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   Uw partner voor bedrijfsmatig vastgoed

ONDERHOUD RENOVATIE VERBOUW
Uw bedrijfspand in  

goede staat houden?
Uw gevel, het dak of  

het buitenterrein  
renoveren? 

Uw bedrijfsruimte optimaal 
laten aansluiten op  

uw wensen?

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

CONTACT
T:  088 205 34 50
E:  info@servicebouwplus.jajo.com
I :  www.servicebouwplus.nl

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

Groepsonderneming van Janssen de Jong
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Editie: juni 2019 Vakblad IndustrieBouw is een bouwtechnisch vakblad waarin de nadruk ligt op 
project beschrijvingen van bouwwerken voor industrie, utiliteit, logistiek en voor 
de agrarische sector. Artikelen richten zich op materialisering en  detaillering 
van gebouwen, innovatieve bouw materialen, kosten besparende oplossingen en 
 manieren om het bouw proces in te richten. 

Industriebouw • juni 2019 • 4



Inhoud
bouw

Industrie
6  Eschweiler (D) 

Nieuwe werkplaats, 
keuringsstation, washal, 
magazijn en kantoren 
voor Loven Trucks 

12  Papendrecht 
Sportpark Slobbengors 
is een bezienswaardig-
heid rijker: nieuw hoofd-
gebouw Fokker

22 Van Berlo 
40 jaar Van Berlo,  
40 jaar innovatie

24 Wehl
Logistiek centrum 
 Rabelink Logistics krijgt 
forse uitbreiding

28 Sneek
Vijftien gebouwen worden 
één prachtig nieuw geheel

33 Heiloo
Van oud schoolgebouw 
naar ultra duurzaam 
 kantorenpand

36 MD Formatur
 Voor als jij een bijzondere 
gevel wilt maken

38 Gemert
Gloednieuw hoofd-
kantoor en productiehal 
Van Dijk Groep

43 Ouwerkerk
Watersnoodmuseum 
breidt uit met ‘Het 
Vijfde Caisson’ – in 
slechts  zeven weken

46 SWINN
“De kosten van het 
project bepaal je met 
het  ontwerp”

48 Nederhorst den Berg
Nieuwe accommodatie 
voor Tennisvereniging 
Nederhorst: iets om heel 
trots op te zijn

54 Emmen
Emmen krijgt een 
 absoluut topzwembad 

Industriebouw • juni 2019 • 5



Max Trading Nieuwbouw 
voor Loven Trucks in 

Duitsland

Max Trading • Eschweiler

Opdrachtgever
MAX Trading/Loven Beheer Groep, 
Eschweiler Duitsland

Hoofdaannemer
Unibouw BV, Gemert

Electrotechniek
Op het Veld Elektrotechniek BV, Belfeld

W-installateur
Tecco Installaties BV, Schinnen

Grond, weg, waterbouw
Janssen Group GmhB, Maastricht

Staalbouw
GS Staalwerken Groep BV, Helmond

Betonvloeren
Van Berlo Bedrijfsvloeren BV, Veghel

Aluminium kozijnen
ITH Kozijn & Geveltechniek BV, Heerlen
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Tekst: Natasja Bijl

“Er is door de opdrachtgever voor 
Unibouw gekozen, uiteraard omdat wij 
kennis hebben van de Duitse taal, maar 
ook omdat wij over specialistische ken-
nis beschikken en ervaring hebben wat 
betreft de Duitse wet- en regelgeving”, 
vertelt Hans van de Vossenberg, Business 
Unit Manager Deutschland. “Op deze 
criteria hebben wij onze onderaanne-
mers ook geselecteerd, zij moeten een 
hele papierwinkel op orde hebben, willen 
ze hier in Duitsland aan de slag kunnen. 

Bovendien zijn het vaste partijen voor 
ons, die ervan op de hoogte zijn dat de 
lat hier behoorlijk hoog ligt, en dus exact 
weten wat er van hen verwacht wordt. In 
Duitsland wordt er tijdens het bouwpro-
ces op veel meer zaken gecontroleerd 
dan in Nederland, de boel moet aantoon-
baar in orde zijn. Onder andere op het 
gebied van de staalconstructie, wapening 
en ruwbouw, moet het pand aan bepaal-
de eisen voldoen. Maar ook ten aanzien 
van brandveiligheid gelden er strengere 

regels. Zo hebben wij bijvoorbeeld de 
gehele staalconstructie van het 2-laags 
kantoorgebouw vierzijdig moeten bekle-
den. Dit alles wordt tijdens het bouwpro-
ces gecontroleerd door de Prüfstatiker. 
Hij is hiervoor aansprakelijk.”  

Hemelwaterafvoer
“Tijdens het project werd duidelijk dat 
Loven Trucks niet alleen nieuwe, maar 
ook tweedehands trucks wilde gaan 
verkopen. Dit leverde aanvullende eisen 

In Eschweiler, Duitsland heeft Unibouw (Unibau) ruim 6000 m2 
bedrijfshuisvesting gerealiseerd, bestaande uit een werkplaats, een 
keuringsstation, een washal, magazijn en kantoren. De gebruiker van het 
pand is Loven Trucks, een bedrijf dat DAF-trucks onderhoudt en verkoopt. 
Het project is in juni 2018 gestart en in maart 2019 opgeleverd. 

Een deel van het pand wordt 
verhuurd aan DEKRA, een 
keuringsinstantie voor 
auto’s. Zij hadden hoge 
eisen met betrekking tot de 
vlakdichtheid van de vloer.  
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ITH Kozijn & 
Geveltechniek
Bij de realisatie van het project Max Trading werd direct 

de keuze gemaakt voor aluminium Schüco kozijnen. 

ITH Kozijn & Geveltechniek voegde hier haar unieke 

karakter aan toe in engineering en productie. Door de 

ervaring van ITH Kozijn & Geveltechniek op de Duitse 

markt konden de Duitse bouweisen en normen vanaf 

het begin ingebracht worden. Ook voor de montage 

gelden er in Duitsland andere regels waar ITH Kozijn 

& Geveltechniek in thuis is. Omdat het bedrijf geves-

tigd is in Limburg is het werkgebied van deze Schüco 

 verwerker naast Duitsland ook België en Nederland.  

  GROND, WEG- 

 EN WATERBOUW 

  MATERIEELVERHUUR 

  RIJPLATEN 

  TRANSPORT 

  RECYCLING 

  BOUWSTOFFEN 

WAT WIJ ZEGGEN, 
DAT DOEN WE:
GEDEGEN EN 
INNOVATIEF!
Vragen over Janssen Group? 
Wij helpen u graag verder. 

 info@janssen-group.com       
 +31 (0)43 363 11 80 

Ankerkade 14 
6222 NM Maastricht
www.janssen-group.com

In Eschweiler, Duitsland heeft Unibouw ruim 6000 m2 
bedrijfshuisvesting gerealiseerd, bestaande uit een werkplaats, 
een keuringsstation, een washal, magazijn en kantoren.
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WWW.ITH-HEERLEN.NL 
INFO@ITH-HEERLEN.NL 

T: 045 - 5413214 

UW                                   PARTNER   

voor de afvoer van de wateropvang op, 
hiermee bedoel ik het water van de 
parkeerplaats dat met die tweedehands 
trucks nu niet onder categorie 2 maar 
onder categorie 3 zou gaan vallen, qua 
vervuiling, en niet zomaar afgevoerd 
mocht worden op het schoonwaterriool. 
Wij moesten alles opnieuw engineeren. 
Uiteindelijk is ervoor gekozen het water 
op te vangen in eenbergingsriool en om 
zo in gedeelten te lozen op het vuilwa-

terriool, zodat de openbare riolering niet 
overbelast zou raken.” 

Grote belasting voor de vloeren in het 
pand
“Een deel van het pand wordt verhuurd 
aan DEKRA, een keuringsinstantie 
voor auto’s. Zij hadden hoge eisen met 
betrekking tot de vlakdichtheid van de 
vloer, dat is ons gelukt door hoeklijnen 
te plaatsen. Sowieso was de gehele vloer 
een uitdaging. De trucks worden voor 
onderhoud op één as met een vracht-
wagenkrik omhooggeduwd. Dat geeft 
een enorme belasting, op één punt. Wat 
dat aangaat heeft Van Berlo Bedrijfs-
vloeren zeker goed werk geleverd.”

Ondernemend bouwen
Unibouw is hét bouwbedrijf voor 
bedrijfshuisvesting. Door jarenlange 
ervaring weten zij dat een goede analyse 
een belangrijke fase, zo niet, de meest 
belangrijke fase is van een succesvol 
bouwtraject. Dit doen zij door grondig in 
beeld te brengen wat nodig en haalbaar 
is voor jouw bedrijfspand. Het bedrijfs-
economisch belang staat samen met het 
bedrijfsproces centraal.

De gebruiker van het pand is Loven Trucks, 
een bedrijf dat DAF trucks onderhoudt 
en verkoopt. Het project is in juni 2018 
gestart en in maart 2019 opgeleverd.

Eschweiler • Max Trading
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Ontzorging van weiland 
tot en met ankerbout
 

Van Berlo heeft voor het project Max Trading te Eschweiler (D) de vloeren gestort. Het gaat hierbij 

in totaal om een oppervlakte van 3.700 m2. “Wij hebben 45.000 kilo aan netwapening geleverd, 

en 514 kubieke meter beton gestort en afgewerkt, oftewel gepolijst,” vertelt Frank Louwers, Com-

mercieel Technisch Adviseur. 

Engineering

“Van Berlo heeft een eigen engineeringsafdeling. Hier wordt per project, op basis van sonderin-

gen en belastingen de vloer geëngineerd, waarbij vloerdikte en wapeninghoeveelheid bepaald 

worden. Het pand van Max Trading wordt continu belast met vrachtwagens waardoor de ge-

bruiksintensiteit groot is. Naast een eigen engineeringsafdeling hebben wij ook een betontechno-

loog in huis, iemand die specialist is en exact weet welke samenstelling het betonmengsel moet 

hebben, met name om de kans op krimpscheuren te verkleinen. 

4-ogen principe

In Duitsland is het gebruikelijk dat er een derde (onafhankelijke) partij bij het project betrokken is. 

Hij/zij keurt het beton aan de hand van monsters, onder andere op het water- en luchtpercentage 

en op druksterkte. Deze keuring is verplicht en levert de opdrachtgever uiteindelijk een rapport op 

dat de garantie geeft dat de vloer aan alle eisen binnen de norm ‘Fremd überwachung kl 2 nach 

DIN 1045-2’ voldoet. 

Met meer dan 2 miljoen m2 gestort vloeroppervlak op jaarbasis mag Van Berlo zich in Nederland 

marktleider noemen. “In veel gevallen verzorgen we de complete betonnen onderbouwconstruc-

tie voor onze opdrachtgevers, denk hierbij aan de funderingsconstructie en de vloerpalen (Mini 

Vibropalen). Daarnaast is er continue drive om te streven naar verbetering, wat techniek en mate-

riaalgebruik aangaat. Maar ook het vakmanschap van het personeel speelt binnen onze organi-

satie een grote rol. We hebben een eigen bedrijfsdocent in dienst, die onze mensen intern opleidt. 

Zo houden we het niveau en daarmee de kwaliteit van ons product hoog. ”

Eschweiler • Max Trading
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Duurzaamheid en gebruikers-
beleving gaan hand in hand 
bij nieuwe hoofdgebouw

Fokker

Tekst: Astrid Berkhout

Sportpark Slobbengors te Papendrecht is een 
bezienswaardigheid rijker. Aan de Industrieweg 
verrijst het markante nieuwe hoofdgebouw 
van Fokker met een oppervlakte van ongeveer 
6.500 m2. Het meest in het oog springend is de 
vorm, een vierkante betonnen basis met daarop 
drie ronde bouwlagen, als ware het een ufo!

Industriebouw • juni 2019 • 12



Papendrecht • Hoofdkantoor Fokker

Ook het uitzicht is de moeite waard, 
vanuit de nieuwbouw kijk je namelijk 
uit over het water van de Noord én de 
historische binnenstad van Papendrecht.
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Beton is de kern
Het nieuwe hoofdgebouw van Fokker bestaat uit verschillende, gestapelde bouwvolumes met in to-

taal negen bouwlagen. Het is feitelijk opgebouwd rondom een betonnen kern, bestaande uit zeven 

verdiepingen. Deze zorgt voor de benodigde stabiliteit en voor het afvoeren van de krachten uit de 

ophangconstructie van de bovenbouw.

BudoBouw uit Zwolle was verantwoordelijk voor het realiseren van de bouw van de betonnen kern, 

IMd Raadgevende Ingenieurs uit Rotterdam tekende voor het uitwerken van de constructie. “We 

zijn begonnen met de kelderconstructie”, vertelt Denis van Wijk van BudoBouw. “Van daaruit zijn we 

omhoog gaan werken. De eerste vier lagen van de kern - een ruimtelijk staalskelet met kanaalplaat-

vloeren - zijn laag voor laag gerealiseerd.”

IJzersterke staal- en betonconstructie

De vierkante betonnen basis als geheel zorgt voor de benodigde stabiliteit, de krachten uit de 

ophangconstructie van de bovenbouw kunnen daardoor moeiteloos worden afgevoerd. De begane 

grond is opgebouwd uit betonwanden van maar liefst vijf meter hoog, hetzelfde geldt voor de vijfde 

verdieping. De andere verdiepingen hebben een hoogte van 3,5 meter. Op de vijfde en zesde verdie-

ping vormen verschillende stalen balken de draagconstructie. Deze zijn ingestort in de betonnen 

kernwanden van de zevende verdieping. De staalconstructie is deels verwerkt in de kern. Aan het 

andere deel is het hangende deel van het bouwwerk bevestigd: de ‘paraplu’.

