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Distributiecentrum DSV Solutions • Venlo

Het nieuwe
distributiecentrum
beslaat 81.000 m2,
verdeeld over vier
compartimenten.

Opdrachtgever
DSC Real Estate Logistiekweg Venlo BV,
Venlo
Architect
Unibouw BV, Gemert
Hoofdaannemer
Unibouw BV, Gemert
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E-Installatie
Op het Veld BV, Belfeld

Hekwerken
JB Electro & Hekwerken, Grubbenvorst

W-Installatie
Van Haren Installaties BV, Cuijk

Parkeerdek
Latour BV, Oirschot

Dak- en gevelbeplating
Hardeman van Harten Dak & Wandbeplating, Lunteren

Tekst: Astrid Berkhout

Nieuw XXL distributiecentrum
DSV Solutions in

Venlo

In 2017 kocht DSV Solutions een kavel van 140.000 m2 in Venlo,
vlak naast het bestaande distributiecentrum op Trade Port Noord.
In juli 2018 realiseerde de logistiek dienstverlener een gloednieuw
én duurzaam XXL distributiecentrum van 81.000 m2 op deze plek.
Daarmee beschikt DSV Solutions hier in totaal nu over maar liefst
210.000 m2 aan logistieke voorzieningen.

DSV Solutions vestigde zich in 2008
als eerste bedrijf op logistiek bedrijvenpark Trade Port Noord. In de loop
der jaren is er flink uitgebreid. Het
XXL distributiecentrum is alweer het
vierde megamagazijn van DSV in Venlo.
Dankzij de nog steeds groeiende vraag
naar magazijnruimte vanuit de regio
Venlo-Venraij (nummer 3 op de lijst
van logistieke hotspots in 2018) – vooral
vanuit de e-commerce – zat het be-
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Distributiecentrum DSV Solutions • Venlo

Een uniek logistiek
concept
Bij een XXL distributiecentrum horen hoogwaardige e-

Demontabele
en modulaire
parkeergarage

installaties, van verlichting tot WIFI-dekking in het hele

Op een apart bouwperceel bij het nieuwe distributiecentrum

pand met behulp van 300 accespoints. Het 100-jarige

is voor het personeel een parkeergarage gerealiseerd met

elektrotechnisch installatiebedrijf Op het Veld Belfeld

in totaal 512 parkeerplaatsen. Specialist ‘Parkeerdek.com’ uit

legde maar liefst 25 kilometer aan lichtlijnen, 50 kilome-

Oirschot maakte hiervoor gebruik van een modulair systeem.

ter aan databekabeling en 10 kilometer aan glasvezelbekabeling aan.

“Samen met Unibouw en DENC architecten zijn we gekomen
tot een optimaal ontwerp”, vertelt Pierre Latour, eigenaar van

“De laatste 10 jaar hebben we ons gespecialiseerd in

Parkeerdek. “Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen, heb-

het aanleggen van technische installaties in logistieke

ben we gezamenlijk de vergunningaanvraag gedaan. In no

hallen”, vertelt directeur Gerard op het Veld. “We hebben

time hadden we de vergunning, waardoor we deze parkeer-

hiervoor een geheel eigen concept ontwikkeld. Doordat

garage van 48 meter breed, 82,5 meter lang en 2,75 meter

we het proces optimaal beheersen, zelf de engineering

hoog (aan de rand 4 meter) binnen zes maanden hebben

doen en vanaf het begin met veel mankracht te werk

kunnen neerzetten.”

gaan, kunnen we een project in zeer korte tijd opleveren.
Dat geldt ook voor het distributiecentrum van DSV Solu-

Circulair bouwen

tions, hoewel het daar wel even spannend was of we de

Parkeerdek.com heeft een uniek licht systeem neergezet,

planning zouden halen. Halverwege het project kwam

bestaande uit een staalconstructie met stalen vloerframes

de opdrachtgever met de vraag of we konden zorgen

waar 10 centimeter beton in is gestort. “Daardoor kunnen we

dat het gebouw niet alleen aan de BREEAM-eisen kon

de complete parkeergarage met een 50 tons kraan opbou-

voldoen, maar ook aan Tapa A security certificering.” Om

wen.” Het parkeerdek is volledig demontabel. “We bouwen

hiervoor in aanmerking te komen, zijn o.a. extra came-

circulair. Dit betekent dat je de parkeergarage eenvoudig uit

ra’s, een uitgebreide inbraakinstallatie en een toegangs-

elkaar kunt halen. De afzonderlijke modules kun je vervolgens

controlesysteem geïnstalleerd en is een gebouwbe-

hergebruiken en desgewenst op een andere plek weer opbou-

heerplan opgesteld. De afdeling security kan vanuit één

wen. Dit geeft de opdrachtgever de nodige flexibiliteit, mocht

centrale ruimte vanaf verschillende monitoren het hele

de bestemming van de locatie in de toekomst veranderen.”

gebouw in de gaten houden, storingen monitoren en
de verlichting schakelen. “Doordat we in een bouwteam

Milieuvriendelijk

samenwerken, zijn we in staat aan dit soort ‘last minute’

Bijkomend voordeel is dat het ook nog eens goed is voor het

aanvullende eisen te voldoen en hoeven we bijna nooit

milieu, omdat er weinig bouwafval is. De BREAAM-score van

‘nee’ te verkopen.”

het systeem is dan ook ‘Very Good’.

staande distributiecentrum bomvol en
moest men zelfs uitwijken naar externe
locaties. Nieuwbouw was simpelweg
noodzakelijk. Het zijn met name klanten
die actief zijn in de retail (o.a. kleding en
gebruiksartikelen) die hun intrek hebben
genomen in het nieuwe pand.

De cijfers
Het nieuwe distributiecentrum beslaat
81.000 m2, verdeeld over vier compartimenten. Daarnaast is er 4.300 m2 aan
kantoorruimte: drie kantoren met ieder
drie lagen. Verder is er een mezzanine
van 19.000 m2. Het gebouw is voorzien
van 76 laaddocks, die bewust buiten zijn
gevestigd zodat er binnen meer ruimte
overblijft voor andere doeleinden. Daarnaast is er een aparte parkeergarage met
in totaal 512 parkeerplaatsen. Om sneller
en efficiënter te kunnen werken, is het logistieke proces in het distributiecentrum
in aanzienlijke mate geautomatiseerd.

Het gebouw is voorzien van 76 laaddocks, die bewust buiten zijn gevestigd
zodat er binnen meer ruimte overblijft voor andere doeleinden.

tel.: 077 - 475 12 54
www.ophetveld-belfeld.nl

LATOUR STAALBOUW B.V.
www.parkeerdek.com
T : 0499 727005
E: pierre.latour@latourbv.nl

elektrotechniek
beveiliging + gebouwautomatisering
service, onderhoud + inspecties
technische installaties
duurzame energie
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Distributiecentrum DSV Solutions • Venlo

Energiezuinige
installaties
Van Haren Installaties is verantwoordelijk voor de werktuigbouwkundige installaties van het distributiecentrum. Al in
een vroeg stadium is het bedrijf erbij betrokken zodat de
calculatie en engineering kon plaatsvinden in nauwe samenspraak met het complete bouwteam.

Voor het afvoeren van hemelwater is gekozen voor het Pluviasysteem van Geberit. Verder is een systeem gebouwd voor de
inpandige noodafvoer. In de vier hallen van het distributiecentrum zorgen Schwank donkerstralers voor stralingsverwarming.

Totaalconcept kantoren
De drie kantoren zijn voorzien van een Mitsubishi Electric VRF
systeem. Dit is een compleet warmtepompsysteem voor koelen, verwarmen en ventileren. Het combineert hoog comfort
met een laag energieverbruik. “Het mooie is dat je de ruimtes
onafhankelijk van elkaar kunt verwarmen danwel koelen”, aldus Robert Jans van Van Haren Installaties. “De energie wordt
bovendien uitgewisseld tussen de verschillende ruimtes.”

Optimale ventilatie
In het distributiecentrum is een ADR-ruimte gebouwd voor
de opslag van gevaarlijke stoffen en goederen. Deze wordt
verwarmd met indirecte stook heaters die zijn aangesloten
op een cv-ketel. Om te kunnen voldoen aan het BREEAM Excellent-certificaat, is er ook aandacht voor het binnenklimaat.
“Fläkt luchtbehandelingskasten zorgen voor een optimale
ventilatie.” Vooral de enorme omvang van het project was
voor Van Haren Installaties ongekend. “Het was een kunst om
al onze mensen zo efficiënt mogelijk in te zetten op de bouw.
Samen hebben we iets moois neer kunnen zetten.”

De Hork 26
5431 NS Cuijk
0485 - 335060

Veiligheid optimaal
Ten behoeve van de brandveiligheid zijn
tussen de genoemde compartimenten
brandwanden aangebracht met een
brandwerendheid van 4 uur. In één van
de compartimenten is een subcompartiment van 5.771 m² ingericht als
ADR-ruimte. Hier kunnen gevaarlijke
stoffen worden opgeslagen (conform
PGS 15-richtlijnen). De ADR-ruimte bevat
een CO2-blusgasinstallatie, die branden
verstikt door de verdringing van zuurstof. De beveiliging van de opgeslagen

goederen is eveneens goed geregeld. Het
XXL distributiecentrum voldoet namelijk
aan veiligheidsniveau TAPA-A, waarmee de kans op diefstal substantieel is
verkleind.

BREEAM Excellent
Het distributiecentrum is ook nog eens
duurzaam. Om het predicaat BREEAM
Excellent te krijgen, zijn verschillende
maatregelen genomen. De lichtstraten
op het dak en de translucente panelen
in de gevel (op de plek waar de mezza-

Het XXL distributiecentrum voldoet aan
veiligheidsniveau TAPA-A, waarmee de kans
op diefstal substantieel is verkleind.

nine zich bevindt) zorgen voor de inval
van veel natuurlijk licht. Daardoor is het
energieverbruik substantieel minder.
De ecologische tuin rondom het pand
– met o.a. een vlindertuin, nestkasten
en beplanting – is eveneens een groot
pluspunt, voor zowel mens als natuur.
Een infiltratiesysteem zorgt ervoor dat
het water weer wordt teruggegeven aan
de natuur.

dé specialisten in dak- en

wandbeplating

D hardeman-vanharten.nl
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Royal Steensma • Vlaardingen

Alle ingrediënten
aanwezig bij
renovatie en
uitbreiding van

Royal
Steensma
Royal Steensma, producent van bakkerijgrondstoffen,
viert in 2019 groots het 180-jarig bestaan. In Vlaardingen
verrijst er een nieuwe expeditie en vindt er renovatie
aan de kantoren plaats. Ook de naastgelegen laagbouw,
aangekocht van de gemeente, transformeert in een Food
Innovation Academy (FIA). Hierin wordt een nieuwe mboopleiding Food gehuisvest, waarbij studenten letterlijk
via een luchtbrug een kijkje in de keuken wordt geboden.
Hybride onderwijs in optima forma.

Opdrachtgever
Royal Steensma, Vlaardingen

Hoofdaannemer
Van Mourik Bouw, Ophemert

Architect
Brand BBA | BBA Architecten,
Alblasserdam

E-installaties
Van Eck Elektro, Waardenburg

Constructeur
Snetselaar Constructieve Ingenieurs,
Ede
Bouwbegeleiding
Bouwkundig adviesbureau Onyx,
Utrecht
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W-installaties
Heluto Installatietechniek, Diever
Stoffeerder
Betuwse Woonideeën, Geldermalsen

Grondwerk
Van der Spek Loon- en Grondwerk BV,
Bergschenhoek
Gevelpanelen
Bross Handel en Montage BV, Tiel
BVO
8.000 m2
Bouwperiode
April 2018 – september 2019

Tekst: Loek Schaap

Royal Steensma viert in 2019
groots het 180-jarig bestaan.
In Vlaardingen verrijst er een
nieuwe expeditie en vindt er
renovatie aan de kantoren plaats.

FIA
De Food Innovation Academy (FIA) is een
bijzondere samenwerking van voedingsbedrijven, het onderwijs en de overheid.
Royal Steensma is hierin mede-initiatiefnemer. “In de Food Innovation Academy
(FIA) komen een testcenter, laboratoria,
kleedkamers en bijbehorende hygiënesluis, kantoor- en workshopruimtes
en een auditorium”, zegt Jan-Pieter de
Vreugd, projectleider bij hoofdaannemer
Van Mourik Bouw. Om dit alles te herbergen is er met een nieuwe staalconstructie een extra bouwlaag opgeplaatst. Op
de tweede verdieping verbindt een loopbrug de FIA met de expeditie. Studenten

van het mbo, maar ook hbo-studenten
van Inholland die van de onderwijsfaciliteiten gebruik gaan maken, kunnen zo
de praktijk in lopen.

Expeditie
Op de plaats van de oude fabriekshal
komt een nieuwe expeditie van 14,5
meter hoog, net als de FIA. Nadat de
grond is verstevigd met prefab betonnen
heipalen en het gebouw is gefundeerd
met een betonnen constructie, wordt het
vervolgens opgebouwd met een staalconstructie. De expeditie met de laaddocks bevindt zich op het middenterrein,
tussen de bestaande bouw. De Vreugd:

“De moeilijkheid hierbij is dat de spijsfabriek en poederfabriek gewoon continu
in productie blijven. Bovendien behoefden de bestaande belendingen aandacht
vanwege de aansluitingen zoals roldeuren, kozijnen en leidingwerken. Alles is
met Totalstation ingemeten. De voorkant
van de expeditie wordt erg mooi. De oorspronkelijke bogen van de fabriek hebben plaats gemaakt voor vier vierkante,
als schilderijen terug liggende antraciet
panelen, waardoor je een schaduwlijn
krijgt in de gevel van het magazijn. Een
reclameblok valt er dadelijk op te zien.”
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Royal Steensma • Vlaardingen

Op de plaats van de oude fabriekshal komt een nieuwe expeditie van 14,5 meter hoog, net als de FIA.

Gewoon een bijzonder
Betuws advies

Bross’ specialiteit

“Het juiste advies voor de juiste materialen tegen de juiste

plek van het oude magazijn een 14 meter hoge fabriekshal

prijs”, zo benadrukt Louis van Driel zijn insteek. Met zijn

met daarin een nieuwe proefbakkerij. Ook Bross Handel

nieuwste concept Betuwse Interieurprojecten is ook Van Driel

en Montage BV is betrokken bij het project. Nadat de vier

betrokken bij het project Royal Steensma in Vlaardingen. Voor

voorgevelvlakken met het opvallende reclameblok zijn aan-

de nieuwe expeditie en de kantoren van deze producent van

gebracht, gaat Bross BV verder met het aanbrengen van alle

bakkerijgrondstoffen worden door Betuwse Woonideeën, het

dak- en gevelbeplatingen van de nieuwe expeditie. Werkvoor-

oorspronkelijke bedrijf, de vloeren geëgaliseerd en voorzien

bereider en calculator Chris van Eersel: “Rondom brengen wij

van Pvc en tapijt of – zoals bij de ingangen - schoonloopmat-

alle sandwichpanelen, de warmdakplaten en de bijbehorende

ten. “Ik wil in het advies verder gaan als wat men vraagt.

zetwerken en afwerkingen aan. Wij werken hierbij met het

Alleen antwoord geven is onvoldoende. Als je een advies geeft

merk Arcelor Mittal.”

dan denk je mee, waar een klant het best mee geholpen is

Bross Handel en Montage BV bestaat al ruim 30 jaar en is

en waarom. Breder dan bijvoorbeeld de bestekomschrijving.”

sinds kort gevestigd in Tiel. Van Eersel: “Wij voeren projectop-

Breder dan sec de specialisatie in vloeren is ook het aanbod

drachten uit voor nieuwbouw, renovatie, utiliteitsbouw en de

van Betuwse Woonideeën met het realiseren van diverse

agrarische sector. Ook asbestsaneringen verzorgen wij van A

soorten raambekledingen. Alles is leverbaar in alle denkbare

tot Z. Momenteel bekleden wij veel bedrijfshallen en wasstra-

industriële, zakelijke of casual looks met daarbij naar wens

ten.” De Bross-specialisten kunnen naar wens bouwprojecten

een duurzame toepassing.

uittekenen en voorzien van detailtekeningen.
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De vestiging van Royal Steensma in Vlaardingen ondergaat
momenteel een grote metamorfose. Zo verrijst er op de

Op de tweede verdieping wordt een loopbrug
gemaakt die de FIA met de expeditie gaat verbinden.
Leerlingen kunnen zo de praktijk in lopen.
Het complex in vogelvlucht.

De expeditie, de naastgelegen kantoren en de FIA krijgen een gezamenlijke
entree. Een open, transparante en lichte
gevel omsloten met een zwart kader. Dit
zorgt direct voor samenhang en rust in
de gevel. De Vreugd: “Na binnenkomst bij
de gezamenlijke entree, loop je daarna
via verdiepingsvloeren op grote hoogte

door de corridor, totdat je aan de achterkant komt bij R&D. Vervolgens kun je
naar rechts, als het ware om de expeditie heen, via de loopbrug de FIA in. Met
ondertussen een kijkje in de fabrieken.”
Het project werd aanbesteed onder een
Construct & Build-contract. Royal Steensma koos voor duurzame materialen en
een gasloze energielevering.

VOGELVLUCHT 1
Brand BBA |Dam 67 Alblasserdam|Postbus 327 2950 AH Alblasserdam
T 078 - 691 92 11|E info@brandbba.nl|www.brandbba.nl

BETUWSE

BETUWSE

Interieurprojecten

Interieurprojecten

Professionele oplossingen voor:
Kantoren - Scholen - Gezondheidszorg
Horeca - Sport - Winkels - Industrie
Openbare ruimten – etc.
Wij zijn onderdeel van:

BETUWSE

..
�oon� ideeen
I

Corridor omarmt de expeditie

info@betuwsewoonideen.nl
Rijnstraat 47
06 48 07 94 40
4191 CK Geldermalsen

www.betuwsewoonideeen.nl
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Distributiecentrum Hoogsteder Groep • Bleiswijk

Een vloeroppervlak
van ruim 8.000
vierkante meter, een
kantoorverdieping van
bijna 1.800 vierkante
meter en een laadkuil van
3.000 vierkante meter.

Opdrachtgever
Hoogsteder Groep, Bleiswijk

Terreinhekwerk
B&G Hekwerk, Veldhoven

Ontwikkelaar
WDP Warehouses with brains, Breda

Heiwerk
Plomp Funderingstechnieken, Papekop    

Architect
Bogaerds Architecten en Ingenieurs
BNA BNI, Numansdorp

Wapening
Balvert Betonstaal, Nieuwkoop             

Hoofdaannemer 		
Willy Naessens Industriebouw,
Nieuwkuijk
Grondwerk, riolering en
terreinverharding
Van Lijssel Grondverzet, Den Bosch
Totaal afbouw
DAS Systeembouw BV, Waalwijk
Liftinstallatie
Grunbach Liften, Amersfoort
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Dak- en gevelbekleding
Montagebedrijf Hardeman en van
Harten BV, Lunteren
Dakbedekking
Primadak Roosendaal B.V.                     
Koeling
Van Kempen Koudetechniek, Tiel
Sprinklerinstallatie
Altebra Sprinklertechniek, Deventer
                      

Aanrijdbeveiliging en belijning
Metec, Tiel
                         
Overhead deuren en dock
levellers
Assa Abloy Nederland, Raamsdonksveer
                  
Gevelkozijnen
J.M. van Delft Gevelbouwers, Drunen               
Betonvloeren
Hiber BV, Sint-Oedenrode                
     
Loopdeuren gevel
All-in Bedrijfsdeuren & Docking,
Oosterhout
Totaal oppervlakte
Ruim 10.000 m2

Tekst: Bert Vooijs

Maatwerk

voor de groente- en
fruitspecialist

Ieder distributiecentrum is anders. Het verschilt nogal of je in houten meubelen
handelt of in versartikelen. Het distributiecentrum van de Hoogsteder Groep
in Bleiswijk is straks voorzien van diverse verpakkingsruimten, waaronder één
speciaal voor de Japanse markt. Bovendien is een deel van de ruimte specifiek
gecertificeerd voor luchtvrachtzendingen.

Willy Naessens Industriebouw is een van
oorsprong Belgisch aannemersbedrijf
met vestigingen in Nederland en NoordFrankrijk. De Nederlandse vestiging in
Nieuwkuijk is verantwoordelijk voor de
realisatie van het distributiecentrum
voor de Hoogsteder Groep in het ZuidHollandse Bleiswijk.

