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Bedrijfsverzamelgebouw BVG Vastwel • Maasdijk

Hoe

flexibel
beton kan zijn

In opdracht van Vastwel Beheer BV realiseerde
bouwbedrijf Hercuton b.v. uit Nieuwkuijk een
bedrijfsverzamelgebouw op bedrijventerrein
Honderdland in Maasdijk. Het pand is deels
gerealiseerd in prefab beton, volledig vrij
indeelbaar en momenteel onderverdeeld in
25 units van diverse afmetingen. De flexibiliteit
in gebruik en indeelbaarheid dankt het gebouw
volgens Ron Drijver, Commercieel Manager bij
Hercuton, aan de gekozen bouwmethode.

Opdrachtgever
Vastwel Beheer BV, De Lier

Vloeren
Van Berlo Bedrijfsvloeren, Veghel

Hoofdaannemer design & build
Hercuton, Nieuwkuijk

Bouwprogramma
Bedrijfsverzamelgebouw met 25 units

Onderaannemers/
toeleveranciers
Biersteker Dak- Gevel- en
Bouwtechniek BV, Naaldwijk
(sandwichpanelen)

Bouwperiode
September 2018 – april 2019
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Bruto vloeroppervlakte
8.324 m2

Tekst: Ton van de Laar

Vastwel Beheer heeft in korte tijd
een praktisch en duurzaam gebouw
gekregen met een fraaie uitstraling en
een optimale flexibiliteit.

De scheidingswanden zullen door de
verkoper geplaatst worden in gasbeton,
zodra in het verkoopproces duidelijk is
geworden waar ze moeten komen.
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Bedrijfsverzamelgebouw BVG Vastwel • Maasdijk

Markante gevel in sneltreinvaart
Als een trein, zo verliep de montage van de gevels van het bedrijfsverzamelgebouw dat Bouwbedrijf Hercuton BV
in opdracht van Vastwel Beheer BV bouwde op bedrijventerrein Noordland in Maasdijk. Biersteker Dak- Gevel- en
Bouwtechniek uit Naaldwijk leverde en monteerde de metalen sandwichpanelen en zorgde er samen met Hercuton
voor dat de trein op de rails bleef. Projectleider Perry Sariman van Biersteker vertelt erover. “We volgden Hercuton op de
voet met de montage. Zodra zij klaar waren met het plaatsen van de achterconstructie begonnen wij met het monteren
van de panelen. Dat vereiste een goed doordachte planning, een perfecte coördinatie en een oplossingsgerichte samenwerking om kleine probleempjes meteen op te lossen. Het verliep heel vlot en in goede harmonie.”
Het resultaat is een markante gevel met antracietkleurige SAB-sandwichpanelen, ingekaderd in extra breed zetwerk.
Het gevelbeeld wordt verlevendigd door verticale stroken larikshout, die eveneens in het door Biersteker vervaardigde
zetwerk zijn vervat. De meeste sandwichpanelen zijn 100 mm dik en voorzien van PIR-isolatie, voor een gevel golden
zwaardere eisen voor de brandwerendheid. Daar zijn 200 mm dikke panelen met steenwolisolatie toegepast. Sariman
besluit: “Het was een opdracht met de nodige variatie, zeker in het zetwerk. Mooi dat we deze klus samen met Hercuton
zo soepel geklaard hebben.”

Maatoplossingen
voor alle specifieke
toepassingen
Engineering
Mini Vibropalen
Systeemfunderingen
Laaddocks
Voegloze vloeren
Supervlakke vloeren

WIJ KOMEN GRAAG
BIJ U OVER DE VLOER
Biersteker Dak- Gevel en Bouwtechniek BV
Slotenmakerstraat 60
2672 GD NAALDWIJK
T: 0174-443356
www.biersteker.nl
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Van Berlo | Doornhoek 3715 | 5465 TA Veghel | +31 (0)413 - 389 090
info@vanberlo.com | vanberlo.com

Bepalend voor de uitstraling aan de buitenzijde van het
gebouw zijn de verticale accenten in larikshout.

Design & Build
Drijver: “We kregen deze design &
build-opdracht op basis van een
reeds gerealiseerd referentieproject.
Dat had precies de uitstraling waar
de opdrachtgever naar op zoek was.
De gehele constructie is volgens
ons eigen betonbouwconcept
ontworpen en gerealiseerd. Dit wordt
ook wel LEGOlisering genoemd. De
hoofddraagconstructie is 60 minuten
brandwerend. Dit geeft een groot
voordeel voor de indeelbaarheid van
het gebouw en de units. Dit is bij een
staalconstructie bijvoorbeeld een stuk
ingewikkelder. Mede door de flexibele
indeelbaarheid kan onze opdrachtgever
optimaal inspelen op de wensen van
kopers.” De units onderling variëren in
grondoppervlak van 145 tot 304 m2. Dit is
een bewuste keuze van Vastwel Beheer
om meer differentiatie in het aanbod aan
te brengen.

Bijzondere uitstraling
Bepalend voor de uitstraling aan
de buitenzijde van het gebouw zijn

de verticale accenten in larikshout.
Daarnaast zijn de antracietkleurige
sandwich gevelpanelen ook
beeldbepalend. Laatstgenoemde zijn
geleverd en gemonteerd door Biersteker
Dak- Gevel- en Bouwtechniek BV uit
Naaldwijk. “De samenwerking met
Biersteker verliep uitstekend”, zegt
Drijver. “Over en weer hebben we ideeën
en oplossingen uitgewisseld. We hebben
vanaf een pril stadium gekeken wat de
beste oplossing voor Vastwel Beheer
was en zijn zo samen tot een optimaal
eindresultaat gekomen.”

Van twee fasen naar een fase
Oorspronkelijk was het de bedoeling om
in twee fasen op te leveren. De eerste
fase in april en de tweede fase in het
najaar. Hierdoor zouden de eerste kopers
al vroeger hun units kunnen betrekken.
Het feit dat Hercuton gefaseerd op kon
leveren, speelde zeker een rol bij de
gunning van dit project. De verkoop van
de units verliep echter zo voorspoedig,
dat al voordat er ook maar een paal
geheid was, besloten werd alles in één

fase te voltooien. Toch was Hercuton nog
in staat om een aantal units vervroegd
op te leveren. Op het moment van de
eindoplevering in april had een aantal
bedrijven zijn intrek in het pand dan ook
al genomen.

Optimale flexibiliteit
Hercuton leverde het
bedrijfsverzamelgebouw zonder
installaties en scheidingswanden.
Die laatste zullen door de verkoper
geplaatst worden in gasbeton, zodra in
het verkoopproces duidelijk is geworden
waar ze moeten komen. Per unit heeft
Hercuton wel voldoende sparingen en
doorvoeren opgenomen, zodat eventueel
iedere unit apart bemeterd en voorzien
kan worden van een eigen W- en
E-installatie. Ook beschikt iedere unit
over een overhead deur en een betonnen
tussenvloer. Zo heeft Vastwel Beheer in
korte tijd een praktisch en duurzaam
gebouw gekregen met een fraaie
uitstraling en een optimale flexibiliteit.
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Revitalisering Stadhuis Utrecht • Utrecht

Ingrijpende restauratie en
verduurzaming stadhuis

Utrecht
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Tekst: Astrid Berkhout
Het gebouw was toe aan een grondige
renovatie om het te transformeren tot
een volwaardig ‘huis van de stad’ met
dezelfde glorie van weleer.

Het prachtige monumentale stadhuis in Utrecht stamt uit de
middeleeuwen en werd rond 1826-1830 verbouwd naar een
ontwerp van de Utrechtse stadarchitect Johannes van Embden,
in neoclassicistische stijl. In de jaren daarna is het verschillende
keren uitgebouwd en gerenoveerd. Het gebouw was dan ook
toe aan een grondige renovatie om het te transformeren tot
een volwaardig ‘huis van de stad’ met dezelfde glorie van
weleer. Restauratieaannemer Burgy Bouwbedrijf slaagde erin
om de klus binnen tien maanden te klaren.
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Revitalisering Stadhuis Utrecht • Utrecht

Opdrachtgever
Gemeente Utrecht

E-installaties
Endenburg, Rotterdam

Stucwerk
Monks, Leiderdorp

Architect
Van Hoogevest Architecten, Amersfoort

W-installaties
Technisch bureau Massier, Den Haag

Steigerwerk
Broeke, Utrecht

Hoofdaannemer
Burgy Bouwbedrijf, Leiden

Verlichting
TRILUX Benelux, Amersfoort

Bouwdirectie
Building for Tomorrow, Amsterdam

Glaswerk
Glashandel A&A, Lijnden

Vloerbedekking én binnen- en
buitenzonwering
Erkamp Projekt Service B.V., Heiloo

Architect interieur
Miralles Tagliabue EMBT, Barcelona

Smeed- en constructiewerk
Van der Vegt, Bleskensgraaf

Adviseur installatie
DWA, Bodegraven

Dakwerk
Ridder, Zwaag

Adviseur huisvesting
VasteState, Rotterdam

Schilderwerk
Schildersbedrijf Hoogstraten
Haarzuilens BV, Vleuten

Bouwprogramma
Revitalisatie Stadhuis Utrecht
(binnen- en buitenkant)
Bouwperiode
Juli 2018 – april 2019
Bruto vloeroppervlakte
Ca. 8000 m2

Vakwerk in glaswerk
Old-Style glas is in eigen beheer ontwikkeld
door AA Glas. Sinds 1953 is AA glas
uitgegroeid tot een moderne glashandel met
oog en zorg voor monumentale panden.
Onze eigen monteurs weten hoe om te
gaan bij oudere panden, en met welke zorg
er gewerkt en gerenoveerd dient te worden.
Old-Style glas kan worden toegepast in
bestaande kozijnen, met de authentieke
uitstraling. Kwaliteit en duurzaamheid staan
keer op keer op nr. 1 bij Old-Style glas.

Verschillende referentie projecten:
• Project het schip te Amsterdam
• Hotel the Grand te Amsterdam
• Stadhuis Utrecht te Utrecht
• Spoorweg museum te Utrecht
• En nog heel veel woningen
welke wij voorzien van Old-Style glas.
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Historische uitstraling, moderne toepassing
Madridstraat 9-19 • 1175 RK Lijnden
020-616 4331 • info@aaglas.nl • www.aaglas.nl

De laatste grote verbouwing vond plaats
in 2000 en werd uitgevoerd naar een
ontwerp in deconstructivistische stijl
van de Spaanse architect Enric Miralles.
Van Hoogevest Architecten is verantwoordelijk voor het ontwerp van de
huidige renovatie. Echter, uit respect
voor het werk van de inmiddels overleden Miralles is zijn partner Benadetta
Tagliabue van architectenbureau EMBT
uit Barcelona er intensief bij betrokken.

Bouwdeel voor bouwdeel
“Het stadhuis bestaat in totaal uit zeven
bouwdelen”, aldus Merijn Stuifzand van
Burgy Bouwbedrijf. “In 2000 is het laatste
deel erbij gekomen. Er is toen geprobeerd
om er meer een geheel van te maken,
in de enigszins onsamenhangende stijl
die zo kenmerkend is voor Miralles. We
hebben ons best gedaan om het oorspronkelijke ontwerp – dat gezien wordt
als kunst – zo veel mogelijk te behouden, ook als het gaat om het interieur.”

TRILUX voor
de installateur
Met het platform voordeinstallateur.com maken
wij het de installateurs nóg gemakkelijker.
Een website vol acties, kennis en inspiratie,
omdat we onze kennis graag delen!

Ga naar voordeinstallateur.com
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Revitalisering Stadhuis Utrecht • Utrecht

Met behoud van de
oorspronkelijke details
Voor het restaureren van het stucwerk van het stadhuis is
een specialist op dit gebied, Monks uit Leiderdorp, in de arm
genomen. Zij zetten graag hun tanden in projecten die net
iets ingewikkelder zijn dan andere projecten.
“We nemen onze verantwoordelijkheid en doen van tevoren goed onderzoek, om vervolgens vanuit onze technische
kennis een plan van aanpak op te stellen”, aldus Rob Monks,
eigenaar van het familiebedrijf. Iets om in Utrecht rekening

Dankzij kleurenonderzoek konden de
kozijnen van de ramen van de verschillende geveldelen in de originele kleurstelling worden geverfd. Daardoor zijn de
afzonderlijke gebouwen weer als zodanig
herkenbaar. “De complete renovatie hebben we opgedeeld in bouwfases. We hebben het geheel bouwdeel voor bouwdeel
opgeleverd.”

Verduurzaming
De renovatie is aangegrepen om het gebouw zo veel mogelijk te verduurzamen.
“We hebben onder andere de klimaatinstallatie aangepast, isolerende beglazing
aangebracht in de buitengevel, het dak
opnieuw geïsoleerd en de goten vernieuwd. Onverwacht bleek het ook mogelijk om zonnepanelen te installeren. Door
deze op de binnendaken te positioneren,
onzichtbaar vanaf de straatzijde, kregen
we hiervoor de benodigde vergunning.”

mee te houden, was het feit dat het gebouw in de loop der
tijd diverse keren is verbouwd, waardoor het uit verschillende
delen bestaat. “Buiten hebben we het merendeel van de monumentale buitengevels opnieuw gestukt, daarbij gebruikmakend van kalkgebonden mortel. Ook binnen is het stucwerk
aangepakt. In de kelder hebben we een uniek systeem
gehanteerd, bestaande uit een zestal stuclagen, dat voorkomt
dat vocht in de kelder schade veroorzaakt. Ook trots zijn we
op het prachtige monumentale plafond in de Grote Zaal, dat
hebben we gefixeerd en volledig gerestaureerd, met behoud
van de oorspronkelijke details. Een echte eyecatcher!”

Al 40 jaar
mooi
met...
t 071 301 62 39
info@monks.nl
www.monks.nl

Van der Vegt staat al meer dan 100
jaar voor kwaliteit, duurzaamheid
en vakmanschap. Door deze elementen te combineren met de
passie van, Van der Vegt zijn wij in
staat om uw monumenten in de
originele staat te herstellen.
Wij vinden niets belangrijker dan uw herinneringen te behouden
en nieuwe belevenissen te creëren.

De authentieke stoeltjesprofiel puien gemaakt door Van der Vegt
bieden kwaliteit, lange levensduur en een unieke uitstraling. Het
proces van idee tot eindproduct gebeurd bij ons in de werkplaats
(Bleskensgraaf) op traditionele wijze.

Manmakerweg 2 | 2971 VP Bleskensgraaf | 088 1652000 | www.vandervegt.nl

Nieuwe installaties
Aan de binnenkant van het pand is
vooral groot onderhoud gepleegd. Zo is
de vloerbedekking vernieuwd, is alles
opnieuw geschilderd, zijn de platen in de
plafonds vervangen om de akoestiek te
verbeteren, en is ledverlichting gerealiseerd. Bovendien zijn nieuwe installaties
aangebracht. “Het was nog een hele klus
om alle draadloze installaties – van zonwering tot verwarming – te integreren in
één centraal bestuurbaar systeem.” Op
de begane grond is verder de indeling
enigszins aangepast. We hebben een en
ander doorgebroken waardoor er andere

zichtlijnen zijn ontstaan en het mogelijk
was om ook de deur aan de kant van de
Oudegracht te openen. Daardoor lopen
mensen net wat makkelijker binnen.”

Strakke planning
De bouwperiode bedroeg tien maanden,
een korte periode gezien de grote hoeveelheid werk.
“Tegen het eind moesten we alle zeilen
bijzetten en waren we met 120 man tegelijk aan het werk. Maar we zijn super trots
op het eindresultaat. Binnen ziet alles er
weer helemaal fris uit en de buitenkant
van het pand is wat ons betreft weer de
blikvanger die het ook hoort te zijn!”

Oud ontmoet
nieuw
Erkamp Projectservice uit Heiloo voorzag het stadhuis van nieuwe vloerbedekking én binnen- en buitenzonwering (in totaal 3.000 m2 ). Daarbij
kwamen ze een aantal interessante
uitdagingen tegen.
“Omdat er feitelijk sprake is van een
zevental afzonderlijke gebouwen,
stuitten we op allerlei verschillende
ondervloersystemen”, aldus Wim
Leering van het 30-jarige Erkamp
Projectservice. “En dan waren er ook
nog aanzienlijke hoogteverschillen.
We hebben al onze kennis en ervaring
moeten inzetten om hier een oplossing voor te vinden, zodat we toch een
vlakke, naadloos aansluitende vloer
konden realiseren.”
Noviteiten
In de Raadzaal lag een bijzonder patroontapijt dat toe was aan restauratie.
“Hiertoe hebben we in Denemarken
speciaal een stuk laten bijmaken om
het patroon zo dicht mogelijk te benaderen.” Naast 1.100 m2 tapijttegels en
700 m2 marmoleum zijn 1.200 m2 zoge-

schildersbedrijf

HOOGSTRATEN
HAARZUILENS BV

Nationale
2012
SchildersVAKprijs

Winnaar Juryprijs

naamde LiquidDesign vloeren gelegd.
“Deze zijn ideaal in oude panden als
deze omdat ze elastisch zijn, ze scheuren dus niet op de lange termijn.” In de
marmoleum en LiquidDesign vloeren
werden op exact dezelfde locatie als
in de originele vloeren – conform het
oorspronkelijke ontwerp – kleuraccenten (in rood en groen) aangebracht.
Een leuke noviteit is bovendien dat
de motoren van de binnenzonwering
opgeladen worden door zonnecellen.

schildersbedrijfhoogstraten.nl

Oud ontmoet nieuw!
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Revitalisering Stadhuis Utrecht • Utrecht

Vanuit passie
voor het
ambacht
Het staal- en smeedwerk is uitgevoerd door het
112-jarige smeed- en constructiebedrijf Van der Vegt uit
Bleskensgraaf. Uiteraard op een ambachtelijke manier,
terwijl tegelijkertijd is voldaan aan de eisen van nu op
het gebied van onder andere isolatie.
“Wij zien het als een eer om dit soort projecten te
mogen doen”, vertelt directeur Wesco Wijnen. “Monumenten als het stadhuis in Utrecht zijn gebouwd met
eeuwenoude technieken, die moet je koesteren.” Een
houten verdiepingsvloer is verstevigd met een enorme
staalconstructie van maar liefst 13.000 kilo. Daarnaast
zijn de stalen puien aangepakt. Ze zijn voorzien van
veiligheidsglas en elektrisch te openen. Trapleuningen
buiten konden helaas niet behouden blijven en zijn
vervangen door roestvrijstalen exemplaren. “Deze zijn
behandeld met een speciale verftechniek, waardoor
ze precies dezelfde kleur en uitstraling hebben als de
oorspronkelijke trapleuningen.”

