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Bouwen met Hercuton is bouwen zonder zorgen. 
Wij nemen de verantwoording voor het héle 
bouwtraject. Wij helpen u met een locatie- 
en financieringsadvies, brengen vroegtijdig de 
realisatie- en exploitatiekosten in kaart en 
verzorgen de bouw vanaf ontwerp tot en met
sleutelklare oplevering en nazorg. 

Door onze conceptmatige aanpak - dit wordt ook 
wel LEGOLisering genoemd - helpen wij u 
blijvend op voorsprong.
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LOVE YOUR 
CONCRETE, 
LET US SHOW 
YOU HOW

Ashford Formula (betonimpregnering) is een zeer zinvolle investering vanwege de 

langere levensduur van de betonvloer. Kwalitatieve verbetering door een hardere, 

slijtvastere en stootvastere toplaag versus éénmalige relatief lage kosten. Hiernaast 

heeft u een permanent stofvrij oppervlak, welke gemakkelijk is te reinigen.

harder, slijtvaster en stootvaster

100% stofvrij

20 jaar productgarantie

eenvoudige reiniging en onderhoud

meer dan 60 jaar marktleider

Ashford Formula is al meer als 60 jaar marktleider op gebied van beton-impregnering, 

maar ook de grondlegger van de gepolijste betonvloeren industrie.

Het Retroplate Concrete Polishing System omvat vier fundamentele stappen; schuren, 

verdichten, polijsten en beschermen. Door het polijsten van de vloer verandert 

de monoliet afgewerkte betonvloer met weinig esthetische waarde, in een mooie 

blijvende vloer met een marmeren hoogglans. Door het verdichten met Retroplate 

en beschermen met Retropel (mat) of Retroguard (glans ) worden de functionele 

voordelen gewaarborgd.

marmerachtige glans 

verhoogde lichtreflectie

leed/breeam gekwalificeerd

harder, slijtvaster en stootvaster

stofvrij oppervlak

eenvoudige reiniging en onderhoud

ASHFORD FORMULA WWW.ASHFORDFORMULA.NL

RETROPLATE WWW.RETROPLATESYSTEM.NL
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Wereldprimeur voor 
distributiecentrum

UDEA

Distributiecentrum UDEA • Veghel

Opdrachtgever
UDEA Vastgoed BV, Veghel

Projectmanagement, bouwkundig 
en installatietechnisch ontwerp
DENC Zuid, Oisterwijk

Aannemer
Van der Heijden Bouw en Ontwikkeling, 
Schaijk

Constructeur
Adviesbureau Markslag Beljaars BV, 
Tilburg

Advies Mechanisatie
Vanderlande Industries BV, Veghel

E-Installatie
Hoppenbrouwers Techniek BV, 
 Udenhout

W-Installatie
Heesmans Installatietechniek BV, 
Helmond

Sprinklerinstallatie
ABBS Nederland BV, Aarle-Rixtel 

Koudetechniek
PCT Koudetechniek, Deurne

Isolatiewanden
KIM Nederland BV, Apeldoorn

Dakpanelen
Kingspan, Tiel

Bouwprogramma
Distributiecentrum met mezzanine-
vloer en kantoorruimte

Bouwperiode
Juli 2018 – april 2019

Bruto vloeroppervlakte
32.000 m2

BREEAM Excellent
De classificatie BREEAM Excellent, die het 
nieuwe distributiecentrum zal ontvan-
gen, is inmiddels niet meer uniek in 
Nederland. Wel is het een overtuigend 
bewijs van de duurzaamheid van het 
gebouw. Om het certificaat te behalen 
wordt onder meer ledverlichting toege-

Het Veghelse familiebedrijf UDEA BV is de 
grootste leverancier van biologische producten 
in de Benelux. Het is onder meer franchisegever 
van de biologische supermarktketen Ekoplaza. 
Met zoveel groen in het bedrijfsvaandel is het 
niet meer dan logisch dat het nieuwe, zeer 
geavanceerde distributiecentrum van UDEA 
uitblinkt in duurzaamheid. Op het gebied van 
geconditioneerde warehousing zorgt het DC zelfs 
voor een wereldprimeur.

Er komen in het magazijn 
behalve vriescellen 
ook verschillende 
temperatuurzones, 
waardoor UDEA al haar 
verkoopproducten onder één 
dak kan onderbrengen.
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Tekst: Ton van de Laar

past, komen er pv-panelen op het dak en 
wordt er gebruikgemaakt van restwarmte 
en warmtepompen. Ook zullen er straks 
oplaadpunten op het terrein aanwezig 
zijn voor elektrische auto’s en fietsen.

Wat wel uniek is, wereldwijd zelfs, is 
de duurzame wijze waarop de gecon-
ditioneerde warehousing gerealiseerd 
wordt. Er komen in het magazijn behalve 
vriescellen ook verschillende tempe-
ratuurzones, waardoor UDEA al haar 
verkoopproducten, inclusief gekoelde 
en bevroren producten, onder één dak 
kan onderbrengen. Het beheersen van 
de temperatuurzones is, en dat is uniek, 
opgenomen in de mechanisatie van het 
DC. Dit levert een behoorlijke logistieke 
besparing op.

Picken met robots
De buurman van UDEA, Vanderlande, 
verzorgt de mechanisatie van het 
DC. Vanderlande installeert er haar 
ADAPTO-systeem dat in staat is om de 
vele productstromen in goede banen 
te leiden. Een complex gebeuren met 
inkomende goederen, die naar de juiste 

In het distributiecentrum komt 
ook een mezzanine. Die biedt 
ruimte aan een gekoelde snijderij, 
waar groenten geportioneerd 
worden voor de eindgebruiker.

temperatuurzone gebracht moeten 
worden, en uitgaande goederen voor 
zowel Ekoplaza als e-commerce klanten. 
Een volledig geautomatiseerd bakken-
opslagsysteem met shuttles en liften 
gaat daarvoor zorgen. Groot voordeel is, 
dat het ADAPTO-systeem flexibel is en 
uitgebreid kan worden.
Een gedeelte van de orders zal straks ge-
pickt worden door robots. Daartoe komt 
er SIR (Smart Item Robotics) technologie 
in het omni-channel DC. UDEA wil er 
in eerste instantie voornamelijk verzor-
gings- en cosmeticaproducten mee gaan 
picken voor consumenten.

Uniek is de duurzame 
wijze waarop de 
geconditioneerde 
warehousing 
gerealiseerd wordt.

Compleet DC
In het distributiecentrum komt ook een 
mezzanine. Die biedt ruimte aan een 
gekoelde snijderij, waar groenten gepor-
tioneerd worden voor de eindgebruiker. 
Ook is daar ruimte voor de opslag van 
kaas en kan er in de toekomst extra 
kantoorruimte gerealiseerd worden. Die 
kantoorruimte komt dan boven op de 
bijna 3.000 m2 die in eerste instantie be-
schikbaar komt. Vergaderruimten en een 
wachtruimte voor chauffeurs complete-
ren het DC, waarmee UDEA haar groene 
ambities zeker waar gaat maken.
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KOEL- EN VRIESHUISBOUW         ISOLATIESYSTEEMBOUW

K.I.M. Nederland B.V.

Tweelingenlaan 144

7324 BP Apeldoorn

T.  +31 (0)55 368 91 91

info@kim-nederland.nl

www.kim-nederland.nl

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

vrieshuisbouw en isolatiesysteembouw. Deze is volledig afgestemd op uw 

logistieke organisatie en de actuele marktontwikkelingen in uw branche. 

Dat zorgt voor een eindproduct dat exact aansluit op uw eisen en wensen!
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Veghel • Distributiecentrum UDEA

PCT levert installaties voor 
BREEAM Excellent UDEA
PCT Koudetechniek levert een belangrijke bijdrage aan de realisatie van het nieuwe distributiecentrum van 

UDEA. Het in Deurne gevestigde bedrijf plaatst er een in eigen beheer ontworpen energiezuinige centrale koel- 

en vriesinstallatie. Deze draagt in hoge mate bij aan het behalen van het BREEAM Excellent certificaat voor het 

DC van de leverancier van biologische producten. Restwarmte van de installatie wordt onder meer gebruikt om 

kantoren te verwarmen.

NH3/CO2 Cascadesysteem

15.000 m2 van het distributiecentrum bestaat uit een gekoeld magazijn, een expeditie ruimte, meerdere ge-

koelde ruimtes en een verwerkingsruimte, waar temperaturen heersen van tussen de +2 en +12 graden. Twee 

vriescellen met een temperatuur van -25 graden beslaan een even groot oppervlak. Om deze temperaturen te 

bereiken ontwierp PCT een op de klant afgestemd koelsysteem met de natuurlijke koudemiddelen ammoniak 

(NH3) en koolstofdioxide (CO2) als medium. Gekozen is voor een NH3/CO2 cascadesysteem, waarbij de NH3 in het 

primaire systeem gebruikt wordt. Het CO2 wordt als verdampende koudedrager toegepast om alle luchtkoelers 

in de gekoelde ruimtes te voorzien van de koude. Voor de vriescellen wordt gebruik gemaakt van CO2 als directe 

expansie. Meerdere efficiënt ontworpen NH3/CO2 warmtewisselaars zorgen voor de overdracht van de koude 

tussen beide media en een minimaal verbruik ervan.

Restwarmte benut

De restwarmte van de koel- en vriesinstallatie wordt deels benut om de vloeren van de vriesruimten te verwar-

men en deels voor het verwarmen van de kantoorruimte die tot het DC behoren. Voor die kantoren levert PCT 

eveneens de koude- en warmteopwekking. De warmteopwekking wordt gerealiseerd door het toepassen van 

warmteterugwinning in combinatie met een industriële warmtepomp installatie. Deze industriële warmte-

pomp installatie bestaat uit een industriële zuigercompressor voorzien van frequentieregeling. Het systeem is 

gevuld met een minimale hoeveelheid koudemiddel NH3, slechts 29kg. In de ventilatoren en condensors worden 

energiezuinige DC gelijkstroommotoren toegepast. De gehele installatie wordt tenslotte geregeld, beheerd 

en gevisualiseerd middels een in eigen huis ontwikkeld PLC besturingssysteem waarmee zowel lokaal als op 

afstand de installatie volledig beheerd kan worden.
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Kingspan Platdak Systeem

• Montagesnelheid 3400 m2 per dag*
• Diverse dakafwerkingen mogelijk
• Dunner dankzij QuadCore™ isolatie
• Schroevenvrije witte binnenzijde
• Optimale overspanningen
• Brandveilig gecertificeerd

Voor meer informatie:
Josette Suers, Business Development Manager
T: +31 (0) 344 675 250 
W:  www.platdakconstructies.nl

* Op basis van 2 montageploegen van 4 personen.

Udea, Veghel

Safepro2 valbeveiliging Schroevenvrije zichtzijde

• Engineering, productie & montage 
 door Kingspan
•  Bijpassende Kingspan accessoires
      zoals permanente valbeveiliging,
      hemelwaterafvoer en lichtkoepels

Prefab totaaloplossing van sandwichpaneel en dakbedekking ineen

Geïsoleerde Dak- & Gevelsystemen

Hoogweg Paprikakwekerijen, Luttelgeest



UDEA stak bij de ontwikkeling van de nieu-

we bedrijfsruimte in Veghel haar ambities 

niet onder stoelen of banken: het moest een 

duurzaam gebouw worden, met de BREEAM 

classificatie ‘Excellent’ én het pand moest 

in korte tijd gerealiseerd worden. Kingspan 

Geïsoleerde Panelen dacht mee en leverde 

de perfecte oplossing voor de dak- en gevel-

bekleding. Josette Suers, Business Develop-

ment Manager bij Kingspan, is er trots op.

‘Ontzorgen’, Josette Suers vindt het eigenlijk 

maar een modieuze term. “Maar het is wel 

wat we in feite doen”, zegt ze. “We leveren 

het complete plaatje, dakpanelen en gevel-

panelen die voldoen aan de eisen, inclusief 

alle denkbare voorzieningen, zoals valbevei-

liging, lichtstraten of lichtkoepels, voorzie-

ningen voor pv-panelen, noem maar op. We 

maken sparingen voor de hemelwaterafvoer 

en werken de dakbedekking in. Eigenlijk is 

onze service drie in een: leveren, monteren 

en afwerken”.

Veghel • Distributiecentrum UDEA

Kingspan X-dek dakpanelen zorgen 
voor tijdwinst en duurzaamheid

Alles-in-een dakplaat

Kingspan leverde voor dit project 26.000 m2 

X-dek 106 QuadCore dakpanelen. Dat zijn 

prefab panelen voor platte daken, be-

staande uit een 106-profielplaat, waarop 

de isolatie en een afwerklaag zijn aange-

bracht. Die afwerklaag kan van kunststof, 

van staal of gecacheerd zijn. Op de stalen 

en gecacheerde afwerklagen komt na de 

montage nog een bitumineuze of kunst-

stof dakbedekking. Panelen met een stalen 

afwerklaag kunnen nodig zijn om construc-

tieve redenen, bijvoorbeeld als met een 

hoge sneeuwlast gerekend moet worden. 

Kingspan engineert de platen zelf. De X-

dek QuadCore panelen hebben een hoge 

Rc-waarde dankzij een door Kingspan zelf 

ontwikkeld isolatieschuim, dat ten opzichte 

van PIR ruim 16% beter isoleert.
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Minder transport en snelle montage

Bij een omvangrijk project als UDEA Veghel 

komen ook andere voordelen van het X-dek 

systeem goed naar voren. De prefab elemen-

ten, reeds voorzien van pvc dakbedekking, 

dragen bij aan de vermindering van trans-

portkosten, dus daarmee ook de CO2 uit-

stoot; iets wat gunstig is voor de berekening 

van de duurzaamheid. Het Kingspan X-dek 

systeem zorgt bovendien voor een enorme 

reductie van de montagetijd. Suers: “De 

traditionele opbouw bestaat uit profielpla-

ten, folie, isolatie en dakbedekking. Bij ons 

zit dat allemaal in één element, waardoor je 

razendsnel je dak dicht legt. Ook heb je bij 

de X-dek platen geen last van water dat bij 

regenachtig weer op de profielplaten blijft 

liggen”. De korte montagetijd en het feit dat 

die montage gelijk opging met het aanbren-

gen van de gevelbeplating zorgden ervoor 

dat de afbouw binnen al snel kon beginnen.

De montage van het X-dek systeem is niet 

alleen snel, het is ook een schone manier 

van werken. Er wordt gewerkt met een spe-

ciaal ontwikkelde vacuümheffer van Viavac, 

de Rotaboy, waarmee de panelen veilig en 

heel secuur op hun plaats worden gelegd. 

Ze worden vervolgens rechtstreeks op de 

onderliggende constructie geschroefd, waar-

door een blinde bevestiging ontstaat. De 

onderzijde van de plaat is wit gecoat en be-

hoeft geen verdere afwerking. Suers: “Je ziet 

een mooi strak plafond zonder bevestigings-

punten. Ook met het oogpunt op hygiëne is 

dit een ideale oplossing, niet onbelangrijk 

bij een voedselverwerkend bedrijf”.

Voorbereiding en montage

Kingspan ziet zichzelf vooral als fabri-

kant van dak- en gevelsystemen. Voor de 

montage zoekt men doorgaans montage-

bedrijven en dakdekkers die bekend zijn 

met het X-dek systeem. Kingspan blijft 

eindverantwoordelijk en begeleidt de vol-

ledige montage- en dakafwerking. In het 

geval van Udea lag het iets anders. Hier 

werd de montage uitgevoerd door KIM 

Nederland BV (url www.kim-nederland.nl), 

de leverancier van de koel- en vriestechno-

logie. “Omdat KIM minder bekend was met 

ons systeem hebben we gezorgd voor wat 

intensievere begeleiding”, zegt Suers. “Onze 

field engineer is gedurende de hele mon-

tage aanwezig geweest op de bouw. Zo had 

hoofdaannemer Van der Heijden er weinig 

omkijken naar”.

Kingspan wordt graag vroeg bij een project 

betrokken. Suers: “Vaak kunnen we in de 

ontwerpfase de onderliggende constructie 

zodanig optimaliseren, dat er flink op be-

spaard kan worden. Met ons X-dek geïso-

leerd daksysteem zorgen we voor een flinke 

reductie van het gewicht ten opzichte van 

een traditioneel opbouwdak, waardoor de 

staalconstructie veelal lichter gedimensio-

neerd kan worden”.

Distributiecentrum UDEA • Veghel
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Diviande

Veenendaal
The Cube

Tilburg

Uitbreiding en 

nieuwbouw 

Agrifac Machinery 

Steenwijk

150 jarig 
Amstel Hotel 
gerestaureerd

Amsterdam

Ook uw project in Industriebouw? Ga naar 
industriebouw-online.nl/project-aanmelden/ 
en meld uw project aan



Nieuwbouw Pan Oston 
verrijst in Raalte

Pan Oston • Raalte

Opdrachtgever
Pan Oston, Raalte

Architect
SEC architecten, Kampen

Hoofdaannemer
Aan de Stegge, Twello

Grondwerk, riolering en 
b estrating 
Hoogeboom, Raalte

E-installaties
Beekman Elektro, Raalte

W-installaties
Willemsen Installatie, Heino

Bouwprogramma
Bedrijfspand, inclusief kantoorruimte 
met showroom

Bouwperiode
Juli 2018 – maart 2019

Bruto vloeroppervlakte
13.680 m2 bedrijfspand, inclusief 
 mezzanine, en 2.700 m2 kantoorruimte 
met showroom

In rap tempo wordt op bedrijventerrein De Zegge VII te Raalte 
gebouwd aan het nieuwe, moderne bedrijfspand van Pan Oston. 
In juli werd het startsein gegeven en in maart 2019 moet de 
nieuwbouw gereed zijn. Voor Pan Oston is het een grote stap 
vooruit. Alle vier afzonderlijke locaties in Raalte kunnen nu 
namelijk worden gebundeld op één centrale locatie.Het ontwerp 

is dankzij het 
veelvuldig gebruik 
van glas open en 
transparant.
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Tekst: Astrid Berkhout

Pan Oston is marktleider in checkouts 
(kassameubels) en interactieve selfser-
vice zuilen. De kassameubels, express 
counters, selfservice- en kiosksystemen 
zijn terug te vinden bij veel supermark-
ten, discounters, bouwmarkten, tuin-
centra en modewinkels. Alles wordt in 
eigen huis geproduceerd en alle deel-
werkzaamheden worden uitgevoerd door 
eigen medewerkers, van het ontwerp tot 
de installatie en het onderhoud. Nieuw-
bouw is noodzakelijk om verdere groei 
van Pan Oston mogelijk te maken.

Regionale partijen
Het ontwerp van de nieuwbouw is af-
komstig van SEC architecten uit Kam-
pen. Als adviseurs waren adviesbureau 
Fore-C, SOM= en JVZ Ingenieurs be-
trokken. Aan de Stegge Twello is de 
hoofdaannemer. Pan Oston heeft ervoor 
gekozen het plan verder te laten uitvoe-
ren door verschillende regionale partijen. 
Beekman Elektro uit Raalte tekent voor 
de elektrotechnische installaties (inclu-
sief toegangscontrole, inbraakbeveiliging, 
camerabewaking en brandbeveiliging), 
voor de werktuigbouwkundige instal-
laties gaat het om Willemsen uit Heino. 
Onderaannemer is Hoogeboom Raalte.
 