Warehouses with brains
Het gebouw verrijst op het Prisma bedrijvenpark Bleiswijk, optimaal bereikbaar langs de A12 tussen Den Haag en
Utrecht. Het bedrijvenpark beschikt zelfs
over een eigen treinstation. Uitvoerder
Sjaak Batenburg van Willy Naessens
Industriebouw vertelt over het bouwproject. “Wij bouwen in opdracht van WDP,

Hoogsteder centraliseert
de commerciële en
logistieke activiteiten
in Bleiswijk, dus naast
23 losdocks beschikt
het distributiecentrum
over een kantoor voor
50 medewerkers.

specialist in de ontwikkeling en verhuur
van logistiek vastgoed, die op het Prisma
bedrijvenpark eigenaar is van meerdere
gebouwen voor verschillende klanten
zoals Konings-Zuivel, Mediq en Tool
station. Deze realisatie zal worden gehuurd door de Hoogsteder Groep. Dat is
een groente- en fruitspecialist, onderdeel
van The Greenery.” The Greenery bezit in
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Distributiecentrum Hoogsteder Groep • Bleiswijk

Door het
mooie weer
konden we
meters maken
Het grondwerk voor het Bleiswijkse distributiecen-

Stille lift in
zelfdragende
constructie
Voor het distributiecentrum moest ook een lift

trum van de Hoogsteder Groep wordt uitgevoerd door

geleverd worden. Het bleek een lastige opgave.

Van Lijssel uit ’s-Hertogenbosch. Zij zijn van begin tot

Die werd uitbesteed aan Grunbach Liften in

eind betrokken bij het project.

Amersfoort.

“Het begon met het graafwerk voor de hal zelf en de
laaddocks”, vertelt Michel van de Bunt. “Uitgraven,
waar nodig ophogen en verbeteren.” Hetzelfde ge-

“Als wij een aanvraag binnen krijgen, maken we
van jouw probleem ons probleem”, zegt Walter

beurde met het buitenterrein. Na het uitgraven werd

Abrahamse. “Wat deze zaak ingewikkeld maakte

de ondergrondse infrastructuur, waaronder riolering,

is de constructie van het gebouw. Dat wordt

aangebracht en de grond opgevuld met zand en puin.

volledig met prefab delen gemonteerd, dus er

Standaard riolering, maar wel in een gescheiden systeem waar ‘vuil’ en ‘schoon’ rioolwater apart worden
afgevoerd. “Tegen de oplevering van het project zal de
asfaltverharding worden aangebracht. Voor die klus
schakelen we Heijmans in. Dan nog de belijning van

is niets om een lift aan vast te zetten. Daarom
hebben wij een lift geleverd in een stalen frame.
Een zelfdragende constructie waarbinnen de lift
veilig kan bewegen.”

onder meer de parkeervakken en dan is het zo ongeveer gedaan.”
Na de bouwvak in 2018 begon Van Lijssel aan de opdracht. “Het was mooi en droog weer, het terrein was
goed toegankelijk waardoor we meteen flink meters

Daarbij moest Grunbach voldoen aan een aantal
aanvullende voorwaarden, waaronder een
geluidsarme lift (35 decibel, geluidsniveau van
een slaapkamer) en minimaal stroomgebruik.

konden maken. Vanwege die goede start was er vrij

De keuze viel op een elektrisch aangedreven

baan voor Willy Naessens en overige subcontractors.”

cabinelift onder de machinerichtlijn. Daarbij zijn

Van de Bunt is overigens zeer enthousiast over de

geen put en dakuitbouw vereist, terwijl de lift

samenwerking met al deze ondernemingen en hun
medewerkers. Dankzij goede communicatie en afstemming met alle partijen wordt er straks een mooi
project opgeleverd!
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wel volautomatisch loopt. Deze lift is bovendien
de meest energiezuinige in zijn soort.

Op het Prisma bedrijvenpark Bleiswijk bouwt
Willy Naessens Industriebouw het nieuwe
distributiecentrum van de Hoogsteder Groep.

 leiswijk meer vastgoed, waaronder een
B
groot eigen distributiecentrum.

Maatwerk voor Hoogsteder
Hoogsteder centraliseert de commerciële en logistieke activiteiten in Bleiswijk, dus naast 23 losdocks beschikt het
distributiecentrum over een kantoor
voor 50 medewerkers. “De totale opper-

vlakte is ruim 10.000 vierkante meter”,
vertelt Sjaak Batenburg. “Een vloeroppervlak van ruim 8.000 vierkante meter,
een kantoorverdieping van bijna 1.800
vierkante meter en een laadkuil van
3.000 vierkante meter.”
De uitvoering van de bouw begon in
september 2018 en Naessens hoopt in
mei 2019 te kunnen opleveren. Met hulp

van diverse onderaannemers, aldus Batenburg. “De Hoogsteder Groep laat van
alles inbouwen in het gebouw. Uiteindelijk leveren we het gebouw turnkey op,
gestoffeerd en al. Als hoofdaannemer
plannen en monitoren wij dat, maar de
uitvoering in de afbouw ligt grotendeels
bij onze partners.”

TRANSPORT BV
transport
infra GWW
infra B&U

bodemsanering
zand & grind
haven op- en overslag

INNOVATIEF LIFTDESIGN

Grunbach biedt een veelzijdig en vooruitstrevend aanbod op het gebied van liften.

ONZE PRODUCTEN

Wij leveren innovatieve producten van de hoogst haalbare kwaliteit met oog voor design,

• Personenliften

detail en duurzaamheid. Onze liften voldoen altijd aan de laatste trends op het gebied

• Woonhuisliften

van veiligheid, comfort, energiebesparing en efficiency. Naast het leveren van een

• Goederenliften

perfect product hechten wij grote waarde aan een prettig en persoonlijk klantencontact.

• Invalidenliften

GRUNBACH LIFTEN Wiekenweg 50a, 3815KL Amersfoort, T 033 888 5510, info@grunbach.com WWW.GRUNBACH.COM

A C C E S S I B I L I T Y
Grunbach adv. BNA A4 DEF.indd 1

T O

A

H I G H E R

Graaf van Solmsweg 48
5222 BP ’s-HERTOGENBOSCH
Tel. +31(0)73-532 1325
E-mail: transport@vanlijssel.nl
www.vanlijssel.nl

L E V E L
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Distributiecentrum Hoogsteder Groep • Bleiswijk

Iedere situatie
vraagt om een eigen
toegangsoplossing
B&G Hekwerk is bij het werk aan het Distributiecentrum in
Bleiswijk verantwoordelijk voor de terreinbeveiliging; een
compleet hekwerk en drie schuifpoorten. B&G Hekwerk, met
de snelste industriële schuifpoort van Europa op zijn naam, is
in augustus verhuisd van Best naar een gloednieuw pand in

Van dekvloer tot
wandafwerking
Na afronding van de ruwbouw laat hoofdaannemer Willy
Naessens de afbouw grotendeels over aan andere partijen. De
belangrijkste daarvan is DAS Systeembouw BV uit Waalwijk.
“Dat gaat om veel meer dan afbouw alleen”, zegt projectleider Omid Abdi. “Ook om afwerking en zelfs om inrichting! We

Veldhoven. Voor B&G is het belangrijk te weten hoe de situatie

hebben een vloerisolatie en netten gelegd en na de werk-

eruitziet. Wat vindt de uiteindelijke gebruiker belangrijk? Is

zaamheden van de installateur van de vloerverwarming de

het terrein altijd afgesloten of is het overdag vrij toegankelijk?

dekvloeren gesmeerd. Vervolgens verzorgden we binnenwan-

“Zodra het eind van het werk in Bleiswijk in zicht komt,”
vertelt Sonny Kruijthof, “plaatsen we een permanent spijlenhek van in totaal 400 meter lengte langs het terrein. In dat
hek komen drie elektrische schuifpoorten. De eerste poort
is bedoeld voor autoverkeer van bijvoorbeeld medewerkers.

den, plafonds, tegelwerk en sauswerk. Verder zijn we verantwoordelijk voor het sluitplan en hebben we de buitengevels
bekleed met plastica platen.”
Toen was DAS nog niet klaar, vertelt hij: “We hebben verder

De andere twee als ingang en uitgang voor leveranciers

gewerkt aan de installatie van pantry’s en het plaatsen van

en vrachtverkeer.” Zo’n poort kun je op honderd manieren

bloembakken et cetera. We regelen het allemaal.” Hoogsteder,

bedienen. Met een intercom bijvoorbeeld, of met afstandsbe-

de uiteindelijke huurder, haalde een bedrijf erbij dat sfeer

diening in het voertuig. “Wij zijn altijd op zoek naar de juiste

aan het kantoor geeft met fotografie op de wanden. Zo krijgt

van B&G zorg je ervoor dat wat binnen moet komen toegang
krijgt, maar wat buiten moet zijn ook buiten blijft.”

HOUD
ZORGEN
BUITEN

iedere ruimte een eigen feel. “Zelfs bij de installatie daarvan
zijn wij betrokken!”

Nieuwbouw distributiecentrum

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

UTILITEITSBOUW
AGRIBOUW
RENOVATIE
TAXATIE
Volg ons ook via F T
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T 0318 46 15 51 | E info@hardeman-vanharten.nl

hardeman-vanharten.nl

oplossing bij elke situatie. Met de beveiligingsoplossingen

Het gebouw in
Bleiswijk is gebaseerd
op een constructie van
staal en beton.

Hybride constructie
Het gebouw in Bleiswijk is gebaseerd op
een constructie van staal en beton. Sjaak
Batenburg: “Wij werken vooral met prefab beton, dan weten we precies wat er
komt. We hebben onze eigen construc-

teurs en tekenaars en werken binnen
een eigen montagesysteem.” De prefabricatie gebeurt in België, waar Naessens
oorspronkelijk vandaan komt. “Zo hebben we dus eigenlijk alles in eigen hand.
Dat is ons grote voordeel. Verder werken
we samen met vaste onderaannemers.
Iedereen weet waar hij aan toe is.” Dat is
de kern. Als je Willy Naessens inhuurt,
weet je wat je krijgt: duurzaam, degelijk,
brandveilig en in een uitstekende prijskwaliteitverhouding.
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Boijmans Van Beuningen • Rotterdam

Boijmans Van Beuningen te

Rotterdam
Het Depot Boijmans Van Beuningen herbergt vanaf 2020 een enorme kunstcollectie,
die onder de allerbeste condities bewaard blijft, en op lumineuze wijze aan het grote
publiek wordt tentoongesteld. Het ontwerp is van MVRDV Architecten.
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Tekst: Natasja Bijl

Het Depot Boijmans Van Beuningen herbergt
vanaf 2020 een enorme kunstcollectie van
maar liefst 151.000 kunststukken.

Industriebouw • maart 2019 • 23

Boijmans Van Beuningen • Rotterdam

Het Depot krijgt een constructie van beton. Dat sluit beter
aan op de wensen op klimaattechnisch gebied dan de
staalconstructie die in het eerste ontwerp was opgenomen.

Opdrachtgever
Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

Installaties
Royal HaskoningDHV, Amersfoort

E-& W-installaties
BAM Bouw en Techniek, Rotterdam

Architect
Architectenbureau MVRDV, Rotterdam

Façade consultants
ABT, Velp

Bouwperiode
Februari 2017 – november 2019

Adviseurs
IMd Raadgevend Ingenieurs

Building Physics
Peutz, Zoetermeer

Bruto vloeroppervlakte
15000 m2

Cost engineering
BBN, Houten

Hoofdaannemer
BAM Bouw en Techniek, Rotterdam
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Er is voor gekozen om
een rond gebouw neer
te zetten in de vorm
van een bloempot. De
omliggende gebouwen
worden in het Depot
weerspiegeld.

In 2013 zat MVRDV Architecten samen
met vier andere architecten in de race
om het Depot Boijmans Van Beuningen
te Rotterdam te ontwerpen. “Wij werden
met ons ontwerp de winnaar”, vertelt
Arjen Ketting, architect en projectleider.
“We hebben ervoor gekozen een rond
gebouw neer te zetten. Het Depot staat
tussen belangrijke instituten, die wilden
wij zeker niet de rug toekeren. Op deze
manier houden we zicht op alle omliggende gebouwen en worden omliggende
gebouwen in het Depot weerspiegeld. We
wilden onze footprint hierbij zo klein mogelijk houden en hebben in ons ontwerp
gekozen voor een ‘bloempotmodel’. De
onderkant heeft een diameter van veertig
meter, de bovenkant zestig, er is dus tien
meter overstek naar alle richtingen.”

Ieder depot een andere temperatuur
In de prijsvraagfase had MVRDV gekozen
voor een staalconstructie. Hier zijn ze
in een later stadium op teruggekomen.
Ketting: “Uiteindelijk bleek een betonconstructie meer geschikt, gezien alle
wensen op het klimaattechnisch gebied:
in het gebouw zijn verschillende depots waarin de kunstschatten worden
opgeslagen. Iedere kunstvorm heeft zo
zijn eigen vereisten qua gewenste temperatuur en luchtvochtigheid. Om een
voorbeeld te geven hoe nauw dit luistert:
een depot met zwart-witfoto’s heeft een
koelkasttemperatuur, kleurenfoto’s worden in een heel ander klimaat bewaard.
Verder zijn er, met uitzondering van de
publieke ruimten, bijna geen ramen,
daglicht zou de kunstwerken schade toebrengen. Je begrijpt dat het scheppen van
een constante temperatuur, en dat voor
iedere ruimte afzonderlijk, een bijzonder
grote uitdaging is.”

te beleven. In het gebouw is een atrium
met gigantische vitrines, en er is een
publieke route. Men kan dus de depots
in en meekijken. Sommige ruimten
worden verhuurd aan privéverzamelaars.
“We hebben het installatieconcept zo
optimaal mogelijk gemaakt, niks mag
de kunst in de weg staan of liggen. Er
zijn grote deuren, 4,5 meter hoog en 2,20
meter breed. Omdat het gebouw ook een
publieke functie heeft en er dus altijd
een ‘vensterkant’ is, zijn er best wat
ingewikkelde kwesties geweest. En wat
bij een project als dit enorm meespeelt
is uiteraard de brandwerendheid. Plus de
inbraakpreventie.”

Het dak op!
Op de zesde verdieping van het Depot
bevindt zich op 34 meter hoogte een
‘opgetild bos’ dat vrij toegankelijk is voor
het publiek, en via een lift te bereiken,
ook buiten bezoekuren. Het uitzicht over
Rotterdam is vanaf deze groene plek
bijzonder fraai.
In 2019 wordt dit kunstzinnige project
opgeleverd. Toch moeten bezoekers nog
even geduld hebben. Er volgt nog een
droogtijd. Daarna pas zullen alle 151.000
kunststukken hun plekje krijgen. MVRDV
heeft naast het gebouw ook het landschap eromheen ontworpen. Voordat
alles af is en het publiek een kijkje kan
nemen, is het naar verwachting 2020.

Voor het publiek valt er van alles te beleven.
In het gebouw is een atrium met gigantische
vitrines, en er is een publieke route.

Expertisecentrum en atrium
Het Depot krijgt ook een groot expertisecentrum waar kennisoverdracht
plaatsvindt en werken gerestaureerd
worden. Voor het publiek valt er van alles
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DLVD Advies

Corné Leeuwesteijn van DLVD advies:

“Onze kracht is het integrale
karakter van onze brandvei

Liefst zit Corné Leeuwesteijn al in de
ontwerpfase aan tafel om de bouwkundige
brandveiligheid van een pand zo optimaal
mogelijk in te richten. Zijn compagnon Henk
Dommerhold richt zich vervolgens op het
ontwerp van de brandbeveiligingsinstallaties.
Samen staan ze aan het hoofd van
brandveiligheidsadviesbureau DLVD advies.
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Samen staan we sterker, zullen Corné
Leeuwesteijn en Henk Dommerhold
hebben gedacht toen ze eind 2017 DLVD
advies oprichtten. Ze vullen elkaar dan
ook perfect aan: Dommerhold als expert
op het gebied van brandbeveiligings
installaties en Leeuwesteijn als specialist
in bouwkundige brandveiligheid. “Door
onze krachten te bundelen, konden we
een professionaliseringsslag maken en
verder groeien. Nieuw zijn we niet in de
markt, we zijn allebei al jaren bezig en
hebben een goede naam opgebouwd.
Voor onze opdrachtgevers is het prettig
dat ze nu een integraal advies kunnen
krijgen en met slechts één partij te ma
ken hebben”, legt Leeuwesteijn uit.
Twee kernwaarden staan centraal in

Tekst: Margot Visser

iligheidsadviezen”
de werkwijze van DLVD advies. “We
leveren kwalitatief goed werk en doen
dat op tijd. Belangrijk, want als we dat
niet doen, bestaat het risico dat de
omgevingsvergunning niet tijdig wordt
verstrekt en de bouwplanning, die toch
al vaak krap is, in de knel komt.”

Logistiek en industrie
DLVD voert projecten uit voor allerlei
soorten gebouwen: distributiecentra,
kantoorgebouwen, winkels, zorggebou
wen, industriegebouwen, onderwijsge
bouwen, bijeenkomstgebouwen en mo
numenten. Een categorie waarin DLVD
een specialisme in heeft opgebouwd is
logistieke centra en industriegebouwen.
Leeuwesteijn: “Hier gaat het om grote
tot enorme panden die vaak worden
beveiligd door sprinklerinstallaties. Wat
het lastig maakt is dat de basisregels van
het Bouwbesluit niet toegepast kunnen
worden. Dan moet je gelijkwaardigheid
gaan aantonen en daarvoor is een goed
onderbouwd brandbeveiligingsconcept
cruciaal. Het laat een blauwdruk zien
van waar je naartoe wilt. Door mijn
kennis van de repressieve taken van de
brandweer weet ik hoe de brandweer
kijkt naar dit soort panden. Dat draagt
zeker bij aan het soepel verlopen van het
proces.”

we dat toetsen: staat alles op tekening
zoals we dat eerder hebben besproken?
Daarna stellen we de brandveiligheids
rapportages op die nodig zijn voor de
aanvraag omgevingsvergunning. Ook
worden deze stukken gebruikt voor
prijsvorming in de aanbesteding. In de
uitvoeringsfase kunnen we ondersteu
ning bieden door middel van advisering
aan uitvoerende partijen.”

“We zijn qua omvang
bescheiden, maar
wel betrokken bij de
grotere projecten van
Nederland”

De werkwijze van het in het Gelderse
Velddriel gevestigde adviesbureau werpt
zijn vruchten af volgens Leeuwesteijn.
“We zijn als bureau qua omvang beschei
den, maar wel betrokken bij de grotere
projecten van Nederland. Daar zijn we
trots op. De komende jaren willen we dat
verder gaan uitbouwen.”

Meelopen met architect
De adviseurs van DLVD worden het liefst
zo vroeg mogelijk in het bouwproces be
trokken. “We zitten graag met de archi
tect aan tafel om samen met hem door
het ontwerpproces te lopen. Vervolgens
gaan we het voorlopig ontwerp beoorde
len en daaruit volgt een bouwplanadvies.
Als het definitief ontwerp gereed is, gaan
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Euroscoop Cinema en Leisure • Amsterdam

Technisch lego
op de vierkante meter

Opdrachtgever
Euroscoop NV, Lanaken (B)

Aannemer
Hercuton BV, Nieuwkuijk

Projectmanagement
Argos Project Management NV,
Brussel (B)

Fundering
Vroom Funderingstechnieken BV,
Oosthuizen

Architect
Forum Architecten & Planners, Tilburg

Betonvloeren
Hiber Betonvloeren BV, Sint-Oedenrode

Technisch Controlebureau
Seconed BV, Breda

Aluminium kozijnen
J.M. van Delft & Zn, Drunen

Constructeur
Pieters Bouwtechniek

EPS Panelen
Van der Sanden Nederland, Tolkamer
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Bouwprogramma
Twaalf bioscoopzalen, diverse restaurants, fitnessstudio, kinderspeelplaats
en overige vrijetijdsaccommodaties
Bouwperiode
Juni 2018 – najaar 2019
Bruto vloeroppervlakte
Ca. 16.000 m2

Tekst: Ton van de Laar

Wat direct in het
oog springt bij het
ontwerp zijn de
gevels. Deels zijn
die uitgevoerd in
prefab beton met
een 3D-motief, dat
bioscooppubliek
symboliseert.

Twaalf zalen met in totaal 2.500
stoelen moeten straks een half
miljoen mensen per jaar laten
genieten van een breed filmaanbod
op een A-locatie in AmsterdamNoord. Het complex komt te staan
aan het Buikslotermeerplein in
Amsterdam nabij winkelcentrum
Boven ’t Y en dicht bij het nieuwe
metro- en busstation van de
Noord/Zuidlijn en de ringweg
A10. De Belgische exploitant
Euroscoop bouwt hier zijn vierde
megabioscoop in Nederland.

Behalve de twaalf bioscoopzalen komen
er in het complex ook diverse restaurants, een fitnesscentrum en andere
recreatieve voorzieningen. Bouwbedrijf Hercuton verzorgt het complete
beton- en staalskelet en de gevels van
het gebouw. Volgens Jack van den Broek,
commercieel adviseur bouwprojecten
bij Hercuton, vormt de drukke locatie
een uitdaging om het project te kunnen
bouwen.

Krappe bouwplaats
Er is bijzonder weinig ruimte rondom de
toch al krappe bouwplaats. Alle werkzaamheden, inclusief laden en lossen,
moeten dus op de bouwplaats zelf gedaan worden. Dat vergt de nodige planning volgens Van den Broek. “We werken
met twee torenkranen”, zegt hij. “Bij het

zwenken moeten we heel goed rekening
houden met de omgeving. Zo wordt er
pal naast onze bouwplaats gewerkt aan
een kantoor, waarvoor ook een bouwkraan is ingezet. Daarnaast liggen er
fietspaden pal naast het terrein, die druk
worden gebruikt door schoolgaande
jeugd.” Argos Project Management NV
uit België voert namens Euroscoop de
directie over de bouw. Ingenieursbureau
Pieters Bouwtechniek heeft de constructieadviezen verzorgd.