Smeedijzeren hekwerken
De drie imposante dubbele smeedijzeren poorten aan de
zijkant van het gebouw zijn helemaal in ere hersteld. “Hier
zie je ons ambachtelijk werk het sterkst in terug. Al het
smeedwerk gebeurt door onze eigen smeden. We stoken
op kolen om het materiaal op de juiste temperatuur te
krijgen en restaureren direct op de hekwerken zelf. Poedercoaten is niet aan ons besteed, we doen het nog echt met
de kwast. Alles om ervoor te zorgen dat de karakteristieke
ornamenten weer volledig tot hun recht komen.”
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Herstel van
oude grandeur
In het kader van de revitalisatie is uitgebreid kleurhistorisch onderzoek gedaan om te achterhalen wat de oorspronkelijke verfkleuren van de kozijnen zijn geweest
in vroeger tijden. Aan Schildersbedrijf Hoogstraten
Haarzuilens BV de schone taak om het stadhuis weer
terug te brengen naar deze oude kleurstelling.
“We hebben de kozijnen en de ramen onder handen
genomen. Daardoor kun je straks vanaf de buitenkant
precies zien uit hoeveel afzonderlijke delen het stadhuis eigenlijk is opgebouwd”, vertelt Wim Hoogstraten
van Schildersbedrijf Hoogstraten Haarzuilens BV. “Het
gebouw is daarmee weer in oude glorie hersteld.”
Inclusief de details, want het bedrijf heeft ook de letters
handmatig opnieuw aangebracht op de gootlijsten, ook
vergulde letters (met bladgoud).

Ambachtelijk vakwerk
“Buiten betrof het echt een restauratie. Binnen hebben
we eigenlijk meer een revitalisatie uitgevoerd. We hebben alle deuren en muren opnieuw gesausd, gewoon
wit, maar wel met een kwalitatief goede, duurzame
verf. Verder was er veel blank lakwerk. De oude trappen
hebben we ook weer netjes in de boenwas gezet.” Hun
ambachtelijk vakmanschap kunnen ze verder helemaal
kwijt in de Raadzaal. “Hier creëren we een marmerimitatie op de muur. De deuren worden bovendien geschilderd in imitatie-eikenhout, niet van echt te onderscheiden. Dit soort renovatieprojecten zijn natuurlijk de
krenten in de pap. Het stadhuis is een prachtig gebouw,
midden in de stad. Iedereen kent het. Het is geweldig
om eraan mee te hebben mogen werken.”

Aan de binnenkant van
het pand is vooral groot
onderhoud gepleegd. Zo is de
vloerbedekking vernieuwd,
is alles opnieuw geschilderd,
zijn de platen in de
plafonds vervangen om de
akoestiek te verbeteren, en is
ledverlichting gerealiseerd.
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Revitalisering Stadhuis Utrecht • Utrecht

Met beleid, zorg en gevoel
Het glaswerk in het stadhuis is door Glashandel A&A zorgvuldig teruggebracht in oude stijl, daarbij
gebruikmakend van moderne producten en materialen. Daarmee voldoet het glaswerk tegelijkertijd
aan de eisen van deze tijd.

Old Style monumentaal glas
“Je moet met beleid, zorg en gevoel omgaan met kozijnen, schuiframen en draaibare raamdelen van
panden als deze die meer dan honderd jaar oud zijn”, vertelt Niels Hoffman van Glashandel A&A.
Het bedrijf heeft dan ook een speciaal soort glas, Old Style monumentaal glas, laten ontwikkelen
dat geschikt is voor de restauratie van monumentale gebouwen. In het verleden was het glas niet zo
strak en vlak als tegenwoordig, door het gebruik van andere technieken bevatte het trekstrepen met
een zachte reflectie als gevolg. In Old Style monumentaal glas zit dezelfde vertekening waardoor de
authentieke uitstraling – ook van het straatbeeld – blijft behouden.

Een duurzaam product
“Het glas is verder op dezelfde manier teruggezet als honderd jaar geleden, in dit geval met behulp
van stopverf vervanger. Echt ambachtelijk handwerk dus. Overigens hebben we bij het stadhuis gekozen voor de ultradunne variant Old Style met isolerende werking. Daarmee is er geen risico op condensvorming of koudebrug, wat de duurzaamheid van het gebouw ten goede komt.”

Arbeidsintensief
In totaal zijn maar liefst 1.600 Old Style ruitjes geplaatst in het hele pand. Deze zijn individueel ingemeten omdat ze allemaal net iets andere afmetingen hebben, een enorm arbeidsintensieve klus. Aan
de binnenzijde is waar nodig letselgevoelig en brandwerend glas (150 ruiten) geplaatst om aan de
NEN-normen te voldoen. Ten slotte zijn de glazen in de bijzondere lichtstraten in het kantoorgedeelte
vervangen. “We leggen de lat hoog, maar we zijn zeer tevreden over het eindresultaat!”
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De kunst van verlichting
Tijdens de laatste grote verbouwing in 2000 zijn door architect Enric Miralles bijzondere armaturen ontworpen. Omdat men deze graag wilde hergebruiken, werd aan TRILUX gevraagd om mee
te denken over een update ervan.

“De originele armaturen hebben we omgebouwd en voorzien van intelligente ledverlichting”,
vertelt Kees van der Slik van TRILUX Benelux. “Samen met onze partner Chess Wise hebben we
een wireless verlichtingsnetwerk gerealiseerd. Ruim 2000 armaturen zijn voorzien van een ‘node’
waarmee armaturen onderling draadloos communiceren. Je kunt op deze manier niet alleen
het licht op afstand in- en uitschakelen maar ook relevante informatie registreren, waaronder
het aantal branduren. Daarnaast zijn in de kantoorruimten sensoren geplaatst die bij aanwezigheid het licht inschakelen en bij voldoende daglicht terug dimmen. Aan dit draadloze netwerk is
bovendien de zon-/lichtwering gekoppeld.”

Human Centric Lighting
De Raadzaal en de Stadszaal stellen compleet andere eisen aan de verlichting. Om die reden zijn
hier nieuwe armaturen geïnstalleerd. Van der Slik vervolgt: “Het verlichtingsniveau moet zeker
in de Raadzaal optimaal zijn omdat hier ook televisieopnamen worden gemaakt. Hier – en in de
Stadszaal – hebben we gekozen voor Human Centric Lighting, waarbij een zo natuurlijk mogelijke daglichtsituatie wordt nagebootst, wat bijdraagt aan het welzijn. Verder is er een koppeling
gemaakt met het audiovisuele systeem, zodat alles centraal kan worden bediend. Gezien de
publieke functie van de Stadszaal is er ook een mogelijkheid om met gekleurd licht extra sfeer te
creëren. In de gebieden waar exposities plaatsvinden, zijn regelbare spots aangebracht waarmee
kunstobjecten desgewenst extra kunnen worden uitgelicht.”
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Brouwerij Brouwersnös • Groenlo
De ruimte rondom de villa en de brouwerij wordt ingericht
als park dat vanwege de ligging aan de stadsgracht van
Groenlo een aanlegsteiger krijgt voor rondvaartboten.

Opdrachtgever
Craftbier Brouwerij Brouwersnös,
Groenlo
Architect
De Witte - Van der Heijden Architecten,
Groenlo
Constructeur
Constructieadviesbureau
Ingenieur F. Wiggers, Varsseveld
Hoofdaannemer
Bouwmaatschappij te Brake BV,
Lievelde
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E-, S- en W-Installaties
Alferink Installatietechniek, Groenlo

Tegelwerk
ASB Nederland BV (Ahauser), Enschede

Infra
Dusseldorp ISM, Lichtenvoorde

Kozijnen
Henku Kozijnen, Ulft

Betonwerk en betonvloeren
Hengeveld Bedrijfsvloeren BV,
Winterswijk - Miste

Bouwperiode
September 2017 – april 2018

Staalconstructie
Siemerink Constructies BV, Oldenzaal
Gevelbekleding
Foreco BV, Dalfsen

Bruto vloeroppervlak
10.000 m2

Tekst: Loek Schaap

In het midden van de brouwerij is een
bezoekerscentrum van waaruit je het hele
brouwproces kunt overzien.

Blond, Dubbel, Tripel, Quadrupel, Pale Ale en Imperial stout, er
wordt weer bier gebrouwen in Groenlo. Daar waar vier eeuwen
geleden Grolsch geboren werd, staat nu een nieuwe speciaal
bierenbrouwerij Brouwersnös. Tezamen met de tot proeflokaal
en restaurant omgetoverde voormalige directeurswoning
Villa Adriana realiseerde hoofdaannemer Bouwmaatschappij
Te Brake BV dit fijnproeversproject. Proost!

Brouwersnös
en Groenlo gezamenlijk weer
op de (bier)kaart gezet!

“Het is een bedrijfsgebouw op een
historische plek. Normaal gesproken
zou je dit op een industrieterrein
terugvinden”, zegt Joost Gerritsen,
eigenaar van Te Brake BV. “Groenlo is
van oudsher Grolsch, vandaar dat deze
locatie weer deze bestemming kreeg.”

Brouwerij met verduurzaamd hout
De nieuwe kleine brouwerij heeft de
simpele lage vorm van een schuur. Het
is een staalconstructie met wanden die,
evenals het dak, zijn opgebouwd uit
sandwichpanelen. Aan de buitenzijde is
het geheel bekleed met houten planken,

De houten planken lopen verticaal
door op het dak. Het hout is bewerkt
met verduurzaamd, brandwerend
gecoat NobelWood FRX.
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Brouwerij Brouwersnös • Groenlo

Een esthetische
en functionele
werkvloer bij de
bierbrouwerij

Tegelijk met de nieuwbouw van de
brouwerij vindt er een renovatie plaats
van de inmiddels leegstaande voormalige
directeurswoning Villa Adriana.

Al eerder kwamen Grolsch en ASB Nederland BV uit
Enschede elkaar tegen. In 2004 voor de nieuwe fabriek in
Boekelo en nu voor de ambachtelijke speciaal bierbrouwerij
in Groenlo, het dorp waar Grolsch vier eeuwen geleden
het levenslicht zag. ASB Nederland, dochter van het
Duitse ASB Ahaus, is een bedrijf dat zich bezighoudt
met vloerafwerking op basis van keramiek en kunststof
evenals rvs afwater- en randbeschermingstechniek.
Jordie Post, projectleider Benelux bij ASB: “Wij hebben voor

PU- Epoxy en Tegelvloeren

Brouwerij Brouwersnös de hexagon tegelvloer verzorgd,
een bijzonder esthetische vloer. Deze vormt mooi met het
afschot. Het is natuurlijk ook een functionele werkvloer,
die voldoet aan alle drukklassen en sterktes, bedoeld voor

Uw specialist voor hoogwaardige industriële vloeren
All-in-one-floorsolutions
van aanbieding tot oplevering

een ruimte waarin men voortdurend de brouwinstallaties

ASB Nederland B.V.
Gronausestraat 710 – 103
NL-7534 AM Enschede
M: +31(0)653164970
info@asb-ahaus.de
www.asb-nederland.nl

schoonspoelt.” ASB bedient zowel de kleinere aannemers
alsook multinationals als AB InBev.

ASB is niet alleen sterk vertegenwoordigd in de brouwerswereld, maar ook in de farma- en voedingsindustrie.
Post: “Onze vloeren zijn allemaal technisch ondersteund
inclusief in elke laag een datablad. Wij adviseren en
verzorgen tevens hygiëneverklaringen en HACCP-

B(r)ouwen
doen wij
samen!

plannen. Naast de zeskant tegelvloeren bouwen wij een
scala van andere vloerafwerkingen, zoals Epoxy, PU, en
PU-CRETE vloersystemen. Bij Brouwersnös zijn wij door de
hoofdaannemer goed in de gelegenheid gesteld om mooi
vakwerk af te leveren”, besluit Post.
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Alferink Installatietechniek

+31 (0)544 476 200

Industrieweg 15

info@alferink.nl

7141 DD Groenlo

www.alferink.nl

Villa Adriana zelf
wordt ingericht
als proeflokaal en
restaurant

de inmiddels leegstaande voormalige
directeurswoning Villa Adriana. Beide gebouwen zijn met een kronkelpaadje aan
elkaar verbonden. De ruimte rondom de
villa en de brouwerij worden ingericht
als park dat vanwege de ligging aan de
stadsgracht van Groenlo een aanlegsteiger krijgt voor rondvaartboten. Villa
Adriana zelf wordt ingericht als proeflokaal en restaurant. “Villa Adriana is
vanbinnen in zijn geheel verbouwd. Aan
de achterzijde is in dezelfde stijl als de
serre een grote veranda aangebouwd.”
waarbij de bekleding verticaal doorloopt
op het dak. Het past daarmee uitstekend
in de omgeving. Het hout is bewerkt met
verduurzaamd, brandwerend gecoat
NobelWood FRX. Gerritsen: “Met een
asymmetrisch dak en scheve zijgevels
was het wel een klus om dit voor elkaar
te krijgen.”

Bezoekerscentrum
In de brouwerij zullen rondleidingen gegeven worden. “Een aandachtspunt waren daarom ook de vele glazen wanden in
het pand. In het midden van de brouwerij
is een bezoekerscentrum van waaruit

je het hele brouwproces kunt overzien.”
Het brouwproces valt onder de voedselindustrie, waardoor het zo is ontworpen
dat alles eenvoudig schoon te houden
is. Het oorspronkelijke ontwerp bevatte
aanvankelijk houten binnenkozijnen,
maar werd later omgezet in kunststof.
“Zoveel mogelijk onderhoudsvriendelijk
en hygiënisch”, vanwege de grondstoffenopslag en het schoonspuiten van de
installaties en het afvullen in de flessen.

Villa Adriana
Tegelijk met de nieuwbouw van de brouwerij vindt er een renovatie plaats van

Pleidooi voor een bouwteam
Bouwtechnisch waren er aanvankelijk
veel wijzigingen die tijdens het bouwproces zijn opgelost. Niet alles was voldoende uitgewerkt wat in de beginfase
vertraging opleverde. “Gezamenlijk hebben we toch als uiteindelijk bouwteam,
met alle bouwvakkers, de geplande opleverdatum gehaald van zowel de brouwerij als de villa. Vanaf de eerste schets is
een bouwteam aan te bevelen voor zulke
projecten. Voor ons was het een mooi
project met aan het eind een tevreden
opdrachtgever”, besluit Gerritsen.

Speciale installaties voor speciaal bier
Voor de gebouwinstallaties van Brouwerij Brouwersnös is Alferink Installatietechniek uit Groenlo verantwoordelijk. Bij de
nabijgelegen Villa Adriana, met het proeflokaal, betreft het de basisinstallaties. Voor de brouwerij zelf verzorgde Alferink
Installatietechniek de elektrotechnische en werktuigkundige installaties. Directeur Laurens Grashof: “Het specifieke aan deze
brouwerij is, dat het een open gistproces kent. Daarom is er ook CO2-detectie bij de brouwketels toegepast. Het is een aansprekend
project. Ondanks het kleine aantal vierkante meters, ben je voortdurend bezig met speciale eisen. Ventilatie, temperatuur en

luchtvochtigheid zijn erg belangrijk; van stookruimte tot operating room. Waar de granen binnenkomen moet je in je ontwerp
rekening houden met veel stof. De bottelarij, waar men voortdurend schoonspuit, moet daarentegen bestand zijn tegen water. Het
was een dynamisch proces, omdat bij de start niet alle details bekend waren. Ik ben blij dat we als bouwpartijen menselijk met
elkaar zijn omgegaan, zodat we in gezamenlijkheid het doel hebben gehaald.”
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Tekst: Margot Vsser / Natasja Bijl

Nieuwbouw
Marel past als
een

maatpak

Marel Poultry betrekt in juni zijn
nieuwe bedrijfspand in Dongen.
De nieuwbouw past als een maatpak
dankzij de intensieve samenwerking
tussen Marel en bouwer Conferm.
Elk gebouwonderdeel is tot in detail
gezamenlijk uitgedacht en uitgewerkt.
“We hoeven straks alleen nog de
stekker in het stopcontact te steken
en we kunnen van start.”

Niek Jansen (links) en William Holvoet
(rechts) voor het nieuwe bedrijfspand op
bedrijventerrein Tichelrijt II.

Opdrachtgever
Marel Poultry Processing BV, Dongen
Ontwerp en advies
Conferm BV, Tilburg
Hoofdaannemer
Conferm BV, Tilburg
Bouwmanagement
Cushman & Wakefield, Utrecht
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Dongen • Bedrijfspand Marel
Het nieuwe bedrijfspand van Marel
Poultry in Dongen huisvest een
werkplaats, een magazijn, een
techniekruimte en een kantoor.

Tekenburo
Vogels Bouwmanagement, Tilburg

Installaties
Hoppenbrouwers Techniek, Dongen

Perslucht
ALUP GrassAir Kompressoren BV, Oss

Adviseur omgevingsvergunning
Milieu
PEUTZ BV, Molenhoek

Staalconstructie
Reijrink Staalconstructie BV,
Hilvarenbeek

Keukenmeubilair
Middelkoop Culemborg, Culemborg

Brandadvies
CBRA consultants in Brandveiligheid,
Schiedam - Sneek

Monolitische betonvloer +
druklaag
Van Berlo BV, Veghel

Dakbedekking
EPDM Dakspecialist BV, Dordrecht
Lastechniek
VLH Lastechniek BV, Hapert
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WIJ SPREKEN DE TAAL VAN STAAL
Winnaar BIM award 2018

Expertises: BIM, LEAN, Engineering

WWW.REIJRINK.COM

Vogels Bouwmanagement BV
Heraclesstraat 8a
5048 CG Tilburg
013 870 0076
www.vogels.nu

Lasrook afzuiging

Gasdistributie

Werkplaats inrichting
Opspantafels

Lascabines

www.vlh.nl
VLH Lastechniek B.V. Industrieweg 1d
VLH Siduza B.V.
Odijkerweg 7

5527 AJ Hapert
+31 (0) 497 386405 info@vlh.nl
3972 NE Driebergen +31 (0) 343 533766 siduza@vlh.nl
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Dongen • Bedrijfspand Marel
Op een paar honderd meter afstand
van de huidige productielocatie, op het
nieuwe bedrijventerrein Tichelrijt II, ligt
de nieuwbouwlocatie van Marel Poultry.
Hier worden vanaf juni machineonderdelen gemaakt voor de pluimveetak
van Marel, wereldwijd marktleider als
leverancier van verwerkingssystemen
voor de pluimvee-, vis- en vleesindustrie.
Deze onderdelen worden in de hoofdvestiging in Boxmeer geassembleerd
tot machines. De nieuwbouw heeft een
bruto vloeroppervlak van 4.250 m2, bestaande uit een werkplaats van 2.925 m2,
magazijn en techniekruimte van 715 m2
en een kantoor van 600 m2.

