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Achtste Inter-Sprint-opdracht voor

Hercuton

Speciale aandacht was nodig
voor de waterafvoer van de
laadkuil ter plaatse van de
laaddokken. Hercuton heeft
hier een speciaal systeem voor
ontwikkeld en aangelegd.
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Tekst: Ton vd Laar

Turn-key bouwer Hercuton uit Nieuwkuijk legt momenteel de laatste hand
aan een nieuwe opslag- en distributiehal van Inter-Sprint op industrieterrein
Moerdijk. Het is alweer de achtste opdracht die Hercuton uitvoert voor Europa’s
grootste distributeur van auto- en truckbanden. Ron Drijver, commercieel
manager bij Hercuton, legt uit waarom de samenwerking zo succesvol is.
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“We hebben ook deze opdracht gekregen omdat onze relatie heel goed is. Wij
weten als geen ander wat de wensen en
eisen van Inter-Sprint zijn, we kennen
ze door en door. Mede daardoor verloopt
de samenwerking tijdens het gehele
bouwproces altijd zeer constructief en
plezierig. We hebben inmiddels al meer
dan 120.000 vierkante meter bruto vloeroppervlak voor hen gerealiseerd in de
afgelopen jaren.”

LEGOlisering
Het nieuwe bedrijfspand is een geheel
in prefabbeton uitgevoerde opslag- en
distributiehal met kantoor en een dubbel
parkeerdek. Dit vormt fase 3 en 4 van

een groter geheel. Bij de bouw van fase 2
was door Hercuton al rekening gehouden
met de huidige uitbreiding. Daarom was
het belangrijk dat hetzelfde bouwconcept, ook wel LEGOlisering genoemd,
toegepast zou worden. Eric Mathot van
Van Dop + Mathot Architecten verzorgde
het ontwerp dan ook in nauw overleg
met Hercuton. Drijver: “Groot voordeel
van ons bouwconcept is de korte bouwtijd. Doordat wij het project vooraf tot in
detail uitwerken met onze 4D-aanpak,
hebben we de volledige controle over de
bouw. Hierdoor komen we op de bouwplaats niet voor verrassingen te staan
en loopt ook dit project geheel volgens
planning en naar volle tevredenheid van

SPIE FIRE PROTECTION & SECURITY

SPECIALIST OP HET
GEBIED VAN BRAND- EN
ELEKTRONISCHE BEVEILIGING
SPIE, een gezamenlijke ambitie
Kranenberg 17
NL-5047 TR Tilburg
Tel 013 - 578 43 82
www.spie-nl.com
Industriebouw • juli 2019 • 8

De bouw van deze nieuwe hal is
de achtste opdracht die Hercuton
voor Inter-Sprint uitvoert. In totaal
heeft Hercuton in de afgelopen
jaren meer dan 120.000 m2 voor
Inter-Sprint gerealiseerd.

Opdrachtgever
Inter-Sprint Banden BV, Moerdijk

Sprinklerinstallatie
Spie Fire Protection & Security, Tilburg

Architect
Van Dop + Mathot Architecten,
Schiedam

Van Berlo bedrijfsvloeren en
funderingen
Van Berlo Bedrijfsvloeren BV, Veghel

Hoofdaannemer
Hercuton, Nieuwkuijk

Lichtstraten
Dome Lichtstraten BV, Oosterhout

E- en W-installaties
Barth Installatietechniek BV,
’s Gravendeel

Industrial Doors
Rite-Hite BV

Stalen trappen, bordessen en
balustrades
Volders Constructie BV, Bavel
Bouwprogramma
Opslag- en distributiehal met kantoor
en dubbel parkeerdek
Bouwperiode
Augustus 2018 – juli 2019
Bruto vloeroppervlakte
12.200 m2
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DOME is werken in daglicht,
Helder en Duidelijk
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Everdenberg 77
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T: 0162 - 462188
F: 0162 - 462314
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E: info@domelichtstraten.nl
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oplossingen om de veiligheid en
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energie te besparen. Dit deden
wij gisteren, dit doen wij vandaag
en zullen wij morgen ook doen.
Rite-Hite zorgt voor een betere
werkomgeving in magazijn- en
productieruimte door innovatie
en kwaliteit.

www.ritehite.com

Rite-Hite Benelux BV
Koppelstraat 26
7391 AK Twello
Tel: +31-571-270 444
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Hercuton legt de laatste hand
aan een nieuwe opslag- en
distributiehal van Inter-Sprint op
industrieterrein Moerdijk.

de klant.” Hercuton was zelfs in staat om
aan de wens van Inter-Sprint te voldoen
om de hal en het kantoor vervroegd op
te leveren.
Speciale aandacht was er nodig voor de
waterafvoer van de laadkuil ter plaatse
van de laaddokken die ook door Hercuton gebouwd zijn. Hercuton heeft hier
een speciaal systeem voor ontwikkeld
en aangelegd.

Perfecte race
Natuurlijk heb je met elk bouwtraject
te maken met uitdagingen. In dit geval
vormde de fundering van een oud
bedrijfspand, dat gesloopt werd voor
deze nieuwbouw, een serieuze hindernis bij het grondwerk en het maken van
de nieuwe fundering. “Verwijderen was
geen optie en hergebruik ook niet, dus
moest er omheen gebouwd worden.
Ook dit is geen probleem met ons bouwconcept”, besluit Drijver.

Stalen trappen en bordessen op maat
Volders Constructie BV uit Bavel leverde voor het nieuwste bedrijfspand van bandenspecialist Inter-Sprint in Moerdijk de stalen trappen, bordessen en balustrades die de eerste en tweede verdieping met elkaar verbinden. Geen
ingewikkelde klus volgens directeur Peter van Opstal: “We beschouwen geen enkele opdracht als standaard, maar
echt speciale oplossingen hoefden er voor dit werk niet gevonden te worden. Laseren, samenstellen, poedercoaten,
daar draaien we onze hand niet meer voor om.”

Snel schakelen
Van oudsher, Volders bestaat al sinds 1989, produceerde het staalbedrijf vooral hekwerken, poorten en balustrades op maat. Dat doet het nog steeds, maar de mogelijkheden zijn sindsdien flink uitgebreid. Stalen trappen en
bordessen, geheel volgens de wensen en specificaties van de klant, en taatsdeuren met een strakke, industriële look
werden aan het assortiment toegevoegd. “We maken alles op maat”, zegt Van Opstal. “Echt speciale dingen voor
zowel de zakelijke als de particuliere markt. Ook in kleine series of enkele stuks. We zijn een klein bedrijf, maar dat is
ook onze kracht. We kunnen snel schakelen en echt unieke producten leveren.” Het afzetgebied van Volders omvat
heel Nederland en daarnaast ook de Belgische provincie Antwerpen.
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Hercuton

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

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

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

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

Kantoren

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

Conceptmatige nieuwbouw in spraakmakende
loft architectuur of traditionele opzet.

Mogelijkheden
De mogelijkheden met ons prefab
betonbouwconcept zijn oneindig!

Meer weten? hercuton.tevreden.nl

BEZOEK ONS:

BEL ONS:

MAIL ONS:

WEB:

Touwslager 2
5253 RK Nieuwkuijk

088 – 205 34 00

info@hercuton.jajo.com

www.hercuton.nl

Groepsonderneming van Janssen de Jong
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Totaalinstallateur
Voor het installatietechnische deel van haar bedrijfspanden maakt Inter-Sprint Banden al jaren gebruik van de diensten van Barth
Installatietechniek BV als adviserend totaalinstallateur. Karel Barth, mede-eigenaar van het in ’s Gravendeel gevestigde bedrijf,
licht toe: “Wij zitten vanaf de start van het ontwerptraject met de opdrachtgever aan tafel om zijn wensen te inventariseren. Door
de vroege inbreng kunnen we efficiënter werken. Vervolgens adviseren en werken we de E-, W- en S-installaties uit. We regelen alles, inclusief de leveringen van trafostations.”

Duurzaam
De meest recente uitbreiding van Inter-Sprint Banden is geheel gasloos ontworpen. Verwarming van het opslag- en distributiecentrum geschiedt middels heaters, die aangesloten zijn op de warmtepompinstallatie. Zonnepanelen zorgen ervoor dat het pand
voor 60 procent in zijn eigen elektriciteitsbehoefte voorziet. De ledverlichting is voorzien van bewegings- en daglichtsensoren.

INSTALLATION WITH A SMILE

Volders Smederij- en Constructiebedrijf
Nijverheidsweg 7
4854 MT Bavel
E: peter@volders-constructie.nl
W: www.volders-constructie.nl
T: 0161-431999
F: 0161-431393

Barth Installatietechniek is een proactieve installateur met
een passie om bedrijven te ontzorgen. Wij creëren,
onderhouden en inspecteren installaties in alle soorten
gebouwen. Elke dag weer bewijzen onze medewerkers dat hun
liefde voor techniek in combinatie met klantgerichtheid de
meest tevreden klanten oplevert.
Kijk op www.barthinstallatietechniek.nl voor meer informatie.
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Super vlakke magazijnvloer
Van Berlo heeft in opdracht van Hercuton BV een bijdrage mogen leveren aan de
volgende uitbreiding van Inter-Sprint in Moerdijk. Nadat ze de afgelopen twee
jaar twee uitbreidingen en een verbouwing hebben gerealiseerd, volgen nu fase 3
en 4 voor Inter-Sprint.

Naast de uitbreiding van het magazijn à 7.680 m2 (een opslag- en distributiehal voor autobanden) zijn nu een tweetal parkeerdekken en een kantoor opgeleverd. “De magazijnvloer is ‘supervlak’ uitgevoerd door de inzet van de Van
Berlo Superscreed”, aldus Michiel van Zon, Technisch Commercieel Adviseur bij
Van Berlo. “De vlakheid is behaald conform de norm DIN 15.185 (vrij in deelbaar).
De vloer is uitgevoerd als een traditioneel gewapende vloer met een onder- en
bovennet, op prefab-heipalen. Het ontwerp van de vloer is verzorgd door Van
Berlo Engineering. In veel gevallen wordt Van Berlo Engineering al in de ontwerpfase door de opdrachtgever betrokken bij het project. Dan kunnen we meedenken
over de constructie en zo optimaal dimensioneren. Vaak met een behoorlijke
kostenbesparing tot gevolg.”

In goede harmonie
Bij Inter-Sprint is op de parkeerdekken een druklaag aangebracht op de kanaalplaatvloer met een gemiddelde dikte van 80 mm. De vloeren zijn onder afschot
aangebracht. Michiel vervolgt: “We werken al geruime tijd met Hercuton samen
en hebben ook dit project in goede harmonie gerealiseerd. Door onze knowhow
wederzijds uit te wisselen komen we telkens weer tot een optimaal resultaat.”
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Imposante lichtstraten
De lichtstraten voor het nieuwe bedrijfsgebouw van Inter‑Sprint in Moerdijk
zijn afkomstig van Dome Lichtstraten uit Oosterhout. Dome voorzag al
alle panden van Inter-Sprint van lichtstraten. Vooral de afmetingen van de
lichtstraten zijn imposant: vijf meter breed en bijna honderd meter lang.
Directeur Paul Beekhuijsen van Dome Lichtstraten vertelt over het project.
“We produceren de lichtstraten in prefab-segmenten die we zelf op de bouw
monteren. Dat levert een heel wat kortere bouwtijd op. De vierwandige
gebogen lichtstraten zijn voorzien van een plafond, waardoor in de bedrijfshal
met een sprinklerinstallatie kan worden gewerkt. Het plafond zorgt samen
met de lichtstraat ook voor een uitstekende isolatie.” De plafonds, net als
de lichtstraat zelf van polycarbonaat in aluminium profielen, overspannen
dezelfde vijf meter als de lichtstraten, met profielen van maar liefst zes bij
twintig centimeter. “Ons zelfontwikkelde systeem heeft als voordeel, dat het
niet alleen die grote overspanningen aankan, maar ook heel duurzaam is”,
zegt Beekhuijsen. “Zowel de profielen als de platen kunnen bij een renovatie
gerecycled worden tot nieuwe producten.”
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Sprinklerinstallatie met
Amerikaanse proporties
Spie Nederland, een in 2004 ontstaan onderdeel van de oorspronkelijk Franse Spie Groep, is door
diverse overnames inmiddels een van de grootste spelers op het gebied van multitechnische
dienstverlening in de Nederlandse bouwwereld. Het Tilburgse bedrijf KIN Sprinklertechniek werd
in 2010 overgenomen en in 2015 tot Fire Protection & Security omgedoopt. Spie installeerde in
het nieuwe opslag- en distributiecentrum van Inter-Sprint een bijzondere sprinkler- en meld
installatie.
Drie uur blustijd
Salesmanager Juri de Poorter van Spie Nederland vertelt wat er bijzonder aan is: “Autobanden
zijn moeilijk te blussen en branden lang. Daarom is bij deze installatie gekozen voor een blustijd
van drie uur. Normaal is de eis één uur.” Spie voerde het werk rechtstreeks uit in opdracht van
Inter-Sprint en dat beviel goed. De Poorter: “Zo konden we rechtstreeks inspelen op de wensen
van de opdrachtgever en zaten we mee aan tafel, samen met de opdrachtgever, de verzekeraar,
de overheid en de bouwkundig aannemer, bij het bepalen van de randvoorwaarden en de uitwerking daarvan.”
Amerikaanse norm
Volgens de huidige Nederlandse CPR-richtlijnen zouden autobanden als niet gevaarlijk kunnen
worden beschouwd. Op verzoek van Inter-Sprint werden daarom bij het ontwerpen de Amerikaanse NFPA 13 voorschriften gevolgd. Behalve een blustijd van drie uur betekende dat ook een
verdeling van de sprinklerinstallatie in meerdere secties. De Poorter: “Die secties zijn gebonden
aan maximale afmetingen. Daarom bestaat de bedrijfshal bijvoorbeeld uit elf secties, wat gevolgen heeft voor het aantal aanvoerleidingen.”
Enorme capaciteit
Om een sprinklerinstallatie drie uur lang te laten werken op een oppervlak van ruim 48.000 m2
(uitgaande van 12 sprinklers geactiveerd in gelijktijdigheid met de hydranten) is enorm veel water nodig. Twee opslagtanks van elk 1.154 m3 (samen dus 2,3 miljoen liter) en twee wisselpompen
zorgen voor deze capaciteit. De Poorter besluit: “Een flinke installatie, die we in goede harmonie
met alle partijen hebben kunnen realiseren.”
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Tekst: Ton v/d Laar

Meest duurzame
distributiecentrum van

Noord-Nederland

In Veendam bouwt Remco Ruimtebouw in
opdracht van logistiek dienstverlener
Oldenburger|Fritom het meest duurzame
distributiecentrum van Nederland.

