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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

Editie: december 2018

Vakblad IndustrieBouw is een bouwtechnisch vakblad waarin de nadruk ligt op
projectbeschrijvingen van bouwwerken voor industrie, utiliteit, logistiek en voor
de agrarische sector. Artikelen richten zich op materialisering en detaillering
van gebouwen, innovatieve bouwmaterialen, kostenbesparende oplossingen en
manieren om het bouwproces in te richten.
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Winkelcentrum Middenhoven • Amstelveen

Een nieuwe toekomst voor
Amstelveens winkelcentrum

Middenhoven
Het wijkwinkelcentrum Middenhoven
in Amstelveen is flink gerenoveerd en
uitgebreid. Hierdoor ontstaat er een
toekomstbestendig centrum.

In Amstelveen ondergaat wijkwinkel
centrum Middenhoven, eigendom
van Hoorne Vastgoed, een volledige
gedaanteverwisseling. Hoorne
Vastgoed zorgt met deze ingrijpende
verbouwing en uitbreiding voor een
toekomstbestendig wijkwinkelcentrum.
Ook verschijnt een nieuwe winkelketen
en worden winkels verschoven, fase
gewijs, zodat het winkelcentrum goed
bereikbaar blijft.

Opdrachtgever
Hoorne Vastgoed BV, Uitgeest

Hoofdaannemer
Regiobouw Haarlemmermeer BV,
Rozenburg

Signing en belettering
M-Line Binnen- en buitenreclame,
Uitgeest

Projectmanagement
Den Dekker Project Management, Delft

Installatietechnisch adviseur,
E- en W-installateur
Technisch Bureau van Beelen BV,
Noordwijk

Gevelcassettes
Comhan Holland BV, Uithoorn

Constructeur
Van Rossum Raadgevende
Ingenieurs BV, Amsterdam

Schilderwerk
Wiba Schilderwerken BV,
Heerhugowaard

Architect
Just Architects BV, Amstelveen
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Tegelvloer
Intermat Mijdrecht BV, Mijdrecht
Bouwperiode
April 2017 – maart 2018

Tekst: Loek Schaap

“Het winkelcentrum is uitgebreid met
500 vierkante meter extra winkelruimte.
Er waren voorheen vier entrees. Met het
dichtmaken van de noordentree, die
nagenoeg niet werd gebruikt, is een extra
winkel gecreëerd. Ook is er geschoven
met winkels, waardoor extra oppervlakte
ontstond voor nieuwkomer Action. Daarvoor moest de slager verplaatst worden
naar de overkant. Kruidvat is aan de
andere kant van het winkelcentrum terechtgekomen. Albert Heijn is compleet
verbouwd en uitgebreid”, licht Jacco
Groen toe. Groen is directeur van hoofdaannemer Regiobouw Haarlemmermeer
BV die het project realiseert.

Een warme aanblik
Op winkelplintniveau zijn aan de buitenkant nieuwe gevels verschenen, zwart
metselwerk met nieuwe isolatie dat
voldoet aan de huidige normen. Het dak
is vernieuwd, inclusief nieuwe isolatie.
Entrees zijn aangepast. Alle winkels
zijn casco opgeleverd met grote luifels
inclusief ledverlichting. In de hele pas-

sage zijn nieuwe plafonds gekomen met
duurzame spotjes. De lichtkappen en
de spiegelstukken en daaronder de Red
Cedar-panelen geven het winkelcentrum
een warme aanblik. Er is rondom geschilderd, puien zijn voorzien van extra
isolerende beglazing. De sprinklerinstallatie is aangepast. Groen: “Wat hebben
we níet gedaan? Het hele winkelcentrum is op zijn kop gezet. De uitdaging
is daarbij voortdurend om de winkels
bereikbaar te houden. Ik probeer altijd
een paar winkeliers te spreken, dan hoor
je snel genoeg hoe de vlag erbij hangt, en
dan is het zaak weer bij te sturen.”

Volgend jaar worden volgens plan de
leegstaande kantoorruimtes boven de
hoofdentree vervangen door zestien
nieuwe appartementen. Met ook de
vernieuwde hoofdentree is Midden
hoven dan helemaal een eenheid.

De lichtkappen en de
spiegelstukken en daaronder de
Red Cedar-panelen geven het
winkelcentrum een warme aanblik.

Antisliptegels
Groen: “We zijn nu bezig met de oude
tegelvloer te vervangen.” Op locatie
beamen uitvoerder Wesley Immerzeel
van Regiobouw en Hossam Fayez van
Lunchroom & Cafetaria ‘Zulle we’ de
noodzaak van de nieuwe vloer. Immerzeel: “De oude vloer was lelijk, versleten en, zoals je op sommige plekken
nog merkt, spekglad geworden.” Fayez,
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Winkelcentrum Middenhoven • Amstelveen

ALUMINIUM COMPOSIET FAÇADE PLATEN
MET FR-KERN
Twee aluminium platen met daartussen een
brandvertragende FR-kern (brandklasse B1).
De PVDF gelakte aluminium sandwichplaten
zijn uitermate geschikt voor de gevelbouw
en industrie. Duurzaam en 100% recyclebaar.
Kleuren uit voorraad leverbaar: RAL 9010/9005,
7021/9007, 7016/9006 en 7016/9005.

Wiba Schilderwerken BV
Galileistraat 41
1704 SE Heerhugowaard
Telefoon: 072 571 11 31
Website: www.wibaschilderwerken.nl
Email: info@wibagroep.nl
Meer informatie? www.comhan.com/ACM

Hoogwaardig
schilderpakket voor
Middenhoven

Gevelbouwers weten
ons te vinden

Met de komst van een nieuwe winkelketen, de vernieuwing

nium systemen. Het bedrijf heeft een grote voorraad en een

van een aantal winkels en een flinke upgrade wordt het

arsenaal aan kennis in huis dankzij bijna 70 jaar ervaring.

Amstelveense winkelcentrum Middenhoven volledig toe-

Comhan is daarom een waardevolle partner voor de sectoren:

komstbestendig gemaakt. Wiba Schilderwerken BV uit Heer-

bouw, industrie en visuele communicatie.

Comhan Holland BV is een producerende groothandel op het
gebied van aluminium platen, profielen, en slimme alumi-

hugowaard heeft bij dit renovatieproject het totale schilder
pakket ingevuld. Directeur Gerard Baas: “Het betreft hier het

Voor WC Middenhoven heeft Comhan gevelcassettes

gehele binnenwerk in de hallen en de algemene ruimtes.

gemaakt van aluminium composiet platen. “Wij zijn een

Oftewel het houtwerk, metaal en steenachtige onderdelen,

voorraadhoudende groothandel en hebben daarnaast, als

zoals de winkelpuien, wandbekleding, kolommen en plafonds.

verlenging van onze groothandel, een maatafdeling waar we

Voor wat betreft de buitenschil is schilderwerk uitgevoerd bij

alle mogelijke bewerkingen voor de klant uitvoeren. Wat dat

de verschillende entrees van het winkelcentrum.”

aangaat leveren we echt maatwerk! Niet voor niets weten
gevelbouwers ons goed te vinden. We hebben een eigen

Wiba Schilderwerken richt zich op grootschalige utiliteits-

transportafdeling en rijden met vier vrachtwagens door heel

bouw, renovatie en nieuwbouw. Een prettige samenwer-

Nederland”, aldus Peter Baas, manager van de maatafdeling.

king met partners speelt bij Wiba een belangrijke rol. Baas:
“De hoofdaannemer wist goede partijen om zich heen te

Comhan Holland is een familiebedrijf dat sinds 2012 ook een

verzamelen. De constructies bij de hooggelegen lichtkap-

filiaal in het Duitse Hagen heeft, van waaruit de Duitse markt

pen vroegen bijvoorbeeld om een aparte aanpak. Doordat

bediend wordt. In 2016 is in Hagen een magazijnuitbreiding

partijen goed op elkaar waren afgestemd, leverde dit geen

gerealiseerd waarmee de opslagcapaciteit werd verdubbeld.

enkel probleem op en realiseerden we de opdracht binnen de

In Nederland gaan de zaken ook goed: de vestiging in Uit-

daarvoor bestemde tijd.”

hoorn is ondertussen aardig uit zijn jasje gegroeid, waardoor
uitbreiding in 2019 niet uit kan blijven.

Industriebouw • december 2018 • 8

verheugd omdat hij voor zijn lunchroom
inmiddels de nieuwe tegels heeft liggen:
“Deze zijn mooi en antislip, weer veilig
om op te lopen.”
Groen: “Ook met de winkelaanduidingen
is gekozen voor een reclamebeleid dat
rust brengt in het beeld. Volgend jaar
worden volgens plan de leegstaande
kantoorruimtes boven de hoofdentree
vervangen door zestien nieuwe appartementen. Met ook de vernieuwde hoofdentree is Middenhoven dan helemaal
een eenheid.”

Opvallende belettering
valt op
Voor de signing en belettering van het te upgraden Amstelveense wijkwinkelcentrum Middenhoven kwam men uit bij
M-Line Binnen- en buitenreclame. Het bedrijf is gevestigd in
Ook met de winkelaanduidingen is gekozen voor een
reclamebeleid dat rust brengt in het beeld.

Uitgeest en zorgt er al meer dan veertig jaar voor dat zakelijk
Nederland met zijn reclameobjecten opvalt op bedrijven,

Volgend jaar worden volgens plan
de leegstaande kantoorruimtes
boven de hoofdentree vervangen
door zestien nieuwe appartementen

auto’s, producten of diensten. Een kleine greep volgens de
website: verschillende soorten folies, displays, banieren, lichtbakken, vlaggen en masten, borden en zuilen. De laatste tijd
leggen zij zich steeds meer toe op interieur toepassingen als
peesdoeken, behang uit één stuk en vele interieurfolies.

Cor Molenaar, eigenaar van M-Line: “Bij winkelcentrum Midden
hoven hebben wij de gevelreclame geleverd en aangebracht
op zowel de buitengevel als de binnengevels van alle winkels:
haakse uitsteekbakken, verlicht dan wel onverlicht en frees
letters boven elke winkelingang. De winkeliers hebben hun
logobestanden bij ons aangeleverd en aan de hand daarvan
hebben wij, in overleg met de winkelier, een ontwerp gemaakt.”
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Brandweerkazerne Willem • Amsterdam

Brandweerkazerne Willem, gelegen tussen het Amstelstation en de Amstel, ondergaat
momenteel een ingrijpende renovatie. Zowel het exterieur als het interieur worden volledig
vernieuwd. ENZO architectuur&interieur is verantwoordelijk voor het ontwerp.
Brandweerkazerne Willem
ondergaat een ingrijpende
renovatie. Het gebouw
wordt multifunctioneel en
gaat een kleine operationele
dienst huisvesten en
dienstdoen als
hoofdkantoor.

Opdrachtgever
Brandweer Amsterdam-Amstelland

E-installaties
Klaver Technisch Bedrijf B.V., Obdam

Architect
ENZO architectuur&interieur,
Burgerveen

W-installaties
Klaver Klimaattechniek B.V., Obdam

Adviseurs
Pieters Bouwtechniek, Amsterdam
Adviesbureau Sijperda-Hardy B.V., IJlst
Hoofdaannemer
Hillen en Roosen, Amsterdam
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Staalbouw
Nifra Constructiewerken, Obdam
Overheaddeuren
Doors and More, Eemnes
Deuren
Albo Deuren, Albergen

Bouwprogramma
Bedrijfsgebouw (brandweerkazerne en
hoofdkantoor)
Bouwperiode
September 2017 – januari 2019
Bruto vloeroppervlakte
4.700 m2

Tekst: Astrid Berkhout

Amsterdamse brandweerkazerne
Willem ondergaat

metamorfose

Op de begane grond is de
remise die plaats biedt aan
twee brandweerauto’s en
een sport- en kleedruimte.

“Het oorspronkelijke gebouw had alleen de functie van brandweerkazerne”,
vertelt Steven Heybroek van ENZO. “In de
nieuwe situatie moet het een kleine operationele dienst huisvesten én dienstdoen als hoofdkantoor van de Brandweer
Amsterdam-Amstelland. Het was een
uitdaging om het bestaande pand zo aan
te passen dat het zijn nieuwe functie
optimaal kan vervullen.”

Lichte, open uitstraling
Een mooie nieuwe entree geeft toegang
tot het gebouw. In totaal zijn er vier
verdiepingen. Op de begane grond is de
remise die plaats biedt aan twee brand-

weerauto’s en een sport- en kleedruimte.
De tweede verdieping biedt plek aan
de slaapkamers en woonkamer voor de
brandweerlieden, evenals een keuken en
kantine. Hier is ook een groot dakterras
gemaakt. Op de derde en vierde verdieping bevinden zich de kantoorruimten,
die worden gescheiden door transparante, glazen wanden. De wanden van de
gangzones zijn bewust niet evenwijdig
aan elkaar geplaatst voor een speels effect. “De verkeersroutes hebben bovendien afgeronde hoeken gekregen zodat
uitrukkende brandweerlieden zich sneller door het gebouw kunnen bewegen.”
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Brandweerkazerne Willem • Amsterdam

Samen én gescheiden
De kleur rood komt in de vorm van
subtiele accenten veelvuldig terug als
verwijzing naar de brandweer, zowel in
het exterieur als in het interieur. In de
kantoren is echter gekozen voor groen
en natuurlijke tinten en materialen. “We
hebben ervoor gezorgd dat de twee gebruikersgroepen van het pand – kantoormedewerkers en brandweerlieden – samen kunnen komen als zij willen, maar
zich desgewenst ook kunnen afzonderen.
Met zo min mogelijk ingrepen zijn we
er wat ons betreft in geslaagd een mooi,
functioneel pand te realiseren.”

Basisconstructie blijft overeind
Aan aannemer Hillen & Roosen was het
de schone taak om het creatieve ontwerp
van ENZO Architecten te realiseren. Zij
namen tevens de technische engineering
voor hun rekening.

De verkeersroutes
hebben afgeronde
hoeken gekregen
zodat uitrukkende
brandweerlieden
zich sneller door
het gebouw kunnen
bewegen.

Poel 19
1713 GL Obdam
Tel: 0226-451199
Email: info@nifra.nl
www.nifra.nl
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De constructie van het pand is in de
basis overeind gebleven. Het betonnen
skelet is wel volledig gestript, waarna
nieuwe gevelopeningen zijn aangebracht, voorzien van gepoedercoat
aluminium zetwerk. De oorspronkelijke
toegang tot de remise is verwijderd
om ruimte te maken voor de nieuwe
hoofdentree. Om te zorgen voor zo veel
mogelijk daglicht in de kantoren en een
optimaal gebruik van de beschikbare
ruimte, is bovendien de gymzaal op de
derde verdieping eruit gehaald. Hier is

Op de derde en vierde verdieping
bevinden zich de kantoorruimten
die worden gescheiden door
transparante, glazen wanden.

een tussenvloer gerealiseerd met een
staalplaat betonvloer, waardoor zowel
ruimte als hoogte zijn toegevoegd. Als
laatste is er een indrukwekkend atrium
gecreëerd dat de ruimtes en verdiepingen met elkaar verbindt.

Vergroten stabiliteit
“We hebben een stempelvoorziening
aangebracht om de stabiliteit van de resterende constructieonderdelen te waarborgen tijdens de bouwwerkzaamheden.
Voor de lichtkoepel is verder een daksparing gemaakt, een precisiewerkje”, aldus
de aannemer. Bij alle werkzaamheden
moest men om het bestaande windverband in de gevel heen werken. Vooral het
aanleggen en omleiden van de ventilatiekanalen was nog een lastige klus
omdat men rekening moest houden met
de bestaande constructie.

Al ruim twintig jaar is
Doors and More
specialist in het leveren,
monteren en onderhouden
van diverse deursystemen.
Doors and More
is een leverancier van
industriedeuren, bedrijfsdeuren, garagedeuren en
andere deur aanverwante
producten.
SERVICE

Bramenberg 8A | 3755 BX EEMNES | T 035 53 13 890 | info@doorsandmore.nl | www.doorsandmore.nl
Industriebouw • december 2018 • 13

Brandweerkazerne Willem • Amsterdam



Kwaliteit en
perfectie in
deuren

50.000 kg
aan staal

Albo Deuren voorziet Brandweerkazerne Willem van 137

constructief staal, voor het merendeel aangebracht

nieuwe binnen- en buitendeuren, inclusief 117 raam- en
deurkozijnen. Het bedrijf ontzorgt aannemer Hillen &
Roosen op dit gebied en heeft zijn jarenlange kennis en
ervaring vanaf de beginfase ingezet om mee te denken

In het gerenoveerde gebouw van Brandweerkazerne
Willem zit straks maar liefst 50.000 kilogram aan

zonder inzet van kranen. Staalbouwer Nifra Constructiewerken is verantwoordelijk voor het klaren van dit
huzarenstukje.

over de aanpak.
“Daar ligt een belangrijke kracht, naast ons brede assortiment”, vertelt Tom Peeze van Albo Deuren. Bij

De gymzaal die oorspronkelijk gevestigd was op de
derde verdieping, is verwijderd om plaats te maken

Brandweerkazerne Willem is een beperkt aantal luxere

voor een tussenvloer, evenals een lichtschacht. Nifra

deuren, voorzien van bijzondere glasopeningen, geplaatst

Constructiewerken heeft hier de onderliggende

als eyecatchers binnen het project. Verder zijn prestatiedeuren toegepast in bepaalde delen van het gebouw. In
verband met de brandveiligheid zijn deze voorzien van

staalconstructie en een nieuwe staalplaat betonvloer
aangebracht. “Alles is eerst 3D ingetekend om te zorgen

een brandwerende vulling en brandwerende strips. Albo

dat het perfect zou passen”, aldus Nico Braas van Nifra

Deuren werkt uitsluitend met duurzame grondstoffen

Constructiewerken. In dit geval kon de stalen vloer van

voorzien van een keurmerk.
Alles digitaal ingemeten

vijftien meter breed en veertig meter diep niet in zijn
geheel van bovenaf met kranen worden geplaatst, maar

De raamkozijnen worden gemonteerd door Hillen &

moest deze in delen via een klein raam aan de voorkant

Roosen, zij nemen deze mee in de opbouw van de wan-

van het gebouw naar binnen worden getakeld.

den, de deuren door Albo Deuren. Alle deuren en ramen
worden eerst digitaal ingemeten en daarna volgens de
overeengekomen specificaties geproduceerd in de fabriek.