Paraplu-vorm

De bovenbouw vormt een mooi contrast met de onderbouw omdat deze is samengesteld uit drie 

ronde bouwlagen, die het beeld creëren van een hangende ‘paraplu’. “Met name de schoren in het 

bovenste gedeelte brachten veel werk met zich mee. Verder is de betonnen kern tot aan de boven-

bouw gebouwd met systeemkisten.”

Hoofdkantoor Fokker • Papendrecht
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BudoBouw is een bewuste bouwer in kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid. 
Specialismes zijn traditioneel betonwerk, funderingsconstructies en herstel, tunnel-
bouw, complete staal- en betonskeletten (of combinaties hiervan ) en het leveren 
en monteren van prefab betonnen onderdelen met een KOMO- of productcertificaat.

    Wij zijn bedreven 
in Beton & Montage

BudoBouw   |   Katwolderweg 8a   |   8041 ad Zwolle   |   038 720 08 10   |   info@budobouw.nl   |   www.budobouw.nl

Opdrachtgever
Fokker Aerostructures, Papendrecht

Architect
AAI AGS Architects International, 
Heerlen

Adviseur Installaties
KVMC Dordrecht, Dordrecht

Adviseur EPG, MPG en 
 Brandveiligheid
KVMC Dordrecht, Dordrecht

Bouwkundige hoofdaannemer
Strukton Worksphere, Utrecht

Schilderwerken
Den Breejen Schilders, Sliedrecht

Totale installaties
Nijburg Klimaattechniek BV,  Sappemeer

Complete WKO-Installatie
Bron-Technologie, IJsselmuiden

Isolatie CV/GKW
ERIB van den Wassenberg BV, Rosmalen

Volledige tegelwerk
Unimar Tegelwerken BV, Bodegraven

Bouw betonnen kern
Budo Bouw, Zwolle

Bouwprogramma
Kantoorgebouw

Bouwperiode
November 2017 – Juni 2019

Bruto vloeroppervlakte
Circa 6.500 m2

Fokker, producent in vliegtuigonderde-
len, heeft al jaren een groot fabrieks-
complex (inclusief hoofdkantoor) aan 
de Industrieweg, slechts 600 meter 
verwijderd van de plek waar het nieuwe 
hoofdkantoor een plek heeft gekregen. 
Het oude hoofdkantoor, dat dateert uit 
1962, is verouderd en voldoet niet meer 
aan de eisen van deze tijd. Nieuwbouw 
was dan ook noodzakelijk. In het nieuwe 
hoofdkantoor worden de kantoorfuncties 
van Fokker Aerostructures en de directie 
van Fokker Technologies gehuisvest. In 
totaal zal het plek bieden aan circa 250 
medewerkers. De nieuwbouw is gereali-
seerd in een bijzondere samenwerkings-
constructie tussen Fokker, de gemeente 
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Een naadloze isolatie
Als je het hebt over duurzaamheid, dan hoort goede isolatie van een gebouw er ook 

bij. Dit is essentieel om energieverlies te voorkomen. Het nieuwe hoofdkantoor van 

Fokker is door ERIB isolatietechniek BV uit Rosmalen voorzien van 5.000 meter aan 

leidingisolatie en 1.000 appendages.

“We hebben Rockwool steenwolisolatie aangebracht op de verwarmingsleidingen 

en Armacell-isolatie op de gekoeld waterleidingen”, vertelt Henri van den Was-

senberg, alweer de derde generatie van het inmiddels 70-jarige familiebedrijf ERIB. 

De vakmensen van ERIB hebben ervoor gezorgd dat alle naden en kieren naadloos 

zijn gedicht. “We hebben monteurs uit de directe omgeving ingezet om de klus te 

klaren. Dat werkt het prettigste. Als er iets is, zijn ze er bovendien snel bij om een 

eventueel probleem op te lossen.” 

In de prefab werkplaats is van tevoren zo veel mogelijk voorwerk verricht. “Het 

grote voordeel is dat dit de montagetijd ter plekke aanzienlijk verkort. Daarnaast 

zijn er een stuk minder bewegingen van en naar de bouwplaats, dat is beter voor 

het milieu.” Bij het hoofdkantoor van Fokker hield ERIB zich alleen bezig met de 

isolatietechniek, maar normaal gesproken kan het bedrijf ook luchtkanalen en 

brandwerende applicaties leveren en monteren. “Hiermee ontzorgen we de klant 

en bieden we alles onder één dak aan.” De werkzaamheden voor Fokker zijn vlot en 

probleemloos verlopen. “Mede omdat alles op de bouwplaats goed was geregeld 

qua veiligheid en voorzieningen. Dat mag ook een keer gezegd worden!”

Hoofdkantoor Fokker • Papendrecht
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Drie disciplines, één nummer: + 31 (0)73 641 01 01

ERIB Isolatietechniek
Kou, geluid of brand: ERIB Isolatietechniek houdt het buiten de deur. Dat doen we 

door het leveren en monteren van thermische, akoestische en brandwerende isolatie. 

Daarbij komt het vooral aan op een professionele projectbegeleiding en vakkundige 

afwerking. Onze specialisten zorgen daarvoor. Met ruim 60 jaar ervaring staan we 

garant voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

ERIB Luchtkanalen
Een gezond werkklimaat begint bij ERIB Luchtkanalen. We verkopen, ontwerpen, 

leveren en monteren luchtkanalensystemen (en bijbehorende componenten) voor 

luchtbehandeling en ventilatie-installaties. Onze systemen voldoen aan de LUKA 

kwaliteitsnormen en zijn te vinden in kantoren, ziekenhuizen, overheidsgebouwen 

en sportcomplexen. Afhankelijk van uw wensen ontwerpt en realiseert ERIB een 

kanalensysteem op maat.

ERIB Brandwerende Applicaties
Elke aannemer krijgt te maken met strenge eisen op het gebied van brandveiligheid. 

ERIB Brandwerende Applicaties levert en monteert brandwerende systemen die 

voldoen aan alle veiligheidseisen. Onze installateurs verzorgen desgewenst ook het 

afdichten van de brandwerende doorvoeringen en scheidingen, plaatsen brandman-

chetten en bekleden staalconstructies met brandwerende plaatmaterialen en coatings.

Met één telefoontje regelt u drie essentiële onderdelen 
van uw bouwproject. Bespaar tijd, geld, én moeite: 

bel +31 (0)73 641 01 01 of ga naar www.erib.nl voor een 
offerte op maat of om een vrijblijvende afspraak te maken.

Papendrecht en Strukton Worksphere, 
die de bouw van begin tot eind heeft 
begeleid. De gemeente heeft een bedrag 
van 3,2 miljoen euro geïnvesteerd en 
daarnaast ook nog een lening verschaft 
van 9,6 miljoen euro om het geheel 
 mogelijk te maken.

Verweven met de groene omgeving
Het nieuwe hoofdkantoor is een functi-
oneel en flexibel gebouw met een hoog-
waardige uitstraling die perfect past bij 
de bedrijfscultuur van Fokker. Het sluit 
bovendien naadloos aan op de groene 
omgeving van het sportpark. Er komen 
parkeerplaatsen op eigen terrein (op 
een verlaagd niveau), maar met behulp 

De onderbouw omvat een servicecenter, 
entree, receptie, vergaderruimten en vier 

kantoorlagen. In de tussenlaag is het 
restaurant te vinden, inclusief dakterras. 
In de bovenste lagen zijn het Sale Center 

en het bestuurscentrum te vinden.
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Ook op het gebied van 
klimaatbeheersing een 
hoogstandje
Het nieuwe hoofdgebouw is een sterk staaltje op het gebied van duurzaamheid en technolo-

gie. Voor de circa 250 medewerkers die er moeten komen te werken, is het van belang dat het 

tevens een comfortabele werkomgeving is. Ook op het gebied van klimaatbeheersing is alles 

dan ook tot in de puntjes verzorgd.

“De klant totaal ontzorgen, dat is waar we goed in zijn en dat is ook wat we in het kader van 

dit project hebben gedaan”, vertelt Robert Degen van Nijburg Klimaattechniek. “Daartoe 

hebben we alle disciplines in eigen huis.”

De cijfers

De indrukwekkende cijfers over wat er is gerealiseerd in acht maanden tijd: 2.367 m2 aan 

luchtkanalen, 855 strekkende meter aan buizen, 1.948 m2 aan uitwendige isolatie, en dan 

hebben we het nog niet eens over alle brandwerende luchttechnische componenten, roos-

ters en de dakventilator. “We hebben tevens 340 koelconvectoren geleverd en aangebracht 

in het plafond. Dit zijn actieve roosters waarin een koel- en verwarmingsbatterij is verwerkt, 

zodat je per ruimte de temperatuur kunt regelen. Installaties als deze kom je niet zo vaak 

tegen in kantoorpanden, dus dat is best bijzonder.”

Koploper op het gebied van duurzaamheid

De luchtbehandelingskasten die zijn geïnstalleerd, zijn afkomstig van zusteronderneming 

Solid Air Climate Solutions. “Onze luchtkanalen maken we verder zelf, in eigen fabriek. Alles 

wordt zo veel mogelijk prefab voorbereid zodat we ter plekke snel kunnen werken. We zorgen 

dat de meerderheid van onze luchtkanalen voldoet aan een hogere luchtdichtheidsklasse 

dan officieel moet, namelijk klasse D in plaats van klasse C. Daarmee lopen we voorop in de 

markt. We willen ons onderscheiden door standaard de beste kwaliteit te leveren.”

Hoofdkantoor Fokker • Papendrecht
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SPECIALISTEN                                             
IN LUCHTTECHNIEK
• Één logistiek proces naar de bouw, die aansluit
 op de LEAN gedachte
• Één projectcoördinatie ‘van rooster tot rooster’
• Één administratief proces

NIJBURG® KLIMAATTECHNIEK BV • +31 598 36 12 22 • www.nijburg-klimaattechniek.nl • mail@nijburg-klimaattechniek.nl

van groen worden deze grotendeels aan 
het zicht onttrokken. Ook het uitzicht is 
de moeite waard, vanuit de nieuwbouw 
kijk je namelijk uit over het water van 
de Noord én de historische binnenstad 
van Papendrecht.

Vooruitstrevend op het gebied van 
duurzaamheid
Het moderne gebouw voldoet aan de 
hoogste eisen op het gebied van duur-
zaamheid en technologie. Op het dak 
komen zonnepanelen die de benodigde 
elektriciteit zullen leveren. Verder is er 
geen aardgasaansluiting. Een warmte-
koudeopslag zorgt voor verwarming in 
de winter en verkoeling in de zomer. Ook 
op het gebied van gebruikersbeleving is 
het pand een hoogstandje. Dankzij onder 
andere een high-end klimaatbeheer-
singssysteem en veel inval van natuur-
lijk daglicht is het er prettig toeven. De 
kantoren zijn ook nog eens flexibel in te 
delen en daarmee multi-inzetbaar. Kos-
ten noch moeite zijn bespaard om ervoor 
te zorgen dat het niet alleen een milieu-
vriendelijk gebouw is maar ook een 
comfortabele en gezonde werk omgeving 
voor de medewerkers.

Karakteristiek gebouw
Het unieke ontwerp van het kantoor 
is afkomstig van AGS Architecten uit 
Heerlen. Het gebouw bestaat uit verschil-
lende, gestapelde bouwvolumes met in 
totaal negen bouwlagen; een vierkante 
basis van zes verdiepingen met daarop 
drie ronde bouwlagen. Om dit mogelijk 
te maken, was een aparte constructie 
noodzakelijk, die is ontworpen door IMd 
Raadgevende Ingenieurs uit Rotterdam. 
De basis wordt gevormd door de kelder. 
De onderbouw omvat een servicecenter, 
entree, receptie, vergaderruimten en vier 
kantoorlagen. In de tussenlaag is het 
restaurant te vinden, inclusief dakterras. 
In de bovenste lagen zijn het Sale Center 
en het bestuurscentrum te vinden. 

Het markante nieuwe hoofdgebouw van 
Fokker heeft een bijzondere vorm. Een 

vierkante betonnen basis met daarop drie 
ronde bouwlagen, als ware het een UFO.

Industriebouw • juni 2019 • 19



Unimar, betrokken en betrouwbaar

Schumanweg 1b
2411 NH Bodegraven

T: 0172 610780
E: info@unimar.nl
I: www.unimar.nl

Van haalbaarheidsstudie 

tot realisatie
Vanaf het allereerste begin is ingenieursbureau KVMC uit Dordrecht 

betrokken bij de nieuwbouw van het hoofdkantoor van Fokker. Vanuit 

hun unieke gecombineerde expertise adviseerden zij integraal over 

alle installatietechnische, bouwfysische en brandveiligheidsaspecten.

“We zijn in 2013 gestart met het uitvoeren van haalbaarheidsstudies”, 

aldus Theo Versluis, adjunct directeur techniek van KVMC. “Hierbij 

zijn diverse mogelijke oplossingen onderzocht zoals lucht-water  

 warmtepompen en warmtekoudeopslag. Tevens is bekeken of 

gebruikgemaakt kon worden van het langsstromende rivierwater. 

Belangrijk uitgangspunt voor de opdrachtgever was de TCO-benade-

ring van de verschillende varianten. Hierdoor kreeg deze een duidelijk 

overzicht van de totale kosten (investering, onderhoud en energie) 

van de installatietechniek in relatie tot het bouwkundige. Uiteindelijk 

is het project op basis van ‘Economisch Meest Voordelige Investering’ 

aanbesteed en is met een gesloten broninstallatie een EPC-waarde 

van 0,76 gerealiseerd.”

Uitgaan van comfort

Uit simulatieberekeningen bleek dat het met de geplande klimaatinstal-

latie een aanzienlijk gedeelte van het jaar te warm zou worden in het 

gebouw. “Vandaar dat we de opdrachtgever hebben overtuigd om de 

eisen ten aanzien van comfort aan te scherpen tot klasse A. Topkoeling 

was niet afdoende.” Verwarming, koeling en ventilatie vindt dan ook 

plaats met inductie-units. KVMC maakte tevens alle voor de bouw-

vergunning benodigde bouwfysische (daglicht, ventilatie, isolatie) en 

brandveiligheidsberekeningen (vluchttijden, vuurlast- en brandoverslag-

berekeningen), en had een toezichthoudende rol in het bouwproces.