Efficiëntere bedrijfsprocessen
Het nieuwbouwplan voor Pan Oston 
bestaat uit 13.680 m2 bedrijfsruimte 

inclusief productiehal en mezzanine, en 
2.700 m2 kantoorruimte met showroom, 
verdeeld over twee verdiepingen. Het 
ontwerp is dankzij het veelvuldig ge-
bruik van glas open en transparant. Het 
pand gaat plek bieden aan circa 145 me-
dewerkers. Doordat alle werkzaamheden 
– o.a. metaalbewerking, poedercoating, 
assemblage, opslag, design, engineering, 
service en onderhoud – geconcentreerd 
worden in één pand, is het mogelijk 

Pan Oston is 
marktleider 
in checkouts 

(kassameubels) 
en interactieve 

selfservice zuilen.

Het is een duurzaam 
gebouw geworden.
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Maximaal scheiden 
van afvalstromen
Hoogeboom Raalte werd door Aan de Stegge uit 

Twello benaderd om mee te werken aan de nieuw-

bouw van Pan Oston. Het familiebedrijf is sterk in 

uitvoering en voegt een extra dimensie toe door de 

combinatie van aannemen, recycling en verhuur.

“Juist bij grootschalige projecten als deze is dat een 

voordeel”, aldus Jurgen Hoogeboom. “Omdat we 

de werkzaamheden van a tot z verzorgen, heeft de 

opdrachtgever te maken met slechts één aanspreek-

punt.” Voor de nieuwbouw neemt Hoogeboom Raalte 

het grondwerk, de riolering en de bestrating voor zijn 

rekening. “Het mooie is dat we hier precies kunnen 

doen, waar we goed in zijn. Er is sprake van een strak 

tijdschema, maar dankzij de goede voorbereiding met 

alle betrokken partijen en de LEAN-planning liggen 

we op schema.”

Scheiden van afvalstromen

Samen met de uitvoerder en werkvoorbereider wordt 

het bouw- en sloopafval maximaal gescheiden bij 

de bron; van puin en hout tot papier, plastic en glas, 

alles wordt in afzonderlijke containers verzameld en 

afgevoerd naar het recyclingterrein van Hoogeboom 

Raalte aan de Stobbenbroekerweg. Waar mogelijk 

worden materialen weer hergebruikt bij andere 

projecten. “We lopen daarmee voorop in het licht 

van de doelstelling van de rijksoverheid om voor 

2050 een circulaire economie te realiseren. In 2030 

moet er al sprake zijn van 50% minder gebruik van 

primaire grondstoffen. Wij nemen hierin bewust 

onze  verantwoordelijkheid.”

“Samen komen we tot 
een optimaal resultaat”
Totaalinstallateur Beekman Elektro uit Raalte verzorgde 

voor de nieuwbouw van Pan Oston zowel de elektro- en 

geluidsinstallaties, en verlichting (inclusief buiten- en ter-

reinverlichting) als de toegangscontrole, inbraakbeveiliging, 

camerabewaking en brandbeveiliging. Het is tot nu toe het 

grootste project dat ze ooit hebben gedaan. “Het is een mooie 

uitdaging die we graag zijn aangegaan”, aldus Erik Beekman.

“We hebben er bewust voor gekozen om niets uit te besteden, 

maar alles in eigen beheer uit te voeren, aangevuld met een 

aantal zzp’ers. We willen graag groeien, dus deze kans heb-

ben we met beide handen aangegrepen.” Mede dankzij hun 

leveranciers waren ze in staat in zeer korte tijd een offerte 

in elkaar te draaien voor het project. Met succes. Er werden 

verdeelinrichtingen van Hager geïnstalleerd (totaal vermogen 

1000kVA), evenals inbraakbeveiliging van UTC Fire en Security, 

toegangscontrole van Aritech en een brandmeldinstallatie 

van Siemens (Lobeco). Verder is er een compleet Cat. 6a. data-

netwerk aangelegd, inclusief glasvezel backbone. In totaal zit 

er ruim 28 kilometer datakabel in het pand.

Slim en duurzaam

Voor de bedrijfshallen is gekozen voor Philips Maxos Fusion 

LED-lichtlijnen en voor de kantoren voor het nieuwste LED-

systeem van Philips Interact Pro. Dit laatste is een slimme, 

duurzame verlichtingsoplossing waarbij lampen en arma-

turen kunnen worden bestuurd via draadloze schakelaars, 

bewegingsmelders, dashboard én app. Voor de noodverlich-

ting kwamen ze uit op het vernieuwende EvaQ lighting van 

Isolectra, dat werkt met rood en groen licht zodat meteen 

duidelijk is wanneer er sprake is van een calamiteit.

Pan Oston • Raalte
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BEVEILIGING

COMMUNICATIE

ELEKTRO

Stationsstraat 40 Raalte 0572 352511 www.beekmanelektro.nl

“Ons werk is pas af als u tevreden bent!”

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

Sterk in uitvoering

Verwijdering van uw 
asbestdak met subsidie?
Hoogeboom Raalte saneert 
vakkundig en regelt voor u:
√ de asbest inventarisatie
√ de sloopmelding en
√ de subsidie aanvraag

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

Sterk in uitvoering

Verwijdering van uw 
asbestdak met subsidie?
Hoogeboom Raalte saneert 
vakkundig en regelt voor u:
√ de asbest inventarisatie
√ de sloopmelding en
√ de subsidie aanvraag

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

Sterk in uitvoering

Verwijdering van uw 
asbestdak met subsidie?
Hoogeboom Raalte saneert 
vakkundig en regelt voor u:
√ de asbest inventarisatie
√ de sloopmelding en
√ de subsidie aanvraag

Sterk in grondwerk
Een goede basis voor de 
toekomst van Pan Oston 
is gelegd.

de bedrijfsprocessen veel efficiënter 
te  organiseren. 

Duurzaam gebouw
Uiteraard is het ook een duurzaam ge-
bouw geworden. Zo is er een luchtwarm-
tepompsysteem met hoog rendement, 
waarbij afgifte plaatsvindt via vloerver-
warming airsocks, gecombineerd met 
ventilatie met hoogrendement warmte-
terugwinning. Verder zijn onder andere 
de vliesgevels en kozijnen voorzien van 
zonwerende beglazing, is er luchtdicht 
gebouwd in de kantoorruimte, is er ge-
kozen voor LED-verlichting (op bepaalde 
plekken met aanwezigheids- en dag-
lichtsensoren, en zelfs op het buitenter-
rein) en is het dak voorzien van PV-
panelen. In de bedrijfshal is er dankzij 
translucente gevelpanelen sowieso veel 
daglicht, en wordt de ruimte verwarmd 
middels vloerverwarming.

Het nieuwbouwplan voor Pan Oston bestaat uit 13.680 m2 bedrijfsruimte 
inclusief productiehal en mezzanine, en 2.700 m2 kantoorruimte met showroom.
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Nieuw hoofdkantoor voor

vakantiegigant

Hoofdkantoor Roompot • Goes

Opdrachtgever
Roompot Group, Goes

Architect
RoosRos Architecten, Goes

Hoofdaannemer
Bouwgroep Peters BV, Middelbrug

Adviseur
M3E BouwKosten management BV, 
Capelle a/d IJssel

E- en W-Installaties
Croonwolter&Dros BV, Heinkenszand

Aluminium buitenkozijnen
H-GBM BV, Budel

Betonskelet en staalconstructie
Preco BV, Ede

Staalconstructie magazijn
Hanse Staalbouw BV, Nieuwerkerk

Vloeroppervlakte
7.500 m2 kantoor; 
2.400 m2 logistieke ruimte

Bouwperiode
Juli 2018 tot medio 2019 

Met een beperkt aantal 
materialen is RoosRos architecten 

erin geslaagd om een eigen 
en hoogwaardige uitstraling 
te creëren. Meest in het zicht 

springende voorbeeld hiervan 
is de gevelafwerking van witte 
alucomposiet gevelbanden met 

daartussen aluminium kozijnen.

Op een zichtlocatie langs de A58 bij Goes verrijst het nieuwe 
hoofdkantoor van Roompot Vakanties. Zo’n 400 werknemers 
zullen medio 2019 hier hun intrek nemen. Bouwgroep Peters BV 
uit Middelburg realiseert dit voor Goes beeldbepalende gebouw. 
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Tekst: Margot Visser

Met vijf bouwlagen is het nieuwe hoofd-
kantoor van Roompot Vakanties hoger 
dan de andere bouwwerken in de om-
geving. Dat, en de gunstige ligging nabij 
de nieuwe afslag van de A58 en tevens 
de entree van bedrijventerrein De Poel, 
maakt het tot een eyecatcher voor Goes. 
Roompot Vakanties, één van de grootste 
aanbieders van vakantieparken in Ne-
derland, verhuist medio 2019 naar deze 
locatie. De nieuwbouw, gerealiseerd vol-
gens het duurzaamheidskeurmerk GPR 
Gebouw, bestaat uit een kantoorgedeelte 
van in totaal 7.500 m2, verdeeld over vijf 
verdiepingen, en een logistiek centrum 

(2.400 m2), waar de voorraden voor de 
vakantieparken liggen opgeslagen. 

Eenvoud qua ontwerp
Kenmerkend is volgens projectleider 
Ewout Dek van Bouwgroep Peters BV het 
sobere ontwerp. “Met een beperkt aantal 
materialen is RoosRos architecten erin 
geslaagd om een eigen en hoogwaar-
dige uitstraling te creëren.” Meest in het 
zicht springende voorbeeld hiervan is de 
gevelafwerking van witte alucomposiet 
gevelbanden met daartussen aluminium 
kozijnen. Deze langgerekte raamstroken 
creëren een panoramisch uitzicht voor 
de werknemers in de kantoortuinen. De 

eenvoud in materialisering komt ook in 
andere gebouwelementen terug: zo is er 
in het hele gebouw voor één plafondtype 
gekozen en zijn er slechts vier à vijf ver-
schillende verlichtingsarmaturen. 

Het kantoor wordt een zogeheten ‘open 
office space’. Door het gebruik van Delta 
Beam-liggers van Peikko wordt een grote 
overspanning van circa tien meter gere-
aliseerd, waardoor open velden ontstaan 
van ongeveer tien bij tien meter. 

Tijdbesparing
Snel bouwen was een vereiste op dit 
project en dus moest Bouwgroep Peters 
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Ontdek het 
voordeel van 
complete 
cascobouw

· stabiliteitswanden

· spouwbladen

· gebogen wanden

· brandwanden

· kolommen

· trappen

· bordessen

· balken

· dakplaten

·  platen voor het 

trappenhuis

 
 

'T Inne 11 | 6021AD | Budel |Tel. Mob. 06-36547614 | Tel. 0495-623823 
| Mail: info@h-gbm.nl |www.h-gbm.nl | 
 

   Aluminium kozijnen & gevelbouw 

Totaalpakket 
in prefab 
beton
Prefab beton is dé manier om snel te kunnen bou-

wen. Preco BV, voorheen Cervix Beton, is specialist 

op dit gebied. Het in 2004 opgerichte bedrijf kan 

een compleet pakket op het gebied van prefab 

beton leveren: engineering (in BIM), productie, 

levering én montage. Ontzorging van de klant 

staat centraal.

Voor het nieuwe hoofdkantoor van Roompot Vakan-

ties leverde Preco het complete casco: stabiliteits-

wanden met nokoplegging, spouwbladen, gebogen 

wanden, brandwanden, kolommen, balken, trappen, 

bordessen, dakplaten en platen voor het trappen-

huis. Preco begon met monteren in week 40 en het 

werd afgerond in week 48. Alle elementen werden 

in de eigen productiehal gefabriceerd en met eigen 

transport vervoerd naar de bouw. “Het project 

moest in zeer korte tijd gerealiseerd worden. Mede 

doordat wij het complete casco hebben verzorgd, 

van engineering tot en met montage, is dit gelukt”, 

vertelt commercieel directeur Theo Kool.  

In het voorjaar van 2019 neemt Preco intrek in haar 

nieuwe fabriek aan de A1 in Apeldoorn, welke mo-

menteel gebouwd wordt. In deze nieuwe, ultramo-

derne fabriek is Preco klaar voor de toekomst. 

Hoofdkantoor Roompot • Goes

‘We hebben in acht 
weken het hele 
skelet opgetrokken’
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hanse + staal een sterk verhaal
De Weel 13  •  Nieuwerkerk  •  0111 641 333  •  info@hansestaalbouw.nl  •  www.hansestaalbouw.nl

 Staalconstructie 
Roompot te Goes

Meer sterke verhalen? www.hansestaalbouw.nl

Gevelbouw in de breedste zin 
van het woord
Zo’n 250 aluminium kozijnen van verschillende afmetingen werden door gevelbouw-

specialist H-GBM geleverd voor het nieuwe hoofdkantoor van Roompot Vakanties 

in Goes. 

H-GBM houdt zich bezig met gevelbouw in de breedste zin van het woord: “We leve-

ren aluminium kozijnen en vliesgevels, maar daarnaast ook houten vliesgevels. Ook 

de projectbegeleiding en montage kunnen we verzorgen”, vertelt eigenaar Robert 

Hohmann, die vier jaar geleden het bedrijf startte.

Akotherm is het ‘huissysteem’ van H-GBM. Hohmann: “Dit is een dikwandig systeem 

met een hoge isolatiewaarde. Doordat we relatief klein zijn kunnen we dit hoog-

waardige systeem concurrerend aanbieden.” 

De aluminium profielen worden in de eigen werkplaats in Budel op maat gemaakt, 

samengesteld en afgemonteerd. Goede nazorg vindt Hohmann belangrijk. “De klant 

moet tevreden zijn, dan zijn wij pas klaar met ons werk.”

nadenken over tijdbesparende bouwme-
thoden. De constructie is opgetrokken 
uit een prefab betonskelet met kanaal-
plaatvloeren en de houtskeletbouw werd 
zodanig geëngineerd dat de aluminium 
kozijnen zonder extra voorzieningen op 
de bouw konden worden aangebracht. 
“Zo konden we in acht weken het hele 
skelet optrekken”, vertelt projectleider 
Ewout Dek. Snel starten met de bouw 
was mogelijk doordat het project in BIM 
was voorbereid. “Vanuit het ontwerp heb-
ben we het dusdanig gedetailleerd dat we 
snel konden engineeren en produceren, 
en dus ook snel starten met bouwen.”

Bouwgroep Peters behoort tot de grootste 
aannemers van Zeeland. “Peters neemt 
graag uitdagende en complexe werken 
aan”, besluit Dek.
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Distributiecentrum Konings-Zuivel • Bleiswijk

Opdrachtgever
WDP Nederland NV, Breda

Projectmanagement
DAPP Projectmanagement In Food, 
Zoelmond

Aannemer
Bouwbedrijf Van de Ven BV, Veghel

Adviseurs Koel- en 
 klimaatinstallatie
K & EA 44, Meppel

Bedrijfsvloeren
Van Berlo Bedrijfsvloeren, Veghel

Isolatiepanelen
KIM Nederland BV, Apeldoorn

Bouwprogramma
Distributiecentrum met mezzanine-
vloer en kantoor- en kantineruimten

Bouwperiode
September 2018 – april 2019

Bruto vloeroppervlakte
Ca. 8.800 m2

Het nieuwe logistiek bedrijvenpark Prisma in Bleiswijk 
is strategisch gelegen, centraal in de Randstad, langs 
de A12 en niet ver van Schiphol en de Rotterdamse 
havens. Reden genoeg voor vastgoedontwikkelaar WDP 
om er 15 hectare grond te kopen. Op een deel daarvan 
verrijst momenteel een gloednieuw distributiecentrum, 
dat gehuurd gaat worden door zuivelimporteur en 
-groothandel Konings-Zuivel, nu nog gevestigd in 
Bergambacht. De medewerkers van Konings-Zuivel 
hebben inbreng in het bouwproces.
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Konings-Zuivel
Tekst: Ton van de Laar

BREEAM Very Good
WDP is al een tijdje bezig met het ont-
wikkelen van vastgoed op het Bleis-
wijkse bedrijventerrein. Net als de reeds 
voltooide distributiecentra wordt ook de 
vestiging van Konings-Zuivel duurzaam 
gebouwd: het pand zal straks voldoen 
aan de strenge milieu- en energie-eisen 
voor de BREEAM Very Good-classificering. 
Zo wordt de restwarmte van de koel-
installatie bijvoorbeeld gebruikt voor de 
verwarming van de kantoren. De bijna 
7.500 m2 grote bedrijfsruimte is voor een 

krijgt een distributiecentrum op maat

groot deel gekoeld en voor een kleiner 
deel ambient geconditioneerd (10 tot 20 
graden). In de 13 meter hoge hal kun-
nen vijf lagen pallets op elkaar geplaatst 
worden. Ook is er een mezzanine van 
ongeveer 850 m2 voorzien. Er komen 
twaalf docks en twee overhead-deuren 
in het gebouw. Daarnaast is ruimte voor 
kantoren en faciliteiten voor chauffeurs, 
klanten en medewerkers.

Medewerkers betrokken bij ontwikkeling
Eindgebruiker Konings-Zuivel is een 

Het distributiecentrum is zeer 
strategisch gelegen, centraal 
in de Randstad, langs de A12.

In de 13 meter hoge hal 
kunnen vijf lagen pallets op 
elkaar geplaatst worden.
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Van Berlo | Doornhoek 3715 | 5465 TA  Veghel | +31 (0)413 - 389 090
info@vanberlo.com | vanberlo.com

WIJ KOMEN GRAAG 
BIJ U OVER DE VLOER

Maatoplossingen 
voor alle specifi eke 
toepassingen

 Engineering

 Mini Vibropalen

 Systeemfunderingen 

 Laaddocks

 Voegloze vloeren

 Supervlakke vloeren
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KOEL- EN VRIESHUISBOUW         ISOLATIESYSTEEMBOUW

K.I.M. Nederland B.V.

Tweelingenlaan 144

7324 BP Apeldoorn

T.  +31 (0)55 368 91 91

info@kim-nederland.nl

www.kim-nederland.nl

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

vrieshuisbouw en isolatiesysteembouw. Deze is volledig afgestemd op uw 

logistieke organisatie en de actuele marktontwikkelingen in uw branche. 

Dat zorgt voor een eindproduct dat exact aansluit op uw eisen en wensen!
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Bleiswijk • Distributiecentrum Konings-Zuivel

familiebedrijf, dat zich sinds 1986 richt 
op de distributie van zuivelproducten uit 
landen als Duitsland, Frankrijk en Italië 
naar klanten in de retail, foodservice 
en voedselindustrie in Nederland en 
omliggende landen. Bijzonder is, dat de 
medewerkers van Konings-Zuivel gedu-
rende het gehele ontwikkelingstraject 
betrokken zijn en blijven bij de bouw. 
DAPP Projectmanagement, dat namens 
WDP de bouw begeleidt, betrekt hen bij 
de invulling en realiseert op basis van de 
eisen en wensen van Konings-Zuivel een 
toekomstbestendig distributiecentrum.

Bouwbedrijf Van de Ven uit Veghel is 
aannemer van het project. Dat zal in het 
voorjaar van 2019 na een testperiode 
volledig turn-key opgeleverd worden. 
Konings-Zuivel heeft dan de beschikking 
over een duurzaam distributiecentrum 
op maat, waar het nog lange tijd mee 
vooruit kan.

