerhout, nu dé hotspot voor creatieve bedrijven.
Bouwbedrijf Wessels Zeist, onderdeel van VolkerWessels
is op de kop van de Moermanskkade volop bezig met
drie kantoorprojecten: Moermansk 300, 400 en 500.
Moermansk 300 is inmiddels opgeleverd. Tijd om in te
zoomen op kantoor Moermansk 400.

In tegenstelling tot
bijvoorbeeld kantoor
Moermansk 300 zijn alle
balkons bij Moermansk
400 aan de voorzijde,
met een fenomenaal
uitzicht over ’t IJ.

De constructie van Moermansk 400 telt
zes bouwlagen; de constructie bestaat
uit een stalen draagconstructie met prefab wanden in combinatie met kanaalplaatvloeren en een gevlinderde druklaag. Stabiliteit van het gebouw wordt
uit de prefab wanden gehaald die in het
zicht blijven. De gevel bestaat uit een
vliesgevel, een aluminium gevelbeplating
met zwarte geanodiseerde platen en een
bloembakkenconstructie. Elk van de drie
kantoren heeft een eigen karakter, naar
een ontwerp van telkens een andere architect. In tegenstelling tot bijvoorbeeld
kantoor Moermansk 300 zijn alle balkons
bij Moermansk 400 aan de voorzijde, met
een fenomenaal uitzicht over ’t IJ.

Met bloembakken een groene gevel
Robin Boerefijn, werkvoorbereider bij
hoofdaannemer Wessels Zeist: “We kennen een korte bouwperiode. De keuze
is bijvoorbeeld gemaakt – terwijl de
constructie nog niet op zijn hoogst was
– om alvast met de vliesgevels te begin-

nen. Wat het gebouw bijzonder maakt,
is het lijnenspel, de verschillende glazen
rondingen in de vliesgevel, bloembakken
en balustraden. Het wordt een ‘groene’
gevel. Het gebouw kent lastige details.
Vooral op de balkons komen veel hoeken
samen, in de uitvoering is dat een aandachtspunt. Ook loopt de onderdorpel
van een balustrade door in de onderdorpel van de vliesgevel. Daarom hebben we
de dakranden en isolatie enigszins verlaagd om zodoende de opstanden goed in
te kunnen plakken met dakbedekking.”

Industriële look zonder plafonds
Boerefijn: “We bouwen het casco met
casco-installaties, binnenwanden en
toiletruimtes, een grote oppervlakte waar
aspirant-kopers en huurders later nog
vrij zijn om het in te delen. Wat ik leuk
vind aan dit project is de afstemming
met de installaties. Het pand heeft een
industriële look zonder plafonds. Dit
betekent dat netjes te werk gegaan moet
worden. Alles blijft in het zicht. Alle ko-

Zuid-Nederlandse Ramenfabriek B.V., opgericht in 1983, is een gerenommeerde
en toonaangevende toeleverancier in de bouwwereld, die zich richt op de
engineering, productie en montage van stalen ramen, deuren, gevels en
lichtstraatconstructies. U hebt maar één aanspreekpunt. Wij tekenen, produceren en
plaatsen het product
Alle producten worden, vanaf het eerste moment, met de grootste zorg, in een eigen
moderne werkplaats vervaardigd, waarbij voldaan wordt aan de kwaliteitseisen van
het VMRG keurmerk, SKG/KOMO en de veiligheidsnormen van het VCA* certificaat.
Door een snelle, meedenkende en degelijke uitvoering van haar projecten heeft de
Zuid-Nederlandse Ramenfabriek B.V. een aanzienlijke klantenkring opgebouwd in
alle segmenten van de bouw en industrie. Onze opdrachtgevers variëren dan ook
van bouwondernemingen, architecten,
overheidsinstanties tot aan
eindgebruikers.
Naast de productie en montage van
standaard stalen profielsystemen,
zoals Jansen en Forster, kunnen wij
ook op basis van specifieke
klantwensen oplossingen op maat
verzorgen. Bovendien hebben wij ons
gespecialiseerd in de productie en
montage van brand-, inbraak-,
uitbraak, kogel- en explosie werende puien en gevels.
Door onze zeer flexibele en veilige manier van werken, met kwaliteit hoog in het
vaandel, zijn wij steeds in staat om de projecten tot volle tevredenheid van onze
opdrachtgevers te realiseren
Zuid Nederlandse Ramenfabriek b.v. – Nijverheidsstraat 7 – Rucphen
T 0165-346420 – F 0165-348395 – informatie@znrbv.nl – www.znrbv.nl
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Kantoor Moermansk • Amsterdam

Stabiele factor in de
ruwbouw Moermansk
Bij de nieuwbouw op de kop van de Moermanskkade in de Amsterdamse Houthaven is
ook Buiting Machinebouw & Staalconstructie BV uit Almelo ingeschakeld. De staalbouwer
heeft de complete engineering, productie en montage gerealiseerd van het complete casco
van de nieuwe kantoren Moermansk 400 en 500. “We hebben samen met hoofdaannemer
Bouwbedrijf Wessels Zeist de ruwbouw omhoog getrokken”, zegt Jurgen Exterkate, projectleider bij Buiting BV. “Ook hebben we de kanaalplaatvloeren gelegd en de prefab wanden
en trappen geplaatst.” Productie en montage gebeurt in eigen beheer.

Buiting is een staalconstructiebedrijf dat met name opereert in de complexe utiliteitsbouw.
Voorbeelden daarvan zijn unieke elementen zoals diverse perronoverkappingen op bus- en
treinstations en de prachtige imposante bollenluifel, de ‘droogloop’ tussen station Utrecht
Centraal en winkelcentrum Hoog Catharijne. Ook is het bedrijf actief in de bruggenbouw,
met name in de lichte verkeersklassen, zoals voetgangers- en fietsbruggen.

Constructief
Maar ook in het segment van de kantorenbouw heeft Buiting de capaciteit en de mensen
om dit soort werken zoals Moermansk uit te voeren. Exterkate: “We bieden totaaloplossingen aan, we ontzorgen de aannemers, doordat zij de constructieve elementen aan ons
kunnen overlaten. Wij zijn dan verantwoordelijk voor de samenhang en kunnen zo beter
zorgdragen voor de complete ruwbouw.”
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Een passend product bij een
strakke architectuur

lommen, liggers, prefab wanden en zelfs
de gevlinderde monolithisch afgewerkte
vloer moesten we tijdens de bouw goed
beschermen. Ook zijn de installaties
uitgelijnd om zo min mogelijk ruimte in
beslag te nemen voor eventueel later te
plaatsen binnenwanden. Het wordt in elk
geval een prachtig pand op een prachtige
locatie. Voor Amsterdamse begrippen
zelfs goed te bereiken met fiets en auto.”

De Zuid-Nederlandse Ramenfabriek (ZNR) heeft de afgelopen
jaren veel bijzondere projecten uitgevoerd. De specialist in
het ontwikkelen, produceren en plaatsen van stalen ramen,
deuren en glasconstructies heeft binnen de utiliteitsmarkt,
de overheid, en de zorgsector zowel in Nederland als in België
een sterke naam opgebouwd, waarbij ZNR in staat is te
ontzorgen vanaf ontwerpfase tot en met montage. Ook bij de
kantoorprojecten Moermansk 300 en 400 is ZNR betrokken
vanaf het voortraject. Engineer Maarten de Jong: “Zowel bij
Moermansk 300 als bij 400 hebben wij de stalen binnenpuien
bestaande uit Forster profilering type Presto geproduceerd,
geleverd en geplaatst. Bij Moermansk 400 zijn het de puien
bij de liften en rondom het trappenhuis. Bij Moermansk 300 is
het de stalen entreepui van 4,20 meter met daarbij Contraflam Lite EW60 Mega beglazing. Het is een bijzonder project,
zeker vanwege de strakke architectuur waarbij wij een passend product in hebben mogen plaatsen.”

www.polybouw.nl

Buiting Machinebouw en Staalconstructie B.V.
is een jong, snelgroeiend en modern geoutilleerd machinebouw- en staalconstructiebedrijf.
Vanuit onze vestigingen in Broekland en Almelo werken ruim 100 goed opgeleide medewerkers aan
de productie en montage van machinedelen en staalconstructies voor de utiliteitsbouw, woningbouw,
hallenbouw en de industrie.

Buiting Machinebouw & Staalconstructie B.V.
Vestiging Broekland:
Van Dongenstraat 42, 8107 AG
Tel: (0570) 53 10 10
E-mail: info@buitingstaalbouw.nl

181803-12179_buiting.indd 1

Tot en
met Exc4

Vestiging Almelo:
Darwin 13, 7609 RL
Tel: (0546) 53 65 20
W: www.buitingstaalbouw.nl
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Distributiecentrum Lidl • Oosterhout

Opdrachtgever
Lidl Nederland GmbH, Huizen

Constructeur
Peters & van Leeuwen B.V., Gouda

Staalbouw
Van den Brink Staalbouw B.V., Barneveld

Architect
FKG Architecten aan de Zaan BNA, Koog
aan de Zaan

E-Installatie
Kromwijk Elektrotechniek B.V., Woerden

Bouwprogramma
Distributiehal

W-Installatie
Top Installatiegroep B.V., Hoogeveen

Bouwperiode
Oktober 2017 – oktober 2018

Isolatiesysteembouw
KIM Nederland BV, Apeldoorn

Bruto vloeroppervlakte
Distributiehal 54.000 m2

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Van de Ven B.V., Veghel
Adviseurs
Nieman Groep, Utrecht
Industriebouw • november 2018 • 30

Tekst: Astrid Berkhout

Lidl

realiseert het duurzaamste
distributiecentrum van Nederland

Met een oppervlakte
van 54.000 m2 wordt
het een van de grootste
én duurzaamste
distributiecentra van
Lidl in Europa.

Op Park15 in Oosterhout, langs de A15,
heeft supermarktketen Lidl een nieuw
distributiecentrum gebouwd. Het is met
een oppervlakte van 54.000 m2 niet alleen een van de grootste maar ook een
van de duurzaamste distributiecentra
van Lidl in Europa. Lidl streeft naar de
hoogste BREEAM-NL-certificering ‘Outstanding’. Daarmee levert het bedrijf een
topprestatie die hopelijk navolging krijgt
bij vele andere ondernemingen.

Duurzame bouwmaterialen

Duurzaamheid staat bij Lidl hoog in het
vaandel. De distributiecentra in Heeren-

Om te beginnen is het distributiecentrum in Oosterhout gebouwd van duurzame bouwmaterialen. Zo werden er

veen en Waddinxveen behaalden reeds
een BREEAM-NL-certificering van respectievelijk ‘Excellent’ en ‘Outstanding’. Het
ontwerp van deze panden – een basisbestek dat Lidl hanteert voor al haar distributiecentra – vormde het uitgangspunt
voor het distributiecentrum in Oosterhout. Daarnaast werd een flink aantal
extra maatregelen toegepast.

zeer strenge eisen gesteld aan het beton,
dat veelvuldig wordt toegepast in de
nieuwbouw. Dit is voor het grootste deel
gemaakt van hergebruikte grondstoffen
en bevat zo min mogelijk cement. Verder
is gebruikgemaakt van FORZ-toeslagmateriaal als schoon, veilig en volledig
circulair alternatief voor zand en grond.

Optimale isolatie en lichtinval
Om optimale isolatie te realiseren, is
gekozen voor triple isolatieglas. Dankzij
o.a. grote vensters en een daglichtrand is
er veel natuurlijke lichtinval, wat mede

Industriebouw • november 2018 • 31

Distributiecentrum Lidl • Oosterhout
Het dak is voorzien van 2.700
zonnepanelen; dit aantal zal in
2019 verder worden uitgebreid.

Een constructie
van beton en
staal

zorgt voor een aangename, comfortabele
werkplek. Het pand is verder voorzien
van ledverlichting, die is geschakeld op
daglicht, tijd en aanwezigheid. Daarnaast
zijn watertappunten aangebracht zodat
al het regenwater kan worden afgevangen en gebruikt voor beregening van het
aanwezige groen en het spoelen van het
toilet. Wat over is, vloeit terug naar het
gebied om uitdroging te voorkomen.

Peters & Van Leeuwen B.V. was al betrokken bij de realisatie van distributiecentra van Lidl in o.a. Northfleet en
Southampton beide in Groot-Brittannië, en nu dus ook in
Oosterhout. De inzet voor de hoofdconstructeur is hoog;

Groene energievoorziening

men streeft ernaar de BREEAM-NL ‘Outstanding’ score die

Het dak is voorzien van 2.700 zonnepanelen; dit aantal zal in 2019 verder
worden uitgebreid. Er zijn bovendien
14 laadpalen voor elektrisch vervoer.
Dankzij warmte- en koudeopslag is er
geen aardgasaansluiting meer nodig.

in Waddinxveen behaald is, minimaal te evenaren.

Qua constructie is voor het nieuwe distributiecentrum
in Oosterhout gekozen voor een ruime toepassing van
prefabbeton voor de kolommen, wanden en vloeren en
het gebruik van staal voor de dakconstructie. De constructie van de distributiecentra van Lidl volgt volledig het
logistieke proces van de supermarktketen. “In Oosterhout
gaan we bij wijze van experiment zelfs nog een stapje
verder”, aldus Henk van Vliet van Peters & Van Leeuwen.
“In de hal hebben we grote overspanningen gemaakt van
maar liefst 15,5 meter hoog om het logistieke proces zo
min mogelijk te hinderen. Dit moet de nieuwe standaard
worden voor alle toekomstige distributiecentra van Lidl.”

Voorbereid op de toekomst
Voor de opslag van levensmiddelen zijn grote vriesgedeelten gerealiseerd. In een specifiek deel van het pand
is rekening gehouden met uitbreiding van de vriesinstallatie in de nabije toekomst. “Hier hebben we een dubbele
constructie ingebouwd in de vloer, bestaande uit vloerverwarming en een isolatielaag.”

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

WONINGBOUW
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ADVIES

UTILITEITSBOUW

RENOVATIE

Er werden zeer strenge eisen
gesteld aan het beton. Dit is voor
het grootste deel gemaakt van
hergebruikte grondstoffen en
bevat zo min mogelijk cement.

Over een aantal jaren wil Lidl achter
het distributiecentrum een windmolen
bouwen voor extra energieopwekking.

De restwarmte die wordt geproduceerd,
benut men onder meer voor verwarming
van de kantoren en de koelinstallatie,
die uiteraard gebruikmaakt van honderd
procent natuurlijke koudemiddelen.
Groene energie die niet wordt ingezet,
wordt opgeslagen in accu’s zodat deze
kan worden aangewend op momenten dat de energielevering laag is. Een
slim beheersysteem zorgt er ten slotte
voor dat het distributiecentrum van de
toekomst ook duurzaam kan worden
gebruikt. Over een aantal jaren wil Lidl
achter het distributiecentrum een windmolen bouwen voor extra energieopwekking. Daarmee is een nul-op-de-meter
distributiecentrum binnen handbereik.