“Uiteindelijk hebben we de vloer inpandig gemon-

Door deze manier van werken past alles naadloos bij de

teerd met behulp van liften en takels”, vertelt Braas.

plaatsing. Op het werk schaven en schilderen is daarmee

Een knap stukje vakwerk. Nifra Constructiewerken

niet meer nodig en bovendien blijft de fabrieksmatig aangebrachte bescherming intact. Peeze: “De deuren worden
exact op maat geleverd, inclusief reeds gemonteerd hang-

bracht tevens het staal aan voor de vloerspanningen,
evenals zestig meter aan traphekwerken voor het

en sluitwerk. Onze monteurs dienen enkel nog de deuren

hoofd- en noodtrappenhuis, en het terras. Ten slotte

af te hangen en het deurbeslag te monteren. De tijd dat

heeft het bedrijf nog twee stalen trappen gemaakt.

onze mensen daadwerkelijk aanwezig zijn op de bouw
wordt zo tot een minimum beperkt.”
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Dé specialist in
overheaddeuren
Kwalitatief goede overheaddeuren zijn specifiek voor de brandweer essentieel. Om die
reden is bij brandweerkazerne Willem gekozen voor deurspecialist Doors and More om
deze te leveren en te monteren; zeven in de remise en een in de parkeerkelder.
Doors and More werkt al vijftien jaar samen met Brandweer Amsterdam-Amstelland.
“Iedere locatie is anders, maar de werking van de deuren moet overal hetzelfde zijn”,
vertelt Bram Tromp van Brandweer Amsterdam-Amstelland. “Doors and More snapt dat
als geen ander. Ook hun oplossingsgerichtheid waarderen we zeer. Bij veel projecten zijn
deuren bijzaak, voor ons zijn ze echter van levensbelang. Doordat Doors and More al in
een vroegtijdig stadium meedenkt, zoals ook bij brandweerkazerne Willem het geval
was, weten we zeker dat we uiteindelijk een goed, gedegen product krijgen waar we
jarenlang profijt van hebben.”
Iedere seconde telt
Bij brandweerkazerne Willem is gekozen voor D&M sectionaaldeuren van het eigen
private label, van 40 mm dikte en beglaasd met dubbel acrylaat, krasvrij uitgevoerd. “We
hebben geen enkele concessie gedaan op kwaliteit”, vertelt Emile Vonk van Doors and
More. “Praktisch sluit de D&M 40 zeer goed aan bij de werkzaamheden van de brandweer. Zo gaat de deur twee keer zo snel open als vergelijkbare overheaddeuren.”
Ook het onderhoud
Doors and More doet tevens het verplichte jaarlijkse onderhoud van de overheaddeuren
en staat bekend om de 24-uurs service die zij leveren. Bij storingen spoedt een van de
monteurs zich naar de brandweer om deze zo snel mogelijk op te lossen. “De monteur
heeft alle reserveonderdelen bij zich waardoor we het mankement in 95% van de gevallen ter plekke kunnen repareren.” Uniek is dat middels een nieuw computersysteem
onder andere de deurgeschiedenis wordt bijgehouden. “Zo gaat er meteen een alarmbel
rinkelen als er te veel storingen zijn bij een specifieke deur.”
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Reftrade • Heinenoord

Alle ruimte voor
Reftrade op nieuw

bedrijvenpark

Van de twintig hectare grond die wordt uitgegeven
voor het nieuwe Bedrijvenpark Hoeksche Waard heeft
Reftrade als eerste bedrijf afkomstig uit Rotterdam
6.000 m2 bemachtigd. Hierop heeft Bouwonderneming
Stout in hoog tempo een nieuw bedrijfspand gebouwd.

Addy Boer van Graphorn Groen & Infraprojekten: “Het was bijzonder
om als eerste het volledig braakliggende terrein te betreden”.

Opdrachtgever
Reftrade B.V., Heinenoord
Architect
Van Trier Architectuur, Tilburg
Bouwadviseur
Vogels Bouwmanagement, Tilburg
Constructeur
Sigma Engineering B.V., Hilvarenbeek
Aannemer
Bouwonderneming Stout B.V.,
Hardinxveld-Giessendam
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Installateur E & W
Van Rennes Elektro &
Installatietechniek, Klaaswaal
Grondwerken en terrein
verharding
Graphorn Groen & Infraprojekten,
Ridderkerk
Bedrijfsvloer
Zwets Industrievloeren,
Hardinxveld-Giessendam
Binnenafbouw
Welts Totaal Afbouw BV, Dordrecht

Project
Realisatie van bedrijfshal plus kantoren,
met extra omliggend terrein voor open overslag
Bruto vloeroppervlak
2.200 m2
Perceel
6.000 m2

Tekst: Mirjam Oomens

Bedrijvenpark Hoeksche Waard richt
zich op ondernemingen die actief zijn
in transport, logistieke dienstverlening,
groothandel, productie en techniek. Reftrade, specialist in verhuur van koel- en
vriescontainers, verplaatsbare koel- en
vriesopslagruimtes en offshore containers, was één van de eersten die een
kavel aankocht. Het bedrijf was tot nu
toe gevestigd in de Rotterdamse haven.
De nieuwe locatie is gekozen om twee
redenen: meer ruimte en de gunstige
ligging tussen de snelwegen A16, A29
en A4. De bedrijfshal met aangebouwd
kantoor heeft een totaaloppervlakte van
2.200 m2. De rest van het terrein wordt
gebruikt voor opslag van de producten.

Geen speling
Op 6 maart 2018 werd de eerste paal
geslagen, in september van hetzelfde
jaar werd het pand opgeleverd. “Reftrade
moest op een vaste datum weg van de
bestaande locatie, dus er zat geen speling
in de planning”, vertelt projectleider Eric
Maton van Stout. “Het was zaak om met
alle projectpartners om tafel te gaan zitten om het werk vlot te trekken en een
planning te maken waaraan alle partijen
zich hebben geconformeerd. Daardoor
had elke partij het gezamenlijke doel
helder voor ogen. De planning was leidend en daar waren alle partijen zich van
bewust. Verstoringen konden snel worden
opgelost vanwege de korte lijnen en de

Er werden er 450 m2 metalstud
wanden geplaatst, inclusief afwerking
klasse B, en ongeveer 60 m2
volglaswanden type obi 600.
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Reftrade • Heinenoord

De bedrijfshal met
aangebouwd kantoor heeft
een totaaloppervlakte van
2.200 m2.

Graphorn Groen- en Infraprojekten BV
Mandenmakerstraat 20
2984 AS Ridderkerk
078-6772522
www.graphorn.nl

systeemplafonds & systeemwanden

GWW
Tuinaanleg
Tuinontwerp
Dakbegroening
Groenvoorzieningen
Digitaal groenbeheer
Gladheidsbestrijding
Boomverzorging
Rioleringen
Grondwerk
Straatwerk

Rijksstraatweg 42A, 3316 EH, Dordrecht, tel. 0625020894
info@weltstotaalafbouw.nl, www.weltstotaalafbouw.nl

Minder kleurverschil
systeemplafonds

Gebroederlijke
samenwerking

De afwerking van het pand van Reftrade is het werk van

Het civieltechnische werk voor het pand van Reftrade is uit

Welts Totaal Afbouw. Binnen werd door dit bedrijf 390 m2

besteed aan Graphorn Groen & Infraprojekten. “Er was ons

systeemplafond 600 x 600 mm van het merk Owa Sinfonia

veel aan gelegen om dit project te doen”, zegt directeur Addy

ingelegd. “We hebben voor het systeem een nieuwe kleur van

Boer. De proactieve houding van het bedrijf werd beloond

CMC gebruikt: mat wit 11”, vertelt directeur Danny Welts. Dit is

met de opdracht voor de complete realisatie van het buiten-

een nieuwe kleur van de fabrikant en dit is een van de eerste

terrein, inclusief inrichting, hekwerken en verlichting. “Van de

projecten waarin we deze gebruiken.” Door de matheid oogt

eerste kruimel zand tot en met de laatste steen.” Bijzonder

de plaat witter, waardoor er minder kleurverschil is met de

detail: Boer werkte hier samen met zijn broer die als uitvoer-

dragende platen, waar normaal gesproken door de glans wat

der bij Bouwonderneming Stout werkt.

meer kleurverschil ontstaat.
Het terrein werd eerst bouwrijp gemaakt voor de heier.
Flexibel

“Het was bijzonder om als eerste het volledig braakliggende

Daarnaast werden er 450 m2 metalstud-wanden geplaatst, in-

terrein te betreden”, zegt Boer. “Dat maak je in Nederland

clusief afwerking klasse B, en ongeveer 60 m2 volglaswanden

niet vaak meer mee.” Na het heiwerk werd het grond- en

type obi 600. “Deze volglaswand hebben wij als alternatief

rioolwerk gerealiseerd, waarbij gebruik werd gemaakt van

op het bestek zelf aangedragen”, aldus Welts. “Het is een

thermisch gereinigd zand. De totale verhardingsconstructie

economisch gunstiger alternatief voor het type dat in het

bedroeg circa 900 millimeter vanwege de zware verkeers-

bestek stond, terwijl het technisch en esthetisch gelijkwaar-

klasse die hier vereist is. “Door de goede samenwerking met

dige kwaliteiten heeft.” De snelheid van het project vormde

de aannemer was het mogelijk de strakke planning te halen”,

geen probleem voor het vaste montageteam. “Het was druk

besluit Boer.

op het werk, maar wij stellen ons altijd flexibel op. Dat is een
kenmerk van onze organisatie”, besluit Welts.
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Binnen werd door Welts Totaal
Afbouw 390 m2 systeemplafond
600 x 600 mm van het merk
Owa Sinfonia ingelegd.

proactieve houding van alle projectpartners. Daarnaast heeft onze werkvoorbereiding tijdig ingekocht en duidelijke afspraken gemaakt met de leveranciers en
onderaannemers. Ook is er in de bouwvak
door diverse partijen doorgewerkt. Dit alles bij elkaar heeft ervoor gezorgd dat we
op tijd konden opleveren.”

Alle ruimte
Het blijft bijzonder om als een van de
eersten op een leeg bedrijventerrein aan
de slag te gaan, maar de bouwers waren
niet lang alleen. “We hebben een flink
aantal weken in de herrie gezeten door
het heiwerk van de buren”, zegt Maton
lachend. “Logistiek bezien is het fijn, zo’n
leeg terrein, want we hadden alle ruimte.

Gelukkig had de beheerder van het bedrijvenpark wel gezorgd dat er bouwstroom en -water aanwezig waren.”

Cliché, maar waar
Het meest in het oog springende van het
project vond Maton de samenwerking
tussen de partijen en de samenstel-

ling van het uitvoeringsteam. “Iedereen
noemt altijd de samenwerking, het is
een cliché, maar in dit geval was het écht
zo. Het was een team van eerlijke en
oprechte mensen van de diverse betrokken partijen. Dat we het goed met elkaar
konden vinden, heeft zeker bijgedragen
aan het eindresultaat”, besluit Maton.

MENSEN VOOR GEBOUWEN
ELEKTROTECHNIEK - INSTALLATIETECHNIEK - INDUSTRIAL AUTOMATION
RIJKSSTRAATWEG 1 - 3286 LS KLAASWAAL - TEL. (0)186 57 24 22
INFO@VANRENNES.NL - WWW.VANRENNES.NL

> WONINGBOUW

> UTILITEITSBOUW

> ZORG EN
ONDERWIJS

> BEHEER EN
ONDERHOUD

WWW.STOUT.NL
BOUWONDERNEMING STOUT B.V.
KADE 34

088 - 440 10 00

3371 EP HARDINXVELD-G’DAM

INFO@STOUT.NL
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DC WDP / NewCorp • Heinenoord

Totstandkoming distributiecentrum

WDP / NewCorp
Het gloednieuwe distributiecentrum
dat het Oud-Beijerlandse bedrijf
NewCorp Logistics voor de helft gaat
huren, wordt komend voorjaar turnkey opgeleverd door Hercuton dat
eveneens verantwoordelijk is voor
het ontwerp. Het gebouw wordt
momenteel gerealiseerd op
Bedrijvenpark Hoeksche Waard
in Heinenoord.

Het gebouw wordt
nu gehuurd door
twee partijen, maar
het is zo ontworpen
dat er later ook één
huurder gebruik van
kan maken. Maar
vier huurders is ook
mogelijk.

Opdrachtgever/ontwikkelaar
WDP, Breda
Huurder
NewCorp Logistics, Oud-Beijerland
Hoofdaannemer Design & Build
Hercuton BV, Nieuwkuijk
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Bouwprogramma
Distributiecentrum met 21 docks,
VAL-ruimte en kantoren
Bouwperiode
Mei 2018 – maart 2019
Bruto vloeroppervlakte
20.000 m2

Tekst: Ton van de Laar

Het DC komt te staan op
een perceel van 30.000 m2
op het nieuwe bedrijvenpark
Hoeksche Waard.

Hercuton verzorgt zowel de
ruwbouw als de afbouw.

Van opdrachtgever naar huurder
Het DC komt te staan op een perceel van
30.000 m2 op het nieuwe bedrijvenpark
Hoeksche Waard, strategisch gelegen
in de driehoek Rotterdam-MoerdijkAntwerpen. Oorspronkelijk was het de
bedoeling dat bouwbedrijf Hercuton
het nieuwe gebouw in opdracht van
NewCorp zou bouwen. Het ontwerp dat
Hercuton maakte werd door NewCorp
goedgekeurd en ook met de gemeente
Binnenmaas werden enkele stedenbouwkundige en bestemmingsplantechnische plooien gladgestreken. Op
dat moment gaf NewCorp aan toch liever
het pand te willen gaan huren.
Ron Drijver is commercieel adviseur
bouwprojecten bij Hercuton. Hij schetst
de consequenties van die nieuwe situatie. “We hadden een goedgekeurd plan,
maar we wilden daar wel een belegger
voor. Die hebben we gevonden in WDP,

een prettige partner waarmee we al
vaker samengewerkt hebben. NewCorp
gaat nu de helft van het DC huren, een
andere partij huurt de andere helft.”

ders hebben die niet nodig, maar toekomstige misschien wel. We noemen dat
rekening houden met een second life.”

Second life

Hercuton bouwt het distributiecentrum
grotendeels zelf, zowel de ruwbouw als
de afbouw. Het wordt een DC met 21
docks. Aan weerszijden van die docks bevinden zich kantoorruimten. Ook komt
er een mezzanine, met daaronder een
VAL-ruimte. Op de mezzanine is ruimte
voor een kantine, sanitair en kantoren.
Een wand met doorgangsmogelijkheid
scheidt de twee delen van elkaar. Het
pand zal door Hercuton volledig turnkey opgeleverd worden. “En turn-key
betekent in dit geval ook echt turn-key”,
besluit Drijver. “Grondwerk, infra, E- en
W-installaties, afbouw, tot aan de beplanting van het buitenterrein toe.”

Met WDP als nieuwe opdrachtgever
moest Hercuton het op dat moment al
uitgewerkte ontwerp op enkele punten
aanpassen aan de wensen van WDP.
Die heeft als verhuurder belang bij een
toekomstbestendig pand, dat na het
eventuele vertrek van de huidige huurders aantrekkelijk blijft voor een brede
groep kandidaten. Drijver: “Het gebouw
wordt nu gehuurd door twee partijen,
maar het is zo ontworpen dat er later
ook één huurder gebruik van kan maken.
Maar het geldt ook de andere kant op:
vier huurders is ook mogelijk. Ook komt
er op verzoek van WDP bijvoorbeeld een
supergladde vloer in. De huidige huur-

Turn-key
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Hotel De Bergen / Hotel The Match • Eindhoven

Een verborgen

schat
Er zijn veel details in het metselwerk
aangebracht en is er voor een teint steen
gekozen die veel in de buurt terug te
vinden is en zelfs Eindhovens genoemd
kan worden.
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Hotel The Match is gelegen in een zeer bijzonder gebied, De
Bergen, in het hart van Eindhoven. Het hotel is ingesloten
door drie straten en gebouwd op het terrein waar vroeger
de Luciferfabriek van de firma W. van der Schoot stond.
Het was dan ook een kenmerk van De Bergen, dat achter
de woningen fabrieken stonden. Door de hekken betrad
je een andere wereld. Fabriekspanden, achter een straat
met kleinschalige woningen. VFO Architecten heeft in het
ontwerp teruggegrepen naar dit gegeven.

Tekst: Natasja Bijl
Half januari 2019 verwacht men de eerste gasten. Kamers kunnen nu al geboekt worden!

“Via een hek, dat refereert aan de
fabriekshekken van weleer, worden de
jaarringen van de stad voelbaar. Een plek
die je bijna bij toeval ontdekt, een hidden
gem. De wereld achter het hek wordt een
verborgen schat, waar het rustig is en
waar je als bezoeker veel groen treft. Een
plek van stilte in de stad. De architectuur
en detaillering bevestigen die andere wereld achter de woningen”, vertelt Chris
Franken, directeur VFO Architecten. “Zo
zijn er veel details in het metselwerk
aangebracht en is er voor een teint steen
gekozen die veel in de buurt terug te

vinden is en zelfs Eindhovens genoemd
kan worden. Ook hebben wij ervoor
gekozen om verschillende massa’s aan
het gebouw te geven, waardoor het pand,
door uitbreidingen in de tijd, organisch
lijkt te zijn gegroeid. Ook dat is kenmerkend voor het gebied waarin dit hotel
zich bevindt. Binnen in het hotel is er
een urban look toegepast, chique-basic,
dat refereert aan de oude fabrieksfunctie.” VFO Architecten kenmerkt zich door
gebouwen te ontwerpen, die aansluiten
bij de omgeving.

Doordat het hotel
zich midden in een
druk centrumgebied
bevindt, was het steeds
erg lastig om al het
materiaal ter plaatse te
krijgen en op te slaan

Vastgoedontwikkelaar
Land ’s-Heeren, Veldhoven

W-installaties
Bevers Installatietechniek, Nistelrode

Balkons en luifel
J. vd Mortel, Deurne

Architect
VFO Architecten, Eindhoven

Klimaattechniek
MUR: verwarming en koeling, Utrecht

Hoofdaannemer
BMV, Veldhoven

Beveiliging
LIJO security, Tiel

Grondwerk
J. Oosterbeek Sloopwerken en
Recycling, Den Helder

E-installaties
Mansveld Projecten & Services,
Eindhoven

Gietvloer Betonlook
ICM Projectinrichting, Veldhoven

Bouwperiode
1 jaar
Bruto vloeroppervlakte
4000 m2
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Hotel De Bergen / Hotel The Match • Eindhoven

Binnen in het hotel is er een urban
look toegepast, chique-basic, dat
refereert aan de oude fabrieksfunctie

4Luxe varianten
in staal!

