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In april brengen we alweer de 50e 
editie van Industriebouw. Ook uw 
project hierin presenteren?
 
Ga naar 
www.industriebouw-online.nl.
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Heerkens van Bavel bouwt 
uitbreiding voor Protix

Biosystems

Fabriek Protix • Bergen op Zoom

Ruim baan voor insectenkweek
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Tekst: Desiree Scheid

Het nieuwe gebouw voor Protix Biosystems 
is een minimalistisch hightech gesloten 
gebouw omringd door een groene 
insectvriendelijke omgeving. 

De meest geavanceerde insectenfabriek ter wereld staat op 
bedrijventerrein Theodorushaven in Bergen op Zoom. “Protix, een 
jong bedrijf dat klein begon met een proefplant in Dongen, kweekt 
hier binnenkort insecten voor de productie van duurzame eiwitten”, 
vertelt John Rooijakkers van Heerkens van Bavel Bouw. “Wereldwijd 
een schoolvoorbeeld van vernieuwing, mooi om dit proces mee te 
maken en deze uitbreiding neer te zetten.”
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Syboned, voor 
ieder doel het 
juiste paneel  
Syboned leverde in Dongen al sandwichpanelen en 

deuren voor Protix. Een verstandige zet van hoofd

aannemer Heerkens van Bavel Bouw om ze ook bij 

deze nieuwbouw weer te betrekken. “Al die tijd zijn we 

betrokken gebleven bij de ontwikkelingen van Protix”, 

legt Stefan Roeters uit. “Het onderlinge vertrouwen en 

advies leidde ook nu weer tot maatwerk.”

Scheidingswanden en klimaatkamers

Niet alleen de scheidingswanden van Heerkens waren 

de verantwoordelijkheid van Syboned, binnen leverden 

en monteerden zij alle visuele sandwichpanelen. Voor 

de klimaatruimtes van Protix kwamen daar specifieke 

loopdeuren, snelroldeuren, schuifdeuren en wanden

deuren bij.

Besparing met juiste deuren

Daarbij was het belangrijk dat de deuren goed func

tioneren binnen het bedrijf. Om zo de energiekosten 

tot een minimum te beperken. Die besparing begint 

met de juiste afdichting en isolatiewaarde van de deur, 

maar ook niet onbelangrijk is dat de deur niet onnodig 

opent of zelfs open staat. De deuren van Syboned 

hebben een volledig koudebrug vrije constructie en 

zijn gemaakt van makkelijk te reinigen materialen, 

foodsafe coatings of rvs waardoor ze aan de strengste 

eisen voldoen.

Veel deuren

“We zijn nu bijna klaar”, voegt Roeters toe. “Het was 

een redelijk standaard opdracht, maar wel van een 

behoorlijk groot formaat. We zijn nog wel even bezig 

met het afstellen van al die deuren…”

Van der Aa 
Kozijnen  
Van der Aa Kozijnen is geen onbekende voor aan

nemer Heerkens van Bavel Bouw. Al waren het voor

heen de wat kleinere projecten waar hun expertise 

bij gevraagd werd. “Bij deze grote klus leverden we 

alle houten binnenkozijnen”, legt Mark van der Aa uit. 

In Esbeek runt hij het kleine en persoonlijke timmer

bedrijf. “Het bestek van de uitbreiding van Protix 

toonde naast de standaardmaten ook heel wat typen 

kozijnen met speciale hoeken. Daar vonden we ingeni

euze oplossingen voor.”

Afgelopen jaar ging Van der Aa Kozijnen van start met 

een nieuw bewerkingscentrum ‘De Winline 16’. Hier

mee vervingen ze traditionele houtbewerkingsmachi

nes voor een computergestuurde machine met meer 

flexibiliteit en een uptodate profielenbestand. “Deze 

robot kan alles maken zolang je er natuurlijk maar 

voor zorgt dat je de goede dingen programmeert. 

Kozijnen, ramen en deuren worden geproduceerd met 

een akelige precisie.”

“We hebben een volledig ingerichte werkplaats, met 

eigen opslag, machinepark, spuiterij en een plek om 

af te monteren”, gaat Van der Aa junior verder. “Vaak 

komen opdrachtgevers met een idee dat ze ergens 

gezien hebben. Wij zetten dat idee om in ontwerp 

en uitvoering. Dat kunnen ook luiken, lijstwerken of 

trappen zijn. En dat in alle vormen en profileringen, 

gegrond of compleet afgelakt, inclusief beglazing en 

hang en sluitwerk. Onze voorkeur gaat uit naar hout. 

Hout geeft, vinden wij, altijd de mooiste uitstraling.” 

Fabriek Protix • Bergen op Zoom
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Opdrachtgever
Protix BV, Dongen
Hermetia Vastgoed BV, Tilburg

Architect
Kraaijvanger Architects, Rotterdam

Adviseur infra
Grasveld Civiele Techniek, Beek en Donk

Hoofdaannemer
Heerkens van Bavel Bouw BV, Tilburg

W-Installaties
A. de Jong Installatietechniek,  Schiedam

E-Installaties
TES Installatietechniek, Tilburg

Klimaatbeheersing
Alius Climate, Eersel

Grondwerken
Bartels Grondwerken BV, Moerstraten

Staalconstructie
Van Ee Staalspecialisten BV, Barneveld

Kozijnen
Van der Aa Kozijnen vof, Esbeek 

Gevels
Syboned BV, Hedel

Gevel- en dakbeplating
Hardeman en Van Harten BV, Lunteren

Bruto vloeroppervlak
Totaaloppervlakte: 12.100 m2

Bedrijfsvloer: 11.700 m2

Binnen een jaar
“Het bouwen van een fabriek van 14.000 
vierkante meter is natuurlijk niet uniek”, 
legt projectleider Rooijakkers verder uit. 
“De hallen met kantoor, de schil aan de 
buitenkant, alles was redelijk standaard. 
Na de ontwikkelingsfase bij Heerkens 
van Bavel Bouw zijn we als bouwer Protix 
gaan begeleiden in het verdere ontwerp, 
zowel bouwkundig als constructief. Als 
aanstuurder schakelden we snel tussen 
alle partijen. Het stond binnen een jaar, 
bijna tegen alle bouwtrends in. Eind 2017 
vonden de eerste gesprekken plaats en nu 
is het pand bijna klaar. Klasse, maar bin-
nenin is het pas werkelijk uitzonderlijk.”

Klimaatkamers met eisen
Een minimalistisch hightech gesloten 
gebouw omringd door een groene insect-
vriendelijke omgeving. Binnen openbaart 
een speciale routing de wondere wereld 
van Protix. Een hygiënische en strak 
georganiseerde omgeving waarin op 
industriële schaal hoogwaardige eiwit-
ten en vetten worden geproduceerd. 
Vooral gemaakt van de larven van de 
zwarte soldatenvlieg. Protix kweekt deze 
insecten met miljoenen tegelijk, laat ze 
groeien en verwerkt ze tot diervoeding. 
Daarbij gebruiken ze biologische afval-
stromen. Dit alles gebeurt in heel veel 
kleine binnenruimtes. Klimaatkamers 
met specifieke eisen. Heerkens van Bavel 
Bouw speelde daarop in met de nodige 

ingrepen in zowel het bouwkundige deel 
als bij de installaties. 

Integratie gebouw en techniek
“Zo hebben we wel 400 gaten in het dak 
geboord, om allerlei kanaaltjes voor 
luchtinstallaties die op het dak staan 
mogelijk te maken. En hebben we in 
een eerder stadium, naast Kraaijvanger 
Architects, een bouwkundig tekenbu-
reau ingeschakeld om alle uitwerkingen 
in BIM te zetten. Gezien de grootte en 

Protix kweekt 
insecten met 
miljoenen tegelijk, 
laat ze groeien en 
verwerkt ze tot 
diervoeding

Eind 2017 vonden de eerste 
gesprekken plaats en nu is het pand 
op bedrijventerrein Theodorushaven 
in Bergen op Zoom bijna klaar.
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Specialistische kennis voor 
een totale klimaat oplossing
Als technische groothandel en kenniscentrum op het gebied van duurzame energie werd AliusEnergy door 

Protix gevraagd mee te denken over het gehele klimaatconcept voor de eiwitproductie in Bergen op Zoom. 

“Binnen dit bureau is AliusClimate vervolgens dé specialist in duurzame klimaatbeheersing”, verklaart 

Stefan Bazelmans. 

Verwarmen, verkoelen, bevochtigen en filteren

“Via open gesprekken waarbij Protix op hoog niveau de theoretische kant benaderde, vulden wij de prak

tische kant in. Het hele jaar door overal een perfect binnenklimaat. Onze ervaring met klimaatkasten en 

luchtverdeling kwam hierbij van pas, opgedaan in de agrarische en industriële sector. Dat leidde tot een 

complete ventilatie, een klimaatinstallatie voor de hele productielijn. Op het dak staan nu 25 klimaatkas

ten met in totaal 750 duizend kuub lucht. Deze kunnen we verwarmen, verkoelen, bevochtigen en filteren.” 

Optimale luchtverdeling

De juiste lucht moet wel op de juiste plek in de fabriek komen. Het duurzame gedachtegoed en het ge

wenste systeem van Protix verwerkte en ontwikkelde AliusClimate vervolgens tot een optimale specifieke 

luchtbehandeling voor de verschillende productiehallenruimtes. De investering in duurzame klimaattech

niek reduceert daarbij het energieverbruik en bespaart kosten. En een optimaal werkklimaat verhoogt ook 

nog de productiviteit.

Lichaamswarmte nabootsen

“De commissioning van de installatie is volop bezig”, vertelt Bazelmans verder. “Tegelijkertijd zijn ook de 

laatste werkzaamheden op het gebied van afwerking bezig. Om zo realistisch mogelijk te testen wordt 

in de afzonderlijke cellen warmteapparatuur geplaatst. We bootsen de lichaamswarmte van de insecten 

gewoon na, om werking en sturing van het systeem zo goed mogelijk te controleren. Kijken of de theorie 

achter de engineering ook in de praktijk precies zo werkt.”

Fabriek Protix • Bergen op Zoom
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Your climate  
in control

STRONG IN REDUCTION

• Custom-made Climate concepts

• CO2 reduction

• Sustainable HVAC systems

• Tailor-made software and service

For more information: 
www.aliusenergy.nl/climate

Meerheide 101  |  5521 DX Eersel  |  The Netherlands

+31 (0) 497 820 240  |  info@AliusClimate.com SUSTAINABLE ENERGY

UW PARTNER
IN CIVIELE TECHNIEK

Grasveld Civiele Techniek is een 
adviesbureau dat samen met 
haar klanten bruggen bouwt 
van het allereerste concept tot 
het uiteindelijke resultaat.
Wilt u weten hoe?  
Neem dan contact met ons op.

Grasveld Civiele Techniek B.V.    -    Rijakkerweg 5A    -    Beek en Donk    -    Tel. 0492-468219    -    www.grasveldct.nl    -    info@grasveldct.nl

de gewenste techniek was er behoefte 
aan uitwerking in een 3D-model.” Door 
BIM-modellen te linken aan de gemodel-
leerde installaties van Protix ontstond 
een goede integratie tussen gebouw en 
techniek. De innovatieve procestechniek 
was ook de reden om twee installateurs 
aan te trekken. Een voor het gebouwge-
bonden deel, de ander voor de luchtbe-
handeling in de insectenkamers.

Uitwisseling tools
Protix koos ook voor het in eigen beheer 
aansturen van de partijen die zich be-
zighouden met de inrichting. Daar heeft 
Rooijakkers vervolgens wel bij gehol-
pen. “Een aantal handzame tools die we 
tijdens de bouw gebruikten, zoals de 
LEAN-sessies, stelden we uiteraard ter 
beschikking.”
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Deventerweg 5, 
3771 NP Barneveld
0342-493 555
www.vaneestaal.nl

Staal Totaal, dat is ons verhaal!

dé specialisten in dak- en wan
dbeplating

D hardeman-vanharten.nl

Staaltotaal, dat 
is ons verhaal
De vele installaties op het dak vroegen het nodige van de 

staalconstructie. Geen enkel probleem voor Van Ee Staalspeci

alisten. Zelfs toen de uitbreiding nog op een andere locatie en 

in kleinere vorm gepland stond, waren ze al betrokken. Ger

ben van Beek van Van Ee Staalspecialisten dacht uitgebreid 

mee en paste de ontwerpen telkens weer aan.

“De staalconstructie van Protix was natuurlijk fors”, legt Van 

Beek uit. “Het voordeel van de cocreatie was dat we het aan 

de voorkant al konden oppakken en dat onze specifieke ken

nis op staalgebied meegenomen werd in het proces. Op deze 

manier bedachten we samen slimme ideeën.” 

“In eerste instantie hadden we alleen opdracht voor de 

constructie. Maar opdrachtgevers kennen onze visie over 

Staaltotaal. Al snel volgde ook de opdracht voor de trappen 

en balustrades en hekwerken. Meestal worden de constructie 

en de trappen en balustrades bij twee verschillende partijen 

uitbesteed. Nu nam het echter zorgen weg bij de hoofdaan

nemer Heerkens van Bavel Bouw. We waren zelf verantwoor

delijk voor afstemming en exacte aansluiting.”

Fabriek Protix • Bergen op Zoom

Binnen openbaart een 
speciale routing de wondere 

wereld van Protix. Een 
hygiënische en strak 

georganiseerde omgeving 
waarin op industriële schaal 

hoogwaardige eiwitten en 
vetten worden geproduceerd. 

BARTELS GROEP

- Grond-, weg- en waterbouw
- Groen en Agro
- Leverantie van zand, teelaarde en granulaten
- Toepassen van diverse secundaire bouwstoffen
- Uitvoeren van landbodem sanering
- Uitvoeren van waterbodem sanering
- Uitvoeren van infrastructurele werken
- Uitvoeren van waterbouwkundige werken
- Industriële logistieke dienstverlening

Gareelweg 26, 
Moerstraten
Tel. 0165-302 451 /   
 0165-304 251
Fax 0165-303 251
info@bartelsbv.com

www.bartelsbv.com
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Uw partner in geïsoleerde
sandwichpanelen en deuren! 

Syboned BV | Veldweg 6c | 5321 JE  | Hedel
073 - 599 1965 | Info@syboned.nl

Het is tijd  
voor een 
nieuwe  
generatie
houten 
kozijnen. 

Mark van der Aa, zoon en opvolger van Fred van der AA 
machinale timmerwerken zet ons familiebedrijf voort. 
Uiteraard met de vertrouwde AA-kwaliteit dankzij onze 
geavanceerde houten kozijnenfabriek met o.a. ‘Winline 
16’, het bewerkingscentrum dat is uitgerust met een up 
to date profi elenbestand. Nieuwsgierig? Bestel direct via:

VANDERAA-KOZIJNENFABRIEK.NL
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Vernieuwde opvanglocatie voor 
Leger des Heils Utrecht

Leger des Heils • Utrecht

Opdrachtgever
Leger des Heils, Utrecht

Ontwikkelaar
Stichting Leger des Heils Welzijns- en 
Gezondheidszorg, afdeling Vastgoed en 
Facility Management

Architect 
Mex Architects, Bilthoven

Constructeur
IKAABEE, Den Dolder

Hoofdaannemer    
Aannemingsbedrijf C. van der Grift, 
Harmelen

E-installatie
ERDO-electro

W-installatie
Breman Installatiegroep, Genemuiden

Staalbouw 
Benschop Konstruktie

Binnen beglazing
Jagema Glas, Linschoten

Marmoleum
Vallen Living, Harmelen

Gietvloeren
DIBA Groep, Uden

Bouwprogramma
Sloop en herbouw van dagopvang met 
39 begeleide clientwoningen, waarvan 
7 MiVa

Bouwperiode
Eind 2017 - voorjaar 2019

In opdracht van het Leger des Heils levert aannemingsbedrijf C. van der Grift uit Harmelen over enkele 
weken een bijzonder project op. Aan de Utrechtse Oudwijkerveldstraat opent de nieuwgebouwde 
LDO; laagdrempelige opvang voor Utrechters die maatschappelijk buiten de boot dreigen te vallen. 
Bewoners van de LDO krijgen beschikking over een eigen kamer en basisbenodigdheden. Vaak 
betreft het dak- en thuislozen of mensen met psychosociale problemen. Zij staan onder permanente 
begeleiding van het Leger, 24 uur per dag. Van de 39 cliëntenwoningen zijn er zeven geschikt gemaakt 
voor minder validen. Verder is er plek voor gezamenlijke ruimtes en een kantoorfunctie.

Het gaat om sloop en herbouw van een be-
staande, binnenstedelijke locatie. De Oud-
wijkerveldstraat ligt in Oudwijk, een van 
oudsher chique vooroorlogse buurt net ten 
oosten van Utrecht-Centrum. De sloop van 
het bestaande gebouw startte eind 2017. 
Opdrachtgever is Stichting Leger des Heils 
Welzijn- en Gezondheidszorg. Projectleider 
Jeroen de Koning van aannemingsbedrijf 
C. van der Grift vertelt dat, na de sloop 

Gedeelde muur stutten
Een bijzondere hobbel bij de sloop was 
een scheidingswand met een belendend 
perceel waarop beide panden steunden. 
De sloop van het pand van het Leger des 
Heils had daardoor invloed op de con-
structie van het naastgelegen gebouw, 
aldus De Koning. “Een tegenvaller voor 
het Leger des Heils, want we moesten 
daarom eerst de constructie versterken. 

van het bestaande gebouw, een speciale 
heistelling werd opgericht om trilling-
vrij te kunnen heien. “Die techniek heet 
Drilling Push Aside, afgekort DPA. Daarbij 
komt ook geen grond naar boven omdat 
die opzij gedrukt wordt. We moesten heel 
voorzichtig omgaan met de ondergrond, 
omdat die binnen de grenzen valt van een 
gebied dat voor de Gemeente Utrecht van 
mogelijk archeologisch belang is.”
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Tekst: Bert Vooijs, visualisaties: mex architects

Aan de Utrechtse 
Oudwijkerveldstraat 
opent de nieuwe LDO-
locatie van het Leger des 
Heils; laagdrempelige 
opvang voor Utrechters 
die maatschappelijk 
buiten de boot dreigen 
te vallen.

Een bijzondere hobbel 
bij de sloop was een 
scheidingswand met een 
belendend perceel waarop 
beide panden steunden.
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Daggeldersweg 17 • 0348 – 741 495 • www.erdo-electro.nl

ontwerpen – tekenen – installeren

Uw allround installateurKUNSTSTOFVLOEREN
VOOR ELK PROJECT

0413  27 41 05    WWW.DIBAGROEP.NL

PROFESSIONEEL IN VLOERTECHNIEK

DIBA HOME

PROFESSIONEEL IN VLOERTECHNIEK

DIBA HOME

DIBA GROEP
VLOEREN MET EEN MISSIE

JagemaGlas – 
Sterk in glas dat 
sterk moet zijn
Zoekt u robuust glas voor een balustrade, een vloer, een 

trap, een geluidswerende gevel of een dak, dan kun-

nen wij iets bijzonders voor u maken. Onze vakmensen 

hebben veel ervaring in het verwerken van profielglas, 

glazen bouwstenen, gelaagd glas, gehard veiligheidsglas 

en brandwerend glas. Tevens verzorgen wij de complete 

montage van prefab glazen bouwsteenelementen. Kijk 

voor meer informatie op onze website.

Leger des Heils • Utrecht

Dit heeft extra tijd en geld gekost, maar 
we hebben het samen goed opgelost.”