Momenteel verrijst een gloednieuw 
distributiecentrum in logistiek 
bedrijvenpark Prisma in Bleiswijk.
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Nieuwbouw Uitgekookt 
in IJsselmuiden gereed

Opdrachtgever
Uitgekookt, IJsselmuiden

Architect
Bessels Architecten en Ingenieurs BV, 
Twello

Adviseurs
JVZ Ingenieurs, Deventer

Hoofdaannemer
Weever Bouw, Kampen

Betonvloeren
Frankema Multivloeren, Emmeloord

Stoomtechniek
Scharff Techniek, Utrecht

Koeltechniek
Van den Brink Koeltechniek, Kampen

Industriële reinigingsinstallatie
LET’S BV, Dronten

E- en W-installaties
VDK Installatiegroep, IJsselmuiden

Binnenwanden en Gevelpanelen
Kim Nederland, Apeldoorn

Gevelbekleding levering
Foreco BV, Dalfsen

Bouwprogramma
Bedrijfshal, inclusief kantoorruimte.

Bouwperiode
April 2018 – december 2018

Bruto vloeroppervlakte
5.000 m2 (twee verdiepingen)

Tekst: Astrid Berkhout
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IJsselmuiden • Bedrijfspand Uitgekookt

In het nieuwe pand worden verschillen-
de onderdelen van het bedrijf gebundeld: 
maaltijden, evenementen en catering. 
Uiteraard voldoet het aan strenge eisen 
op het gebied van voedselveiligheid, om 
de kwaliteit te kunnen waarborgen waar 
Uitgekookt voor staat. Bovendien is het 
logistieke proces geoptimaliseerd dank-
zij een slimme routing, waardoor alles 
een stuk sneller en efficiënter verloopt. 
Weever Bouw fungeerde als hoofaan-
nemer voor dit uitdagende project. “Het 
was voor ons de eerste keer dat we een 
bedrijf dat op deze schaal actief is in 
de food industrie hebben gebouwd, het 
voldoet aan de strengste eisen op het ge-
bied van voedselveiligheid”, vertelt Jelle 

Het gaat goed met cateraar en 
maaltijdenproducent Uitgekookt. 
Om in de beoogde groei te kunnen 
voorzien, is sinds april jl. hard 
gewerkt aan een nieuw gebouw 
op industrieterrein Spoorlanden 
in IJsselmuiden. Met een omvang 
van maar liefst 5.000 m2 (en ruim 
9 meter hoogte) is het zes keer 
groter dan het vorige gebouw.

Weever, directeur van Weever Bouw. “We 
zijn blij dat we het vertrouwen hebben 
gekregen. Dit gaf ons de kans weer een 
stap te zetten in de portfolio-ontwikke-
ling van ons bedrijf.”

Eyecatcher
Het ontwerp voor de nieuwbouw is 
afkomstig van Bessels Architecten en 
Ingenieurs. Bezoekers komen binnen in 
een centrale hal met een grote trap die 
naar boven leidt. Hun oog valt onge-
twijfeld meteen op de prachtige groene 
wand in de hal, een echte eyecatcher. Op 
de begane grond bevindt zich de produc-
tiehal, die is opgesplitst in verschillende 
onderdelen, waaronder: afzonderlijke 

Het logistieke proces is 
geoptimaliseerd dankzij 
een slimme routing

Door veelvuldig 
gebruik te maken van 
glas heeft het geheel 
een open uitstraling.
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Bedrijfspand Uitgekookt • IJsselmuiden

KOEL- EN VRIESHUISBOUW         ISOLATIESYSTEEMBOUW

K.I.M. Nederland B.V.

Tweelingenlaan 144

7324 BP Apeldoorn

T.  +31 (0)55 368 91 91

info@kim-nederland.nl

www.kim-nederland.nl

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

vrieshuisbouw en isolatiesysteembouw. Deze is volledig afgestemd op uw 

logistieke organisatie en de actuele marktontwikkelingen in uw branche. 

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

De keuken vormt het 
hart van het gebouw

Er zijn houten stroken aangebracht om de natuurlijke 
‘look and feel’ van het gebouw te versterken. 
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De beste reinigingssystemen
in de Voedingsindustrie

Tapwaterinstallaties

Warmteterugwininstallaties

Heetwaterbereiding

Service & Onderhoud

Hygiënesluizen

www.letsbv.nl - +31(0)321 38 66 00
Neem contact met ons op!

Interesse?

Felcitaties aan  
Uitgekookt van Marle 
Bedankt voor jullie  

vertrouwen!

koelcellen voor o.a. grondstoffen, half-
fabricaten en eindproducten, een aparte 
ruimte waar de benodigde voorbereiden-
de werkzaamheden plaatsvinden, een 
koude en warme keuken, vriescellen, een 
portioneerruimte, een inpakvoorziening 
en ruimte voor order picking. De keuken 
vormt het hart van het gebouw: dankzij 
een centrale ‘cockpit’ kunnen bezoekers 
precies zien hoe het er hier aan toe gaat.

Duurzaam en energiezuinig
Naast het gebouw is een laadkuil met 
docks gerealiseerd, inclusief een grote 
overspanning. Op de eerste verdieping 
zijn de kantoren te vinden. Verder zijn 
alle technische installaties hier gecon-
centreerd. “Het dak heeft een geschoorde 
staalconstructie met stalen dakplaten 
eromheen. We hebben houten stroken 
aangebracht om de natuurlijke ‘look and 
feel’ van het gebouw te versterken. Door 
veelvuldig gebruik te maken van glas 
heeft het geheel bovendien een open uit-
straling.” Het pand is sowieso duurzaam 

Het gebouw voldoet aan de strengste eisen 
op het gebied van voedselveiligheid.
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Een warme, natuurlijke uitstraling
De gevel van de nieuwbouw van Uitgekookt heeft een warme, natuurlijke uitstraling. Dat komt vooral dankzij 

de prachtige houten gevelbekleding aan de drie zichtzijden, gemaakt van Siberisch Lariks WaxedWood. Deze is 

vervaardigd en geleverd door Foreco Houtproducten uit Dalfsen.

Foreco Houtproducten gebruikt duurzaam hout dat afkomstig is uit goed beheerde Europese bossen. Het be-

drijf zelf is gevestigd midden in het bos, waar zij op hun terrein van 6 hectare beschikken over een aanzienlijke 

voorraad waar ze uit kunnen putten.

WaxedWood

“Samen met de architect hebben we gezocht naar een passende houten gevelafwerking met het gewenste 

kleurbeeld”, vertelt Klaas Jan Swager, marketing director van Foreco Houtproducten. “We hebben een product 

gekozen van ons eigen label WaxedWood waarmee de uitstraling uit het ontwerp zoveel mogelijk benaderd 

zou kunnen worden.”

 

Levendige overgang

WaxedWood biedt verduurzaamd hout met een waterafstotende werking. Voor de gevel is gebruikgemaakt van 

Siberisch Lariks. “Deze houtsoort uit hoger gelegen gebieden heeft een hoger soortelijk gewicht vanwege de 

lage groeisnelheid. Na behandeling biedt het een uiterst sterk, stabiel product met een lange levensduur en een 

hoogwaardige uitstraling.” De oppervlakte is fijn bezaagd om de natuurlijke uitstraling te versterken en voor 

een optimale hechting van de bruinoranje, semitransparante coating. “Dankzij de kleurverschillen in de planken 

vormt de gevel een levendige overgang tussen het natuurlijke buitenmilieu en het strakke binnenmilieu.”

Deskundig advies

“Wij hebben Uitgekookt niet alleen begeleid in de keuze van de houtsoort maar ook in de afwerking en de 

wijze van montage. Specifiek de montage moet natuurlijk wel goed gebeuren om het gewenste resultaat te 

realiseren. Alleen op die manier kunnen wij ook een garantie van 25 jaar afgeven.” Om het de bouwer zo mak-

kelijk mogelijk te maken, heeft Foreco Houtproducten de planken kant-en-klaar, inclusief afgeschuinde kanten 

voor de afwatering, geleverd. “Wij zijn er trots op dat het exact is geworden zoals we voor ogen hadden!”

Bedrijfspand Uitgekookt • IJsselmuiden
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Krachtig in beton
De laadloskuil van 155 m2 is gemaakt door Frankema 

 Multivloeren, een bedrijf uit Creil dat in februari 2019 30 jaar 

bestaat en daarmee garant staat voor vakmanschap in het 

storten en afwerken van betonconstructies.

De onderneming realiseerde verder 3.500 m2 aan betonvloe-

ren in de productieruimte op de begane grond en 1.500m2 

aan betonvloeren op de eerste verdieping. “Daarbij zijn we na 

overleg met Weever Bouw – in verband met de bouwtijd – van 

boven naar beneden te werk gegaan”, aldus de heer Fran-

kema, directeur van Frankema Multivloeren. 

De verdieping werd in één fase uitgevoerd, de begane grond 

in twee fases. Op de verdieping zijn de vloeren monolith 

afgewerkt, een specialisatie van Frankema Multivloeren. Op 

de begane grond zijn de vloeren droog gedraaid (lijkt op fijn 

schuurpapier) omdat er nog een coating op moest worden 

aangebracht. De betonvloeren zijn niet gestort in de buiten-

lucht, maar binnen met behulp van leidingen en slangen. “Dit 

maakte het werk een stuk lastiger, zeker gezien de strakke 

planning. Dankzij de vlotte samenwerking met Weever Bouw, 

net als wij een familiebedrijf met twee broers aan het roer, is 

alles uiteindelijk echter heel goed verlopen.”

en energiezuinig, mede dankzij de inzet 
van stoomtechniek en een koelinstallatie 
die tevens fungeert als warmtepomp.

Een zoektocht
“Toen we de opdracht kregen, lag er wel 
een ontwerp maar geen bestek. Daar-
door was het een zoektocht om te kijken 
hoe we het gebouw qua uitvoering en 
constructie zo vorm moesten geven dat 
de bedrijfsprocessen, met de bijbeho-
rende wensen en eisen, optimaal werden 
ondersteund. Dat leverde soms span-
ningen op, evenals de krappe tijdspanne. 
Gelukkig hebben we daar een weg in ge-
vonden. Uiteindelijk is het gelukt om het 
gebouw nog voor de Kerst op te leveren 
en wat ons betreft mag het er zijn!”

Bezoekers komen binnen in een centrale hal 
met een grote trap die naar boven leidt. Hun 
oog valt ongetwijfeld meteen op de prachtige 
groene wand in de hal, een echte eyecatcher.

DLVD advies BV 
De Geerden 24 

5334 LE  Velddriel 
085 - 750 10 93 
advies@DLVD.nl  

Specialisten in Brandveiligheid
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Samengesmede 
werelden
Bessels architekten & ingenieurs is verantwoordelijk voor het 
ontwerp van de nieuwbouw van Uitgekookt. De opdracht was 
om een voedselveilige, efficiënte en gasloze nieuwbouw neer 
te zetten. Daarnaast was het nadrukkelijk de wens om een 
pand te ontwerpen waarin het personeel het gevoel zou heb-
ben in een grote keuken te werken, niet in een fabriek.

“Het laatste komt vooral voort uit het feit dat Uitgekookt 
ambachtelijk kookt”, vertellen Mandy Doeve en Gert de Vries 
van Bessels architekten & ingenieurs. “Ze werken met echte 
koks en goed opgeleid personeel waar de opdrachtgever zui-
nig op is. Zij zijn het gewend om in een restaurant te werken, 
vandaar dat we hebben geprobeerd die sfeer te creëren. Dit is 
gerealiseerd door veel aandacht te besteden aan het creëren 
van open en kleurrijke ruimtes zonder de hygiënezones uit 
het oog te verliezen.”

Panoramabordes
Bijzonder is dat bezoekers – zonder de hygiëne in gevaar 
te brengen – vanaf een panoramabordes de koks kunnen 
gadeslaan en kunnen zien hoe de maaltijden worden bereid, 
verpakt en verzonden. “De opdrachtgever wilde graag zicht-
baar hebben wat er allemaal gebeurt in het gebouw. Dit is 
bijvoorbeeld gerealiseerd door het gebouw met de voorzijde 
direct aan de straat te zetten en niet te verstoppen achter 
de parkeerplaats. Vanaf de straat is in de entreehal een grote 
print zichtbaar van de koks werkzaam in de grootkeuken. Met 
daarnaast als knipoog ook bakken waarin op kleine schaal 
groente en fruit zal worden geteeld. Dit alles naast een prach-
tige trapopgang met moswand.”

Voorbereid op de toekomst
Geautomatiseerd is enkel daar waar dit de arbeid verlicht, 
niet zozeer vervangt. Maaltijdbereiding mag nooit industri-
eel worden. Hier lag de volgende uitdaging. Grootkeukens 
hoeven – in tegenstelling tot de voedingsmiddelenindustrie 
– niet te voldoen aan strenge certificeringseisen. Geen BRC 
of IFS voor dit soort bedrijven. “Tegelijkertijd wil je natuurlijk 
groeien en je afzetopties open houden. Om die reden hebben 
we het gebouw zo ontworpen en gebouwd dat het hier wel 
degelijk op voorsorteert. De werelden van de industrie, de 
grootkeuken en de particulier komen bij elkaar in een gebouw 
dat in alle opzichten op de toekomst is voorbereid.”

Volledig 
gasloos
Het nieuwe pand van Uitgekookt is volledig gasloos. 

Voor het genereren van stoom wordt gebruikgemaakt 

van twee elektrische stoomketels van het Duitse kwali-

teitsmerk Certuss. Deze zijn geleverd door het familie-

bedrijf Scharff Techniek BV uit Utrecht, gespecialiseerd 

in stoomtechniek.

Scharff Techniek is tevens verantwoordelijk voor het 

ontwerp en de montage van het complete stoomnet. 

“Gasloos is de toekomst, ook in de voedingsmiddelen-

industrie”, vertelt Bernard Scharff, directeur van Scharff 

Techniek. “De afgelopen twee jaar zien we dan ook 

steeds meer vraag ontstaan naar elektrische stoom-

ketels met hoge capaciteit, die we ook bij Uitgekookt 

hebben gebruikt. We hebben vanaf het begin actief 

meegedacht hoe je de installatie slim kunt inrichten.” 

In de warme keuken van de nieuwbouw staan diverse 

kookinstallaties, waarvan er vijf zijn aangesloten op de 

stoomvoorziening.

Veiligheid voorop

In drie weken heeft Scharff Techniek de klus geklaard. 

Alle werkzaamheden gebeurden door de eigen vak-

kundige medewerkers van Scharff Techniek om te waar-

borgen dat alles naar behoren functioneert. “Veiligheid 

staat voorop. Om die reden is regelmatig onderhoud 

van groot belang. Niet iedereen is zich daarvan bewust, 

omdat ze nog niet eerder met stoomtechniek te maken 

hebben gehad. Johan van Marle gelukkig wel, hij is een 

innovatief ondernemer die voorop durft te lopen. Niet 

voor niets is hij onlangs verkozen tot Ondernemer van 

het Jaar van de Regio Zwolle. We zijn trots dat we mee 

hebben mogen werken aan dit project!”

Bedrijfspand Uitgekookt • IJsselmuiden
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Industriële 
reinigings
installaties 
Om te kunnen voldoen aan de strenge normen op het 

gebied van hygiëne en voedselveiligheid, beschikt Uitge-

kookt in de nieuwbouw over robuuste industriële reini-

gingsinstallaties van LETS bv uit Dronten. Een bedrijf dat 

in 35 jaar is uitgegroeid tot één van de grotere spelers 

voor reinigingstechniek voor de voedingsindustrie.

LETS heeft o.a. een installatie geplaatst, waarmee tot 

wel 750 kratten en gastronoombakken per uur com-

pleet kunnen worden gewassen en gedroogd. Evenals 

een reinigingsunit middendruk én de LETS Hygienic 

Economy. Dat is een compact gebouwde hygiënesluis 

met zolenreiniging en handendesinfectie. “Mede-

werkers moeten hier eerst doorheen voordat ze de 

productieruimte in mogen”, vertelt Guustaaf Hoekstra, 

commercieel directeur van LETS.

Totaalleverancier

“Alle machines zijn niet alleen door ons geleverd, maar 

ook aangesloten en in bedrijf gesteld. Wij zijn echt een 

totaalleverancier. We beschikken over een eigen service- 

en storingsdienst en verzorgen voortaan ook het onder-

houd van de geleverde installaties.” In het voortraject 

heeft LETS als specialist eveneens haar meerwaarde 

bewezen. “Het is bijzonder dat Uitgekookt als groot-

keuken voor industriële installaties heeft gekozen. Dat 

maakte het ook lastig omdat onze opdrachtgever niet 

precies wist wat hij moest hebben. Samen zijn we op 

bezoek gegaan bij een aantal bedrijven in de omgeving 

om een beter beeld te krijgen van de installaties die het 

meest geschikt waren voor hun unieke situatie.”

Wasco Apeldoorn | duurzaam distributiecentrum

www.bessels.com

Proostwetering 107 G  

3543 AC Utrecht 

Tel. 030-2410972  

www.scharfftechniek.nl  

info@scharfftechniek.nl 
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Gevelmontage

Prefab

Garantie

Bergingen

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

Visto Cleaning staat voor schoon, be-
trouwbaar 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 schoon-
maakproducten en het zo effi ciënt inzetten 
van  medewerkers is voor ons vanzelfsprekend. 
Een persoonlijk aanpak, een stapje extra voor 
de klant en aandacht voor uw specifi eke 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.

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

www.vistocleaning.nl

Eén aanspreekpartner, voor al uw 
schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden
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Main Office Airforce • Zandvoort

Opdrachtgever
Airforce, Zandvoort

Aannemer design & build
Hercuton BV, Nieuwkuijk

Architect
Pact3D Ontwerp & Ontwikkeling, 
Hoogmade

Aluminium Kozijnen en 
 Vliesgevels
J.M. van Delft & Zn, Drunen

E- en W- Installatie
Kandelaar Electrotechniek B.V., 
De  Kwakel

Vloeren en Druklaag
Van Berlo Bedrijfsvloeren B.V., Veghel

Installatietechniek
Burg Installatietechniek, Lisse

Bouwprogramma
Kantoren, magazijnen, showrooms en 
dakterras

Bouwperiode
Oktober 2018 – juni 2019

Bruto vloeroppervlakte
3.824 m2

In Zandvoort verrijst momenteel 
een markant zwart-wit gebouw. Het 
nieuwe hoofdkantoor met showrooms 
en magazijnen voor Airforce, het 
Nederlandse kledingmerk dat vooral 
bekend is vanwege haar winterjassen. 
Markant vanwege het tot in detail 
doorgevoerde kleurgebruik, maar 
ook vanwege de uitzonderlijk goede 
verhoudingen tussen de bouwpartners.

Zwart-wit onderkomen voor

Airforce

De dichte gevels zijn uitgewerkt in zwart 
natuursteen granulaat, de puien worden 
omlijst met een kader in wit Alucobond.
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Tekst: Ton van de Laar

Goede klik
Soms kan het zomaar opmerkelijk goed 
klikken tussen de verschillende partijen 
bij het opstarten van een bouwproject. 
Dat was ook het geval bij de bespre-
kingen over de bouw van het nieuwe 
onderkomen voor Airforce. De gesprek-
ken en ook de verdere samenwerking 
tussen Airforce-eigenaar Dennis van der 
Horn en Jack van den Broek, commer-
cieel adviseur bouwprojecten bij bouw-
bedrijf Hercuton verliepen dan ook in 
een uitstekende sfeer. Van den Broek is 
er enthousiast over: “Ik hoop dat ik nog 
heel veel van dit soort opdrachtgevers 
tot me mag krijgen.”

Van der Horn was enthousiast over het 
bouwen in prefab beton, over het robuus-

te karakter ervan en over het accumule-
rend vermogen. En Hercuton is specialist 
in het bouwen in prefab beton, ook wel 
LEGOlisering genoemd. Niet vreemd dus 
dat het klikte en die klik werd nog ver-
sterkt door de volledige ontzorging die 
Hercuton als design & build-aannemer 
biedt, van ontwerp tot aan een turn-
key oplevering.