Opvallende en onopvallende
kunststukjes
Wat direct in het oog springt bij het
ontwerp zijn de gevels. Deels zijn die
uitgevoerd in prefabbeton met een
3D-motief, dat bioscooppubliek symboliseert. Deze gevels worden gestort
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Euroscoop Cinema en Leisure • Amsterdam

Het E-Boardsysteem:
slim en slank
bouwen
Een deel van de gevels van het Euroscoopcomplex bestaat
uit metselwerk. Niet rechttoe, rechtaan, maar met zowel
staand als liggend metselwerk en veel verspringingen,
terugliggende vlakken en kolomdelen. In traditioneel
metselwerk een gigantische klus, maar de van oorsprong
Belgische baksteenfabrikant Vandersanden had het perfecte alternatief in huis: het E-Boardsysteem.

Seconed
verhoogt
bouwkwaliteit
en vermindert
faalkosten
Bouwbedrijf Hercuton schakelt bij grotere projecten sinds
een aantal jaren Seconed in als onafhankelijk kwaliteitsborger. Wendy Roodnat, General Manager van Seconed,
legt uit hoe die kwaliteitsborging in zijn werk gaat: “Als
TIS- gecertificeerd (Technical Inspection Service) bureau

Product Service Manager Mark van der Staak legt uit hoe

borgen wij de kwaliteit volgens de TIS-systematiek. We be-

dit slimme en slanke systeem in elkaar zit.

ginnen daarbij met een risicoanalyse. Vervolgens voeren

“Het is een volledig gecertificeerd systeem,” begint hij,

wij een risicogestuurde toetsing uit op het hele ontwerp.

“bestaande uit EPS-panelen die rechtstreeks tegen het
binnenspouwblad bevestigd worden en waartegen
vervolgens steenstrips verlijmd worden. De panelen zijn
waterdicht en krimpvrij, een absolute voorwaarde om er
steenstrips tegen te kunnen bevestigen. Dat doen we volgens de buttering floating-methode met cementmortellijm. De EPS-platen zelf worden met een mortellijm tegen
het binnenspouwblad bevestigd en gezekerd met slagpluggen tegen de windbelasting. Zo krijg je een spouwloos gevelpakket, zeker voor nieuwbouw in Nederland nog
ongebruikelijk, maar in landen als België en Duitsland al

Dit wordt getoetst aan de wet- en regelgeving conform
een of meerdere aspecten van het Bouwbesluit: Bouwkundig, Constructieve veiligheid, Brandveiligheid, Bouwfysica
en Installaties. Tijdens de realisatiefase worden inspecties
uitgevoerd. Het aantal en de frequentie daarvan hangt af
van de risico’s en van de complexiteit van het gebouw.”
Hercuton ervaart de voordelen van deze private kwaliteitsborging door Seconed, onder meer door een daling
van de faalkosten en een afname van opleverpunten.
Roodnat geeft een voorbeeld: “Voor het Euroscoop

sinds jaar en dag een goede gewoonte.”

complex is de onderbouw verzorgd door een andere

Een project als Euroscoop toont de voordelen: waar bij

toch alles in goede banen te leiden heeft Hercuton ons ge-

traditioneel metselwerk veel steigerwerk, metselprofie-

vraagd om extra vroeg in te stappen. Zo werden conflicten

len, geveldragers, lateien en dergelijke zouden komen

over de verantwoordelijkheid voor eventuele bouwfouten

kijken, varieert het E-Boardsysteem simpelweg met de

voorkomen en daar is iedereen blij mee, inclusief de op-

dikte van de EPS-panelen en steenstrips. In die panelen
zitten al richels voor de strips, zodat zelfs een metseldraad
overbodig is.
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aannemer, Hercuton verzorgde alleen de bovenbouw. Om

drachtgever.” Hercuton ziet Seconed dan ook niet als een
lastige controleur, volgens Roodnat, maar eerder als een
meedenker, die helpt het bouwproces te optimaliseren.

op een speciale mal voorzien van een
reliëfstructuur. Vervolgens worden deze
kant-en-klaar naar de bouwplaats vervoerd en gemonteerd. Daarnaast bestaat
een deel van de buitengevel uit een
E-Board gevelsysteem van metselwerk.
Deze isolerende E-board panelen worden
tegen de prefabbetonnen binnenwanden
bevestigd en vervolgens worden hier
steenstrips op verlijmd. Dit leidt tot een
strak resultaat.
Toch is het grootste kunststuk straks
nauwelijks meer te zien: het betonskelet. Van den Broek hierover: “Ons
systeem van LEGOlisering komt hier
optimaal tot zijn recht. Het ziet er heel
simpel uit, maar dat is het zeker niet.
Er zitten echt ingewikkelde knopen in,
zoals de aansluitingen tussen de zalen
onderling. Daarnaast zijn enkele verdiepingsvloeren hellend uitgevoerd. En
zo zijn er nog meer uitdagingen. Vooraf
is alles tot in detail in een 3D-model
uitgewerkt, waardoor we tijdens de

SLIM RENOVEREN
EN EEN BETER
ENERGIELABEL?
DENK E-BOARD®.

Voor het verhogen van het thermisch comfort van een gebouw en
het behalen van een beter energielabel is E-Board® gevelisolatie
een uitmuntend systeem. De isolatiepanelen worden bekleed met
keramische (ECO) steenstrippen. Geschikt voor zowel renovatie,
transformatie als nieuwbouw.
Meer weten? Ga naar
www.e-board.nl

‘Onze missie: Het verhogen van de bouwkwaliteit
en minimaliseren van risico’s en faalkosten door
middel van TIS- gecertificeerde & onafhankelijke
kwaliteitsborging gedurende het hele bouwproces
door Seconed.’
Kijkt u eens op www.seconed.nl of neem vrijblijvend contact met ons op 0031-765 60 70 90,
wij plannen graag een afspraak met u in!
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Euroscoop Cinema en Leisure • Amsterdam

montage nauwelijks oponthoud hebben.
Het bouwen op zich, zeker op een locatie
als deze, is dan een logistieke afwikkeling van het hele voortraject. We moeten
hier vanwege de ruimte per verdieping
bouwen, dat zorgt ook voor de nodige
uitdagingen. Dit is nou echt technisch

Lego voor grote mensen.” Medio oktober
2018 zijn de funderingswerkzaamheden
gestart en eind november is Hercuton
met de montagewerkzaamheden gestart.
Hercuton verwacht de bouw in de loop
van het najaar 2019 te kunnen opleveren.

jmvandelft.nl

hiber
betonvloeren bv

Industrieweg 8
5492 NG Sint-Oedenrode
Kantoor +31(85)9023968
Uitvoering +31(6)25115371
Verkoop +31(6)28410733
E-mail
info@hiber.nl
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Amsterdam • Distributiecentra Delin Capital

Tekst: Bert Vooijs

Unibouw

realiseert distributiecentra
voor Delin Capital
Het Britse bedrijf Delin Capital Asset Management laat twee
distributiecentra bouwen in het Westelijk Havengebied van Amsterdam.
Unibouw uit Gemert is hoofdaannemer voor beide projecten, waarvan het
eerste in februari 2019 is opgeleverd. Aan fase 2 wordt nu gewerkt.

Opdrachtgever
Caprev Amsterdam III BV, Amsterdam
Directievoering
Unibouw BV, Gemert

Ontwerp
Denkkamer Architectuur en Onderzoek,
Gemert

De grote hal, bestaand uit
vier delen, wordt opgebouwd
in acht weken tijd. Ieder deel
heeft een eigen kantoor.

Sprinkler Installatie
MD Sprinkler Systems, Veghel

Bouwkundige hoofdaannemer
Unibouw BV, Gemert
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Distributiecentra Delin Capital • Amsterdam

Elk deel heeft een eigen entree, met een eigen
hellingbaan die uitkomt bij vijf bedrijfsdeuren.

Het project is ‘BREEAM Excellent’ gecertificeerd en kent een hoge
duurzaamheidsgraad, die was vastgelegd in het projectcontract.
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Vincent Wammes van Unibouw vertelt:
“Wij zijn na de bouwvak in 2018 gestart
met de staalconstructie. Met 950 ton
staal hebben we in acht weken tijd een
grote hal opgebouwd bestaand uit vier
delen, ieder inclusief kantoor. Verder
kreeg ieder kwart een eigen entree en
een eigen hellingbaan naar per kwart vijf
bedrijfsdeuren.”

Excellent certificaat
Delin Capital, ontwikkelaar van logistiek
vastgoed, zocht huurders in de Amsterdamse regio. Met succes, zegt Wammes:
“Drie van de vier kwarten in het eerste
distributiecentrum zijn al verhuurd en
met een vierde huurder wordt nog onderhandeld.”
Als we vragen naar duurzaamheid,
kan hij met enige trots melden dat het
project ‘BREEAM Excellent’ gecertificeerd
is. “Na een quickscan van een externe
partij.” Het bereiken van deze hoge

duurzaamheidsgraad was onderdeel van
de afspraken in het projectcontract. “Je
moet dat met het ontwerp al verdienen
en tot in de gebruiksfase blijven borgen.
Het certificaat voor het ontwerp is al in
ons bezit.”
Zo’n 80% van de gebouwen die Unibouw
neerzet, heeft een BREEAM-certificaat.
De gedachte daarachter is dat een gebouw dat nu in (vaak zeer) ruime mate
voldoet aan het Bouwbesluit, ook over
tien jaar nog duurzaam genoeg is. Als
kopers en huurders kunnen kiezen uit
twee gebouwen, waarvan er één BREEAM
gecertificeerd is, zal alleen al vanwege de
lagere exploitatiekosten de keuze op het
meest duurzame gebouw vallen.

Kennis van de markt
Unibouw zet alle aanwezige kennis over
logistiek, productie en bijvoorbeeld een
specifieke branche als ‘food’ in om de
klant optimaal te adviseren en te be-

dienen. Bouwen zelf wordt steeds meer
het op de bouwplaats assembleren van
geprefabriceerde bouwelementen. Het
zwaartepunt van het werk heeft zich
verplaatst naar de voorbereiding. “Dan
kun je meedenken en adviseren. Moet
de opdrachtgever wel 10.000 vierkante
meter hebben of kunnen ze de komende
tien jaar ook met de helft toe?”
Unibouw is vooral actief op de markt
voor ontwikkeling en bouw van logistieke centra. Dat doen ze deels in opdracht
en deels op eigen initiatief, aldus Wammes. “We hebben mensen in dienst die
weten waar de markt behoefte aan heeft
en die dat in projectideeën kunnen omzetten. Daarnaast hebben we de kennis
in huis om dat verder te ontwikkelen en
uiteindelijk tot uitvoering te brengen. Op
die manier realiseren wij een grote diversiteit aan bouwprojecten voor onszelf en
voor onze opdrachtgevers.”

Sprinklers: tienduizend
liter per minuut
Je moet er niet aan denken dat welk handelsartikel ook het
leven laat voordat het de consument of überhaupt de detailhandel bereikt. Brandmelding en sprinklerinstallaties dragen
dus bij aan duurzaamheid en bedrijfseconomie. Mede daarom
zijn ze van doorslaggevend belang in distributiecentra.
MD Sprinkler Systems uit Veghel is bij het Amsterdamse
project verantwoordelijk voor de brandmelding en de sprinklerinstallatie. Volgens Dick van der Donk is dit het tweede en
zeker niet het laatste project dat MD samen met Unibouw tot
een goed einde brengt. “We werken fijn samen, ook met de
andere installateurs. Dat creëert een soort bouwteamgevoel.”
Naast een eenvoudige brandmeldinstallatie verzorgde MD
Sprinkler Systems een hoogwaardige sprinklerinstallatie voor
het distributiecentrum. “Een ESFR-installatie. Alleen aan het
dak, zodat geen sprinklers in de stellingen nodig zijn. Vaak
hebben sprinklerinstallaties een controlerende werking, deze
is er ook om te blussen. Op een oppervlakte van zo’n 100
vierkante meter met een totale capaciteit van zo’n 10.000
liter per minuut!”
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Headquarters Team Sunweb • Deventer

Het pand huisvest straks de
kantoren van Team Sunweb en
biedt daarnaast ruimte aan een
bedrijfshal voor opslag en logistiek.
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Tekst: Ton van de Laar

Remco Ruimtebouw en H
 ercuton
bouwen representatief nieuw
onderkomen voor

Team
Sunweb
Vanaf mei 2019 beschikt de professionele
wielerploeg Team Sunweb over een
gloednieuwe thuisbasis op industrieterrein
A1 in Deventer. Team Sunweb, rijdend onder
een Duitse licentie, gaf de bouwcombinatie
Hercuton / Remco Ruimtebouw opdracht om
hun nieuwe hoofdkwartier te bouwen op een
zichtlocatie pal naast de A1.

Experience Center
Het pand huisvest straks de kantoren
van Team Sunweb en biedt daarnaast
ruimte aan een bedrijfshal voor opslag
en logistiek. Het gezichtsbepalende
kantoorgedeelte volgt de contouren van
de snelweg, de bedrijfshal is meer op de
achtergrond gesitueerd. In het kantoorgedeelte komt ook een uniek Experience
Center, waar partners hun gasten een
kijkje kunnen geven in de keuken van
een professionele wielerploeg en waar ze

hun eigen producten kunnen presenteren. Ook cosponsor Shimano krijgt hier
een plek. Vanuit het Experience Center
en de naastgelegen presentatieruimte
hebben de gasten rechtstreeks zicht op
de bedrijfshal, die zo tevens de functie
van expositieruimte krijgt. Zo zullen er
regelmatig de hypermoderne fietsen en
het wagenpark van de wielerploeg te
zien zijn.

Clustervorming biedt voordelen
Hercuton en Remco Ruimtebouw
maken beiden deel uit van het
Cluster Bedrijfshuisvesting van
Janssen de Jong Groep BV. Een groot
voordeel volgens André van Aarle,
projectcoördinator van het project.
“We zitten met zes bedrijven samen in
Nieuwkuijk, die ieder onder hun eigen
vlag opereren, maar wel nauw samenwerken”, zegt hij. “Voor het hoofdkwartier van Team Sunweb vormden
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Headquarters Team Sunweb • Deventer

Aansprekende
installaties voor
een aansprekende
opdrachtgever
Soms is het niet alleen een gebouw, maar ook de gebruiker die aanspreekt. In het
geval van het nieuwe hoofdkwartier van wielerploeg Team Sunweb is dat zeker het
geval, merkte ook projectleider Sebastiaan Schut van Lomans Totaalinstallateur uit
Amersfoort, het bedrijf dat de E- en W-installaties van het pand verzorgde. “Als men in
de gaten kreeg dat het niet de reisorganisatie, maar de wielerploeg was waarvoor we
werkten, zag je het enthousiasme direct groeien.”
Zelf is Schut niet alleen enthousiast over de opdrachtgever, ook installatietechnisch
zijn er aardige aspecten aan het gasloze gebouw, vindt hij. “Neem de klimaatinstallatie in het Experience Center en de bar. Daar hangt een luchtslang waar warme en
koude lucht doorheen geblazen wordt, omdat er geen systeemplafond in zit. Of de
verwarming van de bedrijfshal. Daar hebben we gekozen voor plaatselijke verwarming door middel van infrarood panelen boven de werkplekken, terwijl de rest van de
hal verwarmd wordt met elektrische heaters. Verder is er ledverlichting, die bediend
wordt met bewegingsmelders en wordt er vanwege de vele glaswanden gebruik
gemaakt van bluetooth schakelaars.”
Dat een professionele wielerploeg de opdrachtgever van de nieuwbouw is, blijkt
ook uit de onorthodoxe manier waarop delen van de installaties gefinancierd zijn.
Gewend om te werken met sponsoren, zocht en vond Team Sunweb ook sponsoren
voor onder meer delen van de verlichtingsinstallatie, de koeling en de zonwering.
“Bouwen voor Team Sunweb, het is gewoon net even wat anders”, besluit Schut.

Industriebouw • maart 2019 • 38

we als Remco Ruimtebouw samen met
Hercuton een bouwteam. Hercuton was
met name in de beginfase actief: het
commerciële traject tot en met de aanvraag van de vergunning. Aanvankelijk
was het plan om in prefab beton te gaan
bouwen, maar toen bleek dat staalbouw
toch geschikter was, kwamen wij in
beeld. Zo’n omschakeling zou normaal

Opdrachtgever
Team Sunweb

de nodige problemen opleveren, maar
bij ons gaat dat moeiteloos omdat we
dicht bij elkaar zitten en elkaar door en
door kennen.”
Omdat het project volledig turn-key
opgeleverd gaat worden kwam ook
een derde lid van het cluster in beeld.
pvvT verzorgt de gehele afbouw. “We
doen als cluster dus heel veel zelf, of

eigenlijk samen,” vervolgt Van Aarle,
“al zijn er natuurlijk altijd zaken die
we uitbesteden aan onderaannemers,
zoals de installaties en in dit geval ook
de levering en montage van de vliesgevel van het kantoor.” Behalve Hercuton,
Remco Ruimtebouw en pvvT maken
ook Woody Building Concepts (concept
matige houtbouw), Hafkon International
(metalen felsgevels en -daken),

Aluminium kozijnen en
vliesgevels
J.M. van Delft & Zn, Drunen

Bouwprogramma
Kantoor met experience center,
bedrijfshal

Betonvloer bedrijfshal
Hiber Betonvloeren BV, Sint-Oedenrode

Bouwperiode
September 2018 – mei 2019

Afbouw
pvvT, Nieuwkuijk

Staalconstructie
Van Gerwen Metaalbouw BV, Uden

Bruto vloeroppervlakte
1.480 m2

Installaties
Lomans Amersfoort BV, Amersfoort

Hekwerken
B&G Hekwerken BV, Veldhoven

Bouwteam design & build
Hercuton b.v., Nieuwkuijk
Remco Ruimtebouw, Nieuwkuijk

Totaalinstallateur

1918 - 2018
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Headquarters Team Sunweb • Deventer

Al jarenlang expert in het produceren van:

Complexe staalconstructies
Plaatliggers
THQ- SFB- en IFB Liggers

jmvandelft.nl

Lekker doorbouwen
voor JM van Delft & zn
Wat goed is verloochent zich niet. JM van Delft & zn is al jaren
tot volle tevredenheid een vaste leverancier van Hercuton, zodat het voor zusterbedrijf Remco Ruimtebouw niet echt een gok
was om voor het eerst gebruik te maken van de diensten van
deze Drunense gevelbouwer. Mandy van Erp was voor JM van
Delft & zn projectleider van deze opdracht. “We hebben er meer
dan 500 vierkante meter vliesgevel geleverd en gemonteerd”,
vertelt ze. “De klant wilde een korte montagetijd en daar hebben we voor gezorgd: binnen een week stond het frame er.”

Voor JM van Delft & zn was het bijna een routineklus, met
standaard Schüco-profielen en HR++ beglazing. Wel vroeg de
ronding van de gevel om de nodige aandacht. Van Erp: “Met
name op detailniveau is het dan oppassen, zoals bij de koppeling tussen de ronde en de rechte delen. Maar dat is allemaal
goed gekomen, het was een mooi werk om te doen. Lekker
doorbouwen, dat doen we het liefst.”

Rietdekkerstraat 4, 5405 AX Uden
Telefoon: 0413-263678
Internet: www.vangerwenmetaalbouw.nl
E-mail: info@vangerwenmetaalbouw.nl

80 ton perfectie
In opdracht van Remco Ruimtebouw leverde Van Gerwen
Metaalbouw uit Uden de gehele staalconstructie voor het
nieuwe hoofdkwartier van Team Sunweb. Het was bepaald
niet voor het eerst dat de twee bedrijven samenwerkten. Ook
deze keer verliep die samenwerking succesvol volgens algemeen directeur Hans van Gerwen.

“Voor het kantoor van Team Sunweb hebben we 80 ton staal
geleverd”, vertelt hij. “50 ton voor het kantoor en 30 ton voor
de bedrijfshal. Remco deed de engineering en leverde ons
de tekeningen aan, wij hebben vervolgens alle onderdelen
vervaardigd, geheel volgens het eigen systeem van Remco, en
voorzien van een coating. Vervolgens heeft Remco het weer
gemonteerd.” Van Gerwen Metaalbouw besteedde speciale
aandacht aan het vele zichtwerk, met name voor het kantoorgedeelte. Van Gerwen: “De kolommen bestaan uit meerdere
verdiepingshoge buizen die onderling door koppelstukken
aan elkaar gelast worden. Optisch moest dit een doorlopende
buis vormen. Het laswerk moest niet alleen constructief, maar
ook esthetisch aan de eisen voldoen.”
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 ervicebouwPlus (onderhoud, renovaS
ties en verbouwingen) en het in Polen
gevestigde bouwbedrijf Ocmer deel uit
van het cluster Bedrijfshuisvesting van
Janssen de Jong.