Verwachtingen overtreffen
Marel koos voor een Design & Build
contract. “We kunnen heel goed vertellen wat er in onze hal moet komen en

hoe het moet werken, maar van bouwen
hebben we geen verstand”, zegt Niek
Jansen, manager Structural Group Manufacturing van Marel en verantwoordelijk
voor de nieuwbouw.
Het voorstel en de aanpak van bouwbedrijf Conferm, het label voor het marktvenster bedrijfshuisvesting van de Remmers Bouwgroep, sprak het meest aan.
Commercieel directeur William Holvoet:
“Wij kunnen een opdrachtgever volledig
adviseren, van de locatiekeuze tot en
met de vloerbedekking. Het overtreffen
van verwachtingen is onze doelstelling.
In dit project hebben we ons geprofileerd
als meedenkend bouwer. Het succes van
de samenwerking hangt enorm af van
de betrokkenheid van de opdrachtgever.
Vertrouwen en openheid zijn cruciaal.
Hier is dat uitstekend verlopen.”

Aan alles gedacht
Gedurende zes maanden werkten de
twee partijen gezamenlijk aan het tot
in detail uitwerken van het ontwerp.
Wekelijks zaten Jansen en Holvoet samen aan tafel. Jansen: “Ik weet van elke
keuze hoe en waarom hij is gemaakt. Die
transparantie vind ik heel prettig. En we
kwamen door de goede voorbereiding
niet voor verrassingen te staan in de uitvoering. Aan alles is vooraf gedacht. We
hoeven straks alleen nog de machines te
verhuizen, de stekker in het stopcontact
te steken en we kunnen van start.”

Aandacht voor comfort
Dat veel belang wordt gehecht aan
comfort voor de medewerkers is duidelijk terug te zien in de gemaakte keuzes.
Zo hangen er klimaatplafonds in het
kantoor en stralingspanelen in de hal:

Er is veel
daglichttoetreding
in de hal door
ramen rondom
en een aantal
lichtstraten.
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Er wordt veel belang gehecht aan comfort voor de
medewerkers. Zo hangen er klimaatplafonds in het
kantoor en stralingspanelen in de hal.

EPDM Dakspecialist
Voor het project Marel Stork Poultry te Dongen heeft Ferry Cornelissen namens

Het resultaat is een
prachtig bedrijfspand

Gevel 5 Dakadvies alle dakcontroles uitgevoerd. Het bedrijf is hier in 2018 mee
gestart. “Waar het om draait is dat het dak kwalitatief hoogwaardig moest worden
aangebracht en aan alle normen moest voldoen, zodat de opdrachtgever krijgt
wat hij gekocht heeft en verzekerd is van garanties. Het gaat dan met name om de
waterdichtheid van de materialen en daksystemen, maar ook: wordt alles aangebracht zoals het hoort. Als onafhankelijke partij inspecteren wij het dak gedurende
de totale bouwperiode een aantal maal”, vertelt Ferry Cornelissen, directeur. “Bij dit
project waren er overigens geen opmerkingen en verliep alles voorspoedig.”
Ferry Cornelissen is per 1 januari 2019 EPDM Dakspecialist gestart, dé expert in
EPDM-dakbedekking. EPDM Dakspecialist is een jong en dynamisch allround dakdekkersbedrijf dat vanuit Dordrecht heel Nederland bedient. Door te werken met
hoge kwaliteitsproducten streven zij naar kwaliteit, duurzaamheid en een optimale
service. Ze helpen u graag verder met alle werkzaamheden gerelateerd aan uw dak,
zowel platte als hellende daken. Van het oplossen van daklekkages tot aan dakisolatie en het vernieuwen van uw dakbedekking, en kiezen heel bewust voor EPDM- en
TPO-dakbedekking vanwege de duurzaamheid en de uitmuntende eigenschappen
van het materiaal. Cornelissen: “Onze dakdekkers zijn ervaren vakmannen met een
ruime ervaring. Dus als u voor kwaliteit wilt gaan kiest u voor EPDM Dakspecialist!”
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geen standaard keuzes voor een productiehal. Er is veel daglichttoetreding in de
hal door ramen rondom en een aantal
lichtstraten. De vloer is gecoat: niet per
se nodig maar wel mooier, en het draagt
bij aan een nettere werkruimte. Om het
geluid in de hal te dempen is gewerkt
met geluidsabsorberende materialen
en buffering. Jansen wijst op de keurig
geïntegreerde leidingen en installaties.
“Doordat we al heel vroeg de installateur
bij het project hebben betrokken zit alles
er nu al netjes in.”
Hij kijkt terug op een vlekkeloos verlopen traject. “Ik heb de samenwerking
met Conferm als meer dan plezierig
ervaren. Door het intensieve contact leer
je elkaar goed kennen en is de drempel lager om te bellen als er iets is. Het
resultaat is een prachtig bedrijfspand dat
onze verwachtingen overtreft.”

Dongen • Bedrijfspand Marel
Elk gebouwonderdeel is tot in detail uitgedacht door Marel Poultry en Conferm.
Het nieuwe bedrijfspand past Marel Poultry dan ook als een maatpak.

Integrale aanpak
van brandveiligheid
Een veilig en verantwoord brandveiligheidsconcept kent
een goede balans in de benodigde bouwkundige, installatietechnische en organisatorische brandveiligheidsvoorzieningen:
dat is de visie van adviesbureau CBRA. Het werd in 2017 opgericht door Klaas Jan de Boer en Bart Rienstra. De twee compag-

SpecialiSt in epDM,
tpO, BituMen & pVc
DakBeDekking.
Voor advies, reparatie, renovatie,
nieuwbouw of tuindaken!
t. 078 – 842 16 50
e. INFO@EPDMDAKSPECIALIST.NL
W. www.EPDMDAKSPECIALIST.NL

nons vullen elkaar mooi aan: De Boer als bouwkundig specialist
en Rienstra als expert op installatietechnisch gebied. Doordat
De Boer als co-rapporteur deel uitmaakt van de normcommissie, weet het bureau goed in te spelen op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van brandveiligheid.
Voor de nieuwbouw van Marel Stork Poultry verrichtten de adviseurs een vluchtveiligheidsbeoordeling, ontwierpen de brandcompartimentering op basis van gelijkwaardigheid (NEN6060)
en stelden een plan van eisen op voor de brandmeldinstallatie.
“Een mooi voorbeeld van hoe we een project graag aanpakken”,
zegt De Boer. “Dat ik mede-rapporteur was voor de norm die
hier is toegepast kwam bovendien mooi uit.”

Voor een integraal brandadvies

Organisatorische

Smidsstraat 5 | Sneek
Baanstraat 17 | Schiedam

Installatietechnische

info@cbra.nl
cbra.nl

Bouwkundige
brandveiligheid
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Bedrijfspand Marel • Dongen

Ondersteuning in complexe
vergunningtrajecten
Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van Marel Stork Poultry kwam
naar voren dat een beperkte milieutoetsing nodig was. De raadgevend ingenieurs van Peutz
ondersteunden Marel hierbij. Zij stelden de aanmeldingsnotitie voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling op, waarin inzicht wordt gegeven in de betreffende milieuaspecten. “De aanvraag voor de
bouwvergunning was al ingediend: direct na de zomervakantie stond de start bouw gepland!
Aangezien de gemeente had aangegeven dat, mits er aan de voorwaarden werd voldaan, akkoord zou worden gegeven, hebben we Marel geadviseerd te starten met bouwen en niet onnodig te wachten op de formele goedkeuring”, vertelt sr. projectleider Milieu en Duurzaamheid
Jasper Harbers.

Ook bleek een bedrijfsanalyse noodzakelijk in verband met mogelijke risico’s voor de bodem.
“We hebben de risico’s in kaart gebracht en getoetst of het ontwerp aan de betreffende eisen
voldeed. Dit betekent onder meer toepassing van vloeistofdichte vloeren op een aantal plekken”,
legt Harbers uit. De Omgevingsdienst vroeg Marel tevens inzicht te geven in hoe zij gaan voldoen aan de eisen voor energiebesparing. Deze aangescherpte eisen gelden per 1 juli 2019 voor
veel bedrijven in Nederland. “Dit vergt flink wat uitzoekwerk, waarbij wij Marel hebben ondersteund”, aldus Harbers.

Peutz Group is een groep van onafhankelijke bureaus van raadgevende ingenieurs op het gebied
van veiligheid, duurzaamheid, gezondheid en comfort, met specialisaties in onder meer brandveiligheid, lawaaibeheersing, trillingstechniek, duurzaam bouwen, milieutechnologie, opslag
van gevaarlijke stoffen en arbeidsomstandigheden. Er zijn vier vestigingen: in Zoetermeer, Mook,
Groningen en sinds eind 2018 ook in Eindhoven.
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VLH Welding
VLH Welding is al jaren een toonaangevende toeleverancier in de lastechniek, met als verkoopgebied geheel Nederland
en België. Het hoofdkantoor VLH Lastechniek is gevestigd in Hapert, vestiging VLH Siduza in Driebergen. VLH heeft totaal
ca. 30 medewerkers met allen een eigen specialisatie op het gebied van verbindingstechnieken en werkplaatsinrichtingen.
Bij VLH kunt u terecht voor onder andere de aankoop en service van las- en snijapparatuur, las toevoegmaterialen, lasdampafzuiging, werkplaatsinrichtingen, gasdistributiesystemen, lasadviezen etc. Bovendien is VLH Welding Group importeur en
dealer van gerenommeerde merken lasapparatuur, zoals: Ess, Cloos en Migatronic. “Voor het project Marel Stork Poultry hebben
wij alle gasdistributieleidingen aangelegd, waaronder Argon, menggas, stikstof en zuurstof. Dit systeem is betrouwbaar en
veilig, de kans op lekkage is nihil”, vertelt André Lavrijssen, directeur. “Verder hebben we afzuigtafels in de werkplaats gerealiseerd. Stof wordt door middel van een duurzaam filtersysteem gefiltreerd en schone lucht gerecirculeerd. VLH heeft vele jaren
ervaring in werkplaatsinrichtingen. Doordat wij vaak al vanaf het begin bij een project betrokken zijn en vooraf met de klant
referentieadressen kunnen bezoeken, geven we onze opdrachtgevers een goed beeld over wat er zoal mogelijk is. Bij dit project
wilde de klant bijvoorbeeld een andere kleur afzuigtafels dan standaard. Dat was voor ons even een uitdaging, maar uiteindelijk
is het wel gelukt om de gewenste kleurstelling te realiseren.”
VLH werkt altijd samen met dezelfde partners voor lasrook- en stofafzuiging, klimaatsystemen, lascabines en afschermingen.
Het bedrijf levert en installeert met eigen mensen gasdistributiesystemen en biedt de klant het voordeel dat ze één aanspreekpunt hebben voor de totale werkplaatsinrichting.

peutz adviseert op het gebied van akoestiek,
lawaaibeheersing, trillingstechniek, bouwfysica,
duurzaam bouwen, wind- en milieu technologie,
veiligheid en arbeids omstandigheden

www.peutz.nl
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Altijd verzekerd
van perslucht!
Om altijd volcontinu door te kunnen produceren, koos
Marel Stork Poultry voor een 100% redundant persluchtinstallatie in de nieuwbouw in Dongen. Deze bestaat uit
twee identieke 37kW schroefcompressoren type Allegro,
waarvan er één volledige reservecapaciteit biedt. De persluchtinstallatie voldoet aan de kwaliteitsklasse 1.4.1., met
een stofgehalte < 0,1 micron, een drukdauwpunt <3 graden
Celsius en een restoliegehalte < 0,01 mg/m3. Doordat beide
compressoren zijn uitgerust met frequentieregeling, wordt
een besparing van meer dan 30% op energiekosten gerealiseerd. De restwarmte van de installatie wordt in de winter
gebruikt om de bedrijfshal te verwarmen.

ALUP GrassAir B.V. uit Oss leverde de nieuwe installatie.
“Het gaat hier om een turnkey project”, vertelt sr. sales
engineer Frans van Leeuwen. “Ook de leidingaanleg, opstelling van de compressoren en het kanaalwerk is door ons
verzorgd. Wat betreft leidingen is gekozen voor het Airnet
systeem: dat is niet corrosief, snel te monteren, demontabel
en 100% lekdicht.”

Als totaalleverancier van persluchtoplossingen levert ALUP
GrassAir meer dan alleen compressoren. Ook advies, planning, uitvoering en service & onderhoud behoren tot het
dienstenpakket. Dit doen zij voor opdrachtgevers variërend van persluchtgebruikers in garage of werkplaats tot
grootgebruikers in onder meer de voedingsmiddelen- en
maakindustrie en ziekenhuizen en farmacie.

Wij geven
‘compleet
persoonlijk’
inhoud!
Middelkoop uit Culemborg heeft voor dit project de keuken
voor de kantine geleverd en geplaatst en nog een pantryblok voor een andere verdieping. “De kantinekeuken is op
maat gemaakt en ingericht op het gebruik van de medewerkers. Dat wil zeggen met twee koelkasten, een combimagnetron en professionele vaatwasser”, vertelt Hans Middelkoop, directeur. “Bij Middelkoop Culemborg geven we
graag ‘compleet persoonlijk’ inhoud en durven we ons te
onderscheiden met onze persoonlijke aanpak, benadering
en service. Bij deze keuken speelde verder de kleurstelling
nog een grote rol, die moest aangepast worden aan de specifieke wensen van de klant. Het is zaak de klant hier goed
over te informeren. De vraag naar uitstraling is van belang,
maar ook de functionaliteit en kwaliteit moet je weten
te waarborgen. Sommige materialen, als een bepaalde
laklaag, zijn simpelweg wat gevoeliger dan andere, wat wij
uiteraard willen is dat onze opdrachtgevers lang plezier
hebben van onze keukens.”
Middelkoop Culemborg is een familiebedrijf dat al sinds
1933 de handen uit de mouwen steekt om keukens, badkamers, maar ook om totale interieurwensen vorm te geven.
Middelkoop: “In 2013 vierden we ons 80-jarig jubileum, dat
bereik je niet zomaar. Mijn naam is me heel wat waard. De
kracht van ons bedrijf? Dat is onze betrouwbaarheid en
goede service. Wij doen wat we afspreken!”
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Bouwkundig adviseurs met oog
voor detail
Snelheid en inhoud is waar Vogels Bouwmanagement voor staat. Deze kwaliteiten bleken van grote waarde in het voorbereidings-

traject voor de nieuwbouw van Marel Stork Poultry in Dongen. Directeur/eigenaar Dennis Vogels: “We werden gevraagd om het door
Conferm gemaakte ontwerp uit te werken voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. Dit moest in recordtempo, slechts vier à
vijf weken, gebeuren. Vervolgens hebben we de complete werktekeningen gemaakt.”

Het model werd opgebouwd in BIM. Met zes BIM-modelleurs en twee BIM-managers heeft Vogels de benodigde expertise hiervoor
ruimschoots in huis. Het Tilburgse adviesbureau vervulde tevens de rol van BIM-coördinator: het integreren van het bouwkundig,
constructief en installatie-model tot één overall model was hun verantwoordelijkheid.

“We kunnen voor een project een compleet as-built dossier afleveren”, vertelt Vogels. “Dat schept helderheid en transparantie voor
iedereen. Dat vinden wij belangrijk, evenals oog voor detail en het leveren van kwaliteit.”

Allround bouwkundig adviesbureau Vogels Bouwmanagement kan een opdrachtgever van begin tot eind ontzorgen. Van ontwerp tot
en met directievoering en bouwbegeleiding kan aan hen worden uitbesteed. “Wij zorgen dat een project binnen de gestelde tijd, met
de juiste kwaliteit en binnen budget wordt gerealiseerd”, aldus Vogels.

Ervaring

altijd inventief

Keukens

Badkamers

Vloeren

Kasten

Van wens naar

werkelijkheid
Dit is de kantinekeuken van project
Marel Dongen. Op maat, functioneel, kwalitatief.
Hun werkelijkheid. Wat is úw wens? Dat is wat
wij als Middelkoop team steeds in het oogpunt
houden. Om úw werkelijkheid vorm te geven.

Bekijk en lees meer klantervaringen op:
www.middelkoopculemborg.nl/keukens
Beesdseweg 2 | 4104 AW Culemborg | Tel.: 0345 - 51 20 20
info@middelkoopculemborg.nl | www.middelkoopculemborg.nl
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WIJ KOMEN AL
JAAR
GRAAG BIJ U OVER DE VLOER
Van Berlo | Doornhoek 3715 | 5465 TA Veghel | +31 (0)413 - 389 090
info@vanberlo.com | vanberlo.com
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Kantoorgebouw/trainingsfaciliteit • Leeuwarden

OPS en simulator facility Vliegbasis Leeuwarden

Grote prestatie Friso Civiel:
hoog bouwtempo onder
bijzondere logistieke

druk

Dezer dagen levert Friso Bouwgroep uit Sneek een kantoorgebouw annex
trainingsfaciliteit op in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf te Arnhem. Het ‘OPS
& SM’ op Vliegbasis Leeuwarden is onderdeel van een project dat het Ministerie van
Defensie laat uitvoeren in het kader van de vervanging van de F16-gevechtsvliegtuigen
door de nieuwe F35 Lightning II, ook bekend als de Joint Strike Fighter of JSF.