Niet wit, niet zwart, maar zwart-wit
Voor het ontwerp nam Hercuton het 
bureau Pact3D Ontwerp & Ontwikkeling 
in de arm. Naar wens van de opdracht-
gever ontwierp het bureau uit Hoogmade 
een strak uitziend gebouw in zwart en 
wit. De dichte gevels zijn uitgewerkt in 
zwart natuursteen granulaat, de puien 
worden omlijst met een kader in wit 

Alucobond. Dat kader komt ook terug bij 
het half overdekte dakterras, dat bij goed 
weer dienst kan doen als catwalk voor 
het presenteren van nieuwe collecties. 
Binnenin heeft het gebouw het karak-
ter van een loft. Waar mogelijk zijn de 
hoge plafonds onafgewerkt en blijven de 
leidingen in het zicht. Ook binnen is de 
kleurstelling zwart-wit. “Tot in het ex-
treme”, zegt Van den Broek hierover. “De 
wanden worden wit, de stopcontacten 
en deuren zwart. Daarbij gaan we zelfs 
zover, dat ook de pinnetjes in de schar-
nieren in het zwart worden uitgevoerd.”

Klaar voor de toekomst
Duurzaam bouwen is allang geen uit-
zondering meer, eerder een regel. Het 
onderkomen van Airforce, waarvan ook 
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Zandvoort • Main Office Airforce

collega-modemerk Reinders een gedeelte 
gaat huren, is volledig gasloos ontwor-
pen. Mocht in de toekomst een van de 
bedrijven uit zijn jasje groeien, dan is 
rekening gehouden met het splitsen van 
het pand in twee volledig onafhankelijke 
delen. Die flexibiliteit biedt ook voor 
de toekomst voldoende mogelijkheden 
om het pand (gedeeltelijk) te verhuren 
of te verkopen. Een toekomstbestendig 
gebouw dus, dat staat. Zwart op wit.

Ook voor de toekomst zijn er voldoende mogelijkheden 
om het pand (gedeeltelijk) te verhuren of te verkopen.

Vennestraat 11
2161 LE Lisse

T 0252 – 21 24 28

E info@burginstallatietechniek.nl

www.burginstallatietechniek.nl

Dubbele installatie 
voor hoofdkantoor 
Airforce
Burg Installatietechniek BV uit Lisse richt zich steeds meer 

op duurzame en milieuvriendelijke installaties met state-

of-the-art technologie. Warmtepompen, zonne-energie, VRF 

systemen, ze kennen geen geheimen voor dit ruim 60-jarige 

bedrijf. De werktuigbouwkundige installaties voor het nieuwe 

hoofdkantoor van Airforce waren dan ook een kolfje naar hun 

hand. Directeur David van den Burg vertelt erover.

“Het moest een gasloos bedrijfspand zijn”, begint hij. “De 

bedrijfsruimte wordt daarom verwarmd middels een Carrier 

warmtepomp installatie. Er wordt lage temperatuur verwar-

ming toegepast, door middel van vloerverwarming. Ook zit er 

een VRF koel- en verwarmingsinstallatie in het pand, waar-

mee gelijktijdig gekoeld en verwarmd kan worden. Behalve 

deze installaties hebben we ook het loodgieterswerk ge-

leverd”. Bijzonder was de eis, dat het gebouw in verband met 

toekomstige verhuur in twee gelijke delen opsplitsbaar moest 

zijn. “We hebben dus alle installaties dubbel uitgevoerd, een 

in het linkerdeel en een in het rechter. Dankzij een efficiënte 

planning is ons dat gelukt”.

Industriebouw • januari 2019 • 39

http://www.burginstallatietechniek.nl


Driezijdig tegen belending

bouwen

Heyl • Honselersdijk

Opdrachtgever
Heyl, Honselersdijk

Architect
Hercuton i.s.m. Architectenbureau 
 Gerrit van der Vijver, Leiderdorp

Aannemer
Hercuton, Nieuwkuijk

Afbouw
pvvT, Nieuwkuijk

E-Installatie
Elektravon Naaldwijk B.V., Naaldwijk

W-Installaties
P. Th. Vink & Zonen B.V., 
 Roelofarendsveen

Bouwprogramma
Drielaags expeditie- en distributie-
centrum met 33 laaddocks, gelegen aan 
de Flora Royal Holland in het Westland 

Oppervlakte
26.600 m2

Bouwperiode
Januari - december 2018

De hoofddraagconstructie is van beton. 
Specifieke delen, zoals de koelcel, zijn 
volledig van staal met stalen beplatingen.

Honselersdijk is het kloppend hart van het Westland waar 
onder meer Royal Flora Holland is gevestigd. Pal aan de 
productiegang van deze organisatie heeft Hercuton het 
nieuwe pand van Heyl turn-key gerealiseerd. 
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Tekst: Mirjam Oomens

W.K.Heyl jr b.v. bedient de Duitse 
bloemist met een uitgebreid assorti
ment en service, dagelijks tot achter 
de winkeldeur. Online bestellingen van 
versproducten worden zelfs binnen een 
etmaal vanuit het Westland aan onze 
oosterburen geleverd. Om verdere groei 
en optimalisatie in de bedrijfsprocessen 
te faciliteren, koos men voor nieuw
bouw. De opdracht betrof de bouw van 
het pand, de afbouw, de gebouwgebon
den installaties, infra en laadkuil. Na de 
oplevering heeft Heyl driemaal zoveel 
ruimte ter beschikking in een volledig 
geklimatiseerd gebouw waarbij verre
gaande mechanisatie is toegepast. 

Geconditioneerde ruimte op eerste en 
tweede verdieping
Het betreft een distributiecentrum met 
kantoren op een perceel van anderhalf 
hectare. “Er was een beperkt perceel 
beschikbaar, waardoor we de hoogte in 

moesten”, vertelt Ron Drijver, commer
cieel adviseur bouwprojecten bij Hercu
ton. “Daarom zijn de geconditioneerde 
ruimtes en automatisering ook op de 
verdiepingen gebouwd. De begane grond 
is vrijgehouden voor de expeditie.” Het 
kantoor bevindt zich aan de voorkant en 
heeft achter een dakterras. Het pand is 
voorbereid op een eventuele uitbreiding 
van de productieruimte boven het dak 
van de tweede verdieping.

Krappe bouwplaats
Het interieur is verzorgd door afbouw
specialist pvvT, onderdeel van het 
Cluster Bedrijfshuisvesting van Janssen 
de Jong Groep. De indeling van het pand 
is gericht op efficiency. Op de eerste en 
tweede verdieping bevindt zich aan de 
rechterzijde 16.000 m2 geconditioneerde 
ruimte om de bloemen fris te houden. De 
kantoren bevinden zich dubbellaags aan 
de linkerzijde. “Kenmerkend was dat we 

driezijdig tegen belending moesten bou
wen op een krappe bouwplaats”, vertelt 
Drijver. “Daarom hebben we al ‘aan de 
voorkant’ meegedacht over hoe we dit 
het slimste konden bouwen. We moesten 
rekening houden met zowel de fun
dering van de belendingen als met mo
gelijke sneeuwophoping op het dak van 
de buurman. Het is mede aan de door 
ons bedachte oplossingen te danken dat 
ons deze opdracht gegund is.”
 
Hybride materialen
De hoofddraagconstructie is van beton. 
Specifieke delen, zoals de koelcel, zijn 
volledig van staal met stalen beplatin
gen. “Het is een hybride gebouw. We 
hebben gekeken naar de eigenschappen 
van de materialen en de voordelen van 
beton en staal optimaal gecombineerd. 
Dat past bij ons motto: geen gebouwen, 
maar oplossingen”, besluit Drijver. 

Er moest driezijdig 
tegen belending 
gebouwd worden 
op een krappe 
bouwplaats.

Na de oplevering heeft Heyl 
driemaal zoveel ruimte ter 
beschikking in een volledig 
geklimatiseerd gebouw 
waarbij verregaande 
mechanisatie is toegepast. 
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Een gebouw als een brug –

Het Platform

Kantoor Het Platform • Amersfoort

Opdrachtgever
Schipper Bosch, Amersfoort

Ontwikkelaar
Schipper Bosch, Amersfoort

Architect
Space Encounters, Amsterdam

Adviseurs
Van Rossum, Amsterdam (constructies)
Hiensch, Amsterdam (installaties)

Hoofdaannemer
Van Bekkum, Amersfoort

E- en W-Installaties
Bectro, Amersfoort

Staalbouw
Van den Brink, Barneveld

Vloeren
Slimline Buildings, Rotterdam

Kozijnen
Harryvan, Slochteren 

Bouwprogramma
Kantoorgebouw van twee lagen, 
‘zwevend’ boven een bestaande fa-
brieksloods. 

Bouwperiode
Mei 2018 tot en met mei 2019

Bruto vloeroppervlak
ca. 5000 m2

Locatie
De Oliemolenhof, Amersfoort
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Het Platform

Tekst: Foka Kempenaar

In mei 2013 hebben de gemeente Amers-
foort, ontwikkelaar en belegger Schipper 
Bosch en stedenbouwkundig bureau ZUS 
de handen ineengeslagen om samen het 
Oliemolenkwartier te ontwikkelen. Een 
herontwikkelingsproject, dat de naam 
‘De Nieuwe Stad’ kreeg. Allereerst is de 
voormalige Prodentfabriek gerenoveerd. 
In dit pand zijn nu ca. vijftig innovatieve 
bedrijven gevestigd. Op 1 mei 2018 is 
gestart met de eerste nieuwbouw in de 
Nieuwe Stad: Het Platform. Bouwbedrijf 
Van Bekkum bouwt twee  verdiepingen 
boven de voormalige loods van de 
Prodentfabriek, waarin nu poppodium 
FLUOR en online supermarkt Picnic 
gevestigd zijn. 

Midden in herontwikkelingsproject De Nieuwe Stad 
in Amersfoort verrijst letterlijk en figuurlijk een sterk 
staaltje werk: Het Platform. Een kantoorgebouw met 
een opvallende constructie, omdat het als het ware 
‘zweeft’ boven hal 6, een oude loods van de voormalige 
Prodentfabriek. De extra grote overbrugging kon worden 
gerealiseerd met het zogeheten Slimline vloerconcept.

Kenmerkend is de constructie, die los-
staat van het pand en die wordt gedra-
gen op zeven grote spanten. “We zochten 
een oplossing voor de grote afstand die 
moest worden overbrugd, ruim veertien 
meter, boven een aantal bedrijven dat 
eigenlijk continu in de weer is. Zo moest 
onder andere de bevoorrading van de 
supermarkt doorgang kunnen blijven 
vinden”, aldus Peter Enkelaar, project-
ontwikkelaar bij Schipper Bosch.

Afgestemde hijsmomenten
De oplossing werd gevonden in het 
vloersysteem van Slimline Buildings. 
“Dat zorgt ervoor dat wij minder hoog 
hoeven te bouwen dan strikt noodzake-

lijk, omdat we alle systemen in de vloer 
kwijt kunnen.” Bovendien vergen de 
meeste vloersystemen onderstempeling. 
Dat ging in dit geval niet en is bij Slim-
line ook niet nodig, doordat het systeem 
gebruikmaakt van zelfdragende prefab 
delen. “Door de hijsmomenten vervol-
gens nauwkeurig af te stemmen, konden 
de bedrijven die in de loods eronder ge-
vestigd zijn vrijwel de gehele tijd gewoon 
doorwerken.” Voor de fundering van de 
nieuwbouw is gekozen voor boorpalen. 
“Daarmee konden we de bestaande fun-
dering van de oude loods ontzien.”

Door de constructie lijkt Het Platform 
volgens architect Space Encounters 

Kenmerkend is de 
constructie, die losstaat 
van het pand en die 
wordt gedragen op 
zeven grote spanten.
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Techniek  in dienst van mens  en bedrijf

Het Slimline vloersysteem is een unieke combinatie van plafond, installatieruimte en topvloer. 
Slimline is slanker, lichter en duurzamer dan alternatieve vloer- en plafondsystemen en wordt 
gekenmerkt door uitstekende geluidisolerende eigenschappen. Dat maakt Slimline uitermate  
geschikt voor toepassing in onder meer kantoren, appartementen en woon-zorgcomplexen.

SLIMLINE VLOERSYSTEEM 
VOOR DE NIEUWE STAD AMERSFOORT

Ons team adviseert u graag over uw volgende ontwerp of project.
Bel +31 (0)575 599 601 of kijk op www.slimlinebuildings.nl.

VRIJE OVERSPANNING TOT 14,5 METER

LICHTE VLOERCONSTRUCTIE

SNEL EN DROOG BOUWEN

MAXIMALE AANPASBAARHEID

PART OF THE
COPIAM GROUP

Kantoor Het Platform • Amersfoort
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technisch gezien eigenlijk meer op een 
brug dan op een gebouw. Het ontwerp 
is zo opgezet, dat het zorgt voor een 
verbinding tussen binnen en buiten. 
Oud en nieuw zijn geïntegreerd, door 
in het nieuwe gebouw architectonische 
kenmerken van de ‘onderbuurman’ 
voort te zetten. De verbinding tussen 
oud en nieuw komt ook tot uiting in de 
afwerking, aan de buitenkant van Het 
Platform. Daar komen wit geglazuurde 
keramische tegels. “Vergelijkbaar met de 
tegels die je vroeger overal in de Prodent-
fabriek aantrof.”

Fraké kozijnen
Een ander opvallend detail in de gevel 
zijn de kozijnen, gemaakt van Platowood 
Fraké. Die zijn voor dit project vervaar-
digd en geleverd door Harryvan Kozijnen. 
Fraké is een snelgroeiende loofhoutsoort 
afkomstig uit verantwoord beheerde 
bossen in West-Afrika. “De kozijnen 
kunnen onbehandeld, dus ongeschilderd 
worden toegepast.” Het oppervlak heeft 
een subtiele vlamachtige tekening, die 
de producent accentueert, door het hout 
als het ware te koken (platoniseren, of 
hydro-thermische modificatie). 

De Nieuwe Stad en dus ook Het Platform 
moet tevens energie- en grondstoffen-
neutraal worden. “Daarom komen er op 
het dak zonnepanelen, en sluiten we 
voor de verwarming van het gebouw 
aan op het warmtenet. De warmte komt 
van een biomassaketel die in loods 6 is 
geplaatst,” aldus Enkelaar. Deze instal-
latie kan warmte leveren voor het hele 
gebied (bruto vloeroppervlak 15.000 m2). 
Aansluiting op het aardgasnet is daar-
mee niet meer nodig. 

Flexplekken
De naam ‘platform’ verwijst niet zozeer 
naar de constructie, maar vooral naar de 
functie die het pand straks vervult: naast 
nieuwe bedrijfsruimte voor adviesbureau 
Twynstra Gudde, biedt de nieuwbouw 
flexplekken en -ruimtes die iedereen kan 
huren. De bouwpartners die dit gebouw 
ontwikkelen, hopen dat er zo slimme 
ideeën en samenwerkingen ontstaan. Zo-
dat ondernemers elkaar gaan versterken. 

Er worden twee 
verdiepingen boven de 

voormalige loods van de 
Prodentfabriek gebouwd.

Het vloersysteem van SlimLine Buildings 
bood uitkomst. Het systeem maakt gebruik 
van zelfdragende prefab delen waardoor 
onderstempeling niet nodig is.

Door de constructie lijkt Het Platform 
technisch gezien eigenlijk meer op een 
brug dan op een gebouw.
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Slimline Buildings – 
Innovatief vloerconcept
Een aantal kenmerken van het Slimline vloerconcept wordt bij het project Het Platform 

volgens Slimline Buildings projectmanager Jan Renze Stolhof heel goed benut. “Een 

daarvan is het gewicht, dat aanzienlijk lager is dan dat van conventionele betonvloeren. 

Een voordeel dat uiteraard exponentieel toeneemt, naarmate een overspanning groter 

is.” Een ander kenmerk is dat de installaties in de vloer zijn opgenomen, waardoor het 

gehele pakket minder ruimte inneemt en je hoogtewinst behaalt. De installaties blijven 

toegankelijk via flex-zones in de topvloer. Zo is de functie van de vloer in de toekomst 

eenvoudig aan te passen.

Hoe is Slimeline opgebouwd? Het basiselement is een betonnen plafondplaat met 

twee of meer ingestorte stalen IPE- of HEA-profielen. De plafondplaat is 70 tot 80 mm 

dik. Daarin kunnen waterleidingen worden aangebracht, waarmee je het plafond kunt 

koelen en desgewenst verwarmen. Tussen de betonplaat en de topvloer is een holle 

ruimte waarin je installaties kwijt kunt. 

Slimline past bij het duurzaamheidsconcept dat de Nieuwe Stad voorstaat: door het 

lichte gewicht (het totaalgewicht van Slimline constructievloer ligt onder de 300kg/m2) 

is er volgens de producent een aanzienlijke gewichtsbesparing mogelijk op het totale 

bouwwerk. Bij de vloeren loopt dit zelfs op tot 50%. Zo wordt bespaard op materiaal in 

de hoofdconstructie en fundering. De prefab Slimline vloer zorgt er bovendien voor dat 

je niet te maken krijgt met natte betonwerkzaamheden op de bouw. De hoofdconstruc-

tie is snel op te bouwen, wat resulteert in een kortere bouwtijd en minder belasting 

voor de omgeving. 
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Meer coördinatie 
en engineering dan 
anders – Bectro 
Installatietechniek
De engineering en het aanbrengen van de W- en E-installaties in Het Platform is in 

handen van Bectro Installatietechniek BV. “Een uitdagende opdracht, omdat we in 

nauw overleg met adviseur Hiensch Engineering BV en opdrachtgever Schipper Bosch 

een deel van de engineering zelf mogen uitvoeren. De opdracht is kale plafonds, dus 

alle installaties moeten worden ingepast in de Slimline vloerconstructie. Ook het ven-

tilatiesysteem. De verse lucht wordt aangevoerd via het kanalenstelsel in de vloer, per 

ruimte op temperatuur en debiet nageregeld, en door verdringingsroosters in de vloer 

ingeblazen. Door deze combinatie aan factoren zijn we meer tijd kwijt aan coördinatie 

en engineering dan gemiddeld”, vertelt Bectro-projectleider Marc Koot. 

Dit hangt volgens hem samen met de beperkte ruimte in de vloer: “We moeten om en 

door de stalen balken van de Slimline vloerconstructie heen werken.” Bovendien wordt 

het aanbrengen van de installaties in de tijd naar voren gehaald en moet er sneller 

worden gewerkt. “Want in een normaal bouwproces gaat het verlaagd plafond als een 

van de laatste zaken dicht, terwijl de vloer er uiteraard als eerste in moet liggen en 

dichtgaat.” Overigens blijven alle belangrijke installatiecomponenten via luiken in de 

vloer bereikbaar voor onderhoud. 
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hoofdkantoor Danone, 
dubbele focus voor 
Pleijsier Bouw

Duurzaam

Kantoor Danone • Hoofddorp

Ontwikkelaar/opdrachtgever
RED Company, Rotterdam

Eindgebruiker
Danone Global Head Office, Schiphol/
Hoofddorp

Vastgoedadviseur Danone
Cushman & Wakefield, Rotterdam 

Ontwerp/architect
Powerhouse Company, Rotterdam 

Bouwfysica
DGMR, Den Haag

Bouwkostenadvies
ISIS Bouwadvies, Den Haag

Interieuradvies
DZAP, Naarden

Hoofdaannemer
Pleijsier Bouw, Genemuiden

Projectmanagement
DVP, Den Haag

Installatieadviseur
Deerns, Rijswijk

Totaalinstallateur
Roodenburg, Krimpen aan den IJssel

Constructeur
IMd, Rotterdam

Landschapsarchitect
LAP Landscape & Urban design, 
 Rotterdam

Houtskeletbouw
Willemsen-Veenendaal, Veenendaal

Grondwerk
Theo van Velzen BV, Alkmaar 

Een volledig glazen gevel en een enorm atrium van de begane 
grond tot aan het dak. Het nieuwe hoofdkantoor van Danone 
Global Head Office in Hoofddorp weerspiegelt de filosofie 
van het bedrijf: ‘One Planet, One Health’. Werkvoorbereider 
Richard Mestemaker van Pleijsier Bouw maakte zich sterk om 
Danones ambitie voor welzijn en gezondheid waar te maken 
bij het nieuwe kantoor in Hoofddorp.
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Tekst: Desiree Scheid

“Als hoofdaannemer trokken we samen 
op met opdrachtgever RED Company bij 
het uitzoeken van de juiste partijen”, 
verklaart Mestemaker. “Pleijsier Bouw 
nam daarbij vaak de leiding in het aan-
trekken van geschikte bedrijven, veelal 
de vaste vertrouwde ondernemingen.” 

