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BOUWPLANNEN? 
Neem dan contact met ons op!

WOODY BUILDING CONCEPTS
Touwslager 2
5253 RK  Nieuwkuijk

088 – 205 34 70
info@woodybuildingconcepts.nl
www.woodybuildingconcepts.nl

WOODY 
BUILDING 
CONCEPTS

WOODY 
BUILDING CONCEPTS

Met ons prefab houtbouw 
concept realiseren wij stijlvolle, 

duurzame en karakteristieke 
bedrijfshuisvesting op maat. 

Een inspirerende werkomgeving voor 
uw medewerkers, een onderscheidend 
kantoorpand voor bezoekers en een 
waardevaste belegging voor u als eigenaar!

Onderdeel van Janssen de Jong Groep

DUURZAAM,
INNOVATIEF
EN CONCEPTMATIG
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Océ Headquarters • Venlo

Opdrachtgever 
Océ Technologies B.V. – a Canon 
 company, Venlo 

Architect
Broekbakema, Rotterdam

Landschapsarchitect
Atelier Quadrat, Rotterdam

Projectmanagement
Brink Management/Advies, Eindhoven

Adviseurs 
ABT, Velp 
Nelissen ingenieurbureau, Eindhoven 

Hoofdaannemer 
BAM Bouw en Techniek, Bunnik

Gevels
Blitta, Venray 

Staalbouw
Staalbouw Nagelhout Bakhuizen, 
Bakhuizen

Buitenterrein 
Jansen Infra B.V, Son

Ontwerp parkeervoorziening
Rod’or Advies, Utrecht

Bouwprogramma
Zeer duurzaam kantoorgebouw van 
9 lagen voor 550 personeelsleden, 

inclusief integratie fietsenstalling voor 
160 fietsen, een buitenberging en een 
parkeervoorziening voor 400 auto’s in 
het omringende bos. Tonnage staalcon-
structie: circa 440 ton.

Bouwperiode
September 2018 tot en met april 2020

Bruto vloeroppervlak
15.500 m2

Tekst: Foka Kempenaar

BAM Bouw en Techniek is verantwoordelijk voor de 
integrale realisatie van het nieuwe hoofdkantoor van 
Océ – a Canon Company in Venlo. Een zeer duurzaam 
ontwerp van architectenbureau Broekbakema, dat van 
A tot Z is uitgewerkt in een 3D-model en straks heel 
mooi samensmelt met de lommerrijke omgeving.

Toonbeeld van 
 integratie in 
natuurlijke

omgeving
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Groen en comfortabel
“De mens staat centraal in dit acht 
verdiepingen tellende gebouw. Op de be-
gane grond komt een mix van gebruiks-
functies, inclusief restaurant, auditorium 
voor 200 personen en ondersteunende 
ruimtes, daarboven zes kantoorlagen en 
dan nog eens twee lagen met technische 
ruimtes”, vertelt Joost Wieland, project-
leider bij BAM Bouw en Techniek. 

Het personeel van Océ kan desgewenst 
werken in een van de kantoortuinen, of 
vergaderen of ontspannen in een van 
de zogenoemde Green Plaza’s. Publieke 
binnentuinen vol bomen en planten, die 
onderling aan elkaar gekoppeld zijn mid-
dels de hoofdtrappen. Elke ‘Green Plaza’ 

is twee verdiepingen hoog (zeven meter) 
en heeft daarbij een andere oriëntatie 
naar buiten, want de plaza’s verdraaien 
steeds 90 graden om het centraal gelegen 
atrium. Wieland: “De staalconstructie om 
dit atrium vormt de hoofddraagstructuur 
van het gehele gebouw. Het atrium wordt 
bovenaan afgetopt met een glazen dak-
kap, inclusief geïntegreerde PV-cellen.” 

Samen BIMmen
Dit project omvat voor BAM Bouw en 
Techniek niet alleen het realiseren 
van een zeer duurzaam pand inclusief 
installaties, maar ook het uitwerken van 
het detailontwerp en het uitvoeren van 
beheer en onderhoud. Daarbij is vanaf de 
eerste dag heel bewust gebruikgemaakt 

van de kennis van partners en andere 
marktpartijen. Wieland: “Zo hebben 
staalbouwer Nagelhout Bakhuizen en ge-
velleverancier Blitta ons enorm geholpen 
om de detaillering van de staalconstruc-
tie en speciale aluminium vliesgevel 
naar een hoger niveau te tillen.” 

Het nieuwe hoofdkantoor 
van Océ – a Canon 
Company in Venlo wordt 
een gebouw met acht 
verdiepingen waarbinnen 
de mens centraal staat.
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ANALYSEREN, ADVISEREN EN ENGINEEREN 

EN ENGINEEREN

BREEAM-proof door 
juiste details
Bij het ontwerp van de parkeervoorzieningen bij het nieuwe 

hoofdkantoor van Océ is voor de inbedding in het landschap 

zorgvuldig gekeken naar waardevolle bomen en andere na-

tuur- en landschappelijke waarden. “Gebaseerd op hetgeen 

BREEAM-NL voorschrijft qua ontwerp en de inrichting van 

buitenterreinen. Het is voor het eerst dat we onze details 

volgens deze eisen hebben uitgewerkt”, vertelt Marco Quist, 

teamleider bij Rod’or Advies.

Dit bedrijf trad in het ontwerpproces voor het buitenterrein 

op als technisch adviseur tussen de opdrachtgever, land-

schapsarchitect Quadrat en uiteindelijk de uitvoerende partij 

BAM Techniek, middels tekeningen en contractstukken. Op 

basis van de strenge duurzaamheidseisen moesten er onder 

andere olieafscheiders worden aangebracht tussen riolering 

en bodem, duurzame materialen worden toegepast en ook 

aan het verlichtingsplan zijn extra eisen gesteld. Dat deze aan-

pak vruchten af heeft geworpen, blijkt wel uit de BREEAM-Ex-

cellent score die inmiddels is behaald. Rod’or Advies opereert 

landelijk en richt zich op het gehele proces vanaf het ontwerp 

tot en met de uitvoeringsbegeleiding van ‘buitenruimten’. 

De staalconstructie om dit atrium vormt de hoofddraagstructuur 
van het gehele gebouw. Het atrium wordt bovenaan afgetopt met 
een glazen dakkap, inclusief geïntegreerde PV-cellen.

Op de begane grond komt een mix van gebruiksfuncties, 
inclusief restaurant en auditorium. Ook zullen er 
publieke binnentuinen vol bomen en planten komen.
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INFRA

Sloop- en saneringswerken
Grond- en infrawerkzaamheden

www.ajansenbv.com

Groen 
grondverzet
Dat het Océ hoofdkantoor straks mooi opgaat in de 

bosrijke omgeving, is mede te danken aan de divisie 

Infra van A. Jansen B.V. Voorafgaand aan de bouw-

werkzaamheden van BAM heeft het bedrijf diverse 

grond- en infrawerkzaamheden uitgevoerd om het 

18.000 m2 grote terrein bouwrijp te maken. Zo is er 

geëgaliseerd, is het terrein op niveau gebracht en zijn 

de rioleringen en nutsvoorzieningen aangelegd. Ook 

is er een start gemaakt met de aanleg van wegen 

op het terrein. “Na de bouwvak pakken wij door met 

de aanleg van het verderop gelegen parkeerterrein, 

inclusief de definitieve bestrating, verlichting en in-

richtingsonderdelen zoals slagbomen. Ten slotte gaan 

we de ruimte direct rond het nieuwe hoofdkantoor 

verder vormgeven”, vertelt projectleider Erwin Holl. 

Bijzonder aandachtspunt bij dit zeer duurzame 

project, is het behoud van natuurwaarden: “In 

overleg met de ingehuurde ecoloog hebben wij extra 

beschermende maatregelen genomen omdat wij een 

buizerdnest en een dassenburcht aantroffen.” Er is 

bij dit project bovendien sprake van een ‘gesloten 

grondbalans’, waarbij het vrijgekomen materiaal 

zoveel mogelijk hergebruikt wordt in de nieuw te 

realiseren voorzieningen. Naast deze infrastruc-

turele werkzaamheden is A. Jansen B.V. actief als 

toeleverancier voor de bouwsector, en het bedrijf 

biedt concrete oplossingen voor vraagstukken op 

het gebied van sloop- en saneringswerken, recycling, 

beton(waren) en transport & verhuur. 

Veilig en efficiënt
Het digitaal uitwerken van het gebouw-
ontwerp vormt ook de basis voor een 
ander thema waar ze bij BAM zeer veel 
waarde aan hechten: veilig werken. 
 “Veiligheid staat in al onze  processen 
centraal. Zo hebben we in dit geval 
bijvoorbeeld de schachtkooien geprefa-
briceerd, die we per dag in het project 
kunnen hijsen. Bovendien zijn kamer-
steigers niet toegestaan. Er mag alleen 
met hoogwerkers worden gewerkt.” 

In de uitvoering is bij dit project ook heel 
goed gekeken naar een stuk efficiency: 
“Voor het aanleggen van de installaties 
zetten we onder meer onze modulaire 
distributiebaan in. Een systeem waarbij 
we alle benodigde componenten zoals CV 
en GKW-leidingen al in de fabriek in mo-
dules samenvoegen tot een modulair ele-
ment, dat vervolgens in de volgorde van 
montage én op het juiste moment wordt 
getransporteerd naar de bouwplaats.”