Opdrachtgever
Oldenburger | Fritom BV, Emmen
Bouwteam Design & Build
Remco Ruimtebouw, Nieuwkuijk
(Hoofdaannemer)
Adviseurs
TOP Installatiegroep, Hoogeveen
(E- en W-installaties)
W4Y adviseurs BV, Harderwijk
(BREEAM-NL advies)

Onderaannemers/
toeleveranciers
Drenth Installatietechniek BV, Veendam
(E- en W-installaties)

Bouwprogramma
Distributiecentrum met zes
loadingdocks, crossdocking faciliteiten,
trainingscentrum en kantoren

Van Berlo bedrijfsvloeren en
funderingen, Veghel
(Bedrijfsvloeren)

Bouwperiode
Juli 2018 – maart 2019

Dakplaten en staalplaat
kantoor
Joris Ide, Zwevezele (België)

Bruto vloeroppervlakte
5.000 m2
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Het gebouw krijgt een geavanceerd
systeem om pallets uit de stellingen
te halen, in eerste instantie zal dat
semiautomatisch gebeuren maar alle
voorzieningen voor een automatisch
systeem zijn al aanwezig.
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In Veendam bouwt Remco Ruimtebouw in opdracht van
logistiek dienstverlener Oldenburger|Fritom het meest
duurzame distributiecentrum van Noord-Nederland. Het
gebouw voldoet aan de eisen voor de hoogste BREEAMclassificatie Outstanding. “Dat resultaat behaal je niet zomaar”,
zegt Cees Boons, businessunit manager bij Remco Ruimtebouw.
Duurzaam vanaf de tekentafel
“De hal van vijfduizend meter die we nu
bouwen is de eerste fase van wat later
een DC zal worden van tienduizend vierkante meter.” Duurzaamheid stond centraal tijdens de bouw, aldus Boons. “We
bouwen om hoge isolatiewaardes te halen, en het hout dat we gebruiken moet
een FSC-keurmerk hebben. Ook werden
van onze toeleveranciers diverse certificeringen gevraagd, zoals NEN-en-ISO
14001 op het gebied van milieumanagement. En natuurlijk was een voorwaarde
dat de installaties duurzaam zijn.”

All-electric
Remco Ruimtebouw heeft een ruime
ervaring met duurzaam bouwen en heeft
ook een BREEAM-NL-expert in huis.
Voor dit project werkte die samen met
externe adviseur W4Y. Zo is een ontwerp ontstaan dat zowel bouwkundig
als installatietechnisch aan de zwaarste
eisen voldoet. De E- en W-installaties van
het DC zijn all-electric. Er is dus geen
gasdocking faciliteit, waarbij goederen
zonder tussenopslag direct van het
losdock naar het laaddock verplaatst
worden. Het gebouw krijgt ook een

geavanceerd systeem om pallets uit de
stellingen te halen. In eerste instantie
zal dat semiautomatisch gebeuren, maar
alle voorzieningen voor een automatisch
systeem worden direct geïnstalleerd.
Remco Ruimtebouw legt voor dit systeem een supervlakke vloer aan. “Al met
al wordt het een plaatje”, zegt Boons.
“Zowel qua uitstraling als qua duurzaamheid. We gaan er het meest duurzame gebouw van het Noorden van maken.” Het pand wordt straks verwarmd
en gekoeld middels een warmtepomp,
er komt automatisch dimmende ledverlichting en er wordt een geavanceerd
luchtklimaatsysteem geplaatst. Op het
dak komen zeshonderd zonnepanelen en
de toiletten en urinoirs worden gespoeld
met regenwater. Oldenburger|Fritom
bouwt daarnaast op het buitenterrein
een eigen milieustraat voor een optimale
verwerking van bedrijfsafval.

Het ontwerp van het distributie
centrum voldoet zowel bouwkundig
als installatietechnisch aan de
zwaarste eisen.
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Maatoplossingen
voor alle specifieke
toepassingen
Engineering
Mini Vibropalen
Systeemfunderingen
Laaddocks
Voegloze vloeren
Supervlakke vloeren

WIJ KOMEN GRAAG
BIJ U OVER DE VLOER
Van Berlo | Doornhoek 3715 | 5465 TA Veghel | +31 (0)413 - 389 090
info@vanberlo.com | vanberlo.com

2210000024_VanBerlo_Stedenbouw_230x297_Ed2.indd 1
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Veendam • Distributiecentrum

Europese producent van
dak- en gevelsystemen
Joris Ide nv/sa • Hille 174 • 8750 Zwevezele, België
T +32 (0)51 61 07 77 • F +32 (0)51 61 07 79
info@joriside.be • www.joriside.com
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Wij zijn dé klimaatspecialist die bouwt volgens het OBO-principe:






Aandacht
Praktisch
Waardevast
Betrouwbaar
Kwaliteit

Lidl Oosterhout

Hello Fresh Bleiswijk

Medisch Centrum
Hoogezand-Sappemeer
Transportweg 48C 9645 KX Veendam tel. 0598 - 619432 www.drenthtechniek.nl info@drenthtechniek.nl

onderdeel van Top Installatiegroep
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Tekst: Ton v/d Laar

Opdrachtgever
Hercuton b.v., Nieuwkuijk

W-installaties
Van Delft Groep, Nieuwkuijk

Afbouw & Interieur
pvvT, Nieuwkuijk

E-installaties
SPIE Nederland BV Retail, Nieuwkuijk

Stalen puien
Van der Vegt Smeed- en
constructiebedrijf, Bleskensgraaf

Schilderwerk
Repaint Schilderwerken, Rosmalen

Interieurarchitect
Studio Linn, ’s-Hertogenbosch
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Bouwprogramma
Verbouwing en herinrichting kantoor
Bouwperiode
Januari 2019

“Lianne van Engelen van Studio Linn
heeft samen met ons een ontwerp
gemaakt dat helemaal van deze tijd is.”

Op basis van de behoeften en
wensen van de medewerkers is
een duurzame inrichting ontstaan
met veel hout en planten.

Nieuwkuijk • Interne verbouwing kantoor

pvvT en ServicebouwPlus
gehuisvest in eigen

showroom
In 2017 trad pvvT, specialist op het gebied van afbouw,
interieur en geveloplossingen, toe tot het cluster Bedrijfs
huisvesting van Janssen de Jong Groep. pvvT deelt samen met
Hercuton, Remco Ruimtebouw, Woody Building Concepts,
Hafkon International en ServicebouwPlus een bedrijfspand
in Nieuwkuijk. Ook het Poolse bouwbedrijf Ocmer maakt
deel uit van het cluster. Elk merk beschikt over veel kennis
en ervaring en biedt specifieke toegevoegde waarde voor
klanten. Bij nieuwbouwvraagstukken wordt gebruikgemaakt
van geavanceerde prefab-bouwmethoden in beton, hout en
staal. Ook afbouw, onderhoud, renovatie en verbouwingen
van (bestaand) bedrijfsmatig vastgoed en het produceren
en monteren van aluminium felsdaken behoort tot het
productgamma van het Cluster Bedrijfshuisvesting.

Complete herinrichting
De afdeling van pvvT en ServicebouwPlus moest compleet heringericht en
gerestyled worden. Pieter van Vught,
directeur van beide bedrijven, vertelt
erover. “We werken conceptmatig en
krijgen veel design & build-opdrachten.
Daarom wilden we met deze verbouwing
onze klanten laten zien wat we allemaal
in huis hebben. Lianne van Engelen van
Studio Linn heeft samen met ons een
ontwerp gemaakt dat helemaal van deze
tijd is. Op basis van de behoeften en
wensen van onze medewerkers is een
duurzame inrichting ontstaan met veel
hout en planten.”
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Kantoor als showroom
Van der Vegt staat al meer dan 100
jaar voor kwaliteit, duurzaamheid
en vakmanschap. Door deze elementen te combineren met de
passie van, Van der Vegt zijn wij in
staat om uw monumenten in de
originele staat te herstellen.
Wij vinden niets belangrijker dan uw herinneringen te behouden
en nieuwe belevenissen te creëren.

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

De loft kantoorruimte is voorzien van
werkeilanden met stalen bureaus en
eikenhouten bladen. Deze zijn van elkaar
gescheiden door kasten die behalve
bergruimte ook visuele privacy geven.
Een uitgekiend akoestisch systeem
zorgt ervoor dat de werkomgeving
comfortabel blijft ondanks het
industriële materiaalgebruik. pvvT en
ServicebouwPlus hebben ieder hun
eigen identiteit gekregen.

Repaint Schilderwerken
Preludehof 91
5245 AR Rosmalen
06- 286 77 241
info@repaint-schilderwerken.nl
www.repaint-schilderwerken.nl

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

“Zonder passie geen kwaliteit”
Repaint Schilderwerken uit Rosmalen verzorgde de finishing touch bij de interne verbouwing van het kantoorpand in Nieuwkuijk. Het schildersbedrijf is geen onbekende van pvvT, ServicebouwPlus en Hercuton. “Wij doen
veel schilder- en stukadoorwerk voor hen”, zegt Ricardo Schouten, samen met zijn broer Remond eigenaar van
Repaint. “Ze kennen de kwaliteit die we leveren, daarom zijn we ook voor deze klus weer gevraagd.” Omdat pvvT
en ServicebouwPlus het kantoor tevens als showroom gaan gebruiken om potentiële klanten te laten zien wat
er allemaal mogelijk is, moest de afwerking perfect zijn. Volgens Schouten was dat voor Repaint Schilderwerken
geen enkel probleem. “Wij werken vanuit onze passie voor het vak, daardoor leveren we altijd kwaliteit. Zonder
passie kun je geen kwaliteit leveren.”
Repaint Schilderwerken ontstond in 2006. Een gestage groei, vooral via mond-tot-mondreclame, maakte het tot
wat het nu is: een flexibel en professioneel schildersbedrijf voor bedrijven en particulieren.
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Nieuwkuijk • Interne verbouwing kantoor
Potentiële klanten krijgen veel
mogelijkheden te zien als ze op
bezoek komen. Van Vught: “De ruimte
bevat spraakmakende accenten,
moderne technieken, ergonomische
werkoplossingen en verschillende
materiaaltoepassingen. Het kantoor
fungeert absoluut als showroom.
Opdrachtgevers die inspiratie op
willen doen, adviseren wij zeker te
komen kijken.”
De reacties op de inrichting zijn zonder
uitzondering positief. Volgens Van Vught
zijn niet alleen de klanten verwonderd
als ze binnenkomen. “Ook nieuwe
medewerkers zijn ongekend enthousiast
over de omgeving waar ze gaan werken”,
zegt hij. “We zijn dan ook heel trots op
wat we hier met onze eigen mensen in
korte tijd gerealiseerd hebben. Het is
echt een visitekaartje geworden. Van
ontwerp en budgettering tot en met het
laatste detail van de uitvoering. Onze
leuzen zijn niet voor niets: ‘pvvT geeft
je gebouw inhoud’ en ‘ServicebouwPlus:
compleet en vertrouwd’.”

Een uitgekiend akoestisch systeem zorgt
ervoor dat de werkomgeving comfortabel blijft
ondanks het industriële materiaalgebruik.

De ruimte bevat spraakmakende
accenten, moderne technieken,
ergonomische werkoplossingen en
verschillende materiaaltoepassingen.

Industriebouw • juli 2019 • 25

Tekst: Foka Kempenaar

Het kantoor heeft een fraaie ronde
vorm aan de kopse kant van
het hoofdgebouw. Het bestaat
uit drie bouwlagen, waarmee
is geanticipeerd op mogelijke
toekomstige uitbreiding.

Bouwinformatie
Nieuwbouw hoofdkantoor Royal Smilde
in Heerenveen
Bouwperiode
Juli 2018 - juni 2019
Bruto vloeroppervlakte
Ca. 3000 m2
Opdrachtgever
Royal Smilde, Heerenveen

Architect
Sipma architecten, Heerenveen
Hoofdaannemer
Jorritsma Bouw, Bolsward
E- en W-installaties
ITBB Group BV, Heerenveen
Terrein
Aannemingsbedrijf Lolkema,
Oudeschoot
Gevel/kozijnen
De Haan Westerhoff, Drachten
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Interieurbouw
Harryvan Interieurbouw, Hoogezand
QbiQ Wall Systems, Alphen aan den Rijn
Bijstra Afbouw, Hartwerd
Van der Ploeg Projectstoffering,
Surhuisterveen
Ingenieurs- en adviesburo
Technion BV, Heerenveen
Constructeur
Pieters Bouwtechniek
Subsidieadviseur
Subvention

Heerenveen • Hoofdkantoor

Voedselproducent Royal Smilde krijgt een zeer ‘groen’ hoofdkantoor,
dat turn-key wordt opgeleverd door aannemer Jorritsma Bouw
uit Bolsward. Het pand is gasloos en er wordt gestreefd naar een
EPC van 0. Om dit te bereiken is uitgegaan van een qv10-waarde
(luchtdichtheid) van 0,4. “Maar de blowerdoortest die we recent deden
leverde zelfs een waarde van 0,24 op”, vertelt projectleider Mark Visser.

Nieuwbouw
Royal Smilde:
gasloos de toekomst in

Het oude hoofdkantoor van Royal Smilde
voldeed niet meer aan de eisen van
deze tijd. Renovatie is overwogen, maar
nieuwbouw vormde een structurelere
optie, mede door de te verwachten groei
van het bedrijf. Het gebouw wordt op een
terrein in Heerenveen gerealiseerd en
Turn-key opgeleverd, inclusief inrichting,
terreininrichting en subsidietrajecten.

Schone bouw met prefab
De gevel is geheel afgewerkt met
panelen van volvlak geëmailleerd glas
van het merk Colorbel. Die geven het
gebouw een speels uiterlijk.

Het kantoor heeft een fraaie ronde vorm
aan de kopse kant van het hoofdgebouw.
Het bestaat uit drie bouwlagen, waarmee
is geanticipeerd op mogelijke toekom-

stige uitbreiding. Bovendien blijft ook
op het terrein genoeg ruimte over. Dit is
mede de reden dat het pand zo is ontworpen, zodat het volgens Visser in de
toekomst “gespiegeld kan worden”.
Door de grote glaspartijen in het
ontwerp, komt er veel natuurlijk licht
binnen. De gevel is geheel afgewerkt
met panelen van volvlak geëmailleerd
glas. “Van het merk Colorbel. Die geven
het gebouw een speels uiterlijk”, weet
Visser, en hij heeft een advies voor
collega’s die ook met dit materiaal aan
de slag gaan: “Realiseer je dat je niet
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Door de grote glaspartijen
in het ontwerp, komt er
veel natuurlijk licht binnen.

Perfect maatwerk
Het maatwerkmeubilair voor het nieuwe hoofdkantoor
van Royal Smilde is ontworpen door Nynke Terpstra ontwerpstudio. Harryvan Interieurbouw heeft dit ontwerp
vertaald naar technische tekeningen. De opdrachtgever
kan zo tot in de kleinste details zien hoe het interieur
wordt. “Van de stoffering tot en met de plaats van de
handgreepjes. Tegelijkertijd vormen die tekeningen
werkinstructies”, legt Harryvan-werkvoorbereider Nicol
Perdok uit. Het inrichten van het hoofdkantoor van Royal
Smilde was volgens haar geen ‘standaard’ opdracht.
Maar dat geldt voor alle projecten die Harryvan uitvoert.
De maatwerkoplossingen van de interieurbouwer uit
Hoogezand zijn ook in dit geval goed doordacht én

breed in vloeren
Van der Ploeg Projectstoffering
Groningerstraat 66
9231 CN SURHUISTERVEEN
Tel; 0512-361826
www.ploegproject.nl
info@ploegproject.nl
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haalbaar binnen het gestelde budget. “Ervaring, goede
vakmensen en kennis van zaken zijn de ingrediënten
voor het vakmanschap waar onze opdrachtgevers op
bouwen. Het ontwerp van de architect verdient een
perfecte uitvoering, en de klant verdient een interieur
dat lang meegaat en een lust is voor het oog.”

Heerenveen • Hoofdkantoor

Naast kantoorruimtes zijn er in het
pand onder andere demokeukens,
een opleidingscentrum, een
multifunctionele bedrijfskantine en
diverse vergaderruimtes gerealiseerd.

de bouwtolerantie hebt die je normaal
aanhoudt. Vanwege de maatvastheid
van dergelijke panelen. Wij hebben veel
aandacht besteed aan de maatvoering,
maar toch was een aantal kleine
aanpassingen noodzakelijk.”
De realisatie van het nieuwe
hoofdkantoor van Royal Smilde betreft
zogeheten ‘schone bouw’, waarbij er
vooral is gewerkt met geprefabriceerde
elementen. De constructie bestaat uit
een stalen frame met kanaalplaten, alles
keurig weggewerkt in de binnenwanden.
Het kantoor staat op palen en is voorzien
van een HSB-schil. Naast kantoorruimtes
zijn er in het pand onder andere demo
keukens, een opleidingscentrum, een
multifunctionele bedrijfskantine en
diverse vergaderruimtes gerealiseerd.