Samen werken en leren
Hij vindt het fijn om samen te werken 
met het Leger des Heils: “Zij hebben hun 
eigen bouwdeskundigen op een afdeling 
Vastgoed en Facility Management. Die 
deskundigen beoordelen mede ons werk. 
Zo kunnen ze verbeterpunten aanvoeren 

Bewoners van de 
locatie krijgen de 

beschikking over een 
eigen kamer en basis-

benodigdheden.
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Benschop Konstruktie
Energieweg 17A

3481 MC Harmelen
0348-446411

info@benschopkonstruktie.nl
www.benschopkonstruktie.nl

 Sterk in glas dat sterk moet zijn

 De Beide Vlooswijkenlaan 21 - 3461 GB Linschoten - Tel: 06-22223027

www.jagemaglas.eu

ken op een geslaagd bouwproject. Het 
ontwerp van Mex architects uit Bilthoven 
past goed in de omgeving, zowel qua 
kleurstelling als in zijn vormgeving. De 
oplevering van de LDO wordt verwacht 
in maart 2019. 

waar wij ook in de toekomst iets aan 
hebben.” De afdeling Vastgoed en Facility 
Management zorgt door heel Nederland 
voor ontwikkeling en uitvoering van 
bouwprojecten voor het Leger des Heils.  
Uiteindelijk kan De Koning terugkij-

De nieuwe locatie heeft naast 
39 cliëntwoningen ook een 
aantal gezamenlijke ruimtes 
en een kantoorfunctie.
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Letterlijke en 
figuurlijke 
ondersteuning 
met staal
constructie
 

Bij de sloop en herbouw van de Laagdrempelige opvang 

van het Leger des Heils aan de Oudwijkerveldstraat is 

Benschop Konstruktie uit Harmelen verantwoordelijk 

voor de gehele staalconstructie en het bijbehorende 

tekenwerk. Benschop maakte ook alle stalen buitentrap-

pen, de trapleuningen en de toegangspoort. 

Daarnaast was het bedrijf betrokken bij het stutten van 

een scheidingswand om constructieproblemen bij het 

naastgelegen pand te voorkomen, aldus eigenaar-direc-

teur Jan Benschop: “We bouwden een complexe, onder-

steunende staalconstructie voor dat doel. In een later 

stadium, tijdens de bouw, hebben we die constructie in 

delen weer gedemonteerd.”

Benschop Konstruktie is in 2000 opgericht en inmiddels 

gegroeid tot zeven man personeel. Het bedrijf heeft zich 

gespecialiseerd in metaalconstructies van staal, roestvrij-

staal en aluminium. Benschop ontwerpt, maakt en plaatst 

hekwerken, carrosserieën et cetera, van stukwerk tot 

serieproductie, en werkt vooral voor de zakelijke markt. 

Elektronische 
installatie: 
van sfeer tot 
veiligheid
ERDO Electrotechniek BV uit Woerden is specialist in het 

leveren en monteren van complete elektrotechnische 

installaties of onderdelen daarvan. Vaak zijn die instal-

laties inclusief inbraakbeveiliging met bijvoorbeeld 

camerasurveillance en toegangscontrole. “Een dergelijke 

installatie zijn we nu aan het aanleggen aan de Oud-

wijkerveldstraat”, zegt Ronald Duits. “Daarnaast zijn we 

verantwoordelijk voor de projectverlichting, zowel in de 

gezamenlijke ruimtes als in de kantoren en privévertrek-

ken. In de grote huiskamer gaat het uiteraard ook om 

sfeerverlichting.”

De zeven woningen die geschikt gemaakt worden voor 

minder valide bewoners, worden voorzien van specifieke 

installaties. Daarbij hoort bijvoorbeeld een alarmerings-

koord. Als de bewoner valt en niet meer overeind kan 

komen, waarschuwt hij of zij de begeleiding met gebruik 

van dit langs de vloer en muur gespannen koord. 

ERDO Electrotechniek werkt zowel voor bedrijven als 

particulieren en verzorgt na de aanleg desgewenst ook 

service en onderhoud voor de elektronische installaties. 

Ook voor de aanleg van data- en telecomnetwerken, al of 

niet met glasvezeltechniek, draaien de specialisten van 

ERDO hun hand niet om. 

Leger des Heils • Utrecht
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Duurzaam, 
slijtvast en 
eenvoudig 
te reinigen: 
marmoleum
Een instellingsgebouw als de laagdrempelige opvang 

stelt andere eisen aan stoffering dan een gemiddelde 

woning of een kantoor. De muren, de trappen en de 

vloeren moeten slijtvast zijn en eenvoudig te reinigen. 

Bovendien geldt tegenwoordig voor ieder bouwproject 

dat duurzaamheid en gebruik van natuurlijke materialen 

voorop staan.

Ricardo Vallen van Vallen Living kreeg opdracht vloer-

bedekking te verzorgen voor de cliëntenwoningen en 

 algemene ruimtes in het project. “Wij werken vaker sa-

men met Van der Grift”, zegt hij. “Tot beider tevredenheid. 

Het gaat erom duidelijke afspraken te maken en die goed 

na te komen. Met elkaar meedenken en meewerken en 

dat alles voor een redelijke, marktconforme prijs.”  Van de 

kleinste tot de grootste opdracht. Bij het huidige project 

is sprake van het leveren en leggen van ongeveer 1.500 m2 

vloerafwerking, maar soms kan dat het drie- of viervou-

dige zijn. In het geval van de LDO van het Leger des Heils 

viel de keuze op marmoleum: een 100%  natuurlijke vloer-

bedekking die aan alle gestelde eisen van duurzaamheid 

en reinigingsgemak voldoet. 

Gegoten 
badkamervloer 
met holle 
plinthoek
Aan de Oudwijkerveldstraat kreeg DIBA Groep uit Uden 

de opdracht vloeren te gieten voor alle badkamers in het 

gebouw. De groep is actief in Nederland en België en ver-

zorgt kunststof vloeren voor diverse branches, van auto 

en horeca tot industrie en zorg. 

Niek van Engelen vertelt dat voor de laagdrempelige 

opvang de keus viel op een PU gietvloer met een holle, 

opstaande hoek. “Dat zorgt dat de vloeren gemakkelijker 

schoon te houden zijn. Hygiëne is tenslotte erg belangrijk 

in een instelling als het LDO.” Voordeel van een gietvloer 

is dat deze geheel naadloos wordt gelegd. Ook dat draagt 

bij aan de hygiëne en het schoonmaakgemak. De badka-

mervloeren werden onder afschot gegoten: het onderlig-

gende cement was al gestort. Bij een normaal afschotper-

centage kan de gietvloer dan aangebracht worden zonder 

dat deze de neiging vertoont waterpas te gaan liggen.

DIBA levert vloeren in alle denkbare kleuren, aldus Van 

Engelen: “We kunnen desgewenst ook een decoratief 

vlokje instrooien in een kleur die de klant kiest. Dat heeft 

als voordeel dat de vloer minder besmettelijk is.” Normaal 

wordt in natte ruimtes vaak een antisliplaag aangebracht 

op de gietvloer. “Dat laatste was hier niet het geval”, ver-

volgt hij. “Wederom om het reinigen te vergemakkelijken. 

Overigens is de vloer van zichzelf al licht stroef.” 
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Tekst: Marcel Migo

Utrechtse
Werkspoorfabriek:
meer dan behouden 
voor de toekomst
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Utrecht • De Werkspoorfabriek

Decennialang was het Utrechtse bedrijf Werkspoor 
een nationaal begrip. Het was een van de belangrijkste 
werkgevers van de stad, duizenden mensen verdienden 
er hun brood. De Nijmeegse Waalbrug werd door dit 
Utrechtse bedrijf gebouwd. Werkspoor leverde ook 
markante, beeldbepalende industriële bebouwing 
op: de Werkspoorkathedraal en de Werkspoorfabriek, 
beide gebouwd aan het begin van de twintigste eeuw. 
Dankzij Van Kessel Bouw BV uit Geldermalsen kunnen 
ze straks, lang nadat de oorspronkelijke bedrijvigheid 
vertrok, nog heel lang mee, al is hun bestemming 
spectaculair gewijzigd.

Het complex wordt opgedeeld in vele 
verschillende units waar allerlei 
bedrijven zullen huisvesten.
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H.J. Metaalbewerking B.V. 
Mijlweg 5A

4131 PJ  Vianen

Tel: 0345-680575
Fax: 0345-680885
Mob: 06-53609359

Internet: www.hjmetaalbewerking.nl 
Email: info@hjmetaalbewerking.nl  

C i r c u l a i r  -  R a z e n d s n e l  -  E l k e  m a a t

w w w . s u s t a i n e r h o m e s . n l
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Duurzaam, flexibel en 
erg mooi
De prachtige binnenruimten van de Werkspoorfabriek zijn 
duurzaam en flexibel dankzij een uniek modulair bouwsys-
teem, bedacht, ontwikkeld, geproduceerd en gebouwd door 
Sustainer Homes.

Gert van Vugt, algemeen directeur van Sustainer Homes, licht 
de bedrijfsfilosofie toe: “Wij bouwen duurzaam, circulair en 
onder architectuur. Onze bijdrage aan de Werkspoorfabriek 
is daar een goed voorbeeld van.” Op basis van CNC-gefreesde 
houten elementen ontwierpen ze een bouwsysteem waar-
mee bedrijfshallen kunnen worden omgevormd tot hoog-
waardige en aanpasbare ruimtes. Door de combinatie van 
parametrisch ontwerp en computergestuurde technieken 
passen alle onderdelen perfect in elkaar én wordt de ruimte 
optimaal ingevuld. Van Vugt: “Het resultaat is een gebouw 
dat je snel kunt assembleren en aanpassen aan de verande-
rende behoefte.”

Eldin Fajkovic is parametrisch ontwerper en ontwikkelde het 
box-in-box concept. Het systeem is zeer geschikt voor grote 
ruimten die, op een duurzame manier, in kleinere comparti-
menten moeten worden opgedeeld. Fajkovic: “Alle verbindin-
gen zijn geoptimaliseerd voor deze setting, van luchtvoch-
tigheid tot een bijna schroefloze montage.” Hierdoor is de 
indeling geheel reconfigurabel. “Nu zijn dat veel kleine ruim-
tes; straks zijn het misschien wel enkele grote ruimtes. Wat de 

toekomst ook vraagt, de Werkspoorfabriek is erop voorbereid.”

Maatwerk in 
metaal
H.J. Metaalbewerking uit Vianen produceerde, leverde en 

monteerde diverse metalen constructies en elementen voor 

de Utrechtse Werkspoorfabriek. Directeur Jeroen Brouwer: 

“Eerder deden we dat ook al voor de Werkspoorkathedraal, 

vlak naast de Werkspoorfabriek.” H.J. Metaalbewerking 

werkte ook toen samen met Van Kessel Bouw en ook nu is 

het weer een uitstekende combinatie. Brouwer: “Het loopt 

gewoon heel goed, vooral omdat we heel open en eerlijk naar 

elkaar zijn.”

H.J. Metaalbewerking levert op opeenvolgende momenten 

in het bouwproces in en van de Werkspoorfabriek. Brouwer: 

“Op dit moment zijn we bezig met de trappen. Eerder hebben 

we de puien geproduceerd en gemonteerd, ongeveer 20 stuks 

van 4 bij 4 meter. En we begonnen met de staalconstructies, 

zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant.” 

Het inmiddels 15 jaar oude concern probeert waar mogelijk 

maatwerk te leveren en stelt zich graag flexibel op. “Ook de 

doorlooptijden zijn kort bij ons.” Brouwer: “We proberen altijd 

in oplossingen te denken.” 

De Werkspoorfabriek • Utrecht
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Projectmanagement
Kijk op Bouwen, Breukelen

Architect
Zecc Architecten, Utrecht

Installatie-advies
Hans van Dam Projectmanagement, 
Schoonhoven

Hoofdaannemer
Van Kessel Bouw BV, Genemuiden

Kantoorindeling conform het 
“box in box”-systeem
Sustainer Homes, Utrecht

E-Installatie
Baas Telecom & Installaties West BV, 
Lijnden

W-Installatie
H2O Installaties, Woerden

Gevelpuien
J.M. van Delft, Drunen

Staalconstructies en stalen 
puien
HJ Metaalbewerking, Vianen

De Werkspoorfabriek is een industriële 
loods van 178 meter lang. De werk-
zaamheden hieraan zijn nog volop 
bezig. Naast de Werkspoorfabriek staat 
de Werkspoorkathedraal. Dat project 
ving enkele jaren gelden al aan, maar 
ook daar wordt nog volop aan gewerkt. 
Directeur Hans van Kessel van Van Kes-
sel Bouw: “Bouwen doe je echt samen. Je 
kunt dergelijke projecten niet doen als je 
geen ijzersterk team vormt van specia-
listen die oprecht gelukkig worden van 
dit soort bijzondere architectuur.”

Beide gebouwen krijgen een nieuwe 
functie. Ze worden opgedeeld in vele 
verschillende units waar allerlei bedrij-
ven zullen huisvesten. In de kathedraal 

gaan daarnaast evenementen plaats-
vinden, terwijl ongeveer de helft van de 
fabriek plaats zal bieden aan brouwerij 
De Leckere. 

Karakter blijft behouden
Hoewel de bestemming van de kolossale 
loods dus helemaal wijzigt en heel veel 
verschillende gebruikers krijgt, blijft het 
karakter ervan zoals het is, inclusief de 
oude bakstenen en de karakteristieke 
gele kraanbanen. 
De binnenkant verandert uiteraard fors. 
Zo komt er onder meer een insteekvloer, 
waardoor de capaciteit van de anders 
wel erg hoge ruimtes veel optimaler 
benut wordt. 

Respect
Van Kessel heeft zeer veel waardering 
voor de opdrachtgever die bereid is 
geweest risico te lopen voor het pu-
blieke welzijn. “Met dit project is echt 
belangrijk industrieel erfgoed gered.” 
Hij spreekt met veel respect over het 
gebouw. “Het is een heel intensief proces. 
Een project als dit kun je niet ‘blind’ ma-
ken. We moeten oog en oor hebben voor 
alle partijen en dit zo efficiënt mogelijk 
combineren en realiseren. Normaal 
gesproken dient een gebouw de mens. 

In de Werkspoorfabriek is een 
insteekvloer gebouwd, waardoor de 
capaciteit van de anders wel erg hoge 
ruimtes veel optimaler benut wordt.
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Entrees 
op maat
“Na eerdere samenwerkingen aan de renovatie 

van de Werkspoorkathedraal en het Werkspoor-

café zijn wij wederom blij met het vertrouwen 

van Van Kessel Bouw B.V. om ook mee te mogen 

werken aan de transformatie van de Werkspoor-

fabriek”, vertelt Joost Brooijmans, calculator 

staal bij JM van Delft & zn.

De Fabriek is het ‘kleine’ broertje van de naast-

gelegen Kathedraal. Bij het ontwerpproces van 

de Werkspoorfabriek is daarom goed gekeken 

naar de succesformule van de eerder door JM 

van Delft & zn gerealiseerde entrees van de 

Werkspoorkathedraal.

“De gevel wordt voorzien van enorme glaspar-

tijen met daarin hoge stalen entreedeuren. Een 

verrassende eigenschap is dat de glaspartijen 

met deur en al kunnen verschuiven om zo 

groot materiaal in en uit de Werkspoorfabriek 

te transporteren. Daarnaast bieden de pro-

fielstalen deuren van het type Jansen Janisol 

de gebruikers de kwaliteit en eigentijdse look 

die perfect aansluit bij het ontwerp van ZECC 

Architecten, aldus Brooijmans.” 

Aannemer 
Baas B.V.
De complete elektrotechnische installatie voor de 

Werkspoorfabriek wordt, net als eerder gebeurde voor 

de Werkspoorkathedraal, gerealiseerd door aannemer 

Baas B.V. Het gebouw krijgt veel verschillende gebrui-

kers, die worden allemaal op maat bediend. Daarnaast 

zijn er de publieke gedeelten waar eveneens zaken als 

wifi, elektronica e.d. moesten worden aangebracht. 

Projectleider Dick van der Werf licht toe: “Al helemaal 

aan het begin van het proces zaten we aan tafel, heb-

ben we goed geluisterd en zijn we vervolgens instal-

laties gaan ontwerpen. We waren dus al aanwezig bij 

de advisering. We houden rekening met de wensen 

van de klant.” 

Op dit moment is Baas druk bezig voor de bierbrouwe-

rij in de Werkspoorfabriek. Van der Werf: “All ellectric 

allemaal. We hebben er een trafo geplaatst met een 

vermogen van 1600 kVA aansluiting. Op het dak komt 

0,4 megawatt aan zonnepanelen. Zo kan de zelf op-

gewekte groene stroom direct ingezet worden.”

Van der Werf: “Beide gebouwen, de kathedraal en 

de fabriek, bevatten studio’s, waar datanetwerken, 

met glasvezel, voor ontworpen zijn. Het zijn grote 

complexen, dus dat gaat om flinke netwerken. 

Natuurlijk moesten daar ook de switches ingebouwd 

worden, om het netwerk robuust te houden. Je hebt 

te maken met verschillende gebruikers, dus dat moet 

je goed afschermen.”

De Werkspoorfabriek • Utrecht
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www.jmvandelft.nl

Energie, water en data voor iedereen. 
Betrouwbaar en duurzaam comfort; 
daar zorgen wij samen voor.

Baas verzorgt zowel ondergrondse infrastruc-
turen als bovengrondse netwerken en inpandige 
 installaties.
Wij staan naast onze klanten en helpen hun van 
A tot Z bij uitdagingen op het gebied van energie, 
water en data. Zo kunnen we betrokken zijn bij 
advisering, engineering, aanleg en realisatie en 
service & beheer.

Contactgegevens

 www.baasbv.nl

 088-2227000

 www.facebook.com/baasbv

 www.linkedIn.com/company/baasbv 

 088-2227000

Hier moet de mens soms wat concessies 
doen, maar de schoonheid en de sfeer 
van het gebouw maakt alles dubbel en 
dwars goed.”

De Werkspoorfabriek staat in het 
Werkspoorkwartier, gelegen tussen de 
Cartesiusweg en het Amsterdam Rijn-
kanaal in Utrecht. Naar verwachting zal 
over enige tijd hier ook nog een nieuw 
paviljoen verrijzen nabij de haven en 
wordt het trafo-huis gerenoveerd. Het 
gebied wordt nu al benut voor allerlei 
evenementen. Dat zal komende jaren 
alleen maar toenemen.

Door de combinatie van 
parametrisch ontwerp 
en computergestuurde 
technieken passen alle 

onderdelen perfect in 
elkaar én wordt de ruimte 

optimaal ingevuld.

Alle verbindingen zijn 
geoptimaliseerd voor deze setting, 
van luchtvochtigheid tot een bijna 

schroefloze montage.
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Renovatie Crematorium Usselo in

Enschede

Crematorium Usselo • Enschede

Opdrachtgever
Crematoria Twente, Enschede 

Architect 
BCT Architecten, Enschede

Adviseur Technische Installaties
Technion Adviseurs, Heerenveen

Hoofdaannemer
Aannemersbedrijf Bramer B.V., 
 Vriezenveen

E- en W-installaties
Klein Poelhuis, Winterswijk

Dakbedekking
Roofcon Dakwerken, Enschede

Bouwprogramma
Renovatie crematorium 

Bouwperiode
April 2018 – december 2019

Bruto vloeroppervlakte
4.113 m2

Tekst: Astrid Berkhout

De renovatie van Crematorium Usselo verloopt in vier fasen. De eerste 
fase is inmiddels afgerond, hierin werden de kantoren gerenoveerd en 
uitgebreid en de grootste gastenkamer met de omliggende ruimtes werd 
onder handen genomen. Het crematorium blijft gedurende de verbouwing 
in bedrijf. Mede daardoor is het een hele uitdaging voor het bouwteam 
om het geheel in goede banen te leiden en overlast rondom en tijdens de 
crematieplechtigheden te voorkomen.

“Het is vooral organisatorisch een be-
hoorlijke puzzel”, vertelt Renco Paarhuis 
van aannemersbedrijf Bramer. “In onder-
ling overleg met Crematorium Twente 
worden het aantal crematies én de 
tijdstippen afgestemd op de intensiteit 
en fasering van de renovatie.”