KOEL- EN VRIESHUISBOUW

ISOLATIESYSTEEMBOUW

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

vrieshuisbouw en isolatiesysteembouw. Deze is volledig afgestemd op uw

Tweelingenlaan 144

logistieke organisatie en de actuele marktontwikkelingen in uw branche.

7324 BP Apeldoorn
T. +31 (0)55 368 91 91

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

info@kim-nederland.nl
www.kim-nederland.nl
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Kinepolis • ‘s-Hertogenbosch

Het Paleiskwartier in Den Bosch, gelegen op loopafstand van het oude centrum, is recent
ontwikkeld en combineert functies als werken, wonen, onderwijs, winkelen en recreëren tot een
levendig geheel. Sinds juni heeft het er een grote publiekstrekker bij: in opdracht van Kinepolis
bouwde Bouwbedrijf Van Agtmaal er een bioscoop met zeven zalen, die duizend bezoekers kan
herbergen. Naast de bioscoop behoren ook kantoren tot deze markante nieuwbouw.
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Tekst: Ton van de Laar

Van Agtmaal

bouwt
publiekstrekker
voor Paleiskwartier

Het markante
gebouw huisvest
naast de bioscoop
ook kantoren.
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Kinepolis • ‘s-Hertogenbosch

Metselwerk dat
staat

Dakdekkers als
behangers

Jurgen Schilders Metselwerken uit Oisterwijk verzorgde

Na de vestigingen in Utrecht en Breda was Kinepolis

het metselwerk voor Kinepolis. Het bedrijf bracht zo’n

Den Bosch het derde complex van deze bioscoopgigant

2.000 m2 metselwerk aan tegen de gevels van het kan-

waarvoor Kunststof Dak Nederland de dakbedekking

toorgedeelte. Voor een groot deel betrof het staand werk:

aanbracht. Jean Paul Vink, die het Roosendaalse bedrijf

de penanten tussen de kozijnen en het metselwerk boven
de grote vliesgevel. Ook bestond het metselwerk ter
plaatse van de dakrand uit een rollaag van 21 cm. Eigenaar Jurgen Schilders is tevreden over het project. “We
hebben er met een ploeg van vijf man mooi metselwerk
aangebracht”, zegt hij. “Soms met hindernissen, zoals de
beperkte ruimte tussen het gebouw en de Paleisbrug en
de logistieke afstemming die nodig was nadat een extra
oppersteiger was vervallen. Maar de samenwerking met
aannemer Van Agtmaal en de overige partijen was prima.”

vijftien jaar geleden samen met zijn broer Jan oprichtte,
vertelt over het project. “We hebben er een lichtgrijze
pvc van anderhalve millimeter dik aangebracht, de meest
gebruikelijke pvc-dakbedekking in Nederland.”

Het meest opvallende deel van de opdracht is niet te zien
voor de buitenwereld: het dak van Kinepolis heeft een
vier meter hoge dakrand, die aan de binnenzijde bekleed
moest worden met dakbedekking. Geen dagelijkse klus
voor dakdekkers. “Onze mensen voelden zich soms net
behangers in plaats van dakdekkers”, grapt Vink. Voor de
hoge dakrand is gekozen om de vele installaties op het

Gepointmasterde voegen

dak aan het zicht van de bewoners van de omliggende

Behalve het vele staande werk, waarvoor ook extra

appartementen te onttrekken. De installaties op het dak

spouwankers nodig waren, vormde de afwerking van de

maakten overigens ook het aanbrengen van de vlakke

voegen een bijzonder aspect. Die werden gepointmas-

dakbedekking tot een complexe klus. Desondanks wist

terd. Daarvoor werden de handvorm bakstenen vol in een

Kunststof Dak Nederland de opdracht binnen de zeer

zwarte specie gemetseld, waarna de voegen direct wer-

krappe planning te voltooien.

den afgewerkt met een wieltje. Zo ontstond er een voeg
van 5 mm diep. Het pointmasteren heeft diverse voordelen, legt Schilders uit. “Er hoefde geen voeger achter
onze metselploeg aan te komen en de steiger kon meteen
gezakt worden nadat wij er waren geweest. Dat scheelt in
de huursom. Ook is de voeg beter bestand tegen weersinvloeden omdat hij uit homogeen materiaal bestaat.” Al
met al een mooie klus, met metselwerk dat letterlijk en
figuurlijk staat.
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Duurzaam
Kinepolis is een duurzaam gebouwd complex en het toepassen van pvc-dakbedekking past daar prima bij volgens
Vink. “Dat het goed recyclebaar is, vinden we daarbij niet
eens het belangrijkste argument. Wij gebruiken materiaal
met DUBOkeur, het duurzaamheidskeurmerk voor dakbedekking, maar pvc haalt zijn duurzaamheid vooral uit zijn
lange levensduur.”

Twee karakters

GPR Gebouw

Kinepolis herbergt behalve de publieksfunctie met de bioscoop inclusief foyer en
winkelruimte ook een gedeelte met kantoren. Onder het complex is een parkeergarage gerealiseerd. Het casco is grotendeels
opgetrokken uit prefabbeton, staal en
kanaalplaatvloeren. De gevels van het bioscoopgedeelte bestaan uit prefab betonnen
gevelpanelen en veel glas, met name ter
plaatse van de foyer. Die van het kantoorgedeelte zijn opgetrokken uit traditioneel
metselwerk. Zo kregen beide functies hun
geheel eigen karakter en uitstraling.

Duurzaam bouwen heeft zich in Nederland in enkele decennia van uitzondering tot regel ontwikkeld. Kinepolis scoorde een acht of hoger op alle
aspecten van de GPR Gebouw, Energie,
Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit
en Toekomstwaarde. Dit resultaat werd
onder meer bereikt door toepassing van
een WKO-installatie.

Krappe bouwplaats
Het bouwen ging niet vanzelf. “Kinepolis
staat midden in de stad en dat bracht

wel wat consequenties met zich mee”,
zegt Krijn Horsthuis, namens Van Agtmaal projectmanager van de nieuwbouw.
“Door de krapte van de bouwplaats
hadden we maar één plek ter beschikking voor de bouwkraan. Omdat er
behoorlijk zware elementen gemonteerd
moesten worden, hebben we een van de
zwaarste torenkranen van Nederland
ingezet.” Aan een zijde staat Kinepolis
op slechts 30 cm afstand van de Paleisbrug, de markante met cortenstaal
beklede loopbrug die het Paleiskwartier
over het spoor heen verbindt met de

Kinepolis scoorde een acht of
hoger op alle aspecten van de
GPR Gebouw, Energie, Milieu,
Gezondheid, Gebruikskwaliteit
en Toekomstwaarde.

Opdrachtgever
Kinepolis Group NV, Gent (België)
Architect
Hooper Architects, Oosterhout
Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Van Agtmaal BV, Oudenbosch
Adviseurs
Van Boxsel Engineering BV, Oosterhout
(constructie)
Homij Technische Installaties BV,
Eindhoven (E- en W-installaties)

Prefabbeton
Westo Prefab Betonsystemen BV,
Coevorden

Betonmortel
Voets Langeraap Beton BV,
Velddriel

Staalconstructie
SIM Staalindustrie BV, Bergeijk

Bouwprogramma
Bioscoop met 7 zalen en foyer, parkeergarage, winkelruimte en kantoren

Dakbedekking
Kunststof Dak Nederland BV,
Roosendaal
Prefab gevelpanelen
Creative Cladding BV, Weert 

Bouwperiode
Juni 2017 – oktober 2018
Bruto vloeroppervlakte
10.000 m2
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‘s-Hertogenbosch • Kinepolis

“Kinepolis staat midden
in de stad en dat bracht
wel wat consequenties
met zich mee”, zegt Krijn
Horsthuis, namens Van
Agtmaal projectmanager
van de nieuwbouw.

binnenstad. Op die brug mochten geen
steigers geplaatst worden, waardoor Van
Agtmaal een consoleconstructie tegen de
muur moest maken, om de steigers op te
laten rusten. Een soortgelijke constructie
werd bedacht om ervoor te zorgen dat
de parkeergarage van de naastliggende
appartementen gebruikt kon blijven
worden tijdens de bouw. Horsthuis: “Dat
soort voorzieningen horen een beetje bij
het karakter van de locatie. Het was een
leuke puzzel om alles op de juiste plek te
krijgen.” Bioscoop Kinepolis opende al in
juni haar deuren. De rest van het project
wordt in oktober opgeleverd.

Regio
Noord-Brabant

Gespecialiseerd in alle soorten metselwerk
Willem de Zwijgerlaan 2, 5061 TC Oisterwijk • T 06 51 11 17 97 • www.jurgenschildersmetselwerken.nl

Cinema en Creative Cladding
Beleving in een betonnen jasje

Crea�ve Cladding
Dr Schaepmanstraat 45 I NL 6004 AD Weert I Tel +31 85 06 54 185 I info@crea�vecladding.com I www.crea�vecladding.com
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Kinepolis • ‘s-Hertogenbosch

Glasvezelversterkt beton
De gevels van het bioscoopgedeelte van Kinepolis in Den Bosch zijn bekleed met gevelpanelen van
slechts twee centimeter dik glasvezelversterkt beton. Leverancier Creative Cladding BV verzorgde
niet alleen de productie, maar ook de complete engineering. Hans Dekker, eigenaar van het bedrijf
uit het Limburgse Weert, vertelt over de voordelen van de dunne betonnen gevelpanelen.

“Het is echt beton”, begint hij. “Zand, cement en water, versterkt met glasvezels in plaats van stalen
wapening. De panelen kunnen zo dun zijn omdat we geen dekking op de wapening hoeven toe te
passen. Het feit dat er weinig of geen staal in zit, betekent ook dat de panelen na afloop van hun
levensduur eenvoudig te recyclen zijn tot granulaat. Door hun geringe dikte zijn de platen licht en
nemen ze weinig ruimte in op een vrachtwagen. Dat betekent minder ritten en lichtere hulpmiddelen voor de montage. Platen tot twee vierkante meter kunnen zelfs met de hand gemonteerd worden. En dan is er nóg een groot voordeel: ten opzichte van een traditioneel gewapende betonplaat
win je zo’n acht centimeter aan dikte van het gevelpakket. Die kun je gebruiken voor extra isolatie.
Door al die voordelen kun je spreken van een duurzaam en energiezuinig product, ook al omdat we
ze kunnen produceren met lichtere machines.” Creative Cladding levert de gevelpanelen in tal van
oppervlaktestructuren. In het geval van Kinepolis een soort blokjesmotief voor de gebouwsokkel en
een travertinmotief voor de hogere geveldelen.

Unieke schroefhuls
Maar hoe hang je zo’n extreem dunne plaat op aan de gevel? Creative Cladding ontwikkelde daarvoor zelf een unieke schroefhuls voor M8-bouten. Die huls is voorzien van een zogeheten spider met
een spinnenwebachtige structuur die voorzien is van speciale haken. Dekker hierover: “Met deze hulzen halen we riante capaciteiten, zoals een uittrekkracht van 625 kilo en een afschuifkracht van meer
dan 2.500 kilo. Maar wat daarnaast ook heel belangrijk is: ondanks de geringe plaatdikte tekenen de
bouten niet af aan de zichtzijde van de gevelpanelen.”
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Snel bouwen
dankzij een
vloer met hoge
aanvangssterkte
De planning voor de bouw van Kinepolis was krap. In mei
2017 werd de eerste paal geboord en amper een jaar later,
in juni 2018, zou de bioscoop geopend moeten worden.
Voor betonleverancier Voets Langeraap Beton BV uit Velddriel betekende dit, dat voor de begane grondvloer een
mengsel gevonden moest worden met een snelle sterk-

Roosendaal | 0165 - 527 528 |

teontwikkeling. In samenspraak met MC-Bouwchemie

www.kunststofdaknederland.nl

viel de keuze op de door dit laatste bedrijf ontwikkelde
versneller MC-FastKick 111. Dit maakte het mogelijk om de
betonvloer snel monolitisch af te werken, terwijl de vloer
naast een hoge aanvangssterkte ook een hogere eindsterkte bereikte.

Tevreden
Mede-eigenaar Mark Voets is tevreden met het resultaat.
“Uiteindelijk heeft de opening van de bioscoop op de
geplande datum plaatsgevonden”, zegt hij. Behalve de
speciale mortel voor de begane grondvloer leverde Voets
Langeraap Beton ook mortel voor de door Jacbo Nederland BV geboorde palen, voor de fundering, de kraanpoer
en voor de druk- en afwerklagen van de verdiepingsvloeren. “Voor de druklagen hebben we een mengsel gebruikt
met CEM I 52,5 R, cement dat een hoge aanvangssterkte
oplevert. Ook dat leverde een versnelling van het bouwproces op. Al met al was het een geslaagd project, dat
prima is verlopen.”
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Tekst: Mirjam Oomens

Beton op

zichtlocatie
In opdracht van vastgoedontwikkelaar VAGOMIJ wordt in Nieuwkuijk
een nieuw bedrijfspand voor op- en overslag ontwikkeld van meer dan
4.600 m2. Het betreft een zichtlocatie ‘strak aan de A59’. Het pand telt
drie loodsen, waarvan één met kantoorruimte.

Het project wordt uitgevoerd door aannemer Willy Naessens Industriebouw en
bestaat uit betonskeletbouw met sandwichpanelen en binnendozen aan de
buitenzijde, afgedekt met wandplaten.
Op het dak liggen betonnen TT-liggers en
kanaalplaten met isolatie en PVC-dakbedekking. “Het perceel is al heel lang in het
bezit van de heer Harder van VAGOMIJ, en
er is besloten tegelijk met de bouw van
het pand ook huurders te zoeken”, vertelt
projectleider Herman Wijgerse. “Wij
bouwen het magazijngedeelte. Het pand
wordt in drie loodsen verdeeld. Elke loods
heeft een laadkuil en één loods heeft
kantoren erbij. Dit kantoorgedeelte krijgt
een siergevel. In de toekomst zal nog een
kantoorpand worden aangebouwd aan de
zijde van de A59.”

Milieuvriendelijk materiaal
Willy Naessens staat bekend als specialist in betonbouw. “Beton is degelijk,
duurzaam, brandveilig en heeft een
goede prijs-kwaliteitverhouding”, somt
Wijgerse op. “In een mum van tijd heb
je een hal staan van prefabbeton. De

elementen zijn geproduceerd onder ideale omstandigheden en wij werken met
eigen montageploegen.” Voor het beton
komen de grondstoffen uit de directe
omgeving, wat het gebouw een lagere
ecologische voetafdruk geeft.

Lage energiekosten
De keuze voor beton is vooral de keuze
voor de klimaateigenschappen van dit
materiaal. Beton heeft een hoog accumulerend vermogen. Daardoor is het
koel in de zomer en warm in de winter
zonder dat dit veel energie kost. Met
staal is hetzelfde comfort ook mogelijk,
maar dat vergt meer schoren en spanten. Wijgerse: “Hier heb je een betonnen
spant met overspanning van 30 meter en
dat kan nog groter als het zou moeten.”
De aannemer maakt het pand wind- en
waterdicht met kozijnen, docklevellers
en deuren.

zowel particulieren als organisaties,
voornamelijk in de provincie Noord-Brabant. Er kon niet direct gebouwd worden
omdat er op enkele plekken slechte
grondslag was. Daarom is er eerst grondverbetering toegepast. Daarna is er 60m3
infiltratiebuffers gerealiseerd voor regenwater. Hierin wordt de hwa geloosd met
een overstort naar naastgelegen sloten
en oppervlaktewater.