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

Installatieadviseurs, meer comfort
met minder energie
Elektrotechniek, verduurzaming, bouwfysica, werktuigbouwkundige installaties, beheer & onderhoud
Heerenveen, Almere & Tilburg
085 – 0653930
info@technion.nl – www.technion.nl

Wadi en PV
Om het kantoor zo ‘groen’ en circulair
mogelijk op te kunnen leveren, is naast
demontabele onderdelen gewerkt met
duurzaam hout, en is de hemelwaterafvoer afgekoppeld van de riolering
(zuivering via wadi). “De toiletten en
urinoirs worden gespoeld via een grijswatercircuit.” Zoals gezegd is het gebouw
bovendien gasloos. Een warmtepomp,
aangesloten op aardwarmte (er zijn circa
27 putten geslagen), zorgt samen met
een luchtbehandelingskast via inductieunits in de plafonds voor koeling en
verwarming. “Dit is op de begane grond
deels aangevuld met vloerverwarming.”
Bovendien komen op het gebouw PVpanelen te liggen.
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Tekst: Desiree Scheid

Opdrachtgever (en eigenaar)
IEF Capital, Amsterdam

Constructieadviseur
Pieters Bouwtechniek, Delft

Geveladviseur
Rollecate, Staphorst

Architect
Jan Bakers Architecten, Utrecht

Bouwfysica
LBPSight, Nieuwegein

Elektrische installaties
Blom Elektrotechniek, Warmenhuizen

Hoofdaannemer
Heddes Bouw & Ontwikkeling BV, Hoorn

Trappen en balustrades
Krepla Trappen, Ommen

Sprinklers en loodgieterswerk
Unica, Hoevelaken

Bouwmanagement
Synquis, Huissen

Ventilatie
Warmtebouw, Utrecht

Bouwprogramma
Utiliteitsbouw, Winkels, Renovatie

Installatie-adviseur
HORI Raadgevend Ingenieursbureau,
Zeist

Sloopwerken
Van der Wal Sloopwerken, Joure

Bouwperiode
2017 – 2019

Vloeren
Indurfloor, Huizen

Bruto vloeroppervlakte
Circa 34.000 m2
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Rijnkade Utrecht • Renovatie

Het voormalig V&D-pand in Utrecht onderging een flinke
transformatie maar behield haar allure en karakteristieke
jaren-zeventigstijl. Heddes Bouw & Ontwikkeling nam
tijdens de renovatie het casco grondig onder handen en
verwerkte de wensen en eisen van de drie nieuwe tenanten:
Jumbo, Hudson’s Bay en Primark.

Transformatie
van Utrechtse
V&D-pand

Ook na de transformatie behield
het pand haar allure.
(Fred Tigelaar Fotografie)

Vrije opening entree
“Voor de entree van Primark, een
vrije opening van 25 meter, haalden
we betonnen kernen weg”, vertelt
projectleider Jacob Dekker. “Met het
aanbrengen van een enorm stalen
spant maakten we een nieuwe
ondersteuning. Ook kregen de
roltrappen een andere positie. Daarvoor
zijn oude gaten gedicht en nieuwe
gaten van 10 bij 15 meter aangebracht.
In dit grote pand moest een extra
staalconstructie naar binnen. Aan de
torenkraan, die we buiten gebruikten
voor de gevel, hadden we binnen niets.
Dus maakten we een kraanbaan om

alle spullen mee naar binnen te krijgen,
best ongebruikelijk.”

Krappe locatie en tijd
“We wisten natuurlijk waar we aan begonnen. De korte beschikbare tijd, terwijl
iedereen het ontzettend druk had. En de
fysieke beperking van de locatie, omringd met andere bouwactiviteiten. Door
buitenterrein en parkeerdek te delen met
andere ontwikkelaars zijn we daar als
team toch uitgekomen.”

Vaste aanneemsom en echte partners
“Ons plan van aanpak, de manier van
werken en de algemene kijk op het
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Renovatie • Rijnkade Utrecht
Heddes Bouw & Ontwikkeling nam het casco
grondig onder handen en verwerkte de wensen
en eisen van de drie nieuwe huurders.
(Fred Tigelaar Fotografie)

w w w. i n d u r f l o o r. n l

Dé specialist in vloerrenovatie!

Supervlakke vloeren
door Indurfloor
“Vanuit de onderliggende expeditiekelder aan de Rijnkade trokken we kruip-door-sluip-door de slangen van de pomptruck
vijf verdiepingen omhoog.” Aan het woord is Jeroen Haselager, eigenaar van Indurfloor. “In 2017 zaten we al in dit oude
V&D-pand om voor eigenaar IEF Capital de vloeren te beoordelen. Oude lijmresten, oude vloerbedekking en oude tegels. Er
lag van alles. Goed gekeken waar de vloeren loslagen en waar ze dusdanig slecht waren dat ze er echt uit moesten.”
“Na het maken van een proefvloer zaten we bij Heddes Bouw & Ontwikkeling aan tafel om tijdens de ontwerpfase gedetailleerd te adviseren over het herstellen en renoveren van de vloeren. Het oude pand was geheel gestript. Enkele wanden
stonden nog en de vloeren en plafonds zaten er nog in, maar daar was alles mee gezegd.”
“Wij zijn bij Indurfloor gespecialiseerd in supervlakke vloeren”, gaat Haselager verder. “Precies wat huurder Primark wilde.
Ze stelden namelijk extra hoge eisen, Vlakheidseis NEN 2747 klasse 1.” De ondervloeren werden uitgevlakt met onderlaagmortel en naar het juiste peil gebracht. Daaroverheen kwam een supervlakke cementgebonden egalisatiemortel, variërend
van 8 tot 20 mm. Normaal wordt een winkelvloer geëgaliseerd en ondervloervolgend aangebracht, maar daar wildePrimark
niet aan. Dus leverde Indurfloor precies de gewenste vloer, inclusief betrokkenheid van ABT en Buro Vloeradvies met bij
behorende meetrapportages.
Een paar weken later verzorgde Indurfloor voor IEF Capital ook de vloeren bij Hudson’s Bay, deze zijn wel ondervloervolgend
geëgaliseerd. En nu leggen ze de laatste hand aan de Jumbo. Uiteindelijk is dan ruim 25.000 m2 gerenoveerd in dit pand.
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 roject bleken voor eigenaar IEF Capital
p
zeer aantrekkelijk. De vaste aanneemsom was van tevoren bekend, maar we
zagen veel potentie in bezuinigingen.
Vanuit het DO ontwikkelden we verder
door tot bestekniveau. Als hoofdaannemer brachten we partners in voor
diverse installaties. Geen traditionele onderaannemers maar echte bouwpartners
waarmee we vanaf het begin het project
gezamenlijk aanvlogen.” Uiteindelijk
nam Heddes Bouw & Ontwikkeling als
onderdeel van de aanneemsom ook de
contracten van de architect en constructeurs over.

Totaal nieuwe gevel
De oude gevel van het stevige bouwblok
werd onder asbestcondities verwijderd.
Ook kwamen andere asbestbronnen
in beeld. Vervolgens ging er een totaal
nieuwe gevel omheen, van aluminium
en glas. Ontworpen door plaatselijke
architect Jan Bakers en met inspraak van
de drie huurders.

& Ontwikkeling zorgvuldig haar, wat
zij noemt, partners uit. “Bij deze transformatie hadden we te maken met de
wensen en de aanpak van de nieuwe
tenanten”, gaat Dekker verder. ”Dat was
geheel nieuw voor ons én onze partners. Even omschakelen, aanpassen en
vervolgens gewoon je taak op de beste
manier uitvoeren. Zoals altijd!”

Andere manier van werken
Elke partij heeft zijn of haar eigen
werkwijze. In geval van onderaannemers en leveranciers kiest Heddes Bouw

De oude gevel van het stevige bouwblok
werd verwijderd en vervangen door een
totaal nieuwe gevel, van aluminium en
glas. (Fred Tigelaar Fotografie)

Slopen met
visie en precisie
SINDS 1964

Haskerveldweg 2 | 8501 ZE Joure | 0513 416 600

www.wal-sloopwerken.nl
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Tekst: Loek Schaap

Hercuton zorgt voor de turnkey
realisatie van het unieke
hybride gebouw waarin alle
typen bouwvormen in elkaar
verenigd zijn.
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Rotterdam • Nieuwbouw Intervlag

De vlag kan uit!
Nieuwbouw Intervlag
in volle gang

Opdrachtgever
Intervlag, Rotterdam

W-installatie
Heemskerk Installaties, Naaldwijk

Gevelbouwer
JM van Delft & ZN, Drunen

Hoofdaannemer
Hercuton, Nieuwkuijk

Staalconstructie
Dijkstaal BV, Maassluis

Bouwperiode
Februari 2019 – september 2019

E-installatie
Installatiebedrijf Slagboom
Vlaardingen BV, Vlaardingen

Afbouw
pvvT, Nieuwkuijk

Bruto vloeroppervlakte
1.300 m2
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Na jarenlang vanuit het centrum
van Rotterdam de markt te hebben
bediend, was Intervlag toe aan
meer ruimte. Met het oog op de
verwachte groei heeft het bedrijf voor
nieuwbouw gekozen. Hierdoor kan het
vlaggenbedrijf op de nieuwe locatie
meer nieuwe printers en snijmachines
kwijt. Hoofdaannemer Hercuton
zorgt voor de turnkey realisatie van
het hybride gebouw waarin alle
typen bouwvormen verenigd zijn.
Het kantoor wordt uitgevoerd volgens
de karakteristieke loftarchitectuur met
op het dak een bijzondere showroom
als eyecatcher.

Het nieuwe pand verrijst pal
naast de landingsbaan van
Rotterdam The Hague Airport.

De hal moet gewoon
functioneel zijn, vandaar
dat die in staal wordt
uitgevoerd.

Slagboom Vlaardingen Elektrotechniek bv
Emmastraat 9/ 3134 CG / Vlaardingen
Pb 589/ 3130 AN / Vlaardingen
Tel ( kantoor) 010-4348744
Tel ( Mob) 06-51.249.943
info@slagboom.nl
www.slagboomvld.nl

STAALCONSTRUCTIES BRUGGENBOUW
INDUSTRIEBOUW STAALBEWERKING

Dijkstaal B.V.
Zwarte Zee 15 | 3144 DE MAASSLUIS
www.dijkstaal.nl | + 31 (0)10 - 599 33 99
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Rotterdam • Nieuwbouw Intervlag
Intervlag is een drukker van polyester
textiel en produceert en levert voor
namelijk vlaggen, beachflags en beurs
doeken. Naast de standaardproducten
bieden zij op maat alle soorten vlaggen
en doeken aan. Daarnaast verkoopt het
vlaggenbedrijf accessoires, van vlaggen
masten tot beursframes. “Ze waren vol
ledig uit hun jasje gegroeid en een eigen
pand bleek de beste investering”, zegt
Ron Drijver, commercieel manager bij
Hercuton. “Het nieuwe pand verrijst pal
naast de landingsbaan van Rotterdam
The Hague Airport.”

Optimalisatie
Drijver: “Het is een hele prettige samen
werking. De tweekoppige directie van
Intervlag is zeer inventief en vooruit
strevend. Men had een eigen visie op
de indeling, verlichting en al dat soort
zaken. Samen hebben we de beste

oplossing gezocht. Daarbij is een aantal
optimalisaties doorgevoerd, zodat de
bouw volgens de wensen van de klant
kon worden gerealiseerd.”

Hybride
“Het is een hybride gebouw”, vervolgt
Drijver. “We werken met prefab beton,
staal en hout. De keuze voor hybride is
weloverwogen gemaakt. Alle elementen
en typen bouwvormen beschikken over
specifieke voordelen. Dat maakt het
gebouw uniek. De bijzondere showroom
annex vergaderruimte boven op het
dak wordt volledig uitgevoerd in duur
zaam hout. De functionele hal wordt in
staal uitgevoerd.”

Loftarchitectuur
Hybriditeit is ook te vinden in de kanto
ren en in de productiehal. Er is gekozen
voor loftarchitectuur, dat zich kenmerkt

door grote ruimtes, hoge plafonds en
veel licht. Een open ruimte met de schil
als een geheel. Installaties zijn meestal
gewoon zichtbaar, ze zijn onderdeel
van de architectuur. Daarnaast is er
geen overdreven afwerking op detail
niveau. Systeemplafonds zijn binnen
deze architectuurstijl gewoon over
bodig. D
 rijver: “Het is de kunst van het
weglaten en tegelijkertijd een perfect
en degelijk gestructureerd ontwerp
overhouden. Dit vergt gedetailleerde
voorbereidingen in het voortraject.”
Vanuit het inpandige kantoor krijgt
men volledig zicht op de nieuwe
snijmachines en printers in de hal.
Gescheiden en toch transparant, om
de interactie tussen alle afdelingen te
bewaren. Het is voor de vlaggenspeci
alist nog even wachten op de turnkey
oplevering, dan is het project met vlag
en wimpel geslaagd.
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Hercuton

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

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

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

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

Kantoren

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

Conceptmatige nieuwbouw in spraakmakende
loft architectuur of traditionele opzet.

Mogelijkheden
De mogelijkheden met ons prefab
betonbouwconcept zijn oneindig!

Meer weten? hercuton.tevreden.nl

BEZOEK ONS:

BEL ONS:

MAIL ONS:

WEB:

Touwslager 2
5253 RK Nieuwkuijk

088 – 205 34 00

info@hercuton.jajo.com

www.hercuton.nl

Groepsonderneming van Janssen de Jong

Rotterdam • Nieuwbouw Intervlag

Intervlag
Installatiebedrijf Slagboom Vlaardingen
Elektrotechniek is gespecialiseerd in het nieuw bouwen
of renoveren van praktisch alle soorten projecten, of het
nu gaat om utiliteitswerken, scholen, politiebureaus,
brandweerkazernes, winkels, hotels, horeca of
bedrijfsgebouwen, bij ons bent u aan het juiste adres.

Solide partner
Dijkstaal voert
de vlag
Ruime ervaring heeft staalconstructiebedrijf

Slagboom Vlaardingen Elektrotechniek beschikt

Dijkstaal B.V. uit Maassluis inmiddels met hybride

over een schat aan kennis en ervaring, dus voor ieder

gebouwen. Ook de vorige opdracht vanuit

project kunt u bij ons terecht. Wij verzorgen de gehele

Hercuton (Janssen De Jong Groep) kende een

elektrotechnische installaties, licht- en krachtinstallaties, gebouwbeheersystemen, domotica-oplossingen,

kruising tussen prefab-beton, staal en hout. “Bij

beveiligingsinstallaties en datanetwerken... En dat alles

dat complexe project, Imagewharf in Amsterdam,

onder het motto “Door techniek een betere toekomst”.

hebben we laten zien waartoe we in staat
zijn. Vandaar dat we door de hoofdaannemer
opnieuw zijn benaderd. Ditmaal om in Rotterdam
voor het nieuwe pand van vlaggenfabriek
Intervlag de staalconstructie in BIM uit te
werken, te fabriceren en te conserveren”, zegt
directeur Joris van Dijk. “Zodoende hebben we
in de engineering rekening gehouden met de
toleranties die de verschillende materialen
kennen. Tevens hebben we de koudgewalste daken gevelgordingen geleverd.”
Het familiebedrijf, dat al vijf generaties meegaat

www.jmvandelft.nl

en bestaat sinds 1878, is breed georiënteerd
en heeft een voorkeur voor speciale werken.
Dijkstaal beschikt over diverse kwalificaties,
waaronder het NEN 1090-1 t/m EXC. 3 en het
VCA**-certificaat, waarmee ook werkzaamheden
met verhoogde risico’s in goede h
 anden zijn. Het
project is uiteraard met vlag en wimpel geslaagd.
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Tekst: Bert Vooijs

TechnoWand groeit: van Aalten
Het kantoor heeft twee bouwlagen, na
plaatsing van een tussenvloer. In de
bedrijfshal zitten onder meer een spuiterij,
assemblageruimtes en opslagruimtes.