Venlo • Océ Headquarters
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Neele-Vat Logistics realiseert 
nieuw logistiek centrum op

Maasvlakte

Distributiecentrum Rokus/Neele Vat Logistics • Rotterdam

Opdrachtgever
Neele-Vat, Rotterdam

In samenwerking met
Arkem Chemicals, Turkije

Architect
Designlogic BV, Nuenen

Installatie adviseur
Valster-Simonis, Rijswijk

Constructeur
Adviesbureau Markslag Beljaars BV, 
Tilburg

Hoofdaannemer
Conferm, Tilburg

Totaal installateur
Hoppenbrouwers Installatietechniek, 
Breda 

Fundering / Begaande 
 grondvloer
Van Berlo | Experts in funderingen en 
bedrijfsvloeren, Veghel

Metaalconstructie
Reijrink staalconstructies BV, 
 Hilvarenbeek

Stalen gevelbekleding
Kuras BV, Kootwijkerbroek

Grondwerken
RvB Infra Groep, Harderwijk

Onlangs zijn op de Maasvlakte bij Rotterdam de deuren geopend van 
een nieuw distributiecentrum voor Neele-Vat Logistics. Het beslaat maar 
liefst 21.000 m2 en is geschikt voor de opslag van koopmansgoederen 
én voor UN gevaarlijke stoffen. Ieder jaar zal naar verwachting tussen 
de 75.000 en 100.000 ton aan lading het centrum passeren. De totale 
capaciteit van de logistieke dienstverlener in Nederland komt hiermee 
uit op meer dan 200.000 m2.
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Tekst: Astrid Berkhout

De bouw was in de vertrouwde handen 
van Conferm, het label voor bedrijfs-
huisvesting van Remmers Bouwgroep 
en koploper in PGS15 warehousing. 
Zij bouwden al twee keer eerder een 
distributiecentrum voor Neele-Vat op de 
Maasvlakte. Het ontwerp voor het nieu-
we logistieke centrum is afkomstig van 
Designlogic. “Vanuit onze expertise is 
dit nog aangepast op specifieke punten”, 
aldus Albert Holsappel, projectleider bij 
Conferm. “Wij zijn vooruitstrevend en 
willen kwalitatief bouwen. We kijken dan 
ook altijd hoe we nog een stapje verder 
kunnen gaan dan puur de wensen van 
onze klant.”

Verschillende bouwdelen
Het casco van het pand bestaat deels uit 
een betonconstructie en deels uit een 
staalconstructie. “De gevel is afgewerkt 
met een betonnen plint en een stalen 
sandwichbeplating. Het gebouw be-
staat feitelijk uit verschillende aange-
sloten bouwdelen; een grote loods van 
12.500 vierkante meter voor de opslag 
van koopmansgoederen, een ruimte van 
6.000 vierkante meter voor de opslag van 
gevaarlijke stoffen (conform PGS15) en 
een aparte kantoorruimte van 700 vier-
kante meter, die naast twee kantoor-
landschappen o.a. ook een vergaderzaal, 
kantine en kleedkamer omvat (ontwor-

Recent opende het nieuwe 
distributiecentrum van 
Neele-Vat Logistics haar 
deuren op de Maasvlakte 
in Rotterdam. Naast opslag 
van koopmansgoederen 
en gevaarlijke stoffen zijn 
er ook aparte kantoor- en 
vergaderruimtes.
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DLVD advies BV 
De Geerden 24 

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

Specialisten in Brandveiligheid

Rotterdam • Distributiecentrum Rokus/Neele Vat Logistics

Het casco van het pand bestaat deels uit een betonconstructie 
en deels uit een staalconstructie. De gevel is afgewerkt met een 
betonnen plint en een stalen sandwichbeplating. 

rvbgroep.nl        085 - 78 68 500

DE BESTE
BASIS VOOR
UW BUSINESS

pen door het eigen ontwerpteam van 
Conferm). Daarnaast is er nog een expe-
ditie zone met negen docks.”

CO2-blussysteem
De opslag voor koopmansgoederen 
wordt bewaakt met een sprinklerinstal-

latie. “De opslag voor gevaarlijke stoffen 
is opgebouwd uit drie compartimenten. 
Het prefab beton dat hiervoor is gebruikt, 
is 60 minuten brandwerend. De ruimte 
is helemaal luchtdicht gemaakt zodat 
in het geval van een calamiteit een CO2 
blussysteem kan worden ingezet. Mede 
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Hoppenbrouwers Techniek B.V.
Kreitenmolenstraat 201

5071 ND Udenhout
Tel: 013 5117227

www.hoppenbrouwerstechniek.nl

WWW.REIJRINK.COM

WIJ SPREKEN DE TAAL VAN STAAL

Winnaar BIM award 2018
Expertises: BIM, LEAN, Engineering

door het aanbrengen van inpandige 
docksluizen is er geen risico dat er CO2 
ontsnapt naar de aangrenzende ruimtes. 
Het mooie is dat je dankzij dit ingeni-
euze blussysteem, een beginnende brand 
heel snel detecteert en waarbij dus geen 
water maar blusgas wordt ingezet, ne-
venschade zo veel mogelijk kunt voorko-
men, waardoor je een dag later alweer in 
bedrijf bent.”

Calamiteitenriool
Uniek is verder dat een apart gedeelte 
van het distributiecentrum (1.500 m2) 
geschikt is voor het afvullen, verpakken, 
mengen en opslaan van vloeibare chemi-

sche producten; dit is opgesplitst in een 
productie-, meng- en afvoerruimte. “Om 
de veiligheid te waarborgen, is de vloer 
helemaal afgekit en hebben we onder 
alle elektrisch bedienbare roldeuren 
vloeistofkeringen aangebracht en onder 
alle loopdeuren een verhoogde drem-
pel van 50 centimeter.” Verder heeft de 
grondwerker een ondergronds calami-
teitenriool aangelegd, zodat bij onver-
hoopte lekkages gevaarlijke stoffen snel 
kunnen worden afgevoerd.”

Voorschot op de toekomst
“Qua proces was het vooral een uitdaging 
om tijdig alle technische informatie te 

verkrijgen zodat we de werkprocedure 
aan konden passen. In de loop der tijd 
zijn er de nodige aanpassingen geweest 
op de bestaande plannen. Door als bouw-
team goed samen te werken, hebben we 
deze zonder problemen door kunnen voe-
ren. Uiteindelijk hebben we dit complexe 
project in een jaar afgerond. We zijn heel 
tevreden met het eindresultaat. De klant 
ook, en dat is natuurlijk het belangrijkste. 
Met dit ‘state-of-the-art’ distributiecen-
trum hebben we een voorschot genomen 
op de toekomst; Neele-Vat gebruikt het 
basisontwerp voor distributiecentra die 
zij de komende tijd nog zullen gaan bou-
wen op andere locaties.”

Rotterdam • Distributiecentrum Rokus/Neele Vat Logistics

Ieder jaar zal naar verwachting tussen 
de 75.000 en 100.000 ton aan lading het 
centrum passeren. De totale capaciteit van 
de logistieke dienstverlener in Nederland 
komt hiermee uit op meer dan 200.000 m2.
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Opdrachtgever
Vinvest Vastgoed BV, Gouda

Adviseurs
Ontwerp en bouwaanvraag
Ontwerp- en Tekenburo Leenen, 
 Waddinxveen

Constructeur
SWINN, Gouda

Klimaat
JFE Binnenklimaat, Gouda

Hoofdaannemer
Vergeer Bouw BV, Reeuwijk

E-installaties
Complex E-techniek BV, Waddinxveen

W-installaties
Neeleman Installatietechniek BV, 
 Waddinxveen

Grond- en straatwerk
J. Bos en ZN, Moordrecht

Luchtbehandeling hal en 
 warmtepompen
LUTEC Luchttechniek BV, Veenendaal

Heiwerk betonpalen
Verhoef Funderingstechniek BV, 
 Meerkerk

Heiwerk SD-palen
Vroom Funderingstechnieken BV, 
 Oosthuizen

Betonwerk fundering en vloeren
VFT Vloer- en Funderingstechniek BV, 
Vlaardingen

Dakbedekking
Primadak Roosendaal BV, Oud-Gastel

HSB-elementen
Van den Hondel Prefab BV, 
 Waddinxveen
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De kroon op het nieuwe 
bedrijfscomplex van 
 Metaalwarenfabriek

Metacon

Gevelmetselwerk
Braal & De Jager Metselwerken BV, 
Lekkerkerk

Gevelbekleding, dakplaten en 
 lichtstraten
Metal Bouwkonsort BV, Lopik

Staalconstructies
VIETS Staalconstructie, Harskamp

Systeemwanden, computervloe-
ren, kantoorinrichting
Maasdam BV, Waddinxveen

Gevelreclame, signing en 
 bewegwijzering
Reclame & Design, Stolwijk

Aluminium kozijnen en puien
Lieftink Geveltechniek,  
Alphen aan den Rijn

Bruto vloeroppervlak
13.000 m2 hal 
1.500 m2 kantoor

Bouwperiode
December 2018 – november 2019

Tekst: Loek Schaap Moordrecht • Metacon

Het complex bestaat uit twee delen: een 
grote kolossale productiehal en een aan-
palend kantoor. Samen met het enorme 
onderheide parkeerterrein beslaat het 
fabrieksterrein circa twee hectare. Het 
complete project is opgetrokken uit 
staalconstructie met kanaalplaten in de 
verdiepingen. De basisfundering onder 
de hal, gevels en dak bestaat uit prefab- 
en HSP-palen (3.300 stuks). 

Kroon los op het werk
“Bijzonder vind ik dat in de hal vloer-
verwarming en koeling wordt toegepast 
in combinatie met luchtbehandeling, 
mogelijk gemaakt door warmtepom-
pen”, zegt Ad Kemp, bouwteammanager 
en projectleider bij Vergeer Bouw. “De 

Op de kop van het industrieterrein Gouwe Park, pal aan rijksweg A20 
(Rotterdam/Utrecht), verrijst in Moordrecht het nieuwe bedrijfscomplex 
van Metaalwarenfabriek Metacon. Het bedrijf dat wereldwijd in de 
belangstelling staat met zijn exclusieve en innovatieve specialisatie van 
inbraakwerende rolluiken, brandvertragende industriële deuren en allerhande 
zonweringssystemen, kent de laatste jaren een enorme groei en krijgt met de 
nieuwbouw een grote centrale vestiging in plaats van acht losse vestigingen. 
Verantwoordelijk voor de realisatie is hoofdaannemer Vergeer Bouw BV. 

Op de kop van het industrieterrein 
Gouwe Park, pal aan rijksweg A20 
(Rotterdam/Utrecht), verrijst in 
Moordrecht het nieuwe bedrijfscomplex 
van Metaalwarenfabriek Metacon.
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Gesegmenteerde vliesgevels, 
een mooie eyecatcher
Ten westen van Gouda/Moordrecht, pal aan rijksweg A20 (Rotterdam/Utrecht) 

verrijst het nieuwe bedrijfscomplex van metaalwarenfabriek Metacon. Aan 

entree, productiehal, kantoren, showroom en kantine wordt er 13.000 m2 

 bebouwd, waarbij ook Lieftink Geveltechniek uit Alphen aan den Rijn is betrok-

ken. Commercieel directeur Joost Plompen: “Wij leveren en monteren voor ruim 

1000 m2 alle aluminium kozijnen en vliesgevels voor de hallen en de kantoren. 