Openheid en transparantie
Het bestaande gebouw - inclusief de 
natuurstenen schil aan de buitenkant 
- blijft behouden maar het wordt wel 
helemaal gestript. “Doordat in de loop 
der tijd steeds delen zijn aangebouwd 
en verbouwd, staan er kolommen op 
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Crematorium Usselo in Enschede 
wordt ingrijpend gerenoveerd. 
Eind 2019 staat er een fris en 
modern complex.

De klassieke H-vorm, 
met de aula’s in het 
hart van het gebouw, 
blijft behouden.
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Ingrijpende renovatie 
Crematorium Usselo
Crematorium Usselo te Enschede, het grootste crematorium 

van Nederland, ondergaat momenteel een aanzienlijke 

verbouwing. Eind 2019 moet er een fris, modern crematorium 

staan dat perfect kan voldoen aan de wensen en eisen van 

nabestaanden in deze tijd.

“We hebben in ons ontwerp gekeken hoe we de accommo-

datie kunnen verbeteren zodat ook de dienstverlening beter 

wordt”, aldus Cees de Boer van BCT Architecten, die tevens 

fungeert als projectleider. In bouwkundig opzicht worden 

geen grote ingrepen verricht. “We respecteren het bestaande 

pand, dat dateert uit de jaren ’70. De klassieke H-vorm, met de 

aula’s in het hart van het gebouw, blijft behouden.”

Nieuw interieur

De bestaande ruimtes worden vooral lichter en opener dankzij 

onder andere nieuwe glazen puien. En waar mogelijk worden 

ze ruimer gemaakt. Logistieke belemmeringen - veelal het 

gevolg van de uitbreidingen die het crematorium in de loop 

der jaren heeft ondergaan - worden weggenomen.

Tevens komt er een terrasvoorziening én twee professionele 

horecakeukens. Ook het interieur ondergaat een metamorfo-

se, de drie aula’s met bijbehorende gastenkamers krijgen ieder 

een eigen kleurstelling. “Allemaal rustige, natuurlijke kleuren, 

zodat ruimtes ontstaan waarin het prettig is om te verblijven.” 

Aan de achterkant realiseert men een open kantoorruimte 

met afgesloten concentratieplekken en vergaderzalen.

Duurzaam gebouw

Naast grootschalige asbestsanering is ook verduurzaming van 

het pand een belangrijk aandachtspunt. “Het hele gebouw 

wordt geïsoleerd en voorzien van HR++ isolatieglas en led-

verlichting. Daarnaast komt er een warmtepomp. Daarmee is 

het zeer energiezuinig.”

Ingrijpende 
renovatie van 
het dakwerk
Reeds in het beginstadium is RoofCon Dakwerken, gespecia-

liseerd in platte en licht hellende daken, betrokken om mee 

te denken over de best passende oplossing voor de renovatie 

van het dakwerk van het crematorium.

Dit resulteerde uiteindelijk nog in een andere materiaalkeuze. 

“Oorspronkelijk had men een Wédéflex systeem in gedach-

ten”, vertelt Nick Tuin van RoofCon Dakwerken. Gezien het 

beperkte budget is echter gekozen voor een SBS dakbaan, 

370K24. Deze gewapende dakbaan is gemaakt van elasto-

meer bitumen met brandvertragende eigenschappen en een 

polyester-glas combinatie inlage. De bovenzijde is afgewerkt 

met zwart granulaat en de onderzijde is voorzien van weg-

brandfolie. “De dakbaan is blijvend flexibel en wordt mecha-

nisch aangebracht. Deze oplossing is financieel aantrekkelij-

ker, terwijl er toch sprake is van een goede levensduur.”

Nachtdiensten

De bestaande dakbedekking wordt gebruikt als onderlaag. 

Daar bovenop brengt RoofCon de nieuwe dakbedekking aan. 

“We hebben bouwfysisch berekend hoeveel extra PIR isolatie 

we moeten aanbrengen om het dak straks te laten voldoen 

aan de heersende normen.” Verder plaatst men kappen voor 

de afwerking. Last but not least installeert RoofCon een com-

pleet veiligheidssysteem met aanlijnpunten. Om de overlast 

voor het publiek te beperken, draaien de medewerkers van 

RoofCon - op eigen initiatief - de komende tijd alleen nacht-

diensten. “In fase twee gaan we aan de voorkant aan de slag, 

dus het kan bijna niet anders. We passen ons graag aan om 

het werk toch gewoon te kunnen uitvoeren.”

http://www.bctarchitecten.nl/
http://www.roofcon.nl/


plekken die niet meer gewenst zijn. Deze 
worden weggehaald en de constructies 
worden hierop aangepast om de ge-
wenste openheid en transparantie te 
realiseren.” Verder past men gevels aan 
en treft men isolerende maatregelen. De 
daken worden voorzien van nieuwe dak-
bedekking en isolatie, waarbij rekening 

werkzaamheden van ‘aula zuid’ en de 
bijbehorende ontvangstruimte. Daarna 
volgen de ‘kleine aula’ en de ‘aula west’ 
en bijbehorende gastenkamers. Ook de 
ovenruimte wordt gerenoveerd. Het is 
de bedoeling dat de werkzaamheden dit 
jaar worden afgerond.

Enschede • Crematorium Usselo

wordt gehouden met het aanbrengen 
van zonnepanelen. “Tevens nemen we 
het omliggende groen en de patiotuinen 
onder handen.”

Planning 
Inmiddels is fase twee van start gegaan 
en is men begonnen met de sloop-

Het bestaande gebouw - inclusief de natuurstenen schil aan de 
buitenkant - blijft behouden maar het wordt wel helemaal gestript.

Ook het interieur ondergaat 
een metamorfose. Er wordt 
gebruik gemaakt van rustige 
en natuurlijke kleuren.
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Een geïntegreerd 
systeem 
voor koelen, 
verwarmen en 
ventileren
De E- en W-installaties van Crematorium Usselo voldoen 

niet meer aan de eisen van deze tijd. Deze worden tijdens de 

renovatie dan ook volledig vernieuwd door totaalinstallateur 

Klein Poelhuis.

Om te beginnen legt men een compleet nieuwe elektrische, 

verlichtings- en sanitaire installatie aan. Verder komt er een 

nieuw luchtbehandelingssysteem op het dak, dat zorgt voor 

een aangenaam en gezond binnenklimaat voor de gasten 

én medewerkers. Deze regelt via een gebouwbeheersysteem 

middels een variabel volume het CO2-gehalte in de diverse 

ruimtes. Hiertoe wordt tevens een VRF-systeem (warmte-

pomp) geïnstalleerd, dat koelen, verwarmen en ventileren 

integreert. Uiteraard alles volledig elektrisch, gericht op een 

gasloze toekomst.

Een lastige puzzel

“Omdat er in de loop der tijd verschillende uitbreidingen zijn 

geweest, kostte het vooral voor de elektrotechnische instal-

laties heel wat uitzoekwerk om de juiste leidingen te kunnen 

afkoppelen”, aldus René Fokkink van Klein Poelhuis. “Daar-

naast moeten we natuurlijk steeds zorgen dat het gedeelte 

van het crematorium dat nog in bedrijf is, gewoon gebruik 

kan maken van noodzakelijke voorzieningen als licht, audio 

en verwarming. Het hele bouwproces is dan ook van tevoren 

van a tot z goed doordacht.” De jarenlange ervaring van Klein 

Poelhuis komt hier uitstekend van pas. “Uiteindelijk is de 

samenwerking met alle betrokken partijen echter bepalend. 

Bij een complexe renovatie als deze kun je altijd onverwachte 

zaken tegenkomen, het gaat erom hoe je die samen oplost.”
Winterswijk | Emmeloord  | Hengelo | Gladbeck (D)

Energiek in duurzaamheid

Installatietechniek
Klantgericht meedenken en realiseren van al uw  
installatiewerken, zowel particulier als projectmatig.

Beheer, Service en Onderhoud:
Voor het snel en accuraat verhelpen van storingen  
en het onderhouden van uw installaties. 

 adres Lorentzstraat 12
  7102 JH Winterswijk
 telefoon 0543 56 11 00
 website  www.kleinpoelhuis.com

RoofCon Dakwerken

Tinsteden 18, 7547 TG Enschede, t: 053 - 230 74 60, m: info@roofcon.nl, www.roofcon.nl

U Specialist voor zowel: Bitume, kunststof en EPDM

Waar kwaliteit, betrouwbaarheid en een professionele aanpak voorop staat!

Crematorium Usselo • Enschede
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bouwt duurzaam distributie-
centrum in Bleiswijk

Hoogvliet

Opdrachtgever
Hoogvliet, Alphen aan den Rijn 

Ontwikkelaar
Hoogvliet, Alphen aan den Rijn 

Architect
Arcadis, Arnhem
(gebouwontwerp, programma
management en bouwbegeleiding)

Adviseurs
Witron, Venray
(logistiek design)

Casco Bouw (inclusief 
 industriële afbouw)
ASK Romein, Roosendaal

E- Installatie
Van Dijnsen Installatietechniek, Breda

Sprinklerinstallatie
Aqua+, Goor

Werktuigbouwkundige 
 installaties en koeltechniek
Warmtebouw/RetailTechnics, Utrecht 

Bouwprogramma
Distributiecentrum, servicecentrum 
(inclusief kantoren) en slagerij

Bouwperiode
Maart 2018 – 2020

Bruto vloeroppervlakte
72.000 m2

Tekst: Astrid Berkhout Bleiswijk • Distributiecentrum Hoogvliet

In maart 2018 is supermarktketen Hoogvliet gestart met 
de bouw van een geheel nieuw distributiecentrum op 
bedrijventerrein Prisma in Bleiswijk. Op een stuk grond van 

13 hectare wordt een pand van maar liefst 72.000 m2 
gerealiseerd, met ook nog eens de optie tot 

uitbreiding met 10.000 m2 in de toekomst. 
Naar verwachting neemt Hoogvliet 

het distributiecentrum in 
2020 in gebruik.

De verschillende bouwdelen 
worden voorzien van een 
onderbouw en een staalconstructie.
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Nieuwe logistieke backbone
Momenteel heeft Hoogvliet nog een 
groot distributiecentrum in Alphen, 
maar het is de bedoeling om de activitei-
ten vanaf 2020 te concentreren in Bleis-
wijk. Op hetzelfde terrein is sinds januari 
2016 al een Hoogvliet-bakkerij gevestigd. 
In de nieuwbouw komt niet alleen een 
distributiecentrum voor o.a. droge krui-
denierswaren, versproducten, gekoelde 
en diepvriesproducten, ‘crossdock’ stro-
men en emballageverwerking, maar ook 
een servicecentrum (inclusief kantoren 
en opleidings- en trainingsfaciliteiten) 
en een slagerij. Door functies zo veel 
mogelijk te combineren op één locatie 
beschikt Hoogvliet straks naar eigen zeg-
gen over “een robuuste nieuwe logistieke 
backbone voor de toekomst”. Dankzij de 
nieuwste technieken wordt het logis-
tieke proces grotendeels gemechaniseerd 
en geautomatiseerd. Daardoor worden 
de kosten voor distributie en logistiek 
zo laag mogelijk gehouden. Dit is voor 
Hoogvliet noodzakelijk om concurrerend 
te kunnen zijn (en blijven).

Een mooi geheel
De verschillende bouwdelen worden voor-
zien van een onderbouw en een staalcon-
structie. Bijzonder is de lichte constructie, 
die bestaat uit betonvloeren van slechts 
25-30 cm. Zonder dat dit overigens ten 
koste gaat van stijfheid en draagvermo-
gen. Het gevolg: minder wapening en een 
aanzienlijke besparing in de kosten. Een 
logistieke gang vormt het verbindende 
element tussen de afzonderlijke delen. 
Voor de afwerking van het gebouw maakt 
men gebruik van een betonnen, geïso-
leerde plint van 3 meter, met daarboven 
sandwichpanelen. Hierdoor vormt het 
distributiecentrum een mooi geheel met 
de reeds bestaande bakkerij. 

BREEAM Outstanding
De ambities van Hoogvliet zijn ook hoog 
op het gebied van duurzaamheid. Het 
streven is uiteindelijk te voldoen aan 
de eisen van het certificaat BREEAM 
Outstanding. In de nieuwbouw worden 
dan ook zo veel mogelijk milieuvriende-
lijke en energiebesparende maatregelen 

toegepast. Zo is gekozen voor energie-
zuinige installaties en energiezuinige 
koeltechniek, waaronder een innova-
tieve industriële CO2-bedrijfskoeling 
voor de 32.000 m2 aan gekoelde hallen; 
de restwarmte wordt opgeslagen in een 
koude-warmte-opslag-installatie en 
via warmtepompen, hergebruikt voor 

Bleiswijk • Distributiecentrum Hoogvliet

Op een stuk grond van 13 hectare 
wordt een pand van maar liefst 
72.000 m2 gerealiseerd.

Het is de bedoeling 
om de activiteiten 
vanaf 2020 te 
concentreren in 
Bleiswijk
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Van Dijnsen is trots om een bijdrage te kunnen leveren aan dit 

grotendeels geautomatiseerde en duurzame distributiecentrum.

Hoogvliet past in haar ontwikkelingen zo veel mogelijk milieu

bewuste en energiebesparende oplossingen toe om aan de 

ambitieuze duurzaamheidsdoelstelling, BREEAM  Outstanding te 

voldoen. Ook de engineering en realisatie van Van Dijnsen levert 

hier een bijdrage aan.

Het project omvat detailengineering, leveren, aanbrengen, 

bedrijfsvaardig opleveren van de midden spanningsinstallatie 

van 15MVA, 8 transformatoren van 2000kVA, hoofdschakel en 

verdeelinrichtingen, railkokersystemen, voedingen, potentiaal

vereffening, kanalisatie, noodstroomvoorziening voor kritieke 

computergestuurde processen, krachtinstallatie, verlichtings

armaturen, verlichtings en centrale noodverlichtingsinstallaties, 

datanetwerk (glasvezel en koper), camerabewaking, toegangs

controlesysteem, inbraakbeveiliging en brandmeldinstallatie. 

Van Dijnsen zorgt voor een integratie met het GBS middels KNX 

en Dali voor aansturing van de verlichting, storingsopvolging en 

monitoring energieverbruik conform BREEAM.

Duurzame samenwerking Van Dijnsen = continu blijven investe

ren in ecologische maatregelen, voorzieningen voor veiligheid, 

welzijn en comfort van de medewerkers en in langdurige en 

opbouwende samenwerkingsverbanden.

het verwarmen van de kantoren en 
het voorverwarmen van proceswater 
voor de slagerij. Verder gebruikt men 
HVAC-regelstrategieën voor de klima-
tisering van de enorme hallen met 
droge  kruidenierswaren.

Ook duurzame bouw
In de kantoren van het servicecentrum 
zijn allerlei technische voorzieningen 
getroffen om zorg te dragen voor een 
gezond en comfortabel binnenklimaat. 
Gevels, daken en vloeren worden opti-
maal geïsoleerd. Het distributiecentrum 
krijgt met bijna 23.600 m2 PV-panelen 
op het dak (300 Wp per stuk) bovendien 
een van de grootste zonnedaken in 
Nederland. Tevens komt er een grijswa-
tercircuit. Ook tijdens de bouw zelf wordt 
rekening gehouden met de BREEAM-
ambitie. Om de gewenste ligging van 1,20 
boven straatniveau te realiseren, vult 
men bijvoorbeeld op met grondstoffen 
uit ‘secundaire bron’, specifiek thermisch 
gereinigd zand. Daarnaast voldoen 
bouwmaterialen, staal en beton aan de 
hoogste duurzaamheidsnormen.

Van Dijnsen en Hoogvliet: een duurzame samenwerking!

Distributiecentrum Hoogvliet • Bleiswijk

Voor de afwerking van het 
gebouw maakt men gebruik van 
een betonnen, geïsoleerde plint 
van 3 meter, met daarboven 
sandwichpanelen.

Industriebouw • februari 2019 • 34

http://www.vandijnsen.nl


B o u w e n  m e t  K e n n i s  v a n  c o n d i t i e s

www.romaned.nl, Ramgatseweg 19, Raamsdonksveer, tel: 0162 512012  

Roma, uw partner voor isolatiebouwconcepten
en isolerende bedrijfsdraaideuren.
Met longlife bouwdetails voor écht duurzaam bouwen.

Wij bouwen aan ...

Nieuwbouw Exotenlocatie Moerdijk

Op hetzelfde terrein is sinds januari 2016 al een Hoogvliet-bakkerij gevestigd.
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Duurzaam

Bakker Barendrecht • Barendrecht

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!

Heembouw ontwikkelt en realiseert op basis van een ontwerp van DENC voor Bakker Barendrecht een 
gekoeld distributiecentrum op bedrijventerrein Nieuw Reijerswaard in Ridderkerk. Het wordt een DC van 
ruim 30.000 m2 met 900 m2 kantoorruimte, waaronder een loodskantoor, op een kavel van 6,6 hectare. 
Het pand wordt duurzaam en energiezuinig gebouwd en past daarmee perfect bij de groene ambities van 
het bedrijventerrein. De bouw is in 2018 gestart en de verwachte oplevering is medio 2019.

bedrijfspand voor Bakker Barendrecht 
op groen bedrijventerrein
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Opdrachtgever
Bakker Barendrecht BV, Ridderkerk

Hoofdaannemer design & build
Heembouw Holding BV 

Architect
DENC Netherlands BV, Tilburg

Sandwichpanelen
KIM Nederland BV, Apeldoorn

Bouwprogramma
Distributieruimte met kantoren

Bouwperiode
Medio 2018 – medio 2019

Bruto vloeroppervlakte
33.474 m2

Tekst: Ton van de Laar

Bakker Barendrecht
Bakker Barendrecht is onderdeel van 
Greenyard, een uit België stammende 
multinational op het gebied van de 
handel in en de bereiding van groente 
en fruit. Dankzij Bakker Barendrecht 
kunnen de klanten van een toonaange
vende Nederlandse supermarkt groente, 
fruit en afgeleide producten hamsteren. 
Daarnaast levert Bakker Barendrecht 
producten aan de voedselverwerkende 
industrie en exporteert het groente en 
fruit naar het buitenland. Het bedrijf 
heeft vestigingen in Ridderkerk, Ossen
drecht en het Tsjechische Divisov.

Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard
Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard 
heeft een strategische ligging pal aan 
de snelwegen A15 en A16, op slechts 
10 kilometer afstand van de Rotterdamse 
havens en nauwelijks een uurtje rijden 
van Schiphol. Ideaal voor de AGFsector, 
waarin tijd een belangrijke factor is in 
verband met de versheid van de produc
ten. Bakker Barendrecht was al gevestigd 
op het naastgelegen industrieterrein 
Verenambacht in Ridderkerk en ziet de 
nieuwe vestiging op Nieuw Reijerwaard 
als een belangrijke uitbreiding van haar 
capaciteit, midden in het geografische 
hart van de AGFsector in Nederland.

Duurzaamheid en ambitie
Nieuw Reijerwaard moet het meest 
duurzame AGFlogistieke bedrijventer
rein van Europa worden. Zo komen er 
drie grote windmolens te staan en zullen 
er enkel energiezuinige panden gebouwd 
worden. Het bedrijfsgebouw van Bakker 
Barendrecht past perfect in die ambitie. 
Het heeft straks de BREEAM classificatie 
‘Excellent’ en gaat voorzien in haar eigen 

energiebehoefte, onder andere middels 
pvpanelen op het dak.
De ambities die bouwer en ontwikkelaar 
Heembouw heeft op bedrijventerrein 
Nieuw Reijerwaard stoppen niet bij de 
bouw van het bedrijfspand voor Bakker 
Barendrecht. Inmiddels heeft de huisar
chitect van Heembouw, Habeon Archi
tecten, de schetsen al klaar voor nog een 
voor de AGFsector bestemd pand met 
twee distributiehallen van 30.000 m2 
elk. Een terrein van twaalf hectaren, pal 
naast dat van Bakker Barendrecht, is 
hiervoor gereserveerd.