Grondverbetering
Het pand is een ontwerp van architect
Marquart. Dit architectenbureau ontwerpt een diversiteit aan gebouwen voor

De keuze voor beton is vooral de keuze voor de
klimaateigenschappen van dit materiaal. Beton
heeft een hoog accumulerend vermogen.

Opdrachtgever
VAGOMIJ Langstraat bv, Elshout

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

Bouwperiode
Juni – september 2018

Aannemer
Willy Naessens Industriebouw,
Nieuwkuijk

Bouwprogramma
Pand van drie loodsen / hallen met
elk een oppervlakte van 1.440 m2,
waarvan één hal een kantoorgedeelte
heeft van ca. 525 m2 bestaande uit
drie verdiepingen.

Bouwoppervlak
4.617 m2

Architect
Marquart Architecten, Raamsdonksveer
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Nieuwkuijk • Vagomij

Het project bestaat uit betonskeletbouw met sandwichpanelen en
binnendozen aan de buitenzijde, afgedekt met wandplaten.
Het pand wordt in drie loodsen verdeeld. Elke loods heeft
een laadkuil en één loods heeft een kantoorgedeelte erbij.
Dit kantoorgedeelte heeft een siergevel.

www.jmvandelft.nl
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Tekst: Mirjam Oomens

Tijdige oplevering door integrale

aanpak

De Brightlands Chemelot Campus op het Chemelot-terrein wordt uitgebreid met twee mixed-use multitenant gebouwen. Deze gebouwen genaamd X en Y combineren kantoor- en laboratoriumfuncties met
onderwijsmogelijkheden. Zo raken studenten beter bekend met dit voor de regionale werkgelegenheid
zo belangrijke terrein. Dat kan al snel, aangezien de gebouwen in hoog tempo worden gerealiseerd.

Opdrachtgever
Chemelot Campus Vastgoed C.V.,
Geleen
Projectmanagement
Brink management en advies,
Eindhoven
Architect
Van den Pauwert Architecten BNA,
Eindhoven

Installateurs:
BAM Techniek, Bunnik
Labinrichting
Vinitex Laboratoriuminrichtingen BV,
Sint-Oedenrode
Luchtbehandelingssystemen
Systemair BV, Waalwijk
Luchtkanalen
Vink Systemen BV, Katwijk

Constructeur
Adviesbureau Tielemans, Eindhoven

Verwarming en koeling systemen
Carrier Benelux, Utrecht

Aannemer
BAM Bouw en Techniek, Maastricht

Afwerking wanden
Smeets Schilderwerken Stein BV, Elsloo
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Bouwprogramma
Nieuwbouw van twee multi-tenant gebouwen X en Y bestaande uit kantoor-,
industrie- (laboratorium), vergader- en
gemeenschappelijke functies, plus tussengebouw.
Bruto vloeroppervlak
16.140 m2
Bouwperiode
Januari – december 2018

Geleen • Brightlands Chemelot Campus

De twee gebouwen
genaamd X en Y
combineren kantoor- en
laboratoriumfuncties met
onderwijsmogelijkheden.

Precies een jaar staat er voor de bouw van de
gebouwen X en Y met elk een BVO van circa
8.000 m2. Uitloop is niet mogelijk; op 1 januari
2019 staan de huurders op de stoep.

Vanwege het krappe tijdpad moet het
labmeubilair door raamopeningen naar
binnen gebracht worden.

Aannemer BAM Bouw en Techniek
Maastricht hanteert een bijzonder
strakke planning. “De enige manier
waarop we dit kunnen realiseren binnen
de gestelde termijn is om dit integraal
binnen BAM aan te vliegen”, stelt senior
projectleider Henk Janssen, tevens eindverantwoordelijke op het project.

Projectkamer
Het is een UAVgc-project waarvoor drie
maanden voor de start de opdracht werd
verstrekt. Er was op dat moment een DO
beschikbaar. Vanaf het begin is er in BIM
gewerkt. Janssen: “In Bunnik hebben wij
een centrale afdeling Advies & Engineering. Hier hebben we een projectkamer
ingericht waar ruim dertig mensen vier
maanden hebben gewerkt aan de uitwerking: engineers, BIM-tekenaars, constructeurs en projectleiders E&W. Hoewel
we in januari zijn gestart met de bouw, is
er tot in maart nog geëngineerd.”

Twee ploegen
Precies een jaar staat er voor de bouw
van de gebouwen X en Y met elk een
BVO van circa 8.000 m2. Uitloop is niet
mogelijk; op 1 januari 2019 staan de
huurders op de stoep. “Dit lukt alleen als
je tekent in BIM en lean gaat plannen,
met daily stands en veel overleg over de
planning, routing en volgorde”, verklaart
Janssen. “Met een reguliere planning
voor dit project kom je drie maanden later uit. Eén maand hebben we gewonnen
door in de bouwvak door te werken. In
de ruwbouwperiode hebben we in twee
ploegen gewerkt van 6-14 en van 14-22
uur. Enerzijds omdat je niet boven elkaar
mag werken en anderzijds omdat we het
anders in de tijd niet zouden halen. Ook
konden we de permanente bouwkraan
zo optimaal benutten.”

Werkplannen
Ook op het gebied van veiligheid en
logistiek waren er wel wat drempels te
nemen. De DSM-fabriek is vlakbij en
dus zijn de veiligheidseisen hoog. Voor
alle werkzaamheden is een vergunning
nodig op basis van een werkplan, met
daarin uitgebreide omschrijvingen van
de producten, veiligheids- en beschermingsmaatregelen. “We wisten van een
vorig project dat dit arbeidsintensief is”,
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By your side

from concept to completion
Een gezond binnenklimaat is een van de grootste
uitdagingen bij energieneutraal bouwen. Met onze
kennis en ervaring zijn we in staat om ook voor de
meest complexe klimaattechnische systemen een
eenvoudige, effectieve systeemoplossing te bieden.
Systemair is fabrikant en leverancier van het meest complete én
meest flexibele assortiment in ventilatie en klimaatbeheersing.
Vanuit gezamenlijk vertrouwen staan we u graag terzijde zodat we
voor iedere specifieke situatie het gewenste binnenklimaat creëren.
Van concept tot realisatie.

Systemair B.V.
Harderwijk · Tel: 0341 - 439 100
Waalwijk · Tel: 0416 - 685 555

www.systemair.nl

Geleen • Brightlands Chemelot Campus
zegt Janssen, “daarom hebben we een
medewerker aan het team toegevoegd
die zich alleen hiermee bezighoudt. Er is
veel informatie van leveranciers nodig.
De werkplannen hebben gevolgen voor
je flexibiliteit, dus moet je zelf in staat
zijn eventuele verrassingen op te vangen
door de werkplannen zo compleet mogelijk te maken.”

Hoog
seizoensrendement

Lab door het raam

van het totale energieverbruik in Nederland gaat naar klima-

In de laatste fase van het project worden
de infra met riolering, bestrating en beplanting tegelijk met de afbouw van het
interieur gerealiseerd. “Normaliter houd
je de gevel zo lang mogelijk open om het
interieur naar binnen te brengen, maar
daar is hier geen tijd voor”, aldus Janssen. “Dat betekent bijvoorbeeld concreet
dat het labmeubilair door raamopeningen naar binnen gebracht moet worden.”
Een strakke planning, dat is Janssen wel
gewend. “Maar dit is wat dat betreft wel
een special die meer vergt dan de reguliere bouwwijze.”

Energiebesparing begint in gebouwen, want veertig procent

tisering daarvan. Voor de koeling en verwarming van gebouwen X en Y is een duurzame oplossing gevonden in de vorm
van vier grote lucht-waterwarmtepompen die klimaatcomfort
leveren voor de gebruikers.

Al in het voortraject was leverancier Carrier betrokken bij het
project. “Wij hebben met de adviseur meegedacht in een zo
duurzaam mogelijk concept voor verwarming en koeling”,
vertelt sales engineer Nick Brouwer. “Er zijn veel producten en
dan is de vraag: welke kies je? Wil je een hoog rendement in
vollast, in deellast, of beide? Deze en andere vragen kunnen
wij helpen beantwoorden.”

Toergeregelde ventilatoren
De opdrachtgever koos voor een warmtepomp met een hoog
SCOP (seasonal coefficient of performance). Deze presteert
in het deellastgebied beter in vergelijking met een standaard
warmtepomp. “Belangrijk is het rendement over het hele
jaar”, aldus Brouwer. Alle ventilatoren in de units zijn toergeregeld, wat betekent dat ze nauwkeuriger instelbaar zijn en
minder energie verbruiken dan ventilatoren die alleen aan
of uit kunnen. De vier warmtepompen hebben een groot

BESPAREN
DOOR
INZICHT.

Zo doen wij dat.

Meer controle en hogere uptime.
Dat is Carrier Connect. De slimme
service die uw klimaatsysteem
op afstand bewaakt. Bekijk meer
voordelen van Carrier Connect op
carrier.nl/connect.

vermogen zodat ze het grootste deel van de klimaatbehoefte
energiezuinig kunnen invullen. Verder zijn ze voorzien van
Carrier Connect. “Dat is een mogelijkheid om op afstand
te monitoren. Daarmee kunnen we snel reageren op een
afwijkende COP, of wanneer een apparaat in storing dreigt te
raken”, besluit Brouwer.

carrier.nl/connect
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INFO@SMEETSSCHILDERWERKENSTEIN.NL

Coated pantone 420

Uncoated pantone 427

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

www.vinksystemen.nl
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Made in Holland
Systemair is wereldwijd fabrikant en leverancier van energiezuinige ventilatoren & accessoires, luchtverdelingsproducten & brandbeveiliging, compacte WTW-units en standaard & modulaire luchtbehandelingsunits. Een van de fabrieken voor luchtbehandelingsunits staat in Waalwijk.

Luchtbehandelingsunits worden vaak lokaal geproduceerd, omdat transport over grote afstand van
de volumineuze apparaten meestal niet gemakkelijk is. Daarnaast heeft ieder land of ieder klimaat
zijn eigen bijzonderheden. Lokale partijen zijn daar beter voor geoutilleerd. Een bijkomend voordeel
van het gebruik van lokale producten is dat het mogelijk is deze voor levering te schouwen. Dat is ook
gebeurd bij de luchtbehandelingsunits die zijn geplaatst in de gebouwen X en Y.

“Product uit de eredivisie”
In gebouw X zijn twee grote luchtbehandelingsunits geplaatst voor de laboratoria, met een capaciteit
van 55.000 m3/h. Voor de kantoren in dit gebouw is in een aparte unit voorzien. Gebouw Y heeft twee
luchtbehandelingsunits voor de kantoren, elk met een capaciteit van 42.500 m3/h. De units zijn geleverd inclusief frequentieregelaars die al in de fabriek gemonteerd en aangesloten zijn. De units zijn
zo aangeleverd dat ze op locatie alleen uit delen gekoppeld hoefden te worden. “De units komen uit
onze fabriek in Waalwijk”, vertelt accountmanager Arjan van Bladel van Systemair. “Het is een product
uit de eredivisie. Van tevoren is de opdrachtgever in onze fabriek geweest om de units te inspecteren.
Trots als we zijn op ons product, waarderen we het als klanten deze mogelijkheid benutten.”

Projectspecifieke configuratie
De luchtbehandelingsunits die in dit project zijn toegepast, kennen vele configuratiemogelijkheden
en kunnen daarmee op maat worden gemaakt. In de toevoer naar de laboratoria is een koolstoffilter
opgenomen en diverse componenten aan de afzuigzijde zijn voorzien van een extra coating om ze
voor een laboratoriumomgeving geschikt te maken. “Ventileren doe je doorgaans voor de ondersteuning van een (productie)proces of voor een gezond binnenklimaat. In laboratoria zijn beide aspecten
van belang. De functionaliteiten die je aanbrengt om het proces gecontroleerd te laten plaatsvinden,
zijn er tegelijkertijd op gericht een schone en veilige omgeving voor de aanwezigen te creëren. Zo ook
in dit project”, besluit Van Bladel.
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Elke twee dagen een volle
trailer luchtkanalen
In de twee gebouwen op Chemelot campus is bijna 15.000 m2/m1 luchtkanalen gemonteerd door Vink
Systemen. Hierbij is 800 m2 uitgevoerd als PUR-POL kanaalwerk. Vanwege het hoge bouwtempo betekende dit dat elke acht dagen een verdieping gereed moest zijn. “Omgerekend is dat een volle trailer
luchtkanalen in twee dagen”, vertelt projectleider Tom Kemperman. “Om dit te realiseren was het zaak
de materialen zo snel mogelijk uit de wagen op de juiste verdiepingsvloer te krijgen. Hiervoor hebben
wij op maat gemaakte transportkarren ingezet.”

Kemperman: “De logistiek van het verticaal transport was door BAM uitstekend geregeld. Zowel de
bouwliften als de kranen waren voldoende beschikbaar. Er werd met een strak gepland ticketsysteem
gewerkt. Binnen een uur waren de trailers weg en was het materiaal op de juiste vloer.” De aanwezige
voorzieningen maakten het ook gemakkelijker om de enorme technische ruimtes te realiseren, met
kanalen van 3.20 x 1.50 en geluiddempers van ongeveer 500 kilo. Kemperman: “In deze technische
ruimtes werkten wij samen met onze zuster Vipe Welding die de piping realiseerde. Dit gaf de nodige
efficiencyvoordelen. Zoals makkelijke samenwerking en communicatie, elkaar ondersteunen waar
nodig en gezamenlijk gebruik van klimmateriaal.”

In één keer goed
Kemperman prijst zijn chef-monteur voor diens rol in de uitvoering op de werkvloer. “We hebben
in teamverband gekeken naar specifieke kwaliteiten en de mensen ingezet waar ze goed in zijn. In
het voortraject hebben we afspraken gemaakt over de routing op de vloeren. De communicatie met
medebouwers was ook van belang; de daily stands van de aannemer hebben hieraan een belangrijke
bijdrage geleverd. Bij dit soort projecten is het van belang om het in één keer goed te doen. Onderlinge coördinatie, een correcte werktekening en afstemming van de bouwvolgorde zijn dan essentieel.”
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“Het zijn behoorlijk wat
vierkante meters”
Gezien de tijdsdruk op het project had BAM als voorwaarde gesteld dat er werd samengewerkt met
bij het bedrijf bekende onderaannemers. Voor het behang- en schilderwerk werd Smeets Schilder
werken Stein BV in de arm genomen.