Deels zijn dit gesegmenteerde constructies, inclusief glasvulling, wat resulteert 

in een mooie eyecatcher. Het glas kent een zonwerende coating, waarbij het 

kantoordeel tevens in triple glas is uitgevoerd. Dit zorgt ervoor dat het in de 

kantoren niet al te snel opwarmt. Tevens monteren wij bij de entree automati-

sche deuren en plaatsen we in de hal een aantal vluchtdeuren welke zijn voor-

zien van motorsloten. Deze worden op het gebouwautomatiseringssysteem 

aangesloten, wat voor veiligheid en comfort zorgt.”

Schüco systeemhuis 

Daar waar andere gevelbouwers meerdere systemen hanteren, produceert 

Lieftink Geveltechniek in eigen fabriek de kozijnen enkel van het Duitse alumi-

nium systeemhuis Schüco. “Enigszins ongebruikelijk in de gevelmarkt”, volgens 

 Plompen. “Evenals poedercoaten doen wij dat, ook anders dan andere gevel-

bouwers, in eigen huis. De kozijnen bij Metacon zijn gepoedercoat in de antra-

ciete kleurstelling RAL 7016.” 

Plompen: “Wij zijn vroeg ingestapt in het project om mee te denken in de tech-

nische detailoplossingen samen met de staal- en beplatingleverancier, gelijk als 

een bouwteam. Ook hoofdaannemer Vergeer Bouw zag hier het voordeel in, om 

zo de krachten te bundelen. Dat zie je ook mooi in de uitwerking terugkomen.”

Metacon • Moordrecht
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Produktieweg 17 
2404 CC Alphen aan den Rijn 

www.lieftink.nl

T +31 172 46 96 70 
E info@lieftink.nl

opdrachtgever vindt comfort en een 
goede werkomgeving belangrijk voor zijn 
werknemers.” De ronding van de deels 
gesegmenteerde gevel loopt evenwijdig 
aan de bocht in de rijksweg A20. Als een 
soort schijngevel loopt de wand van de 
hal door naar het drielaags kantoor met 
daarbij een grote raampartij in een apart 
zetwerk. “Het rode metselwerk geeft 
daarbij cachet aan het gebouw. Ook een 
eyecatcher is de ronde kroon op het dak 
– de kroon op het werk – te zien vanaf de 
rijksweg. Een groot los sierelement, een 
stalen frame met verlichte doosletters. 
Dat is een uitdaging, zo’n gevaarte weegt 
40 ton. Bovendien hebben we te maken 
met een niet voorbelaste veenachtige 
ondergrond, moeilijk terrein voor een 
zware kraan of pomp.”

Het complete project is opgetrokken uit 
staalconstructie met kanaalplaten in de 

verdiepingen. De basisfundering onder de 
hal, gevels en dak bestaat uit prefab- en 

HSP-palen (3.300 stuks).
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Een 
helicopterview 
op project 
Metacon
 

Reclame & Design uit Stolwijk is de aangewezen 

‘Totaalpartner voor Signing’ bij elk bouwproject. “De 

nieuwbouw van Metacon is daar een uitstekend 

voorbeeld van”, zegt directeur Fred Kok van Reclame & 

Design. “Wij lopen hier met alle fases van het project 

mee. In de beginfase hebben wij meteen een bouw-

bord geplaatst. Vervolgens een stelling met een groot 

spandoek langs de A20 om alle voorbijgangers te laten 

zien dat het nieuwe bedrijvencomplex daar in aan-

bouw is. Toen de staalconstructie stond en de beplating 

was aangebracht, hebben we twee LED-lichtreclames 

op het pand gemonteerd. De één aan de gevel bij de 

entree. De andere aan een enorme stalen kroon op het 

dak aan de kant van de snelweg. Daar pronken de twee 

meter hoge blauwe letters METACON op het ronde 

frame, een echte eyecatcher!” 

Kok: “In de afbouwfase komen vlaggenmasten, zuilen, 

parkeerbordjes en bewegwijzering nog aan bod. Voor 

binnen worden deurbordjes, vluchtplannen, fotowan-

den en raamdecoraties nog besproken. Wij danken 

Vincent Vergunst dat wij aan dit mooie project mee 

mogen werken.”

Drone opnames

Nieuw bij Reclame & Design is het maken van drone 

opnames. Sinds 8 maart 2019 is het bedrijf officieel ver-

gunninghouder voor het professioneel uitvoeren van 

dronevluchten voor het maken van films en luchtfoto’s. 

Ook voor Metacon zijn onlangs drone-opnames ge-

maakt, deze zijn binnenkort te zien in een presentatie-

filmpje. Deze helicopterview zal worden gepresenteerd 

op de website. 

Metacon • Moordrecht

In de hal wordt vloerverwarming en 
koeling in combinatie toegepast met 
luchtbehandeling door warmtepompen.

Bouwers in 
bedrijfsgroen!

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

Groenloseweg 38, 7151 HG Eibergen
T +31 (0)545 472331  

www.debeekgroencreatief.nl

Bouwers in bedrijfsgroen is stopper ipv 

VIETS
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www. reclame-design .nl

Moordrecht • Metacon

Cruciale planning
Kemp: “Er zijn meerdere uitdagingen. 
Logistiek kan het gebouw maar van één 
kant gebouwd worden. Omdat we ons 
in de hal moesten terugtrekken, was 
het idee om alles in de hal voor de vloer 
te maken. Omdat het plafond met de 
daaraan gekoppelde installaties al in een 
vroeg stadium geplaatst moest worden, 
zou dit weer een probleem opleveren bij 
het leggen van het spijkerbed. De plan-
ning was daarom cruciaal. In het begin 
was het flink schakelen met de verschil-
lende partijen.” 

Het project is in bouwteam opgezet. Ont-
werp- en Tekenburo Leenen verzorgde 
het tekenwerk tot en met de bouwver-
gunning. Constructeur SWINN was daar-
bij een sturende factor. Kemp: “Samen 
hebben zij in het voortraject een buiten-
gewone bijdrage geleverd.” Daarna is het 
door verschillende nevenaannemers en 
door Vergeer Bouw naar volle tevreden-
heid ontwikkeld en uitgewerkt.

De ronding van de deels gesegmenteerde gevel 
loopt evenwijdig aan de bocht in de rijksweg 
A20. Als een schijngevel loopt de wand van 
de hal door naar het kantoor met daarbij een 
raampartij in een apart zetwerk. 

Bouwers in bedrijfsgroen is stopper ipv 

VIETS
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Machinefabriek Koedood Dieselservice • Hendrik-Ido-Ambacht

Koedood Dieselservice
Een nieuw, toekomstbestendig 
pand voor
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Tekst: Mats Fortuin

Sinds een aantal maanden staat er een bijzonder nieuw pand op de kruising 
van het Frankenpad in Hendrik-Ido-Ambacht. Het is het nieuwe bedrijfs- en 
kantoorgebouw van Koedood, specialist in revisie, verkoop, inbouw en service 
van scheepsdieselmotoren. Hoofdaannemer U-Build heeft RoosRos Architecten 
uit Oud-Beijerland aangedragen voor het ontwerp. Het ontwerptraject startte 
in het voorjaar van 2016 en de uiteindelijke oplevering was in december 2018. 

Koedood Dieselservice

Kenmerkend is het gebruik van zwartgekleurd staal in de gevel en het 
gebogen glas. De ronde vormen van het gebouw lopen mooi samen met 
de letterlijke vorm van het kavel. (Fotograaf: Luuk Kramer)
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Opdrachtgever
Koedood Dieselservice,  
Hendrik-Ido-Ambacht

Architect
RoosRos Architecten, Oud-Beijerland

Installatieadviseur
TreeDelft, Delft

Hoofdaannemer
U-Build, Ridderkerk 

E-installaties
DWT Groep, Sint Philipsland 

W-installaties
DWT Groep, Sint Philipsland 

Staalbouw
Reyerink Staalbouw, Esbeek 

Constructie
Imd Raadgevend Ingenieurs, Rotterdam 

 

Het nieuwe onderkomen van Koedood is 
een modern en toekomstbestendig kan-
toorgebouw geworden met een centrale 
opslag voor alle motoren van het bedrijf. 
Deze motoren stonden eerst verspreid 
door Nederland opgeslagen. Op de 
begane grond bevindt zich de motoren-
showroom waar alle typen motoren van 
Koedood te bezichtigen zijn. Eenmaal 
door de centrale ingang loopt de bezoe-
ker door het gehele Koedood-assorti-
ment, om vervolgens via een royale trap 
zicht te hebben op het grote magazijn 
met álle motoren. Op deze verdieping 
bevinden zich de werkplekken voor 
 Koedood Dieselservice en Emigreen. 

Een stoere, maar ook toegankelijke 
uitstraling
Koedood is een echt familiebedrijf dat 
actief is in de scheepsvaart. Het pand 
moest daarom een stoere, maar ook 
toegankelijke uitstraling krijgen. “Om dit 
te realiseren is er in samenspraak met 
de opdrachtgever besloten om uitslui-
tend met materialen te werken die een 
link hebben met de scheepsbouw”, aldus 
architect Daan Font Freide. Kenmerkend 
is het gebruik van zwartgekleurd staal in 

Op de begane grond bevindt 
zich de motoren-showroom 
waar alle typen motoren van 
Koedood te bezichtigen zijn. 
Eenmaal door de centrale 
ingang loopt de bezoeker 
door het gehele Koedood -
assortiment.
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de gevel en het gebogen glas. De ronde 
vormen van het gebouw lopen mooi 
samen met de letterlijke vorm van het 
kavel. Ondanks het unieke ontwerp valt 
het gebouw niet teveel op ten opzichte 
van andere panden op het bedrijventer-
rein. Sterker nog, tijdens de ontwerpfase 
werd duidelijk dat er toevalligerwijs veel 
overeenkomsten te vinden waren, aldus 
Daan. “Het is zowel een eyecatcher als-
mede een mooie compositie met de an-
dere gebouwen rondom, die in dezelfde 
periode ontworpen en gebouwd zijn.”
De Trimo gevelbekleding, bekend om 
zijn toepasbaarheid voor rondvormige 
constructies, is aangebracht rondom de 
verschillende loodsen. De lamellen ver-
werkt in de gevel zijn voortgekomen uit 
zonwering vanwege de ligging van het 
gebouw, deze zorgen voor een groot deel 
van het blokkeren van de laagstaande 
zon. Hierin zitten ook de te openen delen 
verwerkt die wind aangevoerd krijgen 
vanwege de geperforeerde zijkanten. 