De ronding van de gevel
vroeg om de nodige
aandacht. Met name
op detailniveau was
het oppassen, zoals bij
de koppeling tussen de
ronde en de rechte delen.
Maar dat is allemaal
goed gekomen.

Gesneden koek
Bouwkundig is het project voor Remco
Ruimtebouw gesneden koek: een
staalconstructie met kanaalplaatvloeren in het kantoorgedeelte en een in
het werk gestorte betonvloer op palen
in de bedrijfshal. Ronde kolommen ter
plaatse van de vliesgevel zorgen voor een
prettige uitstraling. Wel moeten in de
gevelconstructie de nodige voorzieningen worden opgenomen voor reclameuitingen van sponsoren en co-sponsoren.
Ook dat zal voor Remco Ruimtebouw
geen problemen opleveren en zo staat er
straks in Deventer na een bouwtijd van
nauwelijks meer dan een halfjaar een
representatief nieuw onderkomen voor
Team Sunweb.

HOUD
ZORGEN
BUITEN

hiber
betonvloeren bv

Industrieweg 8
5492 NG Sint-Oedenrode
Kantoor +31(85)9023968
Uitvoering +31(6)25115371
Verkoop +31(6)28410733
E-mail
info@hiber.nl
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Kantoor en parkeergarage The Base D • Schiphol
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Tekst: Desiree Scheid

The Base D op

Schiphol
Het bestaande kantorencomplex The Base
in het Schiphol Central Business District
krijgt er met The Base D een opvallend
gebouw bij. Een ruime entree met een
vrije hoogte van ruim vier meter geeft
toegang tot het moderne pand. Het
gebruik van hoogte, glas, klimaatplafonds
en hoogwaardige materialen creëert een
zeer prettig gebruikscomfort.

Het nieuwe pand wordt naast het
reeds bestaande kantorencomplex The
Base in het Schiphol Central Business
District gebouwd.
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Slim meedenken met
een smart gebouw
Zusterbedrijven Klimaatservice Holland B.V. en Elektroservice
Holland B.V. verzorgen als allround installatiespecialist alle
installaties in The Base D te Schiphol. Van sanitaire installaties
tot regeltechniek en van LED-verlichting tot de beveiligings
installaties.
Comfort en effectiviteit
Samen met de hoofdaannemer raakten ze in de bestekfase al
betrokken. “Om het project haalbaar te maken voerden we tal
van zaken door om het slimmer te maken”, vertelt directeur
Jan Nederveen. “Comfort en effectiviteit kunnen namelijk
prima samen oplopen. Later voegden we voor Heineken nog
een afgeprijsd pakket huurdersvoorzieningen toe, met extra
luchtbehandeling voor keuken en restaurant.”

De verdiepingsvloeren kragen bij oplevering elf
meter uit. De buitenruimte op de begane grond vloeit
hierdoor onder het gebouw door.

BIM
Het grootste gedeelte van de gevel is nu gesloten. De
afbouwfase start en de klimaatplafonds kunnen erin. “Een
relatief spannende tijd door de grote hoeveelheid techniek
in het gebouw”, gaat Nederveen verder. “Zo zijn verlichting
en klimaatbeheersing in de regeltechniek geïntegreerd. Die
afstemming doen we zelf. Het pand is in BIM uitgewerkt,
inclusief onze klimaat- en elektro-installaties. Ondanks de

Klimaatservice Holland BV
is specialist op het gebied van:

verschillende werkzaamheden die zich nu allemaal kruisen,

 Verwarmingsinstallaties

hebben we daardoor alles inzichtelijk om zo snel en foutloos

 Koelinstallaties

mogelijk te opereren.”

 Klimaatplafonds
 Luchtbehandelingsinstallaties
 Ventilatie installaties

Smart
Schiphol Real Estate wilde een smart building. Gekozen is
voor een bGrid-systeem met indoor-positioning, gericht op de
meest optimale user experience. Locaties van medewerker of
bezoeker zijn binnen het gebouw nauwkeurig af te lezen van
de smartphone. Handig en effectief voor veel doeleinden.

 Regelinstallaties
 Sanitaire installaties
 Drinkwaterinstallaties
 Riolering
 Sprinklerinstallatie
 Brandblusvoorzieningen

Excellent

Nijverheidsstraat 31
3371 XE
Hardinxveld-Giessendam
Tel. 0184 - 613911
Fax 0184 - 614230

Duurzaamheid en energiezuinige oplossingen zijn volop

www.klimaatservice.nl

verweven in de aanpak van Klimaatservice en Elektroservice
Holland B.V, met de nieuwste mogelijkheden en technieken.
Die geleverde installaties en inspanningen leveren een belangrijke bijdrage aan de ambitie om The Base D op te leveren
met het certificaat ‘BREEAM Excellent’.
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Schiphol • Kantoor en parkeergarage The Base

Het pand krijgt een hoge benedenverdieping
met daarboven vier kantoorlagen.

Ondergronds en klaar voor de
toekomst

Kolomvrije verdiepingen
Het door Schiphol Real Estate ontwikkelde pand heeft straks een strakke staalconstructie en een hoge benedenverdieping met daarboven vier kantoorlagen.
De vloeren worden kolomvrij uitgevoerd
voor maximale flexibiliteit. Iedere verdieping krijgt daarnaast twee balkons
en heeft een vrije hoogte van bijna drie
meter. De verdiepingsvloeren, elk meer
dan 1000 m2 VVO, kragen bij oplevering
elf meter uit. De buitenruimte op de
begane grond vloeit hierdoor onder het
gebouw door. Om deze uitkragingen te
realiseren zonder de kolomvrije indeling
op de verdiepingen teniet te doen, zijn in
de gevel diagonalen voorzien. Diagonalen uitgevoerd als massieve staven om ze
zo slank mogelijk te kunnen houden.

uitgebreid tijdens de realisatie van The
Base D. Ontsluiting vindt plaats via de bestaande parkeergarage. Op het dek van de
uitbreiding komen eenlaagse aansluitingen naar het bestaande complex. Tussen
deze twee aansluitingen verschijnt een
patio met onder meer de luchtaanzuiging voor de parkeergarage. Boven op het
nieuwe parkeerdek komt vervolgens een
groen landschap. In dit natuurlijke parkje
zal de toegang tot de nieuwe fietsenkelder tussen de nieuwe en de bestaande
parkeerkelder worden opgenomen.

Het gebruik van hoogte,
glas, klimaatplafonds
en hoogwaardige
materialen creëert
een zeer prettig
gebruikscomfort.

Slimme technologie
Het duurzame The Base D, met huurder HEINEKEN International, wordt op
verzoek van de eigenaar uitgerust met
slimme technologie. Hierdoor kunnen
gebruikers bijvoorbeeld met hun smartphone het klimaat regelen. SMART Building technologie omvat verschillende
functionaliteiten die efficiency, comfort
en kostenreductie stimuleren. Het kantoorpand wordt daarnaast ook voorzien
van zonnepanelen, een warmte/koude
opslag en ledverlichting. Dit resulteert in
een BREAAM Excellent certificering.

Uitbreiding parkeervoorziening
De bestaande half verdiepte parkeergarage P22 onder het kantorencomplex wordt

Een nieuwe eenlaagse ondergrondse
parkeergarage levert nog meer extra parkeerplaatsen op. Deze wordt op de locatie
van de huidige parkeerplaats gebouwd,
tegelijk met de uitbreiding van de bestaande parkeergarage. Het totale ondergrondse parkeeroppervlak zal daarmee
uitkomen op circa 10.000 m². De nieuwe
parkeervoorziening, een staalconstructie
met betonnen vloeren en kernen, wordt
bewust apart ontsloten. De verdere toekomst is daarbij al helder in het vizier. Ze
houden namelijk rekening met de aanleg
van een boulevard over een deel van deze
parkeergarage heen. De fundering en
constructie zijn zo ontworpen dat hier in
de toekomst zonder veel extra inspanningen nieuwe kantoorgebouwen op
gerealiseerd kunnen worden.

Opdrachtgever/Ontwikkelaar
Schiphol Real Estate BV, Schiphol

Architect
ZZDP Architecten, Amsterdam

Huurder
HEINEKEN International (HEINEKEN
Global Procurement en HEINEKEN
Global Supply Chain), Amsterdam

Bouwkundig Hoofdaannemer
De Vries en Verburg, Stolwijk

Hoofdconstructeur
ABT, Velp

Klimaat- en Electro-Installaties
Klimaatservice Holland en
Elektroservice Holland,
Hardinxveld-Giessendam
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Tekst: Ton van de Laar

Bouwbedrijf werkt nu al met
private kwaliteitsborging

Ivo van der Mark:
“Hercuton is positief
over de Wkb”
De politiek, gemeenten én bouwbedrijven, ze kijken allen met het nodige
wantrouwen naar de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, de Wkb,
die op dit moment de politieke molens doorloopt en vermoedelijk in 2021
van kracht zal worden. De Wkb legt de eindverantwoordelijkheid voor het
bouwen nadrukkelijker bij de aannemer en wil de controle op de kwaliteit
privatiseren. Bouwbedrijf Hercuton omarmt de nieuwe wet juist, een beetje
tegen de stroom in. Een gesprek met Hercuton-directeur Ivo van der Mark.

Industriebouw • maart 2019 • 46

Industriebouw • maart 2019 • 47

Hercuton

“Eerlijk gezegd verbaast de scepsis vanuit de bouwwereld me
een beetje”, zegt Van der Mark. “Wij zijn er juist heel positief
over. De Wkb legt de verantwoordelijkheid voor de realisatie
van een pand en de aansprakelijkheid die daarbij hoort bij de
aannemer neer. Dat is niet onlogisch, je neemt de verantwoordelijkheid voor wat je bouwt en negen van de tien keer is dat
eigenlijk nu ook al zo. Wat uitgebannen wordt, is wat ik maar
even ‘juridische innovatie’ noem, allerlei slimme contracten
waarin als je ze goed leest staat, dat de betreffende bouwer
juist niet aansprakelijk is.”

Kwaliteitsborgers medeverantwoordelijk
En de bedenkingen van de gemeenten? Van der Mark: “De
weerstand bij gemeenten snap ik wel. Ze hebben een afdeling
Bouw- en woningtoezicht en een deel van hun werk verhuist
straks naar private kwaliteitsborgers. Toch vinden wij ook dat
een goede zaak, we werken al een aantal jaren zo, vooruit
lopend op de wet. Het is denk ik vooral interessant om te
kijken hoe je dat op een juiste manier vormgeeft, zodat het
uiteindelijke doel, de kwaliteit van het bouwen, gewaarborgd
blijft. Wij zijn in zee gegaan met Seconed, een private kwaliteitsborger, die onze processen gedurende het hele bouwproces
toetst. Ze controleren de aanvraag van de bouwvergunning en
zien er tijdens de bouw op toe dat alle onderdelen volgens die
vergunning gebouwd worden. En, wat ook heel belangrijk is
voor het slagen van de Wkb straks, ze dragen ook verantwoordelijkheid voor de goedkeuringen die ze geven. Dat is nu bij
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het bouwtoezicht van de gemeenten heel anders. Zij geven wel
hun goedkeuring, maar als het dan toch mis gaat zijn zij daar
niet verantwoordelijk voor.”

Intensieve controles
“De controles van Seconed gaan ook veel verder dan die van
bouw- en woningtoezicht. In de praktijk zal de gemeentelijke
ambtenaar van bouw- en woningtoezicht maar af en toe op
de bouw aanwezig zijn. De private kwaliteitsborger volgt het
bouwproces op de voet en controleert heel intensief, van de
positie van de palen en de wapening van de fundering tot
kozijn- en dakaansluitingen. Van alle controles wordt een
rapportage gemaakt, die ook aan de opdrachtgever verstrekt
wordt. Een heel transparante manier van werken dus. Zijn
er onvolkomenheden, dan moeten die eerst opgelost worden
voordat het betreffende onderdeel goedgekeurd wordt.”
Dus het bezwaar dat je uit de politiek hoort, dat er misschien
niet altijd onpartijdige controles uitgevoerd worden, dat speelt
eigenlijk niet? “Ik kan me die zorg wel voorstellen”, zegt Van
der Mark, “het past een beetje bij de reputatie die de bouwwereld lange tijd gehad heeft. Maar als ik naar onszelf kijk,
wij hebben er geen enkel belang bij om te sjoemelen met de
kwaliteit van ons werk. We nemen de verantwoordelijkheid
voor wat we bouwen en willen daarom ook dat alles wat we
doen goed gecontroleerd wordt.”

Transparant over klanttevredenheid

Ivo van der Mark, directeur van Hercuton

Zijn de effecten van die intensieve controles zichtbaar?
“Jazeker. Bij de projecten die we uitvoeren met private kwaliteitsborging zien we duidelijk minder opleverpunten, minder
faalkosten en minder garantiezaken. Ook opdrachtgevers
beginnen de voordelen van onze werkwijze te ontdekken en
sommigen stellen hem zelfs al als eis bij nieuwe projecten. Het
gaat dus niet alleen om een wet, maar ook om een duidelijke
behoefte vanuit de markt, en die omarmen we.”

“Eerlijk gezegd verbaast me de scepsis vanuit de bouwwereld wel een beetje”
Dat de opdrachtgevers van Hercuton blij zijn met deze manier van werken blijkt uit de klanttevredenheidsonderzoeken,
die het bedrijf meerdere malen per project uitvoert. Van der
Mark: “We meten de klanttevredenheid direct na het sluiten
van het contract, halverwege de uitvoering, bij de oplevering
en een jaar na de oplevering. We scoren gemiddeld een 8,2.
We zijn er ook heel transparant in: onze klanten kunnen al
hun e
 rvaringen per bouwfase kwijt op een voor iedereen
toegankelijke website, www.hercuton.tevreden.nl. We hopen
dat veel bouwbedrijven ons daarin gaan volgen. Sommige
hebben m
 isschien nog moeite met die transparantie en het
jezelf kwetsbaar opstellen. Klanttevredenheid is eigenlijk de
mate waarin je in staat bent de verwachtingen van de klant te
managen en op dat gebied leren we heel veel van de reacties.
Daarom zou het mooi zijn als ook de andere bouwers hun
koudwatervrees voor die transparantie, net als die voor de
Wkb, overboord gooien. We gaan het zien.”
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Sempergreen

Vergroenen op zijn

groenst
Een plantenwand in een bedrijfskantine,
een hotel met een groene gevel en
bedrijfsgebouwen met een Sedumdak: steeds
meer gebouwen vergroenen in de meest
letterlijke zin van het woord. Voor milieu,
binnenklimaat én welbevinden levert dit
voordelen op. Marktleider Sempergreen loopt
voorop in de ontwikkeling van producten voor
verticale tuinen en groene daken.

Het kantoor van Pleijsier Bouw en Borghese
Real Estate is één van de eerste WELL
gecertificeerde kantoren van Nederland.
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Een project waarin de
verschillende voordelen
van een groene wand en
gevel goed naar voren
komen is het nieuwe
kantoor van Pleijsier
Bouw en Borghese Real
Estate in Nijkerk.

Tekst: Margot Visser

Op de achterwand in de centrale hal heeft Sempergreen een plantenwand van 72 m2 gerealiseerd.

De ambitie van Sempergreen is om “de
wereld elke dag een stukje groener te
maken”. Het bedrijf werd in 1996 opgericht door Corné van Garderen. Zijn
vader had een groot tuincentrum en er
was dus al veel plantenkennis in huis.
Corné zag toekomst in het kweken van
Sedummatten en begon daarmee in een
hoekje van zijn vaders bedrijf. Nu, 23 jaar
later, is Sempergreen uitgegroeid tot een
toonaangevende internationale organisatie met kwekerijen wereldwijd.

De beplantingskeuze is vrij in te vullen.
Het verwerken van patronen en logo’s
in plantschema’s behoort dus ook tot de
mogelijkheden.

Nieuwbouw kantoorpand Pleijsier
Bouw/Borghese Real Estate
Een project waarin de verschillende
voordelen van een groene wand en gevel
goed naar voren komen is het nieuwe
kantoor van Pleijsier Bouw en Borghese
Real Estate in Nijkerk. Duurzaamheid

Werken vanuit plantgedachte
Sempergreen weet een hoge kwaliteit
van haar wanden en gevels te realiseren
door te werken vanuit de plantgedachte.
“Als kweker weten we wat een plant
nodig heeft om optimaal te groeien.
Daar is de bouw van ons gevelsysteem
op gebaseerd. Onze klanten kunnen er
daardoor zeker van zijn dat hun gevel of
wand er op de lange termijn nog steeds
goed uitziet”, vertelt groene gevelspecialist Christiaan Bakker. Een SemperGreenwall is opgebouwd uit flexibel en licht
materiaal en daardoor overal toepasbaar.

“Onze kracht is dat
we werken vanuit
de plantgedachte”
en een gezonde werkomgeving staan
centraal in dit in mei 2018 opgeleverde
pand. Een groene wand buiten én binnen
leveren hieraan een belangrijke bijdrage.
Bakker: “Op de achterwand in de cen-

trale hal hebben we een plantenwand
van 72 vierkante meter gerealiseerd. Beplanting maakt rustig, absorbeert geluid
en zorgt zo voor een prettige omgeving.
De groene gevel aan de buitenzijde heeft,
naast een esthetische waarde, ook een
aantal ecologische voordelen. De beplanting absorbeert fijnstof en neemt CO2 op.
Dat loopt op tot wel 2,3 kilo per vierkante
meter per jaar. Een groene gevel draagt
ook bij aan meer biodiversiteit in de omgeving. De planten trekken insecten aan,
waar weer vogels op af komen.”

WELL-certificering
Het kantoor van Pleijsier Bouw en Borghese Real Estate is één van de eerste
WELL gecertificeerde kantoren van
Nederland. WELL is hét internationaal
erkende keurmerk voor gezonde gebouwen. Waar BREEAM vooral kijkt naar
gebouwtechnische aspecten, is WELL een
veel breder duurzaamheidscertificaat,
dat ook kijkt naar het welzijn van de gebruikers van het gebouw. “Onze producten passen om die reden uitstekend in
dit plaatje”, aldus Bakker.
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Tekst: Margot Visser

DC 3 en 4 zijn in uitvoering
en worden naar verwachting
respectievelijk medio juni en
eind juli opgeleverd.

Nieuwe

SMARTLOG
in Rotterdamse haven
Logistiek vastgoedontwikkelaar DHG voegt een nieuwe loot aan
haar SMARTLOG-portefeuille toe. In het Rotterdamse havengebied
verrijst SMARTLOG Rotterdam 2, een ‘logistieke campus’ bestaande
uit vier grote loodsen met een totale vloeroppervlakte van
92.933 m2. Bouwbedrijf Vrolijk realiseert dit XXL-distributiecomplex.

Opdrachtgever/ontwikkelaar
DHG, Schiedam

Adviseur
AMB, Tilburg

Architect
Convex Architecten BV, Rotterdam

Betonvloeren
Hiber betonvloeren, Sint-Oedenrode

Bouwbedrijf
Bouwbedrijf Vrolijk BV, Zevenbergen

Installatie-adviseur
m3e uit Breda
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Bouwperiode
Maart 2018 – juli 2019

Rotterdam • Distributiecentrum Europoort

SMARTLOG-distributiecentra
kennen een gestandaardiseerde
opbouw. Elke hal heeft dezelfde
indeling, met op de hoek een
kantoor met twee verdiepingen
en een mezzanine.

Strategisch gelegen aan de Merwedeweg
in Rotterdam-Europoort, direct aan de
A15, ligt SMARTLOG Rotterdam 2. Dit
logistieke complex omvat vier warehouses, waarvan er twee geschikt zijn voor
ADR-goederen, ofwel verpakte gevaarlijke stoffen. Twee warehouses, DC 1 en DC
2, zijn in maart opgeleverd en verhuurd
aan respectievelijk DVR Warehousing
en Estron. DVR Warehousing huurt
11.791 m2 ADR-warehouse met 527 m2
kantoorruimte. Estron, een logistiek
dienstverlener, neemt per 1 mei 33.136
m2 warehouse, 1.158 m2 kantoorruimte
en 2.977 m2 mezzanine in gebruik. DC 3
en 4 zijn in uitvoering en worden naar
verwachting respectievelijk medio juni
en eind juli opgeleverd.

Futureproof

“We weten inmiddels hoe het
SMARTLOG-concept in elkaar steekt”

De hallen worden kaal opgeleverd. De koper of
huurder bepaalt wat voor stellingen erin komen.

Het SMARTLOG-concept staat volgens
DHG voor een nieuwe benchmark in
XXL-warehousing en distributie. De distributiecentra zijn minimaal 30.000 m2
groot en ‘futureproof’, ofwel ze zijn
geschikt om snel in te spelen op een
veranderende vraag in de markt. Momenteel bestaat de SMARTLOG-portefeuille uit 550.000 m2 bestaande bouw en
750.000 m2 in ontwikkeling.