Inspirerend pand
Sterke focus lag daarbij op een gebouw 
met een gezond binnenklimaat en een 
comfortabele, veelzijdige werkomgeving. 
Het ontwerpteam bedacht een duur-
zaam gebouw, waarbij rekening werd 
gehouden met de nabije omgeving. Door 
energie en water te besparen en uitstoot 

van CO2 te verminderen. Maar ook met 
een inspirerend en kostenefficiënt pand 
gericht op samenwerking. Al tijdens de 
start en prijsvormingsfase schoof Meste-
maker aan. “Opdrachtgever, ontwerper 
en binnenhuisarchitect zaten geregeld 
met ons aan tafel. Daarbij voerden we 
de nodige verbeteringen door. Zo pasten 
we bijvoorbeeld de grote tribunetrap aan, 
om daar nog extra werkplekken onder 
te creëren.”

Intensieve afstemming
Het duurt niet lang meer voordat Dano-
ne, nu nog gehuisvest in WTC Schiphol, 
haar nieuwe verblijf op kantorenpark 

Beukenhorst-Zuid kan betrekken. Een 
kantoor met een tweelaagse parkeerga-
rage en daarboven nog vier verdiepin-
gen. “Het is lekker druk, de afbouw is 
volop aan de gang. Klimaatinstallaties 
worden op dit moment goedgekeurd. De 
stoffeerder is bezig, de afwerking in het 
atrium wordt voltooid en de dekvloeren 
op de begane grond worden gestort. Alles 
tegelijkertijd. Niets nieuws voor ons, een 
intensieve afstemming hoort erbij.”

Twee projecten op een gedeelde kavel
Intensief is het zeker, én bijzonder. 
Pleijsier Bouw realiseert tegelijkertijd 
op één kavel twee gebouwen voor op 

Het ontwerpteam bedacht een duurzaam gebouw, waarbij rekening werd gehouden met de nabije omgeving.
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Creatieve werk uit 
het zicht
De natuurstenengevel in het nieuwe pand van Danone 

is  nadrukkelijk aanwezig. De uitzonderlijke constructieve 

houten elementen die erachter zitten zijn minder in het 

zicht. “Als het gebouw af is zie je ons werk bijna nooit meer”, 

 verklaart Piet Willemsen, eigenaar en directeur. “Maar 

 Willemsen Veenendaal heeft de basis voor de prefab gevels 

geleverd en gemonteerd.”

“Het bijzondere is dat de houten gevelelementen aan de 

staalconstructie vastzitten”, vertelt Willemsen. “Zodanig 

constructief dat het natuursteen aan de houten elemen-

ten gemonteerd kon worden. We kozen een zwaardere 

constructie met een aangepaste maatvoering, zodat het 

natuursteen op de juiste plekken bevestigd kon worden. 

Met extra aangebrachte voorzieningen voor praktische 

ophangpunten.”

“Pleijsierbouw benaderde ons om ideeën uit te wisselen. 

Het principe was bekend, de specifieke constructie kwam 

in overleg met ons. Het zusterbedrijf kenden we al. Ook nu 

was er een goede match, met alle partijen.” Een goede mate 

van snelheid achter het leveren en monteren is, wat Wil-

lemsen betreft, altijd prettig. “Zeker als je afhankelijk bent 

van de staalconstructie. Maatvoering en afstemming op alle 

elementen is altijd een voorwaarde.” 

Willemsen Veenendaal dacht mee in creatieve oplossingen, 

alternatieve materialen en specifieke aandacht voor het 

milieu. De eigen fabriek, met name ingericht om dit soort 

afwijkende elementen te kunnen fabriceren was daarbij 

een pré. Net als het ontwerp en de uitvoering van de prefab 

houtskeletbouwelementen in eigen huis. 

Kantoor Danone • Hoofddorp

Onder de grote tribunetrap konden nog 
extra werkplekken worden gecreëerd.
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B R O N B E M A L I N G  E N  B U I S P A L E N              

T. 072 5331720
www.theovanvelzen.nl

T. 072 5064817
www.tjadenadvies.nl

Vestigingsadres
Pyrietstraat 1
1812 SC ALKMAAR 

Postadres
Postbus 60
1850 AB HEILOO

Tijdens de bouw van kantoor Danone te Hoofddorp verzorgde 

Theo van Velzen BV in opdracht van Pleijsier Bouw de bron-

bemaling.

Voorafgaand aan de uitvoering dachten wij, met onze doch-

teronderneming adviesbureau Tjaden Grondmechanica, mee 

over de configuratie van de bemaling.

Wij plaatsten deepwell-bronnen binnen de bouwkuip. Gezien 

de beperkte afvoermogelijkheden i.v.m. met zout grondwater, 

is gebruikgemaakt van retourbemaling.

Toen de eerste damwand van de bouwkuip in de grond 

stond, startten onze werkzaamheden. De bronnen werden 

geboord, leidingen gelegd en pompen aangesloten. Ook werd 

de grondwaterstand nauwlettend in de gaten. Via online-

monitoring konden wij de waterstanden in de peilbuizen en 

storingen volgen en daarop anticiperen.

Tot halverwege 2018 zijn wij betrokken geweest. De bronbe-

maling werd stopgezet, toen genoeg gewicht op de kelderbak 

rustte, deze niet meer kon opdrijven. Wij kijken terug op een 

interessant en intensief werk. Met de nodige afstemming en 

respect voor andermans werk, hebben wij dit project tot een 

goed resultaat gebracht.

de wereldmarkt opererende Europese 
bedrijven. Het kantoor van Danone staat 
namelijk tegenover het nieuwe hoofd-
kantoor van Asics EMEA & Benelux. Twee 
projecten met dezelfde opdrachtgever 
en hoofdaannemer. Dat maakt het extra 
complex, maar het biedt natuurlijk 
ook voordelen.

Helder en strikt management
“Dezelfde staalbouwer, dezelfde kanaal-
platen-leverancier en dezelfde beton-
bouwer”, legt Mestemaker uit. “Eén 
aanspreekpunt is dan wel handig. Qua ca-
paciteit van mensen is dit juist wel weer 
een extra uitdaging. Veel gezamenlijke 
partijen, zoals de totaalinstallateur Rood-
enburg die aan zowel Asics- als Danone-
zijde de volledige installatie regelt. Dit 
vraagt om een helder en strikt manage-
ment van onze kant. Maar eerlijk is eerlijk, 
het scheelt natuurlijk ook wel weer in de 
benodigde bouwplaats voorzieningen.”

Het kantoor van Danone staat tegenover 
het nieuwe hoofdkantoor van Asics EMEA 
& Benelux. Twee projecten met dezelfde 
opdrachtgever en hoofdaannemer

Pleijsier Bouw realiseert tegelijkertijd 
op één kavel twee gebouwen voor op de 
wereldmarkt opererende Europese bedrijven.

Een gebouw met een gezond binnenklimaat en 
een comfortabele, veelzijdige werkomgeving.

https://www.theovanvelzen.nl/
https://pleijsierbouw.nl/project/hoofddorp-asics/
https://www.roodenburg.nl/
https://www.roodenburg.nl/


en  gericht 
op de 
 toekomst

Veelzijdig
Huis van Leusden • Leusden

Opdrachtgever
Gemeente Leusden, Leusden
Woningstichting Leusden, Leusden

Ontwikkelaar
Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, 
Amersfoort

Architect
DP6 Architectuurstudio, Delft

Adviseur
JVZ Ingenieurs, Deventer

Advies installaties
Kamperman Adviseurs in Installatie-
techniek BV, Groenlo

Hoofdaannemer
Lithos bouw & ontwikkeling BV, 
 Amersfoort

Gevelbekleding –  
Eternit Tectivia
Aberson Smart Build, Zwolle

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

Bouwperiode
Mei 2017 – oktober 2018

Bruto vloeroppervlakte
Ca. 13.500 m2

Op de plek van het oude 
gemeentehuis prijkt sinds 
medio oktober 2018 in het 
centrum van Leusden een nieuw 
gebouw. Hoewel het nieuwe 
gemeentehuis hier onderdeel van 
is, noemt niemand het meer het 
gemeentehuis, maar staat het 
gebouw bekend onder de naam 
‘Het Huis van Leusden’. Het is 
namelijk een plek van en voor 
alle Leusdenaren met gewone 
woningen, zorgwoningen, 
een thuishaven voor 
maatschappelijke organisaties 
én een lunchroom. Een veelzijdig 
project met een blik op 
de toekomst. 
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Tekst: Anouk Janssen

Een energieneutraal gemeentehuis
Een van de wensen vanuit de gemeente 
voor het nieuwe pand was een hoge mate 
van duurzaamheid. Zenzo, de ontwik-
kelaar, kwam met het beste idee voor een 
totaalplaatje. Michiel Wijnen, directeur 
van Zenzo, licht toe: “Ons concept had 
naast een maatschappelijke component 
ook een streepje voor op duurzaamheid. 
We hebben een projectvoorstel neerge-
legd met een energieneutraal gemeente-
huis.” De woningen die bovenop gebouwd 
zijn, zijn helaas niet energieneutraal door 
gebrek aan ruimte voor zonnepanelen. 
Het gemeentehuis zelf is echter volledig 

energieneutraal opgeleverd door middel 
van zonnepanelen gecombineerd met 
een WKO-installatie.

Verleden en toekomst in het pand
Voor de bouw van het Huis van Leus-
den moest het oude gemeentehuis 
gesloopt worden. Maar niet zonder een 
stukje hergebruik in het nieuwe pand. 
Wijnen: “Onder de grond van het oude 
gemeentehuis zaten kantoren. Omdat de 
ondergrondse fundering er al lag, hebben 
we daar in een handomdraai een functi-
onele parkeergarage van kunnen maken. 
Erg handig natuurlijk in het centrum 

Het gemeentehuis is 
volledig energieneutraal 
opgeleverd door middel 
van zonnepanelen en een 
WKO-installatie.
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Uw uitdagingen zijn onze 
inspiratie. Sinds 1929 is 

Aberson uw partner op het  
gebied van dak en gevel. 

Kijk voor inspiratie, uitgebreid 
productassortiment én  

kennisbank op www.aberson.

innoveert   |   verbindt   |   creëert

Baksteen specialist 
Aberson
Voor de gevelstenen van het pand is baksteenspecialist Aberson aan-

gehaakt. Aberson is gespecialiseerd in keramische gevelbekleding, 

 voor namelijk baksteen maar ook andere keramische producten en dakpan-

nen. Al in 2016 is er een keuze gemaakt voor de bakstenen die uiteindelijk 

de definitieve look aan het Huis van Leusden hebben gegeven.

Berry Haverkamp, commercieel adviseur bij Aberson, licht toe: “Van de 

 architect hebben we een indruk gekregen van de kleur die bij het ontwerp 

zou passen. Het moest een pand worden met een genuanceerde gele gloed. 

Op basis van deze impressie hebben wij een selectie voor hem gemaakt. 

Vervolgens zijn de architect en de aannemer bij ons in de showroom in 

Breda geweest om de steen uit te kiezen die het beste paste bij de uitstra-

ling van het ontwerp.”

Het eindresultaat is een samenspel van de kleur van de stenen en de voeg. 

“De kleur doorstrijkmortel in de voeg geeft het gewenste bijzondere effect. 

Bovendien is het ook een duurzamere manier van metselen en blijft het 

langer mooi,” aldus Haverkamp. Voor het Huis van Leusden zijn er in totaal 

174.000 stenen geleverd. 

Huis van Leusden • Leusden

Het project is zo aangegaan dat het 
pand in een veranderende toekomst ook 

functioneel kan blijven. Het gebouw kan, 
als dat nodig zou zijn, aangepast worden 

naar een kantoorpand of supermarkt.

Het gemeentehuis 
is een eerste impuls 

voor verbetering 
en vernieuwing, en 
werpt al direct zijn 

vruchten af
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van een dorp.” Niet alleen het verleden 
komt terug in het gebouw. Het project 
is zo aangegaan dat het pand in een 
veranderende toekomst ook functioneel 
kan blijven. “Mocht er over tien jaar geen 
behoefte meer zijn aan een gemeen-
tehuis, bijvoorbeeld als de gemeenten 
Leusden en Amersfoort fuseren, dan kan 
het gebouw makkelijk aangepast worden 
naar een kantoorpand of supermarkt”, 
aldus Wijnen.

Vernieuwing van het dorpscentrum
Hoewel er lege kantoorpanden in het 
dorp stonden waar het nieuwe gemeen-
tehuis naartoe had kunnen verhuizen, 
is toch gekozen voor een nieuwe plek in 
het centrum. Een bewuste keuze van de 

gemeente, die met dit huis een nieuwe 
impuls wilde geven aan het openbaar 
gebied. Qua voorzieningen is het cen-
trum van Leusden namelijk tiptop in 
orde, maar de uitstraling moest wat 
meer met de tijd mee. “Het gemeente-
huis is een eerste impuls voor verbete-
ring en vernieuwing, en werpt al direct 
zijn vruchten af. Het openbaar gebied 
wordt helemaal opnieuw ingericht. Zo 
zijn bijvoorbeeld twee verenigingen van 
eigenaren in het centrum, met panden 
uit de jaren zeventig en tachtig, het met 
elkaar eens geworden om de hele gevel 
te renoveren en een vernieuwde uitstra-
ling te geven. Daarmee is het centrum 
alweer meer bij de tijd”, licht Wijnen toe.

Onder het nieuwe gebouw is 
een functionele parkeergarage 

gemaakt, die gebouwd kon 
worden op de funderingen van 
de kantoren die onder het oude 

gemeentehuis zaten.

Het Huis van 
Leusden is met recht 
een multifunctioneel 

gebouw te noemen 
waarin mensen 
wonen, leven en 

werken in het 
centrum van 

Leusden.
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Koninklijke Euroma • Zwolle

Met de verhuizing naar 
Zwolle keert Euroma 
terug naar de plaats 
waar het in 1899 
allemaal begon.
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op Zwols bedrijventerrein
Smaakmaker

Tekst: Ton van de Laar

Op het Zwolse bedrijventerrein Hessenpoort 
verrijst momenteel het nieuwe onderkomen van 
de Koninklijke Euroma, dat kruiden, specerijen 
en andere smaakmakers levert aan consument 
en industrie. De afgelopen 70 jaar was Euroma 
gevestigd in Wapenveld. Het gebouw wordt maar 
liefst 29 meter hoog en kenmerkt zich vooral 
door het geavanceerde magazijn in silobouw. 
Ook komen er gigantische, hypermoderne 
menginstallaties te staan.
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KOEL- EN VRIESHUISBOUW         ISOLATIESYSTEEMBOUW

K.I.M. Nederland B.V.

Tweelingenlaan 144

7324 BP Apeldoorn

T.  +31 (0)55 368 91 91

info@kim-nederland.nl

www.kim-nederland.nl

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

vrieshuisbouw en isolatiesysteembouw. Deze is volledig afgestemd op uw 

logistieke organisatie en de actuele marktontwikkelingen in uw branche. 

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

   www.ruysvloeren.nl

MARGIA-Graniet
Antislip - Bloed en vetzuur bestendig - Duurzaam

ruysvloeren.nl

Terug naar Zwolle
Met de verhuizing naar Zwolle keert 
Euroma terug naar de plaats waar het in 
1899 allemaal begon. Toen begon Antonij 
ten Doesschate aan de Thorbeckegracht 
een onderneming in kruiden, specerijen 
en andere farmaceutische artikelen. 
Het bedrijf verhuisde al snel naar het 
Gelderse Wapenveld. Daar bleken voor 
Euroma onvoldoende mogelijkheden te 
zijn om als bedrijf nog verder door te 
groeien. Die waren er wel in Zwolle, waar 
bedrijventerrein Hessenpoort boven-
dien zeer gunstig gelegen is, pal aan de 
snelweg A28.

Magazijnstellingen als 
draagconstructie
Een belangrijk deel van de nieuwbouw, 
het 27 meter hoge magazijn, is opge-
trokken in silobouw. Hierbij fungeren 
de magazijnstellingen tevens als draag-
constructie voor het dak en de gevels. In 
het imposante oerwoud van stellingen 

Koninklijke Euroma • Zwolle
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Opdrachtgever
Koninklijke Euroma BV, Zwolle

Bouwmanagement
BBD Bouwmanagement BV, Oldenzaal

Architect
Bessels Architecten & Ingenieurs BV, 
Twello

Bouwkundige aannemer
Bouwbedrijf Aan de Stegge, Twello

Installaties
Van Dalen Installaties, Twello

Constructeur
JVZ Deventer, Deventer

BREEAM
W4Y Adviseurs BV, Harderwijk

Isolatiepanelen
KIM Nederland BV, Apeldoorn

Bedrijfsvloeren
Ruys Vloeren BV, Apeldoorn

Bouwprogramma
Kantoren, productieruimten, magazijn, 
laadkuil en facilitaire ruimten

Bouwperiode
Januari 2018 – juni 2019

Bruto vloeroppervlakte
29.102 m2

komt een zeer geavanceerd logistiek 
systeem. Het werk wordt er gedaan door 
zes automatische palletkranen en twee 
mini-load kranen. Om alle artikelen naar 
de juiste plek te vervoeren, komt er zo’n 
500 meter aan transportbanden in het 
magazijn. Onderhoudsmonteurs zul-
len de enige mensen zijn die er werken. 
Mede dankzij de automatisering zal het 
nieuwe bedrijfspand van Euroma straks 
24 uur per dag in bedrijf kunnen zijn.

State-of-the-art menginstallaties
De overige delen van het gebouw krijgen 
een staalconstructie met breedplaat- en 
kanaalplaatvloeren. Ook daar bevindt 
zich straks geavanceerde techniek. 
Hypermoderne menginstallaties zullen 
bediend worden via transportbanden en 
automatisch geleide wagentjes, zogehe-
ten AGV’s. Er komt ook een prima pura 
ruimte, waar grondstoffen met stoom 
worden ontsmet, zodat ze later minder 
intensief geconserveerd hoeven te wor-
den, hetgeen de snelheid en capaciteit 
ten goede komt.