De werkzaamheden betreffen het behangen met glasvlies inclusief het latexen van alle wanden van
de gebouwen X en Y. “Het zijn niet zozeer de werkzaamheden die dit project voor ons bijzonder maken, maar meer de hoeveelheden en de strakke planning”, vertelt bedrijfsleider Maurice Franssen. “Het
zijn behoorlijk wat vierkante meters. Onze uitvoerder Werner van Osch is bijna dagelijks aanwezig om
de werkzaamheden samen met onze voormannen in goede banen te leiden. BAM heeft de coördinatie
van de werkzaamheden goed onder controle en zorgt ervoor dat er druk op de ketel blijft staan. Dat
moet ook, want wanneer je achter raakt, komen andere partijen in de knel met de planning. Alles is
strak op elkaar afgestemd en dit houdt alle partijen scherp.”

Mentaliteit
Het voortraject vergde veel aandacht. Franssen: “Elk materiaal dat we gebruiken, moet op het werkplan staan, van kit tot verf. Van tevoren hebben we dit nog met BAM afgestemd, want je kunt niets
vergeten. Wat niet op de lijst staat, mag je niet gebruiken. Dan bestaat de kans dat je stil komt te
staan in het werk.” Gemiddeld lopen er vijf schilders op het werk rond. “Er zijn veel warme dagen bij
de uitvoering van dit project en de mannen lopen in het kader van de veiligheidseisen continu met
lange mouwen, helm, bril en masker. Voor hen is dat niet altijd even plezierig, maar ze begrijpen de
achtergrond. Wij waarderen hun betrokkenheid bij dit project. Onder deze omstandigheden is het niet
altijd even prettig werken, maar we horen ze niet klagen”, stelt Franssen vast.
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Menken Keuken • Sassenheim

Om een verdere expansie te kunnen faciliteren wordt de nieuwe productie- en opslagfaciliteit gebouwd op bedrijventerrein Einsteinpark in Sassenheim.

Zuid-Hollandse
saladefabrikant verdubbelt
bedrijfsoppervlakte

Brood- en toastsaladeproducent De Menken Keuken realiseert een nieuw bedrijfspand in
Sassenheim. Hiermee verdubbelt de totale bedrijfsoppervlakte van het familiebedrijf uit de
Bollenstreek. De uitbreiding is nodig om verdere groei van het bedrijf mogelijk te maken.

Opdrachtgever
De Menken keuken, Sassenheim

Hoofdaannemer
De Vries en Verburg, Stolwijk

Architect
STOL Architecten BV, Lisse

Koel- en vriescellen
KIM Nederland BV, Apeldoorn
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Grond- en straatwerk
Weld Infra & Milieu BV, Alphen a/d Rijn

Tekst: Margot Visser

De nieuwbouw wordt gerealiseerd door bouwbedrijf De Vries en Verburg uit Stolwijk.
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Om verdere expansie te
kunnen faciliteren, wordt
een nieuwe productie- en
opslagfaciliteit gebouwd

Ruim vier decennia bestaat voedings
middelenbedrijf De Menken Keuken, dat
inmiddels wordt geleid door de tweede
generatie. Er zijn circa 300 medewerkers
werkzaam bij de onderneming. De Men
ken Keuken levert salades, sauzen en
gesneden en verpakte vleeswaren, met
name onder private label, aan super
markten, cateringorganisaties en de
horeca, in Nederland en daarbuiten. De
afgelopen jaren heeft de saladeprodu
cent een sterke groei doorgemaakt door
meer export en assortimentsuitbreiding.
Om verdere expansie te kunnen facili
teren, wordt een nieuwe productie- en

De nieuwe bedrijfshal zal worden gebruikt als opslag voor zowel eigen gebruik als voor de verhuur.

KOEL- EN VRIESHUISBOUW

ISOLATIESYSTEEMBOUW

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

vrieshuisbouw en isolatiesysteembouw. Deze is volledig afgestemd op uw

Tweelingenlaan 144

logistieke organisatie en de actuele marktontwikkelingen in uw branche.

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

Familiebedrijf De Menken Keuken uit de Bollenstreek verdubbelt
de bedrijfsoppervlakte met de nieuwe volledig gekoelde bedrijfshal.

opslagfaciliteit gebouwd op bedrijven
terrein Einsteinpark in Sassenheim.
Bouwbedrijf De Vries en Verburg uit Stol
wijk realiseert de nieuwbouw, waarvan
de 7.320 m2 grote, volledig gekoelde,
bedrijfshal zal worden gebruikt als op
slag voor zowel eigen gebruik voor hun
vestiging aan de Edisonstraat als voor
de verhuur. Architectenbureau STOL
Architecten uit Lisse nam het ontwerp
voor haar rekening. De nieuwbouw wordt
naar verwachting begin 2019 opgeleverd.

Constructief voorbereid
op de toekomst
De Menken Keuken zal haar nieuwe bedrijfshal in eerste
instantie slechts gedeeltelijk zelf gebruiken voor opslag. Op
termijn wil de saladespecialist echter het volledige pand als
productiefaciliteit gaan gebruiken. Voor beide fases heeft
ingenieursbureau Faas en Van Iterson uit Sassenheim de
constructieberekeningen gemaakt. De hal is geschikt gemaakt
voor de toekomstige plaatsing van koel- en vriescellen door op
verschillende plaatsen uit te gaan van een vloerbelasting van
3.000 kg/m2. Het achterste gedeelte, dat eerst zal worden verhuurd en om die reden is voorzien van rails voor rijstellingen, is
berekend op de latere toevoeging van een tussenvloer. Ook is
rekening gehouden met een installatieruimte en zijn de docks
geïsoleerd uitgevoerd. Zo zijn alle constructieve voorzieningen
getroffen voor het gebruik van de hal als productiefaciliteit.
“Als kleiner bureau zijn we in staat om snel te schakelen. Dat
was op dit project, met een korte doorlooptijd en flinke planwijzigingen die nieuwe berekeningen vereisten, noodzakelijk”,

Wattstraat 52 Sassenheim | T 0252 234 950 | info@faasenvaniterson.nl | www.faasenvaniterson.nl

aldus verantwoordelijk constructeur Richard van Veen.

Bepacom • Raalte

Opdrachtgever
Bepacom BV, Raalte

E-Installatie
Tobi Ellenbroek Elektro VOF, Raalte

Monoliet gestorte betonvloeren
JADI Bedrijfsvloeren, Raalte

Architect
Idplus bouwdesign & bouwadvies bv,
Luttenberg

W-Installatie
Winkels Disselhorst Installatietechniek BV,
Raalte

Dak- en wandbeplating
Olthof Dak-, wand- en gevelbeplating,
Nijverdal

Constructeur
Constructiebedrijf Kruiper BV, Raalte

Prefabbetonelementen
Olbecon Betonconstructies BV, Lochem

Systeemwanden en Plafonds
De Afbouwcombinatie, Zwolle

Hoofdaannemer
Aannemersbedrijf Vosman BV, Raalte

Grond- en straatwerk
REKO Raalte BV, Raalte

Staalconstructie
Constructiebedrijf Kruiper BV, Raalte
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Tekst: Natasja Bijl

Het pand

staat op
280 mortelschroefpalen!

Bouwen vanuit vertrouwen is het
credo van Bouwbedrijf Vosman
uit Raalte. Dit gedachtegoed
past helemaal bij de realisatie
van het nieuwe bedrijfspand
voor Bepacom. Bepacom gunde
Bouwbedrijf Vosman BV de
opdracht en ging niet verder
winkelen.

“Voor mij is dit een aanbesteding geweest, zoals het hoort en zoals wij graag
werken. We zijn open en eerlijk tegen elkaar geweest, en hebben gezegd: voor die
prijs kunnen wij dit doen. Dat is transparant zijn! Meestal zie je bij een aanbesteding dat alles vooraf wordt voorgekauwd,
een architect of ontwerpbureau dat tot
in de details vertelt welke materialen je
moet gebruiken, etc. Dan gaan dingen
vaak niet goed. Wij hebben het geluk gehad in een bouwteam te kunnen werken
met een opdrachtgever die vertrouwen
had in onze kennis en kunde”, vertelt

In dit geïsoleerde pand is
daarom gekozen voor een
warmteopwekking waarbij
bij het produceren van
warmte de vrijgekomen
koude kan worden
opgeslagen in de grond.
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Bepacom • Raalte

“Diversiteit in
techniek”
DLVD advies BV
De Geerden 24
5334 LE Velddriel
T: 085 - 750 10 93
E: advies@DLVD.nl

winkelstechniek.nl

Winkels: toekomst door techniek
Als technisch dienstverlener biedt Winkels Techniek al jarenlang flexibele
oplossingen op gebied van elektrotechniek, werktuigbouwkunde, ICT en
beveiliging. Vanuit diverse vestigingen in Oost-Nederland voorzien we onder
meer woningcorporaties, ziekenhuizen, zorginstellingen en de industrie van
innovatieve installatietechniek, diensten, service en onderhoud.

Enschede - Raalte - Vorden
e info@winkelstechniek.nl
i winkelstechniek.nl
t (088) 426 2000

Olthof Beplating uit Nijverdal
leverde en monteerde voor
Bepacom al het plaatmateriaal.

directeur Remco Harink. “Om maar één
voorbeeld te noemen: de kavel die is aangekocht voor deze nieuwbouw liep wel
2 meter af. We hadden ervoor kunnen
kiezen om op staal te funderen, maar
dan hadden we wel heel veel vulzand
moeten aanvoeren. Uiteindelijk kom je
samen tot een andere oplossing. We hebben het pand nu op 280 mortelschroefpalen gefundeerd. Deze palen hebben een
lange levensduur, de manier van plaatsing veroorzaakt geen trillingen en de

REKO

RAALTE
De kracht van een
sterke combinatie!

omgevingsgrond wordt niet beschadigd.”
Om het stukje ‘groen’ en energieneutraal
te waarborgen, heeft Bouwbedrijf Vosman BV uitsluitend gebruikgemaakt van
FSC-gecertificeerd hout.
Harink: “Wij staan voor innovatie en een
scherpe prijs. Door onze aanpak is het
niet nodig om het te realiseren project
met allerlei regeltjes en procedures te
omlijsten. Een tevreden opdrachtgever is
waar we het uiteindelijk voor doen!”

 Asbestsanering
 Bodemsanering
 Sloopwerken
 Wegenbouw
 Containers
 Transport
 Zandwinning
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Bepacom • Raalte
De oppervlakte van het pand is in totaal 3550 vierkante
meter: 1050 vierkante meter kantoorruimte en de overige
2500 vierkante meter is montage- en magazijnruimte.

Trots op het
eindresultaat

Flexibel op het gebied
van staal!

De Afbouwcombinatie uit Zwolle is dé expert in scheidings-

Constructiebedrijf Kruiper BV uit Raalte heeft voor het project

wanden en systeemplafonds.
“Alle binnenwanden, glaswanden, kozijnen en systeemplafonds hebben wij voor Bepacom mogen realiseren. In de
beginfase zijn we met elkaar om de tafel gaan zitten om te
bekijken wat de beste optie was qua indeling, afgestemd
op de wensen van Bepacom en gebruikmakend van onze erva-

Bepacom de staalconstructie voor het hele gebouw geleverd
en gemonteerd. “Hierbij is gebruikgemaakt van de staalkwaliteiten S235JR en ook S355J2, dit is een hogere staalkwaliteit
dan gebruikelijk. Voordeel daarvan is dat je minder hoge
profielen kunt toepassen om dezelfde krachten te kunnen

ring inzake de complete afbouw. Dat meedenken is waar wij

handelen”, vertelt Martin Kruiper, bedrijfsdirecteur. “Hier is

als bedrijf goed in zijn”, aldus Arnold Schra, projectmanager.

tijdens het tekentraject voor gekozen. We hebben het werk

“Verder doen we het hier op vertrouwen. Niet alles hoeft eindeloos genoteerd en zwart op wit gezet te worden. Een woord
is een woord, zo werkt dat hier in het Oosten. Dat is ook meer
werkbaar dan elkaar te vermoeien met papierwerk.”
In de vestiging in Zwolle zijn alle materialen en tekeningen
vervaardigd en vervolgens prefab afgeleverd op de bouw. De

bijzonder goed afgestemd met de aannemer en in fases uitgevoerd. Zo zijn wij begonnen met de bouw van de grote hal.
Vervolgens heeft de aannemer de wanden geplaatst, daarna
is de staalconstructie onder de eerste verdieping aangebracht.
Nadat de aannemer de vloeren heeft gelegd, hebben wij de
rest van de staalconstructie erop gezet.”

montageduur bedroeg circa zes weken. Voor De Afbouwcom-

Voor het totale project is ruim 110 ton staal gebruikt, voor

binatie was het een mooie klus, die met een club van vaste

Constructiebedrijf Kruiper BV betreft dit een middelgroot

mensen en bekende partijen bijzonder goed verlopen is! “Het

project, en het was mooi in de buurt!

uiteindelijke resultaat is waar wij trots op zijn, alles klopt.”
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Reko Raalte was bij dit project
verantwoordelijk voor al het grondwerk,
waaronder het ontgraven van de bouwput
en het aanleggen van bouwwegen.

De Afbouwcombinatie Zwolle BV
Ampérestraat 33
8013 PT Zwolle
Postbus 40130
8004 DC Zwolle
Telefoon: 038 - 4223253
E-mail: info@deafbouwcombinatie.nl

Constructiebedrijf

Nieuwe Deventerweg 27
8101 PM Raalte
info@kruiperbv.nl
Tel: 0572 - 35 13 11

Olthof dak-, wand- en gevelbeplating
e:

t:

i:

f:
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- KANAALPLAATVLOEREN
- BREEDPLAATVLOEREN
- RIBBENVLOEREN
- COMBINATIEVLOEREN
- BORSTWERINGEN
- MASSIEVE BETONWANDEN
- SANDWICH WANDEN
- BRANDWANDEN
- HOLLE WANDEN

Iets concreets maken met beton.
Tastbaar en zichtbaar, iets om in en voor
te leven… dat is het prachtige van bouwen!
Er wordt nogal wat gevraagd van de bouwers
in Nederland. Het werk wordt niet snel genoeg
gedaan, er wordt te weinig geproduceerd en de
prijs is te hoog. Als bouwer kun je het vaak niet
goed doen.
OLBECON doet graag mee in dat prachtige vak
van bouwen. We doen het niet zelf maar samen
met partners. We leveren kanaalplaatvloeren,
breedplaatvloeren, combinatievloeren, ribbenvloeren, brandwanden en borstweringselementen.
Alles vanuit de gedachte “OLBECON wij
tekenen ervoor”.
Waar in 2015 de woningbouw begon te groeien
merken we nu ook de groei in de utiliteitsbouw.
Daar worden met name de brandwanden,
borstweringselementen en ongeïsoleerde
kanaalplaatvloeren toegepast. Dit zijn
producten die relatief snel te leveren zijn.