Hoogwaardig 
tegelwerk
Om het hoofdgebouw van Fokker de gewenste luxe uitstraling te ge-

ven, zijn onder andere de vloeren op specifieke locaties voorzien van 

hoogwaardige keramische tegels van Mosa. Unimar Tegelwerken uit 

Bodegraven is gevraagd het tegelwerk voor dit project te verzorgen. 

Unimar beschikt over vakmensen die op professionele wijze uitvoe-

ring geven aan dergelijke projecten.

In de kelder zijn op de vloeren en wanden van douches en kleed-

ruimtes 15x15 tegels aangebracht. Hetzelfde geldt voor de vloeren en 

wanden in de keuken op de vijfde verdieping. In de kern is de vloer 

voor de lift voorzien van grijs tegelwerk, evenals het trappenhuis en 

de toiletgroepen. De vloer is gelegd in een speciaal patroon. Voor 

de hoofdentree op de begane grond is gekozen voor indrukwek-

kende donkergrijze vloertegels met steeds een lengte van 120 cm. De 

breedte varieert van 60 tot 20 cm. “Door te kiezen voor dit formaat 

en patroon is een echte eyecatcher gerealiseerd”, aldus Dennis van 

Doorn van Unimar Tegelwerken.

Eén tegelploeg

“Na overleg met Strukton hebben wij de ruimte gekregen het volledige 

tegelwerk te realiseren met één vakkundige tegelploeg die continu aan-

wezig was op het project. Door het opstellen van een slimme, flexibele 

planning is het gelukt al het werk tijdig gereed te hebben. Aangezien 

al het bouwverkeer via de kern verliep, zijn de vloeren op die specifieke 

locatie op zaterdag afgemaakt, op het moment dat verder niemand 

aanwezig was op de bouw. Dit heeft mogelijke vertraging voorkomen.” 

Mede dankzij de korte communicatielijnen en de professionele aanpak 

van Unimar is een prachtig resultaat bereikt.
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Spoordwarsstraat 41 • 8271 RD IJsselmuiden 
T 088 33 45 6008 • E info@brontechnologie.nl

Innovatie in 
bodemenergie
Het pand van Fokker is geheel gasloos. Bodemenergie-

specialist Bron-Technologie uit IJsselmuiden heeft een 

innovatief warmte-koude opslagsysteem - met als klop-

pend hart een EnergyHub - geïnstalleerd dat zorgt voor 

verwarming in de winter en verkoeling in de zomer.

Bron-Technologie heeft de EnergyHub zelf ontworpen 

en vervolgens in het eigen atelier gebouwd. “We maken 

gebruik van een gestandaardiseerde architectuur en 

testen van tevoren alles uitvoerig onder gecontro-

leerde omstandigheden”, aldus Hessel Kok, directeur 

van Bron-Technologie. “De bouwtijd kan hierdoor sterk 

worden verkort terwijl tegelijk de kwaliteit naar het 

hoogst haalbare niveau kan worden getild. Pas als de 

EnergyHub aan de FAT (Factory Acceptance) test is 

onder worpen, wordt deze geplaatst. De EnergyHub 

maakt het mogelijk om een behoorlijk groot gesloten 

bodemenergiesysteem te installeren. In totaal is maar 

liefst vijf kilometer aan warmtewisselaars (42 stuks) in 

de grond gezet rondom het gebouw.”

Snel en vakkundig

Het systeem voor Fokker was opgebouwd uit drie 

losse prefab modules die ter plekke makkelijk konden 

worden samengevoegd tot een geheel. “Veel bouwers 

worden een beetje zenuwachtig omdat we de complete 

installatie pas op het allerlaatste moment, vlak voordat 

het dak dicht gaat, plaatsen. Na slechts één week SAT 

testen kan de EnergyHub in bedrijf.”

Papendrecht • Hoofdkantoor Fokker
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40 jaar

Van Berlo • Veghel

Van eenmanszaak tot marktleider
In 1979 begon Harrie van Berlo een 
bedrijfje in cementdekvloeren. Al snel 
ontdekte hij dat er meer brood te verdie
nen was met betonvloeren, dus ging het 
bedrijf zich daarop richten. De stormach
tige ontwikkelingen, met steeds hogere 
eisen op het gebied van belastbaarheid, 
duurzaamheid en vlakheid, werden op 
de voet gevolgd. Met de aanschaf in 1986 
van een Superscreed, waarmee vloervel
den tot 23 meter breed in één keer super 
vlak afgewerkt kunnen worden, werd 
een belangrijke stap in de ontwikke
ling van het bedrijf gezet. Een volgende 
stap volgde in 2003. In dat jaar werd een 
eigen engineeringsbedrijf opgericht, Van 
Berlo Engineering, wat een unieke ex
pertise opleverde op het gebied van het 
ontwerpen van funderingen en vloeren. 
Korte lijnen met de andere drie divisies, 
Bedrijfsvloeren, Systeemfunderingen 
(opgericht in 2004) en Funderingstech
nieken (opgericht in 2006), garandeerden 
een optimale communicatie en effi
ciency. Zo groeide Van Berlo in veertig 
jaar tijd van een eenmansbedrijf tot 
een bedrijf met ongeveer honderd man 
personeel in vaste dienst. Een bedrijf dat 
inmiddels marktleider is in de Benelux 
op het gebied van bedrijfsvloeren.

Van Berlo, 40 jaar innovatie
Van Berlo Groep uit het Noord-Brabantse Veghel viert 
dit jaar haar 40-jarig bestaan. Wat begon als een 
eenmansbedrijf in cementdekvloeren groeide in die veertig 
jaar uit tot een specialist in funderingen en bedrijfsvloeren. 
Of een innovatieve onderbouwspecialist, zoals commercieel 
directeur Glenn Verhoef het bedrijf noemt.

Van weiland tot ankerbout 
“Van Berlo is dus veel meer dan alleen 
een vloerenbedrijf”, zegt Verhoef. “Door 
het aanbieden van een totaalconcept van 
engineering, vloerpalen, funderingen en 
vloeren, ontzorgen we onze opdrachtge
vers met de totale betonnen onderbouw. 
Van weiland tot ankerbout noemen we 
dat weleens.”

Vroeg aan tafel
Juist omdat Van Berlo de gehele onder
bouw van een project voor haar reke
ning kan nemen, is het volgens Verhoef 
belangrijk dat het bedrijf vroeg bij de 
bouw betrokken wordt. “Liefst al in de 
ontwerpfase,” zegt hij, “dan kunnen we 
meedenken over de constructie en zo 
niet alleen de onderbouw, maar ook de 
bovenbouw optimaal dimensioneren. 
Die inbreng wordt gewaardeerd. Steeds 
meer aannemers en opdrachtgevers 
zien die meerwaarde en nodigen ons uit 
om vanaf het begin aan tafel te komen 
zitten.” Om die inbreng en waardering 
te behouden, is het wel van groot belang 
om het eigen product te blijven ontwik
kelen en optimaliseren. Verhoef noemt 
twee voorbeelden daarvan.

Betontechnologe en bedrijfsdocent
“Sinds ruim een jaar hebben we een 
 betontechnologe in dienst. Zij doet 
onderzoek naar krimpvrije of krimp

arme beton. In ons eigen laboratorium 
beproeft ze mengsels van alle betoncen
trales die ons beleveren. Daar zit veel va
riatie in: het gebruikte cement is anders, 
zand en grindkorrels zien er in Gronin
gen anders uit dan in ZuidLimburg. Zo 
stelt zij per leverancier mengsels samen 
om te komen tot een optimaal eindre
sultaat. Als we een nagenoeg krimpvrije 
beton kunnen ontwikkelen leidt dat tot 
minder scheurvorming en gaan de vloe
ren nog langer mee.”

“Vorig jaar trok Van Berlo ook een 
bedrijfsdocent aan, die een modulair 
lespakket samenstelde over alles wat 
komt kijken bij de uitvoering van onze 
activiteiten.” Het personeel van Van Berlo 
krijgt daarmee een theoretische onder
bouwing van wat ze vaak in de praktijk 
hebben geleerd. Verhoef: “Ze wisten 
al hoe ze hun werk moesten doen, nu 
weten ze ook waarom. Dat verhoogt de 
motivatie.” Van Berlo wil uiteindelijk een 
accreditatie voor het lespakket op mbo
niveau, zodat toekomstige medewerkers 
goed voorbereid binnenkomen.

Het 40jarig bestaan van Van Berlo zal 
niet onopgemerkt voorbij gaan. Zo is er 
op 7 september a.s. een grote open dag 
gepland, waar iedereen welkom is om een 
kijkje in de keuken van deze innovatieve 
onderbouwspecialist te komen nemen.
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Tekst: Ton van de Laar

‘Een innovatieve 
onderbouwspecialist’, 
noemt commercieel 
directeur Glenn Verhoef 
het bedrijf.

Van Berlo groeide uit tot een specialist 
in funderingen en bedrijfsvloeren.

Van Berlo groeide in veertig jaar tijd van een 
eenmansbedrijf tot een bedrijf met ongeveer 
honderd man personeel in vaste dienst.
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Rabelink Logistics 
krijgt flinke 
uitbreiding

Logistiek 
centrum

Opdrachtgever 
Rabelink Logistics BV, Wehl

Architect
T2 Ontwerp & Advies BV, Hengelo

Hoofdaannemer
Goossens Melgers Project BV, Hengelo

E-installaties
Kremer installatietechniek, 
’s-Heerenberg

W-installaties  
Sloot & Sessink Installaties, Hengelo

Staalbouw
Klein Poelhuis Constructies, 
Winterswijk 

Interieurbouw
Bulsink Interieurbouw BV, Kilder

Bouwperiode 
September 2018 – augustus 2019

Bruto vloeroppervlakte 
7270 m2

 
Bouwkosten 
€ 4 mln.

Tekst: Natasja Bijl

Op het A18-bedrijvenpark in Wehl wordt 
op dit moment een forse uitbreiding 
van logistiek centrum Rabelink Logistics 
gerealiseerd. De ruimte voor op- en 
overslag wordt drie keer zo groot, en het 
kantoorgedeelte en de parkeerplaats 
krijgen eveneens meer capaciteit.  

Voor de bouwvak moet het hele werk 
worden opgeleverd, en dat gaat lukken.

Industriebouw • juni 2019 • 24

https://www.rabelink.nl/
http://www.t2groep.nl/home
https://www.goossens-melgers.nl/
https://www.kremer.nl/installatietechniek
http://slootensessink.nl/
https://www.kleinpoelhuiskonstruktie.com/
https://www.bulsinkmeubelen.nl/


Wehl • Logistiek centrum

Hoofdaannemer in dit project is Bouw
bedrijf GoossensMelgers uit Hengelo. 
Deze partij neemt de bouwwerkzaam
heden en het aansturen van zijn onder
aannemers voor haar rekening. “Voor 
de bouwvak moet het hele werk worden 
opgeleverd, en dat gaat lukken”, aldus 
Eric Melgers, medeeigenaar. “Het werk 
is namelijk al voor 75 procent gereed en 
verloopt meer dan voorspoedig.” 
 
Melgers: “Het is een groot project, met 
6000 m2 aan uitbreiding van opslag 
en cross docking, een ruimte waar de 

goederen niet alleen worden opgeslagen, 
maar ook weer verzendklaar worden 
gemaakt. We zijn voor dit werk bena
derd door T2 Ontwerp & Advies, met 
wie we vaker samenwerken, en heb
ben op die manier een prijs neergelegd. 
In de bedenkfase is er bijzonder goed 
gekeken naar onder andere de routing 
in het pand. Ook op andere punten is 
het ontwerp perfect uitgedacht. In twee 
van de opslaghallen is bijvoorbeeld 
een aparte koelinstallatie geïnstalleerd 
en wordt een vaste temperatuur van 8 
graden gehanteerd. Dat vraagt uiteraard 

om goede isolatiewaarden. Bovendien 
is er vooraf een ‘stellingplan’ gemaakt, 
een berekening die laat zien hoe dik de 
vloeren moeten zijn en van welke struc
tuur, om al die stellingen met goederen 
te kunnen dragen.” Voor Bouwbedrijf 
GoossensMelgers is dit zeker niet het 
eerste logistiek centrum dat zij in rap 
tempo vervaardigen. Samen met een 
vaste club onderaannemers zijn zij in 
oktober 2018 in Wehl van start gegaan en 
lopen prima op schema. Wat dat aangaat 
maakt het bedrijf haar betrouwbaarheid 
en vakbekwaamheid meer dan waar! 
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Nijverheidsweg 11  
7255 RA Hengelo Gld.  

Tel. (0575) 46 33 81 

INTERIEURPROJECTEN BV

Wehlseweg 4 Kilder - Tel. 0314 - 68 30 41

www.bulsinkmeubelen.nl

Vloeren

Raamdecoratie

Binnenzonwering

Advies

Ideale vloertegels nemen geluid en fijnstof op
In week 30 zal Bulsink Meubelen uit Kilder het nieuwe kantoordeel, inclusief de gang, van het logistiek centrum Rabelink 

Logistics voorzien van een fraaie vloerafwerking. Het gaat hierbij om ongeveer 260 m2 tapijttegels, 115 PVC-stroken en 60 

m2 marmoleum. 