BREEAM Excellent
Bij zoveel moderne techniek in een ge-
bouw kan een aspect als duurzaamheid 
natuurlijk niet vergeten worden. Dat 
gebeurt dan ook niet: het onderkomen 

van Euroma krijgt straks het BREEAM 
Excellent certificaat. De installaties die 
dat gaan bewerkstelligen zullen uitvoerig 
getest worden, net als de vele geavan-
ceerde technische voorzieningen die in 
de productiefaciliteit en het magazijn 
zijn verwerkt. Na de testfase, die naar 

verwachting drie maanden zal duren, 
volgt de ingebruikname in het voor-
jaar van 2019. Zwolle heeft er dan een 
smaakmaker van formaat bij.

Een belangrijk deel van de nieuwbouw, het 27 meter hoge magazijn, is opgetrokken in silobouw. 
Hierbij fungeren de magazijnstellingen tevens als draagconstructie voor het dak en de gevels.

De ingebruikname van het nieuwe 
onderkomen van de Koninklijke Euroma 
staat gepland voor aankomend voorjaar.

Het onderkomen van Euroma krijgt het 
BREEAM Excellent certificaat.
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WC Noordboulevard en Strand Scheveningen • Scheveningen

Opdrachtgevers
Strandweg Vastgoed BV, Hommerson 
Casino’s BV, Den Haag
Interparking Group, Rotterdam 

Projectmanagement en 
 directievoering
Brink Management/Advies BV, 
 Rotterdam

Architect
Bureau voor Stedenbouw en 
 Architectuur Wim de Bruijn, Rotterdam

Constructeur
Royal Haskoning DHV, Amersfoort

Hoofdaannemer
Sprangers Bouwbedrijf BV, Delft

Bouwpartner – Prefabbeton
Holcon BV, Markelo

Bouwpartner – Zwaar 
 materieel  montage
Mammoet Nederland BV, Schiedam

Adviseurs E- en W-installatie
Unica Installatietechniek, Rotterdam

Daktuin
Van Kessel, Buren

Bouwprogramma
Winkel- en horecapand met 
 parkeergarage

Bouwperiode
Juni 2018 – zomer 2019

Het complex krijgt een groen 
dak, dat optisch aansluit op de 
naastgelegen duinenrij.
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hoort er weer 
helemaal bij

Noordboulevard
Tekst: Ton van de Laar

Prijswinnend concept
Strandgoed BV schreef in 2016 een prijs
vraag uit, op basis van een ontwerp van 
het Rotterdamse bureau voor steden
bouw en architectuur Wim de Bruijn. 
Door samen op te trekken met prefab 
betonleverancier Holcon en montage
bedrijf Mammoet leverde Sprangers de 
winnende inzending. “Die samenwerking 
en de garantie die we konden bieden 
voor een korte bouwperiode hebben de 
doorslag gegeven”, zegt Patrick van de 
Brake, namens Sprangers projectleider 
van de nieuwbouw. “Het vermogen van 
Holcon om snel elementen te produce

Jarenlang was het noordelijke deel van de Scheveningse boulevard 
een soort stiefkindje, dat maar weinig werd bezocht. Toeristen 
liepen van het Kurhaus tot de Pier en keerden daarna om, zeker 
nadat het zuidelijke deel van de boulevard was opgeknapt. Aan 
die situatie hoopt ontwikkelaar Strandweg Vastgoed BV (een 
samenwerking tussen casino-exploitant Hommerson en beheerder 
van parkeergarages Interparking een einde te maken met de 
herontwikkeling van het gebied. Bouwbedrijf Sprangers bouwt er 
momenteel een complex met winkels, horecagelegenheden en een 
drie-laagse, deels ondergrondse parkeergarage.

ren en de expertise van Mammoet bij het 
monteren waren daarbij heel belangrijk.”

Groen dak en nostalgische gevels
De bouwplannen voor de Noord
boulevard stuitten aanvankelijk op grote 
weerstand. Met name vreesden onder
nemers en bewoners van de hotels en 
flats aan de hoger gelegen Zeekant voor 
hun uitzicht. Een groen dak, dat optisch 
aansluit op de naastgelegen duinenrij 
moet deze bezwaren wegnemen. Van 
de Brake: “Vanaf de Zeekant zul je het 
gebouw straks nauwelijks opmerken”. 
Vanaf het strand en de boulevard echter 

De gevels van de commerciële 
ruimtes krijgen een nostalgische 
uitstraling in de stijl van het 
Kurhaus. Fraaie, in kleur 
gestorte betonnen luifels en 
dakranden vormen daar een 
markant onderdeel van.

des te meer. De gevels van de commer
ciële ruimtes, die voor het grootste deel 
met horeca gevuld gaan worden, krijgen 
een nostalgische uitstraling in de stijl 
van het Kurhaus. Fraaie, in kleur gestorte 
betonnen luifels en dakranden vormen 
daar een markant onderdeel van.
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Op het lijf geschreven
Het nieuwe horeca- en winkelcomplex met parkeergarage aan de Noordboulevard 

in Scheveningen heeft een volledig prefab betonnen skelet, dat geleverd wordt door 

Holcon BV en geëngineerd is door Van Boxsel  Engineering. Een opdracht die Holcon 

op het lijf  geschreven is, volgens projectleider Bas van Oosterhout.

Veel beton, weinig tijd

“We leveren alle kolommen, balken en betonwanden”, zegt Van Oosterhout, “en 

 bovendien de vloeren voor de wokkels. In totaal gaat het om 2.000 kubieke meter 

beton. Het gaat veelal om grote elementen, die volgens een strakke en krappe plan-

ning geleverd moeten worden. Dat is juist onze kracht: veel leveren in korte tijd.” 

Van Oosterhout vindt het een mooi project om aan te werken. “De diversiteit en de 

omvang van de elementen, maar ook het feit dat je zo’n gebouw bijna in zee neerzet. 

Dat gebeurt niet iedere dag. Bovendien loopt het gesmeerd, er is een goede samen-

werking met hoofdaannemer Sprangers en met Mammoet, dat de montage verzorgt.”

Strakke luifels en dakranden

Tot de opdracht voor Holcon behoorden ook de prefab luifels en dakranden. Fraai 

vormgegeven en in kleur gestorte elementen, waarvoor het bedrijf een beroep deed op 

het Veldhovense Byldis. Van Oosterhout: “We werken vaker samen met Byldis. Zij staan 

nationaal en internationaal bekend als specialist op dit gebied. Zo doen we allemaal 

waar we goed in zijn, met een prachtig resultaat tot gevolg.”

WC Noordboulevard en Strand Scheveningen • Scheveningen
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HOLCON BV is de juiste partner voor de realisatie van uw project in Utiliteitsbouw, GWW en 
Woningbouw. We leveren niet alleen duurzame producten met een uitstekende kwaliteit, ook 

de engineering en montage van uw ruwbouwproject is bij HOLCON in vertrouwde handen. 

752-11685_Holcon BV 1-2.pdf   1   04-10-18   12:16

Sprangers maakt het waard
Het van oorsprong Brabantse familie
bedrijf vierde afgelopen jaar zijn 222e 
verjaardag. De nieuwe slogan, Sprangers 
maakt het waard, is niet uit de lucht ge
grepen. Sprangers bouwt aan een duur
zame toekomst, tijdens de realisatie van 
projecten maar ook als organisatie. Van 
de Brake legt uit: “Tot in de jaren negentig 
was Sprangers een familiebedrijf. Toen er 

zich geen opvolger vanuit de familie meer 
aandiende werden de aandelen van de 
familie ondergebracht in een stichting. De 
doelstelling van deze constructie is twee
ledig. In de eerste plaats het waarborgen 
van de continuïteit en zelfstandigheid van 
het bouwbedrijf. Daarnaast ondersteunt 
Sprangers duurzame ontwikkelingshulp 
ten behoeve van kansarme kinderen over 
de gehele wereld vanuit de Marthe van 

Rijswijck Foundation”. Winst die niet 
noodzakelijk is voor de uitbouw van het 
bedrijf krijgt zo een charitatieve bestem
ming. Sprangers voegt dus niet alleen 
waarde toe als realisatiepartner, maar 
ook aan de wereld om ons heen. Hoewel 
niet enkel uit liefdadigheid, betekent de 
opwaardering van de Noordboulevard een 
waardevol geschenk voor Scheveningen 
als badplaats.

Bouwbedrijf Sprangers bouwt 
momenteel een complex met 
winkels, horecagelegenheden 
en een drielaagse, deels 
ondergrondse parkeergarage.
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Nieuwe energie voor Gronings
Europark

Kolenpark • Groningen

Opdrachtgever
Vesteda, Amsterdam

Ontwikkelaar
m205 Real Estate, Groningen

Architect
Team 4 architecten, Groningen

Constructeur
Ingenieursbureau Dijkhuis, Groningen

Hoofdaannemer  
Bouwgroep Dijkstra Draisma, Bolsward

E- en W-installatie
ITBB, Groningen

Staalbouw
Ensel staalkonstrukties BV, Dokkum 
   
Sloopwerk
Van der Wal Sloopwerken BV, Joure

Grondverzet
De Waard Grondverzet BV, Zeewolde

Metselwerk
Zuidema Metselwerken BV, 
 Noardburgum

Bouwprogramma
139 appartementen in vier woon
gebouwen boven commerciële plinten.

Bouwperiode
Begin 2018 – herfst 2019

Bruto vloeroppervlakte 
 woningen
15.650 m2

Bouwkosten
20 miljoen euro

In twee van de vier gebouwen beslaat de onderliggende commerciële plint ook de eerste verdieping.
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Tekst: Bert Vooijs

Eigen station
De omgeving van Euroborg, het stadion 
van voetbalclub FC Groningen, gaat 
uitgebreid op de schop. Het gebied heeft 
van oorsprong een industriële functie en 
verandert nu in een wijk met een eigen 
treinstation. Een omgeving waar ruimte 
is voor wonen, werken en winkelen. 
Bouwgroep Dijkstra Draisma (BGDD) 
bouwt op Kolenpark vier woontorens 
van zeven, tweemaal zes en vijf verdie-
pingen. In totaal komen er 139 apparte-
menten, in oppervlakte variërend van 53 
tot 70 m2. In twee van de vier gebouwen 
beslaat de onderliggende commerciële 
plint ook de eerste verdieping.

Op het terrein van de voormalige 
energiecentrale op het Groningse 
Europark werkt Bouwgroep 
Dijkstra Draisma aan de bouw van 
project Kolenpark. Een bijzonder 
woningbouwproject voor de 
middeninkomens dat recht doet aan 
de historische achtergronden van de 
locatie. De komende tijd ontstaat 
daar een levendige woonbuurt. De 
139 appartementen, ontworpen door 
Team 4 architecten en ontwikkeld 
door m2o5 Real Estate worden 
turnkey afgenomen door Vesteda.

Hete Kolen
Op de locatie Kolenpark stond in het 
verleden een kolencentrale. De oude 
kolenmuur aan de kade, indertijd be-
doeld voor aanvoer van kolen over het 
Winschoterdiep, maakt in aangepaste 
vorm nog steeds deel uit van het nieuwe 
ensemble. Het naastgelegen ‘Hete Kolen’ 
is al eerder opgeleverd en bepaalt met 
een oranje uitstraling de kleurzetting. 
Hete Kolen combineert kantoorruimte en 
studentenhuisvesting en is van dezelfde 
ontwikkelaar en architect: m2o5 respec-
tievelijk Team 4.
De gevels van Kolenpark worden op-
getrokken in zwarte baksteen. Een 

Er worden op het Kolenpark vier woontorens gerealiseerd met in totaal 139 appartementen.
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Sneek / Zeewolde / Meppel / Nijeholtpade 
         Prof. Zernikestraat 14      8606 JV Sneek      tel: 0515 – 57 99 00 

 

  • Grond-, straat- en rioleringswerk   • Transport en overslag 
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Haskerveldweg 2 | 8501 ZE Joure | 0513 416 600

www.wal-sloopwerken.nl

Slopen met 
visie en precisie

S I N D S  1 9 6 4

Stoere afwerking 
voor bestrating 
binnenterrein
“Onze inzet voor project Kolenpark begon met het graven van 

de bouwput”, vertelt Robert Jansen van De Waard Grond

verzet BV. “Begin 2017 hebben we het binnenterrein tussen 

de vier gebouwen afgegraven en bouwrijp gemaakt. In het 

voorjaar van 2019 keren we terug om het riool, de bestrating 

en asfaltverharding aan te brengen.”

Bijzonder mooi bij dit project vindt Jansen de manier waarop 

het straatwerk overgaat in verharding en groen. “Normaliter 

gebeurt dat met een betonnen opsluitband. Hier maken we 

gebruik van een stoere, roestige cortenstalenstrip.”

Door vanaf het begin mee te praten tijdens de voorberei

ding van het project en aansluitend effectief gezamenlijk op 

te trekken, beperken De Waard BV en Bouwgroep Dijkstra 

Draisma de bouwtijd.  Een groot voordeel voor de opdracht

gever is dat ze een aanspreekpunt hebben en dat De Waard 

snel kan handelen. 

De Waard Grondverzet is de weg en waterbouwtak van 

De Waard BV, gevestigd in Zeewolde, Meppel en Sneek.

Met de lintzaag door 
een 80 centimeter 
dikke muur
Ruim voor de start van de bouwuitvoering waren mede

werkers van Van der Wal Sloopwerken BV uit het Friese 

Joure al aan het werk op de bouwlocatie. De voormalige 

Kolenmuur aan de kade van het Winschoterdiep onder

ging enkele ingrijpende aanpassingen voor de bouw van 

het Kolenpark. Van der Wal haalde voor dit project de 

hete kolen uit het vuur.

“In de oude muur moesten sparingen worden aange

bracht waardoor de nieuwbouw letterlijk kan grenzen 

aan de kade”, vertelt Brenda Oostra. “Dat is onder meer 

belangrijk vanwege de commerciële plint van Kolen

park.” De horeca in het gebied zal zich aan en wellicht 

ook op het water concentreren. 

“De sparingen in de tachtig centimeter dikke oude muur 

zijn aangebracht met een lintzaag”, aldus Oostra. Een 

nauw luisterende klus die Van der Wal met de juiste 

voorbereiding en de nodige technische creativiteit tot 

een goed einde bracht.

Kolenpark • Groningen

Industriebouw • januari 2019 • 66

http://www.dewaardbv.nl/
http://www.dewaardbv.nl/
http://www.wal-sloopwerken.nl/


combinatie van glimmende en matte 
stenen zorgt, aangevuld met de oranje 
kleuren van de overwegend glazen bal-
kons, voor een uitstraling die optimaal 
aansluit op de bestaande sfeer die ‘Hete 
 Kolen’ brengt.  
De bouw van Kolenpark startte begin 
2018, na een uitgebreide voorbereiding. 
In december 2018 is BGDD bezig de 

gevels te sluiten. “We zijn nu halverwege 
het totale werk”, zegt projectleider Joan 
Veenstra. De oplevering wordt verwacht 
in de herfst van 2019. 

Gasloos stoken
BGDD is niet alleen verantwoordelijk 
voor de bouw van de appartementen, 
aldus Veenstra. “We coördineren ook 
de inrichting van het gebied tussen de 
gebouwen. Daar verzorgen we onder 
meer overkapt parkeren onder een 
 mos-sedumdak.” 

Met een bouwkostenplaatje van 20 mil-
joen euro en een vloeroppervlak van 
15.650 m2 (BVO) zetten de betrokken 
partijen een opvallend en levendig wijk-
deel neer. Alle woningen in Kolenpark 
worden aangesloten op WarmteStad, 
een samenwerking tussen de gemeente 
en het waterbedrijf dat duurzaam en 
 gasloos energie wil leveren aan de 
 bewoners van Groningen. 

Een combinatie van glimmende en matte stenen zorgt, aangevuld 
met de oranje kleuren van de balkons voor een frisse uitstraling.

De betrokken partijen 
zetten een opvallend en 
levendig wijkdeel neer
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Nieuwbouw én verbouw 
sportaccommodatie

Stad en Esch

Sportaccommodatie Stad en Esch • Diever

Opdrachtgever
Gemeente Westerveld, Diever

Architect
KAW architecten, Rotterdam 

Constructeur
W2N Engineers, Drachten

Installatieadviseur
Bureau 1232, Groningen

Hoofdaannemer
HuneBouw BV, Hoogeveen

E- en W-installatie
Installatiebedrijf Dick Sjabbens BV, 
Diever

S-installatie
Heluto Installatietechniek, Diever 

Cementdekvloeren en 
 Stukadoorswerk
Paas Totaalafbouw, Emmen

Grondwerk
Kleine weg- en waterbouw, 
 Hollandscheveld

Sportvloer
Herculan BV, Meerkerk

Bouwperiode
Mei 2018 – december 2018 (sporthal), 
februari 2019 (theaterzaal)

Bruto vloeroppervlak
448 m2

In het mooie Drentse dorp Diever verrijst in 
opdracht van scholengemeenschap Stad en Esch 
een sportaccommodatie met multifunctionele 
ruimten. Het sluit aan op het scholencomplex 
dat er gebruik van zal gaan maken, evenals 
sportverenigingen uit het dorp en omstreken. 
Tevens vindt er een verbouwing plaats van de 
bestaande gymzaal in een theaterzaal, ook voor 
gecombineerd gebruik. 

De nieuwe sporthal is 
een staalconstructie 

met op de begane grond 
houtskeletbouwwanden.
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Tekst: Loek Schaap

Het project in Diever wordt gerealiseerd 
door hoofdaannemer HuneBouw BV uit 
Hoogeveen. De nieuwe sportaccommo-
datie kent twee bouwlagen, de sportzaal 
is 16 × 30 meter. In de sporthal is er een 
ontmoetingsruimte en een tribune. De 
ontmoetingsruimte heeft een overgang 
van de begane grond naar de eerste 
verdieping toe. Vanuit deze ruimte is er 
ook zicht op de sportactiviteiten. De ont-
moetingsruimte is bestemd als kantine, 
maar ook geschikt voor vergaderingen. 
Het krijgt een publieksfunctie voor het 
dorp Diever.

Multifunctioneel én gecombineerd 
gebruik
Projectleider Jan van der Weide van 
HuneBouw: “De nieuwe hal wordt nu 
tegen het oude gymlokaal geplaatst. 
Het oude gymlokaal wordt omgeturnd 
in een theaterzaal. Het grenst eigenlijk 
aan de school.” De school staat er al 
veertig à vijftig jaar, evenals de gymzaal. 
De theater zaal is multifunctioneel van 
opzet, dus ook geschikt voor feestjes, 
partijen en andere sociaal-culturele acti-
viteiten. Koffie en thee worden verzorgd 
vanuit de ontmoetingsruimte. 
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Paas Totaalafbouw 
– Groot(S) in 
Totaalafbouw
Voor het project ‘Nieuwbouw én verbouw van de sportaccom-

modatie van scholengemeenschap Stad en Esch te Diever’ is 

ook Paas Totaalafbouw uit Emmen ingeschakeld. Directeur 

Hendri Paas: “Wij hebben daar een sportvloer gelegd, die 

voldoet aan de normen van NOC*NSF, dus een vloer met de 

hoogste vlakheidscategorie! Hoofdaannemer HuneBouw BV 

heeft ons opgeroepen voor professionele hulp, omdat wij 

gespecialiseerd zijn in cementdekvloeren en sportvloeren.”

Het wagenpark van Paas Totaalafbouw is onlangs uitgebreid 

met drie hypermoderne Paas mortel- vrachtwagens. Deze 

wagens zijn speciaal uitgerust voor het transport, afleveren 

en leggen van onder andere cementdekvloeren, anhydriet 

vloeivloeren en andere typen vloeren. Dankzij de nieuwste 

innovatieve techniek werkt deze combinatie zeer effectief en 

efficiënt. Paas: “Onze trotse slogan ‘Groot(S) in Totaalafbouw’ 

is ook te lezen op onze website.” Verder is Paas Totaalafbouw 

verantwoordelijk voor het stukadoorswerk. Voor dit project 

worden de wanden weer glad en strak gemaakt, zodat ze ge-

schikt zijn voor de eindafwerking. “Ook voor dit project geldt 

één aanspreekpunt voor al uw bewerkingen.”