Opdrachtgever
Rijksvastgoedbedrijf Hoofdvestiging,
Regio Zuid-West, Den Haag
Architect
Rijksvastgoedbedrijf Hoofdvestiging,
Regio Zuid-West, Den Haag
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Hoofdaannemer
Friso Bouw, Sneek

Buitendeuren
Protec Industrial Doors BV, Vianen

E-, W-, en S-Installatie
Unica Zwolle, Zwolle

Aanneemsom
€ 19.532.000,-

Wandsystemen
Intermontage Leurink BV, Terwolde

Bouwperiode
Juni 2017 – maart 2019

Tekst: Bert Vooijs

aldus Frima. “Ter plaatse gestort beton:
ouderwets met bekisting. Dat is, zeker
onder deze tijdsdruk, bijzonder.” Het
bouwtempo lag inderdaad hoog: “Op het
hoogtepunt liepen we met 150 tot 200
mensen rond. We hebben zo’n 80 onderaannemers en leveranciers aan het werk
gehad. Zo hebben we de strakke planning gehaald. Na ons komt de inrichting
en bijvoorbeeld de beveiliging geregeld
door Defensie zelf, en arriveren er Amerikanen om de simulatoren te plaatsen.”

Korte doorlooptijd
Ook bijzonder aan het project is dat niet
alles zo maar gefotografeerd of aan derden verteld mag worden. Alles werd op
de ouderwetse manier uitgeschreven en
getekend. “Natuurlijk werd er wel driedimensionaal gewerkt in het Bouwwerk
Informatie Model (BIM). Dat was ook
nodig om de korte doorlooptijd te halen
en de raakvlakken tussen verschillende
disciplines te beheren.”

Het gebouw
heeft een
ongekend hoge
isolatiebehoefte
vanwege de
langskomende
straaljagers.
Er is veel staal
gebruikt.

Bij het werk in Leeuwarden moet veel
beton ter plaatste gestort worden, op de
klassieke manier met bekistingen en wapening. Friso Civiel, onderdeel van Friso
Bouwgroep en gespecialiseerd in onder
meer deze werkwijze, kwam erbij en
stortte uiteindelijk zo’n 3.700 m3 beton
op een bruto oppervlakte van 5.000 m2.

Intermontage Systeemwanden,
Interieurbouw, Systeemplafonds

Zeer streng veiligheidsprotocol
In veel opzichten is het een bijzonder
project, vindt Ramon Frima van Friso
Civiel. “Zoiets bouw je niet ieder jaar.
Alhoewel: de komende jaren zal in Volkel
een exacte kopie van de OPS & SM verrijzen.” Omdat Friso Bouwgroep indirect
in opdracht van Defensie werkt, hebben
zij met een zeer streng veiligheidsbeleid
te maken. Dat leidde tot een bijzonder
strakke logistieke planning, aldus Frima.
“Je moet tenslotte iedere beweging bij de
poort al dagen vooraf melden.”

Voor dit project gerealiseerd: glaswanden, mobiele
paneelwanden, brandwerende binnenpuien

Veel betrokken partijen
Het gebouw verrees langs de taxibaan,
met veel staal en vanwege de langskomende straaljagers een ongekend hoge
isolatiebehoefte. Een complexe opgave,

intermontage.nl
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Geen toegang voor ongenode bezoekers
Al in het voortraject waren er contacten tussen Defensie en Protec Industrial Doors in Vianen over de invulling van grotere
openingen in de gevel. De hoogte van de veiligheidseisen noopte de partijen zeer vroegtijdig te starten, aldus Patrick Kwakernaak van Protec: “Zodat we zeker wisten dat we op tijd aan al deze eisen konden voldoen in samenhang met het ontwerp
van het gebouw.”
Protec Industrial Doors werkt in heel Europa aan meerdere defensieprojecten. “Dan zijn diverse internationale organisaties
betrokken, dus voldoen onze producten en installaties aan extreem hoge veiligheidseisen.”
Aangezien het bestek openbaar is, kan Kwakernaak wel iets vertellen over de deuren die Protec levert in Leeuwarden. “Het zijn
gecertificeerde inbraakwerende overheaddeuren. Grote roldeuren in weerstandsklasse 5, op een schaal van een tot zes. Dat
betekent dat ze klaar zijn voor het weren van goed voorbereide inbrekers.” Weerstandsklasse 5 is normaal bij overheidsgebouwen, zeker bij Defensie.
Verder zijn de deuren in Leeuwarden voorzien van elektromagnetische shielding die allerlei vormen van straling tegenhoudt.
Bovendien hebben de deuren wat betreft geluidsisolatie een STC (sound transmission class) van 45 decibel. “Dit passen wij
ook toe bij theaters en poppodia. Het kan nog hoger in termen van geluidsisolatie, maar dan moet je op zoek naar specifieke
oplossingen. Intern in zo’n deur vindt dan nog extra demping plaats.”

Advanced special door engineering

Protec Industrial Doors is producent en leverancier
van diverse veiligheidsoplossingen voor deuren.

Onze inbraakwerende deuren, met weerstandsklasse
WK3-WK4-WK5-WK6, kunnen worden gecombineerd met
diverse overige veiligheidseisen.

Unica Building Projects
Schrevenweg 2, 8024 HA Zwolle
Postbus 623, 8000 AP Zwolle
T: 038 - 45 60 456 (algemeen)
I: www.unica.nl
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Neem gerust contact op voor advies of een offerte!
Protec Industrial Doors B.V.
Stuartweg 14, 4131 NJ Vianen
0347 - 32 50 50 | info@protecindustrialdoors.nl
Bezoek onze website: protecindustrialdoors.nl

Hoge geluids
isolatiewaarden
en halfuur
brandvertraging
Wanden- en interieurbouwer Intermontage uit
Terwolde kreeg opdracht om in de OPS & SM de binnenwanden te verzorgen. Zij leverden een hoogwaar-

Installaties: van
stortbak tot
glasvezelleiding
Voor zowel de elektrotechnische als de werktuigbouwkundige en ICT- installaties vond de opdrachtgever een partner in technisch dienstverlener Unica
Building Projects uit Zwolle.

dige glazen wandoplossing op maat en op enkele

Unica werkt voor diverse opdrachtgevers. Naast

plekken verplaatsbare gesloten paneelwanden.

Defensie kan dat een zorginstelling zijn of wordt er

Geluidsisolatie was een heel belangrijk punt bij deze

gebouwd aan industrie of utiliteit. Michiel de Boer:

opdracht, vertelt Pascal Rutenfrans van Intermontage. Het doel: “Geluid buiten houden en privacy
waarborgen.” Dan zit je goed bij het bedrijf uit

“Waar de opdrachtgever ook mee komt, we kijken er
serieus naar en gaan geen uitdagingen uit de weg.

Terwolde, want daar maken en leveren ze 100 mm

Waar nodig ontwerpen we zelf, realiseren we en ver-

dikke paneelwanden, glazen wanden en deuren met

zorgen we vervolgens het beheer van de installaties.”

de hoogste geluidsisolatiewaarden.

In dit geval gaat het om een kantoorgebouw met

“De verplaatsbare paneelwanden, voor ruimtes die
naar believen groter en kleiner gemaakt kunnen
worden, hebben een RW Sound Reduction Index van

trainingsfaciliteit. Dat laatste, die trainingsomgeving, maakt dat er bijzondere eisen worden gesteld

49 decibel. Bovendien zijn ze 30 minuten brand

aan bijvoorbeeld luchtbehandeling en sanitaire

vertragend uitgevoerd.”

voorzieningen. “We moesten een werkbaar klimaat

Datzelfde geldt voor de Twin dubbelglas systeem-

garanderen voor alle gebruikers van het gebouw.”

wand die Intermontage in de rest van het gebouw
plaatste. De Twinwand is een dubbele glazen wand,
speciaal voor projecten waar hoge eisen aan geluidsisolatie worden gesteld. Deze wand is leverbaar tot

Unica verzorgde ook het elektrotechnische deel.
“Bijvoorbeeld stroompunten en verlichting, maar ook
de computeraansluitingen en het dataverkeer via

een RW-waarde van 50 dB. Rutenfrans spreekt van

glasvezelleidingen.”

een bijzonder uitdagend project. “De maatwerk-

Om alles netjes en op tijd af te krijgen werkte Unica

deuren in de Twinwand zijn precies even dik als

van begin tot eind nauw samen met Friso Bouw-

de wanddikte.”
Intermontage is naast het fabriceren, leveren en
plaatsen van systeemwanden gespecialiseerd in
interieurbouw en systeemplafonds; realisatie van

groep. Een fijne, anticiperende partner, noemt De
Boer ze: “En we vullen elkaar goed aan. Zij zijn er voor
het bouwkundige, wij voor het installatietechnische.”

complete interieurs.

Industriebouw • mei 2019 • 39

Tekst: Natasja Bijl

Opdrachtgever
Eurofins Food Testing NL, Heerenveen

Hoofdaannemer
Jorritsma Bouw BV, Almere

Bouwmanagement
Ingenieurs- en Adviesburo Technion BV,
Heerenveen

E-, W-, en S-Installatie
ENGIE Services Noord BV, Roden

Architect
Toeck BV, Burgum
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Lichtreclame
Van Dam Lichtreclame BV, Drachten

Een van de optimalisaties,
die tussentijds is doorgevoerd, was de ontkoppeling
van het kantoordeel
(twee bouwlagen)
en het laboratorium
(één bouwlaag).

Heerenveen • Eurofins

Flexibiliteit

en een harde
deadline, hoe gaan
die twee samen?

Eurofins Food & Feed Testing Netherlands is onderdeel van het wereldwijd opererende Eurofins Scientific.
Dit bedrijf behoort tot de top van de voedingslaboratoria en doet onderzoek voor alle sectoren van
industrie, horeca, handel en overheid. Eurofins verhuisde in het eerste kwartaal van 2019 zijn vestiging
binnen Heerenveen naar een complex met 2300 m2 laboratorium en 560 m2 kantoor, ruim voordat hun
seizoensgebonden werkzaamheden van start zouden gaan. Een hele prestatie van hoofdaannemer
Jorritsma Bouw BV. en diens preferred suppliers. Op 29 juni 2018 werd de eerste paal geslagen en de
oplevering was op 28 februari 2019, exact volgens planning.

Industriebouw • mei 2019 • 41

“We hebben ervoor gekozen om
uitsluitend met onze preferred suppliers
en leveranciers te werken, partijen in wie
wij een groot vertrouwen hebben wat
betreft ‘het werk aankunnen’ en die hun
levertijden kunnen garanderen.”

Een uitdagende factor was dat de
opdrachtgever technische ontwikkelingen
in laboratoriumland wilde kunnen
implementeren.

Zekerheid door denkkracht
K.R. Poststraat 90, 8441 Er Heerenveen, 0513 651 899
info@kpms.nl, www.kpms.nl

Installatieadviseurs, meer comfort
met minder energie
Elektrotechniek, verduurzaming, bouwfysica, werktuigbouwkundige installaties, beheer & onderhoud
Heerenveen, Almere & Tilburg
085 – 0653930
info@technion.nl – www.technion.nl
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Speling tijdens het bouwproces
“Jorritsma Bouw BV. voert al diverse onderhoudswerkzaamheden voor Eurofins
uit, zodoende waren wij al bekend met
de opdrachtgever. Uiteindelijk waren
kwaliteit en flexibiliteit voor hen de
meest doorslaggevende redenen om ons
de opdracht te geven voor dit gasloze
gebouw”, vertelt Mark Visser, projectleider. “De opdrachtgever heeft zelf al
jarenlang onderzoek gedaan naar hoe ze
het bouwkundig het beste konden gaan
aanpakken. De wens was: ingebruikname nog voor het seizoen zou beginnen, maar ondanks die tijdsdruk nog wel
speling hebben om tijdens het bouwproces zaken aan te passen. Een uitdagende
factor was dat de opdrachtgever tech-

Eurofins verhuisde naar een complex
met 2300 m2 laboratorium en
560 m2 kantoor, ruim voordat hun
seizoensgebonden werkzaamheden
van start zouden gaan.

nische ontwikkelingen in laboratoriumland wilde kunnen implementeren. Om
dit te kunnen bewerkstelligen en nog
wat ‘ruimte’ te houden, was het hanteren van een strakke planning voor ons
van groot belang. Om die reden hebben
wij ervoor gekozen om uitsluitend met
onze preferred suppliers en leveranciers
te werken, partijen in wie wij een groot
vertrouwen hebben wat betreft ‘het werk
aankunnen’ en die hun levertijden kunnen garanderen.”

Tussentijdse wijzigingen
“Een van de optimalisaties, die wij nog
tussentijds hebben doorgevoerd, was de
ontkoppeling van het kantoordeel (twee
bouwlagen) en het laboratorium (één
bouwlaag). Het oorspronkelijke ontwerp
ging daarbij uit van één constructie voor
het hele gebouw, maar dit bleek niet te
voldoen aan de brandtechnische eisen.
Dit vereiste uiteraard extra tijd. Die vertraging vingen we op binnen de planning
van het gehele project, zodat de deadline
voor oplevering hetzelfde kon blijven.”

Een alternatief zoeken
Opdrachtgever Eurofins had aanvankelijk
voor een gesloten kantoorruimte
gekozen, maar kwam hierop terug en
wilde uiteindelijk toch liever een open
kantoortuin. Visser: “Die verandering
was, met name installatietechnisch, niet
meer haalbaar, gezien de opleverdatum.
Wat wij wel hebben gedaan is samen
met de opdrachtgever naar een goed
alternatief zoeken; in het kantoor zijn
de dichte wanden vervangen door
glaspanelen, waardoor er toch een heel
ruimtelijk effect is ontstaan.
Zo snel bouwen en flexibel inspelen
op de wens van de opdrachtgever,
kan echt alleen als alle partijen, van
alle verschillende disciplines, goed
samenwerken. Tijdens de afbouwfase
stonden we soms wel met 100 man op
de bouw. Dat vraagt zeker om de juiste
attitude en begrip. Om alle radertjes
in elkaar te laten passen, hebben we
wekelijks intensief overlegd met de
betrokken afbouwpartijen. Zo is er een
integrale scope voor dit gasloze gebouw.”
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Korte bouwperiode
gaat niet ten koste van
hoge kwaliteit
Voor het project Eurofins zijn Ingenieurs- en adviesbureau
Technion BV. en KPMS Bouwadvies tijdens het voorbereidingsproces ingestapt, waarbij Technion het installatietechnische
gedeelte op zich heeft genomen en KPMS de bouwtechniek.
Door deze intensieve samenwerking konden de bedrijven met

Dé specialist
voor (licht)
reclame

een optimaal totaaladvies richting hun opdrachtgever komen

Voor het project Eurofins Heerenveen heeft Van Dam

2019 moest alles opgeleverd worden en het laboratorium

Lichtreclame BV. doosletterteksten geleverd en bewegwijzeringsystemen, onder andere bij de parkeerborden rondom het
pand. Alle producten zijn gefabriceerd in het bedrijfspand te

en hiermee de beoogde bouwdoelen behalen.
“Tijdens de bouwperiode hebben we gestuurd op het bewaken van de planning, de kwaliteit en de financiën. Vooral dat
eerste speerpunt was nog wel een enorme uitdaging, Eurofins
wilde voor het seizoen deze vestiging in gebruik nemen en
er was dus sprake van een zeer korte bouwperiode. Op 1 april
operationeel zijn. Als je met zo’n tijdsdruk zit, krapte op de
arbeidsmarkt, leveringstijden en prijsstijgingen, is het als adviseur zaak je opdrachtgever zo goed mogelijk te informeren

Drachten en eind 2018, begin 2019 ter plaatse gemonteerd.

over de mogelijkheden. “We hebben voor slimme oplossingen

“Onze producten voldoen aan de norm energiezuinig, we

snelde leveringen waardoor de hoge kwaliteitseisen, ondanks

werken namelijk uitsluitend met LED- verlichting. Bovendien
zijn alle componenten 100 procent recyclebaar”, vertelt Robert
van Dam, Directeur.
Van Dam Lichtreclame BV. is dé specialist op het gebied van
(licht)reclame. Het familiebedrijf, dat al sinds 1979 bestaat, adviseert, ontwerpt en fabriceert. Bovendien beschikt Van Dam
Lichtreclame BV. over een eigen wagenpark, met onder andere
hoogwerkers, waardoor alle vormen van reclame zonder
problemen op het project zelf kunnen worden aangebracht.
Van Dam: “Wij beschikken over zoveel ervaring dat we de
wens van de klant centraal kunnen stellen en fraai maatwerk
leveren. Tegelijkertijd kiezen we altijd voor de allerbeste producten, zodat onze opdrachtgevers jarenlang profijt hebben
van goed functionerende reclame.”
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gekozen en zijn creatief geweest in materiaalkeuzes en verde korte bouwperiode, zijn behaald”, vertelt Evert Koopmans,
directeur van KPMS Bouwadvies.
“Qua installatie is het pand all electric en dus gasloos. Dat
ervoor gekozen is om op zo’n duurzame wijze te bouwen, is
best bijzonder te noemen voor een industrieel pand als dit.
Wat voor ons, als adviseur op het gebied van installaties, in dit
project van belang was, waren de luchtkwaliteitseisen en het
beheersbaar houden van de ruimten. In het pand zijn verschillende klimaatzones en schone en niet-schone zones aanwezig, dit vraagt om een installatie met over- en onderdruk. Op
die manier kun je de resultaten van de microbiologische en
chemische analyses waarborgen”, aldus Wiggert Amsterdam,
adviseur Technion BV.

Distributiecentrum • Amsterdam

Tekst: Astrid Berkhout

Nieuw distributiecentrum
Hulshoff herrijst

aan de A5

Transport- en verhuisbedrijf Hulshoff opent in juli 2019 de
deuren van een nieuw distributiecentrum aan de snelweg A5.
Vanuit deze locatie worden straks goederen van meerdere
leveranciers verzameld en vervolgens bezorgd bij bedrijven en
instellingen in o.a. de binnenstad van Amsterdam. Bijzonder
is dat Hulshoff daarbij als een van de eerste vervoerbedrijven
gebruikmaakt van elektrische vrachtwagens. Het dak van
10.000 m2 wordt helemaal volgelegd met zonnepanelen om
deze te kunnen voorzien van groene stroom.

Opdrachtgever
Hulshoff, Amsterdam
Hoofdaannemer
Unibouw, Gemert
Constructeur
Bouw- advisesbureau van der Zanden,
Helmond
Trafo / E-installaties
Joulz, Rotterdam
E-Installatie
Van den Broek Systemen, Oss

W-installaties
Willems Uden Technische Installaties,
Uden
Gevel- en dakbeplating
Montagebedrijf Hardeman en Van
Harten BV, Lunteren

Het gebouw bestaat
feitelijk uit vijf aparte
bedrijfshallen (boordevol
stellingen), die allemaal
met elkaar zijn verbonden.