“Deze opdracht hebben wij gekregen via T2 Groep, een partij waarmee wij al eerder hebben samengewerkt, onder andere 

bij de hoofdvestiging van PCI Nederland te Lijnden. Voor Rabelink Logistics heeft de architect heel bewust voor de ‘Desso 

Airmaster’ tapijttegel gekozen”, vertelt eigenaar Jeroen Bulsink. “Het gebruik van deze 50x50 tapijttegels heeft als voordeel 

dat, indien nodig, er altijd gemakkelijk eentje vervangen kan worden en de kwaliteit van de vloer daardoor lang behouden 

blijft. Maar wat echt bijzonder is, is dat dit type tegel fijnstof vasthoudt, waardoor er zo min mogelijk stof in het kantoor 

rond dwarrelt en de lucht lang zuiver blijft. Bovendien is de vloertegel geluiddempend en zeer praktisch in onderhoud.”

 

Bulsink Meubelen is een familiebedrijf dat al 81 jaar bestaat en zich met een team van vakkundige vaklieden toelegt op 

zowel project- als woninginrichting en dat landelijk opereert. Bulsink: “Wat dit project betreft kan ik zeggen dat we met 

een fijne, bekende club samenwerken, de lijnen kort houden en allemaal doen wat we hebben afgesproken. Wat dat aan-

gaat zijn wij allemaal no-nonsense bedrijven en dat werkt wel zo prettig!”
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T2 Ontwerp & Advies BV
“In 2013 hebben wij voor Rabelink Logistics het bestaande pand ontworpen. Daarmee werd het bedrijf destijds op die 

locatie gesticht. Voor de uitbreiding die nu wordt gerealiseerd, heeft T2 Ontwerp & Advies BV opnieuw het ontwerp 

gemaakt”, vertelt Olaf Sluyter, directeur. 

Sluyter: “Eigenlijk was dit logistiek centrum al in zeer korte tijd uit z’n jasje gegroeid. Er was vooral sprake van een par-

keerprobleem. Daarom is ervoor gekozen een extra stuk grond te kopen. Om de aankoopkosten terug te verdienen, zijn 

er twee nieuwe opslaghallen gebouwd, elk wel 13 meter hoog. Deze zijn, door verlenging van de cross-dock hal, met het 

‘oude’ pand verbonden.” De allergrootste uitdaging bij dit werk was toch wel ruimtegebrek. Rabelink Logistics wilde de 

nieuwe kavel meteen in gebruik nemen, denk hierbij aan eigen transport. 

 

Sluyter: “Als er zoals bij dit project sprake is van meerdere, uiteenlopende belangen, is het altijd even passen en meten. 

Uiteindelijk hebben we midden in het gebied een bouwterrein, met een aparte toegang gecreëerd.” Naast de nieuwe 

hallen is er ook nog 600 m2 kantoorruimte bijgebouwd. “Qua planning hebben we ervoor gezorgd dat de interne warm-

telast tijdens de bouw zo min mogelijk werd beïnvloed.” 

T2 Ontwerp & Advies BV is specialist op het gebied van transport en distributie. “Dit werk past dus helemaal bij ons. Wij 

zitten graag naast de opdrachtgever om mee te denken over de meest efficiënte oplossingen, zowel in de routing intern 

als over vraagstukken, als: hoe ga je met transport om en benut je de grond zo optimaal mogelijk. Dat is ontzorgen van 

het eerste ontwerp, tot aan de oplevering, want wij gaan echt veel verder dan een concept en een bouwvergunning. Zelfs 

na oplevering van een gebouw blijven we graag betrokken met de opdrachtgever bij bijvoorbeeld schades. Dit maakt dat 

er lange duurzame relaties ontstaan met onze klanten.”

Wehl • Logistiek centrum
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Opdrachtgever
Gemeente Súdwest-Fryslân, Sneek

Architect
INBO Architecten, Heerenveen

Hoofdaannemer
Bouwgroep Dijkstra Draisma,  
Bolsward/Dokkum

Complete Installatie
Damstra Installatietechniek B.V., 
Driezum

Leveren en aanbrengen 
vloerbedekking
Abeln Projectstoffering BV,  
Groningen/Almelo

Leveren en monteren wanden  
en plafonds (bouwdeel ABC)
De Graaf Afbouw, Eelde

Tekst: Bert Vooijs

Dijkstra Draisma verzorgt ook de 
inrichting, samen met leveranciers 
en onderaannemers.
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Nieuwe gemeente 
bouwt centrale 
huis vesting in

Sneek

Sneek • Centrale huistvesting

De gemeente Súdwest-Fryslân 
centraliseert de huisvesting van 
kantoor- en publieksruimtes aan 
weerszijden van de Marktstraat in 
Sneek. Vijftien gebouwen worden 
samengevoegd tot een geheel. 
Tegelijkertijd wil de gemeente het 
‘nieuwe werken’ introduceren: open 
ruimtes, flexplekken en alles wat 
daarbij hoort. 

Vijftien gebouwen 
worden samengevoegd 
tot een geheel.

Door een aantal opeenvolgende gemeen-
telijke herindelingen ontstond tussen 
2011 en 2018 de gemeente Súdwest- 
Fryslân, in oppervlakte de grootste 
gemeente van Nederland. De voormalig 
zelfstandige gemeentehuizen in de 
ge fuseerde gemeenten moeten op den 
duur sluiten. Intussen wordt al het ge-
meentelijke werk geclusterd in Sneek. 
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Centrale huisvesting • Sneek

De gemeente wil het 
‘nieuwe werken’ 
introduceren: open 
ruimtes, flexplekken en 
alles wat daarbij hoort.
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Het gemeentehuis van de voormalige 
gemeente Sneek stond al aan de Markt-
straat. Een monumentaal gebouw. Die uit-
straling blijft, ook na samenvoeging met 
andere, veelal ook monumentale panden. 
Achter deze gebouwen staan vaak uitbou-
wen en bijgebouwen die dateren uit de 
jaren tachtig en negentig van de twintig-
ste eeuw. Zo ontstond een hokkerig kruip-
door-sluip-door geheel. Ook dat moet nu 
open en aantrekkelijk worden. 

Súdwesthús
Drie bedrijven schreven samen in op 
dit grote project: Bouwgroep Dijkstra 
Draisma, architectenbureau Inbo en 
Koninklijke Damstra Installatietechniek. 
“We maakten samen een plan en legden 
dat neer bij de opdrachtgever”, zegt 
projectleider Heerke Osinga van Bouw-
groep Dijkstra Draisma. “Wij werden 
uitgekozen om het plan te presenteren 
en uit te voeren.”

Die uitvoering begon, na een uitgebreide 
voorbereiding, in de lente van 2018. “In 
twee fases. De eerste fase behelsde de 
publieksruimtes en kantoren aan de 
overkant van de straat, gezien vanuit 
het bestaande gemeentehuis. Die fase 
is in november 2018 opgeleverd. De pu-
blieksruimtes zijn sinds januari 2019 in 
gebruik. Toen konden we aan de andere 
kant aan de slag.”

Nuchter blijven
Uiteindelijk verzorgt Dijkstra Draisma 
ook de inrichting, samen met leveranciers 
en onderaannemers. “Eind oktober 2019 
hopen we het hele project op te leveren.”

De samenwerking met de vertegenwoor-
digers van de gemeente noemt Osinga 
zeer goed. “Natuurlijk is alles juridisch 
goed dichtgetimmerd, maar toch werken 
we op basis van vertrouwen en open-
heid. Als je in zo’n ingewikkeld project 

tot een goed eindproduct wilt komen, is 
vertrouwen en openheid noodzakelijk. 
Af en toe lopen dingen nou eenmaal 
anders dan we zouden willen of hadden 
verwacht. In dergelijke gevallen moet 
je elkaar kunnen vinden en flexibiliteit 
tonen om plannen aan te passen. We zijn 
voortdurend in gesprek en zorgen samen 
dat het er komt. Allemaal nuchtere Frie-
zen; dat scheelt ook, denk ik.”

A+++
Belangrijk bij het monumentale project 
is ook dat het optimaal duurzaam moet 
worden uitgevoerd. Daarom stellen de 
betrokken partijen bijzonder zware eisen 
aan de isolatie en aan de energiezuinig-
heid van de installaties. “Ook tijdens het 
proces zijn die eisen verder opgeschroefd. 
Het reeds opgeleverde ‘Súdwesthús’ ver-
diende uiteindelijk de status A+++.”

‘Open’ en ‘aantrekkelijk’ kenmerkt 
het nieuwe gemeentehuis.
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Duurzaamheid: 
ook uit 
economische 
motieven
Voor de ‘Centrale Huisvesting’ van de gemeente Súdwest-

Fryslân worden alle installaties, zowel elektrisch als 

werktuigbouwkundig, verzorgd door Koninklijke Damstra 

Installatietechniek B.V. uit Driezum. Daarbij werken ze 

samen met ITN Installatietechniek te Assen (realisa-

tie luchtbehandelingsinstallatie en regeltechniek) en 

 Lodema Elektrotechniek te Leeuwarden (realisatie sterk- 

en zwakstroominstallaties).

“Duurzame techniek is onze specialiteit”, vertelt Hedzer 

van der Heide. Dat is maar goed ook, want bij dit project 

worden hoge eisen gesteld op het gebied van duurzaam-

heid. “Alle verlichting is nu geregeld met ledlampen. We 

verwarmen en koelen met luchtbehandeling. Voor die 

luchtbehandeling zijn lucht- en waterwarmtepompen op-

gesteld.” En mocht het ooit rendabel worden om te gaan 

werken met een geothermische installatie – aardwarmte 

gebruiken van een kilometer diepte – dan hoeft er geen 

verbouwing plaats te vinden. In de kelder van het ‘Súd-

westhús’ zijn alle voorbereidingen hiervoor al getroffen. 

Koninklijke Damstra loopt voorop waar het gaat om 

duurzame installatietechniek. Niet alleen uit ideologische, 

maar ook uit economische motieven, zeggen ze zelf. “Het 

staat goed en het baat goed.”

“Als je met vijftien verschillende panden werkt, heb je te 

maken met diverse bouwstijlen en bouwkundige niveaus. 

Om dan toch je installaties daar passend en functionerend 

in te krijgen is een hele puzzel”, aldus Van der Heide. “Een 

flinke opgave, maar wel een leuke!”

Centrale huisvesting • Sneek

Flexibiliteit en kwaliteit
5.500 m2 tapijttegels in vier kleuren, 40 m2 entreemat, 70 m2 
pvc harde vloerdelen. Abeln Projectstoffering uit Leeuwarden 
levert en legt het in de gerenoveerde gebouwen van de ge-
meente Súdwest-Fryslân. 
Abeln is gespecialiseerd in afbouwprojecten, vertelt Bert 
Vorenkamp. “De hoofdaannemer zorgt voor een goede vloer en 
wij zorgen voor de juiste afwerkingen.” Bij de Centrale Huisves-
ting in Sneek is het belangrijk dat wij flexibel kunnen werken, 
gezien de verschillende panden. Abeln heeft eigen stoffeerders 
in dienst en kan daardoor snel schakelen. Dat is noodzakelijk 
bij een gefaseerd project als dit. “Daarnaast kunnen wij onze 
hoge kwaliteit hierdoor waarborgen”, aldus Vorenkamp. “Wij 
leiden onze stoffeerders zelf op. Zij weten welke kwaliteit en 
productie er van ze verwacht wordt.”  
De jarenlange samenwerking met Dijkstra Draisma ervaart 
Abeln als prettig. “Ondertussen weet je precies wat je van 
elkaar kunt verwachten. Dat komt de efficiency van een project 
ten goede. Toen zij zich inschreven voor dit grote project, zat 
onze offerte daar al bij in.”

Postbus 42
9750 AA Haren
Email: info@degraafafbouw.nl
www.degraafafbouw.nl

Burg. J.G. Legroweg 106
9761 TD Eelde
Tel. 050 4061946
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Heiloo • Kantorenpand

Van oud schoolgebouw 
naar ultra duurzaam

Kantorenpand

Het pand diende ooit 
als schoolgebouw en 

werd circa vijftien jaar 
geleden omgevormd tot 

kantorenpand.

Woningcorporatie Kennemer Wonen heeft zich samen met Landschap Noord-Holland 
gevestigd in een volledig verbouwd en verduurzaamd kantorenpand in Heiloo. Het 
pand diende ooit als schoolgebouw en werd circa vijftien jaar geleden omgevormd 
tot kantorenpand. Het pand was echter niet energiezuinig en toe aan vernieuwing.  
Aannemersbedrijf Tervoort Bouw uit Egmond heeft de renovatie en verbouwing 
gerealiseerd en reeds opgeleverd in februari dit jaar. 

Opdrachtgever
Woningstichting Kennemer Wonen, 
Heiloo  

Architect
BRTA Architecten, Alkmaar  

Installatie-adviseur
Ingenieursburo Linssen, Amsterdam 

Constructeur
Berkhout en Tros, Alkmaar  

Hoofdaannemer
Tervoort Bouw, Egmond

E-installaties
BNI Installaties BV, Alkmaar 

CV-installateur
Installux, Purmerend 

Klimaatbeheersing
Frisse Lucht, Heerhugowaard

Loodgieterswerk
Wesselingh Installaties,  
Egmond aan Zee 

Infrastructuur
Gebr. Beentjes, Akersloot  

Stucwerk gevels
BGI, Volendam

Bouwoppervlak 
ca. 2.000 m2 

Bouwperiode
Mei 2018 – februari 2019
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Tekst: Mats Fortuin

Installux B.V.
Netwerk 136

1446 WR  PURMEREND
www.installux.nl
info@installux.nl

Tel 0299 - 763 610
Tel 06 -246 185 79

Duurzame warmte door Installux 
In opdracht van Frisse Lucht heeft Installux uit Purmerend zorggedragen voor de coördinatie tussen de verschillende discipli-

nes zoals elektra, luchtbehandeling, CV en regeltechniek. Tevens heeft het bedrijf de volledige CV-installatie in combinatie met 

warmtepompen ontworpen en gerealiseerd. Op deze manier wordt het nieuwe kantorenpand voorzien van duurzame warmte, 

dat flink bijdraagt aan de uiteindelijke energie-neutrale staat van het gebouw.  