Het nieuwe distributiecentrum heeft straks de BREEAM classificatie ‘Excellent’ en 
gaat voorzien in haar eigen energiebehoefte door onder andere pv-panelen op het dak.

Op bedrijventerrein Nieuw Reijerswaard ontwikkelt Heembouw een gekoeld 
distributiecentrum van ruim 30.000 m2. De verwachte oplevering is medio 2019.
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Gemeentewerf • Apeldoorn

Het ontwerp wordt 
vergeleken met een 
pizzadoos, waar via twee 
gaten twee bierflesjes 
doorheen staken.
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Tekst: Loek Schaap

Bouw
nieuwe gemeentewerf 
in Apeldoorn Noord

In de gemeente Apeldoorn verrijst een nieuwe werf die als basis gaat dienen voor de 
groenvoorziening en de gladheidsbestrijding. De nieuwe gemeentewerf in Apeldoorn Noord 
krijgt een markante overkapping met daarop circa 600 zonnepanelen, met een meeropbrengst 
aan energie om zelfs aan andere gemeentelijke gebouwen stroom te leveren. Een werf, niet als 
sluitstuk, maar als een goed doordacht, duurzaam en fraai gebouw.
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Switch Energy B.V.
Schiedamse Vest 95D
3012BG Rotterdam

Switch mee

Opdrachtgever 
Gemeente Apeldoorn

Architect
Mies Architectuur, Ede

Architect
Courage Architecten, Apeldoorn

Hoofdaannemer
Aannemingsbedrijf Draisma BV, 
 Apeldoorn
 
Constructeur
Adviesbureau Lüning BV, Velp

Bouwdirectie
CBB, Arnhem

E- en W-installaties
Linthorst Techniek BV, Wenum Wiesel

Grootkeukeninstallatie
Kampri BV, Kampen

Adviseur installaties
Bordewijk De Adviseurs BV, Apeldoorn
 
Zoutsilo’s
Aebi Schmidt Nederland BV, Holten

PV-installatie
Switch Energy BV, Rotterdam
 
Infrastructuur en bestratingen
NTP Infra BV, Hattem
 
Metaal- en staalconstructie en 
stalen trappen
Tasche Staalbouw en Tasche Stalen 
Trappen, Albergen

Aluminium kozijnen
HARO Aluminium Veenendaal BV, 
Veenendaal

Dak- en wandbeplating 
Olthof Beplating, Nijverdal

Vloerbedekkingen
M2 Vloeren BV, Hoogland
 
Plafond- en wandsystemen
Vense Projecten BV, Apeldoorn

Bouwperiode
Mei 2018 – maart 2019

Bruto vloeroppervlak
Ca. 2.500m2

Gemeentewerf • Apeldoorn
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“Het is een heel uitdagend ontwerp ge-
worden van Courage en Mies”, zegt Hans 
Mulderij, hoofd Nieuwbouw bij Aan-
nemingsbedrijf Draisma uit Apeldoorn. 
“Lars Courage en Michel Richter hadden 
het ontwerp tijdens een brainstorm-
avond tezamen met ook de eindgebrui-
kers bedacht, als geintje getypeerd met 
een pizzadoos, waar via gaten twee 
bierflesjes als symbool van de zoutsilo’s 
doorheen staken. Een compleet zweef-
dak gaat eroverheen. Daardoor hebben 
ze een groot oppervlak weten te creëren 
boven de uiteindelijke gemeentewerf 
waarop die zonnepanelen geplaatst 
worden. Er zitten twee grote gaten in, 
daartussenin zitten de silo’s verwerkt.” 
De unieke overkapping zorgt niet alleen 
voor de samenhang tussen het gasloze 
werfgebouw, de loodsen en de twee 
grote zoutsilo’s, maar vooral voor een 
forse energieopwekking door de circa 
600 zonne panelen, waarbij ook andere 
gemeentelijke gebouwen in hun stroom-
behoefte worden voorzien. 

Industriebouw • februari 2019 • 41

https://www.draisma.nl/
https://www.draisma.nl/


Ontdek de vloer die 
bij je past!
“Indrukwekkend, niet qua grootte maar in de zin van een 

mooie bouw”, vertelt Peter Jan van Lunteren spontaan over de 

architectuur van de nieuwbouw van de gemeentewerf Noord 

in Apeldoorn, en dan vooral over de in hout afgewerkte zout-

silo’s. Van Lunteren is eigenaar van M2 Vloeren BV, een bedrijf 

dat gespecialiseerd is in vloerafwerkingen en vloersystemen 

voor bedrijven, winkelformules en instellingen. “De architect 

had bij ons de stalen aangevraagd, dan is het ook leuk om 

samen te werken met die architect.”

M2 Vloeren levert intensieve projectbegeleiding vanaf het 

vloeradvies tot aan de oplevering. In de showroom in Hoog-

land probeert men voor zowel particulieren als bedrijven 

samen te ontdekken welke rubber-, vinyl-, tapijt-, parket- of 

gietvloer het beste past. 

Ook is M2 Vloeren gespecialiseerd in het storten van beton-

vloeren, gietdekvloeren en zandcementvloeren. Van Lunteren: 

“Machinaal kunnen we zelfs tot 25.000 kg direct vanuit de 

vrachtwagen egaliseren, dan heb je dus ook minder afval. Dit 

doen we allemaal in eigen beheer, waardoor de aannemer 

een aanspreekpunt heeft voor alle vloerafwerking.”

Voor respectievelijk de kantoorruimtes, toiletruimtes/keuken/

kantine en de berging zal M2 Vloeren 440 m2 Bolon pvc ge-

weven vinyl, 400 m2 PU gietvloeren en 80 m2 rolcoating vloer 

aanbrengen op de gemeentewerf. 

Alle kennis, 
vakmanschap 
en enthousiasme 
in huis
Olthof Beplating te Nijverdal, een zelfstandige, mid-

delgrote onderneming, met circa vijftien medewerkers 

die van aanpakken weten, wil graag tevreden gezichten 

zien. Enthousiast, oplossingsgericht en met vakmanschap 

heeft Olthof Beplating in opdracht van aannemingsbe-

drijf Draisma voor de nieuwbouw van de gemeentewerf 

Noord in Apeldoorn de stalen dakplaten, sandwichpane-

len en boeiranden van de verschillende overkappingen, 

het zonnedak en hoofdgebouw geleverd en gemonteerd.

Gemeentewerf Noord, dat als basis gaat dienen voor 

de groenvoorziening en de gladheidsbestrijding in de 

gemeente Apeldoorn, krijgt een heel bijzonder gebouw, 

gasloos en duurzaam gebouwd met een hoogwaardige 

architectuur. Op het complete dak worden zonnepane-

len geplaatst waarbij meer geproduceerd wordt dan 

verbruikt. 

Eigen onafhankelijke zetterij

Jan Visscher, bedrijfsleider bij Olthof Beplating: “Het is nu 

nog even wachten op de zonnepanelen die op het zon-

nedak komen. Daarna kunnen wij de laatste werkzaam-

heden afronden. Het is verder allemaal goed verlopen, 

ook qua planning. We werken vaker voor bouwbedrijf 

Draisma. Het wordt makkelijker doordat ik de uitvoer-

der ken van eerdere projecten. We beschikken over een 

eigen zetterij, zodat we zowel op basis van aangeleverde 

bestektekeningen als op basis van eigen inmetingen en 

tekeningen materialen zo nodig onafhankelijk kunnen 

afwerken voor bijvoorbeeld fabriekshallen en woningen.”

Gemeentewerf • Apeldoorn
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Olthof dak-, wand- en gevelbeplating
Fuutweg 12  •  7442 CL Nijverdal  •  t: +31 548-610571  •  f: +31 548-617818

e: info@olthof-beplating.nl  •  i: www.olthof-beplating.nl
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Zwart zwevend object
De gehele gevelbekleding bestaat uit 
Trespa Pura, onzichtbaar bevestigd. Daar-
door krijgt het gebouw – als een doos 
– een mooie uitstraling, met een dak 
erboven als een zwart zwevend object. 
Mulderij, enthousiast: “Kenmerkend voor 
dit architectenduo. Evenals het vorige 
Werkgebouw Zuid, gebouwd in 2013, 
kent het ontwerp veel donker staal, ge-
combineerd met glas en hout. Er zijn veel 
detailleringen en veelal zijn de oplos-
singen gezocht in kleuren en in directe 
basic afwerkingen. Hun vloeren kennen 
een industriële betonlook, en ook heel 
kenmerkend zijn de grote glasoppervlak-
ken aan de gevels.”

Inpandig en verbindend 
Aannemingsbedrijf Draisma is samen 
met de andere bouwteampartners na 
uitwerking van het schetsontwerp, het 
definitief ontwerp en daarna de werkte-
keningen nu volop bezig met de uitvoe-
ring van het project. De gemeentewerf 
Noord kent met een kelder, begane 
grond en een eerste verdieping in totaal 
drie bouwlagen. Op de begane grond en 
eerste verdieping zijn de kantoren en 
kantine gesitueerd. Mulderij: “De bui-
tenafwerking loopt overigens inpandig 
door. Ook de begane grond heeft, met 

Op het zweefdak boven de 
uiteindelijke gemeentewerf worden 
circa 600 zonnepanelen geplaatst.

De gemeentewerf Noord kent met een 
kelder, begane grond en een eerste 
verdieping in totaal drie bouwlagen. 
Via de hellingbaan kan vanuit de 
werkplaats materieel gepakt worden.

De gehele gevelbekleding bestaat uit 
Trespa Pura, waardoor het gebouw een 
mooie uitstraling krijgt met een dak 
erboven als een zwart zwevend object.
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Vliesgevels met 
doorvalveilige 
ruiten
De nieuwe gemeentewerf in Apeldoorn is ook voor Gevel-

bouwbedrijf Haro Aluminium Veenendaal BV een uniek 

project. Haro Aluminium heeft voor de kantoorruimtes 

400 m2 aluminium vliesgevels met grote glasoppervlak-

ken en de shadowbox panelen geleverd en gemonteerd. 

Met name de vliesgevels vormen het visitekaartje van dit 

mooie pand. “De gevels zijn qua combinatie specifiek voor 

dit project ontworpen”, licht projectleider Jan Otse toe. 

Aluminium profielleverancier Reynaers is vanaf het engi-

neeringstadium betrokken bij het ontwerp. De gevel met 

ruiten kent geen borstweringen. “Door de grote glasvlak-

ken heb je vanuit het kantoor een geweldig uitzicht, maar 

het moet wel doorvalveilig zijn. Vandaar dat de ruiten be-

staan uit zonwerend triple glas met doorvalveilige ruiten 

aan de binnenzijde om aan de veiligheidsvoorschriften te 

voldoen.” 

In het ontwerp zijn duurzaamheid en functionaliteit de 

belangrijkste voorwaarden. Bij de gebruikte profielseries 

en glassoorten is daarom gekozen voor producten met 

een hoge isolatiewaarde. De productie van de vliesgevels 

en de kozijnen vond plaats in de eigen productiehal met 

een geautomatiseerd machinepark. De moderne produc-

tiefaciliteiten zijn berekend op de hoge kwaliteitseisen 

die worden nagestreefd. De samenwerking met Aanne-

mingsbedrijf Draisma is in zeer goede harmonie verlo-

pen. “Zelfs het probleem om onze gevels om die unieke 

staalconstructie van het zwevende dak met die zware 

geprononceerde kolommen heen gemonteerd te krijgen, 

werd in goed overleg goed opgelost”, aldus Jan Otse.

Bouwen van 
binnenuit!
Vense Projecten BV uit Apeldoorn biedt een 

compleet pakket als het gaat om afbouwen. 

Van vloer- en wandafwerking tot plafond en 

daar tussenin, van een complete kantoor- en 

keukeninrichting tot en met het laatste gordijn 

aan toe. Voor nieuwbouw-, verbouw- en renova-

tieprojecten van aannemers en particulieren, zo 

bevestigt Arjan van de Kolk van Vense Projecten, 

met daarbij de slogan: ‘Bouwen van binnenuit!’

Van de Kolk: “Voor het nieuwe hoofdgebouw van 

de gemeentewerf Noord in Apeldoorn leveren 

en monteren wij Metalstud scheidingswanden, 

systeemplafonds, maar ook andere types pla-

fonds, zoals houtwolcementplafonds. Hout-

wolcement wordt hier in de kelder toegepast, 

evenals zo vaak in parkeergarages, rechtstreeks 

aangeschroefd tegen het bouwplafond voor de 

akoestiek en de afwerking. Momenteel zijn we 

bezig met het mooiste onderdeel, een keuze 

van de architect voor een zichtbaar plafond in 

de kantoren, een geperforeerd en geïsoleerd 

damwandplafond. Een prettige samenwerking 

met aannemingsbedrijf Draisma is het vermel-

den waard.”

Gemeentewerf • Apeldoorn
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HARO
ALUMInium

HARO
ALUMIniumLUMIniumLUMIniumLUMInium

www.haroalu.nl

Haro Aluminium Veenendaal B.V.
Wageningselaan 62
3903 LA VEENENDAAL
Tel. +31 (0)318 541679
Fax.+31 (0)318 540514
E-mail: info@haroalu.nl

HARO Aluminium Veenendaal BV is vanaf het begin van de jaren ’90 het 
adres voor levering en montage van aluminium gevel producten, zoals: 
ramen, deuren, vliesgevels, automatische deuren, serres en brandwerende 
kozijnen.

HARO Aluminium is actief in zowel nieuwbouw als renovatie in de 
utiliteitsbouw, kantorenmarkt, winkels, showrooms, zorg, scholen en 
andere overheidsgebouwen. Ook in de woningbouw worden steeds 
vaker aluminium kozijnen toegepast. Op onze website 
www.haroalu.nl vindt u een overzicht van een aantal 
zakelijke en particuliere projecten.

een doorlopende vlonder, eveneens een 
verbinding van binnen naar buiten. Als 
de schuifdeuren opengaan, ontstaat er 
een groot buitenoppervlak.” In de kelder 
zijn de sanitaire ruimtes, kleedruim-
tes, werkplaats en fietsenopslag. Via de 
hellingbaan kan vanuit de werkplaats 
materieel gepakt worden. De twee open 
loodsen zijn bestemd voor stalling van 
de zoutstrooiers. 

Hoogwaardige conservering
Op het terrein wordt met de twee dub-
belwandige – met houten buitenbe-
kleding opgebouwde – zoutsilo’s een 
knipoog gemaakt naar de Alpenlanden, 
waar dergelijke silo’s veel voorkomen. 
Mulderij: “Er is met de coatings van de 
staalconstructies die het dak en de silo’s 
dragen, een hoogwaardige conservering 
van het materiaal toegepast, hier een 
bewuste keuze voor staal.”
Aannemingsbedrijf Draisma is een breed 
georiënteerd allround bouwbedrijf, actief 
in nieuwbouw, renovatie, restauratie, 
service & onderhoud en eigen project-
ontwikkeling. “Dikwijls kiezen wij de 
specials, projecten die een ander laat 
schieten. Elk project is uniek en bij-
zonder. Iedere keer weer een specifieke 
aanpak met de juiste partijen en eigen 
personeel”, besluit Mulderij.

Industriebouw • februari 2019 • 45



Gemeente verdient aan 
haar zonnedak
Gemeentewerf Noord, die als basis gaat dienen voor de groenvoorziening en de gladheidsbestrijding 

in de gemeente Apeldoorn, krijgt een markante overkapping met daarop circa 600 zonnepanelen. Deze 

kap zorgt niet alleen voor de samenhang tussen het werfgebouw, de loodsen en de twee grote zoutsi-

lo’s, maar vooral voor een forse energieopwekking, ook voor de buren. Verantwoordelijk voor de levering, 

plaatsing en monitoring van de gehele zonnestroominstallatie is Switch Energy BV uit Rotterdam. “Op 

het zonnedak en de bijgebouwen plaatsen we respectievelijk 488 en 93 LG mono black panelen”, pre-

ciseert Tim Meuwsen, projectleider bij Switch Energy. “Het mooie aan dit project betreft natuurlijk het 

zwevende dak. Het is een mooi nieuwbouwproject met een duurzame uitstraling van een gemeente die 

op dat gebied voorop loopt.” 

Engineeringsplan

De gemeente Apeldoorn had daarbij de wens: met het beschikbare dakvlak een zo hoog mogelijke 

opbrengst van Kilowattuur (kWh) per jaar. Philippe Korff de Gidts, junior engineer bij Switch Energy, ver-

antwoordelijk voor het engineeringsplan: “Bij de aanbesteding waar voornamelijk op hoogte-opbrengst 

werd geselecteerd, is dat ook waarop wij het gewonnen hebben. Wij hebben dat zo slim mogelijk 

aangepakt en uiteindelijk een installatie ontworpen, die zoveel mogelijk opbrengst oplevert tegen een 

economisch verantwoorde prijs.” 

Meuwsen: “Overigens creëren die twee zoutsilo’s die door het dak heen komen een behoorlijke schaduw, 

wat natuurlijk effect heeft op de PV-installatie. Het was aan ons daarbij een goede berekening te maken, 

om in elk geval te voldoen aan de eisen en verwachtingen van de gemeente.” 

Huren en pachten van bedrijfsdaken

Naast aangenomen werk ontwikkelt Switch Energy zelf grootschalige zonneparken op bedrijfsdaken 

vanuit gefinancierde trajecten. Hierbij worden daken en/of grond van klanten gehuurd of gepacht, 

waarop de PV-installaties ontwikkeld en gerealiseerd worden. Switch Energy richt zich op het mkb en 

grootbedrijf, daarbij uitstekend in staat om te ontzorgen en middelgrote tot grote installaties te ontwik-

kelen, financieren, installeren en te exploiteren.

Gemeentewerf • Apeldoorn
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IJzersterk duo in staal!
Als vaste partner van Aannemingsbedrijf Draisma is ook Tasche uit Albergen, specialist in het produce-

ren en monteren van staalconstructies zoals hallen, veestallen, utiliteitsbouw, woningbouw, trappen en 

balustraden, betrokken bij de nieuwbouw van de gemeentewerf Noord in Apeldoorn. De werf gaat als 

basis dienen voor de groenvoorziening en de gladheidsbestrijding in de gemeente. Met twee van de drie 

zusterbedrijven, Tasche Staalbouw en Tasche Stalen Trappen, treedt Tasche op als engineer, producent en 

leverancier van de staalconstructies van het dak en de overkappingen van het hoofd- en werkgebouw. 

Tevens verzorgt men de staalconstructie van de zoutsilo en de stalen binnen- en buitentrappen, hekwer-

ken en balustraden van dit project. 

Staalbouw 

Projectleider Coen Wesselink van Tasche Staalbouw: “Na de engineering vanuit het ontwerp hebben 

we een werkplan opgesteld zodat de constructie zonder onderstempeling stabiel zou blijven tijdens de 

bouwfase. De moeilijkheidsgraad hierbij was het plaatsen van de raatliggers (HEB 700 profielen), die 

een totale lengte van 72 meter hebben en een overkraging van 15 meter aan beide zijden. Een complex 

proces, omdat ze over de gehele lengte werden gesneden en vervolgens als een honingraat in elkaar 

werden gezet. En natuurlijk het speciale transport van deze zware liggers moest georganiseerd en ge-

controleerd verlopen.” 