Opdrachtgever
TechnoWand Aalten B.V., Aalten
Hoofdaannemer
Rots Bouw, Aalten
Architect
Rinke ter Haar Architectuur, Aalten
Constructeur
Wiggers Ingenieursbureau B.V.,
Varsseveld
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Staalconstructie, dak- en
wandtechniek, bedrijfsdeuren
Eeftink-Rensing, Lichtenvoorde

Vliesgevel kantoorgedeelte
Balink Glas & Aluminium, Heerenveen

E- en W-installaties
Alferink Installatietechniek, Groenlo

Bouwinformatie
Bedrijfspand met bedrijfs- en
kantoorruimte

Grondverzet
Loonbedrijf Mateman, Eibergen

Bouwperiode
2018 – 2019

Groenvoorziening
De Beek Groencreatief, Eibergen

Bruto vloeroppervlakte
Ruim 8.500 m2

Varsseveld • Kantoor

Varsseveld

naar

André de Gelder, bedrijfsleider bij
Rots Bouw uit Aalten: “Een paar
jaar geleden belde TechnoWandeigenaar Arjan Laninga ons op. Zijn
bedrijf was flink gegroeid, dus er was
behoefte aan een nieuw bedrijfspand.
Of wij daar in bouwteamverband
aan wilden meewerken.”

Het nieuwe pand beslaat ongeveer
7.000 m2 grondoppervlak.

Rots Bouw is actief in woning- en
utiliteitsbouw. Naast bedrijfspanden,
winkels en openbare gebouwen in
de regio realiseren ze ook woningen,
woningverbouwingen en klein onderhoud voor particulieren. “Het ontwerp
van dit pand kwam voor rekening
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Alferink feliciteert
Technowand met haar
nieuwe bedrijfspand

Bouwers in
bedrijfsgroen!
• creatieve ontwerpen
• functionele oplossingen
• duurzame aanleg
• periodiek onderhoud
• aanleg (sier)bestratingen
• groen dat leeft

Alferink Installatietechniek
Industrieweg 15
7141 DD Groenlo
+31 (0)544 476 200
info@alferink.nl
www.alferink.nl
Groenloseweg 38, 7151 HG Eibergen
T +31 (0)545 472331
www.debeekgroencreatief.nl
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Varsseveld • Kantoor
Het kantoor kreeg een aluminium vliesgevel,
geproduceerd, geleverd en gemonteerd door
Balink Glas & Aluminium uit Heerenveen.
Verder leverde Balink 29 buitenkozijnen en twee
automatische deuren. (Foto: Tine Goedhart)

van Rinke ter Haar Architectuur uit
Aalten”, zegt De Gelder. “We spraken
een prijs af en begonnen.”
TechnoWand maakt binnenwanden
voor de bouwindustrie en deelt ruimte in. In totaal kreeg het nieuwe pand
ongeveer 7.000 m2 grondoppervlak.
“Het perceel is niet veel groter dan het
gebouw zelf, dus er moest iets bedacht
worden voor het laden en lossen van
vrachtwagens. Het is nu zo geregeld dat
de wagens om het gebouw heen kunnen
en niet vol hoeven te keren. Bij het laden
en lossen staan ze droog.”

Mee ontwerpen en engineeren
Aan de voorkant van het gebouw wordt
een kantorenzone ingericht. André de
Gelder: “Daar komen de verkoopafdeling

en andere ondersteunende diensten.”
Het kantoor heeft twee bouwlagen, na
plaatsing van een tussenvloer. In de
bedrijfshal zitten onder meer een spuiterij,
assemblageruimtes en opslagruimtes.
Begin juni voltooide Rots Bouw het nieuwe
bezoekerscentrum op Nationaal Park
de Hoge Veluwe. Een grote hal voor
ontvangst en exposities, gebouwd onder
architectuur. “Dat hadden we niet kunnen
bouwen zonder 3D-BIM-techniek. Door
die nieuwe technieken komen we steeds
vaker op contractvormen van waaruit
we een stukje verantwoordelijkheid
voor het ontwerp en de engineering
dragen. Voor het project in Varsseveld
was een dergelijke verantwoordelijkheid
er ook, maar viel het wel mee met de
digitale voorbereiding.”

Altijd iets te vieren
Werken in bouwteamverband met
de opdrachtgever als onderdeel

van dat team is bijzonder, maar het
bevalt ook prima, aldus De Gelder.
“Arjan weet natuurlijk veel over de
bouw. Een groot deel van de afbouw
kan hij zelf organiseren. Door het zelf
te doen of door het uit te besteden.
Daar hebben we ons contract ook op
afgestemd. Hetzelfde geldt voor de
inhoudelijke samenwerking. Op die
manier kan Arjan zijn eigen expertise
maximaal inzetten. Voor zijn eigen
nieuwe bedrijfspand!”
Het is een hele verandering voor
TechnoWand: verhuizen van Aalten
naar Varsseveld. “Ze hebben meerdere
keren al hun personeel op de bouw
uitgenodigd als er iets te vieren viel.”
Tijdens de afbouw leent Rots Bouw nog
wel de uitvoerder uit aan TechnoWand:
“Om de continuïteit erin te houden
en zodat we eventuele hobbels samen
kunnen nemen.”

Bestrating en beplanting: duurzaam,
onderhoudsvriendelijk en met uitstraling
De inrichting van de buitenruimte rond het TechnoWand-pand wordt verzorgd door De Beek Groencreatief. Niet alleen realiseren zij de bestrating en groenvoorziening, De Beek maakte ook het inrichtingsplan voor infrastructuur en groenvoorziening en
adviseerde opdrachtgever Technowand over de materiaalkeuze.
De bestrating is (begin juni, red.) inmiddels grotendeels aangelegd en zal voor de bouwvak worden opgeleverd, vertelt Hans
Pennings van De Beek Groencreatief. “In de nazomer bereiden we de groenvoorziening voor. De herfst is het ideale plantseizoen, dus dan maken we het af. In dit geval hebben wij de opdrachtgever een-op-een geadviseerd. Zij stonden open voor onze
ideeën; dat is heel prettig werken. We hebben gekeken hoe we binnen een redelijk budget de zaak mooi konden aankleden.
Je wilt zo’n pand toch wat extra uitstraling geven. Met onderhoudsvriendelijk groen, want ook dat is belangrijk. Dan heb je er
zo lang mogelijk plezier van.”
De Beek Groencreatief werkt vooral in de Gelderse regio, maar bijvoorbeeld ook in Duitsland. “Wij hebben met 10 FTE alle
benodigde disciplines zelf in huis”, vertelt Pennings. “Onze insteek is een duurzaam stukje groen aan te leggen met een mooie
uitstraling. Dat geeft een woning of bedrijfspand meerwaarde. Dit brengt kosten met zich mee, maar door een goede voorbereiding en een doordacht plan bespaar je bij de realisering. En nog belangrijker: op de terugkerende onderhoudskosten.
Investeren in een goed plan betaalt zich altijd terug!”

Industriebouw • juli 2019 • 43

Friese vliesgevel voor kantoor
gedeelte Achterhoeks pand
Het kantoorgedeelte van het gebouw loopt over twee verdiepingen. Voor extra isolatie,
uitstraling en herkenbaarheid kreeg het kantoor een aluminium vliesgevel. Die is
geproduceerd, geleverd en gemonteerd door Balink Glas & Aluminium uit Heerenveen.

De vliesgevel bestaat uit 13 delen. Verder leverde Balink 29 buitenkozijnen en twee
automatische deuren. Manager Tine Goedhart vertelt dat een vliesgevel is opgebouwd
uit aluminium staanders en liggers waar van buitenaf glas wordt ingezet, afgewerkt met
deklijsten. De kozijnen zijn in het geheel meegenomen.

“Balink levert alle combinaties met vlakglas die je kunt bedenken”, zegt Goedhart.
“Bovendien printen we desgewenst keramisch op glas.” Dat alles gebeurt in eigen huis, want
de complete glasproductie vindt plaats in Heerenveen, evenals de productie van aluminium
kozijnen. Er werken 70 mensen bij Balink, een bedrijf dat Tine Goedhart omschrijft als
“drie generaties Friese degelijkheid”.

Over de samenwerking met hoofdaannemer, opdrachtgever en andere betrokkenen is zij
enthousiast. “Wij krijgen vlot antwoord op alle vragen. Als er iets is, dan wordt het opgelost
want er zijn prima contacten over de hele bandbreedte; van directies tot uitvoering. Dat
moet ook, omdat wij niet bepaald om de hoek wonen. We proberen het elkaar op de
bouw zo gemakkelijk mogelijk te maken. En de klant is goed voor zijn geld, dat is ook
belangrijk. Wij ervaren het als een heel plezierig co-makerschap op alle fronten, waarbij
ons vakmanschap optimaal tot zijn recht komt!”
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Varsseveld • Kantoor

Actief betrokken bij ontwerp
De complete gebouwinstallatie aan de Lireweg in Varsseveld valt onder de verantwoordelijkheid van Alferink Installatietechniek
uit Groenlo. Elektrische installaties, werktuigbouwkundige installaties, klimaatregeling en zo meer.
“In de productieafdelingen van TechnoWand zorgen wij dat straks de machines kunnen draaien”, vertelt directeur Laurens
Grashof van Alferink. Dat zijn machines voor bijvoorbeeld houtbewerking, metaalbewerking en logistiek. “We leggen voedingen
aan, databekabeling, warmte, koeling, al dat soort onmisbare onderdelen. Zo zorgen we dat straks alles naar behoren werkt.”
Alferink levert installatietechniek in de breedste zin van het woord: elektrotechniek, werktuigbouw, regeltechniek, service en
onderhoud. Ook de installaties en toebehoren voor het kantoorgedeelte in Varsseveld, waar ze op dit moment hard aan het
werk zijn. In de productiehal wordt nu langzaamaan gewerkt aan de inrichting van het machinepark.
Specifiek aan dit project was de voorbereiding, aldus Grashof: “Er werd uitgevraagd op basis van een Programma van Eisen
en een voorlopig ontwerp. Wij raakten op die manier actief betrokken bij het definitief ontwerp en het uitvoeringsontwerp.
Samenwerkend met de andere partijen brachten we onze kennis in en droegen bij aan de engineering. We vertaalden de
gestelde eisen naar het project zelf: iets wat je echt maken kunt en maken gaat.”

Laat je insiperen !

www.balink.nl

Aluminium

95 jaar familiebedrijf
Glas- en aluminium specialist

De beste oplossing voor gevels,
kozijnen, puien en deuren.
“Vertrouwen en tevredenheid van de
klant staat bij ons voorop”.

Balink levert:
kwaliteit, ervaring en maatwerk

Industriebouw • juli 2019 • 45

Kantoor • Varsseveld

“DE VAKMENSEN VAN ROTS BOUW HEBBEN DE
KENNIS EN ERVARING OM BINNEN UW BUDGET
HET OPTIMALE UIT UW IDEAAL TE HALEN .”
Ronald van der Sligte, uitvoerder Rots Bouw

Broekstraat 24, 7122 LC Aalten
Postbus 230, 7120 AE Aalten
T 0543 49 50 10
E info@rotsbouw.nl

Rots Bouw is een allround bouwbedrijf gespecialiseerd
in de woning- en utiliteitsbouw.
We voeren werken uit voor professionele opdrachtgevers en we (ver)bouwen voor particulieren.
U vindt onze projecten voornamelijk in Gelderland.

WONINGBOUW

SCHOLEN

www.rotsbouw.nl

SPORTHALLEN

BEDRIJFSPANDEN

KANTOREN

Daken, wanden, bedrijfsdeuren en
staalconstructie in één hand
Voor de bouw van het bedrijfspand van TechnoWand aan de Lireweg in Varsseveld is de gecoate staalconstructie gefabriceerd en
gemonteerd door Eeftink-Rensing Staalbouw BV uit Lichtenvoorde. Naast de staalconstructie was dit bedrijf ook verantwoordelijk
voor de dak- en wandtechniek en het leveren en plaatsen van de bedrijfsdeuren.
“Dat gaat om bijvoorbeeld overheaddeuren en brandroldeuren”, vertelt Marcel Eekelder van Eeftink-Rensing. “TechnoWand is
specialist in systeemwanden, dus bij het realiseren van de (externe) wandtechniek werken we indirect voor een soort collega. Zij
de binnenkant, wij de buitenkant. Dat vult elkaar mooi aan!”
Vast aanspreekpunt
Eeftink-Rensing bouwt, in opdracht, diverse utiliteitswerken in de Gelderse regio. Staalconstructies voor hallen, stallen, woningen,
parkeergarages, sportaccommodaties en bijvoorbeeld kunstwerken. “Dat constructiewerk doen we met eigen mensen. Van de
tekenaar tot de monteurs. Wel zo vertrouwd.” De opdrachtgever, bij dit project is dat dus Rots Bouw, heeft binnen Eeftink-Rensing
één vast persoon als aanspreekpunt. Dat biedt veel voordelen voor die opdrachtgever. “Temeer omdat ze met die ene persoon alles kunnen bespreken en regelen voor niet alleen de staalconstructie, maar ook de bedrijfsdeuren en de dak- en wandtechniek.”
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Tekst: Ton vd Laar

De kantoorvleugels,
zoals ze er na de
renovatie uit zullen zien.

Het gemeentehuis van de gemeente
Geldrop-Mierlo ondergaat momenteel
een grote verbouwing en renovatie,
uitgevoerd door bouwbedrijf
Moeskops. Architectenbureau
Reset Architecture verzorgde het
bouwkundig ontwerp, Burobas
ontwierp het interieur. Nog deze zomer
zal de oplevering plaatsvinden.

Bestuur, politiek en publiek
ontmoeten elkaar in transparant

gemeentehuis
Open en licht
Het gemeentehuis bestond uit een
monumentale villa uit 1868 met
daaraan vastgebouwd twee onderling
verbonden kantoorvleugels uit de jaren
tachtig. Theo Mathijssen van Reset
Architecture vertelt over de verbouwing.
“We hebben de aanbouw ‘losgeknipt’ van

Opdrachtgever /
bouwmanagement
Gemeente Geldrop-Mierlo / cluster
vastgoed

de villa, zodat deze zijn monumentale
status beter laat zien. De bestaande
kantoorvleugels uit 1985 hebben we,
met respect voor het originele ontwerp,
geheel gerenoveerd. Tussen die vleugels
komt op de verdiepingen, boven de
publiekshal, een nieuw multifunctioneel
vergadercentrum met een open en

Adviseur bouwfysica
Stichting W/E Adviseurs duurzaam
bouwen, Eindhoven

Bouwprogramma
Verbouwing, renovatie en herinrichting
van publieks- en kantoorruimte

Bouwkundig ontwerp
Reset Architecture, ’s-Hertogenbosch

Hoofdconstructeur
Bouwtechnisch Adviesbureau
Ad Wouters BV, Mierlo

Bouwperiode
Mei 2018 – augustus 2019

Interieurontwerp
Burobas, Eindhoven

W-installaties
CSB Installatietechniek, Budel

Bruto vloeroppervlak
(nieuwbouw)
750 m2

Hoofdaannemer
Moeskops’ Bouwbedrijf BV, Bergeijk

E-installaties
ETB Van Keulen BV, Nuenen

Bruto vloeroppervlak (renovatie)
3945 m2

Adviseur E- en W-installaties
Dynatherm, Zaltbommel

Vaste inrichting
Janssens Projectinrichting, Mierlo
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Gemeentehuis • Geldrop
De aanbouw en de villa,
voordat beide werden
‘losgeknipt’.