Energie-neutrale CV-installatie met esthetisch aanzicht 

Installux heeft ruime ervaring in het ontwerpen en uitvoeren van energie- en elektraplannen die voldoen aan de nieuwe BENG-

eisen (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Bijzonder aan het project in Heiloo was de esthetische eis waaraan moest worden 

voldaan bij het aanleggen van de CV-installatie. “Het leidingwerk is door het pand heen goed zichtbaar en het moest er dus 

strak uitzien”, aldus eigenaar Ruud Spooren. Om deze reden heeft Installux de installatie gelast in plaats van geperst. “Deze 

techniek vergt vakmanschap die de meeste installatiebedrijven helaas niet meer in huis hebben”, zo vertelt Ruud. 

Het grootste deel van het werk werd op locatie uitgevoerd. De verdelers die in het ketelhuis staan bij de warmtepompen zijn 

vooraf in de eigen werkplaats vervaardigd. Rond november 2018 startte Installux haar werkzaamheden en met een ploeg van 

vijf man heeft men het project in februari dit jaar opgeleverd.

Samenvoeging van duurzame ambities
De twee organisaties passen perfect in 
het nieuwe energieneutrale kantoor-
pand. Kennemer Wonen streeft naar een 
CO2-neutraal woningbezit in 2050 en 
Landschap Noord-Holland zet zich onder 
andere in voor een klimaatbestendig 
landschap. Met een gezamenlijke huis-
vesting is er geen tweede kantoor nodig 
en daardoor werken beide organisaties 
nu efficiënter. 

Maatregelen voor een  
energieneutraal pand 
Tijdens de renovatie heeft Tervoort 
Egmond in samenwerking met haar 
installatiepartners verschillende duur-
zaamheidsmaatregelen getroffen.  

Bij de indeling van het 
gebouw is er rekening 

gehouden met het  
‘Nieuwe Werken’.
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Denk hierbij aan de aanleg van een 
lucht-warmte waterpomp en het plaat-
sen van ruim 270 zonnepanelen op het 
dak. Daarnaast is de volledige gevel 
van het gebouw voorzien van hoger 
presterend isolatiemateriaal en is er 
gekozen voor triple glas. Verder is het 
pand volledig afgesloten van aardgas. 
Om het waterverbruik te minimaliseren 
zijn er speciale waterbesparende kranen 
geplaatst. Ook de LED-verlichting door 
het hele pand heen draagt bij aan het 
energieneutrale karakter. 

Inrichting afgestemd op  
Het Nieuwe Werken 
Bij de indeling van het gebouw is er 
 rekening gehouden met het ‘Nieuwe 
 Werken’. Het grootste deel van de 
2000 m2 aan oppervlakte bestaat name-
lijk uit gezamenlijke ruimten. Door de 
(flexibele) werkplekken, vergaderruim-
ten, kantine en receptie door de twee 
organisaties te laten delen, wordt er op-
timaal gebruikgemaakt van de beschik-
bare  vierkante meters. 

Het pand kent geen verdiepingen, met 
uitzondering van het voorste gedeelte 
aan de voormalige entreezijde. Hier 
zijn ook kantoren in gekomen. Bij bin-
nenkomst in de nieuwe entree aan 
de zuidgevel van het gebouw treft de 
bezoeker de centrale lobby. Hierachter 
bevindt zich de gezamenlijke kantine, 
omringd door voormalige klaslokalen, 
die nu zijn getransformeerd naar kan-
toorruimten. De kantine, gelegen in het 

Bij de indeling van het 
gebouw is er rekening 
gehouden met het 
‘Nieuwe Werken’.

De gevels bestaan 
uit stucwerk en 
bakstenen strips, 
met vegetatie aan 
de weerszijden van 
de entree.

Heiloo • Kantorenpand

hart van het pand, is overkapt met een 
glazen dak wat zorgt voor een mooie 
lichtinval. Buiten zijn er op het voorlig-
gende terrein 43 parkeerplekken en een 
fietsenstalling gerealiseerd. 

De gevels bestaan uit stucwerk en 
bakstenen strips, met vegetatie aan de 
weerszijden van de entree. Dit geeft het 
gebouw een duurzame en groene uitstra-
ling, die goed aansluit bij de identiteit 
van Kennemer Wonen en Landschap 
Noord-Holland.
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Voor als jij een bijzondere

gevel 

MD Formatura

Veel ontwerpvrijheid
Bij een MD Formatura gevel heb je de keuze uit verschil-
lende recyclebare materialen. Denk hierbij uit aluminium, 
corten, staal, koper en rvs. In de gevelpanelen wordt een 
patroon gestanst. De figuren die hierdoor ontstaan worden 
omgezet om licht te vangen, schaduw te werpen en diepte 
te creëren. Qua patronen heb je veel ontwerpvrijheid om 
dat beeld te creëren wat je als architect voor ogen hebt. 
Hierbij kun je ook denken aan een afbeelding die door de 
omzetting te zien moet zijn. Het materiaal kan in allerlei 
mogelijke kleuren, structuren en glansgraden worden ge-
coat of geanodiseerd. Je kunt nog verder gaan door een foto 
op het materiaal af te beelden voor een uitwisbare indruk.

Functionele gevel
Door het toepassen van een patroon in de gevel creëer je 
een licht- en schaduwspel dat zijn uitwerking heeft op 
het interieur. Maar je kunt met een MD Formatura gevel 
ook de werking van de wind op het gebouw en het bin-
nenklimaat van een gebouw beheersen. Door de variabele 
openingen kan het wind afremmen en de toetreding van 
zonlicht regelen. Afhankelijk van hoe de zon zich over het 
gebouw beweegt, worden de figuren in een zo gunstig mo-
gelijke stand gezet. Hierdoor werkt de gevel als zonwering 
en houdt de gevel het gebouw koel in de zomer en warm 
in de winter. Door het maken van transparantie is het 
ook mogelijk om beplanting achter de gevel toe te passen. 
Hiermee kun je op een eenvoudige manier een groengevel 
maken die meerdere functies in zich heeft.

MD Formatura

Iedere architect streeft ernaar om van elk project iets 
moois en unieks te maken. Een project met een duidelijk 
statement of met een bijzonder verhaal. Tegenwoordig 
is er een groot arsenaal aan mogelijkheden wat gevels 
betreft. Zo ook open metalen gevels.
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Metadecor maakt wereldwijd 
spraakmakende gevels. Dit 
doen zij met een persoonlijke 
en deskundige aanpak vanuit 
hun kantoor in Kampen.

wilt maken
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Architect Gertud Topper vertelt over het 
project en haar ervaringen: “In de nieu-
we brugbediencentrale en het steunpunt 
voor wegonderhoud in Heerhugowaard 
wordt de verkeersdoorstroming op we-
gen en vaarwegen bewaakt door wegin-
specteurs en brugbedienaren. Vanuit het 
opgetilde bouwvolume waarin zich de 
brugbedienruimte bevindt, worden op 
afstand ruim veertig bruggen en sluizen 
bediend. Behalve de diverse functionele 
eisen die door de opdrachtgever aan de 
gevel werden gesteld, was het voor mij 
belangrijk om in de gevel een verwijzing 
te maken naar de werkomgeving en 
daarmee de op de loer liggende ano-
nimiteit van een brugbediencentrale 
te  ontkrachten.”

Jeroen C Musch Photography

Glanzende geperforeerde metalen huid
“In nauwe samenwerking met Metadecor 
hebben we, op basis van het veelzijdige 
MD Formatura, voor de brugbedienruim-
te een glanzende geperforeerde metalen 
huid ontwikkeld die de rimpeling en 
reflectie van water verbeeldt. Met behulp 
van zes verschillende stempels is een 
patroon gemaakt van ovalen ‘lovertjes’ 
die omgezet zijn onder een hoek van 
30 graden. Door de subtiele verdraaiing 
van deze metalen lovertjes verandert de 
gevel voortdurend van aanblik, al naar 
gelang de intensiteit van het invallende 
licht en de hoek van inkijk. Omdat al-
leen de lovertjes uit het gevelvlak treden 
ontstaat er een subtiel 3D-effect dat 
ook overhoeks, rijdend over de provin-
ciale weg, waarneembaar is. Vanuit de 

bediencentrale is er door de gevel heen 
gesluierd uitzicht over het nabijgelegen 
kanaal Omval-Kolhorn. Overdag filtert 
de gevel het daglicht tot een gedempte, 
aangename sfeer.”

Effect van de gevel
“Tijdens de ontwikkelfase heeft Meta-
decor een mock-up gemaakt van de gevel 
waardoor we het effect goed konden 
beoordelen. Dit was ook voor de toekom-
stige gebruikers én de opdrachtgever 
heel prettig. Tijdens de productie bleek 
het rondzetten van de bijna 5 m hoge pa-
nelen een enorme uitdaging. Maar door 
creatief denkwerk en de samenwerking 
met verschillende partners is Metadecor 
erin geslaagd om het beoogde beeld neer 
te zetten”, besluit Gertrud Topper.

Architectenbureau Finishing Dutch uit 
Alkmaar heeft MD Formatura toegepast
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hoofdkantoor en 
 productiehal Van Dijk Groep

Gloednieuw
Van Dijk Groep • Gemert

Opdrachtgever
Unikoop BV, Gemert  

Architect
Denkkamer Architectuur en Onderzoek, 
Gemert  

Interieurarchitect
STRK, Neunen

Adviseur
Bouw adviesbureau Van der Zanden, 
Helmond 

Hoofdconstructeur
Van der Zanden, Helmond

Hoofdaannemer
Unibouw B.V., Gemert

Dak- en gevelbeplating
Hardeman van Harten, Lunteren

Betonvloeren
Van Berlo, Veghel

Dekvloeren/Stoffering
Brugmans Vloeren BV, Veghel

Grondwerk
Ploegmakers Groep BV, De Rips

Aluminium kozijnen
Aluberg Aluminium BV, Gemert

Bouwoppervlak
Ca. 3.500 m2

 
Periode
2017 – 3e kwartaal 2019
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Tekst: Mats Fortuin

Het voormalige pand aan de Oost-
Om 59 was te klein geworden. Het 
bouwprogramma omvat circa 1.000 m2 
aan kantoorruimte, verdeeld over drie 
bouwlagen met daarachter een 2.500 m2 
grote productiehal. De productieruimte 
is bestemd voor De La Roy. Dit bedrijf 
handelt in op maat gemaakt isolatie-
materiaal zoals EPS, pur en pir. Tevens 
produceert het bedrijf designproducten 
en mallen voor diverse toepassingen. 
Het bouwbedrijf Unibouw realiseert 
bedrijfspanden in binnen- en buitenland, 
waaronder onder andere het logistieke 
centrum voor Lidl, Friesland Campina 
en DSV. De laatste zelfs met een opper-
vlakte van 100.000 m2. Unigoed beheert 
en optimaliseert de vastgoedportefeuille 
van de familie Van Dijk.

Verhuurbare nieuwbouw voor 
ondernemers 
De locatie van het nieuwe pand is het 
terrein naast de Karwei aan de nieuwe 
rotonde aan de Oost-om. De Van Dijk 
Groep heeft hier in totaal 55.000 m2 
grond aangekocht voor het realiseren 
van de toekomstplannen. Na oplevering 
van het eigen pand zal namelijk fase 
twee starten, het realiseren van 6.000 m2 
aan nieuwbouw voor de verhuur. Het 
familiebedrijf wil hier plaats mee gaan 
bieden aan ondernemers uit het mid-
den- en kleinbedrijf die toe zijn aan 
uitbreiding. De bouw van de verhuurbare 
nieuwbouw staat gepland voor 2020 en 
oplevering vindt plaats in 2021.

Gelegen aan de Noord-om bij de rotonde naar Gemerts 
grootste bedrijventerreinen Wolfsveld en Smartpark 
staat het nieuwe pand van de Van Dijk Groep. Het pand 
gaat dienen als hoofdkantoor en productieruimte voor 
de drie bedrijven van de groep: De La Roy Isolatie & 
Design, Unigoed en Unibouw. De bouw is in handen van 
Unibouw, het eigen bouwbedrijf van de Van Dijk Groep. 
De oplevering staat gepland voor het derde kwartaal 2019.

Het personeel en 
duurzaamheid hebben 
centraal gestaan bij het 
ontwerp van het nieuwe 
pand van de Van Dijk 
Groep. Daarnaast zijn er 
duurzaamheidsmaatregelen 
getroffen zodat het pand 
ook voor de toekomstige 
generaties huisvesting kan 
blijven bieden.
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dé specialisten in dak- en wan
dbeplating

D hardeman-vanharten.nl

Ploegmakers GGI | Burg. vd Wildenberglaan 46a |
5764 RE De Rips 0485-372217 | 

info@ploegmakersggi.nl | 
www.ploegmakersgroep.nl

De basis van uw nieuwe pand, 
parkeerterrein of park begint bij De 
Ploegmakers Groep. Wij zijn 
gespecialiseerd in groen,  grond en infra-
werkzaamheden en denken graag met u 
mee om u wensen te realiseren. Zowel 
voor particuliere, agrarische als 
industriële projecten hebben wij de 
mensen, de machines en de kennis in 
huis om vakkundig maatwerk af te 
leveren. 

Aluminium vliesgevels - Ramen en deuren voor de utiliteitsbouw

a Scheiweg 21 - 23 

 5421 XL  Gemert

t 0492 362728

f 0492 367145

e info@aluberg.nl

i www.aluberg.nl

Aluberg Aluminium dè specialist op het gebied van gevelbouw!

We zijn een familiebedrijf met ruim 20 jaar ervaring in de aluminium gevel-

bouw. Voor moeilijk gedetailleerde gevels bent u bij ons aan het juiste adres: 

vanaf het ontwerp tot aan het einde van het project zullen wij u als klant  

ondersteunen en met u meedenken. 