Stalen Trappen

Ook de hoofdtrappen (met rvs-spandraden), waarbij er geen mogelijkheid was om het van beneden naar 

boven op te bouwen, vergden enige aandacht, licht bedrijfsleider Robert Zegger van Tasche Stalen Trap-

pen toe. Zegger: “De trappen hebben wij overigens allemaal in een drielaags coating laten spuiten tegen 

het invreten van het agressieve zout.” Wesselink over het duoschap van de twee zusterbedrijven: “Wij 

worden veel in combinatie gevraagd, met als groot voordeel dat men één aanspreekpunt heeft en dat 

het project dezelfde uitstraling krijgt.” 
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en een open 
 ontmoetingsplek 
in Stadhuis 
 Amsterdam

Flexplekken

Optimalisatie Stadhuis Amsterdam • Amsterdam

Opdrachtgever
Project Management Bureau Gemeen-
te Amsterdam

Architect
Architectenbureau De Twee Snoeken

Hoofdaannemer
Aannemingsmaatschappij Hegeman 

Elektrotechnische Installaties 
& Brandmeld- en ontruimings-
installaties
Löwik Installatietechniek BV

Sloopwerken
Mol Sloopwerken BV 

Plafond- en Wandsystemen
Punt Systeembouw

Maatwerk Interieur
Hoogendoorn Interieurbouw

Bouwperiode
Maart 2016 - mei 2019

Bruto vloeroppervlakte
24000m2

Bouwprogramma
Optimalisatie Stadhuis Amsterdam 
Perceel 1 
De werkzaamheden van Perceel 1 
bestaan uit de verbouwing van de 
kantoren, de trappenhuizen en de toi-
letten, alsmede de realisering van een 
vergadercentrum en een plaza. 

In onze historische hoofdstad zijn op verschillende 
plekken bestuurlijke organisaties gehuisvest die in 
deze tijd meer openheid en flexibiliteit eisten. Het 
Amsterdamse stadhuis, onderdeel van het pand Stopera, 
staat al ruim dertig jaar midden in Amsterdam: aan de 
Amstel en het Waterlooplein. Tijd voor een verbouwing 
van een van de meest complexe gebouwen uit de 
vastgoedportefeuille van de gemeente Amsterdam.

Op de plek waar zich vroeger vergaderzalen 
bevonden is er een open, overzichtelijk plaza 
gekomen. Het is dé plek waar de burger de 
ambtenaar ontmoet.
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Tekst: Anouk Janssen

Een complete metamorfose 
Hoewel er bouwkundig niks aan het 
pand is veranderd, heeft de binnenkant 
van het stadhuis Amsterdam een ware 
transformatie doorgegaan. In de origine
le indeling bood het stadhuis maar liefst 
6 verschillende entrees en een onheldere 
routing. Met de nieuwe verbouwing is 
de oriëntatie in het gebouw overzich
telijker geworden en zijn de verschil
lende afdelingen in het gebouw logisch 
ingedeeld. De heer Löwik, projectleider 
vanuit hoofdaannemer Hegeman Nij
verdal, licht toe: ‘Er waren veel hokjes in 
het oude stadhuis. In de nieuwe indeling 
zijn grote kantoortuinen gemaakt voor 
meerdere flexplekken. Daarnaast zijn 
er stiltewerkplekken en overlegruim
ten gecreëerd. Op de eerste verdieping 
is een geheel nieuw vergadercentrum 
gemaakt met grote en ruime vertrekken. 
Dit vergadercentrum staat middels een 

In de nieuwe indeling zijn grote kantoortuinen gemaakt voor meerdere flexplekken. 
Ook zijn er stiltewerkplekken, grote bijeenkomstplekken en een vergadercentrum.
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A� ouw met 
oog voor de 

toekomst

www.puntsysteembouw.nl

Punt 
Systeembouw 
Punt Systeembouw B.V. uit Heerhugowaard is door 

Hegeman Nijverdal al in 2016 benaderd om de af-

bouw van de systeemplafonds en de wanden te reali-

seren bij de grootschalige renovatie van het stadhuis.

Momenteel worden de afbouwwerkzaamheden af-

gerond en komt de laatste opleverfase in zicht. Peter 

Strijbis, directeur van Punt Systeembouw, licht toe 

hoe het project verlopen is: “Het was een complex 

project. Uiteraard zijn wij in ons vakgebied gewend 

om te werken met door de opdrachtgever bepaalde 

werktijden om overlast te beperken en het opleveren 

in fases. Bijkomende uitdagingen waren in dit geval 

ook de  locatie van het project en de tijd die deze 

renovatie in beslag heeft genomen. De bouwsector 

stond er bij de start van het werk in 2016 heel anders 

voor dan in 2019 wat tijdens het verrichten van onze 

werkzaamheden voor enige financiële en logistieke 

druk heeft gezorgd. Ondanks deze extra factoren 

is er altijd sprake geweest van een prettige samen-

werking met Hegeman, mijn complimenten!”

Peter Strijbis is erg tevreden over het eindresultaat. 

“Als ik nu door het stadhuis loop, voelt het als een 

ontzettend vriendelijke en prettige plek om te zijn. 

De servicebalies in het midden, de werkplekken aan 

de buitenkant en de algehele uitstraling onder-

strepen dit gevoel.”

Optimalisatie Stadhuis Amsterdam • Amsterdam
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loopbrug en een grote trap in verbinding 
met de nieuw gerealiseerde Plaza op de 
begane grond.

Complexe logistiek in hartje 
Amsterdam
De verbouwing heeft maar liefst 3 jaar in 
beslag genomen omdat het stadhuis al 
die tijd in gebruik moest blijven. Löwik: 
‘Het was een complex project, onder 
andere vanwege het feit dat het Stadhuis 
in gebruik bleef. Veel sloopwerk moest 
bijvoorbeeld tussen 5 en 8 uur ’s och
tends verricht worden om de werkende 
ambtenaren niet te storen. Het project 
is in meerdere deelfasen overgeleverd. 
Bij elke fase moest eerst een verdieping 
verhuisd worden, daarna kon er gesloopt 
worden en dan verder met de verbou
wing. Het was een behoorlijke puzzel 
in de planning. Bovendien zit je in het 
centrum van Amsterdam in een complex 
gebouw, dit bracht ook de nodige logis
tieke uitdagingen met zich mee; som
mige voorraden hebben we via de gevel 
naar binnen moeten brengen. In verband 
met de locatie – pal aan het Waterloo
plein – gebeurde dat veelal ’s avonds.” 

Een ontmoetingsplek
Het ontwerp van het nieuwe stadhuis is 
van Twee Snoeken Architectuur. Op de 
plek waar zich vroeger vergaderzalen 
bevonden is er een open, overzichtelijk 
Plaza gekomen. Het is dé plek waar de 
burger de ambtenaar ontmoet. In deze 
Plaza is ook de bedrijfskeuken geplaatst 
waar de ambtenaren kunnen lunchen. 
“Je kunt zien dat er veel aandacht zit in 
het ontwerp. Er zit een mooie vloer in, 
het interieur is tiptop in orde, de eiken
houten trap met glazen leuning geeft een 
prachtige uitstraling. Met name de Plaza 
en het vergadercentrum zijn twee unieke 
bouwdelen geworden,” aldus Löwik.

Er zit veel aandacht 
in het ontwerp. Er zit 
een mooie vloer in, het 
interieur is tiptop in 
orde, de eikenhouten 
trap met glazen leuning 
geeft een prachtige 
uitstraling.
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Onderaannemer wordt

Uitbreiding Verhagen Dakbedekking • Gameren

Verhagen Dakbedekking BV uit Gameren is 
een van de vaste onderaannemers van het in 
verbouwingen en renovaties gespecialiseerde 
ServicebouwPlus. Toen het bedrijf uit zijn 
jasje groeide, werden de rollen omgedraaid: 
ServicebouwPlus ging de uitbreiding van het 
bedrijfspand van Verhagen verzorgen. Met 
de opdrachtgever als onderaannemer voor de 
dakbedekking, dat dan weer wel.

De uitbreiding sluit 
naadloos aan op het 
oorspronkelijke pand 
dat uit 2007 stamt, 
en gerealiseerd is in 
prefab beton.

opdrachtgever
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Opdrachtgever
Verhagen Dakbedekking BV, Gameren 

Hoofdaannemer
ServicebouwPlus, Nieuwkuijk 

Onderaannemers/leveranciers
Verhagen Dakbedekking BV, Gameren 
(dakbedekking) 

Bouwprogramma
Uitbreiding bedrijfshal
 
Bouwperiode
Februari 2019
 
Bruto vloeroppervlakte
200 m2 

Tekst: Ton van de Laar

Een casco binnen een week
“We werken al jaren op een geweldige 
manier samen met Verhagen en het 
is mooi dat uit die samenwerking nu 
ook deze opdracht voortkomt.” Aan 
het woord is directeur Pieter van Vught 
van ServicebouwPlus. Hij legt uit wat 
de uitbreiding inhield: “We hebben de 
bedrijfshal van Verhagen Dakbedekking 
uitgebreid met 200 vierkante meter. Bij 
de nieuwbouw in 2007 is al rekening 
gehouden met een toekomstige uitbrei-
ding. De achterwand daarvan is toen 
zelfs al geplaatst als erfafscheiding en 
windscherm. De bestaande bouw is 
destijds gerealiseerd in prefab beton, 
geheel volgens ons systeem. We hadden 
dus alle benodigde gegevens in huis. De 
uitbreiding kon daardoor naadloos aan-
sluiten op het oorspronkelijke pand, met 
dezelfde detaillering, dezelfde kleur, de-
zelfde uitstraling en dezelfde structuur. 
Mede door deze grondige voorbereiding 
stond het casco er binnen een week.” 

Ontzorgen en persoonlijke aandacht
Als opdrachtgever had Verhagen Dak-
bedekking na het verstrekken van de 
opdracht weinig omkijken naar de 
uitbreiding. Ontzorgen noemen ze dat 
bij ServicebouwPlus. Het is de kracht van 
zijn bedrijf, zegt Van Vught: “Ons devies 
is ‘Compleet en vertrouwd’. Het betekent 
dat we een goede vertrouwensband creë-
ren met onze opdrachtgevers en hen ver-
volgens al het werk uit handen nemen. 
Het begint altijd met een goed gesprek, 
waarin we alle wensen en behoeften 
inventariseren. Die zetten we om in een 
programma van eisen en vervolgens 
komen we stap voor stap tot een uitvoe-

ringsgereed pakket. Ook het ontwerp en 
de vergunningsaanvraag nemen we de 
klant dus uit handen.”

Onderhoud en renovatie
Het uitvoeren van verbouwingen is 
slechts een van de takken van sport die 
ServicebouwPlus beoefent. Onderhoud 
en renovaties zijn de andere. Van Vught: 
“Bij verbouwingen als die van Verhagen 
Dakbedekking bieden we een 10-jarig 
onderhoudscontract aan. Zo blijven we 
in nauw contact met de klant en zijn we 
altijd op de hoogte van veranderingen 
die gevolgen kunnen hebben voor het 
bedrijfspand.” Dat die aanpak gewaar-
deerd wordt, blijkt uit het klantenbe-
stand voor onderhoud, dat inmiddels 
meer dan 250 relaties omvat.

De uitbreiding sluit ook qua stijl aan op het oorspronkelijke pand. Met dezelfde 
detaillering, kleur, uitstraling en structuur.

De bedrijfshal van Verhagen Dakbedekking 
is uitgebreid met 200 m2.

Als opdrachtgever had Verhagen Dakbedekking 
na het verstrekken van de opdracht weinig 
omkijken naar de uitbreiding.
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Landelijke Opslag voor Archieven

Emmen

Landelijke Opslag voor Archieven • Emmen

Hoofdaannemer Dura Vermeer heeft het voormalig pand van 
de Topografische Dienst te Emmen volledig omgeturnd tot 
een landelijke opslag voor archieven. Dit pand zal vanaf april 
2019 in gebruik genomen worden door het Nationaal Archief 
en dienstdoen als depot voor het algemeen rijksarchief van 
Nederland. Meer dan 750.000 archiefdozen in verrijdbare 
stellingen, met in totaal 90 kilometer aan opslagcapaciteit. 
Dit vraagt om een stevig bouwwerk met zeer hoge 
veiligheidseisen en dat alles binnen een all-electric concept. 
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Tekst: Natasja Bijl

Het voormalig pand 
van de Topografische 
Dienst in Emmen gaat 
onderdak bieden aan 
meer dan 750.000 
archiefdozen in 
verrijdbare stellingen.
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KIJK VOOR INSPIRATIE OP WWW.VERSTEEG.COM
WEGTERSWEG 32 / 7556 BR HENGELO

VRIJBLIJVEND
ADVIES?
BEL ONS OP
074 291 2207 

tel: 085 - 782 71 27 | www.zonsimpel.nl | info@zonsimpel.nl
Specialist in energie besparen!

www.zonsimpel.nl  info@zonsimpel.nl

Exclusief dealer van Sunpower, Solarwatt,Exasun en HRsolar

Distributeur van verlichting en PV-systemen

Meer dan 15 jaar ervaring in duurzame energie

Projecten op nationaal en internationaal niveau

De meest veelzijdige duurzame specialist

Alle installateurs zijn VCA gecerti�ceerd

Erkend zonnespecialist

Installateur van het duurzaamste gebouw ter wereld

PREMIUM PARTNER

Een hoog 
rendement uit 
een dak! 
 

ZonSimpel BV is dé specialist als het gaat om energiebe-

sparing. Het bedrijf heeft een team van specialisten dat 

landelijk opereert en echt alles weet over energieneutrale 

oplossingen. Hiermee is het bedrijf helemaal van nu en 

van de toekomst! 

  

Vanuit de vestiging in Zwolle levert en monteert Zon-

simpel 768 zonnepanelen aan de Landelijke Opslag voor 

Archieven. “Wij zijn bekwaam in duurzame energiebe-

sparing met als corebusiness zonnepanelen. We richten 

ons op bedrijven die bereid zijn om in kwaliteit en lange 

termijn te investeren en leveren uitsluitend premium 

panelen, met een lange levensduur en langdurige ga-

rantieperiode, wel 25 tot 30 jaar. Door de toepassing van 

nieuwere en efficiëntere cel-technieken in onze zonnepa-

nelen geven de panelen een hoge energieopbrengst. Dit 

resulteert in een hogere opbrengst op de lange termijn. 

Bovendien zijn onze zonnepanelen, in tegenstelling 

tot veel andere systemen cradle-to-cradle, oftewel 100 

procent recyclebaar, wat wil zeggen dat er totaal geen 

restafval overblijft”, vertelt Sjoerd Jagersma, eigenaar.  

 

“Dit project hebben wij in de maand februari uitgevoerd 

en behelsde ongeveer drie weken werk, voor ons een mid-

delgroot project. Op de derde verdieping van het gebouw 

bevindt zich de technische ruimte, dit gaf schaduwvor-

ming op het dak van de tweede verdieping. Om toch vol-

doende energie te genereren hebben we met extra hoge 

rendementspanelen gewerkt en deze zo ver mogelijk van 

de technische ruimte afgelegd”, aldus Jagersma.

Landelijke Opslag voor Archieven • Emmen
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Fuhler – Wegenbouw 
Emmen
 

Fuhler is gespecialiseerd in wegenbouw, bestrating, riolering, 

grondverzet en bodemsanering. Voor het project Lande-

lijke Opslag voor Archieven te Emmen hebben ze de totale 

inrichting van het terrein gerealiseerd, in totaal 9.000 m2 tuin 

plus 6.000 m2 verharding. “Bijzonder aan dit werk is onder 

andere het kelderdek dat is afgedekt met een sedum deklaag, 

waardoor het volledig groen is en opgaat in het omliggende 

landschap”, vertelt Marcel Eilering, directeur. “En bij de entree 

is een vijver met daarin een fraai kunstwerk gerealiseerd: een 

ronddraaiende grote kei, een echte eyecatcher. Dit alles is 

ontworpen door een landschapsarchitect.” 

 

Fuhler BV heeft in totaal vier maanden werk verricht, een be-

hoorlijk project dat, mede dankzij een wekelijks afstemmings-

overleg, voorspoedig verliep. Uiteraard speelt hun decen-

nialange ervaring ook een grote rol. Afgelopen juni vierden 

ze hun 80-jarig jubileum! “We zijn een familiebedrijf met 35 

trouwe medewerkers, eigen materieel en een hoge mate van 

deskundigheid. We verzetten bergen met werk!”

Design & build
“Dura Vermeer Bouw heeft in 2015 met 
een Design & Build opgave meegedaan, 
op basis van een Economisch Meest Voor-
delige Inschrijving. Het ontwerp dat wij 
destijds gemaakt hebben, sloot goed aan 
bij de klantwensen waarin de opdrachtge-
ver, het Rijksvastgoedbedrijf, zoveel mo-
gelijk wordt ontzorgd”, vertelt Patrick Kip, 

Projectmanager. “In eerste instantie zou 
het om een interne metamorfose gaan, 
totdat er tijdens de bouw asbest achter 
een van de gevels gesignaleerd werd. Van-
uit de klant kwam er een compleet nieuw 
vraagstuk, namelijk hoe het asbest te ver-
wijderen en een passend nieuw concept 
te maken. Met het complete ontwerp-
team hebben we meerdere oplossingen 

Opdrachtgever
Rijksvastgoedbedrijf, Den Haag

Architect
LKSVDD Architecten, Enschede

Installatieadvies
DWA Installatie- en Energieadvies, 
Bodegraven

Bouwkundige hoofdaannemer
DURA Vermeer Bouw Hengelo, Hengelo

E- en W-Installatie
Linthorst Techniek BV, Apeldoorn

Zonnepanelen
Zonsimpel, Zwolle

Glazen luifels en balustraden
Versteeg Glas B.V., Hengelo

Verwerking beton t.b.v. vloeren
Jadi Bedrijfsvloeren, Rijssen

Grondwerkzaamheden
Fuhler BV, Emmen

Sloopwerkzaamheden en 
 asbestsanering
Kamphuis Sloopwerk en Asbest-
sanering BV, Reutum

Interieurs Elementen
KP Interieur, Haaksbergen

aangedragen. Uiteindelijk is er voor een 
hele grote wijziging gekozen waarbij al-
leen het skelet van het bestaande gebouw 
zou blijven staan. Kortom, alles binnen 
de erfgrenzen is opnieuw gemaakt. Het 
oorspronkelijke gebouw is zelfs van vorm 
veranderd. Hiermee is de omvang van dit 
project verdubbeld en het eindresultaat 
meer dan verbluffend!”
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Veel materiaal 
krijgt een 
tweede leven
Kamphuis Sloopwerken heeft voor dit project al het 

sloopwerk gedaan, ook intern, plus de sanering van 

twee ondergrondse brandstoftanks en asbest. Tijdens 

de eerste stripwerkzaamheden stuitten ze op as-

besthoudend beton in de gevelbeplating. Het betrof 

850m2. Er werden monsters genomen, daarna was 

het wachten op een vergunning.  “Uiteraard loop je 

dan wat vertraging op, gelukkig konden we op een 

ander punt verder gaan met onze werkzaamheden en 

werd het voor ons geen echte stilstand”, vertelt Wout 

Luttikhuis, projectleider. De grootste uitdaging in dit 

project, dat uit drie fasen bestond en waar Kamphuis 

Sloopwerkzaamheden en Asbestsanering vanaf 2016 in 

totaal 60 weken heeft gewerkt, werd het verwijderen 

van vloerdelen. Waarbij andere, naastliggende vloervel-

den moesten blijven liggen en volledig intact moesten 

blijven. Luttikhuis: “Om dit te realiseren hebben we een 

onderstempeling aangebracht, de enorme platen van 

6 bij 240 meter zijn vervolgens uitgezaagd en met een 

kraan omhoog gehesen. Ze zijn door een agrariër uit 

de buurt opgehaald om er een inrit van te maken. Er is 

sowieso veel materiaal hergebruikt, zoals het nood-

aggregaat en de overheaddeuren. Dit ‘tweede leven’ 

dragen wij ook ten volste uit in dochteronderneming 

Kamphuis Omgekeerd Bouwen, waar we geloven in 

met aandacht demonteren en opnieuw neerzetten om 

verspilling tegen te gaan. Dat is duurzaam.” Kamphuis 

is een sterk familiebedrijf dat al 65 jaar bestaat en 

gelooft in de kracht van mens en materieel. www.linthorsttechniek.nl

Landelijke Opslag voor Archieven • Emmen
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KP
INTERIEUR
www.kpinterieur.com

U de wens, wij de oplossing

Gevelmontage

Prefab

Garantie

Bergingen

All-electric
Het voordeel van dit nieuwe concept is 
dat alle ruimtes optimaal kunnen wor-
den benut. Om alle stellingen met dozen 
te kunnen dragen en ervoor te zorgen 
dat de vloeren in de toekomst niet zullen 
gaan doorbuigen, heeft Dura Vermeer 
Bouw de betonconstructie verstevigd. 
Kip: “In het pand zullen straks waarde-
volle stukken liggen. Om die reden zijn 
er in de depots geen ramen geplaatst, 
om de temperatuur zo constant mogelijk 
te houden. Verder is het pand volledig 
brandwerend en er is uiteraard gestuurd 
op een technische installatie met zo 
min mogelijk risico op lekkage. Aan de 
voorzijde van het gebouw, waar twee 
kantoren komen, hebben we de bouw-
schil geopend en een grote raampartij 
aangebracht. Dit maakt het mooi licht. 
Bovendien is het gebouw all-electric, er 
is onder andere gekozen voor warmte-
pompen, warmte- en koudeopslag in de 
bodem, ledverlichting, triple beglazing en 
een zeer hoge isolatiewaarde.”