De bestaande kantoorvleugels
uit 1985 worden, met respect
voor het originele ontwerp,
geheel gerenoveerd.
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De aanbouw wordt ‘losgeknipt’ van
de villa, zodat deze zijn monumentale
status beter laat zien.

licht karakter. Voor raadsvergaderingen
is de ruimte in een mum van tijd
omgebouwd tot een zaal waar
120 bezoekers terecht kunnen.”
Edwin Maas, projectleider vastgoed bij
de gemeente Geldrop-Mierlo, is enthousiast over het project. “We wilden
het bestaande gemeentehuis uit 1985
verbouwen en verduurzamen en dat is
goed gelukt. Zo is de nieuwbouw voorzien van Triple-glas, zijn de kozijnen
vervangen, met verbeterde kierdichting
en HR++ glas en wordt het gebouw
verwarmd en gekoeld door warmtepompen. Op het dak ligt ruim 200 m2
aan zonnepanelen. De balies van de publiekshal, die in 2013 zijn gerenoveerd,
worden weer teruggeplaatst. Kortom:
met dit opgeknapte gebouw kunnen we
weer tientallen jaren vooruit en hebben
we er straks 160 vernieuwde werk-

plekken bij. We krijgen een open en
duurzaam gebouw, echt herkenbaar als
gemeentehuis. Een plek waar bestuur,
politiek én publiek elkaar kunnen ontmoeten.”

Gasloos
Met de verbouwing al in volle gang
werd bekend dat de gaskraan in Groningen dichtgaat. Nieuwe gebouwen
moesten voortaan gasloos zijn. Hoewel
deze nieuwe regel niet gold voor de
verbouwing van het gemeentehuis, wilde
Geldrop-Mierlo het goede voorbeeld
geven voor haar burgers door het gebouw toch gasloos te maken. Een besluit
met gevolgen: bestaande leidingen en
radiatoren moesten eruit, de capaciteit
van het geplande VRF-systeem moest
vergroot worden, er waren extra zonnepanelen nodig en de gehele schil van
de bestaande bouwdelen moest extra

Op het dak ligt
ruim 200 vierkante
meter aan
zonnepanelen.
geïsoleerd worden. Ook werd besloten de
aangelegde vloerverwarming slechts als
bijverwarming, tot 18 graden, te gebruiken. Een laagtemperatuur systeem kon
zo het benodigd opgesteld verwarmingsvermogen reduceren met 60 procent.
Een en ander vergde een enorme extra
inspanning van alle partijen. Voor
projectleider Mart Wils van Moeskops
is dat een van de redenen om straks
vol trots terug te kijken op het project.
“De samenwerking, het overleg waarbij
soms flink met de vuist op tafel werd
geslagen, maar altijd een oplossing werd
gevonden. Dat is zoals het moet.”
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Tekst: Loek Schaap

Grootsch

Opdrachtgever
Simian BV, Westerbroek
Adviseurs
Bouwkundig Bureau Juk, Assen
Bruggink Bouwbegeleiding &
Uitvoering, Stadskanaal
Ingenieursbureau Hado BV,
Appingedam
Hoofdaannemer
BAM Bouw en Techniek BV - Regio
Noord
E- en W-installaties
Croonwolter&dros, Rotterdam
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Betontechniek,
wapeningsleverancier
Buigcentrale Steenbergen BCS,
Hoogeveen
Vloeren en fundering
Betontechniek Zuid-Oost Drenthe,
Nieuw-Amsterdam
Dak-, staal- en wandbekleding
Bijkon Staal- en Systeembouw,
Harkema
Monolith betonvloer
Frankema Multivloeren BV, Creil

Ophoging, bouwrijp en
terreininrichting
Van der Wiel Holding BV, Drachten
Aluminium kozijnen
Intal BV, Opmeer
Industriële deuren
ASSA ABLOY Nederland BV,
Raamsdonksveer
BVO
16.700 m2
Bouwperiode
Maart 2019 – oktober 2019

Westerbroek • Bedrijfshal

halige

uitbreiding voor
online drukkerij Simian
Online drukkerij Simian, het moederbedrijf van Reclameland, Drukland
en Flyerzone, breidt uit. Hoofdaannemer BAM Bouw en Techniek BV
is volop aan het bouwen op de aangekochte grond naast het huidige
pand van de uitgeverij in Westerbroek. In de nieuwbouw wil het bedrijf
nieuwe afdelingen opzetten en zich meer toeleggen op grootformaat
drukwerk zoals vlaggen, banners, spandoeken en plaatmaterialen.
Ook de stijgende vraag naar plexiglas, aluminium en textiel willen zij
blijven beantwoorden met de geplande groei. Het nieuwe pand wordt
aan het huidige pand vastgekoppeld.

Het betreft een staal
constructie met sand
wichbeplating tegen de
gevel; de betonvloeren
worden gestort en
monolith afgewerkt.
Het nieuwe pand
wordt aan het
huidige pand
vastgekoppeld.
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BOUWKUNDIG ADVIES
OP MAAT

BOUWKUNDIGE KEURINGEN

bij opleveringen & bij aan- of v er koop

BOUWKUNDIG TEKENWERK

ontwerp & advies

BOUWMANAGEMENT

projectbegeleiding & directiev oer in g en t oez ich t

CARRY VAN BRUGGENWEG 12 - 9408 DJ ASSEN
+31 6 53 65 48 51
INFO@BOUWKUNDIGBUREAUJUK.NL
WWW.BOUWKUNDIGBUREAUJUK.NL
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Westerbroek • Bedrijfshal
In de nieuwbouw wil het bedrijf
nieuwe afdelingen opzetten en zich
meer toeleggen op grootformaat
drukwerk zoals vlaggen, banners,
spandoeken en plaatmaterialen.

De nieuwbouw zorgt voor een behoorlijke volumineuze uitbreiding, waarbij
Bouwkundig Bureau Juk zich over het
ontwerp heeft gebogen. Na het bouwkundig teken- en rekenwerk realiseert
BAM Bouw en Techniek (Regio Noord)
de nieuwe bedrijfshal van 16.700 m2 omtrent bouwkundige zaken, zoals de wanden, de daken, de constructies, de laaden loaddocks en de sprinklerinstallatie.
Projectleider Henk Stuut: “Het betreft een
staalconstructie met sandwichbeplating
tegen de gevel; de betonvloeren worden
gestort en monolith afgewerkt. Overigens heeft opdrachtgever Simian ook
een aantal zaken in eigen beheer.”

is aangepast qua staal en liggers, maar
het pand kent bijvoorbeeld ook minder
doorvoeringen door de wand en kent
daardoor ook minder werk.”

Optimalisaties voor de constructies

Tijdens de bouw blijft de productie
draaien. Uiteindelijk worden op een later
tijdstip de doorgangen gemaakt van de
nieuwe hal naar de bestaande hal. Stuut:
“We hebben het strak gepland. Het is
voor alle partijen alle zeilen bijzetten.”
Piersma: “Bijzonder is hier dat wij een
hal aanbouwen die drie keer groter is
dan de bestaande. Waarbij de grootte wel
een uitdaging is.”
Over de samenwerking met de opdracht
gever merkt Stuut op: “De manier
waarop wij het realiseren is dat wij hen
de vrijheid geven om ook zelf zaken in
eigen opdracht uit te zetten. Dat is wel
een bijzonder concept. De communicatie daarin is natuurlijk heel belangrijk.”
Piersma tot slot: “Ze hebben een hele
vrije open benadering, zeer prettig.”

Werkvoorbereider Jeroen Piersma: “In het
voortraject hebben wij met de opdrachtgever gekeken om het gebouw zo efficiënt mogelijk te maken en hebben wij
optimalisaties daarin gevonden.” Stuut
vult aan: “De staal- en dakconstructie

Binnen het ontwerp wordt rekening
gehouden met de benodigde ruimte voor
de twintig meter lange, zestig ton zware
Komori drukpersen voor het groot
formaat drukwerk. Piersma: “De hal kent
daarom vrije overspanningen van veertig
meter. Grote vakwerkspanten die in
twee delen aan elkaar gemonteerd zijn
en die met de kraan in één keer omhoog
gehesen worden.”

Drie keer grotere aanbouw

Online drukkerij Simian krijgt
een grootschalige uitbreiding. De
nieuwe bedrijfshal wordt maar
liefst 16.700 m2 groot.

Industriebouw • juli 2019 • 53

Nadat de kaveloverdracht had
plaatsgevonden heeft DBG bouw- en
reststoffen de aangekochte grond
bouwrijp gemaakt. Ook verzorgde
DBG de terreininrichting.

Samen maken we er werk van!
Nog voordat drukkerij Simian uit Westerbroek het eigendomsrecht had verkregen was DBG bouw- en reststoffen reeds
betrokken bij het later aangekochte naastgelegen perceel. “Wij hebben eind 2018 voor de vorige eigenaar GREEN Real
Estate BV een totaalconcept verzorgd. Dat bestond uit de ophoging van het toekomstige bedrijfsterrein tot een vooraf
afgesproken peil met grond (maximale kwaliteitsklasse industrie), inclusief de coördinatie en de administratie”, zegt
Lammert Marinus, bedrijfsmanager bij DBG bouw- en reststoffen, dochteronderneming van Van der Wiel Holding BV
uit Drachten. “Binnen de holding zijn wij als DBG de specialist in het ophogen van industrieterreinen. Nadat de kavel
overdracht aan Simian had plaatsgevonden voor de grootschalige uitbreiding van hun bedrijfsruimte heeft de online
uitgeverij op haar beurt onze moedermaatschappij weer gevraagd om de aangekochte grond bouwrijp te maken en de
terreininrichting te doen. Zo is ons andere dochterbedrijf Van der Wiel Infra & Milieu ook in beeld gekomen.”
Marinus: “Zo maken wij altijd gebruik van onze eigen transportafdeling, en heb je met de andere divisie Transport &
Handel een mooi driehoekje. Dat is ook de kracht van ons bedrijf: door de synergie binnen ons bedrijf komen ook de andere werkmaatschappijen in beeld. Ongeacht waar je binnenkomt, is dat ons onderscheidend vermogen tegelijkertijd.”
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Westerbroek • Bedrijfshal

Bouwkundig
tekenwerk voor
volumineus
drukwerk
De grootschalige uitbreiding van de bedrijfsruimte in
Westerbroek van online uitgeverij Simian kent uiter-

Druk(werk)
met bouwen
met beton
Bij de grootschalige uitbreiding van de bedrijfsruimte
in Westerbroek van online uitgeverij Simian is ook
Frankema Multivloeren BV uit Creil betrokken. “In de
nieuwbouw gaan wij een begane grondvloer storten
en monolith afwerken. Het betreft 16.680 vierkante

aard ook een voortraject met een ideeënuitwisseling,

meter, 4.180 kuub, en zal in acht fases in een tijdsbestek

bouwkundig tekenwerk en de zoektocht naar een

van tien weken worden gestort”, zegt Stefan Frankema.

passende aannemer. Livius Juk over dit voorwerk: “Eerst
hebben wij, als Bouwkundig Bureau Juk BV, het schets-

De betonspecialist, die overigens dit jaar zijn 30-jarig
jubileum viert, kan alle projecten van groot tot klein
aan. Het storten van het beton en het afwerken ervan

plan overlegd. In bouwteamverband met de construc-

is daarbij de hoofdmoot. “We doen veel infrastructurele

teur en de coördinator op dit werk hebben wij daarna

werken en parkeergarages, het grotere segment.”

het bouwkundig tekenwerk verzorgd, noodzakelijk
voor de vergunningaanvraag. Vervolgens heb ik de
werkomschrijving gemaakt, waarna de aanbestedings-

In haar relatief korte bestaan heeft het bedrijf al mogen
participeren in vele prestigeprojecten zoals het Rijksmuseum, Paleis van Justitie Amsterdam, Gelredome en
Ziggo Dome. Frankema: “Voor hoofdaannemer BAM zul-

fase kon worden ingeleid. Wij zijn een bouwkundig

len we binnenkort bij Paleis Het Loo de gehele onder-

bureau, onze hoofdzaak ligt in het tekenwerk, bouwad-

keldering storten. Daarnaast vergeten we ook zeker de

vies en inspectiewerk voor alle bouwkundige discipli-

kleine projecten niet, net zo leuk én belangrijk.”

nes. Tegelijkertijd is de industrie ook een speerpunt.
Wij werken voor derden op inhuur veel voor industriële
bedrijven. Daarvoor verzorgen wij de inspecties van
vloeistofdicht beton tot staalconstructies.”
“Drukkerij Simian kent een behoorlijke volumineuze
uitbreiding. Een bijzonder project, waarbij er een goede
samenwerking was binnen ons bouwteam en met de
opdrachtgever”, aldus Juk.
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Tekst: Natasja Bijl

Hoofdaannemer
voor dit project was
Ouwehand Bouw
Gorinchem BV.

Architect
Van Egmond Architecten, Noordwijk
Hoofdaannemer
Ouwehand Bouw Gorinchem BV.,
Gorinchem
E- en W-installatie
Terberg totaal Installaties, Plaats
Vloeren
DIBA Groep, Plaats
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Vlaardingen • Medisch Centrum

Nieuw medisch

centrum

In de Vlaardingse wijk Park Hoog
Lede is Medisch Centrum Hoog Lede
gerealiseerd, waar onder andere
huisartsen, fysiotherapeuten
en ander soort zorgspecialisten
dagelijks praktijk houden. De
nieuwbouwplannen waren er al langer,
het duurde alleen even voordat alles
rond was qua vergunningen en er
daadwerkelijk ‘groen licht’ gegeven
werd, maar eenmaal bezig is in rap
tempo een prachtig pand neergezet.
Op 21 juni 2018 is er met de bouw
gestart en op 29 april jl. werd het
werk volgens planning opgeleverd.
Hoofdaannemer voor dit project was
Ouwehand Bouw Gorinchem BV.

Metselwerk
Metselbedrijf Leenman BV.,
Sliedrecht
Bouwprogramma
Juni 2018 – april 2019
Bruto vloeroppervlakte
1540 m2
Bouwkosten
€ 2.850.000,- (incl. BTW)
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Een knap staaltje
vakmanschap!
In opdracht van hoofdaannemer Ouwehand Bouw
heeft Metselbedrijf Leenman BV. al het steiger- en
metselwerk van het Medisch Centrum Hoog Lede te
Vlaardingen uitgevoerd. Vooral het metselwerk van dit
fraaie gebouw, was een hele uitdaging die Metselbedrijf
Leenman BV. met erg veel enthousiasme is aangegaan.
“Dit project heeft eind vorig jaar, in de laatste twee
maanden van 2018, voor ons gespeeld. In totaal zijn
we er met circa vijf metselaars bezig geweest, onder
wie ook onze projectcoördinator André Schild die veel
ervaring heeft in speciale projecten”, vertelt Dingeman
Leenman, directeur-eigenaar. “Wat zo bijzonder was aan
dit gebouw, is het staand metselwerk, dus stenen die
rechtop staan. Verder staan er twee rondingen ter
plaatse van de entree van dit pand. Dit vraagt om veel
kennis en vakmanschap.”
“Om in staand verband te kunnen metselen heb ik
steeds lange profielen horizontaal gebruikt, waaraan
verticale draden bevestigd konden worden, waarlangs
rechtop gemetseld kon worden. Zelf oplossingen en
constructies verzinnen, is waar wij goed in zijn”, aldus
André Schild.