Kijk voor meer informatie eens op onze website www.aluberg.nl

Denkkamer architectuur & onderzoek
Kerkstraat 2a, 5421 KX  Gemert
Postbus 77, 5420 AB  Gemert
T 0492-780112
E info@denkkamer.nl
W www.denkkamer.nl

Gelegen aan de Noord-om 
bij de rotonde naar Gemerts 
grootste bedrijventerreinen 
Wolfsveld en Smartpark 
staat het nieuwe pand 
van de Van Dijk Groep. 
Het pand gaat dienen 
als hoofdkantoor en 
productieruimte voor de 
drie bedrijven van de groep.
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Doornhoek 3746
5465 TA  Veghel 
Tel. 0413-211 869 
www.brugmansvloeren.nl

Doornhoek 3746
5465 TA  Veghel 
Tel. 0413-389 060 
www.totalprojectservice.nl

Uw partner in:
Zandcementvloeren • Anhydriet gietvloeren • Egalisati evloeren 

Coati ng- /Epoxyvloeren • Harde en zachte vloerbedekkingen
Binnen- en buitenzonwering

Het bouwrijp 
maken en 
inrichten van 
de grond 
Het project begon met het werk van 

 Ploegmakers GGI B.V., specialisten in Groen, Grond 

en Infra. Het bedrijf uit De Rips zorgde voor het ver-

wijderen van het straatwerk, het op maat uitgraven 

van het terrein en realiseerde de voorzieningen 

voor de waterafvoer.  

Ondergrond als basis voor duurzame toe-

komst

In oktober 2018 startte Ploegmakers GGI B.V. met de 

omvangrijke opdracht. Allereerst werden de zeskant 

klinkers van het 5500 m2 tellende terrein verwij-

derd. Hierna kon men overgaan op het grondwerk. 

De ondergrond werd zorgvuldig in beeld gebracht 

aangezien de samenstelling hiervan onbekend was. 

“We hebben de tracés verwijderd die recht onder 

het nieuw te bouwen pand lagen, en tussen het 

nieuwe en oude deel hebben wij een nieuw vuil 

watertracé aangelegd in het beton”, aldus eigenaar 

Frans Ploegmakers. Verder werd er grondverbete-

ring uitgevoerd middels menggranulaat. Door al 

deze maatregelen vormt de ondergrond de basis 

voor een duurzame toekomst. 

De laatste hand wordt nu gelegd aan de inrichting 

van het terrein. Op de fraaie zichtlocatie van het 

nieuwe pand werkt Ploegmakers GGI B.V. aan de 

aanleg van een groen park. Daarbij hoort ook het 

verharden van stukken grond en het realiseren 

van parkeerplaatsen. 

Gemert • Van Dijk Groep

Personeel en duurzaamheid 
Het personeel en duurzaamheid heb-
ben centraal gestaan bij het ontwerp 
van het nieuwe pand van de Van Dijk 
Groep. Het realiseren van een werkplek 
waar alle medewerkers optimaal kunnen 
functioneren vormde een belangrijk uit-
gangspunt. Daarnaast zijn er duurzaam-
heidsmaatregelen getroffen zodat het 
pand ook voor de toekomstige generaties 
huisvesting kan blijven bieden. Zo zijn 
er zonnepanelen geïnstalleerd op het 
dak van de bedrijfshal, is er een warmte-
pomp installatie aangelegd en is er uit-
sluitend driedubbel glas toegepast. Ook 
is er gebruikgemaakt van smart building 
technologie voor energiebesparing en 
is er maximale isolatie aangebracht. Tot 
slot is er geen aansluiting op het gas. 
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Elegantie en eenheid door 
verspringende lagen en 
grote uitkragingen

Het is een elegant gebouw geworden, het nieuwe kantoor-

pand voor Van Dijk Groep. Want ondanks dat het pand huis-

vesting biedt aan drie verschillende bedrijven, straalt het toch 

eenheid uit. Dit was een belangrijk aspect in het ontwerp van 

Denkkamer Architectuur en Onderzoek uit Gemert. “Het pand 

kenmerkt zich door de horizontaliteit en het groen, wat let-

terlijk doorloopt tot aan de volglazen gevels”, aldus architect 

Dennis van de Rijdt. Door de verspringende lagen en de grote 

uitkragingen aan de luifels is vanaf buiten nauwelijks te zien 

dat de drie verdiepingen van het kantoor eigenlijk verschillen 

in omvang. 

De fysieke toegangspoort tot het bedrijventerrein

De transparante en strak gedetailleerde architectuur op de 

hoeklocatie bij de rotonde naar Gemert vormt de fysieke 

toegangspoort tot het bedrijventerrein. De doorlopende vorm 

van het pand, versterkt door de afgeronde hoeken van de 

triple beglazing, past perfect binnen de groene omgeving.

Dekvloer en vloerafwerking 
onder volledige garantie  
 

Al sinds jaar en dag voorziet Brugmans Vloeren de panden 

van hoofdaannemer Unibouw van dekvloeren en vloeraf-

werkingen. Binnen de woning- en utiliteitsbouw levert en 

installeert het bedrijf uit Veghel allerlei soorten dekvloeren 

zoals de traditionele cementdekvloeren en calciumsulfaat 

gebonden gietvloeren. Verder is Brugmans gespecialiseerd in 

het aanbrengen van vloerbedekking. Dit pakket omvat onder 

andere marmoleum, tapijt, PVC en kunststof gietvloeren. 

Voor het nieuwe hoofdkantoor van de Van Dijk Groep instal-

leerde Brugmans de vloeren van het kantoorgedeelte. Het 

oorspronkelijke idee was om de vloer te smeren, maar vanwege 

de eisen op het gebied van milieu en energie is in samenspraak 

met de klant gekozen voor een calciumsulfaat gebonden 

gietvloer. “Dit type vloer heeft namelijk een goede warmte-

geleiding en hoge elasticiteit”, aldus eigenaar Walther Brug-

mans. Daarnaast past de vloer ook goed bij het ontwerp van 

de architect. De door de interieurarchitect gekozen vloerafwer-

king is van hoge kwaliteit en heeft een esthetisch aanzicht. Dit 

zorgt voor een luxe uitstraling van het kantoorinterieur.

Postbus 263 5700 AG Helmond

Baroniehof 169b 5709 HL Helmond

T 0492 540361

F 0492 542025

E p@vanderzandenadvies.nl

15
41
0

Engineering voor

Betonconstructies

Staalconstructies

Houtconstructies 

Funderingen

Van Dijk Groep • Gemert
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   Uw partner voor bedrijfsmatig vastgoed

ONDERHOUD RENOVATIE VERBOUW
Uw bedrijfspand in  

goede staat houden?
Uw gevel, het dak of  

het buitenterrein  
renoveren? 

Uw bedrijfsruimte optimaal 
laten aansluiten op  

uw wensen?

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

CONTACT
T:  088 205 34 50
E:  info@servicebouwplus.jajo.com
I :  www.servicebouwplus.nl

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

Groepsonderneming van Janssen de Jong



Watersnoodmuseum krijgt 
nieuw kenniscentrum en

brasserie

Opdrachtgever
Watersnoodmuseum, Ouwerkerk 

Architect
Bogaerds Architecten en Ingenieurs 
BNA BNI, Numansdorp

Hoofdaannemer
ServicebouwPlus, Nieuwkuijk

E-installaties
DAEL Data & Electro, Maasdijk
 
W-installaties
Technisch Installatiebedrijf 
 Schwagermann, ’s-Gravenzande

Bouwperiode
April 2019 – mei 2019

De bezoekersaantallen van 
het Watersnoodmuseum 
in het Zeeuwse Ouwerkerk 
nemen toe. Met name het 
aantal groepen dat een 
bezoek brengt groeit jaarlijks.

Het oorspronkelijke Watersnoodmuseum bestaat uit vier caissons, ondergrondse betonnen bezinkbakken, 
die in 1953 gebruikt zijn voor sluiting van het laatste stroomgat in de dijk bij Ouwerkerk.

Tekst: Loek Schaap

https://watersnoodmuseum.nl/
http://www.bogaerds-architecten.nl/
http://www.bogaerds-architecten.nl/
https://www.servicebouwplus.nl/
https://www.dael.com/nl/
https://www.schwagermann.nl/
https://www.schwagermann.nl/


Met de overname van een naastgelegen 
pand, een voormalig restaurant, wil het 
museum gaan uitbreiden met ‘Het Vijfde 
Caisson’. Het gebouw krijgt daarmee 
een nieuwe functie. Naast een brasserie 
wordt er ook een Nationaal Kenniscen-
trum ingericht, waar aandacht wordt 
besteed aan de hedendaagse waterveilig-
heid in relatie tot de klimaatverandering. 

Van eten naar weten
Het oorspronkelijke Watersnoodmuseum 
bestaat uit vier caissons, ondergrondse 
betonnen bezinkbakken, die in 1953 
gebruikt zijn voor sluiting van het laatste 
stroomgat in de dijk bij Ouwerkerk. Het 
museum verhaalt over de gebeurtenis-
sen tijdens deze dramatische rampnacht 
en de gevolgen daarvan. Door de groei-
ende belangstelling verhuizen nu de 
huidige koffiehoek en kantoren naar 
‘Het Vijfde Caisson’, waar het restaurant 
wordt omgeturnd tot een museumbras-
serie met op de bovenverdieping een 
kenniscentrum en een auditorium. De 
bijnaam ‘Het Vijfde Caisson’ had het 
pand al, omdat het gebouw dat in 2012 
werd opgeleverd door zusterbedrijf Her-
cuton aansluit bij de uitstraling van de 
andere vier caissons.

Auditorium met verhalen
“Het auditorium is waar we ons voorna-
melijk op geconcentreerd hebben”, zegt 
Ivo Aarts, projectleider bij hoofdaan-
nemer ServicebouwPlus uit Nieuwkuijk. 
“Voorheen was er een gang met aan de 
linker- en rechterzijde een balkon met 
glazen daken. Die twee buitenruimtes 
zijn compleet gestript en er is een nieuw 
dakpakket aangebracht, waaronder ge-
luidsabsorberende plafonds. Ook hebben 
we nieuwe kozijnen geplaatst. Door deze 
verbouwing is buiten binnengebied ge-
worden, water- en winddicht, en hebben 
we een auditorium gecreëerd voor hon-
derd personen. Het auditorium heeft ook 
nog een multifunctionele schuifwand, 
waarmee de ruimte in twee delen te 
splitsen is.” In de nieuwe ruimte worden 
straks inleidingen, lezingen en work-
shops gegeven. Ook ontstaat er meer 
ruimte voor een intiemere presentatie 
van de gefilmde persoonlijke belevenis-
sen in de verhalenbibliotheek, waardoor 
het geluid niet meer schettert zoals in de 
oude situatie.

Complete afbouw
Aarts: “ServicebouwPlus is gespeciali-
seerd in het aanpassen van bestaand 
bedrijfsmatig vastgoed. Wij hebben voor 
dit project de complete ruw- en afbouw 
verzorgd, inclusief akoestische plafonds, 
schilderwerk, stucwerk en vloerafwer-
king. We hebben het verlichtingsplan en 
de installatie in het auditorium geheel 
vernieuwd en aangesloten op de be-
staande installatie. Voor het klimaat is 

extra capaciteit benodigd, daarvoor is een 
nieuwe unit op het dak geïnstalleerd.”

“Het project is in een bijzonder kort 
tijdsbestek van 6 tot 7 weken gerea-
liseerd, met een knap eindresultaat. 
Ondanks korte besteltijden en drukte 
op de arbeidsmarkt is het gelukt om het 
lege pand snel operationeel te krijgen”, 
concludeert Aarts.

Ouwerkerk • Watersnoodmuseum

Het project is in 
een bijzonder kort 
tijdsbestek van zes 
tot zeven weken 
gerealiseerd, met een 
knap eindresultaat. 
Ondanks korte 
besteltijden en drukte 
op de arbeidsmarkt is 
het gelukt om het lege 
pand snel operationeel 
te krijgen.

Voorheen was er een gang met aan de 
linker- en rechterzijde een balkon met 
glazen daken. Die twee buitenruimtes 
zijn compleet gestript en er is een nieuw 
dakpakket aangebracht, waaronder 
geluidsabsorberende plafonds. Ook zijn 
nieuwe kozijnen geplaatst.
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“�De�kosten�van�het�project�
bepaal�je�met�het

ontwerp”

SWINN • Gouda

Opdrachtgever/gebruiker
Metaalwarenfabriek Metacon BV, 
Gouda

Architect
Ontwerp en tekenburo Leenen, 
 Waddinxveen

Constructie
SWINN, Gouda

Bouwkosten
Bode Bouwkostenadvies en 
 project management, Driebruggen 

Aannemer
Vergeer Bouw BV en Vergeer 
 Planontwikkeling, Reeuwijk  

Metacon Moordrecht
11.500 m2 bedrijfshal, + entree, kantoor, 
showroom en kantine.

Maatpak�
Eind dit jaar is de grote hal van 11.000 m2 
gereed, samen met de 3-laagse kantoor-
ruimte van 1.500 m2. De posities van de 
vele kolommen zijn perfect afgestemd 
op het gebruik van deze ruimte. “Zeer be-
langrijk dat het werkproces van Metacon 
er uitstekend tussen past”, gaat Wester-
man verder. “De nieuwbouw en het speci-
fieke productieproces zijn goed tegen het 
licht gehouden, en worden strak in het 
bedrijf geïmplementeerd. Ze krijgen hier-
door een echt maatpak, met een courante 
gebouwwaarde voor de toekomst.” 
 