The Match
Eindhoven

J vd Mortel – Hekwerken & Poorten heeft voor het project

ICM Projectinrichting BV uit Veldhoven is specialist op het

Hotel The Match diverse werkzaamheden uitgevoerd. Zo

gebied van vloeren, raambekleding en volledige projectinrich-

hebben zij een stalen luifel gemaakt die door middel van

ting. ICM Projectinrichting BV voorziet 85 hotelkamers van

stalen platen aan de binnenmuur is bevestigd en aan de

een gietvloer in betonlook, een Arturo gietvloer.

voorkant van het hotel is vervaardigd. Eveneens aan de voorzijde zijn er vier fraaie Franse balkons geplaatst. Binnen zijn

“Wat deze vloer extra mooi maakt, is dat wij twee kleuren

alle trappen voorzien van stalen leuningen.

door elkaar mengen waardoor er een speels effect ontstaat.
Deze ‘vlammen’ worden door middel van de vlakspaan aan-

“Alle materialen voor dit project zijn gemaakt in onze fabriek

gebracht. Omdat de opbouw van de Arturo gietvloer bestaat

in Deurne,” vertelt Toon Nijenhuis, werkvoorbereider, “en als

uit vier handelingen en elke laag dient uit te harden, is het

prefab naar het project getransporteerd. De allergrootste

een tamelijk intensief proces. Het resultaat is echter werkelijk

uitdaging komt nog: we hebben twee wenteltrappen ge-

prachtig en past helemaal bij de zogenaamde industrielook.

maakt die tegen de achtergevel van het hotel gemonteerd

Deze vloer wordt tevens doorgetrokken in de badkamer, waar-

moeten worden, als vluchttrappen. Dit zouden we eigenlijk

van de toplaag wordt voorzien van een antislip”, vertelt Jelle

met behulp van een kraan moeten doen, wat gezien de

Engels, directeur.

beperkte ruimte aldaar bijna onmogelijk is.”
Naast de gietvloeren in de kamers, realiseert ICM ProjectinJ. v.d. Mortel Hekwerken & Poorten richt zich van oor-

richting BV ook het tapijt in de gangen, de trapportalen en de

sprong op het vervaardigen van hekwerken en poorten, in

traptreden van het hotel. Er is gekozen voor een bijzonder Ege

het luxere segment. De laatste jaren is daar steeds meer

tapijt. Dit tapijt heeft een speciaal design waardoor het lijkt

constructiestaal bijgekomen. Het bedrijf heeft een goede

alsof het oneindig lang is.

samenwerking met BMV Bouw B.V. en wordt zodoende

ICM Projectinrichting BV is een expert in het ontzorgen van

steeds vaker benaderd voor grote projecten.

de opdrachtgever en heeft bijzonder veel kennis en vakmanschap in huis.
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BMV is hoofdaannemer in het project
Hotel The Match in Eindhoven. Dit project betreft een ontwikkeling van Land
’s-Heeren uit Veldhoven. In september
2017 is de bouw gestart, half januari 2019
verwacht men de eerste gasten. Kamers
kunnen nu al geboekt worden!
“Het hotel ligt op een unieke locatie.
Tegelijkertijd heeft die locatie voor veel
uitdagingen gezorgd, wat lang niet altijd
makkelijk was”, vertelt Noud te Riele,
projectleider. “Doordat het hotel zich
midden in een druk centrumgebied
bevindt – met horeca, winkels en krappe
toegangswegen – en er ook nog eens
sprake was van een kleine bouwlocatie, was het steeds erg lastig om al het
materiaal ter plaatse te krijgen en op
te slaan. Dit bemoeilijkte het bouwproces, niet alleen voor ons, maar voor alle
betrokken partijen. Nu het hotel bijna af
is en er door diverse bedrijven meubels
en dergelijke gebracht moeten worden,
ondervinden ook zij daar hinder van.
Wij hebben het steeds opgelost door
klein transport in te zetten, vaker heen
en weer te rijden en in overleg te gaan
met de omwonenden en de gemeente
om overlast te beperken. Dat betekent

overigens wel dat er heel veel meer uren
in een project gaan zitten.”
BMV is bijzonder trots op het eind
resultaat, een prachtig eigentijds pand
met historische elementen op het
voormalige Luciferterrein in De Bergen
te Eindhoven.

Doordat het hotel zich midden in
een druk centrumgebied bevindt
en er sprake was van een kleine
bouwlocatie, was het lastig om al
het materiaal ter plaatse te krijgen
en op te slaan.

Gekozen is om verschillende massa’s aan het gebouw
te geven, waardoor het pand, door uitbreidingen in de
tijd, organisch lijkt te zijn gegroeid.
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Hotel De Bergen / Hotel The Match • Eindhoven

Technisch vakwerk
Mansveld Projecten & Services bedenkt, levert en monteert

matig overleg hebben. Hierin bespreken we de planning en

de complete elektrotechnische installatie, de data-installa-

lopende zaken met elkaar en lossen we eventuele knel

tie, de laadpalen in de parkeerkelder, en alle verlichting in en

punten samen op. Dat werkt prettig. We verwachten in

om hotel The Match.

januari een mooi eindresultaat op te leveren.”

“Het wordt echt een prachtig hotel. Net een beetje anders

Mansveld Projecten & Services maakt deel uit van de

dan anders”, vertelt Erwin Tromp, projectleider bij Mansveld.

Mansveld Groep. Een familiebedrijf met meer dan drie

“Het heeft een fraaie art-nouveau-uitstraling. De verlichting

honderd medewerkers. Mansveld is toonaangevend in

in de gangen en de lobby is bijvoorbeeld gekleurd. Daar-

tijdelijke en permanente projecten op het vakgebied van

naast zijn de leidingen niet weggewerkt, maar juist in het

elektrotechniek, licht, beeld en geluid, rigging, beveiligings-

zicht gelaten. Dat vraagt om vakwerk. Het moet er netjes

techniek, communicatietechniek, systeemintegratie en

afgewerkt uitzien en natuurlijk ook goed functioneren. De

duurzaamheid. Vanuit Amsterdam, Breda, Eindhoven, Goor,

werkzaamheden zijn nu nog in volle gang”, vertelt Erwin.

Maastricht en Utrecht wordt er gewerkt aan innovatieve

“Dat betekent dat we met de betrokken partijen regel

oplossingen voor nationale en internationale klanten.

Heiberg 4
5504 PB Veldhoven
+31(0)40 - 304 62 89
info@icmprojectinrichting.nl
www.icmprojectinrichting.nl

MAKING SENSE
OF TECHNOLOGY
UW PARTNER VOOR:

Elektrotechniek
Elektroservices en onderhoud
Technische inspecties
Beveiligingstechniek
Communicatietechniek

MEER INFORMATIE EN CONTACT:
T 040 - 259 11 11 | www.mansveld.nl

Industriebouw • december 2018 • 26

MANSV55184_Advertentie_Industriebouw.indd 1

30/11/2018 10:36

Tilburg • Distributiecentrum Ingram Micro

Tekst: Natasja Bijl

Duurzaam distributiecentrum in

Tilburg

Op dit moment wordt er volop gebouwd aan een modern, duurzaam distributiecentrum op
bedrijventerrein Kraaiven te Tilburg. Het betreft een DC met 31.246 m2 magazijn, 6.546 m2
mezzanine en 3.233 m2 kantoorruimte. De opdrachtgever is Ingram Micro CLS Benelux BV. Deze partij
heeft een meerjarige huurovereenkomst gesloten met HVBM Vastgoed BV. Dochteronderneming
Heerkens Van Bavel Bouw BV is de hoofdaannemer van dit veelomvattende project en stuurt ook
alle onderaannemers aan, zodat de totstandkoming van het centrum goed en snel verloopt.

Vanuit het distributiecentrum worden alle filialen
van de Bijenkorf in Nederland bediend.

Opdrachtgever
HVBM Vastgoed, Tilburg

Constructeur
Kooij en Dekker, Harderwijk

Hoofdaannemer
Heerkens van Bavel, Tilburg

Adviseur Breeam
Quadrant 4, Oisterwijk

Architect
Dedato ontwerpers en architecten,
Amsterdam

E-Installatie
Van Hees Electro, Tilburg

Vloeren
Van Berlo | Experts in funderingen en
bedrijfsvloeren, Veghel
Staalconstructie
Reijrink Staalconstructie BV,
Hilvarenbeek

Gevelbeplating
Hardeman en Van Harten, Lunteren
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Breeam Outstanding
en Van Hees
Elektrotechniek

‘Wij zijn gedreven en voelen
ons geroepen om aan een
betere wereld te bouwen.’

Met het ontwerpcertificaat Breeam Outstanding voor
dit distributiecentrum reeds in bezit, is Van Hees Elektro
techniek verantwoordelijk voor de realisatie van alle
elektrotechnische installaties.

“Wij zijn trots op onze deelname binnen dit team”, zegt
Michiel Gersjes, directeur van Van Hees Elektrotechniek
& ICT. “Samenwerken is ook hier de rode draad tijdens de
bouw. Samen met onze opdrachtgevers en alle andere be
trokken partijen werken wij de komende maanden aan dit
project. Na intensieve voorbereidingen met HVBM, Ingram
Micro/de Bijenkorf is er een duurzame en technisch hoog
waardige installatie ontworpen. De installaties betreffen
onder andere: Philips ledverlichting in het magazijn en de
picktoren, voorzieningen voor het Valor-conveyorsysteem,
meer dan 2000 netwerkaansluitingen, beveiliging, toe
gangscontrole, gebouwbeheerssysteem, muziekinstallatie,
securitydesk, detectiepoorten en speedlanes.”

Al met al een totaalpakket waaraan alle disciplines binnen
Van Hees hun bijdrage zullen leveren. De afdeling Utiliteit
binnen Van Hees is mede gespecialiseerd in distributie
centra en magazijnen. Door het totaalaanbod van Van
Hees kunnen alle werkzaamheden door eigen vakmensen
worden uitgevoerd. John van Eck, projectmanager: “Ook
tijdens deze bouw werken wij met een vast team van
mensen. Projectleider, chef-monteur, engineering, mon
teurs en montage ploegen zijn goed op elkaar ingespeeld.
Het resultaat spreekt voor zich en laat zien waar van Hees
Elektrotechniek voor staat.”
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WONINGBOUW | UTILITEIT | SERVICE, ONDERHOUD
& BEHEER | BRANDVEILIGHEID & BEVEILIGING
WWW.VANHEES.COM

In dit distributiecentrum zal opdracht
gever Ingram Micro de logistieke ope
ratie voor de Bijenkorf realiseren. Zoals
het er nu naar uitziet, zal het gebouw
medio april 2019 worden opgeleverd,
waarna de eerste bestellingen de deur
uit zullen gaan.

Wij voelen ons geroepen om aan een
betere wereld te bouwen
Voor Heerkens van Bavel Bouw is dit
distributiecentrum zeker niet het eer
ste dat zij bouwen, maar wel is het de
eerste keer dat ze voor Ingram Micro CLS
Benelux BV werken. “Het is een groot
project met behoorlijk veel wensen, ook
vanuit de eindgebruiker”, vertelt John
Rooijakkers, projectleider. “En dat is niet
zo gek, want er komen ruim 400 mensen
te werken. Alle filialen van de Bijenkorf
in Nederland worden straks vanuit deze
locatie bediend. Niet voor niets is ervoor
gekozen om dit DC te realiseren op een
plek met goede invalswegen en op een
ruim terrein. Het gebouw wordt voorzien

Zoals het nu uitziet zal het nieuwe distributiecentrum
in april 2019 opgeleverd worden. Waarna de eerste
bestellingen vrij snel daarna de deur uit zullen gaan.

Een sterke speler in
een snelle markt!
Voor het distributiecentrum in Tilburg heeft Reijrink Staal
constructie de staalconstructie geëngineerd, geproduceerd en
gemonteerd. Het gaat hierbij om circa 1600 ton staal. Daar

WIJ SPREKEN DE TAAL VAN STAAL

naast hebben ze in opdracht van de klant alle prefab beton
nen vloerdelen gemonteerd. Reijrink Staalconstructie is net
voor de bouwvakperiode met dit werk gestart, de montage

Winnaar BIM award 2018

Expertises: BIM, LEAN, Engineering

heeft ongeveer twaalf weken in beslag genomen.

WWW.REIJRINK.COM

“Wij hebben twee productielocaties, te weten in Hilvarenbeek
en Someren, waar alle staal wordt geproduceerd. We werken
met eigen transport en eigen kranen”, vertelt Willem Reijrink,

Nieuwbouw distributiecentrum

Ingram Micro te Tilburg

algemeen directeur. “Dit is zeker niet het eerste distributie
centrum dat wij in opdracht hebben gekregen, we zijn er
ondertussen heel ervaren in. Kenmerkend voor dergelijke
centra is het tempo waarmee er gebouwd moeten worden.
Doordat wij een goed geautomatiseerd productieproces
hebben, kunnen we behoorlijk opschalen en in deze ‘snelle’

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

markt mee. Flexibiliteit en kwaliteit is waar wij voor staan. We
hebben een vaste kern van bevlogen medewerkers, mensen

in

en
dé specialiwastndbeplating
en
kda

met gouden handjes. Dat alles maakt dat ons een bijzondere
sterke speler!”

D hardeman-vanharten.nl
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van 38 docks. Alle randvoorwaarden om
de distributie snel en vlekkeloos te laten
verlopen zijn dus aanwezig.” Ook de
samenwerking met de andere partijen
die bij het project betrokken zijn, verloopt
soepel geeft Rooijakkers aan. “Doordat
er met vaste partners wordt gewerkt zijn
alle partijen goed op elkaar ingespeeld en
is er bijzonder veel kennis in huis.”
Ook aan duurzaamheid is gedacht.
Rooijakkers: “We bouwen volgens de

hoogste duurzaamheidscriteria. Het
gebouw krijgt een BREEAM-normering
van vijf sterren, de zogeheten ‘outstan
ding’ waardering. Dit vraagt om een
stuk bewustwording. Maatschappelijk
verantwoord ondernemen, niet enkel
in woorden maar ook in daden, is ons
op het lijf geschreven. Wij zijn gedreven
en voelen ons geroepen om aan een
betere wereld te bouwen. Wat wij heb
ben gedaan is bijvoorbeeld het scheiden
van het bouwafval en het recyclen van

Kooij en Dekker
Ingenieursbureau
Kooij en Dekker Ingenieursbureau is verantwoordelijk voor
het constructieve ontwerp van het distributiecentrum in
Tilburg. In een zeer kort tijdsbestek heeft het ingenieurs
bureau ontworpen, afgestemd, geoptimaliseerd, gerekend
en getekend. “Onze discipline gaat voor alles uit, terwijl de
andere partijen nog volop aan het schetsen zijn, proberen wij
zoveel mogelijk informatie los te peuteren”, vertelt Sjon Kooij,
directeur-eigenaar. “We vormen met dertien partijen een
sterk bouwteam. In het voortraject hebben we wekelijks bij
elkaar gezeten, dat werkt bijzonder goed. Eigenlijk kan ik wel
zeggen dat er dertien specialisten zijn ingevlogen om van dit
project een succes te maken!”
Kooij: “Natuurlijk staan de wensen van de gebruiker centraal.
Wat aan dit ontwerp bijvoorbeeld bijzonder is, is de structuur.

bouwmateriaal. Ook gebruiken we alleen
FSC-hout, coördineren we leveringen en
zorgen we voor minder CO2-uitstoot door
minder vrachtverkeer in te zetten. Op
het dak ligt 30.000 vierkante meter aan
zonnepanelen. Overal is ledverlichting
en er is voor een warmte- en koude
opslag gekozen.” Heerkens Van Bavel
BV is met 110 medewerkers, 60 miljoen
omzet en 115 jaar ervaring een zeer
betrouwbare partner voor projecten van
deze omvang!

We draaien zo’n
7000 m2 staaldak
per dag
Voor Hardeman Van Harten is het distributiecentrum een
aardige klus geweest, die zij in rap tempo hebben geklaard.
Het werk behelst meer dan 31.000 m2 stalen dak- beplating,
plus stalen sandwichgevels, van het merk Kinkspan. De ach
tergevel is uitgevoerd in een 140mm PIR-paneel vanwege de
gevraagde brandeisen. “Wat verder bijzonder is, is dat ervoor
gekozen is om de buitenzijde van het gebouw te verfraaien
met kaders, dit is gedaan middels aluminium kokerframes
met composiet bekleding”, aldus Martijn Jansen, projectleider.
Jansen: “In totaal zijn wij zo’n tien weken op dit project werk
zaam geweest. Het bouwen van distributiecentra als deze,

Grote kolomvrijheid en een minimaal staalverbruik binnen

is onze corebusiness. We draaien zo’n 7000 m2 staaldak per

randvoorwaarden als proceslogistiek, beschikbare construc

dag. Dat is veel, maar eigenlijk is die standaard al niet meer

tiehoogte, belastingen, bruikbaarheidseisen en veiligheid,

snel genoeg. Tijdens dit werk was naast die snelheid ook het

maken een constructie van zo’n logistiekcentrum tot een

duurzaamheidsaspect van groot belang. Als onderaannemer

uitdaging waar wij ons telkens weten te onderscheiden. Alles

waren wij dan ook verplicht om van alles bij te houden, zoals

om het hele orderproces zo optimaal mogelijk te laten verlo
pen en zo snel mogelijk te kunnen starten met bouwen. Het
pand is demontabel, wat betekent dat het elders exact zo kan
worden neergezet.”
Kooij en Dekker Ingenieursbureau werkt vanuit een onge
kende passie voor geoptimaliseerd bouwen en heeft kijk op
het gehele proces!
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CO2-uitstoot tijdens transport, hergebruik van materialen,
maar ook het scheiden van bouwafval. Alles volgens de
ISO140001 norm.”
Hardeman en Van Harten werkt uitstuitend met eigen men
sen en kenmerkt zich door de juiste mentaliteit: een woord is
een woord!

Er is voor dit project in totaal 46.000 m2 betonvloer gestort. Voor de
magazijn- en expeditievloer is er gekozen voor een hybridevloer.