Gestandaardiseerd
Bouwbedrijf Vrolijk mag DHG inmiddels
tot zijn vaste opdrachtgevers rekenen. De
Zevenbergse bouwer realiseerde eerder
SMARTLOG Moerdijk en heeft naast Rotterdam 2 ook Ridderkerk in uitvoering.
“We zijn inmiddels goed op elkaar ingespeeld en weten hoe het concept in elkaar
steekt. Daardoor kunnen we snel bouwen”, vertelt projectleider Leo van de Wal.
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Specialist in betonvloeren
op maat
Samen hebben ze 45 jaar ervaring in betonvloeren, de twee oprichters van Hiber Betonvloeren
Ad Raaijmakers en Jan Baijens. Ze nemen de zorg voor het realiseren ervan, van het ontwerp tot en
met het storten en afwerken, graag uit handen van hun opdrachtgevers.

Alle typen betonvloeren kunnen ze maken, en dus ook supervlakke. “Als één van de weinige
vloerenbedrijven in Nederland kunnen we supervlakke banen tot en met 22 meter breed met een
Superscreed storten. Deze vloeren hebben we ook in de ADR-loodsen van Smartlog Rotterdam 2
aangebracht. Voordeel voor de gebouweigenaar of huurder is dat hij met deze uitvoeringsmethode volledige indelingsvrijheid behoudt. Hij kan zijn stellingen neerzetten waar hij wil, de gangpaden zijn altijd supervlak”, legt Baijens uit.

Smartlog Rotterdam 2 bevat in totaal zo’n 100.000 m2 betonvloeren. Naast de supervlakke vloeren
leverde Hiber Betonvloeren ook vloeistofdichte vloeren met een normale vlakheid voor de koopmansgoederenloodsen, alle verdiepingsvloeren en de laadkuilvloeren.

Hiber Betonvloeren bestaat sinds juni 2017 en heeft twaalf vaste medewerkers, inclusief een eigen
tekenaar en constructeur die de engineering van een betonvloer kunnen verzorgen. “Liefst zitten
we al vroeg in het traject aan tafel om een advies op maat te kunnen geven. Zeker voor logistieke
complexen zoals Smartlog Rotterdam 2 is een goed ontworpen vloer cruciaal voor een efficiënte
bedrijfsvoering”, legt Baijens uit.
Praktisch, efficiënt en nakomen van afspraken: dat is volgens de mede-eigenaar typerend voor de
aanpak van zijn bedrijf.
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Rotterdam • Distributiecentrum Europoort

SMARTLOG-distributiecentra kennen
een gestandaardiseerde opbouw. Elke hal
heeft dezelfde indeling, met op de hoek
een kantoor met twee verdiepingen en
een mezzanine. De koopmansgoederenhallen zijn opgebouwd uit een staalconstructie; de ADR-loodsen uit prefabbeton
met supervlakke vloeren.
“We leveren de hallen kaal op. De koper
of huurder bepaalt vervolgens wat voor
stellingen erin komen en hoe de inductiebekabeling wordt ingericht”, legt Van de
Wal uit. De hallen die geschikt zijn voor
koopmansgoederen zijn voorzien van een
ESFR-sprinklerinstallatie; de ADR-loodsen
van een CO2-gasblusvoorziening.

Twee warehouses, DC 1 en DC 2, zijn in maart opgeleverd en verhuurd.
Estron, een logistiek dienstverlener, neemt per 1 mei 33.136 m2
warehouse, 1.158 m2 kantoorruimte en 2.977 m2 mezzanine in gebruik.

Snelle bouwtijd
In maart 2018 ging de eerste paal de
grond in. “Ondanks enkele geotechnische uitdagingen zijn alle DC’s conform
onze gebruikelijke snelle bouwtijden
gerealiseerd”, besluit Van de Wal.

hiber
betonvloeren bv

Industrieweg 8
5492 NG Sint-Oedenrode
Kantoor +31(85)9023968
Uitvoering +31(6)25115371
Verkoop +31(6)28410733
E-mail
info@hiber.nl
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Awarehouse • Amsterdam
Het gebouw kent twee hoofdingangen die uitkomen in een gezamenlijke ruimte.
Door de hoge plafonds is er veel daglicht in het omvangrijke gebouw.

Aan de Danzigerkade in Amsterdam verrijst het multifunctionele
‘Awarehouse’ met ruim 35.000 m2 BVO, verdeeld over zeven
verdiepingen kantoor en een 2-laagse
ondergrondse parkeergarage.

Opdrachtgever/Ontwikkelaar
Houthavens Beheer/Heren2,
Amsterdam
Architect
Dedato ontwerpers en architecten,
Amsterdam
Adviseurs
Ingenieursbureau Kooij & Dekker,
Harderwijk
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Hoofdaannemer
Homines Bouw, Amsterdam
E-installaties
Mega elektra
W-installaties
Bennink
Gevelbouw
JM van Delft & zn, Drunen

Bouwprogramma
Multifunctioneel kantoorgebouw van
7 kantoorverdiepingen, inclusief 2-deks
ondergrondse parkeergarage.
Bouwperiode
Mei 2017 – maart 2020
Bruto vloeroppervlakte
35.500 m2

Tekst: Astrid Berkhout

Multifunctioneel ‘Awarehouse’
rijst aan de Danzigerkade in

Amsterdam
De Houthavens van Amsterdam zijn volop in ontwikkeling. Aan de
Danzigerkade 14-15 wordt in opdracht van projectontwikkelaar Heren2
gebouwd aan een multi-tenant, multifunctioneel kantoorgebouw.

Een prominente locatie voor dit unieke
pand, met aan de ene kant uitzicht over
het IJ en aan de andere kant over de
Minervahaven. In zijn totaliteit beschikt
het gebouw over 35.500 m2 BVO, verdeeld
over zeven verdiepingen kantoor en een
2-laagse ondergrondse parkeergarage
met veel ruimte voor stalling van fietsen.
De uitstraling van het pand is een combinatie van een bakstenen gevel met
daarvoor een stalen gevelstructuur met
stalen vluchttrappen, refererend naar eigentijdse pakhuizen uit de jaren vijftig en
zestig in steden zoals New York en Chicago. De binnenzijde van het Awarehouse
heeft ook een industriële uitstraling, met
veel baksteen en hoge plafonds die op de
begane grond vijf meter hoog zijn. Het
Awarehouse kent twee hoofdingangen
aan beide zijden van het gebouw; één aan
de Danzigerkade en één aan de Minervahavenweg. Beide ingangen komen uit
in een gezamenlijke ruimte, de Passage
en het Atrium. Deze ruimtes zorgen voor
veel daglichttoetreding in het omvangrijke gebouw. Er zitten drie kernen in het
pand met liften en toiletten en de installatietechniek is voorzien in het gehele
gebouw. Op dit moment is er nog geen
afbouw van het interieur ingevuld.

gesprekken met potentiële huurders”,
vertelt Karst IJtsma van Homines Bouw.
“De ruwbouw staat, maar het is aan de
huurders die vanaf heden worden verbonden aan het project om aan te geven
waar uiteindelijk de binnenwanden en
overige voorzieningen moeten worden
geplaatst. Dit vraagt van het bouwteam,
de opdrachtgever, de adviseurs en ons
als aannemer de nodige flexibiliteit.
Heren2 kiest bewust dit ontwikkelmodel
met een zeer korte doorlooptijd om het
project zo snel mogelijk na de bouwvergunning te realiseren om daarmee
de return op hun investeringen zo snel
mogelijk te behalen.”

Voorkomen is beter dan genezen
Dat is Homines Bouw echter wel toevertrouwd; het jonge, innovatieve bedrijf
is gespecialiseerd in complexe bouw-

processen en stapt graag in dit soort
projecten. “Dankzij onze platte organisatie kunnen we snel schakelen. Wij
investeren bovendien in werkvoorbereiding. 3D-modelleren en BIM zijn daarbij
belangrijke speerpunten. Met behulp van
speciale softwareprogramma’s hebben
we het project eerst in zijn totaliteit
digitaal gesimuleerd. In een 3D-model
zie je precies waar de fouten zitten,
zodat je die al van tevoren kunt oplossen waarmee je de faalkosten drastisch
kunt verkleinen en de kwaliteit van het
product zal verbeteren. Helaas stuitten
we tijdens de bouw toch nog onverwacht
op oude heipalen van de voorgaande
gebouwen. Die hebben we eerst moeten
verwijderen. Om goed te kunnen anticiperen op dit soort onverwachte tegenvallers investeert Homines Bouw ook in
ervaren bouwplaatsmanagement.”

Een prominente locatie voor een uniek pand
met aan de ene kant uitzicht over het IJ en
aan de andere kant over de Minervahaven.

Zeer korte doorlooptijd
Heren2 start de realisatie van hun kantoorontwikkelingen voordat er precies
bekend is wie de huurders gaan worden
en bouwt dus ‘op voorraad’. “Op dit moment, nu de realisatie van het Awarehouse flink gevorderd is, lopen de eerste
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Optimale
synergie
jmvandelft.nl

Kooij&Dekker Ingenieursbureau is hoofdconstructeur van
het Awarehouse in Amsterdam en verzorgde constructieve

Gevat in
aluminium en
staal
De bijzondere gevel van het Awarehouse wordt mede gerealiseerd door JM van Delft & zn. “Geboren gevelbouwers” met
ruim 111 jaar ervaring op zak en inmiddels de derde generatie
aan het roer.
“We willen niet de grootste zijn, maar wel de beste”, aldus
Albert Emmers van JM van Delft & zn. “Om die reden worden
we graag al zo vroeg mogelijk in het proces betrokken, zo ook
bij het Awarehouse, zodat we actief mee kunnen denken.”
Het bedrijf heeft het Awarehouse voorzien van 8.325 m2 aan
kozijnen en vliesgevels, waarvan 1.435 m2 uitgevoerd in staal
(de rest in aluminium), met een brandwerendheid van 30 tot
60 minuten. Verder komt er een atrium en glazen lichtdak van
500 m2, in de vorm van een piramide.
Een mooi geheel
De combinatie van aluminium, staal, glas, beton en natuursteen geeft het Awarehouse de robuuste uitstraling van een
Amerikaans pakhuis. “We hebben speciale extensieprofielen
laten ontwikkelen die aan de buitenzijde van de kozijnen
zijn gemonteerd om er een mooi geheel van te maken. De
stalen siergevel die voor de kozijnen komt te staan, maakt het
helemaal af.”
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productietekeningen en montageplannen.
“Er zaten mooie uitdagingen in waar we pragmatisch mee om
moesten gaan”, vertelt Sjon Kooij, eigenaar van Kooij&Dekker.
Een week voor de eerste paal de grond in ging, werd de fundering op verzoek van de ontwikkelaar voorbereid op drie extra
verdiepingen. Men wenste een extreme indelingsvrijheid.
Gaandeweg het proces werd de constructie aangepast op de
extra verdiepingen. Zo moest het stabiliteitssysteem omgezet
worden met behoud van indeelbaarheid van ruimten. Ongeschoorde portalen moeten plaats maken voor K-verbanden.
De gevelarchitectuur kenmerkt zich verder door lang donker
sierstaal. “Dit wordt door bezonning 70 graden Celsius. We
hebben gezorgd dat er voldoende ruimte is voor uitzetten,
terwijl tegelijkertijd veiligheid en duurzaamheid geborgd zijn
door bevestiging van de thermische schil.”
Prefab bouwpakket
Het gebouw bestaat uit geprefabriceerde betonelementen. Deze zijn vervaardigd in twee fabrieken en worden
gecombineerd met geïntegreerde liggers en kanaalplaten.
Steenstrips op kolommen en lateien werden meegenomen.
Dankzij uitgekiende montageplannen kon alles in rap tempo
worden gemonteerd.
Integrale engineering
“Het is een complex project met veel disciplines. Met aannemer, architect en leveranciers is alles afgestemd, zodat
het feilloos paste. Het samenwerken van gepassioneerde
vakmensen heeft geleid tot synergie. Ieders investering in het
voortraject loont. Machtig mooi!”

Amsterdam • Awarehouse

Duurzaamheid hoog in het
vaandel
Duurzaamheid staat bij het
Awarehouse hoog in het
vaandel. Wat betreft energieverbruik wordt er bijvoorbeeld gebruikgemaakt van
een Warmte Koude Opslag
(WKO). Bij het ontwerp is
rekening gehouden met een
mogelijke herinrichting van
de ruimtes in de toekomst,
zodat een ander gebruik
zoals wonen in de vorm van
appartementen ook tot de
mogelijkheden behoort. Tevens wordt er veel aandacht
geschonken aan hergebruik
van materialen.

“Wanneer projecten voor de kleinere
traditionele aannemer te complex
worden en bij de grotere
bouwbedrijven de organisatie te
omvangrijk worden ervaren,
is Homines Bouw de oplossing
voor opdrachtgevers.”

www.hominesbouw.nl
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Hotel Holiday Inn • Eindhoven

Holiday Inn - Flight Forum

Eindhoven
Holiday Inn te Eindhoven is een 42 meter hoog hotel, bestaande
uit 12 verdiepingen. Op de begane grond bevindt zich de foyer
en een tweetal vergaderzalen. De eerste verdieping wordt
voorzien van een restaurant met keuken en op verdieping 2 tot
en met 11 worden maar liefst 180 hotelkamers gerealiseerd. Het
hele hotel wordt gebouwd conform de veiligheidsstandaard
die deze keten overal ter wereld voert. Hoofdaannemer in dit
omvangrijke werk is BanBouw BV.

“Het hotel is gelegen op een bedrijven
terrein op het Flight Forum te Eindhoven,
met omliggende kantoren. Het hotel
mikt hiermee op de zakelijke markt. Qua
bouwplaats was het voor ons allemaal
vrij krap, leveranciers konden echt niet
meer leveren dan dat er op dat moment
nodig was. We hebben ook wat openbaar
terrein moeten innemen, als bouwplaats.
Maar de allergrootste uitdaging in dit
werk zat ’m in gebouwveiligheid, waar
aan, vanuit de opdrachtgever, bijzonder
hoge eisen werden gesteld, veel hoger

Opdrachtgever
Holiday Inn
Ontwikkelaar
ONIS Vastgoed, Zwolle
Architect
M3 Architecten, Rijswijk

dan we hier gewend zijn. Deze eisen
gelden overigens voor alle Holiday Inn
hotels en worden wereldwijd doorgetrok
ken. Zo moesten er bijvoorbeeld nood
trappenhuizen met overdrukinstallaties
gerealiseerd worden, een sprinkler
installatie door het hele gebouw en per
hotelkamer een compartimentering om
de brandveiligheid te garanderen. Maar
ook een noodstroomaggregaat, voor het
geval alle stroom zou uitvallen, is er aan
gelegd. De uitstraling van de gastenka
mers komen overeen met kamers overal

Adviseurs
MVH Adviseurs, Bunnik
Thijs Engineering, Asten
KRID Adviseur, Dordrecht
Hoofdaannemer
BanBouw BV, Nuenen
E- en W-installaties
Linthorst Techniek, Apeldoorn
Dakbedekking en Daksysteem
Van Hoek Dakbedekkingen BV, Heeze
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ter wereld. Zo maakt het qua look and
feel dus niet uit of je hier in Eindhoven
slaapt, of in een Holiday Inn in Spanje”,
aldus Bert Golstein, projectleider.
BanBouw heeft vroegtijdig diverse on
deraannemers in de arm genomen, om
informatie in te winnen, slimmigheden
uit te wisselen, maar ook om de produc
tie van materialen vast te leggen. Dat

Metal stud wanden, metal stud
plafonds, systeemplafonds, stucwerk en schilderwerk inclusief
Vescom behang
Van der Steen van Breugel BV, Berlicum
Bouwperiode
Juni 2018 – juli 2019
Bruto vloeroppervlakte
7.700 m2

Tekst: Natasja Bijl

De bouwplaats was vrij
krap. Uiteindelijk is er
wat openbaar terrein
ingenomen om als
bouwplaats te fungeren.

Het gebouw was uiterst
geschikt om in prefabbeton
op te bouwen met vooraf
gemonteerde kozijnen, glas
en prefab badkamers voor
de gastenkamers.

was gezien de prijsstijgingen van vorige
jaar een slimme zet. Het gebouw was
uiterst geschikt om in prefabbeton op te
bouwen met vooraf gemonteerde kozij
nen, glas en prefab badkamers voor de
gastenkamers. Golstein: “De bouwtijd is
vastgesteld op twee jaar, maar alles ver
loopt zo soepel dat wij dit werk binnen
tien maanden bouwkundig opleveren en
twee maanden later, de tweede helft van
september zal Holiday Inn Eindhoven de
eerste gasten welkom heten.” De Duitse
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Een perfect
daksysteem
met een hoge
levensduur!
Van Hoek Dakbedekkingen BV werd voor dit project
benaderd voor het bedenken van het daksysteem op
basis van enkele technische uitgangspunten. Op het dak
wordt namelijk nogal wat uitgestald, zoals: warmte-,
koude- en ventilatiesystemen en PV-installaties. Plus een
zware beglazing wasinstallatie. “Als het belang van een
waterdicht dak niet altijd al heel groot was, dan is het
dat hier zeker wel, in een hotel met bijna 200 kamers. De
bedrijfsvoering is onder dit dak 24 uur per dag, 7 dagen
per week in volle gang. Problemen met een dak, zijn geen
optie, en dus gingen wij op zoek naar de meest effectieve
oplossing”, vertelt bedrijfsleider Frank Janssen. Van Hoek
bedacht en bracht een volledig verkleefde dampremmer
aan met koude kleefstof, een Betopor C-EPS afschotmortel
isolatiesysteem en een tweelaags Wédéflex duurzaam
dak-systeem met all-in verzekerde projectgarantie. De
hoge drukvastheid van de C-EPS mortel is een uitstekende
ondergrond voor de belasting van het glazenwassysteem
wat vrij opgelegd op de dakbedekking wordt aangebracht. Daarnaast is het systeem vrij van krimp en heeft
het een perfecte aansluiting op alle dakdoorbrekingen.
Janssen: “Feitelijk gaat het om een perfect dak. Een hoge
borstwering waardoor veilig werken op hoogte altijd mogelijk is. Dit is een daksysteem met een bewezen levensduur van wel 40 jaar.”
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Hotel Holiday
Inn Eindhoven
Voor het hotel te Eindhoven was Van der Steen van Breugel BV verantwoordelijk voor het leveren en monteren van
de metal stud wanden, metal stud plafonds, systeemplafonds, stucwerk en schilderwerk inclusief Vescom behang.
“Het hotel betreft 180 kamers. Tijdens het project werd
vanuit de opdrachtgever aangegeven dat de wanden tussen diverse ruimten onderling 60 en 90 minuten brandwerend moesten zijn. Daar hebben we gelukkig, samen
met onze fabrikant, op tijd een oplossing voor weten te
vinden. Gelukkig heeft de planning hier geen vertraging
door opgelopen en was alles op tijd af.
Doordat we een ‘daily stand’ hielden met alle betrokken
partijen liep dit werk sowieso als een trein. We wisten precies wie waar mee bezig was”, vertelt Hans van der Steen,
directeur. “Verder zijn alle materialen die wij gebruikt hebben cradle-to-cradle. Kortom, volledig herbruikbaar.”

Van der Steen van Breugel BV viert dit jaar zijn 50-jarig
jubileum en staat voor kwaliteit en ervaring. Het bedrijf
uit Berlicum levert niet alleen kwalitatief hoogwaardig
stukadoorswerk, maar heeft tevens een deskundig team
dat zich volledig toelegt op metal stud wanden, systeemwanden, systeemplafonds, timmerwerk, spackspuitwerk
en schilderwerk. Van der Steen: “We zijn flexibel, zeggen
wat we doen en doen wat we zeggen!”

Eindhoven • Hotel Holiday Inn

hoteloperator GS Star Hotels heeft een
hotel met 180 kamers nog niet zo snel
opgeleverd gekregen.

De allergrootste
uitdaging in dit
werk zat hem in de
gebouwveiligheid.
De opdrachtgever
stelde hier bijzonder
hoge eisen aan.

BanBouw BV heeft jarenlange ervaring
in utiliteitsbouw. Niet alleen winkels en
bedrijfspanden vallen onder die tak, maar
ook hotels. Met het fraaie Holiday Inn
op het Flight Forum te Eindhoven is het
bedrijf de uitdaging aangegaan om zeer
hoge kwaliteit te bieden, en een hotel bin
nen een jaar tijd operationeel te krijgen.

Het nieuwe Holiday-Inn hotel
bestaat uit 12 verdiepingen met
maar liefst 180 hotelkamers.

• Nieuwbouw
• Renovatie
• Valpreventie

DE MAKERS VAN HET DAK,
SPECIALIST IN PLATTE DAKEN VOOR:

PLATTE DAKEN

TERRASDAKEN

HELLENDE DAKEN

RONDE DAKEN

SHEDDAKEN

TUINDAKEN

Van Hoek Dakbedekkingen BV is lid van Vebidak, VCA en KOMO-proces gecertificeerd.

vanhoekadv_95x130mm.indd 1
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Renovatie Hotel Van der Valk • Haarlem

Na grondige renovatie een
toegankelijker Hotel

Haarlem
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Tekst: Loek Schaap

De uitbreiding van het
hoofdgebouw en de reeds
bestaande brugverbinding
vormen samen één volume dat
als het ware op poten is gezet
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Renovatie Hotel Van der Valk • Haarlem

Geen gezeul meer met koffers de betonnen trap op.
Gasten van Hotel Van der Valk in Haarlem komen
voortaan met een draaideur binnen om daarna via
een roltrap bij de receptie op de eerste verdieping te
arriveren. En de entree is niet het enige wat verandert.
Een grondige renovatie zorgt ervoor dat het hele
complex, zowel binnen als buiten, gemoderniseerd
wordt. Foyer, bar, restaurant, keuken, congresruimte en
hotelkamers worden stap voor stap nieuw gerealiseerd.
Het hotel blijft open, de eerste lovende reviews zijn
ontvangen.