Meest�economische�constructie
“Naast het logistieke verhaal stuur-
den we ook op de meest economische 
constructie. Een kilo staal besparen per 

SWINN�is�adviseur�constructies�voor�de�nieuwbouw�van�Metaalwaren
fabrikant�Metacon,�beide�uit�Gouda.�“Onze�rol�is�de�meest�economische�
constructie�tot�stand�brengen”,�vertelt�directeur�Jaap�Westerman.�“Vanaf�
het�vroege�begin�gingen�we�met�het�totale�concept�van�deze�bedrijfshal�
op�het�Gouwepark�in�Moordrecht�aan�de�gang.�Optimaliseren�en�specifiek�
afstemmen�op�het�logistieke�plan�van�de�gebruiker,�met�het�doel�een�zo�
efficiënt�en�economisch�mogelijk�gebouw�te�realiseren.”

vierkante meter levert in deze hal al 
enorm veel op. Hier en daar winnen we 
zelfs 10 tot 15 kilo per vierkante meter, 
dat scheelt een paar ton. Snel verdiend 
voor je opdrachtgever door slim omgaan 
met profielkeuzes. Door liggers zó neer 
te leggen dat we de dakplatenoverspan-
ning maximaal benutten, kunnen we 
met minder staal toe in de constructie. 
De randvoorwaarde van de kraanbanen 
van elk 3,2 ton beperkte enigszins onze 
mogelijkheden in de kolomafstanden. 
Die noodzakelijke kraanbaanliggers, 
bijna een kilometer aan profiel, drukte 
letterlijk een stempel op het ontwerp.” 
 
Vroeg�aan�tafel�
“Het is heel belangrijk juist in een vroeg 
stadium al aan tafel te zitten. Dan is het 

ontwerp nog kneedbaar en kun je met 
elkaar de discussie aan. Later bijsturen is 
altijd moeilijker. En duurder. De kos-
ten van het project bepaal je echt met 
het ontwerp.” 
 
Hoge�SnelheidsPalen
Het productieproces vraagt hoge vloer-
belastingen, tussen de 2500 en 5000 kg/
m2. De basisfundering onder de hal, 
gevels en dak bestaat uit prefab-palen. 
De fundering van de vloer van de hal be-
staat uit Hoge SnelheidsPalen, vrij dunne 
paaltjes van 18 cm rond, op een raster 
van twee meter in het vierkant. Doordat 
deze paaltjes zo dicht bij elkaar staan 
is de vloer relatief dun, en is er minder 
wapening nodig. “Altijd de moeite waard 
om bij constructies voor grote opper-
vlakken veel energie te stoppen in het 
bedenken van het meest economische 
systeem”, verduidelijkt Westerman. “Dat 
geldt voor het dak én de vloer. Die 3200 
HSP-palen gingen er in rap tempo in, 
bijna 200 per dag, tegenover gemiddeld 
25 prefab-palen. Veel paaltjes, maar wel 
snel en relatief goedkoop. De keuze voor 
het juiste type palen reduceerde de dikte 
van de vloer. En daar wordt SWINN voor 
betaald, om dit heel goed te doen!”
 
Optimale�vlindervloer�
“Zo worden de binnenvloeren ook pas 
gestort als de hal helemaal wind- en 
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Tekst: Desiree Scheid

waterdicht is. Na de fundering en op-
bouw van de hal scheppen we de meest 
uitstekende condities om een gevlin-
derde betonvloer optimaal te kunnen 
maken. Met een goede kwaliteit, een 
goede verdichting, en dus ook een goede 
slijtvastheid.” 
 
Goed�duurzaam�project�
Er is met gezond verstand gehandeld en 
op een bewuste manier omgegaan met 
materialen, duurzaamheid en energiege-
bruik. In de hal wordt vloerverwarming 
en koeling toegepast in combinatie met 
verticale luchtverdringing, gevoed door 
warmtepompen. In de winter een goede 
verwarming van onderaf, niet onverstan-
dig in een hal van acht meter hoog. En 
in de zomer zorgt koeling voor aange-
name omstandigheden op de werkvloer. 
Daarnaast is het parkeerterrein, en 
laad- en losterrein geheel onderheid. 
De grondgesteldheid op deze locatie is 
zodanig slecht dat anders om de vijf jaar 
opnieuw bestraat moet worden. Alvast 
een toekomstige besparing.

De posities van de vele kolommen zijn perfect afgestemd op het gebruik 
van deze ruimte. Het was zeer belangrijk dat het werkproces van 
Metacon er uitstekend tussen zou passen.

Eind dit jaar is het nieuwe gebouw van Metacon gereed, dat bestaat uit 
de grote hal van 11.000 m2 en een 3-laagse kantoorruimte van 1.500 m2.

De fundering van de vloer van de 
hal bestaat uit Hoge SnelheidsPalen. 
Doordat deze paaltjes zo dicht bij 
elkaar staan is de vloer relatief dun, 
en is er minder wapening nodig.

Het parkeerterrein, en laad- en losterrein zijn geheel onderheid. 
De grondgesteldheid op deze locatie is zodanig slecht dat anders 
om de vijf jaar opnieuw bestraat moet worden.
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Tennishal • Nederhorst den Berg

Opdrachtgever
Tennisvereniging Nederhorst, 
 Nederhorst den Berg

Architect
DENOLDERVLEUGELS Architects & As-
sociates, Eindhoven

Hoofdaannemer
Remco Ruimtebouw, Nieuwkuijk

Afbouw
pvvT, Nieuwkuijk

E- en W-installaties
Top Installatiegroep, Hoogeveen

Sportvloeren
Hiber Betonvloeren BV, Sint-Oedenrode

Aluminium kozijnen
Boertjes Aluminium en Kunststof BV, 
Hattem

Grondwerk en riolering
DEEKO BV, Harmelen

Fundering
Driessen Bouw Asten BV, Asten

Bouwprogramma
Tennishal met 2 tennisbanen en 
 aangebouwd clubhuis

Bouwperiode
april 2018 – december 2018

Bruto vloeroppervlakte
Ca. 1.900 m2

De binnenbanen, van 
hetzelfde type als waar 
de Australian Open op 
gespeeld wordt, en de 
inrichting van de hal 
voldoen aan de eisen van 
de KNLTB voor categorie B, 
recreatief tennis.
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Tekst: Ton van de Laar

In het weekend van 25 en 26 mei is de nieuwe accommodatie van Tennisvereniging 
Nederhorst uit Nederhorst den Berg feestelijk in gebruik genomen. Naast vijf buitenbanen, 
een minibaan, een oefenkooi en een groot zonneterras bestaat het complex uit een 
tennishal met twee Australian Hardcourtbanen en een aan deze hal vastgebouwd clubhuis. 
Remco Ruimtebouw was hoofdaannemer van het project, het ontwerp kwam van het 
Eindhovense architectenbureau DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates.

Fraai nieuw onderkomen 
voor Tennisvereniging 

Nederhorst

De tennishal is 
gebouwd volgens ons 
eigen unieke Remco 
staalbouw systeem, 
met onder meer 
lichte spanten, die 
ruim 36 meter vrij 
overspannen.
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   Uw partner voor bedrijfsmatig vastgoed

ONDERHOUD RENOVATIE VERBOUW
Uw bedrijfspand in  

goede staat houden?
Uw gevel, het dak of  

het buitenterrein  
renoveren? 

Uw bedrijfsruimte optimaal 
laten aansluiten op  

uw wensen?

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

CONTACT
T:  088 205 34 50
E:  info@servicebouwplus.jajo.com
I :  www.servicebouwplus.nl

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

Groepsonderneming van Janssen de Jong



Intensief traject in een prettige sfeer
Al in 2015 werd voor het eerst overleg 
gevoerd over een nieuw onderkomen 
voor de club. De gemeente Wijdemeren, 
waartoe Nederhorst den Berg behoort, 
had woningbouwplannen voor het gebied 
van de toenmalige accommodatie. Amper 
tweehonderd meter verder werd een ver-
vangende plek gevonden op het land van 
een boerderij, die op zijn beurt ook weer 
tweehonderd meter verplaatst werd. Toen 
in april 2018 het voorbereidende werk 
gedaan was en gestart werd met de bouw 
van de tennishal was er dus al het nodige 
overleg gevoerd. “Het traject was inten-
sief, maar verliep in een bijzonder pret-
tige sfeer”, vertelt Cees Boons, business 
unit manager bij Remco Ruimtebouw. 
“Het contact met de gemeente en met 
het waterschap was prima.”

Optimaal materiaalgebruik
Toen alles eenmaal in kannen en krui-
ken was verliep de bouw probleemloos. 
Boons: “De tennishal is gebouwd volgens 
ons eigen unieke Remco staalbouw 
systeem, met onder meer lichte spanten, 
die ruim 36 meter vrij overspannen. We 
stellen die spanten zelf samen. Ze zijn 
het zwaarst, daar waar de momenten-

Nederhorst den Berg • Tennishal

last het grootste is. Zo maak je optimaal 
gebruik van het materiaal. Daar waar je 
het meeste gewicht nodig hebt, daar heb 
je ook het meeste gewicht.” Het aangren-
zende clubhuis is een traditionele staal-
constructie met een warm dak. Remco 
liet de staalconstructie in eigen beheer 
projectspecifiek produceren, waarna die 
volledig gereed voor montage naar de 
bouwplaats werd vervoerd.

Grote glaspartijen
Markant aan het clubhuis zijn de grote 
glaspartijen, die vanuit de kantine een 
goed zicht op alle tennisbanen bieden. 

De binnenbanen, van hetzelfde type als 
waar de Australian Open op gespeeld 
wordt, en de inrichting van de hal vol-
doen aan de eisen van de KNLTB voor 
categorie B, recreatief tennis. Binnen 
de mogelijkheden van het budget is zo 
duurzaam en energiezuinig mogelijk ge-
bouwd. “Het complex is goed geïsoleerd 
en heeft een zuinige installatie”, zegt 
Boons. “Bovendien zijn de daken bere-
kend op het plaatsen van zonnepanelen, 
waarvoor de tennisvereniging al subsidie 
heeft aangevraagd. Het eindresultaat is 
iets waar we met alle partijen echt trots 
op mogen zijn.”

De nieuwe accommodatie van Tennisvereniging 
Nederhorst bestaat uit een clubhuis, vijf buitenbanen, 
een minibaan, een oefenkooi, een groot zonneterras en 
een tennishal met twee hardcourtbanen.

Markant aan het 
clubhuis zijn de 

grote glaspartijen, 
die vanuit de kantine 
een goed zicht op alle 

tennisbanen bieden.
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Waar staat 
straks het 
mooiste 
zwembad 
van het

land?

Aquarena-zwembad • Emmen

Opdrachtgever
Gemeente Emmen

Hoofdaannemers
Koenen Bouw, Emmen
Wind design & build, Drachten

Architect
Wind Architecten Adviseurs, Drachten

Hoofdconstructeur
W2N Engineers, Drachten

Adviseur technisch  ontwerp, 
E- en W-installaties en 
 waterbehandeling
bbp advies b.v., Amersfoort

Vloer- en plintafwerking
Kumbo Noord BV, Hoogezand

Waterbehandelingsinstallaties
Polypla BV, Kessel

Afbouw
Bosman & De Hoop Afbouw, 
 Barger-Compascuum

Bouwperiode
Maart 2018 – medio 2019

Bruto vloeroppervlakte
6500 m2

Spiegeltje, spiegeltje 
aan de wand

Emmen krijgt een absoluut topzwembad. 
Als eind van de zomer de eerste bezoekers 
van de glijbaan – met snelheidsmeter! – 
naar beneden suizen, bevinden ze zich in 
een complex dat in Nederland zijn gelijke 
niet kent. Van binnen en van buiten wordt 
het zwembad, direct naast het stadion van 
FC Emmen gelegen, een lust voor het oog.
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Tekst: Marcel Migo

Projectmanager Jan Johan de Vries van 
Koenen Bouw Emmen spreekt met 
groot enthousiasme over het nieuwe, 
Aquarena-zwembad. “De gemeente was 
ambitieus en wilde echt een bijzonder 
zwembad als vervanging van het hui-
dige, verouderde zwembad.” Alleen de 
naam van het oude zwembad blijft be-
houden. Voor de rest zijn de verschillen 
tussen oud en nieuw enorm. Het wordt 
veel duurzamer en is interessant voor 
alle leeftijdscategorieën en doelgroepen. 
Zo is er een wedstrijdbad, een doelgroe-
penbad met beweegbare bodem, een hel-

lingbaan en duikplank en een klimwand. 
Het recreatiebad is zeer uitgebreid en 
beschikt over meerdere glijbanen en 
waterspeeltoestellen. 

Het project werd Europees aanbesteed, 
waarna er vijf mogelijke kandidaten 
overbleven. “Wij, Koenen Bouw en Wind 
design & build zijn daar met een ont-
werp van Wind Architecten Adviseurs 
vervolgens als beste uitgekomen, ik 
denk vooral door de combinatie van 
een aantal cruciale zaken, waaron-
der de stedenbouwkundige inpassing, 

Emmen krijgt een absoluut 
topzwembad. Direct naast het 
stadion van FC Emmen zal de 
Aquarena bezoekers vanuit 
de hele regio trekken.
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Verlengde Oosterdiep oz 194
7884 RJ Barger Compascuum
Postbus 70
7890 AB Klazienaveen

Tel. (0591) 39 35 44
Fax (0591) 39 35 44
E-mail: info@bosmandehoop.nl

W2N engineers 
Dopheide 2 Drachten 
Postbus 258 9200 AG Drachten
i: www.w2n.nl
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Polypla B.V.
Karreweg Noord 57
Postbus 7816
5995 ZG Kessel (L)
Tel. (077) 4622020
Fax (077) 4621220
info@polypla.nl

maar  bijvoorbeeld ook de sfeer van het 
interieur. Zowel binnen als buiten is er 
veel hout toegepast, waardoor een heel 
warme sfeer ontstaat.”

“We werken met een sterk team van 
specialisten die voor een groot deel al 
in de tenderfase waren aangehaakt. Dat 
is echt nodig omdat een zwembad toch 
een heel bijzonder soort gebouw is. Denk 
alleen al aan zaken als akoestiek, de in-
werking van chloor en de bouwfysica.”