Postbus 28
7240 AA Lochem

Tel. 0573 - 222 300

info@olbecon.nl

Voor meer info:
www.olbecon.nl

Raalte • Bepacom

Samenwerken en bruggen
bouwen
OLBECON uit Lochem realiseerde voor Bepacom ca. 2000 m2 kanaalplaatvloeren, zowel geïsoleerd voor de beganegrondvloer als ongeïsoleerd voor de verdiepings- en dakvloeren, en ca. 300 m2 geïsoleerde borstweringselementen.
In maart 2017 werd het bedrijf door Bouwbedrijf Vosman B.V. benaderd om een offerte uit te brengen. De uiteindelijke constructie stond nog niet vast, maar OLBECON was, mede door hun jarenlange ervaring, wel in staat de
constructie in hoofdlijnen in kaart te brengen en een reële offerte uit te brengen. De opdracht volgde in september
van dat jaar.
Eerlijk en transparant
“Het bijzondere aan dit project was dat het niet om een volledig uitgewerkt plan ging, maar dat we tezamen met
een bouwteam op zoek zijn gegaan naar de allerbeste oplossing voor de klant”, vertelt Johan Oltvoort, directeureigenaar. “Als leveranciers zijn wij geen onbekenden van elkaar. Vosman BV is bijvoorbeeld al jarenlang een zeer
gewaardeerde, betrouwbare relatie van ons met wie we fijn samenwerken. Doordat je alle partijen goed kent, ben
je goed op de hoogte van elkaars sterke punten. We hebben ieders kracht voor dit bedrijfspand maximaal benut. Je
zou kunnen zeggen dat een prijs in deze niet bepalend is geweest, maar het totaal met een taakstellend eindbudget. Deze eerlijke, transparante manier van zakendoen past bij ons bedrijf, ik werk graag in dergelijke bouwteams.
We zijn allemaal volwassen mensen, we willen allemaal een boterham verdienen, dus laten we elkaar vertrouwen
en met elkaar een mooi product neerzetten!”
Korte lijnen en een betrouwbare planning
De kracht van OLBECON zit ’m in ruim 30 jaar vakmanschap. Bijzonder is dat OLBECON voor dit project zowel de
wanden als de vloeren heeft geleverd. Oltvoort: “Bij sommige projecten worden voor deze drie onderdelen drie
verschillende leveranciers gekozen.” Doordat zijn bedrijf de totaalopdracht verstrekt kreeg, bleven de lijnen kort
en zagen zij erop toe dat de planning goed verliep en konden de leveringen gecombineerd worden. “Het kwartje
dat men soms bespaart door met meerdere betonconstructiebedrijven te werken en voor de laagste prijs te gaan,
moet men vaak ruimschoots toeleggen doordat er zaken in de planning niet goed verlopen of niet in de levering
zijn opgenomen, zo is mijn ervaring.”
Wat dit project volgens Oltvoort echt uniek maakt, is dat er geen bestek was waarin alles vaststond. “Als opdrachtgever kun je tijdens de bouw tot andere inzichten komen, daar is nu ruimte voor. Andersom kunnen wij als
opdrachtnemer ook nog zaken aanpassen. Er zijn tegenwoordig zoveel veranderingen gaande, denk aan alle innovaties en nieuwe technieken. Met een honderd procent dichtgetimmerde aanbesteding zit je eraan vast, terwijl het
best mogelijk is dat er over een halfjaar, als de bouw daadwerkelijk start, een veel betere oplossing komt. Samenwerken en bruggen bouwen, dat is waar OLBECON voor staat!”
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Bepacom • Raalte

Van een groot
weiland naar een
energieneutraal pand
Reko Raalte is een familiebedrijf dat zich toelegt op
wegenbouw, grondverzet, transport, containers, afvalverwerking, sloop en zandwinning. Het bedrijf werkt continu samen met hoofdaannemer Bouwbedrijf Vosman en
was bij dit project verantwoordelijk voor al het grondwerk, waaronder het ontgraven van de bouwput en het
aanleggen van bouwwegen.

“Het terrein was bij de start een groot weiland”, vertelt Arjan Klumperman, calculator, werkvoorbereider.
“De werkzaamheden die we via Bouwbedrijf Vosman
in opdracht hebben kregen zijn ongeveer vier weken
werk geweest. Daarnaast hebben we rechtstreeks voor
opdrachtgever Bepacom de regenwaterriolering en het
straatwerk technisch uitgewerkt tot een correct uitvoeringsplan en aangelegd. De aanwezige technische en
praktische kennis is hier de kracht van Reko. Het regenwater, dat zowel op het pand als op de verharding valt,
dient weer op eigen terrein te worden geïnfiltreerd, via
een infiltratiesysteem waar alle regenwaterafvoeren van
het hele terrein samenkomen en het regenwater wordt
opgevangen. Wij hebben hierbij gebruikgemaakt van
circa 110 kubieke meter Q-bic infiltratiekratten waar het
regenwater in wordt opgevangen. Dit systeem is tevens
voorzien van een overstort voor buien groter dan 20
millimeter. Al het regenwater wordt op deze manier in
de bodem geïnfiltreerd, waardoor het gemeentelijk riool
wordt ontlast. Dit systeem past helemaal bij de wens van
Bepacom om een energieneutraal pand neer te zetten!”
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Olthof Beplating uit Nijverdal leverde en monteerde voor Bepacom al het plaatmateriaal. Het
ging hierbij om dak- en wandplaten, plus het
2 mm dikke aluminium zetwerk, gepoedercoat
materiaal. “In totaal was het zo’n twee maanden werk voor ons, een vrij grote klus”, vertelt
bedrijfsdirecteur Henk Olthof.

‘Oosten-denken’
“De grote materialen komen rechtstreeks uit
de fabriek. De hulpmiddelen, het zetwerk en
de afwerkingen zijn in onze eigen werkplaats
gemaakt. Functionaliteit, wind- en waterdichtheid en esthetische kwaliteiten zijn van groot
belang. Daarin ligt onze expertise.” Hoofdaannemer Vosman is bepaald geen onbekende van
Olthof en dat geldt ook voor de andere partijen
waarmee tijdens de bouw is samengewerkt.
“We weten precies wat we aan elkaar hebben
en komen onze afspraken na. Dat werkt fijn.
Die nuchtere manier van doen is wel een beetje
de mentaliteit hier in de regio. Ik noem het ook
weleens het zogenaamde ‘Oosten-denken’.”

Olthof Beplating heeft onlangs haar 25-jarig
jubileum gevierd. Het zelfstandige, middelgrote bedrijf heeft zestien personeelsleden in
dienst: aanpakkers die over een hoge mate van
vakmanschap beschikken en trots zijn op hun
product. Constructeurs en architecten kunnen
bij Olthof Beplating aankloppen voor een gedegen advies en praktische tips. Olthof Beplating
staat voor korte lijnen, één vast aanspreekpunt,
betrouwbaarheid en duidelijke afspraken.

Honderd procent klaar
voor de toekomst!
In 2017 constateerde Bepacom uit Raalte dat hun bedrijfspand
langzaamaan te krap was geworden. Even dacht men er nog
over het bestaande pand te verbouwen, maar gezien alle
wensen qua logistiek en indeling werd er besloten een goednieuw energieneutraal pand neer te zetten. Met dit nieuwe
gebouw is het bedrijf, dat gespecialiseerd is in elektrotechnische besturingstechnieken, honderd procent klaar voor de
toekomst!
“De oppervlakte van het pand is in totaal 3550 vierkante
meter. We hebben 1050 vierkante meter kantoorruimte en de
overige 2500 vierkante meter is montage- en magazijnruimte.
Vanaf deze maand zullen daar 45 werknemers hun nieuwe
werkplek vinden”, aldus Willy Kemper, directeur-eigenaar.
“Het bouwkundige gedeelte hebben we bij Bouwbedrijf
Vosman BV neergelegd, zonder aanbestedingstraject of het
project in de markt te zetten.
Verder hebben we gemeend dat het vooral prettig is om met
lokale bedrijven te werken. Dat geldt voor de schilder en de
grondwerkers, maar ook voor de W- en E-installateur. Deze
partijen hebben overigens wel, na een voorselectie van onze
kant, een offertetraject doorlopen.”
“Wat er zo energieneutraal is aan deze nieuwbouw? Alle
elektra, zowel voor verlichting, aandrijving van machines en
warmtepompen wekken we op via zonnepanelen. Er wordt
dus geen gebruik meer gemaakt van gas.”
Warm water maken ze via een warmtepompboiler
met warmte uit de serverruimte.
Bepacom is specialist in besturingstechnieken voor zowel de
klimaat- als industriële markt. Bepacom adviseert, ontwerpt
en bouwt besturingspanelen. Opdrachtgevers uit de utiliteitssector en industrie weten het bedrijf te vinden. Kemper: “Mijn
zoon is in het bedrijf komen werken en zal Bepacom met de
tijd overnemen. Met dit nieuwe pand, hebben we alle ruimte
om te groeien.”

Winkels
Installatietechniek
Begin 2018 is Winkels Techniek uit Raalte gestart met het rea-

liseren van de werktuigbouwkundige installatie in het nieuwe
pand van opdrachtgever Bepacom. Een mooie uitdagende

opdracht voor dit installatiebedrijf, omdat de wens van de opdrachtgever was om te zorgen voor een pand met duurzame
installaties die uitmonden in een energieneutraal pand.

“Wij wilden deze opdracht heel graag doen”, vertelt André

Hamstra, vestigingsleider. “Het is een werk waarin wij kunnen
laten zien waar we goed in zijn en hoe wij als installatiebedrijf bezig zijn met de toekomst van gebouwen.” Bepacom

had al een concept gemaakt van het pand, Winkels Techniek
heeft daar een eigen volledig ontwerp tegenover gezet.

Zo ontstond een nieuw model, dat echt anders is dan de

standaardconcepten. Hamstra: “In het voortraject hebben we
de tijd genomen om tot goede keuzes te komen. Natuurlijk

wilden we voldoen aan de wensen van de klant, maar daarbij
wilden we ook rekening houden met de portemonnee van

deze klant. Als installateur zijn wij gespecialiseerd in het ver-

duurzamen van bestaande panden, maar ook in het realiseren
van energieneutrale nieuwbouwprojecten.” In dit geïsoleerde
pand is daarom gekozen voor een warmteopwekking waarbij
bij het produceren van warmte de vrijgekomen koude kan

worden opgeslagen in de grond. Dit is een koude- en warmteopslag met een gesloten bron.
Veel rekenwerk
“Op warme dagen onttrekken we die kou dan weer uit de

grond. Omdat we rekening moesten houden met de diepte,

vergde dit heel wat rekenwerk, maar het is gelukt! Natuurlijk

is het zaak om alles in balans te houden. Het pand, zowel in de
hallen als kantoren, wordt grotendeels verwarmd door middel
van vloerwarming als basis. Via een apart ventilatiesysteem
kunnen we snel bijverwarmen of -koelen, als dat nodig is.”
Winkels Techniek is gevestigd in Enschede, Raalte en Vorden en werkt dagelijks met zo’n 150 vakkundige collega’s

aan diverse opdrachten. De hoofdvestiging bevindt zich in
Enschede. Winkels Techniek is een grote speler in diverse
markten en werkt bijvoorbeeld voor woningcorporaties,

ziekenhuizen, zorginstellingen, aannemers en industrie. Met

bewezen technieken binnen elektro, werktuigbouwkunde, ICT
en beveiliging transformeert dit bedrijf dagelijks tot geïntegreerde totaaloplossingen!
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AGO-Groep

John van Summeren van AGO-Groep:

“We gaan voor totale ontzorging
van onze klanten”
Met een kleine honderd werknemers bedient AGO-Groep
Installatiebedrijven opdrachtgevers in voornamelijk Midden- en ZuidNederland. Doordat de Brabantse totaalinstallateur alle disciplines
inclusief een eigen serviceafdeling in huis heeft, kan zij klanten volledig
ontzorgen. Algemeen directeur John van Summeren: “We willen
vooroplopen in duurzaamheid en hebben perfectie als streven.”

Toen John van Summeren samen met
zijn vrouw Rianne in 2007 de AGOGroep overnam, werkten er een kleine
25 mensen. Onder zijn leiding groeide
het bedrijf uit naar zo’n honderd werknemers. Met de drie dochterbedrijven
AGO Technische Installaties BV, AGO
Totaaltechniek BV en AGO Badkamers
en Tegels en een eigen serviceafdeling
kan het totaalinstallatiebedrijf een breed
spectrum aan opdrachtgevers bedienen:
van één appartement voor een particuliere opdrachtgever tot en met een
bedrijfspand van 60.000 m2. Midden- en
Zuid-Nederland vormen het belangrijkste werkgebied, maar ook daarbuiten is
het in Schaijk gevestigde installatiebedrijf actief.

Flexibele organisatie
Logistieke centra zijn de laatste jaren
uitgegroeid tot een specialisme. Van
Summeren: “We hebben de laatste jaren
aan meerdere megadistributiecentra
gewerkt, waaronder ’t Klooster in Nieuwegein, Picnic in Utrecht, Kuehne+Nagel
in Zaandam en Lage Weide in Utrecht.
Het merendeel was in opdracht van Aan-
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nemingsbedrijf Wouters Schijndel BV,
met wie we al jaren plezierig samen
werken. Het zijn enorme projecten van
tot wel 60.000 vierkante meter die vaak
in recordtempo worden gerealiseerd.
Dat vraagt veel flexibiliteit van je organisatie. Wij hebben daar onze kracht
van gemaakt.”

Vooroplopen
Vooroplopen in duurzaamheid is een
speerpunt van de AGO-Groep. Binnen
het bedrijf wordt voortdurend nagedacht over en gewerkt aan duurzamere
installatieoplossingen. Al in 2013 werd
door hen gewerkt aan nul-op-de-meter
woningen, in een tijd waarin nog maar
weinig installateurs zich hiermee
bezighielden of van hadden gehoord.
Van Summeren noemt als voorbeeld de
Brabantwoningen in Sint-Oedenrode.
Hier werden in 2013 als pilotproject
van woningstichting Wovesto (inmiddels Woonmij) energieneutrale sociale
huur- en koopwoningen gebouwd. Een
vooruitstrevend project waar zijn bedrijf
recent aan heeft gewerkt is Torckdael
in Wageningen. Dit woon-zorggebouw

is voorzien van een innovatief energiesysteem dat in de zomer warmte uit de
stadsgracht haalt en opslaat in de bodem, om in de winter de appartementen
te verwarmen. AGO realiseert hier alle
E- en W-installaties.
Als een van de weinige installatiebedrijven is de AGO-Groep BRL6000-21 gecertificeerd. Ook is veel ervaring opgedaan
met BREEAM-trajecten.

No-nonsense mentaliteit
Opdrachtgevers kunnen rekenen op
een servicegerichte aanpak. Niet voor
niets wordt de slogan ‘ontzorgen begint
bij AGO’ gehanteerd. “We nemen graag
het totale installatiepakket uit handen,
waardoor een aannemer zich kan focussen op zijn eigen werkzaamheden”, legt
Van Summeren uit. “Hij heeft bij ons met
zo min mogelijk aanspreekpunten te
maken. We staan voor een no-nonsense
mentaliteit. Door eenvoudig en simpel te
denken, willen we onze opdrachtgevers
zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarbij
streven we altijd naar perfectie.”