Kwaliteit is een 
keuze
In de hooggelegen provincies van Nederland opereert 

Kleine Weg- en Waterbouw uit Hollandscheveld groots 

in de civiele techniek. Zoals directeur Erik Kleine zegt: 

“Kwaliteit is een keuze, een slogan die zich al sinds 

1960 bewijst.” In veel disciplines is het Drentse bedrijf 

actief, zoals grondwerken, waterbouw, rioleringen 

en afwateringssystemen, maar ook sloopwerken en 

cultuurtechniek. 

Ook bij de nieuwbouw van de sportaccommodatie van 

scholengemeenschap Stad en Esch in Diever is de ex-

pertise van Kleine Weg- en Waterbouw ingezet. Kleine: 

“Voor de uitbreiding van de accommodatie hebben wij 

de grond ontgraven. Daarna hebben wij grondverbe-

tering aangebracht, zodat hoofdaannemer HuneBouw 

BV niet vanaf twee meter diepte hoefde te funderen. 

Vervolgens hebben wij de bestrating aangebracht. 

Tevens hebben wij een noodweg aangelegd van meng-

granulaat, zodat de bouw bereikbaar was.”

Sportaccommodatie Stad en Esch • Diever
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Energieweg 6  |  4231 DJ  Meerkerk  |  The Netherlands
T +31 (0)183 35 47 00  |  www.herculan.com

HIGH PERFORMANCE FLOORING

Multifunctionele 
Topsportvloer!
Herculan is specialist in het ontwikkelen, produceren en 

installeren van High-End (sport) vloerafwerkingen op basis van 

epoxy of polyurethaan. Alle Herculan vloersystemen worden 

gemaakt van hoogwaardige producten en gefabriceerd in onze 

eigen fabriek in Meerkerk. In alles wat wij doen zoeken we naar 

maximale kwaliteit en minimale belasting voor het milieu.

Op advies van Herculan is door Scholengemeenschap Stad & 

Esch, gemeente Westerveld en KAW architecten gekozen voor 

onze Herculan MB Blue One topsportvloer. Deze mix-elastische 

sportvloer is van wereldklasse, erkend en gecertificeerd door 

het NOC* NSF als klasse 1 sportvloer. Uitstekende sporttechni-

sche eigenschappen gecombineerd met een hoge mechanische 

sterkte. Ideaal voor iedere vorm van binnensport op topsport-

niveau en tevens geschikt voor multi functioneel gebruik.

De keuze voor Herculan is logisch: meer dan 25 jaar kennis 

en ervaring, bewezen kwaliteit, naadloos, vloeistofdicht en 

duurzaam. Onze vloeren zijn wereldwijd succesvol en worden 

in meer dan 80 landen geleverd en ter plekke geïnstalleerd.

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met 

Herculan te Meerkerk: 0183 35 47 00 of een mail sturen naar 

info@herculan.com

De nieuwe hal wordt 
tegen het oude 
gymlokaal geplaatst. 
Aan de buitenzijde 
wordt de sporthal 
afgewerkt met 
gevelmetselwerk.

Van der Weide: “Het is dadelijk een groot 
geheel, met de school als hoofdgebruiker. 
Er komt een binnendoorgang vanuit de 
school; in de avonduren wordt die ver-
binding afgesloten. Sportverenigingen, 
toneelverenigingen – het toneel is groot 
in Diever – elke vereniging uit Diever en 
omstreken kan er gebruik van maken.” 

Strakke strekmetalen gevel
De nieuwe sporthal is een staalcon-
structie met op de begane grond hout-
skeletbouwwanden, aan de buitenzijde 
afgewerkt met gevelmetselwerk, en aan 
de binnenzijde met een akoestische be-
kleding. Daarboven bevinden zich sand-
wichpanelen. Deze zijn aan de buitenzij-
de extra afgewerkt met een strekmetalen 
gevel. Van der Weide: “Het gebouw krijgt 
zo een bijzonder mooie uitstraling.” De 
kleedkamers zijn opgebouwd uit dra-
gende muren van kalkzandsteen en een 
kanaalplaatvloer als dakvloer. De oude 
gymzaal is gestript. Alle toestellen zijn 
eruit gehaald. Een nieuw donkergrijs 
gespoten plafond en wanden komen 
ervoor in de plaats. Tevens komen er 
nieuwe installaties in voor verwarming, 
ventilatie en verlichting. 

De nieuwe sporthal is aan de 
binnenzijde afgewerkt met een 
akoestische bekleding.
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Sportcentrum Europapark • Groningen

Opdrachtgever
Gemeente Groningen

Architect
VenhoevenCS architecture + urbanism, 
Amsterdam 

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf KOOI BV, Appingedam

Gebr. Benus Musselkanaal en 
 Windgroep, Drachten 

Constructeur
ABT Wassenaar BV, Haren

Adviseur Installaties
Sijperda Hardy Adviesbureau, IJlst

Installaties
Pranger en Rosier Installaties BV, 
 Dokkum

Aluminium Kozijnen
Polybouw BV, Rijssen

Sportvloer
SIKA Nederland BV, Utrecht

Vloerbedekking
Van der ploeg Projectstoffering, 
 Surhuisterveen

Bouwperiode
November 2017 – november 2018 

Tekst: Margot Visser

Het in november in gebruik genomen sportcentrum 
Europapark is een fraaie toevoeging aan het aanbod van 
binnensportaccommodaties in Groningen. Bouwbedrijf 
KOOI uit Appingedam realiseerde dit energieneutrale en 
aardbevingsbestendige complex in samenwerking met 
Gebroeders Benus Musselkanaal en Windgroep uit Drachten.

Via een trap met een 
hellingbaan kom je 
het gebouw binnen 
op de eerste etage.
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Zware

Op de plek van de voormalige trainings-
velden van FC Groningen, in het recent 
getransformeerde gebied rondom station 
Europapark, staat het nieuwe sportcen-
trum Europapark. In dit complex be-
vinden zich onder andere een sporthal, 
turnhal, dojo, danszaal en onderwijs-
voorzieningen voor het Noorderpoort 
College. Overdag wordt de accommoda-
tie vooral gebruikt voor onderwijsdoel-
einden, in de avonduren en weekenden 
maken de lokale sportverenigingen er 
gebruik van. 

windbokken maken 
sporthal  Europapark 

 aardbevingsbestendig

Doorkijkjes
Het totale vloeroppervlak bedraagt 
5.500 m2, verdeeld over drie etages. Via 
een trap met hellingbaan in een omlig-
gend talud kom je het gebouw binnen op 
de eerste etage. Vanuit dit centrale ge-
bouwhart, waar ook horeca is gevestigd, 
zijn de sportzalen op de benedenver-
dieping en de onderwijsvoorzieningen 
op de tweede etage bereikbaar. Transpa-
rantie staat centraal in het ontwerp van 
verantwoordelijk architect VenhoevenCS 
architecture + urbanism. Door het vele 
toegepaste glas ontstaan doorkijkjes 

naar de sportzalen die het voor de 
bezoeker makkelijk maken om zich te 
oriënteren. Zo zijn de binnensporten van 
buitenaf zichtbaar en de buitensporten 
op de terrassen rondom het gebouw 
van binnenuit. 

Energieneutraal
Het gebouw is energieneutraal en all 
electric: PV-panelen op het dak leveren 
de benodigde stroom. Door de aanslui-
ting op de al bestaande WKO-installatie 
van warmtestad Europapark kan piekge-
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www.polybouw.nl

Hoogwaardige 
(sport)vloeren 
en meer
Aan de ondergrond zal het niet liggen in het nieuwe 

Sportcentrum Europapark in Groningen. De grote sport-

hal wordt voorzien van de hoogste kwaliteit sportvloer 

van Pulastic, type Pro 180 Comfort (klasse 1). De overige 

hallen, onder andere de turnhal en danshal, krijgen een 

ander type, eveneens hoogwaardige, vloer van dit merk. 

Pulastic Sportvloeren, onderdeel van Sika Nederland BV 

en wereldwijd marktleider, worden geproduceerd in de 

vestiging in Deventer en geïnstalleerd door het eigen 

applicatieteam.

Naast de sportvloeren levert Sika ook de gietvloeren 

voor alle overige ruimten van het nieuwe sportcentrum 

(gangen, verkleedruimten, horeca, natte ruimten). “We 

schakelen daar erkende Sika-verwerkers voor in, in dit 

geval Indri Vloersystemen uit Alkmaar”, vertelt Wiljan 

Mossing Holsteyn, target market manager Sport-

vloeren Benelux.

 

Sika is een mondiaal opererend bedrijf dat oplossingen 

biedt voor de bouw en industrie. De zeven doelmarkten 

zijn betonherstelbescherming, waterdichting, daken, 

vloersystemen, afdichting en verlijming, hulpstoffen en 

industrie. Met het ‘roof to floor’-concept positioneert 

Sika zich als totaalleverancier voor de bouw. “We kunnen 

onder meer een pand waterdicht maken, de vloeren 

produceren en installeren en de wand- en daksystemen 

leveren. Juist dat totaalpakket maakt ons tot een inte-

ressante partner”, aldus Mossing Holsteyn. 

Sportcentrum Europapark • Groningen

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.

Design en duurzaam
Unieke  collectie Sika -Pulastic® vloeren                          

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

Sika Deventer
verkoop.pulastic@nl.sika.com
www.pulastic.com
0570 - 620 744

Het project ligt in het 
aardbevingsgebied en dus 

is bevingsbestendigheid 
een vereiste 
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bruik van energie worden vereffend met 
in de zomer opgespaarde overschotten.

Windbokken
Constructief was deze nieuwbouw een 
complexe opgave voor bouwbedrijf KOOI. 
Het project ligt in het aardbevingsge-
bied en dus is bevingsbestendigheid een 
vereiste. “We hebben de afgelopen jaren 
veel kennis opgedaan, maar het blijft een 
relatief nieuw vakgebied dat zich nog 
sterk ontwikkelt”, vertelt adjunct-direc-
teur Geert-Jan Huiges. Hier had KOOI te 
maken met grote overspanningen (36 
meter in de sporthal en 28 meter in de 
turnhal) en dus weinig afdrachtmogelijk-
heden. Om zo’n gebouw stabiel te krijgen 

is een heel zware staalconstructie met 
dito verbindingen nodig. “Tien zware 
windbokken (stabiliteitsverbanden) hou-
den het gebouw op zijn plek en op heel 
veel plekken hebben we injectiebouten 
gebruikt. Dat maakt dit project uniek”, 
aldus Huiges. 

Samenvattend noemt hij het een leer-
zaam en uitdagend traject. “Met een 
heel krap budget hebben we het werk 
kunnen afronden in een periode dat alle 
signalen op rood stonden: inkoopprijzen 
stegen flink en handjes waren amper te 
krijgen. We zijn er trots op samen met 
onze partners zo’n mooi eindresultaat te 
hebben neergezet.”

In dit centrum bevinden zich onder andere een turnhal, 
sporthal, dojo, danszaal en onderwijsvoorzieningen 

voor het Noorderpoort College.

Door het vele toegepaste glas ontstaan 
doorkijkjes naar de sportzalen die het 
voor de bezoeker makkelijker maken om 
zich te oriënteren. 

Van der Ploeg Projectstoffering
Groningerstraat 66

9231 CN SURHUISTERVEEN
Tel; 0512-361826

www.ploegproject.nl
info@ploegproject.nl

breed in vloeren

Vanuit het centrale gebouwhart, waar ook horeca is 
gevestigd, zijn de sportzalen op de benedenverdieping en 
de onderwijsvoorzieningen op de tweede etage bereikbaar.

Kwaliteit in 
vloeren 
Als vaste leverancier van Bouwbedrijf Kooi en het Noorder-

poort College, was Van der Ploeg Project de aangewezen 

partij om de vloerafwerking (exclusief de sporthalvloeren) 

voor Sportcentrum Europapark in Groningen te leveren. Het 

gaat om 150 m2 marmoleum fresco voor de tribunes, 95 m2 

lamelparket voor het loungegedeelte en 580 m2 tapijt van 

Desso voor de theorielokalen, kantoren en gangen. Ook werd 

750 meter shockplint gelegd.

Directeur/eigenaar Geert van der Ploeg kijkt terug op een 

geslaagd project. “We werken altijd erg prettig samen met 

Kooi. Doordat zij hun planning op orde hebben, verloopt onze 

uitvoering ook altijd goed. We hebben zonder opleverpunten 

het werk afgerond.” 

Het projectstofferingsbedrijf uit Surhuisterveen hecht veel 

waarde aan kwaliteit. Dat begint volgens Van der Ploeg met 

goede advisering en wordt uiteindelijk waargemaakt in de 

uitvoering. “We schromen niet om het te zeggen als we den-

ken dat het anders moet.” 

http://www.bouwenmetkooi.nl/
http://www.ploegproject.nl


Thermen Berendonck – 
1001 nachten in

Wijchen

Thermen Berendonck • Wijchen

In Wijchen opent in mei 2019 het grootste wellnessresort van Nederland. Thermen Berendonck wordt 
de nieuwste locatie van de Quality Wellness Resorts (QWR) aan de recreatieplas Berendonck. Het 
complex moet het meest innovatieve en duurzame wellnessresort van Europa worden. Het ruim 
10.000 m2 grote complex wordt volledig gebouwd rondom het thema ‘1001 nacht’, Oosters met Indiase 
stijlinvloeden. Als bouwkundig aannemer heeft Van Norel Bouwgroep de leiding bij het bouwproces.
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Tekst: Bert Platell

Thermen Berendonck wordt het grootste 
wellnessresort in Nederland. Met zestien 
reguliere sauna’s, drie stoombaden, een 
speciale meditatiesauna aan het water en 
een heuse theatersauna
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Op 14 maart 2018 werd de eerste paal 
geslagen voor het complex. En vanaf die 
datum wordt er continu doorgewerkt om 
de planning te halen. En dat lukt goed, 
aldus Corné Vreugdenhil, projectleider 
bij Van Norel Bouwgroep. “Iedereen in 
het bouwteam is zich ervan bewust dat 
we alleen door goed samenwerken de 
planningen blijven halen. Het is fijn sa-
menwerken. En het complex wordt echt 
uniek in Nederland, en zelfs in Europa.”  

Innovatief
Thermen Berendonck wordt het grootste 
wellnessresort in Nederland. Met zestien 
reguliere sauna’s, drie stoombaden, een 
speciale meditatiesauna aan het water 
en een heuse theatersauna met video-
wall kunnen de bezoekers helemaal tot 
rust komen in Oosterse sferen. In het 
complex wordt een corridor, geïnspireerd 
op de Taj Mahal, gebouwd, waarin ook 
een sauna in de vorm van een Indiaas 
theehuis wordt geplaatst. Met echte 

Opdrachtgever
Quality Wellness Resorts (QWR)

Bouwkundig aannemer
Van Norel Bouwgroep, Epe

Architect
Strategie Architecten, Oosterbeek

Binnenhuisarchitect
Linda Pol, Wilp

Constructeur
Bouwhuis Bouwtechniek BV, Rijssen

Installatieadvies
K & R Consultants BV, Apeldoorn

Adviseur Tuin & Grondwerk
Verhoeve & Faber, Doetinchem

Water- en zwembadtechniek
KWB, Boxtel

E- en W-installaties
Linthorst Installatietechniek, Apeldoorn

Aluminium buitenkozijnen en 
 vliesgevels
Polybouw Aluminium BV, Rijssen

Tegelwerk
Asschert Tegelzettersbedrijf BV, Neede

Leverancier keramische tegels 
en advisering
Asselux BV, Neede

Betonwerk
Betolinq Aannemers, Heesch

Staalconstructie
Tasche Staalbouw, Albergen

Gevelstucwerk
Lurvink Afbouw BV, Lichtenvoorde

Bouwperiode
Maart 2018 – mei 2019

Vloeroppervlakte
10.000 m2
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Duurzaam bouwen in Wijchen 
 

 

 

 

 

 

 Van Norel Bouwgroep is uw professionele partner voor 
utiliteitsbouw, woningbouw, turn-key projecten, 
projectontwikkeling, renovatie, bouwservice en 
onderhoud. Vertrouw en bouw daarom op van Norel. 

Epe - 0578 615 311 - www.vannorel.nl - contact@vannorel.nl 
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Situatietekening 1:1000

Aannemingsbedrijf Van de Camp - Verstegen B.V.

www.vdcampverstegen.nl
Polderweg 6, 5391 KP Nuland / tel.nr. 073-5322068/ fax.nr. 073-5323199

Ruimtebenoemingen

Ruimtenummering+naam Opp. (m²) Hoogte t.o.v.
peil

A.-02.01 Kelder 28,0 m² 4500-P

A.-01.01 Liftput 2.9 m² 1400-P

A.00.01 Begane  grond 364,2 m² P=O

A.00.02 Machineruimte 1 40,0 m² P=O

A.00.03 Machineruimte 2 20,0 m² P=O

A.00.04 Laadruimte 144,85 m² P=0

A.01.01 Silo 1 7,0 m² P+4500

A.01.02 Silo 2 7,0 m² P+4500

A.01.03 Silo 3 7,0 m² P+4500

A.01.04 Silo 4 7,0 m² P+4500

A.01.05 Silo 5 7,0 m² P+4500

A.01.06 Silo 6 7,0 m² P+4500

A.01.07 Silo 7 7,0 m² P+4500

A.01.08 Silo 8 7,0 m² P+4500

A.01.09 Silo 9 7.0 m² P+4500

A.01.10 Silo 10 7,0 m² P+4500

A.01.11 Silo 11 7,0 m² P+4500

A.01.12 Silo 12 7,0 m² P+4500

A.01.13 Silo 13 7,0 m² P+4500

A.01.14 Silo 14 7,0 m² P+4500

A.01.15 Silo 15 7,0 m² P+4500

A.01.16 Silo 16 7,0 m² P+4500

A.02.01 1ste verdiepingsvloer 253,9 m² P+9000
A.02.02 Ruimte
transportsysteem 149,5 m² P+9000

A.03.01 Silo 17 7,0 m² P+14600

A.03.02 Silo 18 7,0 m² P+14600

A.03.03 Silo 19 7,0 m² P+14600

A.03.04 Silo 20 7,0 m² P+14600

A.03.05 Silo 21 7,0 m² P+14600

A.03.06 Silo 22 7,0 m² P+14600

A.03.07 Silo 23 7,0 m² P+14600

A.03.08 Silo 24 7,0 m² P+14600

A.03.09 Silo 25 7,0 m² P+14600

A.03.10 Silo 26 7,0 m² P+14600

A.03.11 Silo 27 7,0 m² P+14600

A.03.12 Silo 28 7,0 m² P+14600

A.04.01 2de verdiepingsvloer 246,5 m² P+16000

A.05.01 3de verdiepingsvloer 246.5 m² P+22000

A.06.01 4de verdiepingsvloer 108,9 m² P+25500
A.07.01 5de verdiepingsvloer 392,7 m² P+29000

A.08.01 6de verdiepingsvloer 107,5 m² P+32000

A.09.01 7de verdiepingsvloer 452,7 m² P+35000
A.10.01 8de verdiepingsvloer 592,5 m² P+41705

Prefab beton 100mm
I.h.w.g. beton
Sandwichpaneel 80mm
Roostervloer
IJzeren constructie

Arceringen conform NEN 47
Damwandbeplating, 35mm

Kunststof wand

Bosschebaan 37
5384 VX Heesch
Telefoon: 0412 - 745 052             www.betolinq.nl

het fundament onder uw bouwplannen

Wijchen • Thermen Berendonck

Op 14 maart 2018 werd de eerste paal 
geslagen voor het complex. En vanaf die 
datum wordt er continu doorgewerkt om de 
planning te halen. En dat lukt goed.
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Tasche 
Staalbouw 
Tasche Staalbouw uit Albergen ontwikkelde en leverde 

de staalconstructie voor Thermen Berendonck. Het 

familiebedrijf dat al ruim 75 jaar bestaat, is gespecia-

liseerd in het produceren en monteren van staalcon-

structies. Zowel kleine constructies als grote staal-

constructies van 1500 ton. Bij Tasche Staalbouw staan 

klantgerichtheid, kwaliteit, korte lijntjes, snel schake-

len en flexibiliteit centraal.