Bouwperiode
Oktober 2018 – Juli 2019
Bruto vloeroppervlakte
8.913 m2

Staalbouw
Reijrink Staalconstructie, Esbeek
Bouwprogramma
Distributiecentrum (bedrijfshallen en
kantoren)
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Joulz zet aan tot
nieuwe energie
Het nieuwe distributiecentrum van Hulshoff in Amsterdam moet een huzarenstuk worden op het
gebied van duurzame energie. Joulz, dé energiepartner op dit gebied bij uitstek, is in de arm genomen om de benodigde energie-infrastructuur te ontwerpen én te realiseren.

“We plaatsen een compacttransformatorstation voor de aansluiting voor eigen verbruik en de
koppeling met nieuw te installeren zonnepanelen”, vertelt Coen Kunz. “Het station bestaat uit een
hoogspanningsinkoopdeel waar de voeding van de netbeheerder binnenkomt, een laagspanningsdeel van waaruit de stroom over het eigen netwerk wordt gedistribueerd en een transformatordeel.”
Het gaat om een transformator met een vermogen van 630 kVA en elektriciteitsaansluiting van 3
x 1.000 ampère. Joulz zorgt ervoor dat de juiste hoogspanningsaansluiting wordt aangevraagd bij
de netbeheerder. “Wij maken sowieso alle afspraken met de regionale netbeheerders. Vanuit onze
jarenlange ervaring weten we precies aan welke eisen en verplichtingen je moet voldoen, daardoor
verloopt alles een stuk vlotter.”

Beheer en onderhoud
Joulz installeert tevens brutoproductiemeters die precies bijhouden hoeveel kWh de zonnepanelen
op het dak van het distributiecentrum opwekken. “Lopende het project hebben we de configuratie
nog moeten aanpassen omdat er meer zonnepanelen werden geplaatst dan voorzien. Het was
even spannend of het zou lukken, maar uiteindelijk is het goed gekomen.” Als de hoogspanningsinstallatie eenmaal gereed is, verzorgt Joulz het beheer en onderhoud. “Wij hebben de installatieverantwoordelijkheid. Dankzij onze 24/7h storingswachtdienst kunnen we maximale continuïteit
waarborgen.” Bij een stroomonderbreking kan Joulz teruggrijpen op een eigen noodstroomaggregatenpark (Joulz altijd AAN), zodat de bedrijfsprocessen ook bij een acute storing doorgang kunnen
vinden. “We zijn blij dat we dit mooie project samen met Unibouw hebben mogen doen!”
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Het nieuwe distributiecentrum
moet voor de zomervakantie
gereed zijn. Er wordt keihard
gewerkt om die deadline te halen.

Unibouw neemt het hele bouwtraject –
van het eerste ontwerp tot het aanvragen
van de bouwvergunning en de daadwerkelijke realisatie – voor haar rekening.
“Het distributiecentrum wordt straks dé
centrale plek waar alle bedrijfsactiviteiten van Hulshoff samenkomen”, vertelt
René Tiemessen van Unibouw. Het zal
dienen als opslag voor het verhuisbedrijf,
voor circulair kantoormeubilair (hergebruik en duurzame inzetbaarheid) en
voor volledig elektrische stadsdistributie.

Prefab-systeem
Het gebouw bestaat feitelijk uit vijf
aparte bedrijfshallen (boordevol
stellingen), die allemaal met elkaar
zijn verbonden. Ze zijn uitgevoerd als
afzonderlijke brandcompartimenten,
afgescheiden middels cellenbeton
wandelementen met brandrolschermen
en brandwerende loopdeuren bij
de doorgangen. Als constructie is
gekozen voor een staalconstructie met

sandwichpanelen als gevelbekleding,
plaatselijk in accentkleur en voorzien
van een geel sierkader uit aluminium
composiet beplating. Verder zijn mini
vibropalen aangebracht onder de
bedrijfsvloeren en de laadkuilconstructie.
De funderingsconstructie bestaat uit
prefab betonnen heipalen met daar
bovenop modulaire geïsoleerde prefab
betonelementen welke als fundering en
borstwering in één fungeren. Daardoor
kon alles in zijn geheel worden gesteld
en afgestort.

3.400 zonnepanelen
De stalen dakplaten zijn voorzien van
interieurcoating: Delft Aqua Solution,
een dakplaat met geïntegreerde ontwateringsgaatjes, deze heeft Unibouw samen
met Hardeman/Van Harten en Delft
Profielen ontwikkeld. “Verder moesten
we er rekening mee houden dat er circa
3.400 zonnepanelen op het dak worden
geplaatst. Om die reden hebben we qua

dakbedekking gekozen voor EPS (piepschuim) dakisolatie met verhoogde druksterkte (150-kPa) en een extra dikke PVC
dakbedekking (1,8mm).” Er is tevens een
aparte laadplek gerealiseerd voor in ieder
geval zes elektrische vrachtwagens (met
mogelijkheid tot uitbreiding). Een blikvanger is verder de betonnen toren van
20 meter hoog bij de oprit naar de A5.

Hoge duurzaamheidsambities
Daarnaast is er een kantoorfunctie
verweven in het pand. Verdeeld over de
begane grond en de eerste verdieping
gaat het om 400 m2. Glazen binnenwanden zorgen voor een open, transparante
uitstraling. Hulshoff loopt voorop in
elektrisch vervoer en heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog
in het vaandel staan. Dit zie je duidelijk terug in het gebouw; het is geheel
gasloos en voorzien van LED-verlichting.
“De werkplekken in de bedrijfshallen worden verwarmd met elektrische
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Krachtig in communicatie
In opdracht van Unibouw levert en monteert totaalinstallateur

inclusief toegangscontrole met behulp van pasjes, een

Van den Broek Systemen uit Oss de complete elektrotechnische

cameraobservatiesysteem (toezicht binnen en buiten), een

installatie én alle zwakstroominstallaties voor het ‘full electric’

intercomsysteem en het volledige datanetwerk. “Absoluut

nieuwbouwpand van Hulshoff.

bijzonder is het feit dat Hulshoff kiest voor duurzaam, elektrisch
vervoer. Dankzij de zonnecellen op het dak wordt het pand deels

“In maart 2018 kregen we het globale ontwerp van Unibouw

zelfvoorzienend als het gaat om energie. Wij maken het af door

voor het eerst onder ogen”, vertelt Roderik van Heerbeek van

aansluitingen te installeren voor elektrische vrachtwagens zodat

Van den Broek Systemen. “Daarna hebben we het vanuit onze

deze kunnen worden opgeladen.” Ook voor heftrucks worden

expertise verder uitgewerkt. Dankzij de gedegen voorbereiding

laadpunten voorzien, wellicht komen daar nog aansluitingen

– niet alleen door ons maar in het hele project – kan de

voor personenauto’s bij.

daadwerkelijke bouwperiode kort en snel zijn.”
Het proces
Veelheid aan installaties

“Voor ons is het proces even belangrijk als de producten die we

Van den Broek Systemen realiseert in de nieuwbouw de

leveren. Uiteindelijk doen we het immers niet alleen, maar samen

energievoorziening en verlichting (LED), een brandmeld- en

met alle andere betrokken partijen. In relatief korte tijd gaan we

ontruimingsinstallatie, een inbraakbeveiligingssysteem

een goed eindresultaat neerzetten waar we trots op kunnen zijn.”

Wat zet jou AAN
tot nieuwe energie?
—
Je bent ondernemer of niet. Natuurlijk draag je graag
bij aan een betere wereld. En let je goed op je carbon
footprint. Maar de motor moet blijven draaien. Ook
bij stroomuitval en tijdens onderhoud. Joulz heeft de
oplossing: Joulz altijd AAN. Dat klinkt bijna te mooi
om waar te zijn. Toch is het zo.
Stel, er is een langdurige stroomstoring bij jou in
de buurt. Dan zijn er veel meer bedrijven die tijdelijk
overstappen op noodstroom. Jij wilt natuurlijk
niet misgrijpen. Bij Joulz altijd AAN is onze extra
beschikbaarheidsdienst inbegrepen.
Je bent dus altijd verzekerd van een noodstroomaggregaat in jouw vermogen. 24/7 voor 100%.
We waarborgen snelle levering op jouw locatie.
Echt, we zijn graag je redder in nood.
Meer informatie?
Kijk op joulz.nl/infradiensten/noodstroom
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infraroodpanelen en de vloerverwarming in de kantoren wordt gevoed met
een luchtwaterwarmtepomp. Er wordt
nog onderzocht of het mogelijk is een
opslagbatterij toe te passen, waarmee de
energie die Hulshoff opwekt kan worden
opgeslagen zodat het bedrijf 24 uur per
dag kan voorzien in de eigen behoefte
aan stroom. Hulshoff heeft alle kans om
de hoge duurzaamheidsambities met dit
pand te verzilveren.”

Als constructie is
gekozen voor een
staalconstructie
met sandwichpanelen als
gevelbekleding,
plaatselijk in
accentkleur en
voorzien van een
geel sierkader
uit aluminium
composiet
beplating.

Praktische knelpunten
Het nieuwe distributiecentrum moet
voor de zomervakantie gereed zijn. Er
wordt keihard gewerkt om die deadline
te halen. “Omdat de buitenruimte zo
beperkt is, moeten we bepaalde werkzaamheden vanuit de naastgelegen percelen van buren uitvoeren. Dit vergt een
strakke organisatie, ook qua logistiek.
Zoals het er nu naar uitziet, gaan we het
echter zeker redden!”

Engineering voor

Postbus 263 5700 AG Helmond
Baroniehof 169b 5709 HL Helmond

Betonconstructies

T 0492 540361

Staalconstructies

15410

F 0492 542025

Houtconstructies

E p@vanderzandenadvies.nl

Funderingen

Nieuwbouw distributiecentrum

Hulshoff te Amsterdam
DUURZAAM BOUWEN:
SLIMMER, SCHONER,
SOCIALER
MET VAN DEN BROEK SYSTEMEN OSS

VAN DE BROEK SYSTEMEN
WERKT SAMEN MET UNIBOUW
AAN DE NIEUWBOUW VOOR
HULSHOFF UIT AMSTERDAM,
DAT IS GESPECIALISEERD IN
PROJECTVERHUIZINGEN,
STADSDISTRIBUTIE EN
CIRCULAIR MEUBILAIR.
HET ‘FULL ELECTRIC’ NIEUWBOUWPAND VAN 10.000 M2 AAN DE A5 STAAT
IN HET TEKEN VAN DUURZAAMHEID: SLIMMER, SCHONER, SOCIALER.

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.

In opdracht van Unibouw leveren en monteren we de complete
elektrotechnische installatie en alle zwakstroominstallaties.
Het gaat hierbij om het complete datanetwerk, brandmelden ontruimingsinstallatie, toegangscontrolesysteem en
cameraobservatiesysteem. Het dak is geschikt voor de plaatsing van
ruim 2.100 PV-cellen. Het pand is daarmee deels zelfvoorzienend qua
energie. Voor het opladen van elektrische vrachtwagens, bestelauto’s
en personenvoertuigen worden oplaadpunten geïnstalleerd.

en
dé specialisten wandbeplating
in dak-

Een duurzaam project om trots op te zijn kortom!
BATAVENWEG 13, 5349 BC OSS
T 0412 64 34 00 | E INFO@VANDENBROEK-OSS.NL

UTILITEITSBOUW
AGRIBOUW
RENOVATIE

www.hardeman-vanharten.nl
Volg ons ook via F

T 0318 46 15 51 | E info@hardeman-vanharten.nl
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Tekst: Ton van de Laar

Samenwerking en planning, dat
waren de sleutelwoorden voor
de verbouwing, uitbreiding,
renovatie en restauratie van het
monumentale pand van de Openbare
Scholengemeenschap West-Friesland
in Hoorn. Bouwgroep Dijkstra
Draisma BV uit Bolsward was als
hoofdaannemer de spin in het web.

Het oudste gedeelte
van de school staat op
de monumentenlijst.

Opdrachtgever
Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn
Architect
Van Hoogevest Architecten, Amersfoort
Constructeur
JVZ Ingenieurs, Deventer
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Hoofdaannemer
Bouwgroep Dijkstra Draisma BV,
Bolsward
E- en W-installaties
Installatiebureau Rutgers BV, Oosterblokker
Sloopwerk en asbestsanering
Van der Wal Sloopwerken, Asbestsanering en Recycling BV, Joure

Zonwering
De Leeuw Protection Systems, Obdam
Vloerbedekking
De Projectinrichter, Purmerend
Bouwprogramma
Renovatie, verbouw en uitbreiding
schoolgebouw met mediatheek, docentenruimte, leslokalen en loopbrug

Hoorn • OSG West-Friesland

Bouwperiode
Juni 2017 – mei 2019
Bruto vloeroppervlakte
Ca. 11.000 m2

OSG West-Friesland:
monumentale school
weer helemaal van
deze

tijd
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Tijdens het werk bleef de school gewoon open. Dat had tot
gevolg dat heel goed afgestemd moest worden waar en
wanneer de verschillende werkzaamheden gedaan werden.
Het aanbrengen van
een compleet nieuwe
luchtbehandelingsinstallatie
was een hele klus.

Slopen wordt
demonteren
Zuiderdracht 1a, 1696 AK Oosterblokker
T 0229 - 261668
E algemeen@rutgers-bv.nl
W www.rutgers-bv.nl
KvK Alkmaar 36006419

Slopen, eigenlijk is het een verouderde term. Door veranderende milieu- en duurzaamheidseisen komt het niet
vaak meer voor dat een gebouw zonder meer gesloopt of
gestript wordt. Een term als ‘demonteren’ dekt de lading
een stuk beter, vindt ook Brenda Oostra van Van der Wal
Sloopwerken, Asbestsanering en Recycling BV, dat de renovatiesloop en de asbestverwijdering verzorgde bij de verbouwing en uitbreiding van de OSG West-Friesland. “Bijna
al het sloopmateriaal kan worden hergebruikt”, vertelt ze.
“Daarom gaan we tegenwoordig niet meer lukraak aan

Slopen met
visie en precisie
SINDS 1964

de slag. Tl-buizen, kozijnen, toiletpotten, wasbakken, alles
wordt met zorg gedemonteerd en gescheiden afgevoerd,
zodat het geschikt blijft voor eventueel hergebruik.” Bij
het project in Hoorn moest dat gebeuren in een strakke
planning, omdat steeds een ander gedeelte gereed moest
worden gemaakt, waarna dan direct de aannemer kon

Haskerveldweg 2 | 8501 ZE Joure | 0513 416 600

www.wal-sloopwerken.nl
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beginnen met zijn werkzaamheden.

Dijkstra Draisma bouwde een transparant nieuw gedeelte, met daarin
overblijfruimten, een aula, een studieruimte en een bibliotheek.

In de binnentuin van het schoolgebouw,
waarvan het oudste gedeelte op de
monumentenlijst staat, bouwde Dijkstra
Draisma een transparant nieuw gedeelte,
met daarin overblijfruimten, een aula,
een studieruimte en een bibliotheek. De
nieuwbouw is volledig demontabel tegen
het bestaande monument aan gebouwd,
zodat dat laatste in de toekomst eenvoudig weer in de oude staat teruggebracht
kan worden. Daarnaast werden bestaande bouwdelen verbouwd en gerenoveerd,
zodat ze weer helemaal up-to-date zijn.
Projectleider Harm Jan de Vries vertelt
over het project.

Oud en nieuw
“Bij de nieuwbouw”, zo begint hij, “moesten we heel voorzichtig te werk gaan.
Het monumentale deel is op houten
palen gefundeerd. Daarom hebben we
voor de nieuwbouw gekozen voor trillingsvrije schroefpalen. De oude gevels
van het monument hebben we waar

mogelijk gerestaureerd, aan de hand
van tekeningen, foto’s en wat we bij de
sloopwerkzaamheden tegenkwamen. De
nieuwbouw staat helemaal los daarvan,
behoudens voorzieningen voor de waterdichtheid bij dakaansluitingen.”
Bestaande uitbreidingen uit de jaren
zestig van de vorige eeuw kregen een
flinke opknapbeurt. Asbest werd verwijderd, de gevels gereinigd of vernieuwd
en nieuwe kozijnen geplaatst. De indeling werd aangepast en de installaties
werden volledig vernieuwd. Vooral dat
laatste had nogal wat voeten in de aarde.
De Vries: “Vooral het aanbrengen van
een compleet nieuwe luchtbehandelingsinstallatie was een hele klus. De
bestaande installatie kon echt niet meer,
dus we hebben alle leidingen in het hele
complex vernieuwd en er zijn in totaal
dertien luchtbehandelingskasten op het
dak geplaatst, elf op de daken en dertien
op de zolder van het monument.”

Perfecte samenwerking
Tijdens het werk bleef de school gewoon
open. Dat had tot gevolg dat heel goed
afgestemd moest worden waar en wanneer de verschillende werkzaamheden
gedaan werden. Ook logistiek was het
een opgave. Leveranciers moesten voor
aanvang van de schooltijden hun vracht
gelost hebben, lessen moesten verplaatst
worden van het ene naar het andere
lokaal en tijdens examens konden geen
luidruchtige werkzaamheden plaatsvinden. De Vries: “Zoiets lukt alleen als je
heel goed overlegt over de planning en
als alle partijen voor de volle honderd
procent meewerken. Dat is gelukt. De
school, de gemeente, de onderaannemers, zelfs de buurt, allemaal verdienen
ze een pluim voor dit project.”
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Multifilm binnenzonwering als oplossing
tegen licht en
warmte van buiten
Dezelfde isolerende en zonwerende eigenschappen als

Een Wikipedia
op het gebied
van projectinrichting

buitenzonwering, maar zonder de nadelen daarvan,
dat is Multifilm zonwering volgens Bea Bakker, Sales &

De Projectinrichter, een onafhankelijke organisatie met

Marketing Manager bij De Leeuw Protection Systems.

vestigingen in Purmerend en Rotterdam, is een begrip

Het bedrijf leverde dit systeem voor de vliesgevels van

onder architecten, interieurontwerpers en bouwers in

het nieuwbouwgedeelte van de OSG West-Friesland.