Duurzame huisvesting
Het gebouw heeft certificaat BREEAM 
Excellent gekregen. Koedood hechtte 
veel waarde aan het behalen van het 
certificaat omdat de branche waarin het 
bedrijf actief is, niet direct verbonden 
wordt met het thema duurzaamheid. De 
toepassing van 300 m2 aan PV-panelen 
op het dak, warmtepompen en vloer-
verwarming, hebben gezorgd voor een 
duurzame huisvesting. 

Hendrik-Ido-Ambacht • Machinefabriek Koedood Dieselservice

Om het pand een stoere en 
toegankelijke uitstraling 

te geven is er besloten 
om uitsluitend met 

materialen te werken die 
een link hebben met de 

scheepsbouw.

De ronde vormen van het gebouw lopen mooi samen 
met de letterlijke vorm van het kavel. Ondanks het 
unieke ontwerp valt het gebouw niet teveel op ten 
opzichte van andere panden op het bedrijventerrein.

Het is zowel een eyecatcher 
alsmede een mooie 
compositie met de andere 
gebouwen rondom
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na sloop van logistiek centrum 
Veris Bouwmaterialengroep

Nieuwbouw

Logistiek centrum Veris Bouwmaterialengroep • Deventer

Opdrachtgever
WIEAP Beheer BV, Apeldoorn/ 
Thomassen Beheer BV, Loenen

Ontwerp, coördinatie en directie
Bouwadviesburo Hoevers, Empe 

Constructeur
Strijbos Constructie Advies BV, 
Panningen 

Hoofdaannemer bovenbouw
Botec Bedrijfsruimtebouw BV, 
Nunspeet 

Staalconstructie
Ven den Hul Staalbouw, Apeldoorn 

Sloop- en infrawerken
Lagemaat Sloopwerken BV, Heerde 

Heiwerk
Euro Funderingen BV, Veenwouden 

Fundering
Bouw- en timmerbedrijf Van Reen, 
Klarenbeek 

E-installaties
Varego Elektrotechniek BV, Eerbeek 

Brandmeldinstallatie
Ned Fire & Security BV, Zutphen 

Infrawerken en grond/ 
straatwerk
Jan Zevenhuizen BV, Apeldoorn 

Huurder
Veris Logistiek Nederland, Gorinchem

Bouwprogramma
Loods t.b.v. houtopslag, grotendeels op 
bestaande fundering

Bouwperiode
April 2019 – augustus 2019

Bruto vloeroppervlak
6.000 m2

Het gebeurt niet vaak, dat er een nieuw pand gebouwd wordt op de fundatie van 
zijn gesloopte voorganger. Toch klopte Thomassen Beheer, huurder van het complex 
in Deventer waar ooit een condens melkfabriek van Coberco was gevestigd, met dat 
plan aan bij Bouwadviesburo Hoevers uit Empe. Het plan was om op de fundering 
van de condensfabriek een loods te realiseren voor de houtopslag van de Deventer 
bouwmaterialenhandel Veris. 

Duurzaam bouwen op bestaande fundering 
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Tekst: Ton dan de Laar

Fundering 
“De condensfabriek had een stevig be
tonskelet, met zware funderingen”, zegt 
Jan Hoevers, eigenaar van het Bouw
adviesburo. “We kwamen tot de con
clusie dat het plan haalbaar moest zijn. 
Op de oude stramienmaten van 4.65 bij 
4.65 hebben we vervolgens de loodsen 
ontworpen.” Dat klinkt eenvoudiger dan 
het in werkelijkheid was. Oude tekenin
gen werden opgespoord, gedigitaliseerd 
en gecontroleerd, waarbij al snel bleek 
dat sommige funderingsdelen niet exact 
volgens de tekening uitgevoerd waren. 
Ook paste het ontwerp deels niet op het 
bestaande stramien. Op diverse plaatsen 
zijn daarom nieuwe fundaties aange
bracht met ingestorte ankers, terwijl in 
de bestaande fundatie lijmankers werden 
geboord. Hoevers: “Dat was een hele klus, 
om al die ankers op hun plaats te krijgen. 
Bovendien viel de begane grondvloer 
heel erg tegen. Het plan was om daar een 
nieuwe vloer van twaalf centimeter op 
te storten, maar vanwege de niveauver
schillen moesten we eerst een egalisatie
laag van vier tot wel twaalf centimeter 
dik aanbrengen. Ik was blij toen we met 
de staalconstructie konden beginnen.”

Staalconstructie 
In verband met de brandveiligheid 
bestaat de nieuwbouw uit drie comparti
menten: twee van ruim 2.500 m2 en één 
van 875 m2, dat eventueel uitgebreid kan 
worden naar eveneens 2.500 m2. Op de 
scheidingen staat een dubbele staalcon
structie met smeltankers en gasbeton 
wanden. De loodsen zijn aan één zijde 
open en hoeven dus niet geïsoleerd te 
zijn. De gevels zijn desalniettemin voor

zien van een geïsoleerde betonplint en 
van stalen profielplaten die eenvoudig 
nageïsoleerd kunnen worden. Het dak is 
geïsoleerd en berekend op het plaatsen 
van zonnepanelen. Zo speelt het ont
werp in op een mogelijk ander gebruik in 
de toekomst. Net als het hergebruik van 
de fundering is dit één van de duurzame 
aspecten van het ontwerp. Daarnaast is 
het grootste deel van het sloopafval ter 
plaatse gebroken en opnieuw verwerkt, 
deels om bestaande kelders vol te stor
ten en deels voor het ophogen van het 
buitenterrein. “Voor ons was het een 
uitdagend project”, besluit Hoevers. “Een 
heel andere vorm van duurzaam bou
wen. Bouwen blijft een uitdaging, je leert 
iedere dag weer.”

Industriebouw • augustus 2019 • 27



Bedrijfspand UniPharma • Middelburg

Opdrachtgever
UniPharma VOF, Middelburg

Architect
RoosRos architecten, Goes

Constructeur
Cerfix Heinkenszand, Heinkenszand

Aannemer
Aannemingsbedrijf Fraanje B.V., 
 Lewedorp

Maatvoering
De Vos Infra, Aagtekerke 

Grondwerk
Aannemingsbedrijf Baas BV, 
 Middelburg 

Staalconstructie
Reijrink staalconstructie BV, 
 Hilvarenbeek

Inrichting
Lavoir Projectinrichting,Arnemuiden

W- en E-Installaties
ITN Techniek, Nieuwdorp

Bouwprogramma
Distributiecentrum en kantoorruimtes

Bouwperiode
November 2018 – Derde kwartaal 2019

Bruto vloeroppervlakte
Circa 4.200 m2

Aan de voorzijde komen vier laaddocks 
met erboven de nieuwe kantoorruimtes 
verdeeld over drie verdiepingen. Deze 
verdiepingen zijn een combinatie van beton 
en staal, waarbij de betonnen kern van het 
trappenhuis zorgt voor de stabiliteit.
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Uitbreiding UniPharma in

Middelburg

Tekst: Bert Platell

In Middelburg bouwt Aannemingsbedrijf Fraanje B.V. in opdracht van UniPharma een flinke 
uitbreiding van het reeds bestaande bedrijfspand aan de rondweg N57. UniPharma, een groothandel 
voor drogisterijen, apotheken en diverse gezondheidswinkels groeit flink en heeft meer ruimte nodig. 
In totaal wordt er 4.200 m2 extra magazijnruimte gerealiseerd. De uitbreiding vindt plaats op het 
bouwkavel dat grenst aan het bestaande pand. In november 2018 is er gestart met de grondsanering 
en in het derde kwartaal van 2019 zal de oplevering plaatsvinden.
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Van Cittersweg 2a  |  4341 RC Arnemuiden
Postbus 23  |  4330 AA Middelburg

0118 - 616390
info@projectinrichtinglavoir.nl

www.projectinrichtinglavoir.nl

Project inrichting 
Lavoir – Interieur 
met een eigen 
identiteit
Voor de uitbreiding van het bedrijfspand van UniPharma in 

Middelburg werd Projectinrichting Lavoir b.v. ingeschakeld 

voor de inrichting. Lavoir is gevestigd in Arnemuiden en is 

gespecialiseerd in het ontwikkelen van interieur concepten 

die echt wat toevoegen. Een jong en creatief team van 

experts werkt voor opdrachtgevers in verschillende sec-

toren. Van kantoren tot zorginstellingen. En van scholen 

tot  recreatieruimtes. 

Eigenaar Dimitri van de Lavoir is zeer positief over de 

samenwerking met UniPharma: “We hebben in eerste 

instantie advies uitgebracht over de vloerbedekking. Dat 

werd uiteindelijk een vloer van Tarkett, de ‘Excellence 80’. 

Deze is 100 procent ftalaatvrij, een zeer stevig product met 

een toplaag van 0.8 millimeter. Ook hebben we een advies 

uit gebracht voor de meubels en de aankleding. Waarbij het 

leuk is om te vermelden dat in de aankleding op diverse 

plekken Zeeuwse afbeeldingen terug gaan komen.”

Kenmerkend voor de werkwijze van Lavoir is dat ze echt 

maatwerk leveren dat voldoet aan de wensen van de op-

drachtgever. “Wij kunnen in een korte tijd veel voor elkaar 

krijgen, omdat we de hele keten aan projectinrichting opti-

maal beheersen. En onze experts doen net dat beetje meer 

om in elk project het verschil te maken”, sluit Van de Lavoir af. 

Voor Aannemingsbedrijf Fraanje B.V. is 
dit een project dat past als een goede 
jas aldus Steef de Gast, bedrijfsleider. 
“Wij doen dit soort projecten regelmatig 
en we kunnen daarom snel schakelen. 
Zowel in de voorbereidingsfase als in 
de bouwfase. En dat is bij dit project 
echt van toegevoegde waarde. Laat in de 
voorbereidingsfase werd besloten om 
een sprinklerinstallatie te installeren in 
plaats van de eerder geplande brand-
compartimenten. Waardoor er ook een 
sprinklerkelder van 500 kubieke meter 
onder het gebouw moest komen. Dat 
vroeg ook extra inzet van de heistelling 
en we moesten nieuwe betonwanden 
storten. En dat is gelukt zonder dat we 
vertraging hebben opgelopen.”