Tekst: Margot Visser

‘Wij hebben van flexibiliteit
onze kracht gemaakt’

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
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Hoofdkantoor Bever Innovations • Zierikzee

Bever Innovations bouwt aan de

toekomst
Aan de Techniekweg in Zierikzee herrijst het nieuwe
hoofdkantoor van Bever Innovations. Het bedrijf produceert
intelligente outdoor LED-oplossingen voor de petrolretailindustrie. De nieuwbouw biedt alle ruimte die nodig is om
de groei die Bever Innovations ambieert mogelijk te maken.

De aluminium gevel zorgt voor een
moderne, industriële uitstraling.

Opdrachtgever
Bever Innovations

E- en W-installaties
DWT Groep, Zierikzee

Bruto vloeroppervlakte
2.500 m2

Architect en coördinatie
Studio Architecture, Middelharnis

Bouwprogramma
Hoofdkantoor, inclusief werkplaats en
opslag (Begane grond: 600 m2 kantoor
en 600 m2 werkplaats. Verdieping:
1000 m2 kantoor)

Bouwkosten
€ 2.491.500

Aannemer
Bouwbedrijf Boogert, Oosterland
Bouw- en woonrijp maken
Aannemingsbedrijf Van Gelder,
Zierikzee
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Bouwperiode
Maart 2018 – voorjaar 2019

Tekst: Astrid Berkhout

De nieuwbouw biedt alle ruimte die nodig is om de groei
die Bever Innovations ambieert mogelijk te maken.

Bever Innovations koos voor Studio
Architecture om een ontwerp te maken voor de nieuwbouw vanwege hun
onderscheidende manier van werken.
“We ontwerpen samen met het exterieur
en interieur ook graag de buitenruimte”,
aldus Paulus de Jager van Studio Architecture. “Vanuit één concept dat we in
alle facetten doortrekken. Zo creëren
we ruimten waarin mensen zich op hun
gemak voelen. Nu, maar ook over 10 of
40 jaar.”

Entree als bruisend middelpunt
De nieuwbouw biedt plek aan ruim
70 personen. Het gebouw is opgesplitst
in twee delen. De entree vormt het
bruisende middelpunt. Hier vind je
naast een wachtruimte en receptie ook
een showroom én een kantine (inclusief
keuken en bar) voor het personeel. Aan
de rechterkant van de entree bevinden zich de kantoren. De linkerkant is
gereserveerd voor de werkplaats en een
beperkte opslag. In de entree is een trap,
vormgegeven als een sculptuur in de
ruimte, die leidt naar de eerste verdie-

ping. In de bovenhal kunnen medewerkers elkaar informeel ontmoeten en o.a.
biljarten. Om de hal bevinden zich de
kantoren, vooral ingericht in de vorm
van open werktuinen. “Er zijn echter ook
spreekkamers waar je je even kunt afzonderen om te bellen of geconcentreerd
te werken én vergaderruimtes.”

Opvallend luifelsysteem
Opvallend in het ontwerp is de constructie van opeengestapelde luifels, voorzien
van ledverlichting, die beide delen van
het gebouw met elkaar verbindt. “De
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Hoofdkantoor Bever Innovations • Zierikzee

Traditionele
bouwconstructie

Kloppend tot
in de details

De bouw van het nieuwe hoofdkantoor van Bever Innovations

Aannemingsmaatschappij Van Gelder uit Zierikzee

is in volle gang. Het omvat twee verdiepingen, met in totaal

is verantwoordelijk voor het bouw- en woonrijp

1.600 m2 kantoor en 600 m2 werkplaats. Aan Bouwbedrijf

maken van het terrein. Zij werken al enige jaren

Boogert de schone taak om dit gebouw te realiseren.

met Bouwbedrijf Boogert succesvol samen aan met
name wat complexere projecten, en nu dus ook aan

In maart 2018 ging de eerste paal de grond in op een leeg-

de nieuwbouw van Bever Innovations.

staande kavel, op een steenworp afstand van het huidige
hoofdkantoor van Bever Innovations. Voor de nieuwbouw is
gekozen voor een traditionele constructie; het casco is op
getrokken uit beton en kalkzandsteen en wordt ondersteund
door een staalconstructie. Daaromheen komt een aluminium
gevel opgebouwd uit verschillende panelen. Voor de vloer
gebruikt men kanaalplaat. Mede vanwege de lage kosten en
de snelle assemblage biedt dit een uitstekende oplossing om
duurzaam en betaalbaar te bouwen.
Beperken geluidsoverlast
“Er is gekozen voor massa om geluidsoverlast te beperken”,
aldus Albert de Wit van Bouwbedrijf Boogert. “Op dit moment
zit Bever Innovations nog in een stalen gebouw dat veelvuldig
piept en kraakt bij harde wind. In de nieuwbouw wil men dit
uitdrukkelijk niet.” Met deze materialen kan bovendien een
gezond, aangenaam binnenklimaat worden gecreëerd.
Turn-key oplevering
Vanwege de overspannen situatie in de bouwsector waren er
wat problemen met de levering van de vloeren. “We hebben
de planning echter recht kunnen trekken. Momenteel zijn

Van Gelder zat vanaf het begin aan tafel met de
betrokken partijen. “Daardoor hebben we actief mee
kunnen denken in de praktische invulling en uitvoering van het ontwerp, waardoor ook nog enkele
kleine aanpassingen zijn gedaan”, aldus André Nelis
van Aannemingsmaatschappij Van Gelder. Zo worden uiteindelijk ronde in plaats van haakse banden
in de hoeken van de parkeervakken geplaatst, zodat
het makkelijker schoon kan waaien.

In afwachting
Inmiddels is het terrein volledig bouwrijp gemaakt
en is Van Gelder in afwachting van het afronden van
de bouwwerkzaamheden van Bouwbedrijf Boogert. Zodra de steigers weg zijn, naar verwachting
begin 2019, start Van Gelder met het opknappen
van eventuele beschadigingen aan de puinfundering. Daarna volgen het plaatsen en aansluiten van
afwateringskolken op de riolering, het aanbrengen
van de verharding van het buitenterrein, het aan-

we druk bezig met de dakbedekking en het monteren van

brengen van aanrijbeveiliging bij de overheaddeuren

de gevelbekleding. Eind 2018 is alles wind- en waterdicht.”

etc. Qua verharding is gekozen voor betonklinkers

Bouwbedrijf Boogert zorgt er verder voor dat niet alleen het

in plaats van asfalt. “Dit onder andere vanwege de

exterieur van het pand maar ook het gehele interieur wordt

flexibiliteit; op deze manier kan men in de toekomst

gemaakt. “Van het behangen en het sauswerk tot het leggen

desgewenst relatief eenvoudig extra kabels en/of

van de vloerbedekking; het wordt allemaal gedaan.”

leidingen onder de verharding aanbrengen.”
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“We ontwerpen samen met
het exterieur en interieur
ook graag de buitenruimte”,
aldus Paulus de Jager van
Studio Architecture.

werkplaats/opslag wordt als een aparte
stenen blok in dit luifelsysteem geschoven. De luifels worden verder afgewisseld met verticale raampartijen.” De
aluminium gevel zorgt voor een moderne, industriële uitstraling. Dankzij de
zonnepanelen en innovatieve installaties
(o.a. een luchtwarmtepomp) is het naast
een mooi ook een duurzaam gebouw geworden. “Er is zelfs de mogelijkheid om
er in de toekomst een energieneutraal
gebouw van te maken.”

De nieuwbouw
biedt plek aan
ruim 70 personen.
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Tekst: Mats Fortuin

De gevels zijn
voorzien van
luchtdichte,
aluminium
stelkozijnen.
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Amsterdam • Hotel Breeze

Het eerste (nearly)
zero-energy hotel
ter wereld:

Breeze

Aan de rand van Amsterdam in de wijk IJburg komt het
eerste (nearly) zero-energy hotel ter wereld genaamd
“Breeze”. Het hotel met EFC-concept is ontwikkeld
door Dutch Green Company in samenwerking met de
TU Delft en de TU Eindhoven. Op dit moment wordt
de laatste hand gelegd aan het zelfvoorzienende
hotel door bouwbedrijf Pleijsier Bouw uit Nijkerk. De
oplevering van Breeze zal eind 2018 plaatsvinden.
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Het 155 kamers tellende
hotel met in totaal tien
verdiepingen is een
wereldprimeur volgens
de betrokken partijen.

Krepel Deuren en binnenkozijnen
voor Hotel Breeze
Alle deuren en binnenkozijnen worden geproduceerd, geleverd en gemonteerd door Krepel Deuren uit Klarenbeek. Het bedrijf
heeft al voor diverse andere werken van aannemer Pleijsier Bouw haar producten geleverd en gemonteerd, en zo is Krepel Deuren
ook vanaf de afbouwfase betrokken bij het (nearly) zero-energy-project Hotel Breeze.
In totaliteit levert en monteert Krepel Deuren ongeveer 370 FSC-gecertificeerde deuren, waarvan 195 toegangsdeuren en 175
deuren voor de algemene ruimtes. Er is hierbij rekening gehouden met de technische omschrijving die stelt dat de deuren zowel
brand- als geluidwerend moeten zijn. Met alle testen die Krepel in eigen huis heeft uitgevoerd en de daarbij verkregen certificeringen, voldoen alle producten aan de actuele regelgeving.

Airconditioning slaat automatisch af tijdens housekeeping
De toegangsdeuren van de hotelkamers zijn voorzien van een magneetcontact. Dit zorgt ervoor dat wanneer de kamer in gebruik
is door de housekeeping, de airconditioning van de kamer automatische afslaat. “Een slimme toevoeging die goed past binnen het
(nearly) zero-energy-concept”, aldus de heren Mohamud en Den Haan. Verder zijn de deuren in de verkeersruimten voorzien van
deurdrangers met ingebouwde kleefmagneten voor het compartimenteren van het gebouw in verband met brandoverslag. De
ingebouwde kleefmagneten staan in verbinding met de brandmeldcentrale.
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Amsterdam • Hotel Breeze

Het hotel kan gezien worden
als een groot natuurlijk
airconditioningsysteem door de
klimaatcascade, het powerdak en de
zonneschoorsteen.

De oplevering van Breeze zal eind 2018 plaatsvinden.

Een groot natuurlijk
airconditioningsysteem
Het 155 kamers tellende hotel met in
totaal tien verdiepingen is een wereldprimeur volgens de betrokken partijen. Verschillende duurzame technieken komen
samen waardoor het hotel bijna zonder
kunstmatige energie kan. Het kan gezien
worden als een groot natuurlijk airconditioningsysteem door de klimaatcascade,
het powerdak en de zonneschoorsteen.

De klimaatcascade fungeert als een natuurlijke warmtewisselaar, het powerdak
genereert wind en zonne-energie op
een zo efficiënt mogelijke manier en de
zonneschoorsteen is een glazen schacht
die de zonnewarmte opvangt. Hierdoor
zal het gebouw in de wintertijd verwarmd worden door de zomerzon. Men
verwacht wel wat kunstmatige energie
nodig te hebben voor het restaurant, de
skylounge en het grote terras.

Opdrachtgever
ECOncepts Hospitality BV, Amsterdam

Constructeur
Royal HaskoningDHV, Amersfoort

Architect
NWA Architecten, Den Haag

Adviseurs
Peutz, Zoetermeer
TU Delft, Delft

Elke vierenhalve dag een nieuwe
verdieping
De bouw van het casco verliep gestaag.
Elke vierenhalve dag bouwde Pleijsier
Bouw er een verdieping bij. Pleijsier
Bouw werkt inmiddels in volle gang aan
de afbouw van de binnenkant van het
gebouw. De MS-wanden staan, de uitvoering van de installatie in de schachten is
vrijwel rond en er wordt gewerkt aan de
gevels. Deze zijn voorzien van luchtdichte, aluminium stelkozijnen. Ook is een
groot deel van de gevel al voorzien van
glas, PV-panelen en zetwerkbanden. De
binnenkozijnen zijn ook gereed. Op het
powerdak plaatst Pleijsier Bouw de rails
voor het glazenwassen en brengt men de
dakbedekking aan.
Ruim drie jaar geleden werden er al
plannen voorgesteld voor een duurzaam
hotel in IJburg. De wijk zou ooit het
toonbeeld worden van duurzaam leven,
maar de crisis belemmerde dit hele idee.
Met de komst van Breeze wordt het
duurzaamheidsplan weer voortgezet.

Hoofdaannemer
Pleijsier Bouw Genemuiden BV,
Genemuiden
Deuren en binnenkozijnen
Krepel Deuren, Klarenbeek

Voor al uw binnendeursystemen
krepeldeuren.nl
Krepel BG 01 17.indd 1

09-02-17 10:28
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Louis Bouwmeesterschool • Amsterdam

Renovatie

en nieuwbouw Louis
Bouwmeesterschool in Amsterdam

Opdrachtgever
Stichting Openbaar Basisonderwijs
Westelijke Tuinsteden, Amsterdam
Projectmanagement
HEVO BV, ’s-Hertogenbosch
Architect
Rienks Architecten, Breda
Constructeur
Pieters Bouwtechniek Haarlem BV,
Haarlem
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Hoofdaannemer
Aannemersbedrijf J.M. Putter, Uitgeest

Dakbedekking
Toes Dakbeheer BV, Schagen

Installatieadviseur
Klictet Advies BV, Waalwijk

Schilderwerkzaamheden binnen
en buiten
Schildersbedrijf B.G. Mol & Zn, Heerhugowaard

Installaties
Willems Uden Technische Installaties,
Uden
Schoonderbeek Installatiegroep,
Hillegom

Bouwperiode
Juli 2017 – oktober 2018
Bruto vloeroppervlakte
1500 m2 nieuwbouw; 2100 m2 verbouwen

Tekst: Bert Platell

De Louis Bouwmeesterschool in
Amsterdam Nieuw-West is het afgelopen
jaar gerevitaliseerd. De huisvesting
van de school, een in de omgeving veel
voorkomende H-school, is van na de
oorlog en op een flink aantal punten
verouderd waardoor de renovatie en
nieuwbouw hoognodig waren.

Aannemersbedrijf J.M. Putter uit Uitgeest kreeg de opdracht van Stichting
Openbaar Basisonderwijs Westelijke
Tuinsteden uit Amsterdam om het ontwerp van Rienks Architecten uit Breda
te realiseren. HEVO uit ’s-Hertogenbosch
was verantwoordelijk voor het projectmanagement. Willems Uden Technische
Installaties uit Uden en Schoonderbeek
Installatiegroep uit Hillegom verzorgden
de technische installaties.

werd het authentieke karakter van het
H-gebouw behouden, maar wel volgens
de eisen van deze tijd.
Dat werd onder andere gedaan door de
twee oorspronkelijke gangen in het middenstuk weer te herstellen met veel glaswerk. En op de verdieping werden vier
nieuwe klaslokalen gemaakt met een
centraal leerplein. Door een extra trap
buitenom te plaatsen werd ook meteen
het interne verkeer beter geregeld.