Hotel Van der Valk in Haarlem wordt
compleet gemoderniseerd en gerenoveerd.
De eerste gastenreviews zijn zeer positief
over het nieuwe complex.

“De toegankelijkheid van de receptie
is een item dat we heel bewust hebben
opgepakt”, zegt Joost Knijff van Architectenbureau Van den Hoeven. “Men moest
eerst via een logge betontrap een flinke
klim maken.” Inmiddels is er een nieuwe
hoofdentree, waarbij op de eerste verdieping van het hoofdgebouw de foyer, de
bar en het restaurant zijn samengepakt.
André Baron, projectleider bij hoofdaan-

Architect
Architectenbureau Van den Hoeven,
Harmelen
Interieur
Nijboer Interieur & Design,
Mariënheem
Adviseur akoestiek/brand
Nieman Raadgevende Ingenieurs BV,
Utrecht
Constructeur
Pieters Bouwtechniek, Haarlem
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nemer HuneBouw BV: “De roltrappen
zijn geplaatst in de nieuwe entree met
tourniquet. De tochtsluis is daarmee
verdwenen.” Knijff: “Het was eerst een
zoekplaatje naar functies. Ook de oude
bar, een oud bruin café, kon je voorheen
niet zien van buitenaf. De nieuwe moderne Birdy’s Bar met haar metershoge
ramen en geveloppervlak werkt nu meer
uitnodigend.” In het hoofdgebouw zijn

Hoofdaannemer
Hunebouw BV, Hoogeveen

Sloopwerk
Bork Sloopwerken, Stuifzand

E-installaties
Benschop installatietechniek BV,
Benschop

Vliesgevels en kozijnen
Slump-Fictorie, Hoogeveen

W-installaties
Linthorst techniek BV, Wenum-Wiesel
Grootkeuken
Rosval Production & Development BV,
Best

Balustrades
AMG Railing BV, Lijnden
BVO
8.800 m2
Bouwperiode
Mei 2017 – december 2020

HuneBouw; een
allround marktpartij
in de woning- en
utiliteitsbouw en dat
al meer dan 200 jaar.

bouwers van nature
Veelzijdigheid en ﬂexibiliteit zijn dé sleutelwoorden
in onze dienstverlening. Wij doorzien het hele bouwproces en begrijpen onze opdrachtgevers, omdat we
denken en doen vanuit hun wensen en beleving.

Woningbouw

Dat komt door onze jarenlange ervaring, onze
kennis van de markt, ons werkterrein. En bovendien,
omdat we bouwers van nature zijn en met passie
ons vakmanschap in praktijk brengen.

Utiliteitsbouw

Verbouw en Onderhoud

HuneBouw B.V. | Stephensonstraat 3
Hoogeveen | T 0528 22 70 70

info@hunebouw.nl | www. hunebouw.nl

Restauratie
ISO 9001, ISO 14001 en FSC, PEFC,
MVO en VCA** gecertiﬁceerd
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Renovatie Hotel Van der Valk • Haarlem

Easy Cooling en
Cooking à la minute

De kunst van het
slopen

Als grootkeukenproducent en leverancier van top-

Denk je aan de renovatie van Hotel Haarlem, dan denk

kwaliteit fornuizen is ook Rosval Production &

je aan de roltrap naar de receptie. Daarvoor moest de

Development BV betrokken bij de renovatie van Hotel

betontrap wijken, het werk van Bork Sloopwerken BV.

Van der Valk in Haarlem. De grootkeukenleverancier uit

Tezamen met de drie andere BV’s Asbestsaneringen,

Best levert naast de fornuizen en de koelwerkbanken
met rubberloze lades en deuren (Easy-Cooling®) tevens
de Live Cooking-buffetten en alle barinrichtingen.
En – last but not least – een koelinstallatie waarmee
warmte teruggewonnen wordt voor de warmwatervoorziening van het hotel.
Mari Versantvoort, bedrijfsleider bij Rosval over de
Easy-Cooling: “Wij hebben een rubberloos afdichtingssysteem bedacht wat een fantastische besparing
oplevert in onderhoudskosten en duurzaam is voor

Milieutechniek en Recycling vormt dit de Bork Groep,
“gespecialiseerd in het demonteren van gebouwen en
installaties”, zegt algemeen directeur Alfred Echten van
Bork Sloopwerken. “Voor ons is dit een mooi project om
onze expertise te tonen.”
Uitvoerder Sjacco Koekoek vult aan: “We zijn nu al bijna
twee jaar bezig en nog lang niet klaar. Bar, bordessen,
balkons, we zijn al het hele hotel door geweest.” Keuken en benedenkamers zijn aangepakt. Later volgen de

het milieu. Een magnetische component zorgt nu voor

kamers van de bovenliggende verdiepingen, evenals de

de afsluiting, aangetoond en wel zonder koudeverlies.

balkons aan de achterzijde. Deze worden respectievelijk

In 2016 hebben we daarmee de Horecava Innovation

leeggehaald en weggehesen. “Zowel de buitentrap als

Award gewonnen.”

de binnentrappen zijn gesloopt, heel bijzonder, met een

Versantvoort noemt het een verstandige beslissing

slooprobot. De binnentrap is compleet weggevreten”,

dat Van der Valk toekomstgericht volledig overgaat op

schetst Koekoek.

elektra. Ook een elektrische pizzaoven wordt geplaatst,

Alfred Echten: “Wij zijn een innovatief sloopbedrijf. We

de tweede in Nederland. Zeer vernieuwend gaat men

investeren veel in onze mensen en nieuwe technieken

op inductie koken. “Dit werkt tegelijkertijd schoner

waardoor we koploper zijn in ons vakgebied. Naast

en sneller. Je kunt ten opzichte van gas gerust stellen
dat je 35 procent op de energiekosten bespaart als je
op inductie kookt.” Grote moeilijkheid is dat het hotel
tijdens de renovatie openblijft, en daarom zijn tijdelijke
voorzieningen getroffen. “Maar het is een fantastisch
samenspel; zowel met de aannemer als met de installateur verloopt de samenwerking zeer goed.”
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het leveren van kwaliteit vinden wij de persoonlijke
relatie met onze opdrachtgever alsmede het milieu
erg belangrijk. Daarom scheiden we bijvoorbeeld de
afvalstromen al bij de bron om ze vervolgens – wel zo
fijn voor de hotelgasten – zo geruisloos als mogelijk af
te voeren.”

verder twee boven elkaar gelegen kamerlagen, waarvan de tussenverdieping
werd verwijderd, opgeofferd om extra
zalen te realiseren en de congreszaal te
vergroten. “Omdat het een diep gebouw
is, zijn we het ook hier volledig open
gaan werken met veel glas om zoveel
mogelijk licht naar binnen te halen.”

Brug tussen hoofdgebouw en
hotelkamergedeelte
De uitbreiding van het hoofdgebouw
en de reeds bestaande brugverbinding
vormen samen één volume dat als het
ware op poten is gezet. Dit volume
vormt een krachtige koppeling tussen
het hoofdgebouw en het haaks daarop
staande gebouw met sec de hotelkamers.

Rosval
dé grootkeuken producent
van topkwaliteit fornuizen en grootkeuken
meubelen voor de gastronomie in de
Horeca en instellingen.

HANDMADE QUALITY®

www.rosval.nl
30 Jaar ervaring | Handgemaakt | Kwaliteit | Duurzaam | Zekerheid
Industriebouw • maart 2019 • 69

Renovatie Hotel Van der Valk • Haarlem

Your safe
choice in railing
Bij de meerjarige renovatie van Hotel Van der Valk in
Haarlem speelt ook AMG Railing BV een belangrijke
rol. De leverancier van volledig glazen en aluminium
balustrades (in combinatie met spijlen, lamellen, glas
engeperforeerde panelen) heeft het project in twee
fases uitgevoerd. Al in 2013 ontwikkelde AMG voor
Hotel Haarlem een projectspecifiek glasklemprofiel,
zodat de gevelbeplating aan de glazen balustrade van
de balkons uitermate precies aansloot. Mooi, goed en
veilig is bij AMG dan ook het credo. “Wij zijn nu bezig

Knijff: “De hoeveelheid materieel en
kleurgebruik was voorheen zeer divers
en talrijk. Er zat geen eenheid in. Men
heeft voor een duidelijke visie gekozen
met een looptijd van tien jaar, waarin de
plannen worden uitgevoerd. We hebben
voor een vrij rustige kleurstelling gekozen die uniform over alle bouwdelen
wordt doorgezet. Ook het verwijderen
van de oude balkons draagt bij tot een
strakkere gevel. Het gebouw krijgt met
een forse luifel als dak ‘ineens’ massa.
De schil wordt volledig geïsoleerd.”

Positieve reviews
Ook bij de hotelkamers vindt een kwaliteitsslag plaats. De eerste gastenreviews
zijn zeer positief. Na realisatie gaat het
aantal van 267 naar 317 kamers. Verder
worden de oorspronkelijke keuken en
restaurant volledig gestript en met een
nieuwe grootkeuken en moderne Live
Cooking-elementen helemaal opnieuw

met de tweede fase, waarin wij alle glazen 3.0 kN
balustrades voor de trappen en de vides in de lobby
en bij het restaurant leveren en monteren”, zegt Erwin
Both, commercieel directeur van AMG Railing.

Internationaal actief
Een fijne samenwerking met de partners vindt Both
belangrijk, evenals het opbouwen van een goede en
langdurige relatie. Meerdere hotels van Van der Valk
zijn inmiddels voorzien van glazen balustrades van
AMG Railing. In Nederland bedient AMG vooral de
projectenmarkt, waarbij projecten vanaf engineering
via productie, montage en uiteindelijke oplevering
zelfstandig worden uitgevoerd. Daarnaast is het bedrijf
ook internationaal zeer actief. Both: “Wij engineeren en
produceren daarbij op maat. In alle landen waarin wij
actief zijn, hebben wij een exclusieve partner die in de
meeste gevallen zelf de montage verzorgt.”

www.amgrailing.com
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Your safe choice in railing

aangekleed. Ook gaat Van der Valk volledig duurzaam over op elektrisch koken.

Duurzaam bouwen
André Baron, projectleider bij hoofdaannemer HuneBouw BV vult het duurzaamheidsaspect aan: “Het is de ambitie
om het gebouw te laten voldoen aan
BREEAM In-Use excellent kwalificatie.
Wij hebben hier in bouwteamverband
ook de constructeur onder onze hoede
waarbij we tevens engineeren en aansturen. Zo komt er in het hoofdgebouw
ook extra techniekruimte voor een
luchtbehandeling- en WKO-installatie.
De allergrootste uitdaging is dat het
hotel continu open zal blijven, waardoor
je rekening moet blijven houden met de
gasten voor wat betreft overlast en het
te allen tijde borgen van vluchtroutes en
brandveiligheid.”

www.linthorsttechniek.nl
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Morssinkhof Rymoplast • Heerenveen

Opdrachtgever
Morssinkhof Rymoplast, Lichtenvoorde

Hoofdaannemer
Groothuis Bouwgroep, Genemuiden

Grondwerk en fundering
RvB Groep, Harderwijk

Architect
DMA Ontwerp en Bouwadvies,
Kollumerzwaag

Adviseurs
Breman Utiliteit, Zwolle (E- en W-installaties); Munnik Brandadvies BV, Kolham
(brandveiligheid)

Staalconstructie
Machine- en Staalbouw Cluistra BV,
Renswoude

Constructeur
W2N Engineers, Drachten
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E- en W-installaties
Breman Utiliteit, Zwolle

Trappen en roostervloer
Level Trappen & Constructies BV,
Hoogeveen

Tekst: Ton van de Laar

Groothuis
bouwt een jas voor
recyclingmachines

In maart was de oplevering van het nieuwe
bedrijfspand van Morssinkhof Rymoplast op
bedrijvenpark Haskerveen in Heerenveen. Het
bedrijf gaat daar plastic afval recyclen tot korrels,
waarvan weer nieuwe plastic producten gemaakt
worden, onder andere voor Ikea. Groothuis
Bouwgroep uit Genemuiden was hoofdaannemer
van het project, dat volgens projectleider Wiljan
van der Heide perfect verliep.

Bouwprogramma
3 bedrijfshallen, kantoorgedeelte
inclusief facilitaire ruimtes
Bouwperiode
Juli 2018 – maart 2019
Bruto vloeroppervlakte
Ca. 7.000 m2

Morssinkhof betrok Groothuis Bouwgroep al vroeg bij het project. Het reeds
bepaalde hoofdontwerp werd op diverse
onderdelen aangepast na een grondige
analyse van de bedrijfsprocessen. Ook
vond er overleg plaats met de leverancier
van de machines. Zo ontstond een gebouw dat perfect aansluit bij de eisen en
wensen van Morssinkhoff Rymoplast.
“We bouwden er eigenlijk drie hallen om
de drie verwerkingsmachines heen, als

een jas bij wijze van spreken, die de contouren van die machines volgt. Omdat er
in de toekomst mogelijk andere machines komen te staan, moest alles wel
flexibel zijn. Daarom is er niet op palen
gefundeerd, maar is er gekozen voor een
systeem van grondverbetering over het
gehele terrein. Zo ontstond een situatie
waardoor wij op staal konden funderen”.
De fundering bestaat uit prefab poeren
en balken. Daarvoor werd gekozen van-

Industriebouw • maart 2019 • 73

Morssinkhof Rymoplast • Heerenveen

Fundering zorgt voor
flexibiliteit, snelheid en
bouwgemak
Morssinkhoff Rymoplast wilde een flexibele fundering onder haar nieuwe bedrijfspand
in Heerenveen, die geen problemen oplevert als de zware machines voor het recyclen van
plastic vervangen worden door nieuwe. Een fundering op palen was daarom niet de ideale
optie. Infraspecialist RvB Groep uit Harderwijk had een creatieve en innovatieve oplossing
in huis. Roelof de Vries, accountmanager bij de RvB Groep vertelt erover. “In Nederland zijn
we gewend om te kiezen voor een fundering op palen als de vaste grond dieper zit dan
pakweg een halve meter. Wij werken met een systeem van grondverbetering, dat in onze
buurlanden heel gebruikelijk is. Dat systeem willen wij als specialist ook in Nederland meer
en meer gaan gebruiken voor deze toepassing.”
Grondverbetering
Het funderingssysteem van de RvB Groep bestaat uit grondverbetering op basis van een
berekening van de lasten en sonderingen op de bouwlocatie. Met die sonderingen is het
gehele terrein in kaart gebracht, zodat een beeld ontstond van waar grondverbetering
noodzakelijk was. Die grondverbetering bestaat uit een stabilisatielaag met daarop een
bovenlaag van gebonden fundatiemateriaal. Omdat voor het hele terrein bekend is hoe dik
deze lagen moeten zijn, ontstaat zo een stabiele, vaste ondergrond, waarop gebouwd kan
worden. Bijkomend voordeel van deze methode is, dat de bouw geen oponthoud ondervindt van de levertijd op leveren en verwerken van palen, die op dit moment tot wel een
halfjaar kan oplopen.
Schone bouwplaats
RvB heeft de grondverbetering op het hele bouwterrein toegepast, met de benodigde
leidingen voor de infrastructuur daarin opgenomen. Vervolgens werd een onderlaag asfalt
aangebracht. De Vries: “Hierdoor ontstond een schone bouwplaats, zonder de gebruikelijke plassen en modderpoelen. Bijna alle aannemers met wie wij dit soort projecten doen,
roemen onze methode van werken. Ze moeten aan de voorkant soms wat langer wachten
voordat ze op het terrein aan de slag kunnen, maar als de bouwer kan beginnen zijn wij
vaak alweer weg en dan komen we alleen weer terug om de laatste deklaag, het straatwerk
en de terreininrichting aan te leggen en aan te sluiten.”
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wege de bouwsnelheid, met als bijkomend voordeel dat er minder personeel
voor nodig was.

Drie hallen en een kantoor
Op die fundering bouwde Groothuis drie
hallen, bestaande uit een staalconstructie met eveneens stalen gevels en een
kantoorgedeelte van twee verdiepingen
hoog. Tijdens de bouw ondervond het bedrijf een ander voordeel van de gekozen
funderingsmethode. Van der Heide: “Omdat de grondverbetering op het gehele
terrein is toegepast, kon het al voor aanvang van de bouw geasfalteerd worden.
Dat leverde een schone bouwplaats op,
en dat werkt heel plezierig”. Een van de
hallen werd vervroegd opgeleverd, zodat
de leverancier van de machines daar al
aan de slag kon. Dat betekent dat Morssinkhof Rymoplast het pand al in april in
gebruik kan nemen.

rvbgroep.nl

085 - 78 68 500

DE BESTE
BASIS VOOR
UW BUSINESS
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Morssinkhof Rymoplast • Heerenveen

Vroege betrokkenheid werpt zijn
vruchten af
Hadden we pakweg twee, drie jaar geleden geschreven over de installaties voor het nieuwe bedrijfspand van Morssinkhof Rymoplast in Heerenveen, dan hadden we het gehad over revolutionaire
nieuwe technologie. Nu praten projectleider Wim Holstege en werkvoorbereider Nico Rook van installateur Breman Utiliteit erover alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Het toont aan hoe snel de
ontwikkelingen gaan op het gebied van de duurzaamheid in de installatietechniek.
Natuurlijk zijn het moderne, state-of-the-art technieken die toegepast zijn in het pas opgeleverde
onderkomen van recyclingbedrijf Morssinkhof Rymoplast. Er is geen gasaansluiting nodig voor de
gebouwgebonden installaties, de warmte wordt gegenereerd door een lucht-water-warmtepomp en
de ledverlichting is voorzien van DALI-sturing. Allemaal geen ‘hogere wiskunde’ voor een moderne
installateur als Breman, vindt Holstege. Het bijzondere van dit project zit volgens hem in de organisatie
van het bouwproces. “Door de keuze van het funderingssysteem, grondverbetering met een cementgebonden bovenlaag, moest al snel duidelijk zijn waar alle leidingen kwamen te liggen. Samen met de
opdrachtgever, een bestaande relatie van ons, en Groothuis Bouwgroep kwamen we daarom al in een
vroeg stadium om de tafel te zitten. We hebben intensief overlegd om alle wensen exact in beeld te
krijgen en dat is goed gelukt. We hebben in de uitvoeringsfase nauwelijks aanpassingen hoeven doen.”
Restwarmte
Toch valt er over de installaties nog wel wat te vertellen. Er wordt in de bedrijfshallen handig gebruik
gemaakt van de warmte die de machines produceren. Dit zorgt ervoor dat in de bedrijfshallen alleen
bescherming tegen bevriezing nodig is, voor het geval dat de machines stilvallen of stilgezet worden.
Pv-panelen zijn niet direct geïnstalleerd, maar er is constructief en installatietechnisch wel alvast
rekening mee gehouden. Rook vult aan. “Op een gegeven moment is ervoor gekozen om de gebruiker
in het kantoorgedeelte meer comfort te bieden, dit is gerealiseerd door toepassing van water gevoede
fancoil units met ruimte regeling, hierdoor heeft de gebruiker zelf invloed heeft op de gewenste ruimte
temperatuur en daarnaast maakt toepassing van fancoil units het mogelijk extra koelvermogen in de
ruimte te kunnen brengen wat resulteert in extra comfort op de warme dagen.”
Trend die zich doorzet
Zo vroeg bij het project betrokken worden beviel wel goed. Holstege: “In de traditionele bouwkolom heb
je een opdrachtgever, dan heb je een architect die een ontwerp maakt, dan komt een aannemer in beeld
en pas daarna een installateur. Hier is het een klein beetje andersom gegaan. Nu zit je als installateur,
aannemer en opdrachtgever aan een tafel. Voor het bouwproces heeft dat best heel positieve consequenties. Doordat je als gelijken aan tafel zit kun je best wel mooie dingen met elkaar realiseren, zeker als
zoals bij dit project de onderlinge verstandhouding goed is. Het is een trend die zich langzaam doorzet.”

Industriebouw • maart 2019 • 76

LEAN bouwen
De keuze voor grondverbetering als
fundering had ook gevolgen voor de
voorbereiding van de bouw. De drie voornaamste partijen (opdrachtgever, aannemer en installateur) kwamen al in een
vroeg stadium bij elkaar om alles goed
op elkaar af te stemmen en de plannen
definitief te maken. Achteraf nog aan- en
afvoerleidingen verleggen was immers
geen optie. Van der Heide: “Die aanpak
past in ons streven naar LEAN bouwen,
vooraf heldere afspraken maken om zo
efficiënt mogelijk te werken. En als je efficiënt werkt kun je dat ook zien, zoals bij
dit project. We hebben een serieuze bouw
van 8 miljoen in zo’n 35 werkbare werkweken gerealiseerd, dat is natuurlijk bizar
snel. Zoiets lukt alleen als je met alle
partners samen goede afspraken maakt”.