De bouw van het nieuwe pand vindt 
plaats op het bouwkavel dat grenst aan 
de huidige locatie. De nieuwe distributie-
hallen bestaan uit een staalconstructie 
met sandwichpanelen, en stalen platen 
op het dak. Aan de voorzijde komen 
vier laaddocks met erboven de nieuwe 

Bedrijfspand UniPharma • Middelburg
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Kwaliteit is onze basis

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

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

kantoorruimtes verdeeld over drie ver-
diepingen. Deze verdiepingen zijn een 
combinatie van beton en staal, waarbij 
de betonnen kern van het trappenhuis 
zorgt voor de stabiliteit. In het gebouw is 
veel aandacht voor de klimaatcontrole 
omdat er geneesmiddelen en medicijnen 
opgeslagen worden. Het nieuwe pand 
voldoet dus ook aan de GDP-richtlijnen 

bouw is ons vreemd, van utiliteitsbouw 
tot zwembaden, kantoorpanden, wonin-
gen, villa’s en appartementen. Onze spe-
cialiteit is om vanaf de voorbereiding tot 
de oplevering de tijd zo effi ciënt mogelijk 
te gebruiken. Stilliggende bouwplaatsen 
kom je bij ons niet tegen.” Dit jaar is te-
gelijkertijd een feestjaar voor het bouw-
bedrijf uit Zeeland. “We vieren begin 
volgend jaar ons 101-jarig bestaan. Dat is 
wel een feestje waard”, sluit De Gast af.

en met warmtepompen wordt ervoor 
gezorgd dat de temperatuur binnen altijd 
tussen de 15 en 25 graden is.

De Gast: “We zijn als Fraanje een grote 
speler in Zuidwest-Nederland. Met ruim 
200 mensen werken we elke dag hard 
aan het verbeteren van de kwaliteit van 
onze omgeving. Geen discipline van de 

Laat in de voorbereidingsfase werd besloten om een sprinklerinstallatie te installeren 
in plaats van de eerder geplande brandcompartimenten. Waardoor er ook een 
sprinklerkelder van 500 kubieke meter onder het gebouw moest komen.

De bouw van het nieuwe pand vindt plaats 
op het bouwkavel dat grenst aan de huidige 
locatie. De nieuwe distributiehallen bestaan 
uit een staalconstructie met sandwichpanelen, 
en stalen platen op het dak.
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partijen  realiseren 
 bezoekerscentrum 
 Werelderfgoed Kinderdijk!

Regionale

Bezoekerscentrum Werelderfgoed • Kinderdijk

In Kinderdijk wordt een 
nieuw bezoekerscentrum 
gerealiseerd om de 400.000 
toeristen die elk jaar 
door de polders trekken 
te informeren over dit 
prachtige stukje Nederland.
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Tekst: Natasja Bijl

Onze beroemde Hollandse polders waren vroeger drassige veenmoerassen. 
Dat worden ze opnieuw als we stoppen met het droogmalen van het 
land. In Kinderdijk zie je hoe Nederland al eeuwenlang leeft, vecht en 
samenwerkt met het water dat ons land in zijn greep houdt. In 1997 
belandde dit fraaie, historische stukje Nederland op de werelderfgoedlijst 
UNESCO. Sindsdien komen er jaarlijkse 400.000 toeristen naar Kinderdijk 
om dit watermanagement met eigen ogen te aanschouwen. 
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•  kantoren

•  bedrijfspanden

•  scholen

•  zorgcentra

•  woningen

•  appartementen

•  sportcomplexen

Energieweg 1
4231 DJ  Meerkerk
T 0183-352332
E info@pvanleeuwen.nl

Dit was geen 
repeterend 
werk! 
 

Voor het bezoekerscentrum Werelderfgoed Kinderdijk 

heeft HJ Metaalbewerking BV de totale staalcon-

structie geleverd en gemonteerd. Het ging hierbij om 

ongeveer 70 ton staal.  

“In 2018 hebben wij de eerste raming afgegeven. Zo 

is de prijs van dit werk tot stand gekomen”, vertelt 

Jeroen Brouwer, directeur. “In week 16 zijn wij met 

de montage gestart en in week 19 waren wij gereed, 

zowel met de onderbouw als met de bovenbouw van 

het pand. Onder de onderbouw verstaan we de kelder, 

die volledig onder water ligt. Het gebouw zelf staat 

op een vlonder en is met zijn zestig glaspanelen, acht 

glazen gevels zeker een erg fraai object te noemen. 

Voor ons als constructiebedrijf was dit een bijzonder 

werk, mede omdat de staalconstructie uit veel ver-

schillende onderdelen bestaat en er dus geen sprake 

van repeterend werk was. Dit ‘speciale’ karakter is leuk 

en uitdagend, maar maakt wel dat het meer uren in 

beslag neemt. Gelukkig hebben wij of de andere par-

tijen daar totaal geen hinder van ondervonden en liep 

alles precies op schema. Als aannemers hebben we el-

kaar geholpen en dit werk met z’n allen tot een groot 

succes gemaakt! Wat verder nog noemenswaardig is, 

is dat de constructie thermisch verzinkt is: de kolom-

men die in het zicht zijn, hebben we voorzien van een 

poedercoating, wat een mooie afwerking geeft die 

qua esthetiek hoog scoort!”
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T: 0184-683300
A: Veenweideweg 9, 2957LD Nieuw-Lekkerland
W: www.holbv.nl         E: algemeen@holbv.nl

� �

Hoofdaannemer
Aannemersbedrijf P. van Leeuwen, 
Meerkerk 

Constructeur
IBT Alblasserdam BV, Alblasserdam 

W-installaties
Hol Installatietechniek BV,  
Nieuw-Lekkerland 

E-installaties
A & B Elektrotechniek  
 Zuid-Beijerland BV, Zuid-Beijerland 

Metaalconstructiewerk
HJ Metaalbewerking BV, Vianen

Dakbedekking
Mastrum Daksystemen BV, De Meern 

Systeemplafonds en 
 binnenwanden
Jaleco Totaal Projectafbouw BV,  
Nieuw-Lekkerland 

Liftinstallatie
MTH Lifttechniek B.V., Alphen a.d. Rijn

Schilderwerk
Kortland Schilders BV,  
Nieuw-Lekkerkerk 

Om die grote toestroom van bezoekers te 
optimaliseren, werd er in 2018 opnieuw 
tot een samenwerking besloten, dit keer 
tussen een club aannemers uit de regio, 
partijen die de handen ineensloegen en 
vanaf maart 2019 alles op alles zetten 
om in een kort tijdsbestek een prachtig, 
UNESCO-waardig bezoekerscentrum te 
realiseren. Hoofdaannemer in dit werk 
is aannemersbedrijf P. van Leeuwen uit 
Meerkerk. 

We zijn zelfs onder budget gebleven! 
“Een van de wensen van de opdrachtge-
ver was om partijen uit de regio het werk 
te gunnen. Enerzijds om de werkgelegen-
heid in de polder te stimuleren, maar 
ook om maatschappelijk verantwoord 
te ondernemen. Door uitsluitend met 
lokale bedrijven te werken, beperk je 
immers de CO2- uitstoot”, vertelt Cees 
van den Otter, directeur. “Maar uiteraard 
is de prijsvorming ook wel marktcon-
form. In een bouwteamsamenwerking 
zijn er eind maart van dit jaar al een 

drietal gebouwen opgeleverd, namelijk: 
een ontvangstgebouw, hulpgemaal en 
natuureducatieruimte. Begin dit jaar is 
er gestart met het bezoekerscentrum. 
Dit had nog best wat voeten in aarde. De 
prijs, die aanvankelijk neergelegd, was 
veel te hoog en dus niet haalbaar. Wij 
hebben toen de uitwerking van het be-
zoekerscentrum volledig naar ons toege-

trokken, dat wil zeggen dat wij zowel het 
architectonische als het uitvoeringstech-
nische deel compleet voor onze rekening 
hebben genomen. Zo zijn er aanpassin-
gen gedaan in de constructieve opzet, de 
installaties zijn aangepast met behoudt 
van duurzaamheid, materialisering wel-
ke gelijk of zelfs beter waren. Uiteraard 
zonder het concept geweld aan te doen. 

Kinderdijk • Bezoekerscentrum Werelderfgoed

Een van de wensen van de opdrachtgever was om partijen uit de 
regio het werk te gunnen. Om de werkgelegenheid in de polder te 
stimuleren, en om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.
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Afbouw 
Bezoekers
centrum
 
Jaleco Totaal Projectafbouw staat al meer dan 30 jaar voor 
kwaliteit en service in de afbouw, en is een goede relatie 
van hoofdaannemer P. van Leeuwen B.V. met wie het bedrijf 
al meerdere projecten tot een goed einde heeft weten te 
brengen. Jaleco Totaal Projectafbouw heeft de afbouw van 
het  bezoekerscentrum gerealiseerd, dat wil zeggen alle 
Metalstud wanden en systeemplafonds. Maar ook de vol-
glazen wanden ter plaatste van de entree. “Tijdens het werk 
hebben we nog best veel moeten schakelen”, vertelt Sjaak 
Verheij, Projectmanager. “De wanden in het keldergedeelte, 
zijn bijvoorbeeld voorzien van een extra hoogwaardige 
thermische isolatie. Dit deel van het centrum ligt onder de 
watergrens, wat tot een koudebrug kan leiden. Met deze 
extra bewerking wordt voorkomen dat de kou doorslaat en de 
temperatuur in de keuken of het sanitair blok te laag wordt. 
Voor de wanden geldt dat we voor extra stevigheid hebben 
gezorgd, wat gezien het te verwachten aantal bezoekers wel 
een must is.” 
 