Pointmasteren
“De techniek die wij gebruiken is pointmasteren.
Volgens de traditionele manier werd een muur met

Slijtvaste gietvloer
Voor dit werk heeft DIBA Groep een gietvloer aangelegd,
in totaal 1200 m2, in betonlook. “De vloer is tweekleurig
en heeft een matte uitstraling, waardoor vuil en vlekken
minder goed zichtbaar zijn”, vertelt Dennis van der Sanden, projectleider. “Om slijtage tegen te gaan is de vloer
tweemaal met transparante lak bewerkt met een zekere
antislipwaarde. Dit laatste is belangrijk voor de veiligheid, zeker in een algemene ruimte als deze waar mensen
mogelijk met nat schoeisel naar binnen gaan.”
De planning van het project verliep voorspoedig. Van der
Sanden: “Wij hebben de vloer in vier fasen aangebracht
en waren steeds een week per fase bezig. Tussendoor

metselspecie gemetseld. Hierbij worden de voegen

hebben de andere partijen hun werk kunnen doen.” Het

op diepte uitgekrabd, waarna voegmortel wordt

meedenken en op maat aanbrengen van vloeren, geschikt

aangebracht. Met het pointeren wordt de voeg na de

voor verschillende gebruikersruimten, is waar DIBA Groep

droogtijd van de specie met een Pointmaster op de

in uitblinkt. “Wij leveren onderhoudsvriendelijke vloeren

juiste diepte gladgestreken. Zo hoeft geen hechting

van een hoge kwaliteit en zijn een kei in ontzorgen. De

plaats te vinden tussen voegsel en metselspecie en is de

eindgebruiker van dit project was heel enthousiast over

hardheid en kwaliteit van de voeg optimaal!”

het eindresultaat!”
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Vlaardingen • Medisch Centrum

Bijzonder aan dit gebouw is het
staand metselwerk, dus stenen
die rechtop staan. Verder staan
er twee rondingen ter plaatse
van de entree van dit pand.

Koperslagerstraat 16
5405 BS UDEN
0413 27 41 05
06 150 72 607
dennis@dibagroep.nl
www.dibagroep.nl

“De opdrachtgever, Hoog Lede Vastgoed
BV. heeft voor ons gekozen door middel van een aanbestedingstraject. Hierin
waren prijs en ervaring doorslaggevend”,
vertelt Jeroen Boulonois, projectleider.
“Volgens bestek waren we aan een
aantal specifieke leveranciers gebonden,
maar verder zijn wij vrij geweest om
in overleg met onze opdrachtgever de
materiaalkeuzes te maken, en te kiezen
voor partijen met wie wij wilden samenwerken. Hierbij ging het om een stuk
vertrouwen, geloven dat je zo’n werk met
elkaar tot een goed einde weet te brengen. O
 uwehand Bouwen & O
 ntwikkelen
is sterk in het aansturen van de verschillende disciplines, het bewaken van de
planning en het begeleiden en ontwikkelen van het totale bouwproces. Om de
datum van oplevering steeds in ogenschouw te houden en niet voor verrassingen te komen staan, hebben we wekelijks
intern overleg gevoerd en onze bevindingen vertaald tijdens de bouwvergadering
waarbij de opdrachtgever aanwezig was.
Voor ons was dit geen omvangrijk of
uiterst bewerkelijk project. Wat wel bijzonder was, was dat de volledige afbouw
ook in het project is meegenomen. Het
betrof dus geen casco oplevering. Met
name in die afbouwperiode was het nog
wel eens passen en meten in de planning, om elkaar niet in de weg te lopen
en geen beschadigingen aan bijvoorbeeld
wandafwerkingen te veroorzaken.”
Ouwehand Bouwen & Ontwikkelen heeft
verschillende disciplines in huis en richt
zich zowel op woning- als utiliteitsbouw.
Het bedrijf heeft veel ervaring in de ontwikkeling en begeleiding van gebouwen
in de zorgsector, denk aan ouderenvoorzieningen en zorgcomplexen. Het bedrijf
heeft een vestiging in Katwijk en in
Gorinchem en opereert landelijk.
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Nationaal Tenniscentrum • Amstelveen

Opdrachtgever
Netjes Beheer B.V., Amstelveen

Bouwbedrijf
Vaessen B.V., Raamsdonksveer

Ontwerp
Vaessen Architecten en Ingenieurs,
Raamsdonksveer

Parkeerdek
Elro, Alkmaar
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Aanleg banen
Rekre Sport B.V., Baarn

Bouwprogramma
Parkeergarage, tennishal en
tennisbanen
Bouwperiode
Februari 2018 – september 2019

Tekst: Margot Visser

Het NTC wordt één
centrale locatie met
alle faciliteiten die
tennistalenten nodig
hebben om weer
aansluiting te vinden
met de wereldtop.

Met de bouw van het Nationaal
Tenniscentrum in Amstelveen zet
de KNLTB naar eigen zeggen een
belangrijke stap voor de toekomst
van het tennis in Nederland. Op
‘het Papendal van de tennissport’
beschikken talenten straks over
de beste trainingsfaciliteiten. Ook
het bondskantoor van de KNLTB,
nu gevestigd in Amersfoort,
verhuist mee.

Kloppend hart van de Nederlandse

Tennissport
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Trainen op Grand Slam-banen
Toptennissers en talenten die komen trainen op het Nationaal Tenniscentrum in Amstelveen kunnen dat straks doen
op verschillende baansoorten. Op het betonnen parkeerdek komen vier gravelbanen (baansoort van Roland Garros),
buiten twee DecoTurf hardcourtbanen (baansoort van de US Open) en in de nieuwe hal vier (vloer)verwarmde Plexipave banen (baansoort van de Australian Open).
Als specialist en enige licentiehouder in de Benelux van DecoTurf en Plexipave banen was Rekre Sport de aangewezen
partij om deze aan te leggen. Daarnaast levert Rekre Sport ook alle aanverwante producten zoals netten, netpalen,
scoreborden etc.
Het aanleggen van de gravelbanen op het parkeerdek had nog wel wat voeten in aarde, zo vertelt mede-eigenaar
Serge Bos. “De normale constructienormeringen konden hier niet worden aangehouden vanwege te grote belasting
van het dak. De opbouw van de banen is daarom aangepast: in plaats van 40 cm dik (zand/lava/gravel) zijn ze 25 cm
(lava/gravel). Ten behoeve van de afwatering zijn drainmatten aangelegd.”
Hij noemt het project een mooi visitekaartje. “Alles wat we als bedrijf bieden zit erin: banen, onderhouds- en inrichtingsmaterialen. We zijn er trots op aan dit project te hebben meegewerkt.”
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Amstelveen • Nationaal Tenniscentrum
In totaal telt het complex veertien buitenbanen
(hardcourt en gravel) en veertien indoorbanen.

Het Nationaal Tenniscentrum (NTC)
verrijst op het terrein van Sportpark
De Kegel, aan de Bovenkerkerweg in
Amstelveen. Dit is het onderkomen
van tennisvereniging TV De Kegel en
daarnaast bevinden zich hier ook een
bowlingcentrum, een bistro en Grand
Hotel Amstelveen. Dit complex is sinds
de bouw in de jaren zeventig in handen
van de Amstelveense vastgoedontwikkelaar Netjes Beheer B.V. Zij zijn tevens
de opdrachtgever van de nieuwbouw van
het NTC; de KNLTB gaat huren.

Alle faciliteiten
Het NTC wordt één centrale locatie
met alle faciliteiten die tennistalenten
nodig hebben om weer aansluiting te
vinden met de wereldtop en een plek
vol tennisbeleving waar toptennis
en breedtetennis samenkomen. Met
Grand Hotel Amstelveen op het terrein
is er volop ruimte voor het organiseren
van tennisevents, trainingskampen,

teambuildingsactiviteiten, vergaderingen
en congressen.

Banen op parkeerdek
In totaal telt het complex veertien
buitenbanen (hardcourt en gravel) en
veertien indoorbanen. Deels gaat het
om bestaande banen van TV De Kegel:
acht gravelbanen en zes indoorbanen.
Nieuw aangelegd voor de KNLTB zijn
zes buitenbanen (vier gravel en twee
hardcourt) en vier vloerverwarmde
indoorbanen in de nieuwe hal. Het
complex beschikt over de meest
geavanceerde meetapparatuur, fitnessen fysioruimtes, medische voorzieningen, horecagelegenheid en kantoren. Onder het complex ligt een parkeergarage.
Bijzonder is dat de vier nieuwe gravel
banen op het p
 arkeerdek zijn aangelegd.

Design & Build
Eigenaar Netjes Beheer begon met de
aanleg van de parkeergarage. Aanslui-

‘Het NTC wordt één
centrale locatie met
alle faciliteiten die
tennistalenten nodig
hebben om weer
aansluiting te vinden
met de wereldtop’

tend heeft Vaessen B.V. uit Raamsdonksveer de opdracht gekregen om de nieuwe
tennishal te realiseren. Vaessen B.V. is
een bouwbedrijf gespecialiseerd in maatschappelijk vastgoed, waaronder sportcomplexen. De opdracht is als Design &
Build-contract verstrekt.
Op 22 februari 2018 werd de eerste paal
geslagen. Per 1 september 2019 zal de
KNLTB het nieuwe complex betrekken.

Het dak van de
tennishal en
kantoren (3.881 m2)
wordt voorzien van
zonnepanelen.
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Nationaal Tenniscentrum • Amstelveen

Specialist in hoogwaardige daken
“Als een ander zegt ‘het lukt niet’, wordt het voor ons interessant”, zo typeert Cees Jongbloed, vestigingsmanager van
Elro Alkmaar, zijn bedrijf. Het dakbedekkingsbedrijf realiseerde in opdracht van Netjes Beheer B.V. het dakbedekkingssysteem op het betonnen dak van de parkeerkelder. Op dit dak (4.920 m2) liggen vier tennisbanen (gravel) en een
speel- en recreatieplaats. De hoogwaardige constructie is zodanig ontworpen dat deze een verwachte levensduur van
dertig jaar waterdicht heeft.
Het dak van de tennishal en kantoren (3.881 m2) is tevens door Elro vervaardigd in opdracht van bouwbedrijf Vaessen.
Dit dakvlak wordt voorzien van zonnepanelen. Doordat op de dakbedekking een wit gecoate leislag is aangebracht,
wordt het licht gereflecteerd en leveren de panelen een hoger rendement.
Elro bracht ook een veiligheidssysteem aan, waardoor het onderhoud aan de dakbedekking en panelen op een veilige
manier kan plaatsvinden. Elro Dakveiligheid, een aparte divisie van Elro, gevestigd in Gorinchem, leverde dit systeem.
Jongbloed: “Voor ons was dit een niet alledaags project: het komt niet vaak voor dat we een ondergrond voor tennisbanen leveren. We zijn er trots op te hebben meegewerkt aan dit prestigieuze complex.”

ALLE BEWEZEN BAANSOORTEN ONDER 1 DAK
AL ONZE BAANSOORTEN ZIJN ERKEND EN GECERTIFICEERD OP DE NOC*NSF SPORTVLOERENLIJST

De officiële baan van de Australian Open

De officiële baan van de US Open

TennisPro
Vision

Gravel onder afschot

Roodzand Kunstgras, het gravel alternatief

Dé Nederlandse padelbaan

Kunststof modulaire vloer

Fieldmanager

Hoenderparkweg 48a
7335 GV Apeldoorn
T 055 541 30 05

Avelingen West 27a
4202 MS Gorinchem
T 0183 630 633

Fluorietweg 16d
1812 RR Alkmaar
T 072 540 77 70

Ekkersrijt 4503
5692 DN Son
T 0499 49 49 00

www.elroduurzamedaken.nl
info@elroduurzamedaken.nl

Tolweg 9, Baarn 0031 (0)71-522 35 35 info@rekresport.com
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Wierden • Bedrijfspand Kemperink

Tekst: Astrid Berkhout

De splinternieuwe bedrijfshal
heeft een oppervlakte van
700 m2. De hal is zes meter hoog
en bij de hoofdentree zijn er twee
verdiepingen aangebracht.

Nieuwe bedrijfshal Kemperink
Bedrijfswageninrichting in
Bij het ontwerp stond de core
business van het bedrijf centraal.
Het gebouw moet vooral praktisch
en functioneel zijn.

Wierden

Kemperink Bedrijfswageninrichting begon ooit in een pand van 200 m2 aan de
Twentepoort Oost in Almelo. Inmiddels is het bedrijf deze locatie ontgroeid en
is nieuwbouw gerealiseerd op bedrijventerrein Weuste-Noord in Wierden. In
maart 2019 is het splinternieuwe bedrijfspand in gebruik genomen. Het ontwerp
voor de nieuwbouw is afkomstig van architectenbureau Architom uit Denekamp.
Rob Holtkamp van Holtkamp Bouw: “Het is een modern gebouw geworden met
een minimalistische uitstraling. Bij het ontwerp stond de corebusiness van het
bedrijf voorop; het moest allemaal vooral praktisch en functioneel zijn, zodat de
medewerkers van Kemperink er goed in kunnen werken, met alle voorzieningen
die ze nodig hebben.”

Opdrachtgever
Kemperink Bedrijfswageninrichting,
Wierden
Architect
Architom, Denekamp
Hoofdaannemer
Holtkamp Bouw, Almelo

Vloeren
Jadi Vloeren, Rijssen

Bouwprogramma
Bedrijfshal, inclusief kantoor

Staalbouw
Kamp Staalconstructies, Almelo

Bouwperiode
September 2018 – maart 2019

Schilderwerk
Boomkamp Schilders, Borne

Bruto vloeroppervlakte
700 m2

Engineering en Installatiegroep
Moekotte Groep, Enschede
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Staalvezel
versterkte vloer

Spuiten
en rollen

De vloer van de nieuwe bedrijfshal van Kemperink moet

Om een strakke, moderne uitstraling te krijgen, is het

uiteraard tegen een stootje kunnen. Er zal immers veel
vuldig overheen worden gereden met flink wat gewicht.
Om die reden heeft Jadi Vloeren uit Rijssen een staal
vezel gewapende vloer aangelegd.
“Wij verzorgen alles wat bij het aanleggen van be

bedrijfspand waar nodig vakkundig afgewerkt met een
mooie verflaag. Deze klus was in de vertrouwde handen
van Boomkamp Schilders uit Borne.
“In de hal hebben we alleen de deuren en kozijnen ge
daan”, aldus Frank Boomkamp van Boomkamp Schilders.
“Er zijn systeemplafonds aangebracht dus daar hoefde

tonvloeren komt kijken, van begin tot eind”, vertelt

verder niets aan te gebeuren, en hetzelfde geldt voor de

Didrich Jansen van Jadi Vloeren. “Gezien het gebruik is

wanden. In de kantoorruimte en de kantine hebben we

een staalvezel versterkte vloer uitermate geschikt voor
dit pand. Op basis van de belasting die de vloer moet
kunnen dragen, opgegeven door Holtkamp Bouw BV,
hebben wij berekend hoe dik de vloer moet worden
en welke samenstelling het betonmengsel exact moet
hebben. In dit geval hebben we er 25 kilo staalvezel

zowel de deuren en de kozijnen, als de wanden onder
handen genomen. Op de wanden hebben we eerst
glasvezelbehang aangebracht, dit gebeurt tegenwoordig
allemaal machinaal. Vervolgens zijn de wanden geschil
derd met Sigma verf, kleur RAL 9010. Waar we bij de
wanden, gezien de relatief beperkte oppervlakte, hebben
gekozen voor ouderwets sauzen, hebben we de deuren

per kuub beton in verwerkt. In totaal ging het om een

en de kozijnen juist gespoten. Spuiten is snel en zorgt

oppervlakte van 635 vierkante meter. We hebben ook

voor een super glad resultaat, zonder strepen. Het was

dilatatievoegen aangebracht zodat het beton kan wer
ken. Daarmee wordt voorkomen dat er in de toekomst
scheuren ontstaan.” Doordat Jadi Vloeren eigen perso
neel, pompen en machines inzet, was ook in dit geval de
klus snel geklaard.

essentieel om onze werkzaamheden goed af te stem
men met andere onderaannemers. Daarvoor hadden we
veelvuldig overleg met elkaar. Uiteindelijk is het allemaal
uitstekend verlopen en hebben we de klus in twee we
ken kunnen afronden.”