Nieuwbouw en renovatie tegelijkertijd
Door de combinatie van een grondige
renovatie en twee nieuwe bouwdelen

Doordat zowel de renovatie als de
nieuwbouw tegelijkertijd plaatsvonden
ontstonden er verschillende bouwstro-

Door de combinatie van een
grondige renovatie en twee
nieuwe bouwdelen werd het
authentieke karakter van
het H-gebouw behouden,
maar wel volgens de eisen
van deze tijd.
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Louis Bouwmeesterschool • Amsterdam

Toes Dakbeheer B.V.
leverde hoogwaardige
dakbedekking Louis
Bouwmeesterschool

Gloednieuwe
technische installaties
Louis Bouw
meesterschool

“Dit was een redelijk grote opdracht!”, zegt directeur

Willems Uden Technische Installaties realiseerde voor de

Johan Niejenhuis met gevoel voor understatement over

Louis Bouwmeesterschool de gehele werktuigbouwkun-

de forse bijdrage die Toes Dakbeheer B.V. uit Schagen

dige installaties bestaande uit onder andere de sanitaire,

aan de nieuwbouw en renovatie van de Amsterdamse

verwarmings-, koel-, luchtbehandelings- en regeltechni-

Louis Bouwmeesterschool heeft geleverd. “We zijn er van

sche installaties. De bestaande installaties zijn compleet

februari tot half september mee bezig geweest.” Toes

gedemonteerd en vervangen door nieuwe installaties.

Dakbeheer B.V. heeft zoveel kennis en kunde in huis én
zeer korte lijntjes met Toes Montage B.V., “wij zijn er een

Het Udense bedrijf voerde al eerder opdrachten uit voor

dochteronderneming van!” dat het complexe opdrach-

Hevo. Technisch directeur Marc Kremers: “Ook ditmaal ver-

ten als deze tot in details kan uitvoeren en daarmee dus

liep de samenwerking naar volle tevredenheid van beide

veel zorg uit handen kan nemen van opdrachtgevers. Bij

partijen. Dat blijkt ook wel, want ondertussen voeren

de Louis Bouwmeesterschool zijn niet alleen de daken

we alweer een vervolgwerk uit voor deze opdrachtgever.

geïsoleerd en bedekt, maar is bijvoorbeeld ook de val

Tevens verliep de samenwerking met de bouwkundige

beveiliging gerealiseerd.

aannemer dusdanig dat ook hier een vervolgproject uit
is gekomen.”

Bijzonder aan deze klus was de veelheid aan verschillende
werkzaamheden, alles met zeer hoogwaardig materiaal.

Willems Uden Technische Installaties voert projecten uit

Van de zinken daklijsten tot de stalen dakplaten van de

in heel Nederland en daarbuiten. Dat zijn hoofdzakelijk

gymzaal. Niejenhuis: “Bij de Louis Bouwmeesterschool is

complexere installaties in de utiliteitsmarkt. Kremers:

bovendien gekozen voor een speciale toplaag, IKO pantera

“We richten ons onder meer op kantoren, bedrijfspanden,

Super S mineraal. Dat is een kwalitatief buitengewoon

industriële gebouwen, (brede) scholen, multifunctionele

goede rol waardoor de levensduur van de dakbedekking

accommodaties, sportaccommodaties en zorginstel-

langer wordt.”

lingen.” Opdrachtgevers kiezen voor dit bedrijf omdat
het maatwerk levert en betrouwbaar is. “We geven onze

Toes Dakbeheer B.V. is gecertificeerd IKO roof concept

eerlijke mening als we vinden dat iets beter kan en we

partner. “Daar hebben we deze opdracht aan te danken.”

reageren proactief op vragen en uitdagingen. We advi-

Hun klantenbestand is zeer breed: “Vooral aannemers,

seren, berekenen, ontwerpen, realiseren en beheren alle

maar ook veel Verenigingen van Eigenaren, particuliere

voorkomende werktuigbouwkundige installaties.”

bedrijven en woningbouwverenigingen.”
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Er werden nieuwe brandscheidingen aangebracht
en nieuwe geluidsschermen tussen de lokalen

men die op elkaar afgestemd moesten
worden. Frank van Baarsen, projectleider
bij Aannemersbedrijf J.M. Putter bevestigt dat dit complex was. “Na de sloop
werd direct aangevangen met renovatie
van de bestaande gebouwen. Alle kozijnen werden vervangen en er werden
nieuwe puien geplaatst. En op hetzelfde
moment werd in het middenstuk de
nieuwbouw gerealiseerd. Dat vroeg een
strakke planning en afstemming. Dat is
waar we goed in zijn.”

Er werd gebouwd met houtskeletbouw met gevelsluitende elementen,
betonvloeren, en aan de buitenkant veel penanten in het metselwerk.

Flinke stap op het gebied van
duurzaamheid
Bij de renovatie lag de nadruk op
duurzaamheid en het verbeteren van
de isolatie. Zo werden er nieuwe brandscheidingen aangebracht en nieuwe
geluidsschermen tussen de lokalen. De
nieuwbouw was verder traditioneel voor
dit type school. Er werd gebouwd met
houtskeletbouw met gevelsluitende elementen, betonvloeren, en aan de buitenkant veel penanten in het metselwerk.
De zonweringen werden netjes weggewerkt in de gevel. Van Baarsen: “We hebben in korte tijd ruim duizend vierkante
meter nieuwbouw gerealiseerd, inclusief
een nieuwe gymzaal.”
Ook werd er een flinke stap gemaakt op
het gebied van duurzaamheid. Het gas
werd afgesloten en een aansluiting op
de stadsverwarming werd gerealiseerd.
Ook werden de lokalen voorzien van
dynamische LED-verlichting en was er
een gebalanceerde ventilatie met CO2aansturing. Dankzij de revitalisatie en de
nieuwbouw voldoet de Louis Bouwmeesterschool weer helemaal aan de eisen
van deze tijd. Van Baarsen: “Dankzij de
goede samenwerking met onze partners
is dit project een mooie toevoeging aan
ons portfolio geworden.”
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Louis Bouwmeesterschool • Amsterdam

Mol & Zn. Schildersbedrijf leverde
schildervakwerk
Mol & Zn. Schildersbedrijf verrichtte alle schilderwerkzaamheden voor zowel het binnenwerk als alle buitenmuren van de
Louis Bouwmeesterschool. Een gigantische klus voor het bedrijf uit Heerhugowaard vanwege de enorm grote oppervlakken
die beschilderd moesten worden, duizenden vierkante meters. En een bijzondere klus door de combinatie van nieuwbouw en
renovatie van de school. Directeur Harry Mol: “Het project was goed voorbereid en goed gepland. Daardoor konden we gedurende de bouw- en verbouwperiode steeds al delen schilderen en hoefden we niet te wachten tot de laatste fase.”
Het bedrijf is innovatief, iets wat bepaald niet vanzelfsprekend is in de schilderswereld. Dat vernieuwende was ook goed
te zien bij de Louis Bouwmeesterschool. Mol: “Zo’n tachtig à negentig procent van het schilderwerk aan de buitenkant
hebben we door middel van spuiten en rollen aangebracht. Dat is heel goed bevallen. Zowel vanwege de kwaliteit als de
snelheid die daardoor gerealiseerd kon worden.”
Het schildersbedrijf is in de afgelopen decennia enorm gegroeid van een betrekkelijk klein bedrijf naar een speler van
formaat. Het bedrijf beschildert gebouwen voor overheden, particulieren en – vooral ook – heel veel scholen.

“Door ruime ervaring en
uitgebreide vakkennis
leveren we topkwaliteit
op vele terreinen.”

Willems Uden Technische Installaties bestaat al sinds 1939 en is een
zelfstandig opererende onderneming. Dankzij de aanwezigheid van
gemotiveerde medewerkers met specialistische kennis voeren wij naast
kleinere projecten, ook grootschalige en complexe projecten uit in
diverse sectoren. Wij bieden een totaalpakket door deze te berekenen,
ontwerpen, realiseren en te beheren. Door onze ruime ervaring en
uitgebreide vakkennis leveren wij topkwaliteit.
Meer weten? Neem contact met ons op of kijk op www.willems-uden.nl

Industrielaan 5a | 5405 AA Uden
Postbus 380 | 5400 AJ Uden
T. (0413) 26 27 37 | F. (0413) 26 08 29
E. info@willems-uden.nl | I. www.willems-uden.nl
KOELING/AIRCO | VENTILATIE EN LUCHTBEHANDELING
WATER-, GAS- EN SANITAIRTECHNIEK | REGELTECHNIEK EN GBS
DUURzAmE ENERGIE | INDUSTRIE | VERWARmING
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‘Uitvoeren van dakbedekkingswerkzaamheden op renovatieen nieuwbouwprojecten van diverse omvang’

D
Toes Dakbeheer BV
Witte Paal 217
Schagen
0224-290788
www.toesdakbeheer.nl

Overloon • Hof van Loon

Tekst: Margot Visser

Met vijftig appartementen, enkele commerciële ruimten en een ondergrondse
parkeergarage is Hof van Loon een beeldbepalend gebouw binnen de kleine dorpskern
van Overloon. Belangrijk uitgangspunt was dan ook om het gebouw goed in te passen
in zijn omgeving. Bouwmij Janssen BV uit Venray realiseerde dit woonzorgcomplex in
opdracht van de plaatselijke ontwikkelaar Van der Kroon Beheer BV.

Hof van Loon:
beeldbepalend in
Overloonse dorpskern

De witte gevelstenen
zijn fabrieksmatig
gecementeerd.

Opdrachtgever
Van der Kroon Beheer BV, Overloon

E-Installaties
Van Gemert Installatiegroep, Overloon

Ontwikkelaar
Van der Kroon Beheer BV, Overloon

W-installaties
Van Gemert Installatiegroep, Overloon

Bouwbedrijf
Bouwmij Janssen BV, Venray

Tegelwerk
Kersten tegels & Tegelzetters, Overloon

Architect
Croonenburo5, Maastricht

Dakkapellen en dakplaten
Bouwen met IQ Houtskeletbouw,
Roggel
Bouwprogramma
Wonen 6.650 m2; PG 23 parkeerplekken;
commerciële ruimten 500 m2
Bouwperiode
Sep 2017 – nov 2018
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Hof van Loon • Overloon

Slimmer
bouwen met
hout

“Het is een groot gebouw, maar
oogt niet als zodanig”

Prefab-productie is de grote kracht van Bouwen
met IQ. Dit in het Limburgse Roggel gevestigde
timmerbedrijf heeft zich gespecialiseerd in houtskeletbouw en prefab-timmerwerken. Dakkapellen,
woningoptoppingen en tuinhuisjes lenen zich bij
uitstek voor dit type bouw.

Voor het woonzorgcomplex Hof van Loon in

De Oude Molen 6, 5825 KA Overloon
t. 0478 769043
e. info@kerstenboxmeer.nl

Overloon leverde, plaatste en isoleerde Bouwen
met IQ 34 dakkapellen en een deel van de dak
platen. “Doordat we de productie grotendeels in
onze werkplaats doen, kunnen we heel snel werken
op de bouwplaats”, vertelt Haik Bongers. “Op dit
project hebben we op één dag twintig dakkapellen
gemonteerd. Dat red je niet op traditionele wijze.”

In Nederland wordt houtskeletbouw veel toegepast voor het maken van dak- en gevelelementen,
maar Bouwen met IQ kan ook de skeletbouw van
complete woningen verzorgen. Het isolatiepakket
wordt tussen de stijlen aangebracht. “We kunnen
zo met een dunnere constructie een hogere isolatiewaarde bereiken”, geeft Bongers aan. “Ook is het
eenvoudiger om luchtdichte folie toe te passen. Bij
de steeds hogere eisen die aan isolatie en luchtdichtheid van woningen worden gesteld zijn dat
belangrijke voordelen.”
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BOUWEN MET IQ
H O U T S K E L E T B O U W

Uw partner voor al uw:
Houtskeletbouw
Gevel sluitende elementen
Prefab elementen
Dakkappellen
Passief bouw

Overloon • Hof van Loon

Midden in het centrum van Overloon, op de plek waar vroeger een
supermarkt, een snackbar en enkele
woningen stonden, staat woonzorggebouw Hof van Loon. Van der Kroon
Beheer BV ontwikkelt dit project
waarbij zorgorganisatie Pantein
dertig appartementen gaat huren.
De nieuwbouw (6.650 m2 BVO) omvat
vijftig appartementen, waarvan er
dertig zijn bestemd voor de bewoners van zorgcentrum Huize Loon.
De overige twintig woningen worden
verhuurd aan particulieren. Deze variëren in omvang tussen 60 en 170 m2
en beschikken over een balkon of terras. Op de bovenste verdieping liggen
twee riante penthouses. De bewoners
kunnen parkeren in de ondergrondse
parkeergarage. De snackbar heeft
een plek gekregen in de plint op de
begane grond.
Senior projectleider Bram Hillen van
Bouwmij Janssen: “Dit gebouw is voor
Overloonse begrippen enorm. Qua
ontwerp was het daarom belangrijk
om aan te sluiten op de, maximaal
drie verdiepingen hoge, bebouwing in
de omgeving. Met een speelse gevelopbouw, met rode en witte baksteen
en siermetselwerk, is de architect
daarin goed geslaagd. Het is een groot
gebouw, maar oogt niet als zodanig.”

Woonzorggebouw Hof van Loon staat
midden in het centrum van Overloon.

Duurzaamheidsmaatregelen
Met aluminium kozijnen, dakgoten
van aluzink en betonnen dakpannen
is de buitenafwerking vrijwel onderhoudsvrij. De witte gevelstenen zijn
fabrieksmatig gecementeerd. Duurzaamheidsmaatregelen zijn een hoge
isolatiewaarde en PV-panelen op het
dak. Gasloos is het gebouw nog niet,
maar het is qua voorzieningen wel
hierop voorbereid.
Het afwerkingsniveau van de appartementen is hoog volgens Hillen. “De
zorgappartementen worden compleet
met keuken, badkamer, vloer- en
wandafwerking en zorgvoorzieningen
opgeleverd.”
Dit soort woongebouwen is een specialisme van Bouwmij Janssen. “We
hebben de afgelopen jaren meerdere
projecten gebouwd waarin wonen
en werken of wonen en zorg gecombineerd worden. We denken graag
vanaf het voortraject mee, daar ligt
onze kracht. Met drie BIM-modelleurs
in huis kunnen we bovendien een
snelle doorlooptijd realiseren”, aldus
Hillen.