Jaleco Totaal Projectafbouw is expert in totaalafbouw. Het 
bedrijf zoekt altijd naar de beste oplossingen voor wanden, 
betimmeringen en plafonds. En staat voor kwaliteit, flexibili-
teit en betrouwbaarheid. Met zowel scholen als gezondheids-
centra, kantoren en winkels in hun portefeuille laat het bedrijf 
zien dat het breed inzetbaar is.

t o t a a l  p r o j e c t a f b o u w

jaleco
Turn-key afbouw

Systeemplafonds

Systeem/glaswanden

Metalstudsystemen

Brandwerende voorzieningen

Akoestische oplossingen

Betimmeringen

Verlichting

Veenweideweg 24, 2957 LD Nieuw-Lekkerland
telefoon 0184 - 683187 / e-mail: info@jaleco.nl

www.jaleco.nl 

Meer dan 30 jaar uw partner in de afbouw

MTH  
Lifttechniek
Voor het project Erfgoed Kinderdijk heeft 

MTH  Lifttechniek een tweetal liften geplaatst. De 

eerste betreft een trap/ plateau lift aan de buiten-

zijde van het gloednieuwe bezoekerscentrum, bij 

de trap. “Deze lift, bedoeld voor mindervaliden, is 

voorzien van een inklapbaar zitje”, vertelt Rick Chris-

tiaans, marketeer. “Omdat het een openbare buiten-

locatie betreft, is er gekozen voor een hoogwaardige 

kwaliteit. Deze lift is bestand tegen veelvuldig ge-

bruik en verschillende weersinvloeden. Kortom, het 

apparaat kan wel tegen een stootje. De tweede lift is 

in het pand vervaardigd. Dit is een goederenlift waar 

de gebruiker karretjes in kan rijden om zo spullen van 

en naar de verdieping te verplaatsen.” 

MTH Lifttechniek werkt met een team van ervaren 

en hoogopgeleide monteurs die je niet alleen van 

dienst kunnen zijn bij het plaatsen van een lift, maar 

ook het onderhoud plegen en eventuele storingen 

binnen korte tijd komen oplossen. Bovendien impor-

teert het bedrijf uitsluitend hoogwaardige, Euro-

pees vervaardigde liften die energiezuinig zijn. Dus 

geen stroomvreters.  

“We opereren door heel Nederland, maar ook in het 

Noorden van België. Door de vergrijzing, maar ook 

doordat mensen steeds langer zelfstandig blijven 

wonen, wordt de vraag naar liften alsmaar groter. 

Van grote projecten, tot woonhuizen. Iedereen met 

een eigen pand, zou onze klant kunnen zijn!”

Industriebouw • augustus 2019 • 36

http://www.jalecototaalprojectafbouw.nl/
https://www.mthlifttechniek.nl


Deze creatieve oplossingen hebben we 
bedacht met onze co-makers, partijen 
met wie wij al jaren op een zeer goede 
en vertrouwelijke basis samenwerken. 
De aanpassingen hadden zelfs het gevolg 
dat we onder budget uit kwamen en het 
plan van start kon gaan. Aannemersbe-
drijf P. van Leeuwen is trots hierin zijn 
expertise als ontwikkelende aannemer 
te kunnen inzetten.”  
 
“In maart zijn we met de bouw begon-
nen, in juli leveren we het totale werk 
op, zodat men met de inrichting aan de 
slag kan. De officiële opening staat op 7 
september gepland, net na de zomer. Het 
resultaat is een fraai centrum, met veel 
glas, een kelder waarin onder andere het 
sanitair en de keuken zijn gesitueerd en 
een mooi dakterras met uitzicht over het 
de hele polder. Het bezoekerscentrum 
is volledig gasloos en gaat vanwege het 
transparante karakter bijna in het land-
schap op!”

H.J. Metaalbewerking B.V. 
Mijlweg 5A
4131 PJ  Vianen
Tel: 0345-680575

www.hjmetaalbewerking.nl 

Aannemersbedrijf P. van Leeuwen heeft 
meer dan 70 man in dienst. Hun grote 
kracht ligt niet in de laatste plaats in de 
enorme brok ervaring. Van multifunctio-
nele gebouwen, scholen, bedrijfspanden 
tot woningbouw, zij kunnen het aan. En 

zelfs een stukje ambachtelijk werk gaat 
dit bedrijf niet uit de weg. Het bezoekers-
centrum van Werelderfgoed Kinderdijk 
past prima in het rijtje van ‘diversiteit’ 
en is er zelfs eentje om meer dan trots 
op te zijn.

Kinderdijk • Bezoekerscentrum Werelderfgoed

Het bezoekerscentrum is een fraai centrum, met veel glas, een kelder waarin onder andere het 
sanitair en de keuken zijn gesitueerd en een mooi dakterras met uitzicht over het de hele polder.

www.mthlifttechniek.nl
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Distributiecentrum Westfields Logistics • Oirschot

Opdrachtgever 
SDK Vastgoed, Eindhoven
MG Real Estate, Breda

Hoofdaannemer
Systabo BV, Eindhoven

E, en W-Installatie
Homij, Nieuwegein

Dak en wandbeplating
Hardeman van Harten BV, Lunteren

Dockequipment en 
 overheaddeuren
Stertil BV, Kootstertille

Westfields 
Logistics:

XXL-distributiecentrum bij 
Eindhoven Airport
Aan de Eindhovensedijk in Oirschot, dicht bij Eindhoven Airport, ligt industrieterrein 
Westfields. Naast een groot sorteercentrum voor pakketbezorger DPD verrijst een 
XXL-distributiecentrum: Westfields Logistics. Het gebouw is op risico ontwikkeld 
door SDK Vastgoed uit Eindhoven, het Vlaamse MG Real Estate en Volker Wessels 
Logistics Development. Met de nabijheid van de sorteerhub van DPD en de realisatie 
van ‘Brainport Industries’ verwachten de ontwikkelende partijen een aanzuigende 
werking op logistiek dienstverleners.

Hoofdaannemer is Systabo BV uit Eind-
hoven, net als SDK een dochteronderne-
ming van de Koninklijke Volker Wessels 
Stevin N.V. Systabo specialiseert zich in 
de bouw van loodsen en hallen. Innova-
tief, duurzaam, met kwalitatief hoog-
staande turnkey-oplossingen op basis 
van modulaire bouw en waar mogelijk 
en zinvol prefabricage.

Breed servicepakket
Samen met de opdrachtgever, eindgebrui-
ker en de overige ketenpartners werkt 
Systabo aan kostenbeheersing, doorloop-
tijdverkorting en optimale kwaliteit. Een 

eigen team van deskundigen, engineers 
en projectmanagers maakt Systabo een 
bijzonder betrouwbare aannemer bij hal-
lenbouw voor productiebedrijven, (groot-
schalige) retail en logistiek: bijvoorbeeld 
bij de bouw van het Distributiecentrum 
Westfields. Ze omschrijven zichzelf als 
een deskundige partner voor toplocaties, 
integraal ontwerp, financiering, bouw, 
onderhoud en herbestemming. 

Bewuste Bouwers
Systabo BV is lid van ‘Bewuste Bouwers’, 
een platform voor bouwbedrijven, met 
inmiddels meer dan 2.250 leden die 

maatschappelijk verantwoord hun werk 
willen doen. Duurzaam, waar het kan 
energie- en CO2-neutraal en met oog 
voor het welzijn en de veiligheid van 
betrokken medewerkers, bezoekers, 
eindgebruikers en omwonenden. En dat 
alles zonder het eigen winstoogmerk en 
dat van de ketenpartners uit het oog te 
verliezen. De bouwplaats als onderdeel 
van de samenleving. 

Drie Units
Het pand beslaat 88.000 m2 en bestaat 
uit drie te verhuren units. Al voor de 
bouw begon, meldde zich een koper: de 
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Tekst: Bert Vooijs

Het pand beslaat 88.000 m2 en 
bestaat uit drie te verhuren units. De 
bouw vindt plaats in fasen. De eerste 
fase (ruim 60.000 m2) kan eind dit 
jaar operationeel zijn.

Aan de Eindhovensedijk in Oirschot, 
dicht bij Eindhoven Airport, ligt 
industrieterrein Westfields. Naast 
een groot sorteercentrum voor 
pakketbezorger DPD verrijst een XXL-
distributiecentrum: Westfields Logistics.
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dé specialisten in dak- en wan
dbeplating

D hardeman-vanharten.nl

internationale belegger TH Real Estate. 
De bouw vindt plaats in fasen. De eerste 
fase (ruim 60.000 m2) kan eind dit jaar 
operationeel zijn. De definitieve ople-
vering wordt verwacht in februari 2020. 
Voor de verhuur is veel animo, de uitein-
delijke huurders zullen waarschijnlijk 
e-commercebedrijven zijn. 

Gewild object
De Eindhovense regio is zeer gewild 
bij logistieke bedrijven. In het Eind-
hovens Dagblad (december 2018) zegt 
Ted Rooijakkers van bedrijfsmakelaar 
VSR Vastgoedadvies daarover: “Dat heeft 
te maken met de sterke regio, met een 
groot verzorgingsgebied waar veel men-
sen wonen én waar veel grote bedrijven 
zijn gevestigd.” Hij wijst ook op de goede 
bereikbaarheid van Westfields dankzij de 
ideale ligging vlak bij Eindhoven Airport 
en de snelwegen A2, A50 en A58.

Oirschot • Distributiecentrum Westfields Logistics

Met de nabijheid 
van de sorteerhub 
van DPD en de 
realisatie van 
‘Brainport Industries’ 
verwachten de 
ontwikkelende partijen 
een aanzuigende 
werking op logistiek 
dienstverleners.

www.ritehite.com

Rite-Hite Benelux BV
Koppelstraat 26
7391 AK  Twello
Tel: +31-571-270 444

Rite-Hite ontwikkelt al sinds 1965  

oplossingen om de veiligheid en  

productiviteit te verbeteren en  

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

2017_11_Ritehite_adA5.indd   1 11/1/17/w44   15:42
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poppodium Mezz

Poppodium Mezz • Breda

Opdrachtgever
Poppodium Mezz, Breda

Architect
Design Erick van Egeraat, Rotterdam

Directievoering
Buster Bouwcontrol, Tilburg

Bouwkundige hoofdaannemer
Breda Bouw BV, Breda

E-Installatie
Van Dorp Installatietechniek, 
 Rotterdam

W-Installatie
Tes Installatietechniek Tilburg BV, 
Tilburg

Schilderwerk
D & J Verlaar Schilderwerken BV, 
 Sprundel

Bouwprogramma
Interne verbouwing en uitbreiding 
poppodium met personeels- en opslag-
ruimte 

Bouwperiode
April 2019 – september 2019

Bruto vloeroppervlak
1.700 m2

De wensen van de gebruikers waren di-
vers van aard, soms alleen de draairich-
ting van een deur, maar soms vroegen 
ze ook om drastische maatregelen. Gian 
van Dorst is projectleider van Breda 
Bouw, als hoofdaannemer lid van het 
bouwteam. Hij licht toe: “In het gebouw 
was geen aparte ruimte om voor of na 
een concert nog wat te drinken. Daarom 
hebben we een foyer gecreëerd door en-
kele weinig gebruikte oefenruimtes sa-
men te voegen. Ook bouwen we de oude 
garderobe om tot een ruimte met lockers 
en geven we de kassa een centrale plaats 
bij de entree.”