Het gebouw is all-electric en 
volledig brandwerend. Aan de 
voorzijde van het gebouw, waar 
twee kantoren komen is een 
grote raampartij aangebracht.
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Bouw Biosintrum unieke 
ervaring voor Bouwbedrijf

Buiteveld

Kenniscentrum Biosintrum • Oosterwolde

Afgelopen december vond de oplevering plaats van een van de meest duurzame 
en innovatieve gebouwen van Europa, het Biosintrum in Oosterwolde. Het 
markante gebouw, waar bedrijfsleven, onderwijs en overheid elkaar ontmoeten 
op het gebied van biobased economy bestaat voor 80 procent uit biobased 
materialen en voldoet bovendien aan de BREEAM Outstanding classificatie. Voor 
Bouwbedrijf Buiteveld BV uit Oosterwolde was het de eerste kennismaking met 
biobased bouwen en BREEAM.

De Neolife gevelbekleding 
heeft de optiek van latten en is 
volledig dampopen en volledig 
waterafstotend. En daarmee ook 
onderhoudsvrij. 
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Tekst: Ton van de Laar

Een kennismaking om nooit meer te ver-
geten, volgens adjunct-directeur Rob van 
der Hoek. Zeker nu het project onlangs 
de Nederlandse Bouwprijs 2019 in de 
wacht sleepte, na eerder al te zijn uitge-
roepen tot het best presterende project 
van 2018 op het gebied van bouwma-
nagement (Bewuste Bouwers).

Enthousiasme en vastberadenheid
Bouwbedrijf Buiteveld maakte voor dit 
project deel uit van een consortium van 
drie lokale aannemers, Natuurlijk Bou-
wen BV, dat is opgericht om in te spelen 
op de groene ambities van de Friese 
gemeente Ooststellingwerf, waartoe 
Oosterwolde behoort. Natuurlijk Bouwen 
werd door de gemeente gecontracteerd 
als aannemer en Bouwbedrijf Buiteveld 
schoof namens het consortium aan bij 
het bouwteam. “We begonnen met enkel 
een schetsontwerp op tafel”, vertelt Van 
der Hoek. “Vervolgens startte een proces 

van brainstormen, onderzoeken en expe-
rimenteren om tot een definitief ont-
werp te komen met 80 procent biobased 
materiaal, dat ook nog eens voldeed aan 
de eisen voor BREEAM Outstanding. Dat 
was een inspirerend proces. Alle neuzen 
wezen in dezelfde richting en je zag het 
enthousiasme en de vastberadenheid 
om dit project tot een succes te maken 
bij iedereen groeien.”

Olifantsgras en spijkerbroeken
Bij biobased materiaal gaat de eerste 
gedachte al snel uit naar hout en het 
is dan ook niet vreemd dat de gehele 
constructie van het Biosintrum van 
hout is. Zelfs de verdiepingsvloeren en 
stabiliteitswanden zijn van CLT, cross 
laminated timber. Toch moest er ook veel 
materiaal ‘uitgevonden’ worden om aan 
de duurzaamheidseisen te voldoen. Zo 
is er olifantsgras verwerkt in de beton-
nen vloer op de begane grond en werden 

spijkerbroeken bij de lokale bevolking 
ingezameld om verwerkt te worden 
tot akoestisch isolatiemateriaal voor 
de binnenwanden. Van der Hoek: “Er 
werd 1.100 kilo ingezameld. Zo’n actie 
vergroot ook de betrokkenheid van de 
plaatselijke bevolking, heel veel mensen 
kwamen even kijken bij de bouw.”

“Je voelt de duurzaamheid”
In maart opent het Biosintrum (‘sintrum’ 
is Fries voor ‘centrum’) zijn deuren. Van 
der Hoek raadt iedereen aan eens bin-
nen te lopen. “Je ziet niet alleen dat het 
gebouw duurzaam en biobased is, je voelt 
het ook: de sfeer ademt die duurzaamheid 
uit.” Voor Bouwbedrijf Buiteveld is het in 
ieder geval een project om nooit te ver-
geten. Van der Hoek: “Toen we begonnen 
dachten we: oei, biobased en ons eerste 
BREEAM project, en dan ook nog meteen 
Outstanding. Nu zeggen we: een biobased 
of BREEAM project? Laat maar komen!”
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Van Voorststraat 17
7773 CW Hardenberg

0031 523 – 234616
0031 6 – 29848397

info@ljsolutions.nl
www.ljsolutions.nl

Neolife scoort 
punten
Voor de dichte gevelvlakken tussen de houten span

ten van het Biosintrum is Neolife gevelbekleding 

toegepast. Dit bleek de meest duurzame oplos

sing en bovendien het ideale compromis tussen de 

wensen van architect en opdrachtgever. Roel Tromp 

is directeur/eigenaar van LJ Solutions, leverancier en 

importeur van de Neolife producten. Hij vertelt: “De 

architect wilde een verticale lattenstructuur toe

passen, terwijl de opdrachtgever een onderhoudsvrije 

gevel wilde. Die eigenschappen worden nou net 

gecombineerd in de Neolife gevelbekleding, die de 

optiek van latten heeft en volledig dampopen is, maar 

ook volledig waterafstotend en daarmee onderhouds

vrij.” Neolife scoort met een kunststofgehalte van 

slechts 7% bovendien extra punten voor de BREEAM 

classificatie.

Tromp is zeer te spreken over het project. Hij roemt 

de samenwerking met bouwbedrijf Buiteveld en 

de opdrachtgever en de architect, respectievelijk 

de  Gemeente Ooststellingwerf en Paul de Ruiter 

Architects. “Alles was perfect voorbereid, helder en 

duidelijk, zoals Friezen dat doen. Het is best uniek te 

noemen dat er tijdens de montage geen enkele vraag 

is geweest van de aannemer of de timmerman over 

iets wat niet was besproken.”

Kenniscentrum Biosintrum • Oosterwolde

Installatiebedrijf Bakker BV
Zoltstede 10

8431 HM Oosterwolde
T: 0516 51 38 41

www.installatiebedrijfbakkerbv.nl
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Al vroeg schoof Installatiebedrijf Bakker 

aan bij het ontwerpteam van het Biosin

trum. Een groot voordeel en ook nood

zakelijk om te komen tot het optimale 

resultaat, aldus eigenaar Edwin Walstra 

van het bedrijf uit Oosterwolde. “Bou

wen doe je samen”, begint hij, “zeker een 

project als het Biosintrum. Neem het kli

maatsysteem dat wij bedacht hebben, dat 

functioneert pas optimaal als het gebouw 

perfect tochtdicht gebouwd is. Dat begint 

al bij het ontwerp en loopt door tot de 

laatste afwerking.”

Installatiebedrijf Bakker ontwierp een 

installatie gebaseerd op het TripleAqua

systeem, waarbij alle ruimten in het ge

bouw afzonderlijk verwarmd worden met 

zeer lage watertemperaturen en gekoeld 

met vrij hoge temperaturen. Hierdoor is 

slechts weinig energie nodig om het ge

bouw te klimatiseren. Een warmtepomp 

met gesloten bron brengt het water in de 

installatie op temperatuur.

Alles uit de kast

Om het Biosintrum zo energiezuinig en 

duurzaam mogelijk te maken, haalde 

Bakker alles uit de kast. Behalve de ener

giezuinige klimaatinstallatie verzorgde 

het bedrijf ook de Einstallaties en het 

sanitair. Walstra: “Pvpanelen op het dak 

voorzien in de totale energiebehoefte, alle 

verlichting is uitgevoerd in led met DALI

schakelingen, regenwater gebruiken we 

voor het spoelen van toiletten en urinoirs 

en er is een individueel afvalwater sys

teem geïnstalleerd, dat vuilwater reinigt 

en loost op het oppervlaktewater.” 

Opdrachtgever
Gemeente Ooststellingwerf

Bouwmanagement
4THECITY BV, Arnhem

Architect
Paul de Ruiter Architects, Amsterdam

Adviseurs
Hoofdconstructeur
Adviesbureau Lüning BV, Velp

BREEAM Adviseur
DGMR Raadgevende Ingenieurs,  
Den Haag

Adviseur E- en W-installaties
Installatiebedrijf Bakker BV, 
 Oosterwolde
 
Adviseur Bouwfysica
Landstra Bureau voor Bouwfysica 
Noord BV, Oosterwolde 

Hoofdaannemer
Consortium Natuurlijk Bouwen BV, 
Oosterwolde

Uitvoerend aannemer
Bouwbedrijf Buiteveld BV, Oosterwolde

Houten spanten, vloeren, 
 wanden en daken
De Groot Gelamineerde Houtconstruc
ties BV, Vroomshoop 

Staalconstructie
Graafstra Oosterwolde, Oosterwolde 

Accoya kozijnen
Dijko Kozijnen, Oosterwolde

Schilderwerk en beglazing
Dijkstra Schilderwerken BV, 
 Oosterwolde 

Gevelbekleding
LJ Solutions, Hardenberg

Uniek klimaatsysteem

De gehele constructie 
van het Biosintrum 

is van hout. Zelfs de 
verdiepingsvloeren 

en stabiliteitswanden 
zijn van CLT.

Het project won onlangs de Nederlandse 
Bouwprijs 2019 nadat het al eerder werd 
uitgeroepen tot het best presterende project van 
2018 op het gebied van bouwmanagement.
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Een nieuw gezicht voor winkelcentrum

Warenhuis Hudson’s Bay • Amstelveen
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Een nieuw gezicht voor winkelcentrum

het Stadshart

Tekst: Foka Kempenaar, Fotografie: Henk van der Stouw

In opdracht van Asr Dutch Prime retail Projects bv heeft AKOR het afgelopen jaar het voormalige V&D-
gebouw in Amstelveen grootscheeps gerenoveerd. Het pand is gestript tot op het casco en voorzien 
van een geheel nieuwe buitengevel. Het geweven patroon van betonnen gevelelementen, dat verwijst 
naar de textielcultuur en de kledingindustrie waarbinnen de nieuwe huurder Hudson’s Bay actief is, 
zorgt er samen met het zeer grote glasoppervlak voor dat het winkelpand een stuk transparanter oogt 
dan voorheen. Een bijzonder ontwerp van Rijnboutt architecten.
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Opdrachtgever
Asr Dutch Prime retail Projects BV, 
Amsterdam
 
Architect
Rijnboutt bv, Amsterdam

Adviseurs
IMd raadgevende ingenieurs, 
 Rotterdam (constructies)  
Boersema Installatie Adviseurs bv, 
Amersfoort (installaties)  
LBP Sight, Nieuwegein 
 (brandveiligheid).

Hoofdaannemer
AKOR, Rijssen
 
Betonnen gevelelementen
Decomo, Moeskroen (b)
 
Structureel glas 
Alverre techniglas, Oldenzaal
 
Gevelbekleding 
Metadecor, Kampen
 
E- en W-Installaties 
Lesscher Installatietechniek, 
 Hengevelde

Bouwprogramma
Grootscheepse renovatie warenhuis, 
inclusief nieuwbouw parkeergarage.

Bouwperiode
2017-2018

Bruto vloeroppervlak
20.000 m2 winkeloppervlak en 
15.000 m2 parkeeroppervlak.
Locatie: Buitenplein, Amstelveen

Warenhuis Hudson’s Bay • Amstelveen

Opvallend bij dit project is de timing. 
Want ondanks de extra tijd die nodig 
bleek voor het asbest saneren, “de oude 
gevelpanelen bleken helemaal vol te 
zitten”, is het volgens projectleider Gert 
Jan Brunnenkreef van AKOR toch gelukt 
om alle werkzaamheden binnen de 
planning uit te voeren. Dat komt volgens 
hem doordat er in een perfect ‘treintje’ 
is samengewerkt. “Zodra de sloper voor 
80 procent klaar was met de eerste gevel, 
begonnen wij met het aanbrengen van 
de palen voor de nieuwe gevel.” 

Extra oppervlak
Het casco van het grote winkelpand 
bleek prima geschikt voor renovatie. 
Brunnenkreef: “Nadat de oude gevels en 
het asbest waren verwijderd, hebben we 
de binnenspouwbladen er volledig uitge-
zaagd. Zodoende bleef alleen de beton-
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constructie met paddenstoelkolommen 
en betonnen vloeren over. Deze bleek zo 
robuust, dat verder geen stabiliteitsver-
banden meer nodig waren.” 

Vervolgens is extra winkeloppervlak 
gerealiseerd, door de nieuwe gevel in 
een rechte lijn om het oude volume 
heen te trekken. Deze is opgebouwd uit 
hsb-frames met aluminium kozijnen. De 
sprongen die oorspronkelijk in de oude 
gevel zaten, zijn opgenomen in de binnen-
ruimte. De stroken tussen de bestaande 
betonconstructie en de nieuwe gevel zijn 
waar nodig dichtgezet met staalplaatbe-
tonvloeren. Constructief betekende dit dat 
de gevel niet aan de bestaande beton-
constructie kon worden opgehangen. 
Deze heeft daarom een eigen fundering 
gekregen. Toen de nieuwe gevel helemaal 
wind- en waterdicht was, zijn de opval-

Het pand is gestript tot op het casco 
en voorzien van een geheel nieuwe 
buitengevel. Het geweven patroon 
van de gevelelementen verwijst 
naar de textielcultuur.

Zodra de sloper bijna klaar 
was met de eerste gevel 
werd er begonnen met het 
aanbrengen van de palen 
voor de nieuwe gevel.

Toen de gevel helemaal 
wind- en waterdicht was 

zijn de opvallende betonnen 
geveldelen toegevoegd. 
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Esthetiek en 
prestatie ineen
Samen met Metadecor, de leverancier van de gevelbekleding, heeft architect Rijnboutt 

vier soorten gevels ontworpen. Het grootste oppervlak aan gevelbekleding betreft de 

parkeergarage. “Deze is bekleed met MD Formatura. Dit zijn 3D-gevormde panelen, die 

qua vorm een samenvoeging zijn van onze producten MD Strekmetaal en MD Design-

perforatie. In de panelen wordt een patroon gestanst, in dit geval kleine driehoekjes. De 

figuren die hierdoor ontstaan, worden omgezet om licht te vangen, schaduw te werpen 

en diepte te creëren. Bovendien zorg je door de openingen voor voldoende ventilatie van 

de garage”, legt Metadecor projectleider Wilco Pelgröm uit. 

Op het dak is een opbouw van MD Strekmetaal gerealiseerd, waarmee de koelinstallatie 

aan het zicht is onttrokken. Dit materiaal heeft als voordeel dat je er in esthetisch op-

zicht een bijzondere schil mee kunt creëren, terwijl je tegelijk kunt voldoen aan gevraag-

de prestatie-eisen als voldoende ventilatie. Het wordt gemaakt door het gedeeltelijk 

insnijden en vervormen van een metalen plaat. Zo ontstaan ruitvormige openingen, die 

het gebouwdeel dat je ermee bekleedt een transparante uitstraling geven. 

Het warenhuis zelf is voorzien van een gevel waarbij een combinatie van MD Flack 

(extreem vlak) en MD Shapes (uitgesproken vormen) moet zorgen voor een aansprekend 

geheel. De vlakke gevelpanelen zijn tevens toegepast langs de hellingbaan van de par-

keergarage. MD Flack is met name bedoeld om bepaalde constructiedelen uit het zicht 

weg te werken. Naast de genoemde producten zijn er bij de loggia in het winkelpand 

aan het plafond panelen met MD Designperforatie bevestigd. 

Warenhuis Hudson’s Bay • Amstelveen

Industriebouw • februari 2019 • 68

http://www.metadecor.nl/
http://www.rijnboutt.nl/


Samen maken we 
spraakmakende 

gevels

WWW.METADECOR.NL

lende betonnen geveldelen toegevoegd. 
De ankers daarvoor waren ingeplakt in de 
waterkerende laag op de hsb.

De oorspronkelijke parkeergarage is 
gesloopt. Door een uitgekiend ontwerp 
– met gestoken parkeren op de helling-
baan – kon de parkeergarage vervolgens 
kleiner worden teruggebouwd. De ruimte 
die hiermee gewonnen werd, is ook 
benut voor extra winkeloppervlak. Het 
dak van het winkeldeel is benut als extra 
parkeerruimte en op de parkeergarage 
wordt de komende maanden bovendien 
een woontoren van zeven bouwlagen 
gebouwd, tot 50 meter hoogte. 

Door het zeer grote glasoppervlak oogt het winkelpand een stuk transparanter dan voorheen.
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Hotel Kaap West • Westkapelle

Opdrachtgever
Zeeuwse Projectbouwmij Fraanje B.V., 
Lewedorp 
Concepts Real Estate B.V., Zierikzee

Architect
Kort Geytenbeek Architecten BNA, 
Zierikzee

Bouwbedrijf
Aannemingsbedrijf Fraanje Bouw B.V., 
Lewedorp

Adviseur(s)
Archikon Constructeurs, Goes 

E/W-installaties
Van de Velde Installatiegroep, Yerseke 

Levering staalconstructie
Reijrink Montage B.V., Esbeek

Telecommunicatie en 
 communicatie installatie
Paree B.V., ’s-Heerenhoek

Metselwerk en stelwerk 
 metselwerk
Westdorp Bouw, Stavenisse

Rieten dakbedekking
Riet4you, Goes

Sloopwerk
Sturm en Dekker Milieu BV, Middelburg

Interieurplan
Blom Interieurs, Sneek

Bouwperiode
Februari 2018 – april 2019

Luxe duinhotel aan de Walcherse
kustVlak achter het strand van Westkapelle verrijst het 

viersterrenplus hotel Kaap West. De 43 luxe appartementen 
en suites worden verkocht aan particuliere beleggers. 
Aannemingsbedrijf Fraanje B.V., één van de grotere Zeeuwse 
bouwers, ontwikkelt en realiseert dit turnkey project.

Het nieuwe hotel Kaap West vlak 
achter het strand van Westkapelle telt 
43 appartementen en suites die worden 
verkocht aan particuliere beleggers.
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Tekst: Margot Visser

Karakteristiek element is 
de rieten kap. Niet van 
natuurlijk riet, maar 
kunstriet van Nova Riet.
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Opgelet! ISDN stopt
per 1 september 2019 
Wij informeren u graag over een alternatief!