Breeam Outstanding
& Van Hees
Elektrotechniek
Met het ontwerpcertificaat Breeam Outstanding voor dit
distributiecentrum reeds in bezit, is Van Hees Elektrotech
niek verantwoordelijk voor de realisatie van alle elektro
technische installaties.
“Wij zijn trots op onze deelname binnen dit team” zegt
Michiel Gersjes, directeur van Van Hees Elektrotechniek &
ICT. “Samenwerken is ook hier de rode draad tijdens de bouw.
Samen met onze opdrachtgevers en alle andere betrokken
partijen werken wij de komende maanden aan dit project.
Na intensieve voorbereidingen met HVBM, Ingram Micro/
de Bijenkorf is er een duurzame en technisch hoogwaar
dige installatie ontworpen. De installaties betreffen onder
andere: Philips ledverlichting in het magazijn en de picktoren,
voorzieningen voor het Valor-conveyor systeem, meer dan
2000 netwerkaansluitingen, beveiliging, toegangscontrole,
gebouwbeheerssysteem, muziekinstallatie, securitydesk,
detectiepoorten en speedlanes.”
Al met al een totaalpakket waaraan alle disciplines binnen
van Hees hun bijdrage zullen leveren. De afdeling Utiliteit bin
nen van Hees is mede gespecialiseerd in distributiecentra en
magazijnen. Door het totaalaanbod van Van Hees kunnen alle
werkzaamheden door eigen vakmensen worden uitgevoerd.
John van Eck, Projectmanager: “Ook tijdens deze bouw werken
wij met een vast team van mensen. Projectleider, chef mon
teur, enginering, monteurs en montage ploegen zijn goed op
elkaar ingespeeld. Het resultaat spreekt voor zich en laat zien
waar van Hees Elektrotechniek voor staat.”
Meer informatie op www.vanhees.com

Het nieuwe distributiecentrum krijgt een
magazijn van ruim 30.000 m2 en ruim
3.000 m2 kantoorruimte.
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Maatoplossingen
voor alle specifieke
toepassingen
Engineering
Mini Vibropalen
Systeemfunderingen
Laaddocks
Voegloze vloeren
Supervlakke vloeren
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Tilburg • Distributiecentrum Ingram Micro

Distributiecentra, daar
maken we de meters in!
Voor Van Berlo, dé expert in bedrijfsvloeren, engineering, funderingstechnieken en systeemfunde
ringen, zijn distributiecentra op dit moment booming business. Doordat online verkopen toene
men en de klant snel bediend wil worden, vind je inmiddels langs bijzonder veel snelwegen derge
lijke centra. “Wij krijgen aanvragen door heel Nederland, en zelfs daarbuiten”, vertelt Michiel van
Zon, Commercieel Technisch Adviseur. “De opdracht voor DC Ingram Micro is tot stand gekomen via
een aanbestedingstraject. Wij hebben voor dit project in totaal 46.000 vierkante meter betonvloer
gestort, waarvan 30.000 vierkante meter in het magazijn en de expeditie, 3.400 vierkante meter
voor kantoorruimtes, 6.400 vierkante meter aan verdiepingsvloeren en 5.000 vierkante meter aan
laadkuilen. Voor de magazijn- en expeditievloer is gekozen voor een hybridevloer. Deze is traditi
oneel gewapend met toevoeging van staalvezels. Qua vlakheid is door de opdrachtgever gekozen
voor een vloer die voldoet aan de NEN 2747 Klasse 4. We hebben op de scheiding tussen de laadkuil
en het straatwerk 175 strekkende meter extra aanrijdverzwaring gelegd, in de vorm van twee pre
fab betonnen schillen met daartussen de wapening, welke later volledig is afgestort. Dit is gedaan
om te voorkomen dat het straatwerk in de toekomst verzakt. De bovenzijde is voorzien van een
stalen hoeklijn om aanrijdschade te voorkomen.”
Ervaring, meedenken en ontzorgen
Van Berlo heeft ruim 40 jaar ervaring en beschikt over de allernieuwste technologieën. Van Zon:
“We zijn marktleider in Nederland en hebben oog voor de wensen van de opdrachtgever en eind
gebruiker. Wij denken mee met de klant en leveren maatwerk. Wij bieden hen een totaalconcept
aan door het verzorgen van de complete onderbouw, van weiland tot ankerbout. Doordat Van Berlo
een eigen engineeringsafdeling heeft, met bijzonder veel kennis op het gebied van funderingscon
structies en bedrijfsvloeren, zijn we vaak in staat om bij een vooropgesteld ontwerp een veel beter
alternatief te bieden.”
Duurzaamheid
Van Zon vervolgt: “DC Ingram Micro voldoet aan de BREEAM-standaard ‘Outstanding’. Voor ons
werk betekent dit dat wij de toeslagmaterialen die wij voor dit project gebruiken bestellen bij een
gecertificeerde centrale, waarbij de herkomst van de materialen exact te achterhalen is. Daarnaast
gaan we bewust om met CO2-uitstoot, wordt er een rittenadministratie bijgehouden en wordt het
dieselverbruik nauwkeurig in kaart gebracht.”
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Willemstoren • Rotterdam

Appartementencomplex aan de voet

Erasmusb

De toren staat midden in de bebouwde kom, in het centrum
van Rotterdam aan de voet van de Erasmusbrug.

Opdrachtgever
Inspire Real Estate / Willemstoren BV

Hoofdaannemer
Van Wijnen, Dordrecht

W-installaties
De Kraan Installatietechniek BV, Breda

Directievoering
Prohuis Bouwmanagement,
Hendrik Ido Ambacht

Bouwfysisch adviseur
Peutz

Speciale betonoplossingen
MAX Frank Nederland BV,
Raamsdonksveer

Constructeur
Zonneveld Ingenieurs, Rotterdam
Architect
Studio for New Realities
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Installatieadviseur
Bloem Installatie Advies, Rotterdam
E-installaties
Hoffman Elektro, Bergambacht

Bouwprogramma
76 appartementen, 142 parkeerplaatsen
Bouwperiode
Mei 2017 t/m april 2019

Tekst: Natasja Bijl

van de

brug
Vanuit het gebouw zal er een prachtig
uitzicht zijn over de skyline van Rotterdam.

In het centrum van Rotterdam, aan de voet van de Erasmusbrug,
wordt de Willemstoren gerealiseerd: een appartementencomplex
met 76 stadswoningen. Het pand telt veertien bouwlagen,
beschikt over een ruime parkeergarage, een fraaie lobby en heeft
een hoogte van maar liefst 41 meter. Vanuit het gebouw is er een
prachtig uitzicht over de skyline van Rotterdam. De opdrachtgever
voor dit in het oog springend project is Willemstoren BV. Van
Wijnen BV (vestiging Dordrecht) is de hoofdaannemer.

De Willemstoren wordt een
appartementencomplex met 76
stadswoningen, een ruime parkeergarage,
een fraaie lobby en heeft een hoogte van
maar liefst 41 meter.

“Het ontwerp voor Willemstoren Rotterdam, met een hele betonnen gevel,
verschillende grote overstekken en grote
betonelementen van zes bij drie meter
die aan de constructie gehangen moesten worden, was zeker geen standaardconcept”, vertelt Tom van Schie, projectleider bij Van Wijnen. “Wij zijn vanaf
het voorlopige ontwerp bij het project
betrokken, de eerste gesprekken vonden
al in 2015 plaats. Naar aanleiding van het
voorlopige ontwerp hebben wij een prijs
neergelegd. Er is voor ons gekozen op basis van onze kennis en ervaring, er is dus

niet alleen naar het financiële plaatje
gekeken. Dat is een fijne samenwerking
die de werkelijke uitvoering ook alleen
maar ten goede komt.”

Dynamisch proces
“Naast het bijzondere ontwerp zat de
uitdaging ook in de krapte op de bouwplaats”, vervolgt Van Schie. “Doordat de
toren zich midden in de bebouwde kom
bevindt, was er weinig ruimte voor opslag en materieel, zeker voor zo’n hoge
toren met kelder is dat lastig. Uiteindelijk hebben we een stuk weg mogen om-
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Wij investeren
in duurzame
relaties!

MAX FRANK

De Kraan Installatietechniek BV doet al jaren zaken

op de bouwplaats. Het is een internationaal bedrijf

met hoofdaannemer Van Wijnen en was al in een
vroeg stadium bij dit project betrokken. “In de ont
werpfase hebben wij onze ervaring en expertise op
timaal benut om de snelheid erin te houden”, vertelt
Rob Snoek, mede-eigenaar. “Wij zijn verantwoordelijk
voor de totale W-installaties. Dit was best een uit
daging. Enerzijds omdat er midden in het gebouw een
daktuin is gesitueerd. Daar kan natuurlijk geen riool

MAX FRANK is een leverancier van geïntegreerde
bouwtechnologie en gespecialiseerd in het vervaar
digen van bouwoplossingen waarmee ze hun op
drachtgevers ontzorgen, in complexe gevallen zelfs tot

dat ca. 1000 medewerkers telt, in zeventien landen
vestigingen heeft en in meer dan 27 landen is ver
tegenwoordigd. MAX FRANK is een nog tamelijk ‘jonge
speler’ op de Nederlandse markt.

“Hoofdaannemer Van Wijnen heeft ons benaderd toen
het project al lopende was”, vertelt Rob de Kok, hoofd
bedrijfsbureau. “Naast dat wij voor de Willemstoren
standaardmateriaal geleverd hebben, hebben wij ook

of ventilatie op uitmonden. Vanaf de zesde verdieping

als probleemoplosser gefungeerd. Op de plekken waar

‘draaien’ de appartementen ook nog eens een slag. Al

de vloeren en bestaande kolommen bij elkaar komen,

het leidingwerk moet netjes op elkaar aansluiten. Dat

moest een goede aansluiting gerealiseerd worden.

heeft best wat extra engineering gevraagd. Ook het

In deze aansluitingen kunnen nog weleens lekkages

logistieke deel van de uitvoering was lastig, omdat het

ontstaan. Door de toepassing van onze Stremaform

project in een dichtbebouwde kom gelegen is.”

met Fradiflex Kimplaat, gecoat, ontstond er een goede
hechting en een waterdichte afsluiting van de con

De Kraan Installatietechniek BV richt zich op project
matige woningbouw (hoog- en laagbouw), maar ook
transformatiebouw, waarbij onder andere kantoorpan
den worden omgebouwd tot woonruimten. Zelf zit
het bedrijf ook volop in de nieuwbouw: de vestiging
in Breda is uit zijn jasje gegroeid, vanaf eind decem
ber werken zij vanuit een compleet nieuwe en ruime
locatie in Etten-Leur.
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structie. Door deze toepassing konden tamelijk grote
vloeroppervlakten snel worden gestort. Dit betekende
een snelle doorlooptijd wat de planning van het
project natuurlijk alleen maar ten goede kwam.”

MAX FRANK is ambitieus en maakt ontwikkeling voor
bedrijven in de bouw tastbaar en zichtbaar. Het bedrijf
is internationaal gewild, en betrokken bij de meest
uiteenlopende projecten.

leiden om de bestaande weg als bouwplaats te kunnen inrichten. Tijdens het
bouwrijp maken van de kavel ontdekten
we nog een stukje historie van Rotterdam in de vorm van hoge kademuren en
zware houten paalfundaties. Het slopen
van deze constructies was absoluut nog
niet eenvoudig.”
Het ruimtegebrek vraagt bij alle partijen
om aanpassingen in de logistiek. Van
Schie: “Er is bijvoorbeeld maar één kraan
en één lift en iedereen wil zijn materialen zo snel mogelijk boven hebben.
Dat geeft een gezond spanningsveld en
brengt dynamiek op het werk, zeker nu
alle disciplines, van de stukadoor tot aan
de betonwerker, er volop aan het werk
zijn. Wat dat aangaat zijn het wat je
noemt hoogtijdagen.” Willemstoren Rotterdam zal op 14 april 2019 worden opgeleverd. Dit project, dat volop in het zicht
staat en op veel aandacht kan rekenen,
is een visitekaartje voor Van Wijnen en
laat zien waartoe deze partij in staat is.

Het ontwerp met
een hele betonnen
gevel, verschillende
grote overstekken en
grote betonelementen
was zeker geen
standaardconcept.

Installatiewerk op maat voor elk project

Pauvreweg 18
4879 NA Etten-Leur
Email: dekraan@dekraan.nl
Website: www.dekraan.nl
Vosdonk
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Strandhotel • Cadzand

Al jarenlang is het een unieke blikvanger, het Strandhotel Cadzand-Bad aan Boulevard de Wielingen vlakbij België.
In de afgelopen jaren is er flink gewerkt aan een compleet nieuwbouwgedeelte en een grote uitbreiding van de
bestaande faciliteiten. Halverwege 2015 startte het aannemersbedrijf Van der Poel aan de nieuwbouw en heeft dit
onlangs opgeleverd. Opdrachtgever is Compagnie Het Zoute en het ontwerp komt van Arcas Architecten. Op dit
moment werkt men aan de verbouwing van het bestaande deel, wat na de zomer van 2019 afgerond zal zijn.

Opdrachtgever
Compagnie Het Zoute, Cadzand-Bad
Architect
Arcas Architecten, België
Constructeur
Bartels Engineering, Apeldoorn
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Hoofdaannemer
Aannemersbedrijf Van der Poel bv,
Terneuzen
E- en W-installatie
Wolter & Dros Groep, Heinkenszand
Leveren van prefab
betonelementen
Ossendrechtse Betonindustrie bv,
Ossendrecht

Keukens
Trybou NV, Staden (België)
Leibedekking
Leidekkersbedrijf Willem van Boxtel BV,
Weurt

Tekst: Mats Fortuin

Strandhotel Cadzand-Bad flink

uitgebreid

Het nieuwe Strandhotel Cadzand-Bad telt
straks zeven bouwlagen met een 40 meter
hoge toren bestaande uit elf bouwlagen.

De afgelopen jaren is er flink gewerkt
aan een compleet nieuwbouwgedeelte
en een grote uitbreiding van de
bestaande faciliteiten.

Drielaagse parkeerkelder in de duinen
De uitbreiding omvat onder andere de
bouw van een drielaagse, ondergrondse
parkeergarage. Hiermee worden 222
extra parkeerplekken gecreëerd. Bij
zonder is dat de garage in de duinen is
gebouwd. Er is hiervoor eerst een groot
stuk van de duinen afgegraven om een
vlak werkterrein te creëren. Vervolgens is
de bouwkuip gemaakt door middel van
een palenwand waardoor het ontgraven
mogelijk werd. Voor het ontgraven is

er gebruikgemaakt van een zandzuiger
omdat er tot wel zeven meter onder het
grondoppervlak moest worden gegraven.
Tot slot werd er een meter dikke beton
nen onderwatervloer gestort zodat men
kon beginnen met het droogpompen van
de bouwkuip. Van der Poel werkte samen
met het civiele bouwbedrijf Van Hattum
en Blankevoort voor de bouw van deze
parkeerkelder in de duinen.
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Op hoogte
leidekken,
midden in de
wind en pal
aan zee

Prefabzichtbeton
van OBI uit
Ossendrecht
Voor de nieuwbouw van het Strandhotel Cadzand-Bad
is er prefab-beton geproduceerd, geleverd en geplaatst
door de Ossendrechte Betonindustrie BV, afgekort OBI.

Het leidekkersbedrijf Willem van Boxtel BV uit Weurt

Anders dan gemiddelde prefab-betonproducenten,

heeft net de nieuwbouwfase van het Strandhotel af-

heeft OBI zich volledig gespecialiseerd in het zoge-

gerond. Het bedrijf heeft het gehele pand voorzien van
een leibedekking, wat volgens eigenaar Rob van Boxtel
geen alledaagse klus was: “het Strandhotel staat pal aan

naamde zichtbeton. Denk hierbij aan trappen, bordessen, consoles voor aan de gevel en balkons. Dit is ook
wat het bedrijf in grote hoeveelheden geleverd heeft
voor het Strandhotel Cadzand-Bad.

de zee en er moest midden in de winter in hoog tempo
worden doorgewerkt om de opleveringsdatum te halen.
Fase 1 van het project omvatte gebouw 5, 6 en 7, en in
de tweede fase werd er gewerkt aan toren 2, 3 en 4.
De torens steken 10 meter uit boven de 30 meter hoge
gevel van het indrukwekkende gebouw. De grootste

Grote diversiteit aan elementen
“Bijzonder aan dit project was de grote diversiteit aan
elementen”, zo vertelt eigenaar Jan Niemantsverdiet.
“Voor projecten van deze omvang produceren wij
normaliter een aantal elementen in grote hoeveelheden. Vanwege de unieke architectuur moesten wij

moeilijkheidsfactor was gebouw 5, zo vertelt Rob van

echter dit keer meer mallen maken dan gebruikelijk.”

Boxtel. ‘Dit gebouw kent veel uitdagingen waardoor dit

Op verzoek van de opdrachtgever en architect heeft

een arbeidsintensieve fase is geworden.

Met een vast team van 3 man bijgestaan door een
meewerkend uitvoerder heeft Leidekkersbedrijf Willem
van Boxtel BV het project succesvol weten af te ronden.
Door goed te communiceren en coördineren tussen de
hoofd aannemer en de mensen op de werkvloer werd
er geheel volgens de planning gewerkt. Op dit moment

OBI grijs- en zwartkleurige betondelen geleverd, een
bekende kleurencombinatie aan de Belgische kust
volgens Niemantsverdriet. Naast het produceren van
beton biedt het bedrijf namelijk ook verschillende
mogelijkheden op het gebied van kleur en afwerking.
Met een eigen betoncentrale, mallenmakerij,
engineering en vlechterij is het bedrijf in staat om
korte doorlooptijden te bieden en onverwachte
last-minute wijzigingen op te vangen. Ondanks de

werkt Leidekkersbedrijf Willem van Boxtel BV aan de

regelmatig tegenvallende weersomstandigheden,

rennovatie van het pand en zal dit naar verwachting in

en de verschillende aantallen aan maatwerk beton

week 15 opleveren.

delen, heeft OBI dan ook haar werk aan het standhotel
geheel volgens planning kunnen afronden.

Kenmerkend is het algemene
lichte, frisse karakter van
het complex waardoor
de architectonische
verschijningsvorm goed
samensmelt met de omgeving.

De ligging van het strandhotel
is uniek, namelijk boven op de
duinen met een spectaculair
uitzicht op de Westerschelde.

Verder zijn er 62 appartementen gerealiseerd
en zijn er op de begane grond nieuwe facili
teiten gebouwd waaronder een ontbijtzaal
(The Pine House) en een zwembad. Ook zijn
er twee commerciële ruimtes gecreëerd op
het terrein. De nieuwe lobby van het hotel
loopt over in de bar, waardoor het de ont
moetingsplek is van het complex voor zowel
bezoekers als medewerkers. Het nieuwe
Strandhotel Cadzand-Bad telt straks zeven
bouwlagen met een 40 meter hoge toren
bestaande uit elf bouwlagen.