Het onderkomen van poppodium Mezz in 
Breda wordt momenteel ingrijpend verbouwd. 
Aanleiding voor de verbouwing waren klachten 
van de gebruikers van het markante gebouw. De 
gemeente Breda, eigenaar van het pand, toonde 
begrip en formeerde een bouwteam dat ‘de 
Mezz’ een functionele facelift geeft.

Gemeente Breda luistert naar 
de wensen van de gebruikers van
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Tekst: Ton van de Laar

balkon is opgehangen aan een grote be-
tonnen balk van vijftig centimeter breed 
en een meter vijftig hoog. Die balk ont-
nam de wat kleinere bezoekers het zicht 
op het podium, daarom is hij gesloopt en 
vervangen door een balk met een afge-
schuinde bovenkant, die wel voldoende 
zicht garandeert.”

Personeelsruimte en opslag ‘onder 
de grond’
Ook achter de schermen verandert het 
een en ander. Laden en lossen wordt 
straks eenvoudiger en comfortabeler. 
De kleedruimte voor artiesten wordt 
up-to-date gemaakt (voorheen kwam 
bijvoorbeeld het toilet rechtstreeks in 
die ruimte uit) en er wordt een aanbouw 
gerealiseerd, waarin opslagruimte en een 
ruimte voor het personeel komen. De 
geheel betonnen aanbouw wordt straks 
afgedekt met een beplante heuvel. Drie 
met koper beklede lichtkoepels zorgen 
voor lichtinval. Voor het afdekken van de 
aanbouw is gekozen om de opvallende 
architectuur niet aan te tasten.

Geen alledaagse klus
Van Dorst roemt de samenwerking 
binnen het bouwteam. Er is en wordt 
intensief overlegd met de gemeente, de 
gebruikers en ook met de architect. “Het 
is geen alledaagse klus”, concludeert hij. 
“Alles is rond, taps of kegelvormig, dus 
er moet veel ter plaatse uitgedokterd 
worden. Daarbij komt dan nog de korte 
bouwtijd. Het krioelt hier letterlijk van 
de bouwvakkers, goed communiceren en 
coördineren is dus essentieel.” Veel keus 
is er niet: op 10 oktober heropent de 
vernieuwde Mezz.

De concertzaal voor 600 bezoekers wordt 
eveneens aangepakt. De installaties voor 
koelen en ventileren voldeden niet en 
zijn daarom compleet vernieuwd. De bar 
in de zaal is compacter gemaakt om zo 
meer ruimte voor de bezoekers te creë-
ren. Maar de meest ingrijpende wijziging 
onderging het balkon. Van Dorst: “Het 

De geheel betonnen aanbouw wordt straks 
afgedekt met een beplante heuvel. Drie met 
koper beklede lichtkoepels zorgen voor lichtinval.Het poppodium Mezz 

in Breda ondergaat een 
ingrijpende verbouwing. 
Van concertzaal tot 
kleedkamers en toiletten. 
Alles wordt aangepakt.
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Buster 
goes Mezz: 
toezicht en 
directievoering 
in Breda 
 

Buster Bouwcontrol uit Tilburg houdt zich overwegend 

bezig met bouwmanagement bij uitvoeringsprojecten. 

Bij de werkzaamheden aan Poppodium Mezz in Breda 

verzorgen ze de directievoering en het bouwtoezicht. 

Bijzonder aan het Mezz-project is wat Jimmy Buster 

betreft vooral de combinatie van bijzondere architectuur, 

een beperkt budget en een korte doorlooptijd. “We zijn 

wekelijks samen met de gemeente en de aannemer over 

de kosten bezig. Door vooraf zo veel mogelijk duidelijk te 

krijgen, weten we financiële verrassingen te voorkomen. 

Met dit hoge bouwtempo moeten we daar veel energie 

in steken, maar dat betaalt zich terug.”

Mezz is een complex en architectonisch hoogstaand 

gebouwontwerp. In de praktijk blijken veel detailwerk-

zaamheden anders te werken dan op papier. “Dan moet 

je snel kunnen schakelen om zoiets direct op te lossen en 

tegelijkertijd de kwaliteit van je product te waarborgen.”

Daarom is ook met de eindgebruiker, vertegenwoor-

digd door de directeur van het poppodium, regelmatig 

overleg. “Bijna dagelijks. We staan qua bouwcommuni-

catie tussen de opdrachtgever en alle andere betrokken 

partijen in, dus we houden ook het poppodium op de 

hoogte van de voortgang, de financiën en de kwaliteit.” 

Die rol vervult Buster Bouwcontrol regelmatig, vertelt 

Jimmy: “Maar bij dit project is het extra leuk.”

Aangenaam klimaat 
voor de Mezz
Een belangrijke klus voor Van Dorp Installaties was het ont-
werpen en installeren van een nieuwe koelinstallatie voor de 
grote zaal van poppodium Mezz. De gebruikers waren onte-
vreden over de bestaande situatie: het werd te warm bij veel 
bezoekers en te koud bij weinig publiek. Projectleider Ronald 
Balk van Van Dorp vertelt welke oplossing gevonden werd: “De 
nieuwe koelinstallatie is een waterwater koelmachine. Deze 
werkt nauwkeuriger qua temperatuurregeling. De ventilatie-
kasten zijn gereviseerd met toeren-geregelde, energiezuinige 
motoren. Hoe meer publiek, hoe meer er geventileerd wordt. 
Dit wordt geregeld op basis van CO2.”

Wtw-systeem en monitoring
Van Dorp installeert, moderniseert en verduurzaamt ook de 
ventilatie van de rest van het gebouw, inclusief de nieuwbouw. 
Zo komt er een warmte terugwinsysteem in de nieuwe venti-
latiekasten en worden er energiezuinige motoren geplaatst. 
Ook wordt de gehele regeltechniek vervangen door een 
systeem dat op afstand beheerd kan worden. Balk: “Dat was 
een uitdrukkelijke wens van de gemeente Breda, die wil het 
gebouw op afstand gaan monitoren. Ze doen dat met al hun 
gebouwen, om het energieverbruik in de gaten te houden.”

Traditioneel, maar toch 
speciaal schilderwerk
D & J Verlaar Schilderwerken BV uit Sprundel verzorgt het bin-
nen- en buitenschilderwerk bij de renovatie van poppodium 
Mezz. Het bedrijf ontstond in het jaar 2000, toen vader Jac en 
zoon David de stoute schoenen aantrokken om voor zichzelf te 
beginnen. Het tweemansbedrijfje groeide uit tot een middel-
groot schildersbedrijf met inmiddels enkele tientallen perso-
neelsleden. De opdrachtgevers zijn onder meer woningcoöpe-
raties, VvE’s, aannemers, en overheden, terwijl ook opdrachten 
voor particulieren worden uitgevoerd. Met Breda Bouw, de 
hoofdaannemer van de verbouwing van de Mezz, werkt 
D & J Verlaar Schilderwerken BV al jaren samen.
Het werk aan poppodium Mezz betreft het schilderen van de 
kozijnen, luifels en boeiboorden aan de buitenzijde en schilder- 
en sauswerk binnen. Gesneden koek, maar toch ook bijzonder, 
zegt David Verlaar: “Binnen zijn veel ronde vormen, waardoor 
we niet overal eenvoudig bij komen. Op sommige plaatsen 
moeten we hoogwerkers gebruiken. Wat het werk extra leuk 
voor ons maakt is, dat het een regionaal bekend object is, mid-
den in Breda. Om daaraan mee te werken is wel speciaal.”
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www.busterbouwcontrol.nl
info@busterbouwcontrol.nl

GRIP OP UW BOUWPROCES!

BOUWMANAGEMENT 
BOUWTOEZICHT 

BEHEER EN ONDERHOUD

VAN DORP
SMIRNOFFWEG 3, 3088 HE ROTTERDAM

010-2371164       INFOROTTERDAM@VANDORP.EU

Schuurkerkstraat 7 • 4714 EP  Sprundel
[t] 0165 389094 • [e] info@denjverlaar.nl

www.denjverlaar.nl

Breda • Poppodium Mezz

De opvallende vorm van de aanbouw 
zorgt voor flink veel overleg tussen alle 
leden van het bouwteam. In oktober van 
dit jaar moet de Mezz weer open zijn.
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Den Haag krijgt Mövenpick Hotel

nieuwe stijl

Mövenpick Hotel • Den Haag

Opdrachtgever
Deka Immobilien GmbH, Düsseldorf

Projectmanagement
CBRE bv, Amsterdam

Architect
Ulrich Architectuur, Amsterdam

Hoofdaannemer
Bakels en Ouwerkerk Bouwgroep bv, 
Den Haag

Aannemer E+W installaties
Terberg Totaal Installaties, IJsselstein

Aannemer liften
Otis, Utrecht

Trappen en balustrades
Dijkhof trappen en treden bv, Borne

Binnenwanden
Van de Wiel complete afbouw bv, Vught 

Tegelwerk
Tegelzettersbedrijf M. van der Meer en 
zoon bv, Vlaardingen

Natuursteen
www.vdmeertegels.nl   
NP Natuursteen, Noordwijkerhout 

Constructeur
Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, 
Amsterdam

Installatieadviseur
Techniplan adviseurs bv, Rotterdam

Bouwfysisch adviseur
LBP Sight, Nieuwegein

Brandveiligheidsadviseur
Bureau Veldweg, Cuijk

Bouwprogramma
Hotel met 7 bouwlagen 

Bouwperiode
Juli 2018 t/m mei 2019

Bruto vloeroppervlakte
6.000 m2

Mövenpick Hotels & Resorts opent naar 
verwachting eind 2019 een splinternieuw 
hotel in de Paleisstraat in Den Haag. Het 
stijlvolle hotel, dat moet voldoen aan alle 
wensen van de moderne wereldreiziger, 
laat zien dat de van oorsprong Zwitserse 
hotelketen een nieuwe weg is ingeslagen. 
Het vormt een blauwdruk voor alle hotels 
die in de toekomst op andere locaties 
worden geopend.