Breman Utiliteit Zwolle
Breman installatiegroep

is aanwezig op de beurs
Promotiedagen Noord
Nederland

Voor een totaalconcept
van advies, ontwerp, tot
realisatie en onderhoud:
Breman is graag uw partner.

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

breman.nl

UTILITEIT
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Hof van Leijh • Haarlem

Hof van Leijh:
Een nieuwe Hof
voor hofjesstad

Haarlem
De Haarlemse Slachthuisbuurt verandert
de komende jaren ingrijpend. Een van de
gezichtsbepalers wordt nieuwbouwcomplex
Hof van Leijh. Er komen 172 woningen in, vooral
woningen voor senioren en SIG (een organisatie
voor mensen met een verstandelijke beperking).
Het totale project bevat 130 appartementen
(huur), 21 eengezinswoningen (huur) en
21 eengezinswoningen (koop).

Opdrachtgever
Elan Wonen, Haarlem

E-installaties
BLOM Elektrotechniek, Beverwijk

Constructeur
Pieters Bouwtechniek Haarlem BV,
Haarlem

WKO-installatie
Schouten Techniek, Zwaag

Aannemer
HBB Groep, Heemstede
Architect
Faro Architecten, Lisserbroek
Staalconstructies
Constructor Staalbouw,
Heerhugowaard
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Betonbouw
PW Betonbouw, Leimuiden
Prefab beton
Hop Prefab beton, Baarn
Bouwinformatie
Nieuwbouwwooncomplex met huuren koopwoningen inclusief buurtwinkel en ontmoetingsruimte

Bouwperiode
September 2018 – eind 2020
Bruto vloeroppervlakte
Hoogbouw: 12.270 m2
Laagbouw: 5.000 m2

Tekst: Marcel Migo

Het nieuwbouwcomplex Hof van Leijh wordt
een van de gezichtsbepalende gebouwen in
de Haarlemse Slachthuisbuurt.

Het complex is zo opgezet dat de mensen die er komen te wonen niet alleen
de zorg kunnen krijgen die ze nodig
hebben, maar elkaar ook makkelijk kunnen opzoeken in gemeenschappelijke
binnen- en buitenruimten. Een mooie,
hedendaagse versie dus van de eeuwenoude hofjes die de stad rijk is.
Kenmerkend voor de Hof van Leijh is
dat het een complex is met oog voor de
toekomst. Bij alles wordt aan de lange
termijn gedacht.
Projectleider Fleur Hubertus van de
HBB Groep: “Bij vrijwel alle projecten
zie je tegenwoordig dat duurzaamheid
de norm wordt. Wij gaan samen met
Elan Wonen echter nog een paar stap-

pen verder. Natuurlijk krijgen alle daken
zonnepanelen en maken we gebruik van
zeer hoogwaardige materialen die lang
mee kunnen. Maar we sluiten bijvoorbeeld de vloerverwarming aan op het
warmte-koude-opslag-systeem van de
buren, eveneens een gloednieuw wooncomplex.” Het complete complex wordt
gasloos. Hubertus: “Daardoor bedachten
we: het zou eigenlijk gek zijn als je een
compleet gasloos nieuwbouwproject
bouwt en alleen voor jezelf nog een
gasaansluiting realiseert. Dus hebben we
voor het eerst nu een gasloze bouwkeet
binnen HBB.”
Ook wat betreft de indeling van het gebouw is nagedacht over de lange termijn.
Hubertus: “Mocht de wens er zijn om

bijvoorbeeld over vijftien jaar ruimten
in het complex samen te voegen, of
anderszins aan te passen, dan kan dat.
Daar wordt al rekening mee gehouden.
Het wordt dus een flexibel gebouw en
dat past heel goed bij de aard van de
woningen; mensen kunnen daar straks
zo lang mogelijk zelfstandig wonen.”

Aandacht voor de details
Behalve functioneel en duurzaam, wordt
de Hof van Leijh vooral ook een heel
mooi complex, met veel aandacht voor
de detaillering. “Het metselwerk aan de
buitenkant zal uit drie verschillende,
warme steenkleuren bestaan, in diverse
verbanden gemetseld en met diverse
technieken. Van delen geribbeld metsel-
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Hof van Leijh • Haarlem

Hop Prefab BV:
Betrouwbaar
en degelijk

www.contructorbv.nl

Het prefab beton voor de Hof van Leijh wordt vervaardigd,
geleverd en gerealiseerd door Hop Prefab BV. Een mooie,
relatief grote klus voor de Baarnse betonspecialist, maar
zeker ook een project waar het zijn specialismen uitstekend kan laten zien. Directeur Jaap Hop: “Uiteindelijk zijn
twee dingen toch altijd het belangrijkst: dat je echt kwaliteit levert en dat je betrouwbaar bent in je levertijd.”

Wij zijn een allround, bevlogen en innovatief
installatiebedrijf gevestigd in Zwaag.

Snel leveren
Hop: “We maken al het betonwerk zelf in onze eigen werkplaats en zien erop toe dat alles wat onze fabriek verlaat
100 procent in orde is. We zijn relatief klein en kunnen
daardoor gemakkelijk goed oog houden op al onze processen en producten.”

De meeste werkzaamheden voor de Hof van Leijh zullen
komend jaar worden uitgevoerd. Hop: “Voor ons is dit een
mooi project omdat er veel seriematige elementen in
zitten. De complexiteit van de elementen valt enigszins
mee. Iets bewerkelijker zijn de rondingen van de balkons
en borstweringen, maar ook die uitdaging gaan wij niet
uit de weg.”

Hop Prefab BV produceert voor het Haarlemse nieuwbouwcomplex een groot aantal elementen, waaronder,
naast de balkons, ook de borstweringen, galerijplaten,
trappen en wanden voor de liftschachten. Hop: “Daar zijn
we inmiddels mee gestart en dat verloopt prima.”
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Voor dit project leverden wij:
Prefabbeton wanden en kolommen
Voor al uw prefab beton:
- Trappen
- Consoles
- Bordessen
- Kolommen
- Galerijplaten - Dakranden
- Balkons
- Klein prefab

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

werk tot delen met geplakte steenstrips.”
Doordat het complex daarnaast grotendeels uit vier en deels vijf bouwlagen zal
bestaan, krijgt het een prettige, overzichtelijke uitstraling.
Naast de huur- en koopwoningen krijgt
de Hof van Leijh ook twee gemeenschappelijke ruimten: de DOCK buurtwinkel
en de ontmoetingsruimte van Zorgbalans. Dat wordt dé plek waar bewoners
en buurtbewoners samen kunnen komen en ook samen activiteiten kunnen
ondernemen. Er komt bijvoorbeeld een
keuken in, waar bewoners samen gebruik van kunnen maken.

Het totale project bevat 172 woningen, vooral
voor senioren en SIG, een organisatie voor
mensen met een verstandelijke beperking.

De bouw is momenteel volop bezig. De
half verdiepte bergingskelder is klaar. Op
dit moment verrijzen de eerste wanden op
de begane grond. Naar verwachting opent
de Hof van Leijh eind 2020 haar deuren.

Korte lijntjes, slimme
schakels

Constructor Staalbouw:
Sterk en flexibel

Een onmisbare schakel. Zo zou je de rol van allround instal-

Constructor Staalbouw levert en realiseert voor de Haarlemse

latiebedrijf Schouten Techniek bij de realisatie van de Hof

Hof van Leijh de hoofddraagconstructie plus een aantal ele-

van Leijh gerust kunnen samenvatten. Niet alleen levert het

mentaire elementen, waaronder het trappenhuis. De werk-

de leidingen voor de distributie van warmte en koude in het

zaamheden zullen in de loop van dit jaar gaan plaatsvinden.

pand, compleet met de afleversets, het zorgt daarnaast voor
een slimme schakel met de buren: de Hof van Egmond.

Directeur Edwin van der Weerd: “Voor ons is dit vooral een
heel leuke klus, omdat het om heel diverse werkzaamheden

Edward Forterie, projectleider Utiliteit van Schouten Techniek

gaat. Het gaat zowel om leveringswerk als om zaken die we

legt uit hoe dat zit: “De PV-panelen op het dak van de Hof

van tevoren op onze eigen werkplaats kunnen maken. De trap

van Leijh voeden straks de gemeenschappelijke warmte-

wordt deels hangend en loopt door onder de constructievloer.

koude-opslag-installatie van beide complexen. Die zal zorgen

Dat is een heel mooie, technische uitdaging om dat optimaal

voor de verwarming van alle woningen.” De lijntjes naar de

te realiseren.”

buren waren kort: ook daar leverde Schouten Techniek de
technische installaties.

Grip
Van der Weerd: “Doordat we heel veel in eigen hand hebben

Forterie: “We proberen onze werkzaamheden zo vloeiend mo-

– van een eigen montageploeg tot een eigen snijafdeling –

gelijk in het bouwproces uit te voeren en stellen ons daarbij

zijn we betrouwbaar in onze levering en kunnen we ook heel

altijd flexibel op, in zeer goed overleg met de aannemer. We

flexibel zijn.

weten steeds uitstekend wat de volgende stap is en houden

Voor het Noord-Hollandse constructiebedrijf is het de eerste

daar rekening mee.”

keer dat het samenwerkt met de HBB Groep, de aannemer.
“Dat bevalt uitstekend.”
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LOVE YOUR
CONCRETE,
LET US SHOW
YOU HOW
ASHFORD FORMULA

WWW.ASHFORDFORMULA.NL

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

eenvoudige reiniging en onderhoud

100% stofvrij

meer dan 60 jaar marktleider

20 jaar productgarantie

RETROPLATE

WWW.RETROPLATESYSTEM.NL

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

harder, slijtvaster en stootvaster

verhoogde lichtreflectie

stofvrij oppervlak

leed/breeam gekwalificeerd

eenvoudige reiniging en onderhoud

Joure • Gemeentehuis

Tekst: Astrid Berkhout

Verbouwing

glazen vleugel Herema State
in Joure is voltooid

Het afgelopen halfjaar is de glazen
vleugel van de Herema State in Joure, het
gemeentehuis van gemeente De Fryske
Marren, flink onder handen genomen. Het
resultaat is een moderne kantoorvleugel
die plek biedt aan 120 medewerkers.
All-electric, dus duurzaam en daarmee
helemaal voorbereid op de toekomst.

Dankzij de vele glazen
deuren en wanden heeft
het gebouw een open
uitstraling en is er veel
natuurlijke lichtinval.

Opdrachtgever
Gemeente De Fryske Marren
Architect
Van Manen en Zwart Architecten,
Drachten

Staalbouw
Hogeboom Staalconstructiebedrijf,
Makkum
Dakbedekking
Caspers Dakwerk, Joure

Vloerafwerking
Abeln projectstoffering, Leeuwarden
Dakafdekkers
De IJzeren man, Joure
Wandtegelwerk
SK tegelwerken, Surhuisterveen

Adviseurs
Sijperda-Hardy, IJlst

Vliesgevel en lichtkoepel
De Haan Westerhof, Drachten

E- en W-installaties
Pranger-Rosier Installaties, Dokkum

Systeemwanden en plafonds
Plaveka projectbouw, Sint Anna
parochie

Bouwprogramma
Renovatie kantoorvleugel gemeentehuis Joure (drie bouwlagen), inclusief
parkeerkelder

Schilderwerk
H&F Schilderwerken, Drachten

Bouwperiode
Augustus 2018 – februari 2019

Bouwkundig aannemer
Jorritsma Bouw, Bolsward
Sloopwerk
Van der Wal Sloopwerken en Asbest
sanering BV, Joure

Gietvloer
Vloertechniek Hoogeveen, Hoogeveen
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Gemeentehuis • Joure

Slopen met
visie en precisie
SINDS 1964

Haskerveldweg 2 | 8501 ZE Joure | 0513 416 600

www.wal-sloopwerken.nl

Duurzame installaties

Verantwoord slopen

Bij een gerenoveerde glazen vleugel horen uiteraard ook

Voor de verbouwing van het gemeentehuis in Joure heeft

nieuwe installaties. Totaalinstallateur Pranger-Rosier uit
Dokkum kreeg de taak om de installaties te upgraden en
te verduurzamen.
Pranger-Rosier heeft het technisch voorontwerp van SijperdaHardy verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Samen met

Van der Wal Sloopwerken en Asbestsanering BV de begane
grond, eerste-, en tweede etage van de glazen vleugel aan
de binnenkant volledig ontmanteld. Aan de buitenzijde zijn
er werkzaamheden aan het dak verricht. Jorritsma Bouw kon
deze vervolgens weer vanaf nul gaan opbouwen. Het slopen

Jorritsma Bouw zijn de raakvlakken tussen bouwkundig en in-

gebeurde op een duurzame manier, want in het licht van de

stallaties afgestemd. Daarna is de uitvoering van start gegaan.

circulaire economie heeft duurzaam slopen de toekomst.

Zo is vloerverwarming aangebracht op elke verdieping, zijn de

“Niet voor niets moesten we voor dit project een plan van

bestaande cv-ketels vervangen door lucht-lucht warmtepompen, zijn de ventilatie-installatie, sanitaire groepen, beveiligingsinstallaties en data-installatie vernieuwd, is de hoofdverdeler uitgebreid en aangepast en is ledverlichting geïnstalleerd.
Verder is de bestaande luchtbehandelingskast gerenoveerd;
door het toepassen van EC-motoren is ook deze energiezuinig.

aanpak op het gebied van duurzaamheid indienen”, vertelt
Brenda Oostra van Van der Wal Sloopwerken en Asbest
sanering BV. “In het plan is specifiek opgenomen op welke
wijze materialen als dakbedekking, dakisolatie, vloerbedekking, hout, systeemwanden, kozijnen, deuren en hang en
sluitwerk duurzaam wordt verwerkt. Alle vrijkomende materi-

“De glazen vleugel is nu geheel gasloos”, vertelt Botte de Vries
van Pranger-Rosier. “De belangrijkste uitdaging was de korte
voorbereidingstijd en de uitvoeringsplanning. Er is een groot
gebrek aan uitvoerenden. Dat is dan ook de reden dat wij voor
de uitvoering van specifieke werkzaamheden hebben gekozen
voor onze vaste samenwerkingspartners, waar wij goede
afspraken mee kunnen maken ten aanzien van inzet en kwali-

alen worden ter plekke bij de bron gescheiden en in daarvoor
bestemde containers afgevoerd.” Daarnaast beschikt het
bedrijf beschikt over een recyclinginstallatie waarmee het alle
soorten puin kan verwerken tot menggranulaten in diverse
afmetingen en onder certificaat met CE-markering. “Verder
maakt het wagenpark op de bouwplaats gebruik van een

teit: TCS voor de vloerverwarming, Nijburg Luchttechniek voor

milieuvriendelijke brandstof, Eco Fuel, waarmee we zelfs de

de ventilatie-installaties en TTNoord voor het datanetwerk.”

CO2-uitstoot beperken.”
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De verbouwing is in bouwteam tot stand
gekomen: Jorritsma Bouw, Van Manen
en Zwart Architecten, Sijperda-Hardy en
Pranger-Rosier Installaties. “We werken
veel in dergelijke bouwteams”, vertelt
Libbe Duinstra van Jorritsma Bouw. “Op
basis van de wens van de opdrachtgever
geven wij aan wat we voor hen kunnen betekenen en denken we alles uit,
tot in de kleinste details. Wederzijds
vertrouwen is daarbij essentieel. Zo zijn
we al voor de officiële gunning van de
opdracht van start gegaan om geen tijd
te verliezen.”

Nieuwe indeling
De vleugel bestaat uit drie bouwlagen
met een parkeerkelder. De binnenkant heeft een geheel nieuwe indeling
gekregen zodat het voor medewerkers
mogelijk is ‘activiteit-gerelateerd’ te
werken. Flexibiliteit is het toverwoord. Er
zijn zowel open als privacy-werkplekken,
teamwerk- en concentratiewerkplekken
en enkele afgesloten vergaderruimtes.
Dankzij de vele glazen deuren en wanden
heeft het gebouw een open uitstraling
en is er veel natuurlijke lichtinval. De inrichting heeft als thema ‘water’, er is dan
ook gebruikgemaakt van vooral rustige,
natuurlijke kleuren. “Met wat toepasselijke eyecatchers zoals het prachtige
fotobehang in de inspiratieruimte.”

Duurzaam gebouw
Er is verder een nieuwe trap aangelegd
tussen de eerste en tweede verdieping,
een belangrijk verbindend element. Alle
vloeren zijn bovendien voorzien van
vloerverwarming en er zijn warmtepompen geïnstalleerd. Daarnaast is het
dak vervangen en voorzien van nieuwe,
optimaal isolerende dakbedekking, en
is er een dakterras gemaakt. “Daarbij is
rekening gehouden met het leggen van
zonnepanelen in de nabije toekomst.”

Logistieke uitdaging
“Om het transport zo efficiënt mogelijk
te laten verlopen, hebben we op iedere
etage een luik gemaakt in de vliesgevel
zodat alle materialen gewoon met een
hoogwerker, in plaats van via het trap-

penhuis, naar binnen konden worden
gebracht. Om de overlast voor medewerkers en bezoekers van het aansluitende
gemeentehuis te beperken, was goede
communicatie essentieel. Daarvoor
zaten we wekelijks bij elkaar met de afdeling Communicatie van de gemeente.
Bij evenementen hebben we onze werkzaamheden ook tijdelijk stilgelegd.”

Gepaste trots
“Gezien de veelheid aan betrokken
partijen was het lastig om alles goed te
coördineren. Uiteindelijk hebben we het
project echter volgens planning én binnen het beschikbare budget gerealiseerd.
We zijn best trots op wat we met z’n
allen hebben neergezet!”

De inrichting heeft als thema ‘water’,
er is dan ook gebruikgemaakt van
vooral rustige, natuurlijke kleuren.

Er zijn verschillende
soorten werkplekken
voor de medewerkers van
de gemeente De Fryske
Marren. Van teamwerk- en
concentratiewerkplekken tot
werkplekken met privacy.

Er is een nieuwe trap aangelegd
tussen de eerste en tweede
verdieping, een belangrijk
verbindend element.
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Brede Parkschool • Vianen

In Vianen is de Brede
Parkschool gebouw. Het
betreft een complete
nieuwbouw ter vervanging
van een nabijgelegen
scholencomplex.

Brede Parkschool

Vianen

In Vianen is in 2018 de Brede Parkschool gebouwd, in opdracht van Stichting
Trinamiek. Het betreft een complete nieuwbouw ter vervanging van een
nabijgelegen scholencomplex. Een gebouw met klaslokalen, een speelzaal en
diverse multifunctionele ruimten. Ook worden er meerdere schoolinstellingen
en een dagopvang gehuisvest. Hoofdaannemer KlaassenGroep BV realiseerde dit
project met Willems Uden en Nikkelen Elektrotechniek.
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Tekst: Natasja Bijl
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Brede Parkschool • Vianen
EMVI
“Dit is zeker niet de eerste school die
KlaassenGroep BV neerzet”, vertelt Martijn van Knijff, projectleider. “We hebben
er inmiddels veel ervaring in. De gunning
van dit project vond plaats op EMVI- aspecten, waarbij na presentaties van de
plannen de economisch meest voordelige inschrijving door de opdrachtgever
werd geselecteerd. We hebben vooraf een

IJZERSTERK IN
METAALWERK
Bodu Staalbouw, Metaalweg 15, 3751 LS Bunschoten-Spakenburg
T.: 033 – 298 56 06
Internet: www.bodustaalbouw.nl, E-mail: info@bodustaalbouw.nl

BKS Elementen goo.indd 1

BKS elementen
BKS elementen is een dynamisch bedrijf, dat zich vanuit
vestigingsplaats Dokkum beweegt in de toelevering van
houten prefab elementen voor de woning- en utiliteitsbouw. Wij hebben ons ten doel gesteld een betrouwbare
partner te zijn in het realiseren van de aan ons toevertrouwde opdrachten. Het innovatief meedenken in oplossingen en het geven van adviezen voor detailaansluitingen en/of elementsamenstellingen, welke aansluiten
bij uw bouwsysteem, is daarin een belangrijk onderdeel.
Kwaliteit en duurzaamheid lopen hierbij hand in hand.