Werrilaan 8, ‘s-Heerenhoek T 0113 - 35 24 40 E info@paree.nl paree.nl

WWW.REIJRINK.COM

WIJ SPREKEN DE TAAL VAN STAAL

Winnaar BIM award 2018
Expertises: BIM, LEAN, Engineering

Kwaliteit is onze basis

Nieuwe Kraaijertsedijk 37, 
4458 NK ’s-Heer Arendskerke
Tel. 0113 – 615 500 
info@fraanje.com

• Utiliteitsbouw
• (projectmatige) Woningbouw 
• Service & onderhoud
• Verbouw & restylen

omgeving met vooral campings en recre-
atiewoningen is dat niet ideaal, erkent 
projectleider Joost Polderdijk van Aan-
nemingsbedrijf Fraanje. “Mensen zijn 
vakantie aan het vieren en willen niet 
om zeven uur gewekt worden door herrie 
van de bouwplaats. Door vertraging in 
het voortraject ontkwamen we er echter 
niet aan om door te werken. Door afspra-
ken over aanvoertijden en het uitbrengen 
van nieuwsflitsen hebben we de overlast 
zoveel mogelijk proberen te beperken.”

Kunstrieten kap
Kaap West is traditioneel opgetrokken 
uit een kalkzandsteenconstructie met 
breedplaatvloeren. Voor de gevel zijn 
twee kleuren metselwerk gebruikt, wit 
voor het linkergedeelte en roodbruin 
voor de rechterzijde waar het restaurant 
zich bevindt. Het aanzicht wordt verder 
verlevendigd door de kunststof kozijnen 

Met Duinhotel Kaap West voegen de suc-
cesvolle Zeeuwse horecaondernemers 
Michel Kloeg en Peter Bommeljé het 
tiende object toe aan hun hotelporte-
feuille. Het nieuwe hotel, direct achter de 
duinen gelegen, telt 43 appartementen, 
variërend van twee- tot zespersoons, en 
een restaurant. De kamers hebben een 
aparte living met kitchenette en som-
mige zijn uitgerust met een sauna. Kort 
Geytenbeek Architecten BNA tekende 
voor het ontwerp. Aannemingsbedrijf 
Fraanje levert het project turnkey op, 
inclusief de volledige inrichting van de 
kamers en de infra rondom het hotel. 
Nog maar enkele appartementen zijn 
beschikbaar voor de verkoop. 

Vakantievierders
Afgelopen zomer werd er hard door-
gewerkt om het pand voor het najaar 
wind- en waterdicht te krijgen. In een 

Hotel Kaap West • Westkapelle

in twee kleuren uit te voeren: antraciet 
op de witte gevelsteen en wit/lichtgrijs 
op het roodbruin gemetselde deel. 
Karakteristiek element is de rieten kap. 
Niet van natuurlijk riet, maar kunstriet 
van Nova Riet. Dat is overigens niet min-
der bewerkelijk dan het echte materiaal, 
zo vertelt Polderdijk. “De rietdekkers 
hebben twaalf weken nodig gehad om 
de klus te klaren. Daarna konden wij 
starten met de afbouw.” 

Proefkamer
Al in de ruwbouwfase werd een volledig 
ingerichte proefkamer gereed gemaakt. 
Volgens de projectleider ‘een stukje in-
vestering dat loont’: “Onze investeerders 
wilden vooraf zien wat ze kregen en voor 
ons was het prettig om te weten wat we 
precies gingen maken. Bijkomend voor-
deel is dat de makelaar hier ook gebruik 
van kan maken voor de verkoop.”
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Bekijk ons complete aanbod op blominterieurs.nl of kom langs in onze showroom
Zeilmakersstraat 4 | 8601 WT Sneek (De Hemmen) | T (0515) 33 41 00 | E info@blominterieurs.nl

 

h o s p i t a l i t y  &  l e i s u r e

een hotel interieur moet voldoen aan 
de gewenste uitstraling van uw hotel. 
Voor werknemers is ergonomie van 
groot belang. Blom weet de valkuil van 
concessies te omzeilen door in de veel-
heid van doelgroepen juist kansen te 
zien. Kansen die zich doorgaans verta-
len in verrassend creatieve oplossin-
gen.  Laat u zich verrassen?

Thuis in

Blom_Industriebouw_adv_190x137mm_def.indd   1 15-02-19   12:27

‘Onze investeerders 
wilden vooraf zien wat 
ze kregen en voor ons 
was het prettig om te 
weten wat we precies 
gingen maken’

Momenteel wordt hard gewerkt aan de 
afwerking van het hotel om uiterlijk 
1 april, de opening van het nieuwe 
seizoen, te kunnen opleveren.
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Niet van echt riet te 
onderscheiden
Hoe mooi een rieten dak wordt, hangt voor een belangrijk 
deel af van de onderconstructie. “Als die goed is, ziet het 
eindresultaat er ook goed uit”, zegt Henk Menkveld van 
rietdekkersbedrijf Riet4You uit Goes. Hij zit het liefst al in de 
ontwerpfase met de aannemer en architect om tafel om met 
name de detaillering goed door te nemen. In het geval van 
hotel Kaap West was dat zeker belangrijk, gezien de vele vor-
men en knikken in het dak, ‘de moeilijkste graad in rietdekken’ 
volgens Menkveld.
Zelfs voor het geoefende oog is het nauwelijks zichtbaar 
dat het hier om kunstriet gaat. Kunstriet wordt steeds vaker 
toegepast vanwege de verslechterde kwaliteit van natuurriet 
en het onderhoudsvrije karakter. 
“Natuurriet moet elk jaar schoongemaakt worden, kunst-
riet heeft helemaal geen onderhoud nodig. Dat krijgt juist 
een authentiekere uitstraling door wat algen en mos”, aldus 
de ondernemer.

Kwaliteit in 
metselwerk
Het gevelmetselwerk in twee kleuren, wit en roodbruin, geeft 

een karakteristieke uitstraling aan hotel Kaap West in West-

kapelle. Westdorp Bouw B.V. uit Stavenisse verzorgde dit met-

sel- en stelwerk en de isolatie van de gevel. De circa 70.000 

stenen zijn gepointmasterd, waardoor voegen niet meer 

nodig was. “Een mooi project voor onze goede relatie Fraanje, 

met een snelle bouwtijd”, zegt ondernemer Johan Westdorp. 

Westdorp Bouw richt zich vooral op de grotere projecten 

zoals appartementencomplexen. Zeeland is het voornaamste 

werkgebied van het metselbedrijf. Met een uitgebreid team 

van vakmensen bedient Westdorp Bouw zijn opdrachtgevers. 

“We zorgen altijd dat we alles op tijd af hebben en dat we een 

hoge kwaliteit leveren”, aldus Westdorp.

Toekomstbestendig 
met cloud telefonie
Bellen met vaste lijnen loopt in hotel Kaap West via een cloud 
telefooncentrale. Paree B.V. uit ’s Heerenhoek kreeg opdracht 
om deze aan te leggen. Eerder realiseerden ze vergelijkbare 
centrales voor andere hotels uit dezelfde groep. 
Cloud telefonie biedt een aantal voordelen, legt Rob van 
Oosten, manager Telecom-IT, uit. “De eenmalige investering 
is lager, het is vele malen flexibeler, beter schaalbaar en de 
bereikbaarheid wordt verhoogd. Ook is het gemakkelijk uit te 
breiden met onder andere wifi, IT-werkplekken en videocon-
ferencing.”
Door het wegvallen van de ISDN2-lijnen per 1 september a.s. 
zijn organisaties genoodzaakt om over een vervangende op-
lossing na te denken. Cloud telefonie is veruit het populairst. 
“80% van wat wij op dit moment aanleggen is cloud”, aldus 
Van Oosten. 
Familiebedrijf Paree B.V. houdt zich naast telecom bezig met 
nog vier disciplines: industriële automatisering, elektro, bevei-
liging en IT.

Henk Menkveld
rietdekker sinds 1976

trumanlaan 54
4463 ws goes

06-225 56 076
0113 218 806
riet4you@gmail.com
www.riet4you.nl

Hotel Kaap West • WestkapelleHotel Kaap West • Westkapelle
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Postbus 52 4400 AB   |   Kreeft 5 4401 NZ Yerseke
T: 0113-572120   |   W: www.van-de-velde.nl

Kwaliteit. Duurzaamheid. Flexibiliteit

Integraal ontworpen en 
duurzame installaties
Kwaliteit en duurzaamheid zijn twee belangrijke eisen die 

aan het bouwteam van hotel Kaap West werden meegege-

ven. Van de Velde Installatiegroep uit Yerseke kon als lid van 

dit bouwteam de E- en W-installaties optimaal inrichten. 

“Het is prettig om vanaf de ontwerpfase aan tafel te zitten, 

helemaal met de exploitant er ook bij. Hij kent de markt goed 

en weet wat zijn klanten wel en niet willen”, zegt directeur 

Marijn Meijboom.

Van de Velde ontwierp een klimaatinstallatie die grotendeels 

draait op de door 300 zonnepanelen opgewekte energie 

(100.000 kWh per jaar). Een lucht/water warmtepomp voor-

ziet alle kamers en algemene ruimten via vloerverwarming 

van koeling en verwarming. 

Doordat in het hele hotel ledverlichting is toegepast, kon 

een flinke besparing worden gerealiseerd ten opzichte van 

traditionele verlichting. Digitale toegangscontrole voor de 

kamers zorgt voor nog meer energiezuinigheid: zodra een 

gast de kamer verlaat, worden alle elektrische toepassingen 

uitgeschakeld (met uitzondering van de koelkast).

Hoogwaardige hotels en restaurants zijn geen onbekend 

terrein voor Van de Velde. “We hebben er al meerdere gedaan 

in de regio. Met 120 medewerkers kunnen we ook grotere 

projecten goed aan”, aldus Meijboom.

Rustig verblijf
Om de hotelgasten een rustig verblijf te 
garanderen, is door Fraanje extra aandacht 
besteed aan geluidwerende voorzieningen. 
De wanden tussen de kamers en grenzend 
aan de gang zijn uitgevoerd in een zwaar-
dere kwaliteit kalkzandsteen. De kamer-
deuren zijn geluidwerend en voorzien van 
een valdorpel. Dubbel gips bij de schachten 
moet verdere geluidsoverlast voorkomen.

Momenteel wordt hard gewerkt aan de 
afwerking van het hotel om uiterlijk 1 april, 
de opening van het nieuwe seizoen, te kun-
nen opleveren. 
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Specialist in 
saneer- en 
sloopwerk
Waar nu hotel Kaap West verrijst stond eerst 

een restaurant met midgetgolfbaan en wat 

speelvoorzieningen. Het saneren en slopen 

hiervan werd verricht door Sturm en Dekker 

uit Middelburg. “Een mooi project waar we 

al onze disciplines, te weten sloop, asbestsa-

nering, bodemsanering en recycling, konden 

toepassen”, vertelt bedrijfsleider Jan de Voogd. 

Sturm en Dekker zit het liefst al in het voortra-

ject aan tafel om mee te denken over alles wat 

nodig is om een kavel bouwrijp te maken. 

Renovatiesloopwerk is een specialisme. Als 

een van de weinige sloopbedrijven heeft het 

zowel handslopers als asbestsaneerders in 

dienst. “Met tien handslopers en tien asbest-

saneerders zwerven we de hele provincie 

door”, aldus De Voogd.

Sinds 2016 is Sturm en Dekker een 100% doch-

ter van P. Sinke Holding B.V. uit Kruiningen.

Hotelinterieur 
met een luxe 
touch 
“We wilden de sfeer in het hotel in balans brengen met 

de sfeer op het eiland en zijn omgeving”, vertelt direc-

teur/eigenaar Jan Blom van Blom Interieurs. De eigen 

ontwerpstudio Hank bedacht het interieurconcept voor 

zowel het restaurant als de suites en appartementen. Het 

team van Blom leefde zich in in de natuurlijke omgeving 

van het hotel en vertaalde dit naar een complete inrich-

ting met turn-key oplevering. 

Natuurlijke materialen van hoogwaardige kwaliteit, zoals 

massief eiken, voeren de boventoon. Uiteraard is ook 

rekening gehouden met onderhoudsvriendelijkheid, alle 

elementen zijn geschikt voor intensief gebruik. Blom: 

“Het heeft een luxe touch, zoals je mag verwachten in 

een viersterrenplus hotel, en een mooie natuurlijke look 

en feel.”

Blom Interieurs is een gerenommeerde naam in het mid-

den- en hogere hotelsegment. Het Friese familiebedrijf 

richt zich al jaren met succes op de recreatie-, hotel- 

studentenhuis- en zorgsector in Europa. Met een eigen 

ontwerpstudio, een sfeervolle showroom, een magazijn 

van 5.000 m2, en eigen inhuizers en wagenpark kan het 

zijn opdrachtgevers volledig ontzorgen. 

Liefst zit Blom al in de beginfase van een project aan tafel 

om het interieurconcept zo optimaal mogelijk in te rich-

ten. “Niet alleen ontwerpen en leveren we het interieur, 

maar we denken ook graag mee met de opdrachtgever 

en exploitant. Dat hebben we in het geval van Kaap West 

ook gedaan. Dat heeft geresulteerd in een prachtig interi-

eur waar alle partijen zeer tevreden mee zijn.”

Hotel Kaap West • Westkapelle
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Dr. Zoetemanstraat 9 tel.: 0621470001 
4696 CR Stavenisse email: info@westdorpbouw.nl 
KvK nr: 72868643 BTW nr: NL859267234B01      
Bankrek: Rabobank NL63 RABO 0148 229 956 

Al in de ruwbouwfase werd een 
volledig ingerichte proefkamer 
gereed gemaakt.
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City Harbour Hotel • Amsterdam

Opdrachtgever
VOF Kopgebouw Entrepot, Heemstede
 
Ontwikkelaar
VOF Kopgebouw Entrepot, Heemstede
 
Architect
Mulderblauw Architecten, 
 Leidschendam

Installatie-adviseur
Overdevest Adviseurs, Den Haag

Adviseurs
Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, 
Rotterdam    
Overdevest Adviseurs, Den Haag
 

Aannemer 
Huib Bakker Bouw, Heemstede

Sprinklerinstallatie
Saval BV, Breda

Vloercoating parkeergarage
Herculan, Meerkerk

Ruwbouw beton
PW Bouwgroep, Leimuiden

Betonkolommen en -wanden
Hop Prefab, Baarn

Bouwprogramma
parkeergarage, hotel en 
 appartementen

Bouwperiode
April 2016 – oktober 2019
 
Bruto vloeroppervlak
Hotelkamers: 12.754 m2  
Appartementen: 6.220 m2 
Parkeergarage: 6.481 m2

Aan de gevel van houtskeletbouw elementen 
komen terracottakleurige tegels van Mosa en 
contrasterende witte, geperforeerde aluminium 
panelen voor een neutrale uitstraling.
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City Harbour Hotel in
Amsterdam

Tekst: Merel van Berkel

Hangconstructie voor vijfde gebouw
De opvallende vormgeving van het Am-
sterdam City Harbour Hotel, met zijn vier 
torens en schuin aflopende dak springt 
in het oog. Maar er is meer. Tussen de 
twee torens aan de waterzijde hangt 
namelijk nog een staalconstructie met 
een vijfde gebouw dat ook onderdeel is 
van het hotel. Peter Geerlings, projectlei-
der bij HBB Groep: “Na realisatie van de 
bouw van de vier torens moest het vijfde 
gebouw worden ingepast. Daarvoor heb-
ben we eerst betonnen nokken aan de 
twee torens gestort. De staalconstructie 
ligt daar als het ware bovenop en loopt 
vanaf de zesde verdieping tot aan het 

Aan de oever van de Entrepothaven in Amsterdam staat 
een opvallende verschijning: het Amsterdam City Harbour 
Hotel van eigenaar VOF Kopgebouw Entrepot. De Duitse 
hotelketen Novum Hospitality zal straks drie van de vier 
torens gebruiken voor hun viersterrenhotel, huurder Yays 
faciliteert long stay appartementen in de laatste toren. 
Huib Bakker Bouw, onderdeel van HBB Groep, realiseerde 
het gebouw en levert straks turn-key op. 

dak. Een mooie bouwkundige uitdaging 
om te laten zien wat je als bedrijf kunt.” 
Op de zevende verdieping van deze zwe-
vende toren zit het restaurant dat door 
de glazen puien een prachtig uitzicht 
biedt over de Entrepothaven.  

Bouwen langs The Harbour Club
De dubbeldekse parkeerkelder moest 
op anderhalve meter afstand komen 
van The Harbour Club Amsterdam-Oost. 
Daarop vormde Huib Bakker Bouw een 
bouwteam met funderingsspecialist 
Gebr. van ’t Hek B.V. en plaatste palen 
onder de belendende muur van The 
Harbour Club, ter versteviging om de 

damwanden en de heipalen te kunnen 
aanbrengen. Verder bestaat het pand uit 
een betonskelet met betonnen kolom-
men en wanden en gewicht besparende 
breekplaatvloeren.

Verschillende gebruikers
Het gebouw krijgt verschillende gebrui-
kers. Novum Hospitality zal straks drie 
torens huren voor hun viersterrenhotel 
‘NIU Fender’. In de laatste toren facili-
teert de Short Stay Group, onder label 
Yays, zo’n 85 appartementen waar je lan-
ger kunt verblijven: van een paar dagen 
tot wel drie maanden. Ook komt in het 
hotel een havenvoorziening die de ha-

Tussen de twee torens aan de waterzijde hangt nog een staalconstructie 
met een vijfde gebouw dat ook onderdeel is van het hotel.
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Slim klimaat
systeem biedt 
duurzame 
oplossingen
De vier torens moesten installatietechnisch met elkaar 

verbonden worden. Hoewel niet onmogelijk, lag de 

voorkeur van Overdevest Adviseurs uit Den Haag hier 

echter niet bij brugconstructies. Ze kozen er daarom 

voor het installatiepakket zoveel mogelijk via de daken 

en parkeerkelder te laten lopen. Bijkomend voordeel 

is dat de gangzones hierdoor vrij bleven en dat in het 

gebouw meer ruimte en hoogte overbleef. 

Een innovatief voorbeeld van zo’n installatie in het 

Amsterdam City Harbour Hotel is het intelligente 

VRF-systeem. Dit is een klimaatsysteem dat gebruik 

maakt van de bestaande warmte en koude binnen de 

gebouwen. Met behulp van een variërende hoeveel-

heid van het koudemiddel glycol kunnen individuele 

units binnen het hotel worden verwarmd of gekoeld 

met energie die elders in het gebouw vrijkomt. Patrick 

Overdevest, projectmanager Overdevest Adviseurs: 

“Voor de koudere en warmere maanden, waarin ener-

gieuitwisseling binnen het gebouw niet goed mogelijk 

is, staan er diverse warmtepompen op het dak. Dankzij 

deze energie-duurzamere methode heeft het hotel 

geen gasaansluiting meer nodig voor het verwarmen 

van het gebouw.”

Het Haagse adviesbureau heeft met het Amsterdamse 

hotel het installatiepakket mogen realiseren voor het 

vijfentwintigste hotel in hun tienjarig bestaan. De 

expertise ligt vooral in uiteenlopende, soms complexe, 

installaties, ontzorgen van de klant en anticiperen op 

de situatie. 

Hop Prefab 
levert 
kolommen en 
wanden
Voor het Baarnse familiebedrijf Hop Prefab BV vormde 

het City Harbour Hotel een project van beperkte om-

vang. Hop leverde prefab gevelkolommen en wanden 

voor een leidingschacht. Mede-eigenaar Jaap Hop 

heeft wel een idee waarom de opdrachtgever bij hen 

terecht kwam. “We zijn een klein bedrijf, hebben korte 

lijnen en kunnen snel schakelen. Als je ons belt krijg 

je altijd een Hop aan de lijn, je bent dus direct bij de 

juiste persoon. Met die prefab kolommen en wanden 

konden we dan ook direct aan de slag.”