UAV-GC: goede ervaring
De Vries: “Ik ben erg tevreden over de 
voorbereidingsfase en de bouwproces-
sen die we doorlopen. Dat komt voor 
een belangrijk deel omdat er binnen het 
bouwteam voldoende ervaring is met 
UAV-GC-contracten. Dat zorgt ervoor dat 
we, vanuit een goed doordacht ontwerp, 
steeds blijven verifiëren en valideren 
en de detaillering uiteindelijk steeds 
verder kunnen optimaliseren. Met als 
gevolg: een voor iedereen overzichtelijk 
bouwproces dat tot zeer hoge kwaliteit 
leidt. Alle partners kunnen hun expertise 
volop inbrengen.”

Groot netwerk, lokale focus
Koenen Bouw is een werkmaatschap-
pij van VolkerWessels. De Vries: “Dat 
heeft als voordeel dat we eigenlijk alles 
aankunnen: woningbouw, utiliteitsbouw 
en beheer en onderhoud vanuit elke 
contractvorm. Aan de ene kant zijn we 
heel groot, maar tegelijk houden we ons 
regionale karakter binnen de provincies, 
met vaste partners en vaak voor dezelfde 
opdrachtgevers. We zijn daardoor een 
betrouwbare, op de regio gerichte en 
complete aannemer.”

Emmen • Aquarena-zwembad

De Aquarena heeft een wedstrijdbad, een 
doelgroepenbad met beweegbare bodem, een 
hellingbaan en duikplank en een klimwand.

Het zwembad wordt 
veel duurzamer 
dan het oude 
zwembad en is 
interessant voor alle 
leeftijdscategorieën 
en doelgroepen.
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Water van 
topkwaliteit
De complete waterbehandelingsinstallaties voor het 

nieuwe Aquarena-zwembad in Emmen zijn het werk 

van specialist Polypla BV uit Kessel. Directeur-eigenaar 

Marc Grinwis: “Daarbij gaat het uiteraard om de drie 

baden zelf, maar bijvoorbeeld ook om het water dat de 

glijbaan instroomt.” Polypla draagt er zorg voor dat de 

waterkwaliteit volautomatisch, continu bewaakt wordt 

en het water gezuiverd wordt.  

Volledig geautomatiseerd

Twee grote ontwikkelingen in de bouw van zwembaden 

zie je hier in optima form terug: het complex is – tot 

in alle denkbare details – zo energiezuinig mogelijk. 

 Grinwis: “Als je het vergelijkt met het oude Aquarena-

zwembad, gebouwd in 1985, dan schat ik dat het 

minstens 30 procent energiezuiniger is. Het is, mede 

bijvoorbeeld door het gebruik van de allernieuwste zo-

genoemde trommelfilters en nanofiltratie, echt specta-

culair duurzamer geworden.” Ook is er een enorme auto-

matiseringsslag gemaakt. “Er hoeft niet meer handmatig 

water gemeten te worden. De waterkwaliteit wordt dus 

continu gemonitord en volautomatisch geregeld.”

Mede dankzij Polypla krijgt Emmen een van de aller-

modernste en allergeavanceerdste zwembaden van 

Nederland. Grinwis: “Het complete zwembad is straks 

bij wijze van spreken te bedienen met een smartphone. 

Alle installaties zijn aan elkaar gekoppeld en eenvoudig 

te bedienen. Van de waterzuivering van de baden tot de 

verlichting, tot de watertemperatuur.”

Robuuste 
larikshouten panelen 
geven Aquarena 
warme uitstraling 

Bosman & De Hoop Afbouw realiseert de complete 

droge afbouw van het nieuwe Aquarena-zwembad in 

Emmen: alle (Rockfon-)plafond-, gevel- en wandbekle-

ding. Steven Bosman, directeur van Bosman & De Hoop 

Afbouw uit Bargercompascuum: “Van begin tot eind is 

de samenwerking bij dit project bijzonder geweest. Alle 

partners zijn oplossingsgericht en voelen zich mede-

verantwoordelijk om een heel mooi gebouw neer te 

zetten. Ik denk dat we daar trots op mogen zijn.” Iedere 

partner kan zijn expertise optimaal bijdragen. “Uit-

eindelijk gaat het erom dat je een goede, kwalitatieve 

bijdrage levert met precies die materialen die op die 

bepaalde plek het best uitkomen. Een goede materiaal-

kennis en optimaal betrouwbaar zijn in de leverings-

kwaliteit is daarbij cruciaal.”

 

De warme, fraaie uitstraling van het complex is voor 

een belangrijk deel te danken aan de larikshouten 

wand- en gevelbekleding. Bosman licht toe waarom 

voor dit materiaal gekozen is. “Natuurlijk is het op de 

eerste plaats heel beeldbepalend (want de panelen 

beslaan maar liefst ca 800 vierkante meter) en mooi, 

maar andere eigenschappen van deze houtsoort, 

afkomstig uit Siberië, zijn minstens zo belangrijk. Er is 

ook voor gekozen vanwege de geluidsabsorberende 

werking en de robuustheid; het is bestand tegen het 

specifieke vochtige binnenklimaat.”  
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Solide en veilig 
dankzij W2N
Voor het nieuwe zwembad in Emmen is W2N Engineers 

 betrokken als hoofdconstructeur. De werkzaamheden van 

W2N omvatten onder andere het maken van constructiebe-

rekeningen, constructietekeningen en advies met betrekking 

tot de brandveiligheid. 

Constructeur Johan van der Wijk: “Het zwembad in Emmen is 

voor ons een mooi en uitdagend project waarbij veel verschil-

lende bouwmaterialen samen komen. Bij twee van de drie 

baden worden grote vrije overspanningen gecreëerd door 

houten gelamineerde liggers van 1,2 meter hoog in combina-

tie met stalen kolommen.”

Meedenkers

W2N is erin gespecialiseerd constructietrajecten van A tot Z te 

begeleiden en uit te voeren, van de vroegste ontwerpfase tot 

en met de uitvoering. Projectleider Jan-Marten van der Reest: 

“Daarbij stellen we ons heel pragmatisch op. Als er gedurende 

de bouw nieuwe vragen of wensen zijn, gaan we kijken hoe 

die te verwezenlijken zijn.”

“Onze werkzaamheden voor het zwembad zitten er inmiddels 

grotendeels op. Alle constructiewerkzaamheden op de bouw 

zijn gereed – en intensief gecontroleerd en getoetst. Dat geldt 

ook voor de brandveiligheid en voor een aantal werkzaam-

heden die door derden zijn uitgevoerd. Af en toe zijn er nu 

nog wat vragen en verzoeken waar we uiteraard graag aan 

meewerken.” W2N was al betrokken bij de tenderfase van het 

project en heeft daardoor ook in dit geval haar multidiscipli-

naire expertise tijdens de gehele plan-, voorbereidings- en 

uitvoeringsperiode kunnen bijdragen.

Klaar voor 
de toekomst!
Het Amersfoortse bbp advies was van meet af aan betrok-

ken bij de ontwerpen van Aquarena. Al in de tenderfase 

heeft het bedrijf heel intensief meegedacht om het gehele 

technische ontwerp vorm te geven. Directeur Michel Boer-

boom: “Er is toen aanbesteed als ‘Design & Build project’. Het 

gehele technische ontwerp dat we toen al gemaakt hadden 

was bijna turn-key. In die fase hebben wij al de technische 

omschrijvingen gemaakt, meegewerkt aan het basisconcept 

en geadviseerd over de energiebesparende maatregelen.” 

Over alle installaties is advies gegeven: de elektrotechnische 

installaties, de werktuigkundige installaties (waaronder de 

sanitaire installaties) en ook de waterbehandeling.

Het nieuwe Aquarena-complex wordt in alle opzichten 

toekomstbestendig en robuust. Zo zijn er verschillende typen 

warmtepompen aanwezig, maar voor de zekerheid blijft het 

ook mogelijk om op piekmomenten probleemloos tijdelijk 

over te schakelen op gasketels. Boerboom: “Er is ook al gean-

ticipeerd op een mogelijke toekomstige aansluiting op een 

collectief warmtenet.” Mocht die optie er komen, wat wel in 

de lijn der verwachting ligt, dan kan het zwembad daar dus 

eenvoudig op aansluiten.

Boerboom: “Emmen krijgt echt een bijzonder zwembad. Met 

name de recreatieve toepassingen, zoals een klimwand boven 

het water, led-schermen, discoverlichting en diverse speelele-

menten voor de allerjongste bezoekers zijn voor Nederlandse 

begrippen echt bijzonder te noemen.” Dat wil wat zeggen, 

want bbp advies, ‘hét adviesbureau voor gebouwgebonden 

installaties’, heeft al aan vele zwembaden, in binnen- en 

 buitenland meegewerkt.

Emmen • Aquarena-zwembad
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Kumbo Noord BV uit Hoogezand realiseert de vloerafwerking en 

de plintafwerking in verscheidene ruimten in het nieuwe Em-

mense zwembad, waaronder de beeldbepalende grote tribune, 

diverse betontrappen en de kantoorruimten. De combinatie van 

pvc-vloeren en rvs-plinten geeft de ruimten een moderne en 

stoere uitstraling.

Projectleider Arjan Wever: “We zijn op dit moment volop aan 

het werk. Dat gaat heel voorspoedig, omdat de samenwerking 

met de aannemer heel vlot verloopt, waardoor het eindresultaat 

straks tot in detail naar wens is en ook de levensduur van de 

vloeren zo hoog mogelijk is. Van de entreematten tot de vloer-

bedekking van de kantoren.”

Wever: “De betontrappen worden bekleed met pvc-banen. De 

tribune en de gangen die naar de kantoren toe leiden worden 

voorzien van pvc-tegels. De kantoren zelf krijgen tapijttegels. 

De door ons aangebracht vloerafwerking werken wij af met 10 

centimeter hoge roestvrijstalen plinten.” Het afwerken van een 

tribunetrap is bepaald geen standaardklus. “In dit geval ook 

zeker niet vanwege de pvc-bekleding.” De details zijn hierbij 

cruciaal, denk daarbij bijvoorbeeld aan het soort ondervloer, de 

precieze hoekverbindingen et cetera. 

Kumbo Noord BV is een onderdeel van de Kuurman Groep en is 

gespecialiseerd in projectinrichting. “Wij richten ons helemaal op 

vloerafwerking, wandafwerking en lichtwering. Voor alle discipli-

nes, in de volle breedte, hebben we specialisten in huis.”  

Topvloeren voor een topzwembad

Laan 1914 nr. 41

3818 EX  Amersfoort

The Netherlands

T +31 (0)33 43 47 821 

info@bbpadvies.nl

www.bbpadvies.nl

www.bbpadvies.nl

bbp advies heeft  voor de 
nieuwbouw van het zwembad 
aan de Meerdijk te Emmen, de 
advieswerkzaamheden voor 
alle  technische installati es met 
uiterste zorg en met de nadruk op 
duurzaamheid uitgevoerd. 
Het betreft  de  elektrotechnische-, 
werktuigkundige- en water -
behandeling-  installati es in en 
rond het gebouw.

Wij zijn trots op onze rol in dit 
proces waarbij wij bijdragen aan 
een duurzaam zwembad voor nu 
en in de toekomst.

Wij  wensen onze opdrachtgever 
en vooral de gebruikers van het 
zwembad heel veel plezier toe, 
met deze nieuwe  moderne zwem-
accommodati e welk gebruikt kan 
worden voor vele doelgroepen!

Aquarena-zwembad • Emmen
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sponsort onderzoek TU Delft 
naar binnenklimaat

Forbo

Persberichten

DLVD advies BV 
De Geerden 24 

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

Specialisten in Brandveiligheid

Forbo Flooring heeft een grootschalig onderzoek van de 
TU Delft gesponsord naar het binnenklimaat op scholen. 
Daarvoor werden meer dan 1300 leerlingen uit 54 klasloka-
len van 21 basisscholen gesproken. Het thermische klimaat, 
een slechte akoestiek, geuroverlast en binnenvallend zon-
licht werden als de grootste problemen ervaren. Als meest 
voorkomende klachten of ziektes werden allergieën, ver-
koudheid en eczeem genoemd. Ook bleek de gezondheid op 
niet-traditionele scholen beter dan die waar op ‘ouderwetse’ 
manier wordt lesgegeven. 

Forbo Flooring, dat met haar duurzame, CO2-neutrale Mar-
moleumvloeren in veel scholen aanwezig is en het binnen-
klimaat een warm hart toedraagt, bespreekt de conclusies 
en haar antwoorden daarop graag verder met haar klanten. 
Het onderzoek gaat nu door in het zogenaamde Senselab 
in Delft. Dat is een nagebouwd klaslokaal op de TU waar de 
omstandigheden op het gebied van het binnenmilieu heel 
makkelijk en snel veranderd en gemanipuleerd kunnen 
worden. Zie ook het filmpje op https://www.delta.tudelft.nl/
article/video-senselab-prevent-sick-building-syndrome. Voor 
meer info over Forbo’s vloeroplossingen in het onderwijs zie: 
www.forbo-flooring.nl/onderwijs.

CO2-neutraal Marmoleum 
van Forbo Flooring is 
onderhoudsvriendelijk, 
hygiënisch en ijzersterk.

Leerlingen in de nieuwe 
booths van basisschool 

De Morgenster in 
Zwolle met op de vloer 

het superduurzame 
Marmoleum Modular 

van Forbo Flooring
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BEZOEK ONS:
Touwslager 2 

5253 RK Nieuwkuijk

BEL ONS:

088 – 205 34 00

MAIL ONS:

info@hercuton.jajo.com

WEB:

www.hercuton.nl

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

Meer weten? hercuton.tevreden.nl

Groepsonderneming van Janssen de Jong

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

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

Hercuton Turn-key nieuwbouw

Profiteer van onze ervaring en laat u 
volledig ontzorgen!

Bedrijfsruimten

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

Kantoren

Conceptmatige nieuwbouw in spraakmakende 
loft architectuur of traditionele opzet. 

Mogelijkheden

De mogelijkheden met ons prefab 
betonbouwconcept zijn oneindig!
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