KITCHEN & INTERIOR

Natuurlijk en stijlvol ontwerp
De ligging van het strandhotel is uniek,
namelijk boven op de duinen met een spec
taculair uitzicht op de Westerschelde. Het
ontwerp van het complex is net zo bijzonder.
Het gebruik van de antracietkleurige leiste
nen en het veelvoudige glas geeft het strand
hotel een luxe uitstraling. Kenmerkend is
ook het algemene lichte, frisse karakter van
het complex waardoor de architectonische
verschijningsvorm goed samensmelt met de
omgeving van de badplaats. Binnen roept het
strandhotel een warm gevoel op. Er komen
veel natuurlijke kleuren terug in het interi
eur en de meubels zijn robuust, wat com
plementair is aan de gemoedelijke sfeer en
de rustgevende uitstraling.
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Ambachtelijk
keuken
vakmanschap
Dertig van de in totaal 62 woonappartementen waarmee het Strandhotel in Cadzand wordt uitgebreid,
worden voorzien van een luxe designkeuken. Hiervoor
is het Belgische familiebedrijf trybou in de arm genomen, dat bekend staat om de maatwerkinterieurs van
hoge kwaliteit, met keukens als specialisatie.
“We maken indien gewenst alles op maat in onze
eigen fabriek”, vertelt de heer Sap van trybou. “De

Leidekkersbedrijf Willem van Boxtel B.V.
Metaalweg 19
6551 AC Weurt
024 - 3230500
www.willemvanboxtel.nl
info@willemvanboxtel.nl

wensen en eisen van onze private als professionele opdrachtgever vormen daarbij ons uitgangspunt. Wij zien
een keuken niet als een blok dat een plek moet krijgen
in een hoek van een ruimte, maar als een belangrijk
stukje van de puzzel die alle functies van het wonen
en leven op een vloeiende en logische wijze met elkaar
verbindt. Er wordt ook volop rekening gehouden met
belangrijke gegevens die een ander wel eens over het
hoofd ziet, zoals de oriëntatie van de keuken. Kenmerkend is verder dat we de kastjes zo kunnen inbouwen

Specialist in alle op maat gemaakte
prefab beton producten

dat deze helemaal niet opvallen, door maatwerk zijn
kasten van vloer tot plafond geen probleem. Daardoor
oogt het als één doorlopend geheel.”
Personaliseren
Bij het Strandhotel worden dertig luxe designkeukens
geplaatst. De nieuwe eigenaren van de appartementen krijgen de gelegenheid om deze te personaliseren,
voordat ze de woning daadwerkelijk betrekken. “Wij
streven uiteindelijk naar een uitgekiende ruimte waar
emotie, beleving en persoonlijke ontplooiing voorop
staan. Een keuken die volop rekening houdt met jouw
karakter, manier van leven, werken en ontspannen.”
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OBI is specialist in prefab beton, door snelheid en flexibiliteit. Door de
platte en verticale organisatie, slaagt zij er reeds 40 jaar in klanten op
een adequate manier van dienst te zijn. Complexere producten in vorm
en kleur, kunnen snel en flexibel bij klanten aangeleverd worden.
OBI vertaalt de wensen van de opdrachtgevers in optimale oplossingen
voor prefab beton. Met een eigen werkvoorbereiding , mallenmakerij en
vlechterij is zij in staat de doorlooptijden te verkorten en wijzigingen tot
op het laatste moment op te vangen en daarbij in te spelen op de hectiek
van de bouw.
De Ossendrechtse betonindustrie ziet de snel veranderende markt vol
vertrouwen tegemoet, door bovenstaande te vertalen in een product met
een uitstekende prijs kwaliteit niveau.
OSSENDRECHTSE BETONINDUSTRIE B.V.
MOLENBOSSTRAAT 7
4641 SH OSSENDRECHT
TEL: 0031/(0)164-67.38.55
E-MAIL: info@obibeton.nl

Den Hoorn • Laboratorium NIOZ Deel F10

Tekst: Ton van de Laar

Voorbereiden en plannen zijn
sleutelwoorden bij renovatie

NIOZ

De huidige renovatie beslaat drie
bouwdelen. Momenteel wordt het
tweede bouwdeel F10, aangepakt.

Het NIOZ, Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee,
speelde zelf een belangrijke rol bij de renovatie van het
laboratoriumgebouw in Den Hoorn op Texel. Allereerst door
een goed doorwrocht programma van eisen op te stellen,
later ook om de werkzaamheden in goede banen te leiden.

Opdrachtgever
NIOZ, Den Hoorn (Texel)
Architect
Het Architectenbureau, Naaldwijk
Aannemer
Bouwbedrijf Carlebur BV, Den Helder

Installateur
Wilms Installatietechniek BV,
Den Helder (E- en W-installaties)

Glas- en Schilderwerk
Van der Plas Glas- en Schilderwerken BV,
Breezand

Onderaannemers/
toeleveranciers
Interfurn BV, Winschoten (inrichting
laboratoria)

Bouwprogramma
Renovatie laboratoriumgebouw met
laboratorium- en kantoorruimten
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Laboratorium NIOZ Deel F10 • Den Hoorn

Alles is echt
afgestemd op de wens
van de gebruiker

Bekend terrein voor
Van der Plas Glas- en
Schilderwerken
Van der Plas Glas- en Schilderwerken uit Breezand verzorgt bij

Sloopwerken

de renovatie van deel F-10 van het NIOZ-laboratorium al het

Asbestverwijdering

glas- en schilderwerk. Van der Plas is geen onbekende voor het

Recycling

NIOZ: ook bij de eerder gerenoveerde bouwdelen was het familiebedrijf betrokken. Bovendien onderhoudt Van der Plas samen
met Wijzonol al jaren het buitenschilderwerk van het pand.
Met de renovatie moet ook bouwdeel F-10 weer helemaal up-

Bezoekadres
G.P. Blankmanstraat 49
1785 CG Den Helder

Postadres
Postbus 425
1780 AK Den Helder

T +31 (0)223 631651
E info@jhoosterbeek.nl

F +31 (0)223 635967
I www.oosterbeeksloop.nl

to-date worden en voldoen aan de geldende eisen voor onder
andere de isolatiewaarde. Voor Van der Plas houdt dat in dat
al het bestaande enkel en dubbel glas vervangen wordt door
HR++ glas, inclusief nieuwe glas- en neuslatten. Binnen schildert of spuit Van der Plas alle plafonds, wanden en kozijnen.
Met name de laboratoriumwanden krijgen een speciale behandeling. Eigenaar/directeur Paul Lenders legt uit: “Deze wanden
kunnen zeer goed gereinigd worden. Daarom worden ze eerst
gesausd en komt er vervolgens een 2-componenten epoxycoating overheen. We doen dat heel zorgvuldig, zodat de plinten er
straks naadloos tegenaan bevestigd kunnen worden.”

Burg. Lovinkstraat 50
1764 GG BREEZAND N-H
tel. 0223 521296
www.vanderplasbv.nl
www.vanderplaswoonprofessionals.nl
info@vanderplasbv.nl
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interfurn b.v.
j.a. koningstraat 1
9672 ac winschoten

0597 424800
www.interfurn.eu
info@interfurn.eu

De renovatie van het laboratorium was
zeer ingrijpend. Er werd een compleet
nieuwe indeling van de laboratoria
gemaakt met deels kalkzandsteen- en deels
schoonmetselwerkwanden.

Grondige voorbereiding
Biem Trap is facilitair manager bij het
NIOZ. Hij doet uit de doeken wat er
kwam kijken bij het opstellen van het
programma van eisen. “De voorberei
ding van de renovatie is zeer grondig
aangepakt”, zegt hij. “Ruim een jaar lang
werd er geïnventariseerd wat de wensen
en eisen waren, hoe er gewerkt werd
en wat er nodig was, zodat er een ge
degen programma van eisen kon worden
opgesteld. Dat onderzoek verschilde per
bouwdeel, steeds werd er gekeken naar
wat voor onderzoek er verricht werd en
wat daarvoor nodig was. Alles is echt
afgestemd op de wens van de gebruiker.”

laties een zeer prominent onderdeel van
de renovatie vormen. Dat lukte, maar
toch had deze werkwijze ook haken en
ogen. Trap: “Door te zorgen voor goede
communicatie en structureel werk- en
directievergaderingen in te plannen is
het gelukt om de planningen van de
aannemer en de installateur in de pas te
laten lopen. Hierdoor en mede door een
positieve inzet van alle partijen liggen
we nu op schema om de verbouwing
volgens planning op te leveren.”
Het Nederlands Instituut voor Onderzoek
der Zee, kortweg het NIOZ, renoveert en
verbouwt in fasen zijn laboratorium- en

kantoorgebouw in Den Hoorn, vlakbij
de veerhaven van Texel. Aannemings
bedrijf Carlebur BV uit Den Helder is
bouwkundig aannemer van het project.
Tijdens de werkzaamheden blijft het
gebouw in gebruik, wat de nodige coör
dinatie van de werkzaamheden vergt.
Carlebur werkt daarom nauw samen met
installateur Wilms Installatietechniek en
de firma Interfurn, die het meubilair en
de apparatuur voor de laboratoria levert.

Drie bouwdelen
De huidige fase van de renovatie beslaat
drie bouwdelen. Momenteel wordt het
tweede deel, bouwdeel F10, aangepakt.
Begin 2019 wordt gestart met bouw
deel H, waarvoor onder meer diverse
noodgebouwen gesloopt worden en
vervangen door nieuwbouw. Het derde
bouwdeel, E00 werd al eerder opgeleverd.

Opvallende aanbesteding
Het NIOZ koos voor een opvallende
organisatie van het werk. De bouwkun
dige werkzaamheden en de installaties
werden apart aanbesteed, respectievelijk
aan aannemer Carlebur en installateur
Wilms. Met die opzet wilde men de
installateur een grotere invloed geven
op de totaalplanning, omdat de instal

Ook voor de renovatie van gebouwdeel
F10 levert en monteert Interfurn
laboratoriummeubilair op maat. Het
betreft onder meer tafels, berg-, zuuren speciale afgezogen kasten.
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Renoveren met
beleid
Op het technische vlak vormde het verzorgen van de
diverse installaties bij de renovatie van het NIOZ-ge-

Laboratorium
ingericht op
maat

bouw voor Wilms Installatietechniek uit Den Helder en

Interfurn B.V. is al meer dan tien jaar naar volle tevreden-

hun onderaannemers geen uitzonderlijke klus.

heid de vaste partner van het Koninklijk NIOZ als het gaat
om het inrichten van de laboratoria. Interfurn produceert

Wilms heeft vaker met dit bijltje gehakt. Volgens

vanuit zijn productiehallen in Winschoten de meubelen

Rowan van den Heuvel, projectleider bij het instal-

en monteert deze op locatie met eigen monteurs. Zuster-

latiebedrijf, bevindt de uitdaging zich vooral in het

bedrijf Interfit B.V., zorgt voor aansluiting op de gebouw

organiseren van de afkoppel-, sloop- en/of demontage-

gebonden E- en W-installaties.

werkzaamheden. Telkens wordt er een gedeelte van het
complex aangepakt, dit terwijl de ruimtes eromheen

Ook voor de renovatie van gebouwdeel F10 levert en mon-

in gebruik blijven. Het afkoppelen van de installaties

teert Interfurn laboratoriummeubilair op maat. Het be-

moet daarom met beleid gebeuren en er moeten

treft onder meer tafels, berg-, zuur- en speciale afgezogen

diverse noodvoorzieningen worden getroffen. Soms is

kasten. Waar nodig zijn de meubelen voorzien van water-,

dat best lastig, zegt Van den Heuvel. “De bouwdelen

elektra- en gasaansluitingen. De zuurkasten voldoen

die gerenoveerd worden dateren uit de jaren zeventig.

aan de Europese norm en zijn op maat gemaakt voor het

De informatie over de installaties en het leidingver-

NIOZ. Door de jarenlange samenwerking zijn Interfurn en

loop is beperkt. Daarom wordt alles van tevoren goed

het NIOZ gekomen tot een product dat voor de gebruikers

geïnventariseerd en uitgezocht.” In sommige gevallen

perfect voldoet aan hun wensen.

is ervoor gekozen om eerst de nieuwe installaties aan
te brengen alvorens de oude te verwijderen.

Samenwerking is voor Oebele van der Veen, adviseur bij
Interfurn, het sleutelwoord bij deze renovatie. Samen met

Samenwerking essentieel

de gebruikers en de afdeling facilitair van het NIOZ zijn in

De opdrachten zijn verdeeld over twee disciplines,

een soort driemanschap de werkzaamheden uitgevoerd.

te weten bouwkundig en installatietechnisch. De

“Dat is het mooiste aan dit project”, zegt Van der Veen,

installateur en de bouwkundige aannemers zijn dus

“dat je met de opdrachtgever aan tafel gaat zitten met

‘nevenaannemers’. Samenwerking en op het juiste mo-

een leeg vel papier voor je en er uiteindelijk, in goed over-

ment over de juiste informatie kunnen beschikken is

leg, een plan op papier komt, dat voldoet aan de wens van

essentieel. Om dat te bereiken is al vanaf de eerste stap

de gebruiker en zo ook uitgevoerd kan gaan worden. Dit

samenwerking tussen alle betrokken partijen nodig.

is de kracht van samenwerking, het NIOZ en Interfurn zijn
hierin constructieve partners.”
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De vloeren en wanden gaan voorzien worden van
een coating die eenvoudig te reinigen is. De deuren,
die in nieuwe kozijnen worden afgehangen, zijn
bekleed met een formicalaag.

Bedrijfsleider Frank Jansen van Carle
bur is tevreden over het verloop van de
werkzaamheden. “De samenwerking met
Wilms en Interfurn verloopt goed”, zegt
hij. “Wij doen het bouwkundige werk,
waarna zij aan de slag kunnen met de
installaties en de inrichting.” Dat bouw
kundige werk omvatte voor bouwdeel
F10 onder meer een asbestsanering, het
slopen van wanden, plafonds en een
deel van de vloeren, gevolgd door het
realiseren van een compleet nieuwe in
deling van de laboratoria met deels kalk
zandsteen- en deels schoonmetselwerk
wanden, inclusief nieuwe kozijnen
en binnendeuren. Vloeren en wanden
worden voorzien van een coating die
eenvoudig te reinigen is. De deuren, die
in nieuwe kozijnen worden afgehan
gen, zijn bekleed met een formicalaag.
Verrassingen kwam Carlebur volgens
Jansen nauwelijks tegen. Hij verwacht
dat de aannemer in maart 2019 klaar
is met deel F10, waarna de bouwpart
ners nog een maand nodig hebben voor
het aanbrengen van de installaties en
de inrichting.

INSTALLATIE
TECHNIEK

STORING &
ONDERHOUD

KEUKENS &
BADKAMERS
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MFC de Menterne • Muntendam

De sportaccommodatie van MFC De Menterne
voldoet na een ingrijpende verbouwing weer
helemaal aan de eisen en wensen van deze tijd.

MFC

Opdrachtgever
Gemeente Menterwolde

Hoofdaannemer
Bouwmij Hendriks, Assen

Bouwprogramma
MFC De Menterne, Muntendam

Architecten
Van Manen en Zwart Architecten,
Drachten

Installaties
Interfit, Winschoten
D&W Installaties, Uden

Bouwperiode
September 2017-augustus 2018

Adviseurs
Ingenieursbureau Jansen Wesselink b.v.,
Drachten
EWZ-adviseurs, Heerenveen

Staalbouw
Tasche Staalbouw, Albergen
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Sportvloer
Pulastic Sportvloeren, Deventer

Bruto-vloeroppervlakte
1640 m2

Tekst: Bert Platell

De Menterne

is weer helemaal bij de tijd
De sportaccommodatie van multifunctioneel centrum De Menterne
in Muntendam (Gr.) was hard toe aan vernieuwing en uitbreiding.
De gemeente Menterhorn had twee sporthallen die beide niet meer
volstonden. Besloten werd om een ervan, Ruitershorn te sluiten en alle
sport te concentreren in De Menterne. Daar was ook verbetering nodig
van de akoestiek en – last but not least – de energiehuishouding. En
ook de uitstraling aan de buitenkant was gedateerd.

Bouwmij Hendriks nam de uitdaging
aan De Menterne weer helemaal te laten
voldoen aan de eisen en wensen van de
eigenaar van MFC De Menterne, de Groningse gemeente Menterwolde, dat per
1 januari 2018 is opgegaan in de nieuwe
gemeente Midden-Groningen. Dat is helemaal gelukt! Afgelopen augustus kon
de sportaccommodatie worden opgeleverd. Een maand later vond de officiële
opening plaats.
Projectcoördinator Eddy Tuin van Bouwmij Hendriks blikt tevreden terug op het
project. “Het was intensief maar mooi.
We hebben wat tegenslagen gehad, maar
die verloren tijd weer netjes kunnen
inlopen.” Bouwmij Hendriks uit Assen,
een familiebedrijf met circa 45 vaste medewerkers wil niet alleen leveren, maar
vooral ook zijn opdrachtgevers helpen
oplossingen te vinden voor wensen
en problemen. Tuin: “We denken altijd
actief mee hoe zaken het best aangepakt
kunnen worden. Wat dat betreft is de
verbouwing van De Menterne een mooi
voorbeeld. Aanvankelijk was bijvoorbeeld bedacht om op het dak vier luchtbehandelingskasten te plaatsen. Wij adviseerden echter een ‘loze ruimte’ op de
plaats van het voormalige trappenhuis

te benutten voor een groot deel van de
installaties. Dat is ook gebeurd. Op onze
beurt schakelen wij weer experts in voor
specialistische oplossingen waardoor
onze opdrachtgever op alle gebieden
maatwerk en kwaliteit krijgt. De Pulastic
Soundwall om de akoestiek te verbeteren, is daar een mooi voorbeeld van.”