Boomkamp Schilders
-

Renovatie
Onderhoud
Nieuwbouw
Kleur- onderhoudsadvies
Wand- plafond en vloerafwerking

Adres:
Telefoon:
E-mail:
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- Behangwerk
- Beglazing
- Stucwerk
- Sierlijsten
- Spuitwerk

Scholtensoven 6k te Borne
074 – 250 26 20
info@boomkampschilders.nl

Wierden • Bedrijfspand Kemperink

De nieuwe bedrijfshal voor
Kemperink Bedrijfswagen
inrichting in Wierden is een modern
gebouw met een minimalistische
uitstraling geworden.

De opbouw
De splinternieuwe bedrijfshal heeft een
oppervlakte van 700 m2. “De hal is zes
meter hoog, waardoor er in principe

over de volle lengte ruimte is voor twee
verdiepingen. We hebben nu echter al
leen aan de voorkant van het gebouw,
bij de hoofdentree, twee verdiepingen
aangebracht. Op de begane grond zijn de
kantoorwerkplekken, de kantine en de
toiletgroepen te vinden. De technische
ruimte is gevestigd op de verdiepings
vloer, waar tevens plek is voor de opslag
van materiaal. Als de hekken eenmaal
zijn geplaatst op het buitenterrein, kan
hier ook voorraad worden neergezet.”

Veel lichtinval
Het gebouw is voorzien van een staal
constructie met sandwich wandpanelen.
“Onderlangs zijn betonnen sandwich
panelen bevestigd op de wanden, deze
kunnen tegen een stootje. Gezien het
gebruik geen overbodige luxe. Je kunt
helemaal rond het pand rijden. Aan alle
kanten zijn ingangen die je kunt gebrui
ken, deze zijn voorzien van overhead
deuren met veel glassecties zodat er veel
lichtinval is in het gebouw. Dit is extra
belangrijk omdat er geen lichtstraten
zijn op het dak. Verder is overal led
verlichting aangebracht.”

Aangenaam binnenklimaat

Twentepoort Oost 58
7609 RG Almelo
Tel: 0546-540890
fax: 0546-540899

Het platte dak is voorzien van Cosmofin
PVC dakbedekking. Hiermee kan snel en
eenvoudig een kwalitatief hoogwaardig
en lichtgewicht kunststof daksysteem
worden geïnstalleerd dat voldoet aan
alle denkbare eisen. Hiermee is een
luchtdichte constructie mogelijk. “Het is
een duurzame oplossing die gemiddeld
30 jaar meegaat en eenvoudig te
onderhouden is. Er is witte dakbedekking
toegepast om te zorgen voor maximale
weerkaatsing van het zonlicht, waardoor
het pand zo min mogelijk warmte
vasthoudt. Tegelijkertijd hebben we
isolatiemateriaal van 24 centimeter dik
gebruikt waardoor we voor het dak en
de wanden een rc-waarde hebben van
respectievelijk 6 en 4,5; waarden die
normaal gesproken eerder gelden voor
woningbouw dan voor utiliteitsbouw.
Zonder grote investeringen creëer je zo
toch een aangenaam binnenklimaat.
Al met al zijn we zeer tevreden met
het pand dat we hebben gebouwd.
Het is allemaal heel vlotjes verlopen.”
Ongetwijfeld mede dankzij hun schat
aan kennis en ervaring in specifiek
de utiliteitsbouw!
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Tekst: Margot Visser

Nieuwe
De grootste constructieve
aanpassingen waren
de vernieuwing van de
complete schil (pui + kap),
extra vloervelden en het
moderniseren van de
installaties.

Industriebouw • juli 2019 • 68

Enschede • Renovatie Technohal

bestemming

voor ‘de glazen kathedraal’
Behoud van de fraaie industriële uitstraling stond voorop bij de
renovatie van de Technohal, het voormalige onderkomen van
de Faculteit Procestechnologie van de Technische Universiteit
Twente. Een nieuwe schil, hedendaagse (duurzame) installaties
en een nieuwe lay-out waren nodig om het karakteristieke
gebouw, bijgenaamd ‘de glazen kathedraal’, geschikt te maken
als nieuw onderkomen voor het Health cluster.
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Renovatie Technohal • Enschede

Aan de zuidzijde van het universiteitsterrein in Enschede, tussen ‘The Gallery’
en het Nanolab, ligt het Techmed Centre,
voorheen de Technohal. Dit gebouw is
in de jaren zeventig van de vorige eeuw
ontworpen en gebouwd als Procestechnologiehal. Die functie vervulde het
pand echter al jaren niet meer. Vanwege
de grote architectonische en culturele
waarde werd besloten om een nieuwe
bestemming aan het gebouw te geven.

Opdrachtgever
Universiteit Twente (facilitair Bedrijf),
Enschede
Architect
Defesche Van den Putte architectuur en
stedenbouw, Amsterdam
Adviseur installaties
Arcadis, Amsterdam
Hoofdaannemer
Dura Vermeer Bouw Hengelo B.V.,
Hengelo

Historische details
Dura Vermeer Bouw Hengelo verwierf
de opdracht voor deze grootscheepse
renovatie/transformatie. “We hadden
niet de laagste prijs, maar door ons
onderscheidende plan van aanpak
kwamen we toch als beste uit de
selectie naar voren”, vertelt René

Centraal in het ontwerp staat
het atrium, dat zoveel mogelijk
is gehandhaafd.

Hoofdconstructeur
Aronsohn, Rotterdam
Constructeur
Schreuders, Hengelo
Interieur
Buro Bogaarts interior + exterior,
Arnhem
Installatie WTB
HOMIJ, Groningen
Installaties ET
BAM Bouw en Techniek, Apeldoorn
Glashandel
Twentse Glashandel, Enter

Industriebouw • juli 2019 • 70

De glazen buitengevel is voorzien
van nieuwe stalen (geïsoleerde)
kozijnen met zonwerende
beglazing en buitenzonwering.

Las & Constructiebedrijf
Ree & Wosting, Enschede
Henny Hendriks, Enschede
Natuursteen en Tegelwerken
Scholten Tegelwerken, Haaksbergen
Bouwprogramma
Onderwijsruimtes, onderzoeksruimten,
publieksruimten
Bouwperiode
September 2017 – april 2019
Bruto vloeroppervlakte
12.700 m2

‘bouwen met
respect voor het
verleden was hier
het motto’

Evers, bedrijfsleider Dura Vermeer
Bouw Hengelo. ‘Bouwen met respect
voor het verleden’ was het motto op
dit werk. Qua detaillering, materialen
en kleurkeuzes is zoveel mogelijk
aangesloten bij de oorspronkelijke
uitstraling. Evers geeft een voorbeeld:
“Oorspronkelijk was er bedacht de gevel
uit te voeren met kliklijsten. Wij hebben
voorgesteld de oude uitstraling met
stopverf na te bootsen met moderne
materialen. Het resultaat mag er zijn!”

Tribunetrap en bomen
Centraal in het ontwerp staat het atrium,
dat zoveel mogelijk is gehandhaafd. Op
de begane grond bevinden zich studieruimtes, een open deel met een paar
hoge bomen en een podium en een

grote ‘tribunetrap’ die naar de eerste
verdieping leidt. Op die eerste verdieping
komen kantoorruimtes aan de buitenzijde en project/studieruimtes aan de
atriumzijde. Op de bovenste verdieping
komen zes collegezalen.

Grootste aanpassingen
De grootste constructieve aanpassingen
waren de vernieuwing van de
complete schil (pui + kap), extra
vloervelden en het moderniseren van
de installaties. De glazen buitengevel is
voorzien van nieuwe stalen (geïsoleerde)
kozijnen met zonwerende beglazing en
buitenzonwering.
Vloerverwarming, LED-verlichting,
klimaatplafonds, zonnepanelen op
het dak en koppeling op het interne

warmte/koude-net maken het gebouw
installatietechnisch up-to-date. “BAM en
Homij hebben hier een mooi resultaat
neergezet”, complimenteert Evers de
twee installatietechnische aannemers.

Google Maps
Gedurende de zomermaanden
vindt de inhuizing van de medische
faculteit plaats. De officiële opening is
gepland op de dies natalis van dit jaar
(eind november).
Evers wijst tenslotte nog op een
opvallend architectonisch detail. “Op
het dak is de tekst ‘University of Twente’
aangebracht. Zo is de universiteit straks
vanuit de lucht en dus ook voor mensen
die vanuit Google Maps inzoomen,
goed zichtbaar.”
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Renovatie Technohal • Enschede

De Plooy 10
7548 CV Boekelo
Postbus 10042
7504 PA Enschede
Telefoon: 053 - 428 21 84
www.ree-wosting.nl
info@ree-wosting.nl

Uw adres voor het
leveren en monteren

HET COMPLETE TEGEL- EN NATUURSTEENWERK
VAN DE TECHNOHAL IS GEREALISEERD DOOR:

van alle soorten glas
en technisch glas

Uw betrouwbare partner met bijna 40 jaar
ervaring in tegels en natuursteen.
Alsteedseweg 32 | 7481 RW Buurse
info@scholtentegelwerken.nl | T. 053 – 569 64 17 | scholtentegelwerken.nl
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www.twentseglasgroep.nl | 0547 27 20 65

Sterk in specialistisch staalwerk
Van de oude Technohal op het universiteitsterrein in Enschede is alleen het geraamte blijven staan. Deze staal
constructie is op meerdere plekken versterkt, aangepast en er zijn nieuwe onderdelen toegevoegd. Voor dit specialistische werk schakelde Dura Vermeer las- en constructiebedrijf Ree en Wösting B.V. uit Boekelo in. Zij hebben onder
meer gewerkt aan trappen, bordessen, hekwerken, leuningen en het versterken van de bestaande constructie.

“Juist in dit soort werk, wat anderen teveel rompslomp vinden, zijn we goed”, vertelt bedrijfsleider Johnny Leferink.
“Het gaat vaak om kleine dingen die snel moeten gebeuren en niet te plannen zijn. Geen overleg met meerdere
schijven, maar op elk moment kunnen schakelen. Op dit werk hadden we anderhalf jaar drie à vier man continu
beschikbaar, een omvangrijke klus voor ons. Een groot deel van het staalwerk werd door Ree en Wösting in de eigen
productiehal gemaakt conform CE-EN 1090 en vervolgens op het werk gemonteerd.

Experts in technisch glas
Glas speelt de hoofdrol in het TechMed Centre en dus is het niet onlogisch dat ook de looppaden op beide verdiepingen, aan weerszijden van het open atrium, van glas zijn. Vier stroken beloopbaar glas van 41 meter lang en
1.50 meter breed werden geleverd en gemonteerd door Twentse Glasgroep B.V., specialist in het leveren en monteren
van alle soorten glas en technisch glas.
“Technisch glas is al het glas dat niet in een kozijn komt, zoals balustrades, glaswanden en beloopbaar glas”, verduidelijkt Arjen Mennes, projectleider Technisch Glas. De geleverde stroken zijn 34 mm dik en opgebouwd uit drie lagen:
twee lagen van 12 mm en daarop een bewerkte laag van 10 mm met een matte uitstraling. Deze bovenste laag zorgt
ervoor dat het oppervlak ruw en dus goed beloopbaar is.
Om de stroken aan te brengen was een nieuwe staalconstructie nodig. Deze voorziening bestaat uit een raamwerk
waarin het glas vierzijdig wordt opgelegd.
Twentse Glasgroep B.V. is gevestigd in Enter en heeft 26 medewerkers in dienst. Zij leveren een breed producten- en
dienstenpakket op het gebied van glas, of het nu gaat om een groot renovatie- of nieuwbouwproject tot een ruitje
in de schuurdeur.
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Tekst: Mats Fortuin & Foka Kempenaar

De antracietkleurige gevel bestaat uit
verticale beplating die op sommige plekken
wordt geaccentueerd met designplaat.

Een nieuw, all‑electric

Opdrachtgever
Gemeente Dronten, Dronten

W-installatie
Van Dorp Zwembaden, Deventer

Exploitant
Optisport, Tilburg

Tegelwerken
Rietmeijer Tegels, Almelo

Architect
Venhoeven CS, Amsterdam

Staalconstructie
Visser Konstruktie, Veenwouden

Adviseur
Noorman Advies, Groningen

Bouw en ontwikkeling
Bouwgroep Dijkstra Draisma,
Bolsward/Dokkum

Constructeur
Jansen Wesselink, Drachten
E- en W-installaties
Damstra Installatietechniek, Driezum
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Bouwprogramma
Diverse baden, horeca faciliteit en terras
Bouwperiode
2019 – 2020

Bruto vloeropppervlakte
2394 m2

Dronten • Zwembad

zwembad in

Dronten
Het Burgemeester Aat de Jongezwembad gaat het heten, vernoemd
naar de inmiddels gepensioneerde
burgemeester van Dronten.
Al sinds 2015 zijn er plannen voor
een nieuw zwembad omdat het
huidige bad Overboord verouderd is.
Het Burgemeester Aat de Jongezwembad wordt gebouwd op de
locatie tussen het huidige bad en
het tennispark van ATC Dronten.
De ontwikkeling en bouw is in handen
van Bouwgroep Dijkstra Draisma uit
Bolsward en Dokkum.

In het nieuwe zwembad wordt elke
vierkante meter optimaal benut.
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Het complex krijgt een fraaie, centrale lobby
met een horecagedeelte.

All-electric
Het nieuwe overdekte zwembad van Dronten wordt all-electric, dus volledig gasloos. “Een uitdaging, want je
moet immers een aantal grote bakken met water op de juiste temperatuur zien te houden”, vertelt Dirk Jacob
Visser, bedrijfsleider van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de duurzame installaties: Koninklijke Damstra
Installatietechniek.
Door in het voortraject alles goed uit te denken en met BIM in kaart te brengen, verloopt de uitvoering
van de installaties volgens Visser echter geheel naar wens. Voor de verwarming van het water in de baden
wordt gebruikgemaakt van vijf hoog-rendement-luchtbehandelingskasten in combinatie met luchtwarmtepompen. Deze kasten verwarmen naast het water via een inblaassysteem ook de lucht in het nieuwe
complex. De verwarming wordt gedaan met een laagtemperatuur-afgiftesysteem, dat bestaat uit lucht- en
vloerverwarming. Bovendien zorgen tien zonnecollectoren op het dak voor warm tapwater, en installeert
Damstra voor het opwekken van een groot deel van de benodigde elektriciteit 580 PV-panelen op het dak.
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Dronten • Zwembad

Gedurende de gehele bouw van het
nieuwe bad blijft het huidige bad gewoon
open. Bezoekers kunnen dus straks
direct gebruik gaan maken van het
nieuwe complex. Het nieuwe zwembad
gaat met een oppervlakte van 2394 m2
niet veel groter worden dan het huidige
bad, maar zal wel efficiënter worden
ingericht. Waar er in het huidige bad
diverse ruimten niet in gebruik zijn, zal
in het nieuwe zwembad elke vierkante
meter optimaal worden benut. Op

doordeweekse avonden zullen de lokale
zwem- en duikverenigingen gebruik
gaan maken van de baden.

cabines voor het omkleden. Deze leiden
vervolgens naar de doucheruimten in
de natte zone.