Nederland. De website van het bedrijf geldt als een soort
Wikipedia op het gebied van projectinrichting. Voor de

Multifilm is officieel als gelijkwaardig aan buitenzonwe-

renovatie en uitbreiding van OSG West-Friesland leverde

ring beoordeeld en geregistreerd. Daarom mag het bij

De Projectinrichter de vloerbedekking. Hierbij viel de

EPN-berekeningen en het bepalen van het energielabel

keuze op linoleum, een milieuvriendelijk en eenvoudig

ook als zodanig beschouwd worden. Maar de zonwering

te reinigen product, ideaal voor onder meer schoolge-

heeft nog meer voordelen, zegt Bakker. “Er is geen kraan

bouwen. De Projectinrichter heeft echter meer te bieden

nodig om Multifilm te monteren, bij buitenzonwering

dan alleen vloerbedekking. Directeur Rimmer Stumpel

vaak wel. Bij binnenzonwering heb je bovendien geen

vertelt: “Open je onze website, dan zie je een breed as-

last van weersinvloeden, zoals harde wind en regen.

sortiment vloerbedekking, kantoormeubilair, raambekle-

Multifilm filtert het zonlicht heel goed, zodat leerlingen

ding, verlichting, alles wat komt kijken bij de inrichting

goed zicht houden op digiborden. En tot slot is de Mul-

van een schoolgebouw of kantoor. Je vindt hier inspira-

tifilm binnenzonwering onderhoudsvrij. Vijfentwintig

tie, maar ook alle producten die we leveren, van meer

jaar geleden hebben we de eerste Multifilm geïnstal-

dan 250 merken. Voor een optimale service hebben we

leerd bij een school.” Die functioneert nog steeds per-

een groot aantal adviseurs in dienst, die onze klanten op

fect, terwijl er nog nooit onderhoud nodig is geweest.

een persoonlijke manier assisteren bij hun keuze.” Het

“Het kostenplaatje voor Multifilm zonwering is verge-

voornaamste streven van De Projectinrichter is volgens

lijkbaar met dat van buitenzonwering, maar doordat je

Stumpel het creëren van een gezonde en stimulerende

geen onderhoud hebt en bij buitenzonwering vaak aan

werk- en studeeromgeving voor haar klanten. “We heb-

de binnenkant ook nog lamellen worden geplaatst is

ben een groot team van deskundige adviseurs, die mee-

Multifilm vaak een goedkopere oplossing.”

denken met de klant en daarbij ook een ander belangrijk
aspect in de gaten houden, de duurzaamheid.”
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De Projectinrichter.
D

Improving your office

Voltastraat 8, 1446 VC Purmerend
Vareseweg 135D, 3047 AT Rotterdam
www.deprojectinrichter.com

Installaties weer
helemaal bij de tijd
Het weer helemaal up-to-date brengen van de E- en Winstallaties van de OSG West-Friesland in Hoorn was voor
Installatiebureau Rutgers BV uit Oosterblokker een intensieve
opdracht. Projectleider Auke Krijgsveld legt uit waarom.
“De eerste fase betrof nieuwbouw, de overige fasen renovatiewerk met daarin radiatoren, luchtbehandeling, airco,
elektrotechniek, verlichting, de regeltechniek, het complete
pakket. We moesten steeds rekening houden met leerlingen,
Optimale
warmtewering

Optimale
lichtwering

Geen
onderhoud

Kwaliteit
gegarandeerd

Besparing op
kosten

Inbraak
preventief

Behoud zicht
naar buiten

Lange
levensduur

MULTIFILM.nl

Eigen kleur,
tekst en logo

die tussendoor van lokaal wisselden. Daarbij was een goede afstemming nodig met de aannemer en de school, zodat er geen
gevaarlijke situaties zouden ontstaan. Ook moest het materiaal
’s morgens vroeg aangeleverd worden, voordat de leerlingen
op school kwamen.” Bij het werk is gestreefd naar de hoogst
haalbare duurzaamheid, al zijn volgens Krijgsveld de installaties wel redelijk traditioneel. “Het is een monumentaal gebouw
uit 1900, dat kun je niet goed genoeg isoleren om bijvoorbeeld
lage temperatuurverwarming haalbaar te maken.”
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Tekst: Natasja Bijl

Bijzondere ontwikkelingen op de

Zuidas

Opdrachtgever Castor
Parking heeft niet bezuinigd
op de afwerking, waardoor
de garage er qua uitstraling
goed uitziet.
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Amsterdam • Parkeergarage Ravel

Op de Amsterdamse Zuidas, een vooruitstrevende locatie op het gebied van wonen
en werken, realiseerde K_Dekker bouw & infra de ondergrondse parkeergarage Ravel.
Bijzonder is dat deze garage zich onder de velden van voetbalvereniging AFC bevindt.
Hierdoor wordt er optimaal gebruikgemaakt van de beschikbare ruimte en is de garage
volledig onttrokken aan het zicht. De bouw van deze nieuwe parkeergarage, met
maar liefst 356 parkeerplekken, is op 1 januari 2017 gestart. December 2017 is het werk
opgeleverd. Begin 2018 opende de slagboom zich voor de allereerste auto.
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Parkeergarage Ravel • Amsterdam
De garage is gebouwd ten
behoeve van Cross Towers.
Het sportpark heeft een
eigen voetgangersentree.

Opdrachtgever
Castor Parking BV, Rotterdam

Engineering
Sophia Engineering, Warmenhuizen

Architect
M3H, Amsterdam

Hoofdaannemer
K_Dekker bouw & infra bv,
Warmenhuizen

Adviseurs
Sweco Nederland BV, De Bilt
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Metselwerk
Plat Metselwerk, Volendam

Parkeergarage onder
het voetbalveld van AFC
“De garage is gebouwd ten behoeve
van Cross Towers. Het sportpark heeft
een eigen voetgangersentree”, vertelt
Dick Hendrikse, uitvoerder. Q-park is de
exploitant. De bestaande, bovengrondse
garage naast Cross Towers moest
wijken voor de bouw van de Zuidasdok.
Hendrikse: “Onze planning was gezien
alle ontwikkelingen op de Zuidas strak.
Een garage onder een voetbalveld is

Wij nemen
een overall
view aan!
Sophia Engineering BV uit Warmenhuizen is een modern
bouwkundig en civieltechnisch ingenieurs- en adviesbureau met hoogopgeleide technische vakmensen. Vanuit een gedegen basisontwerp, bedenken en voeren zij
bouwkundige en civieltechnische opdrachten uit. Hiermee
bieden zij overheden en architecten, maar ook aannemers
oplossingen op maat aan. Het bedrijf staat voor praktische
engineering. “Bij Parkeergarage Ravel kwam het basisconcept van ingenieursbureau Sweco. Wij, als ingenieursbureau van de aannemer, namen het stokje als het ware over”,
vertelt Sander Eversdijk, bedrijfsleider. “Voor dit project is
De dakelementen, die gemaakt zijn van
prefabbeton, zijn voorzien van steenstrips, zodat
nauwelijks opvalt dat er beton is gebruikt.

gebruikgemaakt van veel prefab betondelen, die als een
groot bouwpakket zijn geleverd. Dit had, qua planning en
logistiek in een relatief kleine beschikbare bouwlocatie,

uniek, maar je kunt je voorstellen dat
het ook de nodige uitdagingen biedt, met
name qua ruimtegebrek. Dat is altijd wel
zo in een stedelijk gebied, maar nu was
het echt tot op de kubieke meter passen
en meten. We hebben er uiteindelijk
voor gekozen het terrein in vier vlakken
te verdelen en vlak voor vlak van Zuid
naar Noord te werken. Door het plaatsen
van tijdelijke damwanden hebben we
30.000 kubieke meter grond kunnen
afgraven. Wat dat aangaat was het één
grote puzzel. De betonnen vloer is met
584 ankers verankerd, zodat de vloer niet
omhoog kan komen en op de vloer zijn
prefab kolommen en wanden geplaatst.”

best wat voeten in aarde. Wat voor ons altijd van groot

De afwatering van het veld

ringstraject niet in stukjes te hakken. Uiteindelijk zijn wij

Hendrikse: “De afwatering van het veld
was een aandachtspunt. Het dak hebben
we gerealiseerd met prefab betonbalken,
met daaroverheen kanaalplaten waar
een druklaag beton overheen gestort is.
Om het water goed te kunnen afvoeren
ligt het dak onder afschot.”

belang is, is om goed te begrijpen waarom er door Sweco in
het basisontwerp bepaalde keuzes zijn gemaakt. Wanneer
wij wijzigingen in het constructief ontwerp voorstellen en
doorrekenen, kan dat namelijk grote gevolgen hebben voor
de constructie van het gebouw of de logistiek. Aan ons om
de aannemer op die punten te wijzen en samen voor het
beste resultaat te gaan. Wij nemen graag een overall view
aan, om te kunnen beheersen of alle ontwerp- en projectprocessen goed verlopen. Dat doen wij juist door over de
afzonderlijke projectfasen heen te kijken, en het enginee-

er voor de aannemer die wordt uitgedaagd om bepaalde
slimmigheden in het werk toe te passen.”
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Parkeergarage Ravel • Amsterdam

Blik op de toekomst

Wij doen wat andere
bedrijven niet willen of
niet kunnen!
Plat Metselwerken heeft voor Parkeergarage Ravel al het metselwerk uitgevoerd. Het ging hierbij om de opgang, het hele
terrein en de drie toegangsgebouwen. “Het was een groot
werk, dat we in 2017 voor de bouwvakperiode zijn gestart en

Deze garage is toegerust op honderd
elektrische laders. Bovendien is de
elektrische ruimte zo gebouwd dat deze
is voorbereid op een nog grotere transformator. Hendrikse: “Wij zijn heel trots
op het eindresultaat. De opdrachtgever
heeft niet bezuinigd op de afwerking,
waardoor de garage er qua uitstraling
goed uitziet. We hebben tijdens de bouw
veel bekijks gehad van omstanders en
kregen zelfs foto’s toegestuurd. Hiervan
hebben we een compilatie gemaakt. Dit
is wat je noemt een uniek project.”

rond kerst hebben afgerond”, vertelt Hein Plat, directeur.
“We zijn begonnen in de kelder. Omdat in een van de toegangsgebouwen de NUON-aansluiting zit, werd deze in de
planning naar voren getrokken. Dat vraagt wel om wat flexibiliteit. Gelukkig hebben we al onze werkzaamheden ruim
binnen de gestelde tijd kunnen uitvoeren. De dak-elementen,
die gemaakt zijn van prefabbeton, hebben we voorzien van
steenstrips, zodat je van buitenaf helemaal niet kunt zien dat
het beton is. Verder hebben we hier te maken gehad met een
moeilijke, harde betonsteen en veel staand metselwerk. Die
specialistische tak van sport past goed bij Plat Metselwerken.
Wij doen wat andere bedrijven niet willen of niet kunnen, en
blinken daarin uit. Zo restaureren wij ook geregeld Amsterdamse bruggen uit 1800, aan de hand van oude foto’s en

Bijzonder aan de ondergrondse parkeergarage
Ravel is dat hij zich onder de velden van
voetbalvereniging AFC bevindt.

gaan we geen uitdaging uit de weg!”

Sophia Engineering staat voor
kwaliteit en degelijkheid in elk
project. Onze bouwkundig- en
civieltechnische ingenieurs
bedenken, ontwerpen en
voeren een groot scala aan
opdrachten uit.

Van Parkeergarage
tot Coentunnel

Daarbij hebben we maar één
doel: sámen met u te komen
tot het best mogelijke resultaat.
Daar gaan we voor!
Kijk op onze website
www.sophia-engineering.nl

Westfriesedijk 103 • 1749 CS Warmenhuizen
T 0226 39 00 11 • E info@sophia-engineering.nl
www.sophia-engineering.nl
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Uithuizen • Schoolgebouw

Duurzaam en toekomstgericht

Slim
schoolgebouw

Opdrachtgever
Gemeente Eemsmond

Aannemer
Hesco Bouw BV, Stadskanaal

Directievoering
Gemeente Eemsmond

Installaties
Aalbers Installatietechniek BV,
Nieuw-Buinen

Architect
Oving Architecten, Groningen i.s.m.
FAAM Architects, Eindhoven
Adviseurs
Ingenieursbureau Dijkhuis BV,
Groningen (constructies);
HTD Engineering (installaties);
Munnik Brandadvies BV, Kolham
(brandveiligheid)

Op de begane grond zijn de geveldelen gemetseld en op de
verdieping zijn HSB-panelen gebruikt. De uitstekende luifels
van de school vroegen om flink wat rekenwerk in verband
met de aardbevingsbestendigheid van het gebouw.

Software klimaattechniek
Advanced Climate Systems, Leens
MS-wanden en systeemplafonds
De Graaf Afbouw BV, Eelde

Bouwprogramma
Schoolgebouw met ruimte voor drie
basisscholen en een multifunctionele
centrale hal
Bouwperiode
december 2016 – oktober 2017
Bruto vloeroppervlakte
2.800 m2

Dakbedekkingen
Verbidak BV, Winschoten
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Schoolgebouw • Uithuizen

Aalbers Groep –
Project
Nieuwe School
in Uithuizen
In Uithuizen staat een nieuw multifunctioneel schoolgebouw
met ruimte voor drie basisscholen en een multifunctionele
hal. Aalbers Installatietechniek uit Nieuw-Buinen verzorgde
de volledige elektrotechnische installaties, de regeltechniek
en de werktuigbouwkundige installaties. Martin Wilkens,
projectleider bij Aalbers, was nauw betrokken bij het project.
“De Nieuwe School was een mooi en uitdagend project voor
Aalbers. Het was een van de eerste keren dat wij het Climotion-systeem toepasten. Een zeer innovatief klimaatsysteem
dat continu actief de relevante waarden meet in alle vertrekken en daarop de ventilatievoud aanpast.”
Naast het Climotion-systeem, dat zorgt voor een flinke energiebesparing tot wel 30%, was er veel aandacht voor duurzaamheid. Wilkens: “We hebben Samsung warmtepompen
geïnstalleerd die warmte en koude genereren, aangevuld met
een kleine cv-ketel voor de echt koude dagen.” Ook zorgde
Aalbers voor het aanbrengen van alle nodige kabels, regeltechniek en luchtkanalen. “Dat vroeg wel om wat creativiteit
en flexibiliteit omdat er beperkte ruimte in plafonds was
vanwege de aardbevingsbestendigheid van het pand”, aldus
Wilkens. “Maar daar zijn we bij Aalbers juist goed in. Meedenken met de opdrachtgevers en binnen de planning, het
beschikbare budget en de wensen van de opdrachtgever de
passende oplossing aanbieden.”
Aalbers Installatietechniek werkt in geheel Noord-Holland
voor verschillende opdrachtgevers in de woningbouw, utiliteit
en diverse zorg- en onderwijsinstellingen.
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Tekst: Bert Platell

In het Groningse Uithuizen staat, in het Boukemapark,
een modern en multifunctioneel schoolgebouw. In
deze Brede School worden onderwijs, recreatie en
sport gecombineerd in de drie vleugels die met elkaar
verbonden worden door een multifunctionele hal. Maar
liefst drie basisscholen vinden huisvesting in het gebouw
dat voorzien is van geavanceerde klimaatsystemen en
innovatieve sensoren die het gebouw echt smart maken.

Het ontwerp komt van Oving Architekten
uit Groningen in samenwerking
met FAAM Architects uit Eindhoven.
Aannemer Hesco Bouw uit Stadskanaal
realiseerde het gebouw en Aalbers
Installatietechniek uit Nieuw-Buiten was
verantwoordelijk voor alle installaties.
Opdrachtgever was de gemeente
Eemsmond, die ook de directie voerde.

Aardbevingsbestendig

In de Brede School worden
onderwijs, recreatie en sport
gecombineerd in drie vleugels die
met elkaar verbonden worden door
een multifunctionele hal.

Maar liefst drie basisscholen
vinden huisvesting in het gebouw
dat voorzien is van geavanceerde
klimaatsystemen en innovatieve
sensoren die het gebouw echt
smart maken.

Omdat het gebouw in de buurt
van Slochteren ligt, moest het
aardbevingsbestendig gebouwd worden.
De gehele begane grondvloer is van
beton waarop betonnen kolommen
en wanden staan. Op de verdieping
is gekozen voor een breedplaatvloer
met een staalconstructie. En op het
dak ligt een licht houten dak van
Derix van zeven centimeter dik. Op
de begane grond zijn de geveldelen
gemetseld en op de verdieping zijn

HSB-panelen gebruikt. De uitstekende
luifels van de school vroegen wel om
flink wat rekenwerk in verband met
de aardbevingsbestendigheid van het
gebouw. Op sommige plekken steken ze
anderhalve meter uit, waardoor ze bloot
komen te staan aan alle elementen van
de natuur.

Enorm energiezuinig
Bijzondere aandacht was er voor het
installatieconcept van het gebouw.
Uitgangspunten waren duurzaam en
energiezuinig. Als klimaatsysteem werd
er gekozen voor Climotion, ook bekend
onder de naam BaOpt. Dat systeem
reguleert continu actief het klimaat
in de verschillende ruimtes door de
luchtdruk in een ruimte gemiddeld iets
hoger te houden dan buiten. Hierdoor
ontstaat er stroming van lucht waarmee
het mengen van lucht sneller verloopt
zonder dat er hoge luchtsnelheden voor
nodig zijn. Voorwaarde was wel dat het
gebouw volledig luchtdicht moest zijn,
om de nodige overdruk te realiseren.
Onder aan de streep levert het gebruik
van dit systeem een gemiddelde
energiebesparing van 30% op.
Om van het gebouw een smart building
te maken installeerde Aalbers verder
talloze sensoren, kleppen en ventielen
die aan het internet werden gekoppeld.
Door continu de data van het gebouw te
monitoren kunnen het binnenklimaat
en de energiehuishouding optimaal
aangepast worden op de gebruikers.
Door het gebruik van ledverlichting in
het gehele gebouw en de installatie van
twee warmtepompen is het gebouw ook
voorbereid op de toekomst.
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Hotel BOAT & CO • Amsterdam

Vink Bouw realiseert met
Hotel BOAT&CO een echte

blikvanger
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Tekst: Desiree Scheid

Milieuvriendelijk bouwen, met extra
aandacht voor energie- en materiaalgebruik
is vanzelfsprekend in de gewenste
klimaatneutrale wijk Houthaven.
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Eigenaar
BouwInvest, Amsterdam

Installatieadviseur
Techniplan Adviseurs, Rotterdam

Luifel
Smederij Oldenhave, Vorden

Hotelier
City ID Group, Amsterdam

Constructeur
Pieters Bouwtechniek, Delft

Stoffering
Dutch Interior Group, Vriezenveen

Ontwikkelaar
IQNN vastgoed BV, Den Haag

Verkoopadviseur
CBRE Hotels, Amsterdam

Architect
Kollhoff & Pols architecten BV,
Den Haag

Kostendeskundige
Basalt bouwadvies, Nieuwegein

Bouwprogramma
Lobby, receptie, delicatessenzaken,
bar, restaurant en loungeruimte, spa/
fitness en een parkeerkelder met 48
parkeerplaatsen.