De bouwkundige schil van het
centrum voldoet met onder andere
zonwerende en triple beglazing
weer aan de huidige maatstaven.
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Sika Nederland Pulastic sportvloeren
realiseerde topvloeren
op maat voor
MFC De Menterne
Sika is wereldwijd actief met gespecialiseerde oplossingen
voor zowel de bouw als industriële sector.
Sika’s productlijnen vallen op door de hoge kwaliteit van de
betonhulpstoffen, gespecialiseerde mortels, kitten en lijmen,
materialen voor dempen en versterken, systemen voor structurele versterking, systemen voor zowel daken als waterdichting en industriële vloeren en sportvloeren. In Nederland
heeft Sika twee vestigingen: in Utrecht en in Deventer.
Voor de nieuwe sportaccommodatie in MFC De Menterne
in Muntendam heeft Sika - Pulastic nieuwe sportvloeren
geproduceerd en aangelegd. Target Market Manager Wiljan
Mossing Holsteyn licht toe: “Eerst zijn de de oude vloeren
verwijderd, vervolgens werden nieuwe ondervloeren aangebracht. Dat gebeurde door een externe partij. Hierna hebben
wij de Pulastic sportvloeren geïnstalleerd.” De materialen zijn
allemaal geproduceerd in Sika’s eigen fabriek in Deventer. De
akoestiek is verbeterd door het ontwerpen en plaatsen van
een Pulastic Soundwall in de kleur en stijl van de sportvloer.
Sika Nederland heeft bijzonder veel ervaring met het produceren en aanbrengen van sportvloeren, voor zowel binnen als
buiten. Mossing Holsteyn: “In ruim vijftig jaar hebben we meer
dan 35 miljoen vierkante meter sportvloer gerealiseerd.” Het
bedrijf heeft dus heel veel ervaring en productiecapaciteit en
combineert dat met specialistische kennis. “Onze opdrachtge-

Design en duurzaam
Unieke collectie Sika -Pulastic® vloeren

Sika bewijst het. Design en duurzaam gaan hand in hand. Ons vloerenteam, bestaande uit 100 medewerkers
en interne en externe applicateurs, ontwerpt en ontwikkelt samen met onze opdrachtgevers duurzame
oplossingen voor scholen en sportfaciliteiten. Met een unieke collectie van naadloze en slijtvaste, decoratieve
vloeren en in- en outdoor Pulastic® sportvloeren, verrassen wij iedere opdrachtgever en gebruiker. Design,
strak, eenheid, duurzaamheid en samenspel van kleuren zijn de kernwoorden van uw nieuw ingerichte
accommodatie.

vers zijn divers, maar het zijn vooral veel gemeenten, sportverenigingen en scholen.” Wie meer informatie wil over de
producten en diensten van Sika mag Mossing H
 olsteyn altijd
mailen of bellen: 06-21826754 of mossing.wiljan@nl.sika.com.
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Sika Deventer
verkoop.pulastic@nl.sika.com
www.pulastic.com
0570 - 620 744

Sika Utrecht
info@nl.sika.com
www.sika.nl
030 - 241 01 20

De akoestiek in de sportzalen is nu
een stuk beter dankzij de Pulastic
Soundwall die speciaal voor De
Menterne fraai bedrukt is.

Enorme verduurzaming
Tuin: “Er is een enorme energetische
slag geslagen. De bouwkundige schil
voldoet met onder andere zonwerende
en triple beglazing weer aan de huidige
maatstaven. Ook installatietechnisch
zijn toepassingen als warmtepompen
en PV-panelen benut.” Veelzeggend over
de klimaatbestendigheid van de nieuwe
zalen is dat het er afgelopen zomer, ook
tijdens de warmste dagen, aangenaam
van temperatuur was. Dit terwijl daar
geen koelinstallaties zijn aangebracht.

Er is flink veel aandacht geweest voor de
klimaatbestendigheid van het complex.
Door de zonwerende en triple beglazing
was de temperatuur binnen ook tijdens de
afgelopen zomer aangenaam.
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Verder denken
dan wat je al

kan

De circulariteits
gedachte is op
element- en
detailniveau
doorgevoerd.
Materialen zijn
zodanig toegepast
dat ze later
kunnen worden
hergebruikt.

Opdrachtgever
Gemeente Wageningen, Wageningen

Hoofdaannemer
Rots Bouw BV, Aalten

Beplating akoestische wand
Steward Design Panels BV, Gorinchem

Architect
Lichtstad architecten, Eindhoven

E- en W-Installatie
Breman Utiliteit, Zwolle

Grond, straat en buitenterrein
Herms en Zn, Epe

Adviseur
M3V Adviespartners, Arnhem

Aluminium Kozijnen
Polybouw Aluminium BV, Rijssen

Houten tribune
Bosch tribunebouw (HEKO), Ede

Constructeur
J.W.M. Boekhorst, Dinxperlo

Rubberwood beplating
binnenwanden
Houtwerf BV, Zoeterwoude
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Tekst: Margot Visser

“Een verrassend mooi gebouw”, vindt Rob van Vugt van Lichtstad Architecten de
gerealiseerde circulaire sporthal voor korfbalvereniging Wageningen. De weg ernaartoe
was een uitdagend traject, door Van Vugt omschreven als een zoektocht. “Je bent steeds
met nieuwe dingen bezig, waarvan je niet exact weet hoe ze gaan uitpakken. Dat vraagt
extra inspanning van iedereen, je moet verder denken dan wat je al kan. Zowel Rots Bouw
als de gemeente Wageningen als opdrachtgever zijn daar heel ver in meegegaan.”

De circulariteitsgedachte is op elementen detailniveau doorgevoerd. Materialen
zijn zodanig toegepast dat ze later kunnen worden hergebruikt. Zo is de binnenzijde van de staalconstructie niet gecoat,
met een bepaalde mate van corrosie tot
gevolg. “Het kan geen kwaad en voegt iets
toe aan de identiteit van het gebouw”,
zegt Van Vugt. Ook is zoveel mogelijk
demontabel gebouwd. Dus bijvoorbeeld
geen isolatie verwerkt in sandwichpanelen, maar een binnen- en buitendoos.
Het binnenhoutwerk is vervaardigd uit
Falcata en rubberwood, beide restmate-

Samen met Lichtstad Architecten nam het in Aalten gevestigde bouwbedrijf Rots Bouw
de opdracht aan om een ‘zo circulair mogelijk’ project neer te zetten.
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Een tweede
leven voor
afgedankte
bomen

Installeren
binnen
duurzame
kaders

Zo’n tien jaar geleden startte houthandel Houtwerf uit

Behaaglijk naar een sportwedstrijd kijken in de Sport-

Zoeterwoude met het leveren van circulair plaatmateriaal.

hal KV Wageningen is straks mogelijk dankzij de W- en

Dit wordt gemaakt van restproducten van rubberplan-

E-installaties die Breman Utiliteit Zwolle ontwierp en

tages (rubberwood) en akkerbouwbedrijven (Falcata) in

realiseerde. Aan hen was de opgave om binnen de circu-

Indonesië. In samenwerking met lokale fabrieken koopt

laire kaders een zo energiezuinig mogelijke installatie te

Houtwerf afgedankte bomen op, verwerkt ze tot panelen

maken. Dat is, ondanks de uitdagingen die deze manier

en plant nieuwe bomen op de plantages.

van bouwen met zich meebrengt, goed gelukt volgens
verantwoordelijk engineer Mark de Weerd.

Rubberwood is een veelzijdig product met een karakteristieke uitstraling, dat voor allerlei toepassingen kan

Het all-electric pand heeft als basis lage temperatuur

worden gebruikt. In de sporthal in Wageningen komt het

vloerverwarming, aangevuld met verwarmde lucht

terug in de akoestische wandpanelen, tribunebekleding,

opgewekt door twee lucht/water warmtepompen.

binnenkozijnen en de springkasten. Falcata is een super-

Uitgangspunt is om zoveel mogelijk vraaggestuurd te

lichtgewicht (een derde van het gewicht van spaanplaat)

regelen: zo wordt de ventilatie in de kleedkamers geregeld

maar toch stevig circulair plaatmateriaal. Hierdoor is het

op relatieve vochtigheid en in de sportzaal op CO2. Warm

een gewild product voor toepassing in bijvoorbeeld de

tapwater wordt opgewekt door een hoogtemperatuur CO2

automotive industrie. In de Wageningse sporthal zijn de

warmtepomp die bij een brede temperatuurrange de ge-

binnendeuren van Falcata-plaat gemaakt.

vraagde capaciteit kan leveren. Om het risico op legionella
te beperken, is gekozen voor een slim douchesysteem:

Houtwerf is een familiebedrijf, opgericht in 1932, waar

zijn de douches een tijd niet gebruikt, dan worden ze

inmiddels de derde generatie aan het roer staat. Ze zijn

automatisch doorgespoeld. De zaal wordt verlicht middels

specialist in hout, plaatmateriaal, parket- en laminaat-

Dali gestuurde LED-armaturen, waarbij de lichtsterkte

vloeren en afgeleiden voor constructieve en decoratieve

afhankelijk is van het soort gebruiker. De Weerd: “Het was

doeleinden. Naast Zoeterwoude heeft Houtwerf ook

een intensief traject, maar met een eindresultaat waar we

vestigingen in België en Frankrijk.

trots op zijn.”
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Het binnenhoutwerk is vervaardigd uit Falcata en rubberwood,
beide restmaterialen uit andere industrieën.

rialen uit andere industrieën. Onbekend
voor zowel Lichtstad als Rots Bouw, maar
volgens de architect heeft het goed uitgepakt. “Het is nog mooier geworden dan
we voor ogen hadden.”

Kennismaking met circulair bouwen
“We hebben intern gezegd: we gaan voor
het maximaal haalbare”, zegt Erwin
van Harxen van Rots Bouw BV over de
Sporthal KV Wageningen. Samen met
Lichtstad Architecten nam het in Aalten
gevestigde bouwbedrijf de opdracht aan
om op basis van een beknopt PVE en een
budget een ‘zo circulair mogelijk’ project
neer te zetten. Tijdens het bouwtraject
liepen ze ertegenaan dat leveranciers
er veelal nog niet klaar voor zijn. “We
zaten al snel met vragen over garanties

www.herms.nl
Epe
T. 0578 - 612291
F. 0578 - 621739
E. info@herms.nl

Doetinchem
T. 0314 - 326490
F. 0314 - 330001
E. info@herms.nl

Kootwijkerbroek
T. 0342 - 442544
F. 0342 - 441247
E. info@herms.nl

Epe T. 0578 - 612291 • Doetinchem T. 0314 - 326490
Amersfoort T. 033 - 7200950 • Urk T. 0527 - 729929
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Duurzame
prefab tribune
Sportwedstrijden in de Sporthal KV Wageningen kunnen
straks bekeken worden vanaf de opvallende, met rub-

Geluid
gedempt met
rubberwood

berwood beklede houten tribune. Bosch Tribunebouw uit

De nagalm in de Sporthal KV Wageningen wordt gedempt

Ede, gespecialiseerd in prefab houten tribunes, leverde en

door de toepassing van akoestisch geperforeerde wand-

monteerde deze eyecatcher. De tribune bestaat uit een

panelen van massief rubberwood, een restproduct van de

gelamineerde vurenhouten balkconstructie, bekleed met

rubberplantages in Indonesië. Wandpaneelleverancier Ste-

40 mm dikke rubberwood panelen. Aangezien er volgens

ward Design Panels had voor dit project nog niet eerder

het circulaire bouwprincipe niet verlijmd mag worden, zijn

met dit circulaire materiaal gewerkt. Directeur Walter van

uitsluitend schroeven gebruikt als bevestigingsmateriaal.

der Weijden is echter zeer tevreden over het eindresultaat.
“We hebben al veel sportaccommodaties gedaan, maar

Eigenaar van Bosch Tribunebouw Lambert van den Bosch
is tevreden over het resultaat: “Het is voor het eerst dat we
een tribune zonder afwerklaag zoals tapijt of vinyl hebben
gemaakt. Rubberwood geeft echter een mooie uitstraling.”

deze springt er wel uit qua uitstraling. Met alle kleurschakeringen in rood, geel en bruin doet het denken aan een
herfstbos. Verder spreekt het circulaire karakter van dit
project ons erg aan. We zijn aan het onderzoeken wat de
mogelijkheden daarin zijn voor ons. Dit werk is wat dat

Snelbouw houten tribunes hebben een aantal voordelen
ten opzichte van uitvoeringen in beton. Ten eerste is er
tijdwinst, aangezien hout niet hoeft uit te harden voor de
tribune in gebruik kan worden genomen. De prefab onderdelen worden als casco geplaatst, bekleed en hij is klaar
voor gebruik. Ook zorgt dit materiaal voor meer flexibiliteit voor de gebruiker. Zo werkt Bosch Tribunebouw veel
voor bioscopen die met enige regelmaat hun zalen anders
willen inrichten. Een houten tribune is dan eenvoudig te
demonteren en verwijderen. Dat laatste aspect maakt dit
type tribune ook bij uitstek geschikt voor circulaire bouw.
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betreft een mooie ervaring.”

Onder de noemer Steward Acoustics produceert het bedrijf in eigen huis de houten akoestische panelen. Met een
modern machinepark en de juiste technische kennis van
de bewerking van plaatmateriaal wordt een perfect resultaat gegarandeerd. Ook zijn ze leverancier van bijzondere
en hoogwaardige interieurpanelen. Toepassingsgebieden
zijn o.a. interieurbouw, meubelontwerp, retail, decoratie
en standbouw. Vanaf begin januari opent Steward Design
Panels haar gloednieuwe showroom in Asperen, waar de
vele mogelijkheden uitgebreid worden getoond.

De tribune bestaat uit een gelamineerde vurenhouten
balkconstructie, bekleed met 40 mm dikke rubberwood panelen.

en onzekerheid over hoe materialen
zich gedragen. Cruciaal is dan dat de
opdrachtgever ook bereid is risico’s te
nemen. Dat zijn lastige gesprekken.”
Projectleider Van Harxen ziet het project
als een investering voor de toekomst.
“We hebben veel geleerd over circulair
bouwen, waardoor een volgend project ons makkelijker af zal gaan. Ik ben
verrast over hoe mooi de sporthal is geworden. De ongecoate staalconstructie,
de betonnen vloeren zonder vloerbedekking, het vele hout in het interieur, het
ontbreken van plafonds en aftimmerlatten: het is anders dan we gewend zijn en
overal zit een verhaal achter. Dat maakt
het tot een bijzonder project.”

Breman Utiliteit Zwolle
Voor een totaalconcept

Breman installatiegroep
van advies, ontwerp, tot

is aanwezig realisatie
op de beurs
en onderhoud:
Breman
is graag uw partner.
Promotiedagen
Noord
Nederland

www.designpanels.com

Wij zijn producent van houten akoestische panelen.
Ons assortiment Steward Acoustics is leverbaar in
circa 120 houtsoorten, waaronder duurzaam
circulair rubberwood.
De collectie bestaat uit vele perforatie- en
sleuvenpatronen, met akoestische testrapportage.
Informeer naar de mogelijkheden.

Showroom en Productie
2e Industrieweg 14A
4147 CT Asperen

Tel: 0183 - 589099
E-mail: info@designpanels.com
Website: www.designpanels.com

EXPERT IN UTILITEIT
U heeft het comfort, wij de zorg voor
uw installatie. Breman Utiliteit ontwerpt,
realiseert en beheert klimaat-,
elektrotechnische-, werktuigkundigeen regeltechnische installaties.
Comfort, energie- en kostenbeheersing
staan hierbij centraal.

breman.nl

UTILITEIT
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Groots in
grondwerk
Het straatwerk en de beplanting rondom
de Sporthal KV Wageningen hebben een
dusdanig bijzondere materialisatie dat ze
bijdragen aan de hoogwaardige uitstraling
van het project. Herms BV uit Epe, verantwoordelijk voor de directe infrawerkzaamheden rondom de sporthal, bracht drie
soorten verharding aan: tegels, klinkers en

www.polybouw.nl

parksteentjes. De parksteentjes zijn uniek

Advertentie PV.pdf

steentjes volgens Wim Herms. “Met allerlei gekke hoekjes geeft het een bijzonder
effect.” Fraai vindt hij de combinatie van de
verschillende typen straatwerk en het met
inheemse grassoorten ingeplante talud dat
tegen de sporthal aan ligt.

Familiebedrijf Herms BV kan qua grond-,
riool- en straatwerk werk ‘alles wat binnen
de kavelgrenzen gebeurt’ verzorgen. De twee
andere divisies zijn Kraanverhuur en Afvaltransport & Recycling. Over de werkwijze

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

van zijn bedrijf zegt Herms: “Afspraak is
afspraak bij ons. Wij laten het niet afweten,
ook niet in drukke tijden.”
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Werkendam • Bresc

Tekst: Ton van de Laar

Groei en inspiratie in het

groen

Bresc is al jaren toonaangevend in het leveren en ontwikkelen van koelverse knoflook- en
kruidenproducten voor de Europese gastronomische markt. De kernwaarden van het Brabantse
bedrijf zijn gastvrij, nieuwsgierig, eerlijk en samen. RoosRos Architecten vertaalde die kernwaarden
naar een gloednieuw bedrijfsgebouw met de uitnodigende uitstraling van een statig pand.

Het kantoorgedeelte is gecombineerd met een
inspiratiekeuken en een binnentuin om klanten
te ontvangen. Daarom is er gekozen voor een
prominente en uitnodigende uitstraling.

Opdrachtgever
Bresc BV, Werkendam
Architect
RoosRos Architecten, Oud-Beijerland
Hoofdaannemer
Aan de Stegge Twello BV, Twello
Adviseurs
JVZ Ingenieurs, Deventer (constructeur)
DKC Totaaltechniek, Wijchen (E- en Winstallaties)

Onderaannemers/
toeleveranciers
VM Geveltechniek BV, 
Lichtenvoorde (gevelbouw)
K.I.M. Nederland BV,
Apeldoorn (koel- en vriesruimten)
Luminaid Totaalverlichting,
Roosendaal (lijnverlichting)

Bouwperiode
Januari 2018 – oktober 2018
Bruto vloeroppervlakte
5.700 m2

Bouwprogramma
Bedrijfshal met opslag voor inkomende
goederen, productielijnen en opslag voor
uitgaande goederen. Kantoorgedeelte
met binnentuin en inspiratiekeuken.
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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!

Werkendam • Bresc

Er ontstond een
groene sokkel waar
het kantoor op
rust, die zorgt voor
een natuurlijke
uitstraling.

In het nieuwe bedrijfsgebouw van Bresc zijn de
kernwaarden gastvrij, nieuwsgierig, eerlijk en samen
verwerkt in het ontwerp. Hierdoor heeft het pand de
uitnodigende uitstraling van een statig pand.