Bodu Staalbouw

20-02-18 15:21

Bodu Staalbouw is een allround partner op het gebied van vervaardigen, leveren en monteren van constructiewerk in staal
en roestvrij staal. Voor de Brede Parkschool heeft het bedrijf
de staalconstructie, circa 120 ton geleverd, gemonteerd en de
vloerplaten gelegd. “Nadat de fundering is aangebracht waren
wij direct aan bod om te monteren. Deze werkzaamheden
hebben wij in circa zeven weken uitgevoerd. Logistiek gezien
was het lang niet altijd makkelijk, de nieuwe school is gelegen
naast een bestaande school in een woonwijk waardoor we ons
natuurlijk wel aan de nodige regels moesten houden. Door die
bestaande bouw was de ruimte voor een kraan vrij beperkt,
waardoor er regelmatig met een 130 tonner is gemonteerd”,
vertelt Wim van Rhee, projectleider.
Bodu Staalbouw BV staat voor op tijd leveren, een goede samenwerking en snel anticiperen op wijzingen tijdens de bouw.
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plan van aanpak met bouwplaatsinrichting en omgevingsmanagement, diverse
planningen en optimalisatievoorstellen
ingediend. Uiteindelijk hebben wij het
van de andere inschrijvingen gewonnen.
Zo’n traject houdt in dat je al ver voor de
werkelijke inschrijving hebt nagedacht
over optimalisatie van het plan en de
wijze waarop het tot uitvoering komt. Zo
hebben wij bijvoorbeeld een alternatieve

oplossing voor de dakranden toegepast,
een prefab dakrand geplaatst bestaande
uit één element. Dat bespaarde veel tijd
en dus ook geld. Voor inschrijving hebben wij onze installatiepartners gekozen.
Dat gelijk meedraaien komt het proces
alleen maar ten goede. Doordat je de
partijen goed kent, kun je erop vertrouwen dat deze de gevraagde kwaliteit bieden. Succes bereik je samen met sterke

schakels. Wij hebben zelf een constructeur ingezet om de ‘grijze gebieden’ op te
lossen en op detailniveau met ons mee
te denken. Hiermee sta je zelf aan het
roer in hoe zaken worden opgelost.”

Blik op de toekomst
Met de bouw van de school is zeker ook
een blik op de toekomst geworpen, het
gebouw is voorbereid op gasloos. Er lig-

Binnen het gebouw zijn
naast klaslokalen ook een
speelzaal en diverse andere
multifunctionele ruimten.

Hoofdaannemer
KlaassenGroep
BV realiseerde
het complex met
Willems Uden
en Nikkelen
Elektrotechniek.

Het is zeker niet
de eerste school die
KlaassenGroep BV
neerzet. Het bedrijf
heeft veel ervaring
in het bouwen
van dergelijke
gebouwen.

Opdrachtgever
Stichting Trinamiek, IJsselstein

Bouwkundige hoofdaannemer
KlaassenGroep B.V, Arnhem

Ontwikkelaar
Nul25, Vianen

E-installaties
Nikkelen Elektrotechniek, Groesbeek

Architect
DAT, Tilburg

W-installaties
Willems Uden, Uden

Constructeur
Bartels Ingenieurs, Eindhoven

Staalconstructie
Bodu Staalbouw, Bunschoten

Advies installaties
Huisman & van Muijen, Den Bosch

Houtskeletbouw
BKS Elementen, Dokkum

Interieurbouw
Van Warmerdam Speciaal Meubilair BV,
Tiel
Bouwperiode
Maart 2018 t/m januari 2019
Bruto vloeroppervlakte
3670 m2
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Brede Parkschool • Vianen

Mooi meubilair
dat tegen een
stootje kan
WSM heeft op het project Brede Parkschool de pantry’s
geplaatst in de schoollokalen, de algemene leskeuken
op de begane grond en het garderobemeubilair. “De
opdrachtgever heeft gekozen voor de kleurstelling oranje
met donkergrijs”, vertelt Cees van Wijnen, algemeen
directeur. “Wij zijn in een vroeg stadium bij het project
betrokken, wat gezien de huidige levertijden alleen maar
heel goed is geweest. Het inmeten van het meubilair

gen 364 zonnepanelen op het dak en alle
kanalen en leidingen en kanalen boven
de plafonds zijn volledig geïsoleerd.
Van Knijff: “Waar het bij ons om draait
is vlekkeloos opleveren. Wij staan als
bedrijf dan ook voor meerbouwwaarde.
Daarmee bedoelen we niet alleen het
bouwen op zich, maar het bijdragen in
alle facetten tijdens zo’n bouwperiode,
denk aan de onderlinge samenwerking,
de verstandhouding met de opdrachtgever, maar ook in hoe je met de omgeving
omgaat. Deze school is gebouwd nabij
een woonwijk en scholen waar je met
veel andere verkeersbewegingen te maken krijgt. We hebben de omwonenden
zo veel mogelijk geïnformeerd, onder
andere door diverse mailings in de buurt,
social media en bewegwijzering, om een
veilige situatie te kunnen waarborgen en
voor zo min mogelijk overlast te zorgen.
Onze uitvoering stond in nauw contact
met de schooldirectie om af te stemmen
over het gedeelde gebruik van de omgeving. Alle betrokken partijen hebben het
als een prettig proces ervaren.”

doen wij op de locatie zelf, zodat we er zeker van zijn dat
de maatvoering klopt. Het monteren doen wij ook zelf.”

Van Wijnen: “Je kunt je voorstellen dat het meubilair
op deze school erg intensief gebruikt zal gaan worden,
duurzaamheid was dan ook een eis, plus de veiligheid
uiteraard. Voor ons was dit een mooie klus die ons goed
past; als bedrijf zijn wij gespecialiseerd in maatwerk
oplossingen, afgestemd op de wensen van de doelgroep.”

Al sinds de oprichting in 1978 maakt Van Warmerdam
Speciaal Meubilair (WSM) molestbestendige maatwerkmeubels voor de zorg, het onderwijs en overheidsinstanties. Met hun functionele concepten, hoogwaardige
producten en vakkundige aanpak ontwikkelen ze speciaal
meubilair voor ieder vraagstuk en ieder budget. Bovendien zoekt het bedrijf continu naar vernieuwde productietechnieken om de kwaliteit, duurzaamheid en molestbestendigheid van het speciale meubilair te verbeteren.
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‘Onze missie: Het verhogen van de bouwkwaliteit
en minimaliseren van risico’s en faalkosten door
middel van TIS- gecertificeerde & onafhankelijke
kwaliteitsborging gedurende het hele bouwproces
door Seconed.’
Kijkt u eens op www.seconed.nl of neem vrijblijvend contact met ons op 0031-765 60 70 90,
wij plannen graag een afspraak met u in!

Lobith • Gezondheidscentrum

Tekst: Astrid Berkhout

Gemeentehuis
Lobith getransformeerd
tot gezondheids- en
welzijnscentrum
Het gebouw beschikt
over drie bouwlagen
en beslaat in totaal
ruim 2.200 m2.

Opdrachtgevers
Huisartsenpraktijk Lobede, Lobith
Fysio Rijnwaarden, Lobith
Architect en hoofdaannemer
Built by De Wildt BbDW, Lobith
Adviseur
Primarium Advies, Apeldoorn

E-Installatie
Van Woesik Elektro BV, Lobith

Bouwperiode
September 2018 – maart 2019

W-Installatie
BLr-Bimon Klimaatbeheersing,
Montfoort

Bruto vloeroppervlakte
2.200 m2

Bouwprogramma
Verbouwing gemeentehuis
(3 bouwlagen)
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Een gezond
binnenklimaat
BLR-Bimon heeft de klimaatinstallaties geïnstalleerd in
het Gezondheidscentrum in Lobith. Het familiebedrijf
is al sinds 1969 pionier op het gebied van comfort airconditioning en is in de loop der tijd uitgegroeid tot een

Het oude gemeentehuis in Lobith heeft
een metamorfose ondergaan. Het pand
kwam vrij vanwege een fusie tussen de
gemeenten Zevenaar en Rijnwaarden.
Dankzij een ingrijpende verbouwing
is het inmiddels omgetoverd tot
een modern gezondheids- en
welzijnscentrum en zijn de nieuwe
bewoners er al ingetrokken.

totaalinstallateur op het gebied van klimaatbeheersing.
“In de gezondheidszorg onderscheiden we ons door
onze flexibiliteit, dankzij de korte lijntjes binnen onze
organisatie kunnen we snel schakelen”, vertelt Wim
Birkhoff, mede-eigenaar van BLR-Bimon. Sytze van der
Wal en Ferdi Brand treden in Lobith op als respectievelijk projectleider en hoofdmonteur. Built by de Wildt is
de uitvoerende partij. “We hebben alle know-how in
huis om ook grotere projecten te kunnen doen.” Juist
in gezondheidscentra is het belangrijk om een comfortabel binnenklimaat te creëren. “Om aan alle eisen op
dit gebied te kunnen voldoen, hebben we een ventilatiesysteem (met warmteterugwinning) speciaal voor
gezondheidscentra ontworpen, dat hebben we ook in
Lobith geïnstalleerd. Dit systeem maakt dat het voor
zowel medewerkers als cliënten aangenaam is om in
het gebouw te verblijven.”

Beheer op afstand
In Lobith zijn verder zes lucht-lucht warmtepompen
op het dak geplaatst. Hier zijn in totaal 64 ruimten op
aangesloten. Iedere ruimte beschikt over eigen bediening, zodat per ruimte kan worden ingesteld of deze
moet worden verwarmd of gekoeld. Waar nodig wordt
energie uitgewisseld in het gebouw. Het is een all-electric systeem, dus er is geen gas meer nodig. “Vanuit ons
kantoor in Montfoort kunnen we bovendien inloggen
op het systeem en de installatie op afstand beheren.”
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BLR-Bimon B.V.
Postbus 72
3417 ZH Montfoort
Aardvletterweg 3A
3417 XL Montfoort
Verkoop 0348 - 47 22 47
Service 0348 - 47 00 04
Info@blr-bimon.nl
www.blr-bimon.nl

Lobith • Gezondheidscentrum

De ambtenaren van de gemeente Lobith
werken sinds januari 2018 vanuit Zeve
naar. Daarmee verloor het raadhuis in
Lobith zijn oorspronkelijke bestemming
en werd het overbodig. Al gauw waren er
echter geïnteresseerde kopers: specifiek
Huisartsengroep Lobede, die al een tijd
ruimte tekortkwam op hun huisvesting
in zorgcentrum Lobede in Tolkamer. De
destijds betrokken wethouders (Belinda
Elfrink van Welzijn en Peter Putman van
Financiën) waren vooral blij dat met een
nieuwe bestemming van het pand leeg
stand en op de lange termijn wellicht
verpaupering werd voorkomen.

Bundelen van krachten

Veelheid aan gebruikers

Huisartsengroep Lobede zocht aanslui
ting bij andere partijen die mee wil
den verhuizen naar het raadhuis. Het
gebouw beschikt over drie bouwlagen en
beslaat in totaal ruim 2.200 m2. Door de
krachten te bundelen met o.a. partners
Fysio Rijnwaarden en Tandartsenpraktijk
Ritt werd het mogelijk om het pand van
de gemeente te kopen. Er was wel een
flinke verbouwing voor nodig om het
geschikt te maken als gezondheids- en
welzijnscentrum. Zo zijn de nodige bin
nenwanden vernieuwd en zijn verschil
lende maatregelen genomen om het
gebouw duurzamer te maken.

Naast de huisartsen, fysiotherapeuten
en de tandartsen is ook de apotheek mee
verhuisd. Verder kunnen bewoners van
Lobith en omgeving er voortaan terecht
voor hand- en ergotherapie, podologie,
logopedie, oefentherapie Cesar, psy
chologie en een sociaal psychiatrisch
verpleegkundige. Ook is de prikpost van
het ziekenhuis er te vinden. De politie
post zit nog steeds op de oude locatie. De
gemeente huurt bovendien circa 500 m2
voor het Sociaal Team. Alles onder één
dak dus!

De destijds betrokken wethouders Belinda Elfrink van Welzijn en Peter Putman van Financiën
waren blij dat met een nieuwe bestemming van het pand leegstand werd voorkomen.
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VBI-kanaalplaatvloeren dragen fors bij aan
duurzaamheidsambitie BREEAM Outstanding
van nieuw Unilevergebouw in Wageningen

Najaar 2019 opent Unilever op
de campus van de Wageningen
Universiteit (WUR) het nieuwe Global
Foods & Innovation Centre. In dit
centrum zullen onderzoekers en
studenten, start-ups en kenniscentra
samenwerken aan gezonde
en duurzame innovaties in de
voedingsmiddelenindustrie.
Door onder meer de toepassing van
21.000 vierkante meter kanaalplaatvloeren heeft het ontwerp van dit nieuwe
pand van Unilever het BREEAM-ontwerpcertificaat Outstanding gehaald,
de hoogste duurzaamheidsambitie voor
gebouwen. Paul de Ruiter Architects uit
Amsterdam ontwierp het gebouw. Door
aannemer Dura Vermeer en toeleveranciers als Consolis VBI wordt een
duurzaam en praktisch gebouw opgeleverd, dat zich flexibel kan plooien naar
verschillende gebouwfuncties.
Patrick Kip is projectleider bij Dura
Vermeer en betrokken bij de realisatie
van het nieuwe Unilevergebouw. “Dit
Global Foods Innovation Centre is een
innovatiecentrum voor het ontwikkelen
van duurzaam voedsel”, legt hij uit. Het
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gebouw heeft een open en transparant
ontwerp meegekregen met een centraal
gelegen atrium welke zorgt voor verbinding over de verschillende verdiepingen.
Een open gevel met grote entree zorgt
voor een directe verbinding met de Wageningen campus. Het gebouw bestaat
uit twee gebouwdelen: een Pilot Plant,
een soort minifabriek met proefproductie van nieuwe voedingsproducten die
worden ontwikkeld in het hoofdgebouw.
Deze bestaat onder andere uit een Food
en Customer Experience met testkeukens. Daarnaast zijn er twee verdiepingen ingericht voor kantoren en laboratoria. Onder zowel het hoofdgebouw als de
pilot plant bevindt zich een parkeergarage met een capaciteit van meer dan 500
parkeerplaatsen. Het totale gebouwoppervlak omvat 30.044 m2. Dit is exclusief
de pilot plant en inclusief de parkeergarage van 17.072,5 m2. Het is een gebouwgebonden energieneutraal gebouw, wat
inhoudt dat het energieverbruik van de
installaties voor warmte en koeling van
de ruimtes, de ventilatie, verlichting en
elektriciteit aan de EPC van het energieneutrale gebouw zijn gekoppeld. “Alle
daken van het gebouw zijn volgelegd
met PV-panelen, zelfs de glaskapcon-

structie die de gehele verbinding tussen
de pilot plant en het hoofdgebouw overkapt, ligt vol met BI-PV-cellen”, zegt Kip.
Alle ventilatiesystemen zijn bovendien
voorzien van warmteterugwinsystemen
en deels voorzien van ionisatie.
De BREEAM-beoordeling van het gebouw vindt plaats door middel van een
creditlijst met punten. Voor elke credit
zijn duurzaamheidsdoelstellingen gedefinieerd. De VBI-kanaalplaatvloer scoort
goed in de BREEAM-criteria voor de
categorieën Afval en Materiaal, twee van
de negen thema’s met toetscriteria waarmee BREEAM de gebouwen beoordeelt.
Jan Roersen is partner bij W4Y adviseurs
in Harderwijk en assessor van BREEAMprojecten. Hij heeft het BREEAM-assessment van het Unilevergebouw verricht.
“Sinds twee jaar worden aan de materialisatie strengere eisen gesteld dan
voorheen. Voor bouwmaterialen wordt
het dan ook steeds ingewikkelder om
aan de milieueisen te voldoen”, zegt hij.
BREEAM Outstanding stelt als eis voor
het thema Afval dat 15% tot 30% van
het toegepaste materiaal uit secundaire
grondstoffen moet bestaan. De kanaalplaatvloeren voor dit project bevatten
zelfs meer dan 30% secundaire grond-

NIeuws

Uitbreiding Bostik
Stucco assortiment!
stoffen en voldoen dus aan de hoogste
norm. In het beton van de kanaalplaatvloer zijn reststoffen zoals betongranulaten, vlieggas en hoogovenslakken
verwerkt. “Deze Waste-score van hoger
dan 30% levert een extra waardering
WST2 op in de BREEAM-puntentelling,
de zogenoemde Exemplary Performance
(EP)”, zegt Roersen.
Peter Musters is adviseur bij VBI onder
andere op het gebied van duurzaam
bouwen. Met Paul de Ruiter Architects en
W4Y heeft Musters in kaart gebracht hoe
kanaalplaatvloeren een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het ambitieniveau BREEAM Outstanding. “Opdrachtgever Unilever heeft BREEAM Outstanding
als voorwaarde gesteld zodat het gebouw
onderscheidend is in duurzaamheid en
ook een minimale impact heeft op het
milieu”, zegt Musters. “Het Unilevergebouw bevat 21.000 m2 kanaalplaatvloeren. Bij een gemiddeld utiliteitsgebouw
maken constructievloeren 30% tot 35%
van alle materialen uit. “De impact van
vloeren op de duurzaamheid van een
gebouw als Unilever is dus fors.”, zegt
Musters. “Kanaalplaatvloeren zijn duurzamer en goedkoper dan andere vloersystemen.”

Bostik presenteert de nieuwe uitvlakmortel Stucco W-140 DR
De hoogwaardige uitvlak- en egalisatiemortel Bostik Stucco W-140 staat al
jaren bekend als een succesnummer in de bouw en wordt veelvuldig door
stukadoors, tegelzetters, bouw- en klusbedrijven ingezet als reparatie- en
uitvlakmiddel van 5 tot 40 millimeter. Vandaar dat Bostik hierop een extra
stofarme variant ‘Bostik Stucco W-140 DR’ heeft ontwikkeld die ideaal is
voor verwerking in zowel kleinere ruimtes alsook juist bij grotere projecten waar het product in grote hoeveelheden wordt verwerkt.
De Bostik Stucco W-140 DR kent een ultiem gebruiksgemak door de soepele verwerking, goede hechting, hoog standvermogen, een lange open
tijd en is al na circa vier uur te betegelen. De Bostik Stucco W-140 DR is
bij uitstek geschikt om kleine oneffenheden, diepe gaten, leidingsleuven en/of scheuren op te vullen. Tevens geschikt voor het repareren en
uitvlakken van wand, plafond en vloer (mits afgewerkt met keramische
bekleding). Vanwege de snelheid van afbinden kan de wand snel be
tegeld worden. Geschikte ondergronden zijn cementgebonden en andere
steenachtige ondergronden, zoals onder andere metselwerk, beton en
bestaand pleisterwerk.
Met deze uitbreiding biedt Bostik een nog completere totaaloplossing
voor de stukadoors, tegelzetters, bouw- en klusbedrijven in de bouwen afbouwsector, zowel renovatie als nieuwbouw. Het complete Bostik
Stucco-assortiment bestaat uit een aantal kwalitatief hoogwaardige
voorbehandelingsmiddelen, vul- en reparatieproducten en uitvlak- en
egalisatiemortels. Met een constante kwaliteit, goede beschikbaarheid, technische advisering en goede ondersteuning zijn professionals
verzekerd van een perfect eindresultaat. Kijk voor meer informatie op
de website.
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NH3 event strikt grote namen voor derde editie

Na twee succesvolle edities keert het
NH3 event op 6 en 7 juni terug in Rotterdam voor de derde editie. Nog altijd is
ammoniak een onderschatte route in de
weg naar duurzame energie. Op het NH3
event komen wetenschappers, bedrijven
en experts samen om de laatste ontwikkelingen op het gebied van ammoniak
als energiedrager te delen. En niet met
de minste namen. Keynote speaker dit
jaar is Ad van Wijk, sustainable energy
entrepreneur en Professor Future Energy
Systems aan de TU Delft.
“We zijn zeer trots op het feit dat we als
keynote Prof. dr. Ad van Wijk hebben
kunnen strikken”, zegt Hans Vrijenhoef,
voorzitter van Stichting NH3 Event.
“Professor Ad van Wijk staat bekend als
waterstof-ambassadeur. Wij kijken uit
naar zijn visie op Sustainable Energy en
ammoniak (NH3) als energiedrager.”

Veelbelovend programma NH3
congres 2019
Naast de keynote van Ad van Wijk, presenteert ook Edward Cussler, professor
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aan de University of Minnesota, zijn visie
op ‘Isothermal Ammonia Synthesis and
Separation’.
Benieuwd naar het complete programma en inschrijfmogelijkheden? Meer
informatie over het congres, inschrijf- &
partnermogelijkheden via de website.

Over het NH3 event
De European Conference on Sustainable
Ammonia is een initiatief van Stichting
NH3 Event Europe om de mogelijkheden
van ammoniak als duurzame (energie)oplossing bekend te maken. Het event wordt
georganiseerd in samenwerking met Proton Ventures, Yara, Casale, Thyssen Krupp
en Duiker Combustion Engineers.

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

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

Totaal score:

★ ★ ★ ★ ★ 8.1

GEEN GEBOUWEN, MAAR OPLOSSINGEN !

Alcoa Architectuursystemen, Harderwijk

MTS Europroducts, Maassluis

Xite, Amsterdam

Bouwen met Hercuton is bouwen zonder zorgen.
Wij nemen de verantwoording voor het héle
bouwtraject. Wij helpen u met een locatieen financieringsadvies, brengen vroegtijdig de
realisatie- en exploitatiekosten in kaart en
verzorgen de bouw vanaf ontwerp tot en met
sleutelklare oplevering en nazorg.
Door onze conceptmatige aanpak - dit wordt ook
wel LEGOLisering genoemd - helpen wij u
blijvend op voorsprong.

wehkamp.nl, Zwolle

WWW.HERCUTON.NL

Hercuton b.v.
Touwslager 2, 5253 RK Nieuwkuijk

T 088 205 34 00

E info@hercuton.jajo.com