Alles in eigen hand

Hop Prefab produceerde de elementen niet alleen, het 

verzorgde ook de engineering en het transport naar 

de bouwplaats. “Ook dat is onze kracht”, zegt Hop, “dat 

we alles in eigen hand hebben: engineeren, maken en 

leveren. Een groot deel van het tekenwerk besteden 

we uit, maar we kunnen bijvoorbeeld ook zelf onze 

elementen modelleren in een BIM-model, met Tekla 

Structures. Met de schachtwanden voor het City Har-

bour Hotel hebben we dat ook gedaan.”

De kolommen en wanden die Hop Prefab leverde wa-

ren van standaard grijs beton. Het bedrijf kan echter 

veel meer, speciale afwerkingen en kleuren vormen 

geen probleem. Ook maakt Hop elementen in afwij-

kende vormen, als het moet in kleine series en zelfs 

als eenmalige stort. “Nee verkopen, dat doen we niet 

gauw”, besluit Hop.

City Harbour Hotel • Amsterdam
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Voor dit project leverden wij:
Prefabbeton wanden en kolommen

HOP PREFAB BV
Zuidereind 5-7
3741 LG Baarn

Postbus 400
3740 AK Baarn

T: 035-5412879

Mail: info@hopprefab.nl
Web: www.hopprefab.nl

Voor al uw prefab beton:
- Trappen
- Bordessen
- Galerijplaten
- Balkons

- Consoles
- Kolommen
- Dakranden
- Klein prefab

Overdevest adviseurs
Regulusweg 5
2516 AC Den Haag
+31 (0)70 - 383 44 90 www.overdevestadviseurs.nl

Onafhankelijk 
technisch advies
van start tot finish
De juiste kennis, persoonlijke 
begeleiding en 100  % onafhankelijk 
advies. De adviseurs van Overdevest 
helpen jou bij het ontwerp, de bouw 
en de oplevering van technische 
installaties en projecten van formaat.

venbezoekers van de naastgelegen jacht-
haven voorziet van een wasgelegenheid, 
douches en een winkel. De hoofdentrees 
van zowel Novum als Yays komen uit op 
een binnenplein, waar met groenvoorzie-
ningen en zitjes een prettige plek wordt 
gecreëerd om samen te ontspannen. 

De architect trekt de sfeer van de haven 
door in het ontwerp en toont in het pand 
eerlijke, robuuste materialen als staal en 
beton. Ook de verbindingen liggen mooi 
in het zicht. Aan de gevel van houtske-
letbouw elementen komen terracotta-
kleurige tegels van Mosa en contraste-
rende witte, geperforeerde aluminium 
panelen voor een neutrale uitstraling. De 
huurders verzorgen verder de inrichting. 
Zo gaat Novum Hospitality in Duitsland 
meubilair laten maken voor hun nieuwe 
pand en Yays vermoedelijk in Nederland.  

Vertrouwde samenwerking
HBB Groep uit Heemstede ontwikkelde 
het complete project, inclusief de nabij-

gelegen jachthaven met 200 ligplaatsen, 
én levert turn-key op. Geerlings: “We 
kozen daarom bewust om te werken 
met onze vaste groep onderaannemers. 
Eerlijkheid staat bij ons hoog in het 
vaandel en het is fijn om erop te kunnen 
vertrouwen dat je samen hetzelfde doel 
voor ogen hebt.”

De Duitse hotelketen Novum 
Hospitality zal straks drie van de 
vier torens gebruiken voor hun 
viersterrenhotel, huurder Yays 
faciliteert long stay appartementen 
in de laatste toren.
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Hogere brandveiligheid en lager risico 
op instortingsgevaar dankzij Saval BV 
Saval BV uit Breda ontwierp, installeerde en certificeerde een FOGTEC hogedruk watermistsysteem in de 

parkeerkelders van het City Harbour Hotel. Met verneveling voor een betere koeling waarborgt het bedrijf 

een hogere brandveiligheid en beperkt het risico aanzienlijk op instortingsgevaar, dat voortkomt uit de 

hoge temperaturen bij autobranden. 

Verneveling voor betere koeling

Om de brandveiligheid in parkeergarages te garanderen, kiest men steeds vaker voor automatische blus-

systemen. Zo ook in Amsterdam, waar Saval een hogedruk watermistsysteem installeerde. Anders dan bij 

traditionele sprinklersystemen, vernevelt deze blusinstallatie met speciale sproeiers het water uit de tank 

tot heel kleine druppels.

Michel de Boer, divisiemanager projecten bij Saval B.V. uit Breda: “Het voordeel van een watermistsysteem 

ten opzichte van een sprinklerinstallatie is dat de verneveling effectiever koelt, daarmee brandverspreiding 

onderdrukt en de brand sneller onder controle heeft. Dit is extra belangrijk op plekken waar een hoger 

risico is op instortingsgevaar door extreem hoge temperaturen, zoals in parkeergarages. Verder is dit sys-

teem milieuvriendelijker omdat je minder water nodig hebt en de waterschade na blussen minder groot.” 

Na oplevering controleert een onafhankelijke geaccrediteerde partij de installatie en verkrijgt het brandbe-

veiligingssysteem een certificaat van doelmatigheid. 

Glasbulbs

De installatie in Amsterdam bestaat uit drie hogedrukpompen met elk 120 bar werkdruk. Samen persen ze 

360 liter water per minuut door het leidingwerk. Dit leidingwerk is voorzien van sproeiers met glasbulbs, 

die openspringen bij verhitting door brand. Vervolgens vernevelen de sproeiers het water in de garage. 

Het benodigde water is opgeslagen in een tank en wordt aangevuld vanuit de drinkwatervoorziening van 

Amsterdam. 

Maatwerk

Saval levert maatwerk, zoals hier in Amsterdam: specifieke oplossingen op het gebied van brandveiligheid 

die passen bij de situatie en behoeften van de klant. In de fabriek in Breda ontwikkelt en produceert het 

bedrijf in eigen huis brandblusapparatuur, zoals blussers en haspels. Merkonafhankelijk onderhoud aan alle 

apparatuur en systemen zorgt voor een gegarandeerde werking. 

Als vertegenwoordiger van het Duitse FOGTEC kan Saval voor elke klant een uniek systeem ontwerpen. 

De Boer: “FOGTECT fabriceert de componenten en heeft alle brandtesten gedaan om te controleren of de 

systemen geschikt zijn voor de applicaties die je kiest. Wij maken daarop het ontwerp, kopen de benodigde 

componenten en leidingwerk en laten deze vervolgens monteren.” Dat maakt de brandblusspecialist niet 

alleen all round, maar ook de ideale partner: zowel voor kleine bedrijven als grote ondernemingen. 

City Harbour Hotel • Amsterdam
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Energieweg 6  |  4231 DJ  Meerkerk  |  The Netherlands
T +31 (0)183 35 47 00  |  www.herculan.com

HIGH PERFORMANCE FLOORING

SAVAL.NL onderdeel van

BRANDBEVEILIGING IS  
WAT WIJ BIEDEN
Automatische branddetectie- en brandblussystemen 

worden van risicoinventarisatie tot inbedrijfstelling  

passend bij jouw situatie en wensen uitgevoerd.  

Onderhoud van brandblusmiddelen en -systemen door 

gecertificeerde servicetechnici garandeert een correcte 

werking als het erop aan komt. 

De architect trekt de sfeer van de haven door in het ontwerp en toont 
in het pand eerlijke, robuuste materialen als staal en beton.

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!



Nieuws

Het Biosinstrum in Oosterwolde is de 
winnaar van De Nederlandse Bouwprijs 
2019 in de categorie gebouwen. De prijs 
is maandag 4 februari feestelijk uitge-
reikt op dag één van de BouwBeurs. De 
Groot Vroomshoop (een onderneming 
van VolkerWessels) was bij de uitreiking 
en voelt zich een beetje mede-winnaar. 
Wij realiseerden al het hout dat in het 
prachtige gebouw verwerkt is, van engi-
neering tot en met montage.

80% biobased materialen
Het Biosintrum, ontworpen door Paul de 
Ruiter Architects, is een energieneutraal 
gebouw, dat voor meer dan 80% bestaat 
uit biobased materialen. Het gebouw is 
als kenniscentrum een inspiratiebron 
voor studenten en professionals die zich 
bezighouden met biobased economy. In 

Winnaar Nederlandse Bouwprijs 2019, 
natuurlijk van hout

Fike kiest voor samenwerking met Hi-Safe voor 
de Nederlandse explosiebeveiligingsmarkt

het ontwerp is ook de groene inpassing 
meegenomen in het Ecomunitypark.

Hout, hernieuwbaar en circulair
Hout is bij uitstek een hernieuwbaar 
materiaal en circulair toe te passen. De 
Groot Vroomshoop bouwt bewust met 
hout. De opdracht voor de engineering, 
levering en montage van de gelami-
neerde houtconstructie, CLT-vloerplaten, 
de prefab houten daken en HSB buiten-
wanden voor dit unieke project kreeg 
De Groot Vroomshoop Gelijmde Hout-
constructies van Natuurlijk Bouwen b.v., 
een samenwerkingsverband van drie 
bouwbedrijven. 

Een positieve stimulans
Stichting De Nederlandse Bouwprijs kent 
sinds 1991 De Nederlandse Bouwprijs 

Fike heeft Hi-Safe, specialist in blus-
gas- en explosieonderdrukkingsoplos-
singen, aangesteld als distributeur voor 
Nederland. Hi-Safe neemt per direct het 
actieve beveiligingsassortiment van Fike 
op in haar uitgebreide portfolio. 
Hi-Safe is gekend op de Nederlandse 
markt als het gaat over brandblussing- 
en explosiebeveiligingsoplossingen. Dit 
maakt Hi-Safe voor Fike de ideale part-
ner voor het realiseren van een optimale 
service voor de Nederlandse markt. Fike, 
specialist in overdruk- en explosiebevei-
liging, behoudt rechtstreekse vertegen-
woordiging in Nederland om bestaande 
en toekomstige klanten te bedienen.

Iedere milliseconde telt
Hi-Safe neemt de actieve beveili-
gingsproducten van Fikes op in haar 
uitgebreide assortiment, zoals explo-
sieonderdrukking en isolatie. Actieve ex-

plosieonderdrukkingssystemen worden 
toegepast in applicaties waar explosie-
ontlasting middels explosiepanelen niet 
mogelijk is. Het onderdrukkingsysteem 
houdt in milliseconden een explosie te-
gen door het injecteren van bluspoeder. 
Naast explosieonderdrukking is het vaak 
ook aan te raden om isolatie te instal-
leren. Fike’s isolatieproducten – zowel 
chemisch als mechanisch – zorgen er-
voor dat vlamverspreiding via verbonden 
leidingen en processen niet plaatsvindt. 
Hierdoor worden de stroomafwaartse ap-
paratuur en zijn operators beschermd. 

Over Hi-Safe
Hi-Safe, onderdeel van de Hertek Groep, 
borgt bedrijfscontinuïteit door het beper-
ken van (brand)schade aan bedrijfsmid-
delen. Als VCA** gecertificeerde partner 
voor zekerheid en brandveiligheid kop-
pelt Hi-Safe al 90 jaar meesterwerk en 

maatwerk aan passie voor de klant. De 
ruime kennis en ervaring in het advise-
ren, ontwerpen, leveren, installeren en 
onderhouden van blusgas- en explosie-
onderdrukkingsoplossingen geeft Hi-Safe 
een grote voorsprong in de markt. 

Over Fike Europe
Fike is de ultieme specialist in breek-
plaattechnologieën, explosiebeveiliging, 
brandmeldsystemen en brandblusoplos-
singen. Met meer dan 70 jaar ervaring is 
Fike een wereldwijd gekende leverancier/
partner voor bedrijven die geconfron-
teerd werden of kunnen worden met 
een desastreuze ramp of de financiële 
gevolgen daarvan. Onze gespecialiseerde 
werknemers ontwerpen dan ook zorgvul-
dig ontwikkelde oplossingen en bieden 
een persoonlijke klantenservice aan.

toe. De stichting reikt deze onafhanke-
lijke prijs één keer in de twee jaar uit en 
wil daarmee de kwaliteit en het onder-
scheidend vermogen van de bouw bevor-
deren én het veelzijdige bouwtalent in 
Nederland stimuleren. De Nederlandse 
Bouwprijs voor het Biosintrum is een 
goede stimulans om vooral verder te 
gaan met circulair bouwen.
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Nieuws
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Specialisten in Brandveiligheid

De unieke huisvestingsoplossing voor 
basisschool Klein Amsterdam.
Het eerste duurzame, permanente én 
verplaatsbare schoolgebouw is klaar!

Het is zover! Het nieuwe schoolgebouw 
van basisschool Klein Amsterdam is 
opgeleverd en opent in de eerste week 
van februari haar deuren in Amsterdam-
Noord. Maar omdat de definitieve kavel 
pas over zes jaar beschikbaar is, zal het 
schoolgebouw in de tussentijd verplaatst 
moeten worden. Daarom creëerde De 
Groot Vroomshoop in samenwerking met 
SeARCH Architecten en basisschool Klein 
Amsterdam een unieke oplossing voor 
dit onderwijsvraagstuk: verplaatsbare 
houten modules van permanente kwa-
liteit en mét een prachtige uitstraling. 
Lees er alles over op onze website.

Introductie van een nieuw 
bouwconcept
De Groot Vroomshoop bouwt al ruim 
90 jaar bewust met hout, waarbij we 
nieuwe innovaties blijven introduceren. 
Zo is het project Klein Amsterdam een 
prachtig voorbeeld van ons nieuwste 
bouwconcept. Samen met SeARCH 
 Architecten en de basisschool hebben we 
een school gerealiseerd die is opgebouwd 
uit geprefabriceerde houten modules.

Verplaatsbare huisvesting van 
permanente kwaliteit
Deze houten modules zijn niet alleen 
100% circulair geproduceerd, ze zijn 
ook van permanente kwaliteit, flexibel 

Klein Amsterdam – Stap 5 – Oplevering gebouw

inzetbaar, eenvoudig te (ver)plaatsen, met 
elkaar te combineren en uit te breiden. 
Hierdoor kan de gebruiker eenvoudig 
inspelen op groei, krimp of een andere 
huisvestingsbestemming. Na de perma-
nente gebruiksperiode van tenminste 
40 jaar kan het hout worden hergebruikt 
voor andere doeleinden. Dit sluit perfect 
aan op ons streven naar duurzame en toe-
komstgerichte huisvestingsoplossingen.

CO2-negatief schoolgebouw
Bij De Groot Vroomshoop werken we al 
jaren met uitgangspunten die perfect 

aansluiten op het gebied van maat-
schappelijk verantwoord ondernemen. 
Dat begint natuurlijk al met de keuze 
voor onze grondstof. Wij bouwen bewust 
met hout, de hernieuwbare grondstof die 
wij enkel uit duurzaam beheerde bossen 
importeren (FSC® en PEFCTM). Boven-
dien worden al onze producten onder 
optimale omstandigheden geprefabri-
ceerd. De minimale hoeveelheid afval 
wordt goed gescheiden, met minimale 
faalkosten, en op een veilige en Arbo-
verantwoorde wijze. Een leuk weetje: in 
het hout waarmee het schoolgebouw van 
Klein Amsterdam is gemaakt, zit meer 
CO2 opgeslagen dan wij hebben uitgesto-
ten tijdens de productie van de school.

Oplossing voor menig 
huisvestingsvraagstuk
Met dit nieuwe bouwconcept bewijst 
De Groot Vroomshoop dat architectuur, 
verplaatsbaarheid en een permanente 
kwaliteit prima samengaan. Onze hou-
ten modules vormen dan ook een unieke 
oplossing voor menig huisvestingsvraag-
stuk in het onderwijs, maar ook in de 
zorg en het bedrijfsleven.

Het nieuwe schoolgebouw van basisschool Klein 
Amsterdam bestaat uit verplaatsbare houten 
modules van permanente kwaliteit.

Na de permanente gebruiksperiode van 
tenminste 40 jaar kan het hout worden 

hergebruikt voor andere doeleinden.

Industriebouw • februari 2019 • 85

https://huisvesting-bouwsystemen.nl/bouwsystemen/onze-bouwsystemen/houten-modules/
https://www.search.nl/
https://www.search.nl/


Nieuws

Het Centraal Museum is het oudste 
stedelijk museum van Nederland en 
bevindt zich in de Utrechtse binnenstad 
in een voormalig klooster. Ook in andere 
gebouwen zoals het nijntje museum en 
haar depot heeft het Centraal Museum 
kunstcollecties onder strenge klimaat-
condities in bezit. BAM is in staat deze 
condities te waarborgen en onderhouds-
activiteiten uit te voeren met een mini-
mum aan overlast voor het museum en 
haar bezoekers.

BAM voert het beheer en onderhoud op 
een duurzame en, bij voorkeur, circulaire 
wijze uit. Zo draagt BAM bij aan de duur-
zaamheidsambities van het Centraal 
Museum dat reeds het internationale 
keurmerk Green Key Gold voor duurza-
me museumlocatie bezit. Als onderdeel 
van de opdracht adviseert BAM ook bij 
het verlengen van de technische levens-
duur van de te onderhouden gebouwen 
en installaties.

“We zijn er trots op dat we het Cen-
traal Museum mogen ondersteunen bij 
het cultureel versterken van de stad 
Utrecht”, stelt Erik de Ruiter, directeur 
BAM Bouw en Techniek – Regio Midden. 
“Wij zorgen er graag voor dat de instal-
laties van de museumgebouwen klaar 
zijn voor de toekomst zodat het museum 
zich kan richten op haar kerntaken.”

Marco Grob, zakelijk directeur Centraal 
Museum: “We werken graag samen met 
vooraanstaande partners en zijn blij dat 
BAM bijdraagt aan de duurzaamheids-
ambities van het Centraal Museum.”

Marco Grob (links) en Erik de Ruiter (rechts) ondertekenen de onderhoudsovereenkomst

Bordewijk De Adviseurs heeft in op-
dracht van het Centraal Museum de 
Europese aanbesteding begeleid, de 

inventarisatie van benodigd onder-
houd verricht en de onderhouds-
overeenkomst opgesteld.

Centraal Museum Utrecht heeft na een aanbesteding BAM geselecteerd 
voor het technisch beheer van en onderhoud aan het Centraal Museum en 
een aantal gebouwen dat daarbij hoort, zoals het nijntje museum en het 
depot. Maandag 11 februari ondertekenden Marco Grob, zakelijk directeur 
Centraal Museum, en Erik de Ruiter, regiodirecteur BAM Bouw en Techniek, 
de overeenkomst. Het contract heeft een looptijd van vier jaar en kent de 
mogelijkheid tot verlenging met vier jaar.

Centraal Museum Utrecht selecteert BAM 
voor beheer en onderhoud

Het Centraal Museum en het nijntje 
museum in de Utrechtse binnenstad
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Alcoa Architectuursystemen, Harderwijk

MTS Europroducts, Maassluis

Xite, Amsterdam

wehkamp.nl, Zwolle

GEEN GEBOUWEN, MAAR OPLOSSINGEN !

Hercuton b.v.

Touwslager 2, 5253 RK  Nieuwkuijk T 088 205 34 00  E info@hercuton.jajo.com

WWW.HERCUTON.NL

8.1

Doorlopend klanttevredenheidsonderzoek toont aan 
dat onze opdrachtgevers onze werkwijze waarderen met:

Totaal score:

8.1★ ★ ★ ★ ★

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

Door onze conceptmatige aanpak - dit wordt ook 
wel LEGOLisering genoemd - helpen wij u 
blijvend op voorsprong.
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WIJ KOMEN GRAAG 
BIJ U OVER DE VLOER

Maatoplossingen 
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