Kantoorgevel in de hoofdrol

Natuurlijke uitstraling

Tot voor kort ontwikkelde en produceerde Bresc haar producten op diverse
locaties in Sleeuwijk en Giessen. Dankzij
een gestage groei was er behoefte aan
nieuwe bedrijfsruimte met uitbreidingsmogelijkheden. Die werd gevonden
op het pas geopende bedrijventerrein
Kop van Brabant in Werkendam. Onder
leiding van projectarchitect Martijn van
Leeuwen ontwierp RoosRos Architecten
een gebouw dat toekomstbestendig is
en recht doet aan de filosofie van Bresc.
Van Leeuwen vertelt over het ontwerp:
“Ten opzichte van het productiegedeelte
is het kantoor vrij klein. Maar juist in het
kantoor en dan vooral de daarbij horende
inspiratiekeuken met binnentuin komt
de bedrijfsfilosofie tot uiting. Daar komen
klanten binnen om samen met de koks te
experimenteren en de producten te proeven. Daarom verdiende het kantoorgedeelte een prominente en uitnodigende
uitstraling. Om dat te bereiken hebben
we het kantoor optisch vergroot.”

De kantoorgevel, vormgegeven als grote
witte vakwerken, is aan de voorzijde
van het gebouw doorgetrokken, om de
binnentuin heen en aan de zijkant het
productiegebouw in. Hierdoor ontstaat
een optisch groter bouwvolume, dat kan
wedijveren met het volume van de hal.
Ook is het vloerniveau hoger dan dat
van de productiehal, wat het effect nog
versterkt. Zo ontstond er tegelijk een
groene sokkel waar het kantoor op rust,
die zorgt voor een natuurlijke uitstraling.
In de gevel zijn houten delen en lamellen
verwerkt, die deze uitstraling nog versterken. Bij aankomst heb je niet meteen
de indruk van een standaard bedrijfshal.

Klaar voor de toekomst

kantoren kunnen in dezelfde beeldtaal
vergroot worden. Op het gebied van
duurzaamheid mikt het ontwerp vooral
op het welbevinden van de medewerkers. Van Leeuwen hierover: “Natuurlijk
is er een goede thermische schil voor
de energiezuinigheid en voldoet het
productiegedeelte aan de zware HACCPnormen. Een overstek en lamellen in de
gevel zorgen voor een natuurlijke zonwering en maken het mogelijk veel glas
in de kantoorgevel te plaatsen. Door in
het midden van het kantoor ook daglicht
te realiseren zijn prettige, lichte ruimtes
ontstaan, goed voor het welbevinden
van het kantoorpersoneel.” Bresc heeft
inmiddels deze fraaie eyecatcher op de
Kop van Brabant betrokken.

Bresc is sinds de oprichting van het
bedrijf in 1991 flink gegroeid en naar
verwachting zal die groei doorzetten.
In het ontwerp is rekening gehouden
met verschillende uitbreidingsscenario’s. Zowel het productiegedeelte als de
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Tekst: Desiree Scheid

Ontwikkelen in een historische binnenstad
vraagt om een bijzondere aanpak. Het
centrum van IJsselstein was toe aan een
opknapbeurt. Met ‘Hartje IJsselstein’
verrijzen nieuwe winkels en woningen
met puien passend in het historische
karakter van de oude stadskern.

Opdrachtgever
Artica Vastgoedontwikkeling BV,
Rosmalen
Architect
Stoks Architecten, Hilversum
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Hartje

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Van Schijndel, Geffen

Adviseur Installatietechniek
Avijftien BV, Hardinxveld-Giessendam

Constructeur
Van Nunen BV Ingenieursburo,
Rosmalen

Afwerkvloeren
Van Rijbroek Vloerenbedrijf, Uden

IJsselstein • Hartje IJsselstein

IJsselstein,

historisch centrum
in een nieuw jasje
De nieuwe winkels en woningen passen goed bij het historische
karakter van de oude stadskern van IJsselstein.

Ruim 2.300 m1 grondverdringende
Omega-palen werden aangebracht op
het afgegraven terrein in het historisch
centrum van IJsselstein.

Artica Vastgoedontwikkeling benaderde
Van Schijndel Bouwgroep als aannemer
om de bouw aan de Schuttersgracht te
realiseren. “Om het complexe ontwerp
met zeer veel details goed uitvoerbaar
te maken leverden we veel input bij de
uitwerking van de plannen”, verklaart
Antoine van der Pas. Hij is projectleider
vanaf de start van het project en vanaf
april 2017 al betrokken bij het afgra

ven van het terrein onder toezicht van
een archeoloog. “Ruim 2.300 m1 grond
verdringende Omega-palen brachten
we aan, met een diameter van 410 of
510 millimeter. Aansluitend realiseerde
Van Schijndel de gehele bouw, waarbij
we op dit moment de laatste winkels en
appartementen opleveren.”

Woonwinkelcomplex met
historisch karakter
Die nieuwbouw bestaat uit veertien
verschillende gevels met daarachter
ruim 2.400 m2 winkelruimte, twee stads

woningen en veertien appartementen.
Een terStal-modewinkel en de verhuisde
Action zijn de grote trekkers van de in
totaal veertien winkels. Op de verdie
ping aan de achterzijde, onder de kap,
zit een bovengrondse garage met plek
voor 28 parkeerplaatsen voor bewoners.
Daarboven bevinden zich de enorme
dakterrassen van de zes penthouses.
De binnenstad krijgt zo weer de sfeer
van een historisch centrum in een
nieuw jasje met veel ruimte voor alle
dagelijkse voorzieningen.
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Zwevende oplossing
voor contactgeluid
van winkels naar
bovengelegen
appartementen

Het centrumplan van
Hartje IJsselstein
kreeg een klassieke en
moderne uitstraling

Van Schijndel Bouwbedrijf haalde Vloerenbedrijf
Van Rijbroek binnen als partner voor de zwevende geluid
werende gietdekvloeren. Ron van Rijbroek legt uit dat
extra aandacht uitging naar het voorkomen van contact-

Specialisten in Brandveiligheid

geluidsoverlast vanuit de winkels naar de bovengelegen

DLVD advies BV
De Geerden 24
5334 LE Velddriel
085 - 750 10 93
advies@DLVD.nl

appartementen. Naast het aanbrengen van de normale
contactgeluidisolatie tussen de appartementen natuurlijk.
Voorkomen contactgeluidsoverlast
“We kozen daarom voor zwevende anhydriet gietdekvloeren
met de hoge, en eenvoudig te garanderen, sterktes en leverbetrouwbaarheid”, verklaart Van Rijbroek. “De hoge buigtreksterkte van deze vloer maakt deze bij uitstek geschikt
voor de zwevende toepassing met de zachte geluidwerende
isolatie, de zogeheten VR AirFloor Acoustic.”

VA N R I J B R O E K V L O E R E N
TOONAANGEVEND SINDS 1976

BREEAM-schaduwkosten
“Daarnaast zorgt die anhydriet gietdekvloer door een lage
warmteweerstand voor een voortreffelijke warmteafgifte
van de vloerverwarming. Door deze toepassing scoort
Hartje IJsselstein op het gebied van dekvloeren uitstekend
in het kader van de BREEAM-schaduwkosten. Een reductie
van ongeveer 60 procent in vergelijking met traditio-
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Vloerenbedrijf Van Rijbroek is binnen de woning- en

w w w. rij br

utiliteitsbouw naast nieuwbouwprojecten ook actief in

oe kv lo er

en .n l

renovatie- en transformatieprojecten. Zij houdt met haar
eigen gietmortelcentrale GIMOC en centrale op- en overslag
in Uden de gehele productie en logistiek in eigen hand. Dat
is een garantie voor kwaliteit en planning, essentieel in deze
overspannen markt.
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0413 - 265055
Gietdekvloeren

info@rijbroekvloeren.nl

Zandcementvloeren

Zwevende vloeren

IJsselstein • Hartje IJsselstein

Van Schijndel Bouwbedrijf haalde Vloerenbedrijf Van Rijbroek
binnen als partner voor zwevende gietdekvloeren.
De nieuwbouw bestaat uit veertien verschillende gevels
met daarachter ruim 2.400 m2 winkelruimte, twee
stadswoningen en veertien appartementen.

Fysieke scheiding bouwverkeer
Een tijdelijke bouwbrug voorkwam dat het
bouwverkeer door het historische cen
trum moest rijden. Deze brug verhoogde
door de fysieke scheiding ook meteen de
veiligheid voor het winkelend publiek.

Klassiek en modern
“Tijdens de bouw werkten we nauw sa
men met vaste onderaannemers en be
drijven uit de regio”, legt Van der Pas uit.
“Die nauwe samenwerking resulteerde
in de juiste aandacht voor details op elk
niveau. Vakmanschap, inzet en de disci
pline om continu te verbeteren horen bij
onze reputatie. Van Schijndel bouwt voor
de toekomst én aan de toekomst. Het
centrumplan van Hartje IJsselstein, waar
wij als dynamisch bouwbedrijf enorm
trots op zijn, kreeg daardoor een klas
sieke en moderne uitstraling. Het gevoel
van de oude stad is voelbaar.”
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Winkelcentrum Wesselerbrink • Enschede

Een nieuwe, ruimere jas
voor Winkelcentrum

Wesselerbrink
Het meest beeldbepalend
zullen straks de entrees zijn
en de passage, die de diverse
bouwdelen met elkaar verbindt.

Opdrachtgever
DC Vastgoed, Deventer

Ilex Installatiemanagement BV,
Nieuwegein (E- en W-installaties)

Directie en bouwmanagement
DC Vastgoed, Deventer

Onderaannemers/leveranciers
Olthof Beplating, Nijverdal
(dakbeplating);
Nienhuis Transport en Grondverzet BV,
Rietmolen (grondwerk, rioolwerk,
bestrating);
Postema Staalbouw BV, Kampen

Architect
Sum architecten, Hilversum
Hoofdaannemer
Aannemersbedrijf Bramer BV,
Vriezenveen
Adviseurs
JVZ Raadgevend Adviesbureau,
Deventer (hoofdconstructeur);
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Bouwprogramma
Nieuwbouw aan bestaand overdekt
winkelcentrum, inclusief winkelruimte,
passage, entrees en luifels

Bouwperiode
Aanvang deel C: september 2016
Oplevering deel C: juli 2017
Aanvang deel A+B: juli 2017
Oplevering deel A+B 1e gedeelte
juli 2018
Oplevering deel A+B: 2e gedeelte
april 2019
Bruto vloeroppervlakte
Bouwdeel C ca. 2.000 m2
Bouwdeel A+B ca. 6.000 m2

Tekst: Ton van de Laar

Winkelcentrum Zuid: het op een na grootste winkelgebied van Enschede.

Binnenkort heeft Enschede er een volwaardig en eigentijds stadsdeelcentrum bij.

Winkelcentrum Zuid in de Enschedese wijk Wesselerbrink is op het centrum van de stad na het grootste
winkelgebied van Enschede. Het winkelcentrum wordt na een grote renovatie ook nog eens fors uitgebreid, van
14.000 m2 naar 20.000 m2, een oppervlak dat door ontwikkelaar DC Vastgoed is afgestemd op de plaatselijke markt.

Het winkelcentrum wordt fors uitgebreid, van 14.000 m2 naar 20.000 m2.

In opdracht van DC Vastgoed is Aan
nemersbedrijf Bramer BV uit Vriezen
veen bezig met het grootste blok van
de uitbreiding waarvan een deel al in
gebruik is genomen.

Markante gevels
De gevels van het nieuwe deel van
Winkelcentrum Zuid hebben een mo
dern uiterlijk met aluminium puien die
onderbroken worden door met natuur
steen beklede penanten. Het metselwerk
in de gevel is markant: vechtformaat en
dikformaat stenen zijn in wildverband

gemetseld en direct afgewerkt in een
doorstrijksysteem. Al even markant zijn
de luifels die op diverse plaatsen aan
de gevels bevestigd zijn. Het zijn stalen
constructies, waar glas in is gelegd. Maar
het meest beeldbepalend zullen straks de
entrees zijn en de passage, die de diverse
bouwdelen met elkaar verbindt. Bij iedere
entree wordt een opvallende hoge luifel
geplaatst, los van het gebouw. De daken
van de passage zijn opgebouwd uit gela
mineerde houten spanten en liggers met
daarop geïsoleerde staalplaten. Daardoor
wordt hinder door de zon voorkomen.

Aluminium puien tussen het dak van het
gebouw en het hogere dak van de pas
sage zorgen voor voldoende lichtinval.

Winkels
Door de uitbreiding komt er onder meer
plek voor twee extra supermarkten en
diverse kleinere winkelruimten. Waar
mogelijk houdt Aannemersbedrijf Bra
mer bij de bouw rekening met wensen
van toekomstige huurders.
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Winkelcentrum Wesselerbrink • Enschede

Stalen
daken voor
Winkelcentrum
Wesselerbrink
Olthof Beplating uit Nijverdal werkt al jaren in goede
harmonie samen met Bouwbedrijf Bramer. Ook bij de
uitbreiding van Winkelcentrum Wesselerbrink verliep de
samenwerking soepel. Henk Olthof is oprichter en eigenaar van het bedrijf, dat dit jaar 25 jaar bestaat. Hij vertelt

Kwaliteit
verloochent
zich niet
Nienhuis Transport en Grondverzet BV uit Rietmolen tekent
voor een groot deel van het grondwerk, rioolwerk en straatwerk voor de uitbreiding van Winkelcentrum Wesselerbrink.
Het begon met een kleine opdracht van Bouwbedrijf Bramer
voor het graven van de bouwput en het verzorgen van het
omliggende rioolwerk voor de nieuwbouw van de Hema-winkel, die aan het bestaande winkelcentrum is vastgebouwd.
Vervolgens kreeg Nienhuis van DC Vastgoed de opdracht voor
de bestrating rondom.

wat het werk inhield. “Het was voor ons geen uitzonder-

Kwaliteit en service staan bij Nienhuis hoog in het vaandel.

lijke klus”, begint hij. “Voor de eerste fase, die inmiddels is

Dat die kwaliteit zich niet verloochent blijkt uit de vervolg-

afgerond, hebben we ongeveer 3.100 vierkante meter aan
dakplaten geleverd. Voor fase 2 komen daar straks nog
zo’n 1.200 vierkante meter dakplaten voor de winkelruimten en 800 vierkante meter sandwichpanelen voor
de luifels bij. Voor de passages leveren en monteren we
ongeveer 500 vierkante meter X-dek panelen. Ook bij die
tweede fase verwachten we geen problemen.”

opdrachten die binnenkwamen: het bestraten en inrichten
van een parkeerplaats van 6.000 m2 en het grondwerk voor
de tweede fase van de uitbreiding. Daarnaast kreeg Nienhuis
enkele kleinere opdrachten, zoals het slopen van luifels en het
leggen van marmeren tegels in de passage. Uitvoerder Matthijs Sak is tevreden. “We gingen van opdracht naar opdracht.
De opdrachtgevers zijn tevreden, en daar doen we het als
Nienhuis tenslotte voor. Het helpt dat we een breed dienstenpakket aanbieden: sloopwerk, grondwerk, rioolwerk, straatwerk en terreininrichting, korte communicatielijnen doen de

X-dek panelen

rest. We zijn heel blij met het verloop van dit werk”.

X-dek panelen zijn stalen dakplaten met een 106-profiel,
waar een isolatielaag op aangebracht is. Daaroverheen
komt dan weer een stalen plaat. Deze panelen hebben

Meer
informatie?

als voordeel dat er sneller mee gebouwd kan worden, de

Neem contact op
(038) 33 35 527

dakdekker hoeft nu immers alleen de dakbedekking aan te
brengen. Ook is het dakpakket lichter dan een constructie
met traditionele 106-profielen, waardoor de mogelijkheid
ontstaat om de onderliggende draagconstructie lichter uit
te voeren. Olthof verwacht dat zijn bedrijf eind januari kan
beginnen met de montage.

Postema Staalbouw realiseert kwalitatief zeer hoogwaardige projecten in de utiliteitsbouw,
industriebouw, systeembouw, renovatie en toelevering. Wij zijn uitgegroeid tot een sterke,
zeer betrouwbare en vooraanstaande partner op het gebied van staalbouw. Of het nu gaat

Postema Staalbouw

om staal, dak en gevelbekleding of turnkey; wij voeren de meest uiteenlopende projecten

Betonstraat 13

volledig in eigen beheer uit.

8263 BL Kampen

Wij zijn er van overtuigd de beste prijs-kwaliteit verhouding te leveren in staalprojecten.

T (038) 33 35 527

De snelheid van handelen, van ontwerp tot oplevering, is onze sleutel tot succes.

E info@postemastaalbouw.nl

www.postemastaalbouw.nl
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Vlekkeloos en voorspoedig
De eerste fase van zo’n 2.000 m2 reali
seerde Bouwbedrijf Bramer al in 2016.
De bouw van de tweede fase, begon
nen in 2017, nadert nu zijn voltooiing.
Inmiddels is er al ca 4.000 m2 van de
laatste fase opgeleverd en gedeeltelijk in
gebruik genomen door diverse winke
liers. Projecteider Renco Paarhuis van
Bramer is tevreden over de vorderingen.
“De bouw van de eerste twee fases is
vlekkeloos en voorspoedig verlopen”,
zegt hij. “Wel moesten we goed overleg
gen met de winkeliers i.v.m. de overlast.
Op dit moment, nu we met de laatste
fase bezig zijn, komen we nog meer met
de winkeliers en het winkelend publiek
in aanraking, het vergt tot op het laatste
moment de nodige aandacht”. Binnen
kort heeft Enschede er een volwaardig en
eigentijds stadsdeelcentrum bij.

Soepele klus
voor Postema
Staalbouw
Het constructieve casco van Winkelcentrum Zuid in Wesselerbrink bestaat uit een stalen skelet, geleverd door Postema
Staalbouw uit Kampen. Het bedrijf verzorgt zowel de engineering, de productie als de montage van de gehele staalconstructie. Alleen de conservering van het staal werd uitbesteed.
Het leveren van de staalconstructie voor het winkelcentrum is
volgens directeur-eigenaar Niels Postema geen uitzonderlijke
klus voor zijn bedrijf. “Voor het overgrote deel gaat het om laagbouw, dus uitzonderlijke constructies zitten er niet in”, zegt hij.
“Een aantal vakwerkliggers en luifels zijn het meest bijzonder”.
Het staal binnen is gepoedercoat, de luifels en enkele vakwerkliggers zijn thermisch verzinkt en gepoedercoat geleverd.
Postema is te spreken over de samenwerking met Bouw
bedrijf Bramer. “We werken vaker samen en ook nu verloopt
de samenwerking prettig en goed. Bramer zorgt er ook
perfect voor dat we geen hinder hebben van het feit dat het
winkelcentrum in gebruik blijft tijdens de bouw”.