Eigenschappen die goed van pas kwamen bij Ther-

men Berendonck, aldus Coen Wesselink, projectleider 

bij Tasche Staalbouw. “Omdat het project gefaseerd 

geëngineerd werd, moesten we werken met just-in-

time delivery van de bouwmaterialen bij het monteren 

van de staalconstructie. Als allround constructiebedrijf 

was dat geen probleem voor ons. Door onze korte 

lijntjes konden we snel schakelen met alle partijen en 

konden we snel bijsturen als dat nodig was.”

Door de korte lijntjes en de jarenlange ervaring is 

Tasche Staalbouw een betrouwbare partner op het 

gebied van staalbouw. Wesselink: “Van groot tot klein. 

En van traditioneel tot exotisch. Wij zijn hét adres op 

het gebied van staalbouw.” 

Thermen Berendonck • Wijchen

Indiase tempeldeuren. Vreugdenhil: “De 
stijlinvloeden vanuit India en het Oosten 
komen onder andere terug in de gevel, 
waarvan de hoofddraagstructuur bestaat 
uit prefab beton, en in de afwerking 
van gevelisolatie met stucwerk in drie 
verschillende aardetinten. Verder zijn 
er veel ronde en gebogen vormen. Dat 
vraagt wel flink wat afstemming met 
alle leveranciers, die dus niet alleen in 
Nederland zitten maar ook in India. Daar 
komen bijvoorbeeld de zandstenen ele-
menten vandaan.” 
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Asschert 
tegelwerk & 
totaalafbouw
Asschert tegelwerk & totaalafbouw uit Neede ver-

zorgt het tegelwerk voor Thermen Berendonck. Het 

bedrijf bestaat ruim 40 jaar en is gespecialiseerd in 

het semi prefab afbouwen van woningen, wellness 

en hotelprojecten. En richt zich op het gebied van na-

tuursteen, tegels en sanitair. Binnen het bedrijf is een 

speciale afdeling gericht op het adviseren en uitvoeren 

van projecten in deze sector, van zwembad tot sauna. 

Bij Asschert weten ze wat werkt en wat niet.

Zo ook bij het project Thermen Berendonck. Wouter 

Spit, projectleider bij Asschert en verantwoordelijk 

voor dit project: “Wellness draait om uitstraling. Daar-

om plaatsen we hier bijvoorbeeld grote dun keramiek 

tegels van 1,20 bij 1,20 op diverse wanden. Geen kleine 

tegeltjes in de zwembaden zoals je dat vaker ziet. Het 

verwerken van deze tegels vraagt echt om vakman-

schap en ervaring in deze sector. En dat is precies wat 

wij kunnen leveren. Wij voelen ons als een vis in het 

water bij dit project.”

Als het complex in mei 2019 opent, kunnen de bezoe-

kers het tegelwerk, dat een hoog niveau van afwer-

king kent, met eigen ogen bekijken. Spit: “We werken 

de komende tijd met ruim twintig man op het project. 

Het is een strakke planning, maar we gaan het zeker 

halen. Dit is precies waar we goed in zijn bij Asschert.” 

Duurzaamheid
QWR heeft er bewust voor gekozen om 
duurzaamheid een centrale rol te geven. 
En dat komt zeker niet alleen terug in 
bijvoorbeeld de 1.500 zonnepanelen op 
het dak of het voornemen om een wind-
turbine te adopteren om er zeker van 
te zijn dat de gebruikte stroom schoon 
is. Vreugdenhil: “Duurzaamheid is echt 
leidend in alle keuzes. QWR doet er in 
de materiaalkeuzes alles aan om voor 
kwaliteit te gaan. Dat betekent zo min 
mogelijk onderhoud en zo duurzaam 

Industriebouw • januari 2019 • 81

http://www.asschert.nl/


Verhoeve & 
Faber 
Verhoeve & Faber uit Doetinchem is als ingenieurs-

bureau al vanaf het begin betrokken bij Thermen 

Berendonck. Het bureau verzorgt allerlei diensten op 

het gebied van de civiele techniek. Van ontwerp tot 

uitvoering. En van advies tot begeleiding. Sinds 2014 

is Verhoeve & Faber volledig zelfstandig en onafhan-

kelijk actief, waar het voorheen onderdeel was van de 

Verhoeve Groep, een grote aannemer.

Het is ook die achtergrond die ervoor zorgt dat Ver-

hoeve & Faber volledig op zijn plek is bij het project 

Thermen Berendonck, aldus Bas Hunting, projectleider. 

“We hebben de totale terreininrichting ontworpen 

en de aannemers begeleid bij de uitvoering. Dit vanaf 

het aanbrengen van de bouwweg tot uiteindelijk 

het grondwerk van het gebouw met buitensauna’s, 

de aanleg van de tuinen en het aanbrengen van de 

parkeerplaats. Dit rekening houdend met onder an-

dere archeologie, flora en fauna en het afkoppelen en 

infiltreren van regenwater.”  

Er waren veel stakeholders betrokken bij het project. 

Van provincie tot waterschap. En van opdrachtgever 

tot bouwaannemer. En dat past goed bij Verhoeve & 

Faber. Hunting: “Wij zijn ingenieurs met aannemers-

bloed. Daar maken wij het verschil. Dat betekent dat 

wij praktisch ingesteld zijn en snel schakelen. Wij 

ontzorgen en leveren totaaloplossingen. Van advies 

tot uitvoering. Dat is waar wij goed in zijn!”

Thermen Berendonck • Wijchen

mogelijk.” Het complex is all electric 
en er worden speciale warmtepompen 
geïnstalleerd, er is overal ledverlichting, 
een KAT-systeem en de restwarmte uit 
de sauna’s wordt hergebruikt. Ook speelt 
QWR met het idee om een drijvend zon-
nepark in de plas aan te leggen. 

Nieuwe standaard
Al met al zet Thermen Berendonck een 
nieuwe standaard op het gebied van 
wellness en duurzaamheid in Nederland. 
Iets wat precies past bij Van Norel Bouw-
groep, aldus Vreugdenhil. “Dit project 

http://www.verhoeveenfaber.com/


past bij ons. Het proactief meedenken 
met de opdrachtgever zit in ons DNA. En 
alle betrokken partijen hebben dezelfde 
mindset. De kwaliteit moet hoog zijn 
en de planning blijft leidend. Dat vraagt 
soms wat flexibiliteit. Zo hebben we 
bijvoorbeeld in goed overleg met de dak-
dekker gekozen voor ander soort dakbe-
dekking met een lagere verwerkingstem-
peratuur. Zodat we in dit seizoen gewoon 
door konden bouwen. De bouw ligt op 
schema en doordat iedereen alle zeilen 
bijzet blijft dat ook in 2019 zo.”



www.linthorsttechniek.nl

Asselux 
Asselux staat bekend om het ontwerpen en produceren 

van keramische speciaalproducten. Van grootformaat 

dun keramiek worden sanitair, tegels en maatwerk 

gerealiseerd. Voor project Thermen Berendonck levert 

Asselux niet alleen (maatwerk)tegels en producten 

maar kruipt ze ook in de adviserende en begeleidende 

rol. Alle keuzes worden zowel op technisch als esthe-

tisch niveau beoordeeld.  

 

Edo Oude Rikmanspoel, mede-eigenaar van Asselux, 

is erg enthousiast: “Voor Thermen Berendonck zijn we 

bezig met diverse wellness-toepassingen, waaronder 

het produceren van een zwembadbak, zwembadranden, 

wastafels en wellnessbanken. Eveneens worden er balies 

en buffetbladen verwezenlijkt. Naast het realiseren van 

maatwerk leveren wij vrijwel alle keramische vloerbekle-

ding en voor specifieke ruimtes de wandbekleding. De 

pilaren rondom het zwembad op het saunaplein worden 

voorzien van custom made mozaïek. In samenspraak 

met de interieurarchitect hebben wij een mix gemaakt 

van verschillende mozaïeken. Zo kan er voor iedere klant 

een unieke samenstelling gecreëerd worden.” 

 

Asselux is onderdeel van de Asschert Group. Zowel As-

schert als Asselux zijn betrokken bij project Thermen 

Berendonck. Oude Rikmanspoel: “Dit project is technisch 

gezien complex en kent hoge afwerkingseisen. De erva-

ring met grote wellness-projecten en de samenwerking 

tussen Asschert en Asselux maakt ons sterk en brengt 

ons steeds weer naar een hoger niveau. Dat is waar we 

elke dag met passie aan werken.”

Thermen Berendonck • Wijchen

www.polybouw.nl
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www.venf.com

Project: Thermen Berendonck

Verhoeve en Faber
Hanzestraat 13
7006 RH  Doetinchem
T 0315 - 84 36 50

info@venf.com
www.venf.com

Lurvink Afbouw 
Lurvink Afbouw uit Lichtenvoorde is gespecialiseerd in diverse 

onderdelen van de moderne afbouw. Van isolatie tot stuc-

werk. En van schilderwerk tot decoratieve afwerking. Al ruim 

50 jaar combineert het familiebedrijf een no-nonsense instel-

ling met een uitstekende service. 

Voor Thermen Berendonck verzorgt Lurvink Afbouw de 

buitengevelisolatie en het volledige stucwerk binnen. Vural 

Sahin, werkvoorbereider bij Lurvink Afbouw, is zeer te spreken 

over dit project. “De opdrachtgever heeft gekozen voor een 

zeer hoog niveau van afwerking en bijbehorende materialen. 

Dat zie je terug in het stucwerk binnen en buiten. Daar wer-

ken we met speciale stucmortel.” 

Dat Lurvink Afbouw volledig tot zijn recht komt op dit project 

beaamt Sahin. “Dit werk is precies waar wij goed in zijn. 

Afbouw op hoog niveau binnen een strakke planning zonder 

in te leveren op kwaliteit. Van huis tot wellnesscomplex. Wij 

doen het!”

Voor Thermen 
Berendonck verzorgt 
Lurvink Afbouw de 
buitengevelisolatie 
en het volledige 
stucwerk binnen

Lurvink Afbouw BV
Koningslinde 1, 7131 MP Lichtenvoorde

T: 0544-353006, E: info@lurvinkafbouw.nl, W:www.lurvinkafbouw.nl

TRADITIONEEL STUCWERK
BUITENGEVEL ISOLATIESYSTEEM
DECORATIEVE AFWERKINGEN
CEMENTDEKVLOEREN
SCHILDERWERK

Dak- en gevelsystemen 
Nederland
Beilerstraat 3
7933 TS Pesse
E: info@dakgevel.com
T: 088-7739360

Opzoek naar een betrouwbare 
partij in dak- of gevelbekleding?

Daken: Montage en levering van 
koude en warme dakplaten, en 
sandwichpanelen.

Gevels:  Montage en leveren van 
enkele en  samengestelde gevels. 
Sandwich, Composiet, Hout, Eter-
nit, Volkern Keraliet etc.

Tevens levering van zetwerk uit 
eigen zetterij.
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Effectieve perimeter protection oplossingen
Een effectieve perimeter protection op de beveiligings
behoeften van onze klanten. Het is een combinatie van 
hekwerk, toegang & controle en detectie. Hieraan kunnen 
andere technologieën en producten worden toegevoegd om 
de effectiviteit van de totaaloplossing te vergroten. De essentie 
van perimeter protection verandert echter nooit  je bouwt een 
barrière, controleert de toegang en signaleert wanneer jouw 
beveiligingsmaatregelen worden geschonden. 

Heras vervult en overtreft al meer dan 65 jaar de beveiligings
behoeften van klanten in heel Europa. Het is dankzij deze staat 
van dienst, samen met het blijvend groeiende vakmanschap 

van onze medewerkers, dat wij ons volmondig “experts 
in perimeter protection” kunnen noemen.

1.  Complete perimeter protection oplossingen met onze 
productcategorieën: hekwerk, toegang & controle 
en detectie. 

2.  Verbeterde service en onderhoudsmogelijkheden.
3.  Projectmanagement als maatwerkpakket dat overleg, 

producten, installatie en integratie combineert.

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Maak dan een 
afspraak met een verkoopadviseur of plan een bezoek in ons 
Experience Center 088 274 0255.

Complete perimeter protection 
oplossingen onder een dak

Experts in 
perimeter  
protection

Hekdam 1  |  Postbus 30  |  5688 ZG Oirschot  |  Nederland
+31 499 551 255  |  info@heras.nl  |  heras.nl
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Functionaliteit en duurzaamheid gaan
hand in hand

Opdrachtgever:
DHL Parcel Benelux

Architect:
Denc Netherlands, Bussum

Aannemer en constructeur:
Hercuton, Nieuwkuijk

Gevelkozijnen:
J.M. van Delft & ZN BV, Drunen

Betonmortel:
Voets Langeraap Beton, Velddriel

Verzegelen monolitische 
 vloeren:
Ashfort Formula Nederland, Roden

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

Funderingen en bedrijfsvloeren:
Van Berlo | Experts in funderingen en 
bedrijfsvloeren

Hekwerk en beveiliging:
HERAS Hekwerken BV, Oirschot

Bouwprogramma
Distributiecentrum op een duurzaam 
industrieterrein in Zaltbommel met
192 laaddocks en voertuigopstelplaat-
sen op het terrein.

Bouwperiode:
Januari – Q1 2019

Bruto vloeroppervlak:
Terrein van 9 ha.

 

Tekst: Natasja Bijl Zaltbommel • DHL

Pakketbezorger DHL zet op dit moment een nieuw 
sorteercentrum voor e-commerce op. Dit centrum 
wordt gebouwd op duurzaam bedrijventerrein 
De Wildeman in Zaltbommel en is all electric. 

Effectieve perimeter protection oplossingen
Een effectieve perimeter protection op de beveiligings
behoeften van onze klanten. Het is een combinatie van 
hekwerk, toegang & controle en detectie. Hieraan kunnen 
andere technologieën en producten worden toegevoegd om 
de effectiviteit van de totaaloplossing te vergroten. De essentie 
van perimeter protection verandert echter nooit  je bouwt een 
barrière, controleert de toegang en signaleert wanneer jouw 
beveiligingsmaatregelen worden geschonden. 

Heras vervult en overtreft al meer dan 65 jaar de beveiligings
behoeften van klanten in heel Europa. Het is dankzij deze staat 
van dienst, samen met het blijvend groeiende vakmanschap 

van onze medewerkers, dat wij ons volmondig “experts 
in perimeter protection” kunnen noemen.

1.  Complete perimeter protection oplossingen met onze 
productcategorieën: hekwerk, toegang & controle 
en detectie. 

2.  Verbeterde service en onderhoudsmogelijkheden.
3.  Projectmanagement als maatwerkpakket dat overleg, 

producten, installatie en integratie combineert.

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Maak dan een 
afspraak met een verkoopadviseur of plan een bezoek in ons 
Experience Center 088 274 0255.

Complete perimeter protection 
oplossingen onder een dak

Experts in 
perimeter  
protection

Hekdam 1  |  Postbus 30  |  5688 ZG Oirschot  |  Nederland
+31 499 551 255  |  info@heras.nl  |  heras.nl

21885-HE-Advertentie A4 - Industriebouw.indd   1 29-05-18   16:20

Het nieuwe sorteercentrum van DHL 
wordt gebouwd op een perceel van 
90.000 m2 en is verreweg het grootste 
in Nederland.
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DHL • Zaltbommel

Wereldspeler DHL heeft al vijftien van 
dit soort centra in bezit, maar het sor
teercentrum in Zaltbommel, dat op een 
perceel van 90.000 m2 gebouwd wordt, is 
verreweg het grootste in Nederland.  In 
de omgeving wordt de bouw toegejuicht. 
Het zal de werkgelegenheid in de regio 
alleen maar ten goede komen. Maar 
liefst 350 personen zullen in dit omvang
rijke pand aan de slag gaan. 

De groeiende online markt 
Het moderne sorteercentrum zal gaan 
dienen als een van de centrale hubs 
waar, vanaf het najaar van 2019, een half 
miljoen pakketten per dag verwerkt gaan 
worden, die naar meer dan 150 depots in 
Nederland worden afgevoerd. Er zijn wel 

192 laaddocks en voertuigopstelplaatsen 
op het terrein aanwezig. Tevens komt 
er een ruim buitenterrein met parkeer
plaatsen en oplaadpunten. Maar ook een 
royale groenvoorziening die bijdraagt aan 
de plaatselijke ecologie. Het complete 
ontwerp is toegerust op de toenemende 
online markt en voorziet in de hoge mate 
van verwerkingssnelheid, van al die aan
kopen via het web. In dit centrum draait 
dan ook alles om functionaliteit. 

De groene bezorger 
Maar dat is nog niet alles. DHL heeft 
als doel gesteld ‘de groene bezorger’ te 
worden: het centrum is duurzaam en 
volledig zonder gasaansluiting. Zo heeft 
het zonnepanelen op het dak die worden 

ingezet om honderd procent zelfvoor
zienend te zijn qua stroom. Voor het 
pand zelf, maar ook ten behoeve van 
het opladen van de elektrische bestel
auto’s en vrachtwagens. Het centrum 
is van prefab beton. Dit materiaal kent 
een hoog isolerend vermogen dat weer 
energie bespaart en is ook nog eens 
de vereiste 60 minuten brandwerend. 
Daarnaast is er bijzonder veel daglicht
toevoer wat het gebruik van kunstlicht 
sterk verlaagt. Verder wordt er uitslui
tend gebruikgemaakt van ledverlich
ting. Het sorteercentrum wordt volgens 
het BREEAMduurzaamheidskeurmerk 
‘outstanding’ gebouwd. DHL tast diep 
in de buidel om dit eigentijdse, project 
te realiseren.

Er zijn 192 laaddocks en voertuigopstel
plaatsen op het terrein aanwezig en er komt 
een ruim buitenterrein met parkeerplaatsen 
en oplaadpunten.

Het centrum is duurzaam en volledig 
zonder gasaansluiting. Dankzij de 
zonnepanelen op het dak wordt het 
complex zelfvoorzienend qua stroom.
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Uw partner voor bedrijfsmatig vastgoed

ONDERHOUD RENOVATIE VERBOUW
Uw bedrijfspand in  

goede staat houden?
Uw gevel, het dak of  

het buitenterrein  
renoveren? 

Uw bedrijfsruimte optimaal 
laten aansluiten op  

uw wensen?

WIE ZIJN WIJ?
ServicebouwPlus adviseert en ondersteunt  
opdrachtgevers van bedrijfsmatig vastgoed.  
 
Hoe? Door u een totaaloplossing te bieden voor 
onderhoud, renovatie en verbouwingen. Hierbij 
hebben wij één doel voor ogen: ervoor zorgen dat 
uw bedrijfspand optimaal aansluit op uw wensen!

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

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