Installatiebedrijf
Kersbergen, Zeist

Bouwperiode
Medio 2017 – tweede kwartaal 2019

Klimaatinstallatie
Van Galen, Rotterdam

Bruto vloeroppervlakte
7.800 vierkante meter

Interieurarchitect
Martin Brudniski Design Studio, Londen
Bouwer
Vink Bouw, Nieuwkoop
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Amsterdam • Hotel BOAT & CO
“Tot voor kort was het nog BOOT&CO,
verwijzend naar de vroegere Houtzagerij
Boot en Co in de Houthavens. De vele
buitenlandse gasten rechtvaardigen het
verengelsen een beetje.”

“We zijn volop bezig met de afbouw van 82 suites, altijd
het zwaartepunt van de bouw van een hotel”, volgens Bas
Kok, projectleider en eindverantwoordelijke bij Vink Bouw.
In de Amsterdamse Houthaven vinden de afrondende
werkzaamheden plaats aan Hotel BOAT&CO, een echte
blikvanger in een transformatiegebied.

“Voor de kamers en gangen zitten we
midden in de afbouwtrein. We hanteren een specifieke volgordesnelheid. De
eerste kamers zijn bijna gereed voor oplevering. Bij de laatste kamers is net de
grove afbouw afgerond. En in de publieke
ruimtes van het hotel, het hoge atrium
in de lobby, de gym, sauna-wellness en
publieke toiletten zijn we met de fijne
afbouw gestart.”

Upgrade in afbouw
De basisopdracht werd aangevuld met
specifieke wensen van de hotelier, zoals
een upgrade op de afbouw, een hoger
afwerkingsniveau van de wanden en
de vloeren van de kamers, gangen en

publieke ruimtes. En bijvoorbeeld een
custommade keuken in de suites. Het
complete ontwerp van de afbouw kwam
van interieurarchitect Martin Brudniski
Design Studio uit Londen.

Ontwikkelcombinatie
“Het bestek kaderden we af met drie
partijen vanuit de ontwikkelcombinatie BOOT&CO Ontwikkeling”, legt Kok
uit. “Naast Vink Bouw, waren dat IQNN
Vastgoed als ontwikkelaar en de City ID
Group als hotelier. Mijn opdracht was
het bouwkundig gereed te krijgen. De
drie nevenaannemers, Schoonderbeek,
Kersbergen en Van Galen verzorgden de
installaties. De coördinatie daarvan lag

Milieuvriendelijk
bouwen, met extra
aandacht voor energieen materiaalgebruik
is vanzelfsprekend
in de gewenste
klimaatneutrale wijk
Houthaven.
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Smederij Oldenhave:
‘Hand van de meester’

dan wel weer bij Vink Bouw, door de vele
raakvlakken met het bouwkundige deel.”

Smederij Oldenhave legt in de eigen werkplaats in Vorden de

Van BOOT naar BOAT

laatste hand aan de werkzaamheden voor de luifel van Hotel
BOAT&CO. “Een grote stalen luifel met flink wat smeedwerk

erin”, legt Erik Oldenhave uit. “En daar zit niets haaks of recht

aan, alles is rond en schuin. In opdracht van Vink Bouw zijn we
bij het project gehaald. Wij zitten hoofdzakelijk in de restau-

ratie. Als iets niet meer gangbaar is, komen ze bij ons terecht,
ook bij nieuwbouw. Ons werk is de beste reclame.”

“In principe lag het ontwerp natuurlijk al lang klaar. Maar

wij geven echt wel aan of het te maken is. Deze architect is

gericht op zoek gegaan naar een ambachtelijke smid, nadat
andere partijen het niet voor elkaar kregen. Het is toch echt
specialistisch werk.”

Voor de bouwvak moet alles opgeleverd zijn. Qua planning

zoekt Smederij Oldenhave nooit het uiterste op. De luifel is
dan ook ruim op tijd klaar en zal op afroep buiten tegen de
gevel geplaatst worden.

“Dezelfde partijen waren ook betrokken bij Hotel TWENTY EIGHT aan het
Stadionplein in Amsterdam. Hotel
BOAT&CO is daar een direct voortvloeisel
uit. Tot voor kort was het trouwens nog
BOOT&CO, verwijzend naar de vroegere
Houtzagerij Boot en Co in de Houthavens. De vele buitenlandse gasten rechtvaardigen het verengelsen een beetje.”

Niet alleen longstay
“De hotelappartementen komen in verschillende vormen en maten. De volledig
functionele keuken verraadt de insteek
op expats. Maar ook mensen die langere
tijd in de stad zijn voor een beurs of als
werknemer van internationale bedrijven
zijn geïnteresseerd. Je kan er ook een
weekend of een dag verblijven, hoor.”

Prettiger dan in je eentje
“De bouwactiviteiten voor deze nieuwe
wijk gaan nog flink wat jaren door”, gaat
Kok verder. “In verschillende faseringen
worden bouwrijen opgestart en weer afgerond. Gemeente Amsterdam legde alle
bouwwegen vooruit aan. Daarnaast faciliteren ze gesprekken met alle partijen en
handhaven strak wat betreft afspraken en
opleveringen. Het dwingt alles en iedereen goed na te denken. Het is daardoor
zeker niet lastiger werken in een transformatiegebied. Misschien zelfs prettiger
dan in je eentje moeten bouwen.”

Bewuste Bouwer

Specialisten in Brandveiligheid
DLVD advies BV
De Geerden 24
5334 LE Velddriel
085 - 750 10 93
advies@DLVD.nl
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Milieuvriendelijk bouwen, met extra aandacht voor energie- en materiaalgebruik
is vanzelfsprekend in de gewenste klimaatneutrale wijk Houthaven. BOAT&CO
wordt dan ook een zeer duurzaam hotel,
met een EPC van 0,041. “Het ontwerpcertificaat BREEAM Excellent haalden
we ruimschoot”, merkt Kok trots op. “Bij
oplevering gaan we op dezelfde voet
verder. Een klein onderdeel daarvan is de
gedragscode Bewuste Bouwer; hoe werk
je, hoe informeer je de omgeving en hoe
ga je om met geluid en veiligheid. Wij
zijn niet anders gewend bij Vink Bouw.
We bouwen veel binnenstedelijk. Met de
buren afstemmen is ons niet vreemd.”

Amsterdam • Hotel BOAT & CO

In de Amsterdamse Houthaven vinden
de afrondende werkzaamheden
plaats aan Hotel BOAT&CO, een echte
blikvanger in een transformatiegebied.

Dutch Interior Group
Uw groothandel voor parket, PVC en laminaat.
Gegarandeerd de laagste prijs.
Dutch Interior Group is uw groothandel!
Veelzijdige collectie en alle producten
voorradig waardoor wij gegarandeerd de snelste
levertijd hebben voor onze klanten. Kwaliteit staat bij
ons hoog in het vaandel. Wij kunnen u vele producten
leveren, voor een scherpe en lage prijs. Ook kunnen wij
een totaalpakket verzorgen betreft de vloeren. Met
onze eigen legservice onderscheiden wij ons van andere groothandels!

Leverancier van:

✓

Parket vloeren

✓

PVC vloeren

✓

Laminaat vloeren

✓

Visgraat vloeren

✓

Meubelen

✓

Tegels

✓

Sanitair

✓

Traprenovaties

✓

Natural Products

✓

Kurkvloeren

www.dutchinteriorgroup.com

Contact.
Bent u benieuwd wat wij voor u
kunnen betekenen of wilt u
graag verdere informatie? U
kunt dan contact opnemen met
Rik. Rik is een vriendelijke en
meedenkende groothandel
expert en kan u vrijblijvend
informeren
Tel.: 0683909626

info@dutchinteriorgroup.com
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Hotel BOAT & CO • Amsterdam

‘Veelzijdig in vloeren’
“Het voorstel van interieurarchitect Martin Brudniski Design Studio lag er al toen we op verzoek
van City ID Group aanschoven: houten vloeren in een specifieke kleur”, vertelt Rik Alfing van Dutch
Interior Group. “Zo zijn we het traject ingegaan, als bekenden van elkaar. We werkten namelijk met
dezelfde ploeg al aan Hotel TWENTY EIGHT.”

Samengestelde parketvloer
“Op ons advies is het geen massief eikenhouten vloer geworden. In verband met onder meer de
vloerverwarming is het handiger om voor een lamelparket te gaan. Vanuit functionaliteit en onderhoud wil je achteraf geen problemen krijgen. Qua werking van de vloer is dit beter. Aan de buitenkant zie je geen verschil. Het is een samengestelde parketvloer, een onderzijde van multiplex en een
toplaag van 4 mm massief eiken.”

Vlechtwerk van tegels en parket
In alle centrale gangen, appartementen, trappen en publieke ruimtes ligt stoffering van Dutch
Interior Group. Deels met vloerbedekking en deels met hout. “De mooiste klus komt straks bij het
bekleden van het atrium”, gaat Alfing verder. “Een gecombineerde vloer van vierkante tegels met
lamelparket als vlechtwerk eromheen. Met ons gelegde proefstuk wisten we de architect, Vink Bouw
en de hotelier te overtuigen van de schoonheid en onze vakkennis. Natuurlijk blijft het spannend. De
complexiteit van deze twee verschillende materialen vraagt de nodige aandacht. Qua hoeveelheden
en planning sturen wij zowel de tegelzetter als de parketlegger aan. Van tevoren brachten we ze bij
elkaar om een goed plan te maken om deze klus goed aan te vliegen.”

Van A tot Z
“Door onze eigen legservice voor houten vloeren, PVC-vloeren, laminaat en tegels kunnen we een
projectinrichting van het begin tot het einde begeleiden en verzorgen. Dat totaalpakket onderscheidt
ons duidelijk van de gewone groothandels. Doordat onze inkopers wereldwijd inkopen, rechtstreeks
bij de fabrieken, kunnen wij de laagste prijs garanderen.”
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Via de grote wenteltrap in het Forum zijn
alle onderbouw-clusters goed te bereiken.

Tekst: Mats Fortuin

Middelbare

school Lumion, een combinatie
van nieuwbouw en renovatie

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam, Amsterdam
Hoofdaannemer
Hegeman Bouw, Almelo
Constructie
Van Rossum BV, Amsterdam
Adviseur E&W
Ingenieursburo Linssen, Amsterdam
Adviseur bouwfysica
LBP Sight, Amsterdam

E-installaties
Elektrotechnisch Bureau Verweij BV,
Nieuwegein
W-installaties
De Groot Installatiegroep, Groningen
Wenteltrap Atrium
Wolter Tijdink BV, Borculo

Constructie
Van Rossum BV, Amsterdam
Bruto vloeroppervlakte
15.500 m2
Bouwperiode
September 2017 – mei 2019

Staalbouw
Bentstaal BV, IJsselstein
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De overtreffende
trap van Wolter
Tijdink
Een van de eye catchers van het project is de imposante
wenteltrap in het atrium. Het is het werk van Wolter
Tijdink, trappenfabrikant uit Borculo. De trap heeft
een doorsnede van maar liefst 8,2 meter en hangt
vrijdragend aan de vloeren van de verdiepingen.
Opvallend is de stalen onderbeplating. “Normaal
worden de trappen aan de onderkant dichtgemaakt
middels stucgaas en pleister.
Er is ons gevraagd om in plaats hiervan staal toe te
passen, zodat de trap mechanisch sterker zou worden
en dus meer onderhoudsvriendelijk”, zo vertelt
technisch directeur Bastiaan te Poele.

Losse trapdelen werden op locatie
aan elkaar gelast
Voor de bouw is de wenteltrap in verschillende delen
aangeleverd. Deze delen zijn vervolgens middels
tijdelijke draagkolommen aan elkaar gelast en waar
nodig bijgewerkt. Als laatst werden de tijdelijke
kolommen verwijderd en hing het geheel alleen
aan de verdiepingsvloeren. Wolter Tijdink had alle
trapdelen zelf al in de primer gezet. Uiteindelijk werd er
afgeschilderd door een externe partij.
Het productiebedrijf uit Borculo kijkt met tevredenheid
terug op het project. “Met dit werk hebben we onszelf
echt overtroffen. Een wenteltrap van dit formaat was
een uitdaging maar het resultaat mag er zijn”, aldus
Bastiaan. Wolter Tijdink heeft het project afgerond in
een tijdsbestek van ca. een jaar.
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Amsterdam • Schoolgebouw

Het ontwerp van de oude
school kenmerkt zich door
de betonnen gevels, de
grote raampartijen en de
‘zwevende’ verdiepingen
die steunen op de betonnen
kolommen.

Op de locatie van het monumentale schoolgebouw Calland
aan de Vlaardingenlaan in Amsterdam is de huisvesting
ontworpen van de nieuwe middelbare school Lumion. Het
pand uit 1973 is oorspronkelijk ontworpen als MTS maar
geeft nu ruimte aan ongeveer 1300 leerlingen, leraren
en ondersteunend personeel. Het project omvatte een
combinatie van nieuwbouw en renovatie. Hoofdaannemer
Aannemingsmaatschappij Hegeman uit Nijverdal realiseerde
op de locatie twee nieuwe gebouwen en renoveerde twee
monumentale delen van het oorspronkelijke schoolgebouw.
Oud komt samen met nieuw
De bestaande school had een omvang
van 8.500 m2 en bestond merendeels uit
praktijkhallen. Om ruimte te creëren
voor het nieuwe bouwprogramma van
ca. 14.000 m2, werd er in overleg met de
Monumentale zorg besloten om twee bestaande bouwdelen (genaamd Oudbouw
en Hallen) te behouden en de overige
delen te slopen. In het nieuwe lesgebouw
met vijf lagen is op de begane grond
ruimte gemaakt voor een Sciencelab
(voor de bètavakken), Atelier (handvaardigheid en tekenen) en een Medialab.
Daarboven zijn de leslokalen, spreekkamers en docentenruimtes gekomen.
Naast een nieuw lesgebouw is er een
nieuwe, vrijstaande, sporthal gebouwd.
Het nieuwe deel is verbonden met de

Oudbouw middels het Forum, een atrium
dat tevens de centrale ontmoetingsplek
vormt van het Lumion. Via de enorme,
wokkelvormige, stalen wenteltrap in het
Forum zijn alle onderbouw-clusters goed
te bereiken. In het monumentale deel is
de inrichting anders dan in het nieuwe
deel. Hier zijn meer open, grote ruimtes
voor groepslessen, presentaties en seminars. Op de begane grond bevindt zich
het Crea-cluster (dans en drama), een
grand café en diverse personeelsruimten.

Monumentaal en modern
Het ontwerp van de oude school kenmerkt zich door de betonnen gevels, de
grote raampartijen en de ‘zwevende’
verdiepingen die steunen op de betonnen kolommen. Binnen komt ook weer

het beton terug in de booggewelven van
de hoge, open ruimten. Deze aspecten
zijn door de rennovatiewerkzaamheden
zo goed mogelijk behouden gebleven.
De renovatie omvatte het reinigen en
repareren van de betonnen gevels en
het skelet, het verwijderen van graffiti
en het herstellen van het voegwerk van
de gemetselde binnenwanden. De twee
bestaande bouwdelen zijn daarnaast
energetisch verbeterd. Zo zijn er aluminium opzetprofielen, in combinatie met
HR++ glas, geplaatst op de bestaande
houten buitenkozijnen. Ook zijn de
daken voorzien van isolatie in combinatie met nieuwe dakbedekking en zijn de
bestaande overstekken na-geïsoleerd en
vervolgens gestukadoord.
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Tekst: Mats Fortuin

Nieuw
Het ontwerp is geïnspireerd
op een möbiusband. Net als
deze ruimtelijke figuur, met
doorlopende structuur,
is het gebouw één
doorlopend geheel.

Opdrachtgevers
Stichting SAAM en Stichting GOO

Staalbouw
Metaalbouw Vloet Mill, Mill

Schilderwerk
Claassen Schilderwerken, Uden

Ontwikkelaar
Van der Heijden bouw en ontwikkeling,
Schaijk

W-installaties
DKC Installatie Projecten, Wijchen

Bouwprogramma
Nieuwbouw integraal kindcentrum

E-installaties
Herlings Elektro Techniek, Uden

Bouwperiode
Augustus 2018 – mei 2019

Plafondsystemen
Peters Plafonds Systemen Heesch BV,
Heesch

Bruto vloeroppervlakte
2.488 m2

Architect
SROM Architecten, Tilburg
Hoofdaannemer
Van der Heijden Bouw, Schaijk
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Boekel • Kindcentrum

Kindcentrum

in Boekel is voorbereid
op de toekomst
De twee scholen Regenboog en Uilenbrink in Boekel komen samen in een
gloednieuw schoolgebouw. De nieuwbouw van het Kindcentrum startte
in augustus 2018 en zal formeel worden opgeleverd in mei van dit jaar.
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Een goede akoestiek
in de klas

Het pand krijgt vrij
indeelbare ruimtes,
waar bijvoorbeeld
de Open Universiteit
colleges zal gaan
verzorgen.

In het onderwijs is een goede spraakverstaanbaarheid van
groot belang. Bij onvoldoende akoestiek zal geluid namelijk
gaan weerkaatsen waardoor er echo’s ontstaan. Hierdoor zullen leerkrachten en leerlingen de stem moeten verheffen, wat
kan leiden tot vermoeidheid en concentratieverlies.
Met de plafondplaten van Peters Plafonds Systemen BV
uit Heesch worden deze problemen voorkomen. Voor het
Integraal Kindcentrum heeft het bedrijf in totaal ca. 2200 m2
geleverd en geïnstalleerd. Er is gekozen voor de Rockfon Krios
plafondplaat vanwege de zeer goede geluidsabsorberende
eigenschappen (AW-waarde van 1.00). Deze plaat heeft Peters
Plafond Systemen in afmeting 60x60 cm geplaatst in de
gangen van de school. Voor de klaslokalen is een grotere maat
van 60x120 cm toegepast. Tot slot zijn de toiletten en de voorruimtes van het complex voorzien van Gipsvinyl plafonds.
Peters Plafond Systemen is eind februari dit jaar gestart met
de werkzaamheden en zal naar verwachting het werk in
april afronden.

