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