Er komen drie bassins: een wedstrijdbad
van 25 x 15 meter, een instructiebad van
10 x 15 meter en een peuterbadje van
10 vierkante meter met diverse speel
attributen. Verder komt er een centrale
lobby met een horecagedeelte. Eenmaal
door het toegangscontrolesysteem
heen treft de bezoeker de sanitaire

Duurzaamheidsambities
Wat ook anders gaat zijn aan het nieuwe
bad is het energieverbruik. Geen aansluiting op het gasnet, maar duurzame
energieopwekking middels een warmtepomp. Daarnaast worden er allerlei
extra maatregelen getroffen zoals het
plaatsen van zonnecollectoren en de

Het ontwerp kenmerkt zich door veelvuldig
gebruik van glas met daaromheen strakke,
zwartkleurige kozijnen.
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Rietmeijer Tegelhandel-Tegelzetbedrijf-Sanitair
Twentepoort West 45 – 7609 RD Almelo
T. +31 (0) 546-814764
E. administratie@rietmeijertegels.nl
I. www.rietmeijertegels.nl

Vakkundig tegelwerk voor zwembaden
Voor het tegelwerk van het nieuwe zwembad is Rietmeijer Tegels uit Almelo ingeschakeld. Het bedrijf is al sinds jaar en
dag actief in het betegelen van zwembaden en heeft daardoor de nodige vakkennis en ervaring op dit gebied. Rietmeijer
voorziet ongeveer drie zwembaden per jaar van tegelwerk.
Waterbestendig en slijtvast
Belangrijk bij het betegelen van zwembaden is dat alle voegen, tegels en de lijm resistent zijn tegen een continue waterbelasting. Daarnaast is slijtvastheid een belangrijke eis. De tegels van Rietmeijer bieden dan ook een hoge slijtvastheid.
Bovendien gebruikt men bij de afwerking van de voegen en hoeken een speciale epoxy kit die hier ook aan bijdraagt. Alle
overige aspecten, zoals de voorbehandeling van de ondergrond en het stuken van de wanden zonder vorming van krimp,
staan vastgelegd in een speciaal plan van aanpak. De lijmproducent inspecteert en keurt uiteindelijk de kwaliteit. Rietmeijer Tegels geeft een garantie van vijf jaar op haar werk.
Rietmeijer Tegels leverde en monteerde tussen de vijf -en zesduizend tegels voor het Burgemeester Aat de Jonge-zwembad.
De tegels werden in vier trailers aangeleverd door een Duitse en Nederlandse fabrikant, geheel volgens de waarden zoals
gespecificeerd door de architect. De tegels zijn in diverse grijstinten toegepast.

Industriebouw • juli 2019 • 78

Dronten • Zwembad

Sterk staaltje
planning
en logistiek
De realisatie van de stalen constructie voor het
nieuwe zwembad in Dronten vormde volgens
Eelke Hofman, projectleider bij Visser Konstruktie
Veenwouden BV vooral logistiek een uitdaging.
“We hadden te maken met verdiept terrein,
door de baden. Daardoor waren er onder andere
diverse typen hoogwerkers nodig.” In totaal
is er 85 ton aan staal verwerkt in de schil van

toepassing van maximale isolatie op de
daken en in de wanden. Het bieden van
goede faciliteiten voor sport en beweging
en het verduurzamen zijn belangrijke
ambities van de gemeente Dronten. De
komst van het nieuwe, all-electric zwembad sluit hier dus perfect op aan. Van
alle partijen die zich hadden ingeschreven was Bouwgroep Dijkstra Draisma
de enige met een all-electric bouwplan.
“Om deze reden, en vanwege de competitieve prijs, is het Design en Buildcontract uiteindelijk gegund aan Dijkstra
Draisma”, aldus projectleider Harm Jan
de Vries. Het ontwerp kreeg een uitmuntende GPR-score van 9,2 op energie.
Het ontwerp kenmerkt zich door veelvuldig gebruik van glas met daaromheen
strakke, zwartkleurige kozijnen. De
antracietkleurige gevel bestaat uit verticale beplating die op sommige plekken
wordt geaccentueerd met designplaat.
Ook worden er houten accenten aangebracht op de gevel wat zorgt voor een
vriendelijke en natuurlijke uitstraling.

het zwembad.

Naast standaard constructiestaal zijn hoedliggers
(THQ) toegepast, ter ondersteuning van de door
Visser gelegde kanaalplaatvloeren. Visser heeft
tevens de montage van prefab-betonwanden
verzorgd en het trappenhuis naar de technische
ruimte. “Bovendien hebben we ook de houten
liggers die de dakvlakken ondersteunen
gemonteerd. Een fraai detail, dat wel wat extra
tekenwerk en correspondentie vergde. Maar
door goed overleg en mooie IFC-modellen is het
ons gelukt alles keurig passend te krijgen.” Al
het staalwerk is voorafgaand aan de montage
thermisch verzinkt. De zichtdelen zijn bovendien
gepoedercoat in twee tinten.

MÛNESTRJITTE 14 / 9269 TW / FEANWÂLDEN
0511-460460 / INFO@STAALCONSTRUCTIE.NL

WWW.STAALCONSTRUCTIE.NL
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Tekst: Astrid Berkhout

Het grootste distributiecentrum dat
Willy Naessens Nederland in de
afgelopen 5 jaar heeft gebouwd.

Opdrachtgever
Magna Tyres Group, Waalwijk
Architect / Bouwdirectie
DENC, Oisterwijk
Hoofdaannemer
Willy Naessens, Nieuwkuijk
Adviseur
Quadrant4, Oisterwijk
Grond- en sloopwerken
Van den Noort, Dongen
Funderingen en vloeren
Van Berlo Bedrijfsvloeren, Veghel
Vliesgevels, kozijnen en deuren
JM van Delft, Drunen
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E- en W-installaties
Installatiebedrijf Den Doorn B.V.,
Nieuwendijk

Aanrijdbeveiligingen en
straatmeubilair
METEC BV, Tiel

Staalbouw
Reijrink Staalconstructie, Esbeek

Bouwprogramma
Distributiecentrum en kantoorgebouw

Dak- en gevelbeplating
Hardeman | van Harten B.V., Lunteren

Bouwperiode
Januari 2019 – december 2019

Bedrijfsdeuren en docks
All-in Bedrijfsdeuren & Docking,
Oosterhout

Bruto vloeroppervlakte
Circa 58.000 m2, inclusief kantoor van
2.700 m2

Dakbedekking
Primadak Roosendaal B.V., Oud Gastel
Brandbeveiliging / Sprinkler
Altebra NV, Geraardsbergen (België)

Waalwijk • Magna Tyres

Bedrijventerrein
Haven Acht in
Waalwijk ligt vlak
langs de A59.

Magna Tyres bouwt
mega distributiecentrum in

Waalwijk
Magna Tyres Group, een fabrikant van
off-the-road-banden voor o.a. wegenen mijnbouw, realiseert momenteel
een nieuw distributiecentrum van maar
liefst 58.000 m2 op bedrijventerrein
Haven Acht in Waalwijk, vlak langs de
A59. De bouw, die in januari jl. van start
is gegaan, verloopt soepel. Rond de
jaarwisseling moet het pand gereed zijn.

De bouw is in de vertrouwde handen van
Willy Naessens Nederland uit Nieuw
kuijk. De verticale integratie is een
grote kracht van dit familiebedrijf. “We
beheren en begeleiden alle aspecten van
het bouwproces: van ontwerp, construc
teurs en grondwerk tot en met transport
en montage”, aldus John Schuurmans,
projectleider bij Willy Naessens. “Het
liefst denken we al vanaf het allereerste
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Magna Tyres • Waalwijk

AL 75 JAAR UW TROUWE PARTNER
VAN DEN NOORT

VESTIGINGEN

toonaangevende

0162 37 25 54

dienstverlener
• Afvalinzameling

• Dongen (hoofdlocatie)

• Recycling

• Breda

• Grond- en sloopwerken

• Oudenbosch

• Handel in zand en

• Waalwijk

puingranulaat

Bijzonder wordt ook het
kantoor van 2.700 m2
verdeeld over drie bouwlagen
dat tegen het pand wordt
aangebouwd.

MEER INFORMATIE?
www.vandennoort.nl

Een fundament van beton
Willy Naessens Nederland heeft Van Berlo uit Veghel de opdracht gegeven om zowel de heipalen als de laaddocks, laadkuilen
en bedrijfsvloeren te verzorgen voor het pand van Magna Tyres. Dankzij de verschillende disciplines die het bedrijf in huis heeft,
wordt de aannemer compleet ontzorgd.
Van Berlo Engineering is verantwoordelijk voor de complete engineering, inclusief al het teken- en berekenwerk voor de Mini
Vibropalen, de betonvloeren alsook de prefab-wanden en de aanrijdverzwaring. “Van Berlo Funderingstechnieken heeft het heien
van de Mini Vibropalen inmiddels afgerond”, aldus Michiel van Zon, Commercieel Technisch Adviseur bij Van Berlo. “In totaal
hebben we 16.976 heipalen aangebracht. De gemiddelde dagproductie bedroeg 370 palen met een uitschieter van 656 palen in één
dag. De palen werden overigens aangebracht op een perfect geprepareerde bedding, met een immobilisatielaag van 70 cm dik.”
Bijna 12.000 m3 beton
Van Berlo Systeemfunderingen heeft op dit werk 280 meter aanrijdverzwaring, 280 meter wanden achter de laaddocks en 108 meter
zijwanden ten behoeve van de laadkuil geleverd en geplaatst. “Onze divisie Bedrijfsvloeren mag op dit werk verder 49.700 m2 begane
grondvloer aanbrengen (9.860 m2 beton) die een vlakbelasting van 50 KN/m2 en een puntlast van 140 KN kan dragen. De vlakheid is
uitgevoerd conform de norm DIN 18.202, Zeile 4.” Tevens omvat dit project 8.290 m2 laadkuilvloer, 4.780 m2 mezzaninevloer, 2.400 m2
kantoorvloer en een 80 m2 vloer ten behoeve van de Sprinkler. Bovenstaande is goed voor bijna 12.000 m2 beton.
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begin mee in een project, voor een opti
maal resultaat. In het geval van Magna
Tyres lag er al een ontwerp van DENC
architecten uit Oisterwijk. Hierin was
nog sprake van een hoofddraagconstruc
tie van staal. In onze offerte stelden wij
voor om er een hybride gebouw van te
maken: een hoofddraagconstructie van
beton, met een stalen dakplaat en een
stalen gevel.”

Duidelijke keuzes
Willy Naessens is een echte beton
bouwer. “Beton is duurzaam, flexibel en

Van Berlo Bedrijfsvloeren
brengt op dit werk 49.700 m²
begane grondvloer aan
(9.860 m³ beton) die een
vlakbelasting van 50 KN/m²
en een puntlast van 140 KN
kan dragen.
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brandveilig. Alle prefab-betonelementen
worden in onze eigen productiebedrij
ven, met een gezamenlijke productie
ruimte van meer dan 100.000 m2,
geproduceerd. Het grote voordeel is dat
we straks op de bouwplaats heel snel
kunnen werken. Het nadeel is dat voor
buitenstaanders niet zichtbaar is dat we
al heel lang bezig zijn met alle voorbe
reidingen, aangezien dit gebeurt op een
andere locatie. Daarnaast moet je bij
deze manier van werken al in een vroeg
stadium belangrijke beslissingen nemen.
We doen ons best om onze opdracht
gever daar zo goed mogelijk in mee
te nemen.”

Kleine aanpassing, grote gevolgen
Tot op heden is dit het grootste distribu
tiecentrum dat Willy Naessens Nederland
de afgelopen 5 jaar heeft gebouwd. “De
omvang op zich is geen probleem. Het

“De omvang op zich
is geen probleem.
Het betekent echter
wel dat je heel
doordacht moet
handelen. Een kleine
aanpassing kan grote
gevolgen hebben.”

betekent echter wel dat je heel doordacht
moet handelen. Een kleine aanpassing
kan grote gevolgen hebben.” Het nieuwe
pand van Magna Tyres bestaat uit één
enorme open hal met een grote schei
dingswand op iets meer dan de helft, die

de mogelijkheid schept om eventueel een
gedeelte te verhuren. Aan weerszijden
van het gebouw komen bovendien twee
laadkuilen met elk 24 docks. Daarmee
creëren we marktconforme logistieke
voorzieningen die Magna Tyres in ieder
geval deels gaat gebruiken voor de eigen
opslag en productie.”

Stijlvol kantoor
Eveneens bijzonder is het kantoor van
2.700 m2 verdeeld over drie bouwlagen
dat tegen het pand is aangebouwd.
“Dit is voorzien van alle gemakken,
waaronder een kantine, grootkeuken,
en sportruimte met bijbehorend sani
tair. De afwerkingsgraad is hoog, met
veel mooie, luxe materialen.” Last but
not least krijgt het distributiecentrum
een Breeam Excellent duurzaamheids
certificaat. Het zal o.a. worden voor
zien van circa 2.200 zonnepanelen.

Een stevig fundament
C.J. Van den Noort en Zn B.V. uit Dongen is in januari 2019 begonnen met het bouwrijp maken van het terrein waar het nieuwe
distributiecentrum van Magna Tyres zal komen. Van den Noort, die dit jaar het 75-jarig jubileum viert, is actief op het gebied
van afvalinzameling, recycling, grond- en sloopwerken en in de handel van zand en puingranulaat. Voor Magna Tyres zet deze
toonaangevende dienstverlener zijn uitgebreide machinepark in om de bouwput op de juiste wijze voor te bereiden.
“Wij hebben het terrein en de wegen eromheen geïmmobiliseerd met een immobilisaat, dit is een bouwstof met cement die
goed bindt en snel hard wordt”, vertelt Wim Wolfs, machinist bij Van den Noort. “Zeker bij een omvangrijk project als dit, met
veel vrachtverkeer, is een goede fundering van groot belang. Omdat we beschikken over moderne graafmachines met GPSuitrusting hoeven we bijna niets meer uit te zetten. De GPS geeft aan waar de poeren e.d. moeten worden ontgraven en de
machinist ziet op een scherm hoe groot en hoe diep bepaalde ontgravingen moeten zijn.”

Voor de Breeam certificering
Van den Noort neemt ook de riolerings- en bestratingswerken voor hun rekening. Om de Breeam Excellent duurzaamheidscertificering mogelijk te maken, zijn er wel een aantal maatregelen getroffen. “Zo worden alle ritten van het vrachtverkeer nauwkeurig geregistreerd, o.a. om de CO2-uitstoot in de gaten te houden, hebben we gebruikgemaakt van duurzaam hout met een keurmerk en werken we alleen met ISO gecertificeerde leveranciers. Verder worden groene zones rondom het gebouw gerealiseerd
met bijvoorbeeld vlinder- en insectenkastjes; daar hebben we een gespecialiseerd bedrijf voor in de arm genomen. De kolken
die we gebruiken, zijn zelfs voorzien van amfibieëntrapjes zodat verdwaalde diertjes er gewoon weer uit kunnen kruipen.”
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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?

CONTACT

ServicebouwPlus adviseert en ondersteunt
opdrachtgevers van bedrijfsmatig vastgoed.

T:
E:
I:

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!

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

088 205 34 50
info@servicebouwplus.jajo.com
www.servicebouwplus.nl

Groepsonderneming van Janssen de Jong