Het Integraal Kindcentrum zal daarnaast
ook een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en diverse multifunctionele
ruimtes krijgen. Deze ruimtes kunnen
straks in gebruik worden genomen
door de Boekelse gemeenschap. Van der
Heijden Bouw uit Schaijk verzorgde de
bouw. Het ontwerp komt van architectenbureau SROM uit Tilburg.

Multifunctioneel, energiezuinig en
duurzaam gebouw

www.petersplafond.nl
www.petersplafond.nl
Peters
Peters Plafond
Plafond Systemen
Systemen
Nieuwe
Nieuwe erven
erven 12,
12, 5384TB
5384TB Heesch
Heesch
tel.
tel. 0412-451258/451013
0412-451258/451013

www.claassenschilderwerken.nl
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Het nieuwe Integraal Kindcentrum in
Boekel is straks helemaal voorbereid op
de toekomst. Het gebouw voorziet namelijk niet alleen in de ontwikkeling van de
kinderen, maar zal ook zorg en opvang
bieden. Een optimale combinatie voor
werkende ouders. Verder krijgt het pand
vrij indeelbare ruimtes, waar bijvoorbeeld de Open Universiteit zich zal gaan
huisvesten voor het geven van colleges.
Daarnaast staat duurzaam en energiezuinig bouwen in dit project centraal.
Om dit in praktijk te brengen maakt Van
der Heijden gebruik van de opgebouwde kennis omtrent duurzaamheid in
combinatie met de GRP. Verwarming en
warmwater zullen worden voorzien door
zonnecollectoren, en het overschot aan
warmte in de zomer zal worden opgeslagen in een buitengelegen seizoensbuffer.
Zo blijven de klaslokalen op energiezui-

Boekel • Kindcentrum
Het nieuwe Kindcentrum
in Boekel huisvest twee
scholen, een kinderdagverblijf,
buitenschoolse opvang en
diverse multifunctionele
ruimtes.

nige wijze warm in koude tijden en koel
in de zomer. Een andere maatregel die
is getroffen voor het verbeteren van de
energieprestatie is de toepassing van
triple beglazing.

Frisse school met een gezond
binnenmilieu
Verder is er in het ontwerp rekening
gehouden met het creëren van een gezond binnenmilieu. De ervaring van Van
der Heijden in het bouwen van Frisse
Scholen komt hierbij goed van pas. Het
Kindcentrum krijgt mechanische afzuig-

systemen voor een goede ventilatie. Buiten het stookseizoen kan er aanvullend
worden geventileerd door ramen open
te zetten, geheel conform kwaliteitsklasse B uit het Programma Van Eisen
Frisse Scholen.

Ontwerp past perfect in de groene
omgeving
Door de samenvoeging van de twee
schoolgebouwen en de sporthal – in het
centrale groene park in hartje Boekel – is
het Integraal Kindcentrum ook wel een
Kindpark te noemen. Het ontwerp van

Architectenbureau SROM uit Tilburg is
geïnspireerd op een möbiusband. Net als
deze ruimtelijke figuur, met doorlopende
structuur, is het gebouw één doorlopend
geheel. Dit komt terug in zowel het interieur als het exterieur. De vorm wordt
extra kracht bijgezet door de rondingen
van het gebouw. Door de vriendelijke,
natuurlijke vorm van het gebouw past
deze perfect in de groene omgeving.
Groenstructuren konden daardoor
behouden blijven en zij vormen een natuurlijke verdeling van de twee schoolpleinen.

Door de natuurlijke vorm van het gebouw
past het goed in de groene omgeving.
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Tekst: Foka Kemmpenaar

Gemeentehuis Oldebroek
van F- naar

A-label
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Oldebroek • Gemeentehuis
Het uit 1981 daterende
gemeentehuis van Oldebroek
is architectonisch gezien
een bijzonder gebouw met
een symmetrische opzet
en een gridstructuur van
betonkolommen.

Opdrachtgever
Gemeente Oldebroek, Oldebroek

E- en W-installaties
Breman Utiliteit, Zwolle

Architect
De Twee Snoeken, Den Bosch

Sloopwerk
Lagemaat Sloopwerken, Heerde

Installatieadviseur
Nederlandse Installatie AdviesGroep B.V., Dronten

Interieurbouw
Caspar Dekkers Interieurs, Nieuwkuijk

Bouwinformatie
Renovatie kantoorgedeelte van
gemeentehuis Oldebroek
Bouwperiode
Juni 2018 – juni 2019
Bruto vloeroppervlakte
Totaal renovatie circa 3200 m2

Hoofdaannemer
Prins Bouw, ’t Harde
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Er is een flinke duurzaamheidsslag
gemaakt. Het gemeentehuis ging van
een F-label naar een A-label toe.

Optimale akoestiek
Voor het creëren van een comfortabel, duurzaam interieur
in het vernieuwde gemeentehuis van Oldebroek, is de expertise van adviseur Caspar Dekkers Interieurs ingeschakeld. Zij verzorgen alle raambekleding en vloerbedekking.
“Voor de buitenramen komen zonwerende rolgordijnen,
om eventueel hinderlijk licht bij het beeldschermwerk zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast worden er overal
gordijnen opgehangen. Zowel tegen de buitengevel, als
voor de glazen wanden die de diverse kantoortuinen en
spreekkamers van elkaar scheiden”, vertelt directeur Robbert Dekkers.
Samen met tapijttegels van Desso zorgen de gordijnen
voor een sterke verbetering van de akoestiek. In de opvallende Fuse tapijttegels (afgeleid van de Fields collectie)
lopen twee contrasterende en toch elkaar aanvullende
kleuren vloeiend in elkaar over. Door dit verloop van kleur
lijkt de vloer als het ware te bewegen. Deze tegels zijn bovendien volledig recyclebaar. Tot slot heeft Caspar Dekkers
in een aantal presentatie- en kopieerruimten en in het
sanitair een milieuvriendelijke gietvloer aangebracht.

Industriebouw • mei 2019 • 80

De renovatie was ingrijpend. Er
werd een flexibel kantoorconcept
gerealiseerd inclusief een nieuw
Klant Contact Centrum.

Oldebroek • Gemeentehuis

Het uit 1981 daterende gemeentehuis van Oldebroek was hard
toe aan renovatie. Het is architectonisch gezien een bijzonder
gebouw, met een symmetrische opzet en een gridstructuur
van betonkolommen. “Bij deze renovatieslag hebben we samen
met de gehele schil, voornamelijk het kantoorgedeelte onder
handen genomen”, vertelt Michiel Achter de Molen, projectleider
bij hoofdaannemer Prins Bouw.

Het gemeentehuis van Oldebroek bestaat
uit drie bouwlagen (kelder, begane grond
en eerste verdieping). De raadzaal en de
trouwzaal zijn in 2014 al vernieuwd. Ook
de entree is vijf jaar geleden opgeknapt.
Nu is de rest van het gemeentehuis aan
de beurt, circa 3200 m2 kantoorruimte,
inclusief een nieuw Klant Contact Centrum (KCC). Architectenbureau De Twee
Snoeken is verantwoordelijk voor het
ontwerp. Het doel: het realiseren van een
flexibel kantoorconcept, volgens de principes van Het Nieuwe Werken. Achter de
Molen: “Waarbij comfort en gezondheid
uiteraard zeer belangrijk zijn.”
Bovendien is het streven om de energiehuishouding van dit gemeentehuis dusdanig te verbeteren, “dat het gehele pand
van energieslurper (energielabel F) naar
zeer energiezuinig gaat (energielabel

A).” Deze duurzaamheidsmaatregelen
passen bij de ambities van de gemeente
Oldebroek zoals die ook staan in de Routekaart Klimaat Neutraal Regio Noord
Veluwe: voor 2050 klimaatneutraal zijn.
Een van de eisen van de opdrachtgever
was dat de werknemers gedurende de
ingrijpende renovatie zoveel mogelijk
aan de slag konden blijven. “Dat is geregeld door het werk te splitsen in twee
fasen. Fase 1, de entree en de helft van
de kantoorruimte, is inmiddels afgerond
en opgeleverd. Vervolgens is het personeel naar dat gedeelte verhuisd. Nu zijn
we bezig met de afbouw van fase 2.”
Een tweede eis was een grondige verduurzaming van het gehele pand. Waar
het kan, waardeert de bouwer de schil
van het gebouw op naar de normen van

Aan de binnenzijde is
het kantoorgedeelte
totaal gestript. Vrijwel
alle betonnen muren zijn
daar vervangen door
grote glazen wanden.

deze tijd. “Dat betekent bouwkundig gezien in grote lijnen dat er is gezorgd voor
een betere spouwisolatie, dakisolatie en
overal driedubbele beglazing.”
Ook helemaal van deze tijd is het
beoogde kantoorconcept in het vernieuwde gemeentehuis: er zijn grote
open tuinen gerealiseerd, maar ook
losse vergaderplekken en kleinere units
waar het personeel zich desgewenst
kan terugtrekken. “Aan de binnenzijde
is het kantoorgedeelte totaal gestript.
Vrijwel alle betonnen muren zijn daar
vervangen door grote glazen wanden.”
Een aandachtspuntje daarbij is uiteraard
de detaillering. Vooral met het oog op de
geluidwering, want “mensen die in de
aparte vergader- of concentratieruimten
zitten moeten uiteraard ongestoord hun
werk kunnen doen”.
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Arthur van Wijk, directeur NIAG

NIAG tekent voor installatieontwerp
gemeente Oldebroek

Gemeentehuis ‘als nieuw’
door uniek energieconcept
Radiatoren verwarmden veertig jaar lang het gemeentehuis van Oldebroek. Was het te warm? Dan ging het raam
open. “Die ‘open raamventilatie’ is verleden tijd”, lacht Arthur van Wijk, directeur van de Nederlandse Installatie
AdviesGroep (NIAG). “Door het gebouw stroomt nu zuurstofrijke, geconditioneerde lucht. Geïoniseerde lucht die
bacteriën en schimmels geen kans laat.”
Het nieuwe energieconcept is een combinatie van luchtverwarming, luchtkoeling en een goed binnenklimaat. Alles aangesloten op een bivalente WKO-installatie. “We kozen voor luchtverwarming/koeling, omdat de nieuwe bouwkundige schil weinig
warmteverlies kent”, verklaart Van Wijk. “De dragende betonkolommen vormen geen koudebrug meer nu ze achter een goed
geïsoleerde wand en triple glas staan, in plaats van half buiten in de gevel.”
Samen met architectenbureau De Twee Snoeken rekende NIAG aan dit concept. Op lange termijn bespaarde het tonnen op
installatiekosten en energieverbruik. Vanuit die besparingsberekening kon dit gebouw ontstaan. Voor ‘slechts’ € 5,5 miljoen kan
het weer veertig jaar mee. “Dat Oldebroek het pand zo grondig durft aan te pakken, is bijzonder. Dat zie je weinig in gemeenteland, dat veel verouderde gemeentehuizen kent.”

Plezierig
Oldebroek en NIAG werken ruim 3 jaar samen. Dat bevalt Benno van den Hoek, beleidsuitvoerder gebouwen, uitstekend.
“Bijzonder plezierig”, zegt hij. “Zeker bij een groot project als dit is het fijn om te werken met een onafhankelijk installatieadviseur. NIAG regelt de meeste zaken direct met de installateur. Ik hoef niet achter elk detail aan. Daarnaast kennen we
als gemeentelijke bouwkundigen de nieuwste installatietechnieken niet. NIAG wel. Ze zijn deskundig, oplossingsgericht en
schakelen snel. Ik hoor dat ook van de architecten en uitvoerende partijen.”

Prettige werkomgeving
De eerste vleugel is alweer met ambtenaren bevolkt. “Nu is het aan ons te bewijzen dat ons ontwerp werkt”, stelt Van Wijk
zelfverzekerd. “Om te laten zien dat het personeel een prettige, nieuwe, werkomgeving heeft en niet moe wordt omdat er
nagenoeg geen raam open kan. Deze prettige werkomgeving is het centrale punt in het ontwerp. Dat is de focus van NIAG:
de mens staat centraal, het milieu wordt daaraan gekoppeld.”
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Oldebroek • Gemeentehuis

Gewoon
doorwerken

Vakkundige sloopen asbestsanering
Lagemaat is één van de grootste asbestsaneerders in

Oldebroek wilde dat haar werknemers bij de renovatie

Nederland. “Dagelijks houdt een groot aantal werk-

van het gemeentehuis zo min mogelijk last zouden

nemers in onze organisatie zich continu bezig met

ondervinden. Dat is gelukt door de renovatie op te split-

zowel de werkvoorbereiding, nazorg als daadwerkelijke

sen in fasen, in combinatie met een tijdige en heldere

asbestsaneringswerkzaamheden in circa 26 asbest-

afstemming tussen alle bouwpartijen.

ploegen van asbesthoudende materialen voor diverse
opdrachtgevers”, vertelt projectleider Stefan Visscher.

“Zo hebben wij er gezamenlijk voor kunnen zorgen dat

Voor de renovatie van het gemeentehuis van Oldebroek

de elektra en de verwarming in het gebouwdeel waar

heeft Lagemaat zowel de sloopwerkzaamheden als

werd doorgewerkt, zoveel mogelijk intact bleven”, vertelt

asbestsaneringswerkzaamheden uitgevoerd. Uitein-

Robert Westera, projectleider bij Breman Utiliteit. Zijn

delijk stonden alleen de constructieve delen van het

bedrijf was verantwoordelijk voor het aanbrengen van

gemeentehuis nog overeind.

zowel de W- als de E-installaties. Voor de verwarming is
een WKO-installatie aangebracht: “Er zit een gesloten

Voorafgaand aan het project is er zoals gebruikelijk in

bronsysteem in het plein voor het gemeentehuis. Daarop

opdracht van de opdrachtgever een asbestinventarisa-

hebben we een warmtepompsysteem aangesloten met

tie opgesteld, door een onafhankelijk bureau. Op basis

een vermogen van 60 kilowatt. Dit wordt aangevuld met

van het asbestinventarisatierapport zijn vervolgens de

een op gas gestookte cv-ketel van 65 kilowatt.”

werkzaamheden uitgeschreven. Het totale geveloppervlak en alle niet dragende constructies zijn verwijderd

Om een optimale klimaatbeheersing te kunnen garan-

en afgevoerd, geheel conform certificaat SVMS-007.

deren, vormt dit systeem samen met de bouwkundige

Hiernaast is Lagemaat in het bezit van het proces-

schil die om het gemeentehuis is gezet volgens Breman

certificaat Asbestsanering. Onder dit certificaat is het

een zeer geschikte oplossing. Alle radiatoren en alle

inpandige asbesthoudende materiaal en het gehele dak

mechanische ventilatie zijn verwijderd. Hiervoor in de

van het gemeentehuis Oldebroek gesaneerd. Het sa-

plaats zijn inductie-units geplaatst waarmee gelijktijdig

neren vergt volgens Visscher precisie: “Zodra we op een

kan worden geventileerd, verwarmd en gekoeld, al naar

onvoorziene plek asbest aantreffen, wordt het werk per

gelang de vraag uit de ruimte. Ook de ledverlichting

direct stilgelegd en moet het asbest aanvullend worden

wordt aangestuurd via dezelfde regelaars, middels

geïnventariseerd.” Lagemaat kijkt desondanks terug op

bewegingsdetectie.

een project dat voorspoedig is verlopen, mede dankzij de
soepele afstemming tussen alle betrokken partijen.
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“In elk gebouw wil je gezond en prettig kunnen leven of
werken. Liefst met lage energielasten en onderhoudskosten.
Die wens staat bij NIAG centraal.”

Zeker van een duurzaam en
comfortabel binnenklimaat.
“Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in de ventilatie, verwarming en de energievoorziening van gebouwen. Steeds
gaan zij op zoek naar innovatieve ideeën die aansluiten op de
behoefte van u als eindgebruiker. Zo zorgt NIAG steeds voor
het beste binnenklimaat.”
“NIAG werkt onafhankelijk van aannemers en installateurs.
Onze klanten besparen daardoor fors op de totale life cycle
kosten van hun nieuwe installatie. Daarnaast dragen wij de
verantwoordelijkheid van het met u afgesproken ontwerp.
Die zekerheid maakt voor onze klanten het verschil.”
Arthur van Wijk
directeur Nederlandse Installatie AdviesGroep

“Zoekt u de zekerheid van
onafhankelijk installatieadvies?
Mail mij gerust: a.van.wijk@niag.nl.”

Expert in utiliteit
U heeft het comfort, wij de zorg
voor al uw installaties.
Voor een totaalconcept van advies,
ontwerp, tot realisatie en onderhoud:

Breman Utiliteit
is graag uw partner.

sloopwerken - asbestsanering bodemsanering - grondwerk - infra - recycling afvalinzameling - containerverhuur

Wij de diensten,
ubreman.nl
de keuze!
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UTILITEIT

A ZWARTEWEG 1, HEERDE T (0578) 692 064
W LAGEMAAT-HEERDE.NL

Hercuton

Turn-key nieuwbouw
Profiteer van onze ervaring en laat u
volledig ontzorgen!

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

Bedrijfsruimten
Distributiecentra, magazijnen, productieruimten,
bedrijfsruimten…… Maatwerk voor elk gebouw!

Door onze conceptmatige aanpak - dit wordt ook
wel LEGOLisering genoemd - helpen wij u blijvend
op voorsprong!

Kantoren

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

Conceptmatige nieuwbouw in spraakmakende
loft architectuur of traditionele opzet.

Mogelijkheden
De mogelijkheden met ons prefab
betonbouwconcept zijn oneindig!

Meer weten? hercuton.tevreden.nl

BEZOEK ONS:

BEL ONS:

MAIL ONS:

WEB:

Touwslager 2
5253 RK Nieuwkuijk

088 – 205 34 00

info@hercuton.jajo.com

www.hercuton.nl

Groepsonderneming van Janssen de Jong