TRANSPORT en GRONDVERZET B.V.

De specialist in grond- en sloopwerk, transport en recycling

• Afvalbrengpunt
• Recycling
• Grond-, sloop-, straat en loonwerken
• Levering en transport van zand, grind, freesasfalt, etc.
• Verhuur van containers, transport- en grondverzetmachines

Samen op weg naar een schoner milieu!
Olthof dak-, wand- en gevelbeplating
e:

t:

i:

f:

Flipsweg 13/A • 7165 BL Rietmolen • Tel. 0545-221262 • Fax 0545-221566
info@nienhuisrietmolen.nl
www.nienhuisrietmolen.nl

Maandag t/m vrijdag van
Zaterdag van

07.30 - 12.30 uur en van 13.00 - 18.00 uur
09.00 - 12.30 uur en van 13.00 - 16.00 uur
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DC Rokus III • Rotterdam

Voor logistiek dienstverlener Neele-Vat Logistics en het
Turkse Arkem Chemicals realiseert Conferm BV uit Tilburg
een gigantisch nieuw distributiecentrum, gelegen op de
Maasvlakte: DC Rokus III. Het casco bestaat uit twee delen: een
staalconstructie en een deel betonbouw. De totale oppervlakte
van het distributiecentrum is maar liefst 21.000 m2.

Opdrachtgever
Neele-Vat, Rotterdam

Hoofdaannemer
Conferm, Tilburg

In samenwerking met
Arkem Chemicals, Turkije

Gevelisolatie
Kingspan

Architect
Designlogic BV, Nuenen

Gevelbekleding
Trimo

Installatie adviseur
Valster-Simonis, Rijswijk

Fundering / Begaande
grondvloer
Van Berlo | Experts in funderingen en
bedrijfsvloeren, Veghel

Constructeur
Adviesbureau Markslag Beljaars BV,
Tilburg
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Metaalconstructie
Reijrink staalconstructies BV,
Hilvarenbeek
Stalen gevelbekleding
Kuras BV, Kootwijkerbroek
Grondwerken
RvB Infra Groep, Harderwijk
Bouwprogramma
DC Rokus III, Maasvlakte Rotterdam
Bruto vloeroppervlakte
21.000 m2

Tekst: Bert Platell

Conferm BV realiseert
schoolvoorbeeld van
hybride bouw:

DC Rokus III

Er zijn 27 laaddocks gemaakt, en
dat vraagt flink wat van de vloeren.
Voor een deel van het gebouw geldt
dat de vloeren een kracht van 140kN
stellingpootbelasting moeten aankunnen.

In het staalbouwgedeelte zullen koopmansgoederen worden opgeslagen en de
prefab-betonconstructie is speciaal vervaardigd voor de opslag van gevaarlijke
stoffen. Dat gebeurt uiteraard conform
de PGS-15-normering. Mathijs Linnenbank van Conferm BV: “We konden onze
expertise daar optimaal benutten. Conferm BV is namelijk nationale koploper
in PGS-15-warehousing.”
De opslag van het gedeelte voor koopmansgoederen zal bewaakt worden door
een sprinklerinstallatie. Het gedeelte
voor gevaarlijke stoffen bestaat uit drie
compartimenten en een expeditiezone
met in totaal negen docks. Daar is een
CO2-blussysteem gerealiseerd.
In het warehouse kunnen de vloeibare

Voor Neele-Vat Logistics realiseert Conferm BV een gigantisch nieuw
distributiecentrum op de Maasvlakte. De totale oppervlakte van het
distributiecentrum is maar liefst 21.000 m2.

chemische producten niet enkel worden
opgeslagen, maar ook – veilig – afgevuld,
verpakt en gemengd.

Alleen maar hoge standaarden
Conferm BV is een relatief nieuw label
van Bouwgroep Remmers uit Tilburg.
Twee jaar geleden nog een new kid in
town, nu een gevestigde naam en goed
voor vele uiteenlopende bouwprojecten.
Mathijs Linnenbank licht toe: “Onze
kracht zit in onze kennis, onze flexibiliteit en onze betrouwbaarheid. Onze
opdrachtgevers weten dat ze kwaliteit
krijgen en dat we naast ze staan tijdens
projecten in plaats van tegenover ze. Dat
is een belangrijke reden waarom klanten
bij ons terug blijven komen.” Die kwali-

teit en flexibiliteit kan geleverd worden
omdat Conferm BV werkt met vaste
partners die dezelfde hoge standaarden
hanteren. Linnenbank: “We hebben heel
hard gewerkt om in twee jaar tijd een
naam op te bouwen. De belangrijkste
gedachte daarbij is steeds geweest: een
tevreden klant is de allerbeste strategie.
Onze klanten moeten ons blindelings
kunnen vertrouwen.”
De relatie met Neele-Vat Logistics blijkt
een duurzame te zijn. Eerder werden
door Conferm BV voor deze logistieke
reus al de Rokus I en II vervaardigd. Nu
ook het nieuwste logistieke distributiecentrum gereed is, komt de totale
opslagcapaciteit van het bedrijf in totaal
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In totaal is
circa 5000 m2
wandbeplating
aangebracht en maar
liefst 13.500 m2
staaldak.

CREATIVITEIT VOOR NEELE-VAT
Neele-Vat kiest voor de aanleg van de containerterminal
en de infra voor het nieuwe distributiecentrum voor de
praktische aanpak van RvB Groep.
Benieuwd naar onze creatieve oplossingen?
Bel 088 - 78 68 500.

“DE COMMUNICATIE EN
OPLOSSINGSGERICHTHEID
SPRAKEN MIJ ERG AAN.”
Ruud Vat

rvbgroep.nl
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088 - 78 68 500

Rotterdam • DC Rokus III

Trots
zelfs boven de 200.000 m2. Het bedrijf,
met 600 medewerkers en een jaarlijkse
omzet van circa 230 miljoen euro is daarmee een van de allergrootste logistieke
dienstverleners in de regio Rotterdam.

DC Rokus III is een bijzonder project,
ook voor de makers. Linnenbank: “In
feite zijn het twee gebouwen in één die
beide optimaal ontworpen zijn voor
de verschillende functies die ze gaan
vervullen. Het is een prachtig voorbeeld

De prefab-betonconstructie is speciaal
vervaardigd voor de opslag van
gevaarlijke stoffen. Het gedeelte voor
gevaarlijke stoffen bestaat uit drie
compartimenten en een expeditiezone
met in totaal negen docks.

van hybride bouw. Alle heel verschillende goederen en stoffen kunnen straks
optimaal en veilig worden opgeslagen
en bewerkt.” De oplevering begint in
zicht te komen. Inmiddels is gestart met
de dakbedekking.

WIJ SPREKEN DE TAAL VAN STAAL
Winnaar BIM award 2018

Expertises: BIM, LEAN, Engineering

WWW.REIJRINK.COM

Al 10 jaar
de leverancier
voor dak
en wand!

Waarom gaan
voor 100 mm,
als er meer past
in 88 mm?

Dunner en beter
QuadCore™ Technology is de nieuwste
innovatie op het gebied van hardschuim
isolatiemateriaal. De microcellen met gesloten
celstructuur leveren dunnere panelen op
die beter isoleren. Tel daar een betere
brandveiligheid, betere milieuprestaties én tot
wel 40 jaar garantie bij op. Dankzij QuadCore™
heeft u alles dus dik voor elkaar, maar dan met
een dunner sandwichpaneel!

T 0342 - 44 28 28 | kuras.nl

www.kingspanquadcore.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

Rotterdam • DC Rokus III

Oersterke vloeren
op een oersterke
funderingsconstructie
Van Berlo | Experts in funderingen en bedrijfsvloeren, marktleider in Nederland op het gebied van
aanleg van grote vloeroppervlakken, heeft een heel aantal werkzaamheden uitgevoerd voor DC Rokus
III. Commercieel directeur Glenn Verhoef legt uit dat het aanleggen van de betonnen vloeren daarvan
‘slechts’ een onderdeel was.
Verhoef: “We hebben de funderingsconstructie gemaakt, de ankergroepen gesteld voor de staalbouw
en we hebben 27 laaddocks gemaakt.” De vloeren zijn extreem vlak gemaakt conform de norm DIN
15.185. “Voor een deel van het gebouw geldt dat de vloeren een kracht van 140 kN stellingpootbelasting
moeten aankunnen. Dat is fors. In dat deel, het PGS-deel, hebben we de wapening aangepast en de
vloer 23 centimeter dik gemaakt. In het andere gedeelte is de vloer 17 centimeter dik.” Aan die maatoplossingen voor dit specifieke gebouw is heel wat rekenwerk voorafgegaan. Die zeer specialistische
kennis heeft Van Berlo zelf in huis.
Lange termijn
Verhoef: “We gaan voor topkwaliteit en we willen daarnaast zo snel en flexibel mogelijk werken. Om
dat mogelijk te maken werken we sinds enkele jaren met een strenge vervangingsstrategie van onze
machines en materialen. Van de busjes waar we mee rijden tot de heistellingen; we controleren de
kwaliteit daarvan doorlopend en vervangen direct wanneer dat nodig is. Zo kom je op dit punt nooit
voor verrassingen te staan.”
Een tweede strategie om ook op lange termijn topkwaliteit te kunnen blijven leveren, is door een uitgebreide interne opleiding te ontwikkelen. Verhoef: “Voor het specialistische werk dat wij leveren bestaat
geen school. We hebben een bedrijfsdocent in dienst en organiseren zelf leerprojecten, die deels zijn
geaccrediteerd.”
Ultiem doel
Van Berlo is continu bezig met het verder verbeteren en optimaliseren van de betonsamenstellingen en
de betontechnieken. De ideale samenstelling hangt van veel factoren af, onder meer het weer. Verhoef:
“We zijn continu op zoek naar verdere innovaties en verbeteringen en doen daarvoor onderzoek in ons
eigen laboratorium. Uiteindelijk is het ultieme doel betonmengsels te maken die volledig krimpvrij
zijn.” DC Rokus III heeft al kunnen profiteren van de innovaties van Van Berlo en heeft optimale betonnen vloeren gekregen.
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Schakel tussen
de fabrikant en
de aannemer
De stalen dakbeplating en de wandbekleding voor
DC Rokus III zijn geleverd door Bouwmaterialengroot
handel Kuras uit Kootwijkerbroek. Directeur-eigenaar
Erik Kok van Kuras, dat deze zomer haar tienjarig bestaan

Oplossingen op maat
– van de tekentafel tot
de oplevering
De RvB Groep realiseerde voor DC Rokus III het civiele ontwerp,
de aanleg van het buitenterrein en het grondwerk voor het
gebouw. “Eigenlijk alles wat je ziet behalve het gebouw”, vat
Erwin Bonestroo, accountmanager van de RvB Groep samen.
“Een heel mooi project dat we samen met onze partners hebben gerealiseerd.” De RvB Groep is vaak betrokken bij het ontwerp en de realisatie van civiele inrichting bij distributiecentra.

vierde, blikt terug op een buitengewoon prettige en
goede samenwerking met aannemer Conferm en de
diverse partners.

Ontwerp & realisatie
De samenwerking is buitengewoon goed bevallen. “Heel
prettig aan deze opdracht was dat aannemer Conferm, de
partners en wij dezelfde taal spreken. Heel direct, met veel

“Ik heb ervaren dat bij dit project enkel is gewerkt met bedrijven met grote kennis van zaken die tegelijk beschikken
over een nuchtere ‘aanpakmentaliteit’. Daar zijn de diverse
partners echt op geselecteerd.” Met als gevolg dat alle
betrokkenen hun eigen expertise volop konden inzetten.
“Kuras is volledig gespecialiseerd in golfplaten, isolatieplaten en sandwichpanelen. Maar we weten ook heel
goed hoe die optimaal bevestigd moeten worden. Die

kennis van zaken en altijd pragmatisch.” Voor de RvB Groep
een manier van werken die helemaal past bij hun mentaliteit.
De RvB Groep is gespecialiseerd in engineering – denk aan bodemonderzoek, ontwerp van de infrastructuur, maar ook het
bieden van hulp bij het verkrijgen van vergunningen – maar is
ook verantwoordelijk voor de realisatie. Ze hebben ook kennis
van bouwen en dragen dus gedurende de voorbereidingsfase
en het hele bouwproces bij aan realistische, vaak creatieve
maatoplossingen. “De functie van het gebouw staat centraal.
De complete bouw moet daarvan in dienst staan.”

combinatie van zeer hoogwaardig materiaal en onze ken-

Langetermijndenkers

nis van bouwen vinden veel opdrachtgevers aantrekke-

Bonestroo: “Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Wij dra-

lijk”, weet Kok. “We zijn daardoor vaak dé schakel tussen
de fabrikant en de montage- en aannemingsbedrijven.
Hoe vroeger in het proces we betrokken zijn, hoe optimaler we onze expertise kunnen aandragen.”

“Bijzonder aan dit project was, naast de behoorlijk forse
afmetingen van het distributiecentrum, de compartimentering van het gebouw en er is uiteraard extra

gen eraan bij door maximaal in te zetten op hergebruik van
bestaande materialen, of die nu van de betreffende locatie
komen of van elders. Daarnaast zetten we in op langetermijnoplossingen en slimme methoden en technieken die
ervoor zorgen dat onderhoud en vervanging zo lang mogelijk
uitgesteld kunnen worden. Kwaliteit staat bij ons centraal, bijvoorbeeld doordat we gebruikmaken van zogenoemde stijve
plaatconstructies. Daardoor is ook op lange termijn nauwelijks sprake van verzakkingen, dat scheelt op termijn enorm in
de onderhoudskosten.”

goed gekeken naar de brandveiligheid.” In totaal is circa

De RvB Groep bedient vooral opdrachtgevers uit de transport-

5000 m wandbeplating aangebracht en maar liefst

en logistiekmarkt, de recycling, grote retailers en de zware

2

13.500 m2 staaldak.
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industrie. Neele-Vat valt daarin dus bepaald niet uit de toon.

Aan alle eisen
voldaan
Voor het gedeelte van DC Rokus III dat bestemd is voor de

Kingspan: in opdracht
van de gehele
bouwkolom

opslag van gevaarlijke stoffen leverde Trimo de gevel-

Bij DC Rokus III heeft Kingspan Geïsoleerde Panelen al in de

panelen elementen. Sales manager Derk Verhoeven van

ontwerpfase geadviseerd over de sandwichpanelen en bijbe-

Trimo in Zuid-Nederland licht toe: “Bij dit project moes-

horende details aan architect Designlogic BV. Daarna is het

ten we rekening houden met een aantal extra eisen en

bedrijf bij aannemer Conferm aangeschoven om gezamenlijk

omstandigheden. Dat had betrekking op brandwerendheid, specifieke isolatiewaarden, een hoge luchtdichtheid
en een overdruksituatie.”

gebruik van de gevelpanelen.
Kingspan produceerde vervolgens de panelen voor het koopmansgoederengedeelte van het distributiecentrum. Dit ging

Verhoeven: “Hoewel de sandwichelementen in het
deel voor koopmansgoederen, geleverd door Kingspan,
verschillen van het deel voor de opslag van gevaarlijke
stoffen, dat wij hebben geleverd, is het vanaf de buitenkant toch één geheel. Er is voor de toepassing van één
zelfde coating gekozen.” Het illustreert de samenwerking
tussen de verschillende partners die dit project hebben
gerealiseerd. “We hebben allemaal gedaan wat we moesten doen en hebben zo, samen met Conferm, een prima
project kunnen realiseren.”

om 3.259 m2 AWP Micro-Rib gevelpaneel in de kleur Kingspan
Spectrum Topaz en om 1.030 m2 AWP Micro-Ribgevelpaneel
in Longspan-uitvoering van 2 meter voor de luifel en 92 m2
Day-Lite Architectural in de kleur Opaal.
Patrick Theelen, business development manager van
Kingspan: “Met onze nieuwe QuadCore geïsoleerde panelen
kunnen we qua duurzaamheid (Nationale Milieu Database
(NMD) en Milieu Prestatie Gebouw (MPG) ongekend hoog
scoren. Vergeleken met het vaak toegepaste PIR heeft dit door

Trimo in Nederland is een onderdeel van het wereldwijde
Trimo-concern. Het bedrijf is gespecialiseerd in de levering van minerale wolelementen die toegepast worden in
vele industriële projecten en toepassingen.

advertorial Industrie Trimo.indd 1

de puntjes op de i te zetten, voor een optimaal en efficiënt

onszelf ontwikkelde QuadCore-isolatiemateriaal bovendien
een 12 procent hogere isolatiewaarde.”
Total cost of ownership
Kingspan bedient de markt met innovatieve producten,
bouwmethoden en advisering die gericht is op het behalen
van betere gebouwprestaties tegen lage bedrijfskosten. Theelen: “We benaderen projecten altijd op basis van total cost of
ownership waarbij een lange termijnvisie bijna automatisch

TRIMOTERM BRANDWERENDE GEVELELEMENTEN

uitmondt in verstandige beslissingen. Uiteraard produceren
wij de kwaliteitsproducten die hier invulling aan geven.”
Kingspan begeleidt projecten bij voorkeur vanaf de start tot
en met de aftersales. Theelen: “Je zou dus kunnen zeggen dat
de gehele bouwkolom onze opdrachtgever is. Dat start bij de
eigenaar of ontwikkelaar en vervolgt zijn weg via architect,
aannemer en montagefirma. Hoe vroeger we betrokken zijn,
des te beter we de keuzes kunnen begeleiden die leiden tot
een goede prestatie.”

WWW.TRIMO.NL | INFO@TRIMO.NL | +31-492344730
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Doorlopend klanttevredenheidsonderzoek toont aan
dat onze opdrachtgevers onze werkwijze waarderen met:

Totaal score:

★ ★ ★ ★ ★ 8.1

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

pvvT geeft uw gebouw inhoud!

AFBOUW & INTERIEUR

GEVELTECHNIEK

PREFAB & MONTAGE

Laat u verrassen met een
onderscheidende afbouw
en interieur!

Maak van de buitenzijde van
uw bedrijfspand een
echte eyecatcher!

pvvT beschikt over een eigen
productielocatie, capaciteit en
montagemiddelen.

WIE ZIJN WIJ?

CONTACT

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

T:
E:
I:

088 205 34 60
info@pvvT.nl
www.pvvT.nl

pvvT

Touwslager 2, 5253 RK Nieuwkuijk
Postbus 67, 5250 AB Vlijmen
Groepsonderneming van Janssen de Jong

WWW.PVVT.NL