Vakmanschap in
tegelwerk
Tegels zetten vereist vakmanschap. Bij Tegelzetbedrijf Kersten VOF uit Overloon beheersen
ze dit vak nog als de beste. Met zes tegelzetters op de loonlijst en twee ondersteunende
krachten bedient dit Brabantse familiebedrijf
zijn opdrachtgevers in voornamelijk de regio
Overloon/Eindhoven/Arnhem. Het bedrijf
wordt geleid door Fanny Kersten, dochter van
Arie en Hanny Kersten die in 1985 het bedrijf
oprichtten.
Voor het nieuwe woonzorgcomplex Hof van
Loon voorzag Tegelzetbedrijf Kersten de sanitaire ruimten van de in totaal vijftig appartementen van tegelwerk. Ook zijn de keukens
van de twintig huurappartementen betegeld.
Fanny Kersten: “Hof van Loon is een mooi
project bij ons in het dorp, met een aannemer
waar we vaker mee werken. We zijn er trots op
daar een bijdrage aan te hebben geleverd.”
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Grand Hotel Valies • Roermond

Tekst: Loek Schaap

Nieuwbouw hotel en
appartementen, een uniek
bouwwerk in Roermond

Roermond
Direct gelegen aan de Roer en nabij het centrum van Roermond
verrijst een compleet nieuwbouwproject dat bestaat uit Grand Hotel
Valies, twee commerciële ruimten, dertig stadsappartementen en een
ondergrondse parkeergarage. De architectuur van het familiehotel
ademt met zijn art-decostijl een sfeer die doet denken aan de jaren
dertig van de vorige eeuw in New York en Chicago.

Opdrachtgever/ontwikkelaar
Victor Adams Beleggingen BV, Herten

Bouwmanagement
Hermans Bouwconsultant, Weert

Bekisting en betonwerk
Hendrix Bouw, Elsloo

Interieurarchitect
Arnie van Dun Interieurarchitectuur,
Roermond

Bouwtoezicht
Van Nieuwenhoven Bouwadvies &
Management, Roermond

Luchtbehandeling
Bo-Air, Drunen

Architect
Engelman Architecten, Roermond

Glazuurgevelstenen
St. Joris Keramische Industrie BV, Beesel

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Schroen BV, Heythuysen

Grondwerk
Bloem Civieltechniek BV, Heel

W-installaties
Kessels Installaties BV, Nederweert

Koeling
Koning Koudetechniek BV, Bakel

E-installaties
PEVO Van Montfort Elektro, Herten

Interieurbouw
Verdam Interieurmakers, Neerkant
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Plafond
Akoestiek compleet BV, Hedel
Bouwperiode
December 2016 – oktober 2018
BVO
1100 m2

De architectuur van Grand
Hotel Valies ademt met zijn
art-decostijl een sfeer die doet
denken aan de jaren dertig
van de vorige eeuw in New
York en Chicago.
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Alles is
mogelijk in
glazuursteen!
St. Joris Keramische Industrie BV uit Beesel is al
95 jaar een begrip in geglazuurde bouwkeramiek,
zowel nationaal als internationaal. Het ontwerpen, vormen, glazuren en bakken van de stenen
gebeurt volledig in eigen huis. “Met onze stenen
zetten wij de toon van het exterieur en interieur
voor woningbouw, utiliteitsbouw, viaducten, metrostations, en nog veel meer”, zo zegt Bas van de
Venne, international salesmanager bij St. Joris.
“Aanvankelijk zou onze bijdrage aan het project
Grand Hotel Valies in Roermond beperkt zijn tot
de steenstrippen tussen de kozijnen aan de twee
zijgevels van het hotel, waarvoor twee specifieke
glazuren zijn uitgekozen. Tijdens de voorbereidende gesprekken met opdrachtgever en architect
kwam het gesprek echter al snel op de entree
van het hotel. Omdat de bouwstijl art deco van
de vorige eeuw betreft met veel grandeur, past
St. Joris met onze geglazuurde bouwkeramiek
daar perfect in.”
Van de Venne: “Het liefst denken wij één op één
mee, zodat het ons in staat stelt om maatwerk
te leveren. Zodoende zijn we samen aan de slag
gegaan om de juiste steen qua vorm, profiel, kleur
en gewenste glazuur op maat te maken voor het
Hotel Valies en hebben we ook de steenstrips en
tegels voor het interieur geleverd.”
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St. Joris Keramische Industrie al 95 Jaar een begrip in geglazuurde
bouwkeramiek. Onze stenen hebben in talloze projecten de uitstraling
van het exterieur of het interieur bepaald. In woningen, utiliteitsbouw,
viaducten en nog veel meer. Een van de kenmerken van St. Joris als
familiebedrijf zijn de korte lijnen. Het ontwerpen, vormen, glazuren
en bakken van onze stenen gebeurt volledig in eigen huis. In ons eigen
laboratorium werken wij voortdurend aan de ontwikkeling van nieuwe
technieken en ideeën op het gebied van vorm, formaat, structuur en
kleur. Het liefst denken wij één-op-één mee met onze opdrachtgever. Dit
stelt ons in staat om maatwerk te leveren voor ieder project. ‘Zeg maar
wat je wilt en wij maken het’ is ons devies. Op creatieve, innovatieve
wijze geven wij invulling aan de visie van de architect. Met subtiele lijnen
of duidelijke vormen die uitdagen om er iets bijzonders van te maken.

Roermond • Grand Hotel Valies

Het appartementencomplex bestaat uit 25 appartementen van 100 m2,
vier appartementen van 150m2 en een penthouse van 175m2.

“De art-decostijl is te zien in het ontwerp aan de buitengevels maar ook aan
de gehele inrichting aan de binnenzijde
van het hotel”, zegt projectleider, werkvoorbereider en uitvoerder Ramon van
Horne van hoofdaannemer Bouwbedrijf
Schroen. Het hotel bezit een parkeer
garage dat zich onder het gehele complex bevindt. Op de begane grond is de
hoofdentree van het hotel. Hier bevinden
zich de receptie, restaurant met open
keuken, ontbijtruimte, lounge en vergaderruimte. Op de begane grond is tevens
een grote speelruimte voor kinderen,
“zodat de ouders rustig kunnen genieten
in het restaurant en hotel.” Het gehele
interieur is ontworpen door Arnie van
Dun interieurarchitectuur.

Hotelkamers en appartementen
Het Grand Hotel Valies beschikt over
vijf verdiepingen met in totaal zestig
hotelkamers. Er zijn diverse typen hotel
kamers. Het appartementencomplex
bestaat uit 25 appartementen van 100 m2
woonoppervlakte, vier appartementen van 150 m2 en een penthouse van
175 m2. Het is een traditionele bouw die
bestaat uit betonkolommen, beton- en
kalkzandsteenwanden. De begane grond
is vrij open doordat de betonkolommen
in het hotelgedeelte zo groot mogelijke
ruimtes bieden. De hoofdconstructie
bestaat uit betonwanden die de overige
verdiepingen van kalkzandsteen dragen. Verder zijn er systeemwanden en
gasbeton separatiewanden. De buitenschil bestaat uit traditioneel metselwerk,
glazuurgevelstenen in dunbedmortel van

De hoofdconstructie
bestaat uit
betonwanden
die de overige
verdiepingen van
kalkzandsteen
dragen
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Grand Hotel Valies • Roermond

Het Grand Hotel Valies beschikt
over vijf verdiepingen met in totaal
zestig hotelkamers. Er zijn diverse
typen hotelkamers te huur.

BCT BV stoot op een
gedempte Roertak
Bloem Civieltechniek BV staat bekend om zijn specialisatie
op het gebied van grondwerk en bodemsaneringen. Voor
de nieuwbouw van Grand Hotel Valies te Roermond heeft
het bedrijf uit Heel de grondwerkzaamheden uitgevoerd en
de bouwput gemaakt. Directeur Tjeu Clerkx: “We hebben
bijna 4.000 kubieke meter grond ontgraven. Ook heeft een
bodemsanering plaatsgevonden en hebben we duurzame
grond uitgezeefd voor hergebruik.” Clerkx legt verder uit dat

St. Joris Keramische Industrie, prefab beton
elementen, steenstrips op betonelementen
en gevelstucwerk. De dakopbouw is een
staalconstructie met sandwichbeplating. In
het hotel zijn aluminium kozijnen toegepast
en bij de appartementen kunststof kozijnen.

Bouwteam voor uniek bouwwerk
Van Horne: “Bouwbedrijf Schroen heeft als
rol het realiseren van het gehele complex
met uitzondering van een gedeelte van de
inrichting van de begane grond van het hotel.
Dit wordt door de opdrachtgever zelf uitgevoerd. Voor het realiseren van het gehele
complex is een ‘bouwteam’ geformeerd. Ik
benadruk graag dat er in dit teamverband
hard is gewerkt om een geweldig en uniek
bouwwerk gereed te krijgen.”

er het nodige kunst- en vliegwerk om de hoek kwam kijken in
de diepe bouwput die in vier fases ontgraven moest worden.
“Het was krap aan bemeten om alle werkzaamheden samen
te kunnen uitvoeren. Het was een uitdaging, maar sámen
hebben we het opgelost.”
Over de bodem merkt Clerkx ten slotte op: “Naast dat we
altijd alert zijn en de bodem ‘lezen’ om eventuele archeologische vondsten te herkennen was het bijzonder dat door de
bouwput een gedempte tak van de rivier de Roer liep.”
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WENST GRAND HOTEL VALIES
VEEL SUCCES!

Maasvlakte • HB Truckwash

Tekst: Ton van de Laar

Hercuton bouwde de
grootste truckwash van

Nederland
De grootste truckwash van
Nederland is duurzaam
gebouwd en biedt plaats aan zes
vrachtwagencombinaties tegelijk.

Op Maasvlakte II in het Rotterdamse havengebied staat sinds
september de grootste truckwash van Nederland, pal naast Maasvlakte
Plaza. Dat is een parkeerterrein voor meer dan 350 vrachtwagens, met
luxe voorzieningen en een truckersrestaurant.

Opdrachtgever
HB Truckwash Maasvlakte Holding BV,
Rotterdam
Bouwteam Design & Build
Hercuton BV, Nieuwkuijk
(hoofdaannemer)

Van Rennes Elektro- en Installatietechniek, Klaaswaal (E- en W-installaties)

Bouwperiode
April 2018 – september 2018

Bouwprogramma
6 wasstraten voor trucks met opleggers, sanitair, wachtruimte, kantoren

Bruto vloeroppervlakte
1.800 m2
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Chauffeurs reserveren via de app een wasstraat en weten
zo precies hoe laat ze bij welke ingang moeten zijn.

HB Truckwash Maasvlakte lanceert een
uniek concept waarbij ze met behulp van
innovatieve software van wassen zonder
wachttijden de nieuwe standaard maken.
De hypermoderne, duurzaam gebouwde
faciliteit biedt plaats aan zes vrachtwagencombinaties tegelijk. H
 ercuton
bouwde hem in amper een halfjaar.

Prefab en luxe
Hercuton ontwierp het gebouw in prefab
beton, geheel volgens het eigen bedrijfsprincipe van ‘LEGOlisering’. De hal met
wasstraten is verdeeld in twee stra-

mienen, die overspannen worden met
betonnen liggers. De gevels bestaan uit
betonnen sandwichelementen. Naast de
hal bevindt zich een wachtruimte voor
de chauffeurs met tal van voorzieningen,
zoals douches, wifi en diverse automaten. Ook is er een aparte techniekruimte
voor onder meer de osmose-apparatuur. Daarboven is de bedrijfskantine,
kantoorruimte, spreekkamer en een
kleed- en doucheruimte voor het eigen
personeel. Hercuton leverde het pand
volledig turn-key op, zusterbedrijf pvvT
verzorgde de afbouw.

Design & build
Voor deze design & build-opdracht
vormde Hercuton een bouwteam met Van
Rennes Elektro- en Installatietechniek,
dat de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties verzorgde. Tim
van Duin, commercieel adviseur Bouwprojecten bij Hercuton, licht de voordelen
van deze vroegtijdige samenwerking toe:
“Door Van Rennes, net als de leverancier
van de wasstraten, al in de ontwerpfase
bij het project te betrekken, konden
veel voorzieningen probleemloos in de
bouw geïntegreerd worden. Denk daarbij

Hercuton ontwierp het gebouw
in prefabbeton, geheel volgens
het eigen bedrijfsprincipe van
‘LEGOlisering’.

ELEKTROTECHNIEK - INSTALLATIETECHNIEK - INDUSTRIAL AUTOMATION
RIJKSSTRAATWEG 1 - 3286 LS KLAASWAAL - TEL. (0)186 57 24 22
INFO@VANRENNES.NL - WWW.VANRENNES.NL
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Maasvlakte • HB Truckwash

De gevels bestaan uit betonnen
sandwichelementen. Naast de
hal bevindt zich een wachtruimte
voor de chauffeurs met tal van
voorzieningen, zoals douches, wifi
en diverse automaten.

bijvoorbeeld aan de goten voor de wasstraat, de aanleg van vloerverwarming
om de wasstraten ook onder winterse
omstandigheden bruikbaar te houden en
de samenstelling van het betonmengsel
voor de vloer, die voor een vloeistof
dichtheid zorgt.”

Duurzaam
HB Truckwash Maasvlakte is niet alleen
groot en luxueus, maar ook duurzaam
gebouwd. Zeventig procent van de
energiebehoefte zal uiteindelijk van zonnepanelen op het dak komen. Voor de
verwarming en de warmwatervoorzie-

De truckwash is pal naast Maasvlakte
Plaza gelegen, een parkeerterrein voor
meer dan 350 vrachtwagens.

ning is een lucht-warmtepomp geïnstalleerd. Een gasaansluiting is daarom
niet aanwezig. De grote deuren van de
wasstraat gaan zoveel mogelijk dicht en
zijn transparant uitgevoerd, waardoor
een prettig werkklimaat ontstaat en de
behoefte aan kunstlicht beperkt wordt.
Voor dat kunstlicht is in het gehele gebouw ledverlichting toegepast. Een door
de opdrachtgever ontwikkelde unieke
app zorgt voor een efficiënt gebruik van
de wasstraat. Van Duin: “Chauffeurs
reserveren via die app een wasstraat en
weten zo precies hoe laat ze bij welke
ingang moeten zijn. Kwaliteit, gemak en
vooral snelheid staan centraal. Daarbij
introduceren ze als eerste van Nederland
een unieke servicewagen voor het intern
reinigen van cabines.”
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Uw partner voor bedrijfsmatig vastgoed

ONDERHOUD

RENOVATIE

VERBOUW

Uw bedrijfspand in
goede staat houden?

Uw gevel, het dak of
het buitenterrein
renoveren?

Uw bedrijfsruimte optimaal
laten aansluiten op
uw wensen?

WIE ZIJN WIJ?

CONTACT

ServicebouwPlus adviseert en ondersteunt
opdrachtgevers van bedrijfsmatig vastgoed.

Tel :
088 205 34 50
Email : info@servicebouwplus.jajo.com
Web : www.servicebouwplus.nl

Hoe? Door u een totaaloplossing te bieden voor
onderhoud, renovatie en verbouwingen. Hierbij
hebben wij één doel voor ogen: ervoor zorgen dat
uw bedrijfspand optimaal aansluit op uw wensen!

ServicebouwPlus
Touwslager 2, 5253 RK Nieuwkuijk
Bedrijvenpark Het Hoog - nr. 5311