In het pand in de Paleisstraat, eigendom 
van de Duitse vastgoedorganisatie Deka 
Immobilien, was voorheen de Staatslo-
terij gevestigd. Een flinke renovatie was 
dan ook noodzakelijk om de metamor-
fose van kantoor naar hotel mogelijk te 
maken. Het gebouw van circa 6.000 m2 
telt zeven bouwlagen; naast de begane 
grond en vier verdiepingen zijn er twee 
kelderlagen van circa 1.900 m2. In totaal 
zijn er 72 hotelkamers.
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Tekst: Astrid Berkhout

Degelijk gebouw
“We hebben alles eruit gesloopt om ver-
volgens langzaam maar zeker het geheel 
weer op te bouwen”, vertelt Wilfred van 
der Kamp van hoofdaannemer Bakels en 
Ouwerkerk Bouwgroep B.V. uit Den Haag. 
De hoofdconstructie - een combinatie 
van beton en staal - is overeind geble-
ven. “Het is een degelijk gebouw, dus we 
zijn verder geen onverwachte dingen 
tegengekomen tijdens het bouwproces. 

Mövenpick laat het 
interieur ontwerpen door 
Wilson Associates NYC. 

Het eindresultaat is vanaf 
eind 2019 te bewonderen 

in Den Haag.

Het gebouw van circa 6.000 m2 telt zeven 
bouwlagen; naast de begane grond en vier 
verdiepingen zijn er twee kelderlagen van circa 
1.900 m2. In totaal zijn er 72 hotelkamers.
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N AT U U RS T E E N

*

T. +31 (0)6-579 24 219

Havenstraat 29 (kantoor)
2211 EG  Noordwijkerhout

npnatuursteen@gmail.com

Delftweg 36 (werkplaats) 
2211 VM  Noordwijkerhout

N AT U U RS T E E N

*

T. +31 (0)6-579 24 219

Havenstraat 29 (kantoor)
2211 EG  Noordwijkerhout

npnatuursteen@gmail.com

Delftweg 36 (werkplaats) 
2211 VM  Noordwijkerhout

Natuursteen 
voor een 
exclusieve 
uitstraling
Om de gewenste luxe uitstraling te creëren, is in het nieuwe 

Mövenpick Hotel veelvuldig gebruikgemaakt van natuur-

steen, vakkundig aangebracht door NP Natuursteen uit 

Noordwijkerhout.

“In het offertestadium hebben wij wat aanpassingen voorge-

steld”, aldus Nikki Reitsma van NP Natuursteen. “De steen die 

de architect had uitgekozen, was heel moeilijk te vinden. Wij 

hebben even moeten zoeken naar een variant die qua kleur, 

structuur en dichtheid geschikt was om een binnenvloer 

mee te realiseren.” De lobbyvloer en wenteltrap zijn gemaakt 

van het exclusieve ‘eibelstadte muschelkalk’ (in een gezoete 

uitvoering), Duits kwaliteitsmateriaal dat in Nederland (nog) 

niet zo gangbaar is. De buitenentree, trap en terras zijn 

bekleed met ‘eibelstadte muschelkalk’ in een gezandstraalde 

uitvoering, dit in verband met de gladheid. In de gevel van 

het pand heeft NP Natuursteen platen vervangen en aange-

heeld, passend bij het bestaande materiaal ‘multi color red’ in 

gebrande en gepolijste uitvoering. 

De dorpels bij de badkamerdeuren en douches van de ho-

telkamers zijn gemaakt van ‘crema marfil’, een geel/beige 

kalksteen uit Spanje. De algemene ruimtes zijn voorzien van 

Belgisch hardsteen dorpels. De vloer van de wijnbar bestaat 

uit ‘bianco carrara’, in visgraat gelegd. “Op de ‘eibelstadte 

muschelkalk’ vloertegels na is alles eerst vervaardigd in mijn 

werkplaats, waarna het ter plekke is gemonteerd.” Ambach-

telijk vakwerk dus. “Het lastigste was nog de buitentrap, die 

helemaal ouderwets in de specie is geplaatst. Overall ben ik 

zeer tevreden met het eindresultaat.”

Mövenpick Hotel • Den Haag
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Omdat het een hotel is, moest het pand 
wel voldoen aan hoge geluidseisen. Om 
die reden hebben we hier gekozen voor 
behoorlijk forse scheidingswanden en 
zware voordeuren voor de hotelkamers. 
Verder hebben we gezorgd dat de wanden 
minimaal 60 minuten brandwerend zijn.”

Ingrijpende verbouwing 
installatietechniek
De gevel van het pand is grotendeels 
intact gebleven. “We hoefden deze slechts 
op enkele plekken aan te passen. Verder 
hebben we de inbouw verzorgd van 72 ho-
telkamers.” Met name installatietechnisch 
is de verbouwing behoorlijk ingrijpend ge-

weest. “We hebben alles opnieuw moeten 
aanleggen, van een complete klimaat- en 
luchtbehandelingsinstallatie tot de brand-
meld- en beveiligingsinstallatie. Omdat 
het gebouw is aangesloten op de stads-
verwarming, wordt het op een duurzame, 
energiezuinige manier verwarmd.”

Casco opgeleverd
In de kelder is verder een fitnessruimte 
gerealiseerd en op de begane grond 
zijn er o.a. een Coffee & Wine Lounge, 
brasserie, professionele keuken en drie 
vergaderzalen gerealiseerd. “Met name 
de afstemming met de opdrachtgever en 
de huurder was af en toe lastig, vooral 
omdat ze niet altijd in Nederland waren. 
Daarnaast vergde het wat creativiteit om 
de logistiek in goede banen te leiden; 
omdat er buiten weinig ruimte was, 
hebben we de bevoorrading veelal via 
kranen en ramen moeten doen.” Bakels 
en Ouwerkerk heeft het pand na 11 
maanden casco opgeleverd. “Mövenpick 
heeft zelf het interieur laten ontwerpen 
door Wilson Associates NYC. Het eindre-
sultaat zien wij dus ook pas eind 2019.” 
Het belooft in ieder geval een luxe hotel 
te worden, met volop verwijzingen naar 
het koninklijke karakter van Den Haag 
en Nederlands design. Absoluut een aan-
winst voor Den Haag!

Het nieuwe hotel van Mövenpick wordt 
gerealiseerd in het stijlvolle pand aan 
de Paleisstraat waar voorheen de 
Staatsloterij was gevestigd. Een flinke 
renovatie was dan ook noodzakelijk om 
de metamorfose van kantoor naar hotel 
mogelijk te maken.

De van oorsprong Zwitserse hotelketen is 
een nieuwe weg ingeslagen. Het nieuwe 
hotel in Den Haag vormt een blauwdruk 
voor alle hotels die in de toekomst op 
andere locaties worden geopend.
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Horeca en 700 parkeerplaatsen 
pal aan het Scheveningse

strand

Noord Boulevard Scheveningen • Den Haag

Hoofdaannemer
Sprangers Bouwbedrijf BV, 
 Scheveningen/Delft

Opdrachtgevers/ontwikkelaars
Strandweg Vastgoed, Den Haag 
 (onderdeel van Hommerson)
Interparking Group, Rotterdam

Architect
Wim de Bruijn, Rotterdam 

Elektrische en werktuigbouw-
kundige installaties
Unica, Rotterdam 

Directievoering
Brink Management/Advies, Rotterdam

Natuursteen
Boot Natuursteen, Lisse

Schilderwerk
Schildersbedrijf Borremans, 
 Barendrecht

Hoofdconstructeur 
Royal Haskoning DHV, Den Haag

Bouwprogramma
700 gebouwde ondergrondse 
 parkeerplaatsen
8.000 m2 commerciële ruimte voor 
overwegend horeca

Bouwperiode
Juni 2018/augustus 2019

Aan de Noordboulevard in Scheveningen bouwt Sprangers Bouwbedrijf BV 
parkeergarage met 700 plaatsen. Sprangers is één van de oudste 
bouwbedrijven van Nederland, opgericht in 1796. Gericht naar de zee 
komen commerciële ruimtes boven de parkeergarage. “Dat zullen vooral 
horecaondernemingen worden”, zegt projectleider Pepijn Eerden. 
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Tekst: Bert Vooijs Den Haag • Noord Boulevard Scheveningen

”We leveren casco op”, vertelt hij. “Wij 
maken de schil; de uiteindelijke eigenaar 
of huurder vult het geheel in naar eigen 
wens.” Opdrachtgevers zijn Strand
weg Vastgoed uit Den Haag, onderdeel 
van ontwikkelaar Hommerson en de 
 Interparking Group. “Strandweg Vastgoed 
heeft aan de boulevard al meer zaken on
derhanden, waaronder een mooi strand
paviljoen.” Het project is onderdeel van 
de herontwikkeling van de Noordboule
vard in opdracht van de Gemeente Den 
Haag. Met Koninklijke goedkeuring: bij de 
ondertekening van de samenwerkings
overeenkomst tussen Hommerson en In
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Focus op 
verf
 

De afbouwfase van de parkeergarage aan de 

Scheveningse Noordboulevard is in volle gang. 

Het wordt een mooi project, vindt Jan Heus 

van Schildersbedrijf Borremans. Een flinke klus 

ook: in de parkeergarage heeft Borremans zo’n 

16.000 m2 aan plafondoppervlak twee keer 

behandeld. En zo’n honderd kolommen.

Het schilderwerk aan het plafond is spuitwerk. 

“De kolommen en wanden in de parkeerga-

rage doen we met de roller: per verdieping een 

eigen kleur verf op de kolommen, voorzien 

van pictogrammen die iets met Den Haag of 

Scheveningen te maken hebben. De kolommen 

krijgen een donkergrijze lambrisering. Minder 

besmettelijk en rustig van uitstraling.”  

“Naast de wand- en plafondafwerking in de 

parkeergarage schilderen we ook de commer-

ciële ruimtes”, vertelt Heus. Dat werk zit in een 

aparte bouwstroom. “Inmiddels zijn we daar al 

aan begonnen. Als in augustus de parkeerga-

rage klaar is, kunnen we ons volledig focussen 

op die commerciële ruimtes.” 
 

terparking in november 2016 was, naast 
de premiers van Nederland en  België, de 
Belgische Koning Filip aanwezig.

Absolute toplocatie
Het project wordt gerealiseerd op 
een absolute toplocatie pal aan het 
 Scheveningse strand, in het verlengde 
van de boulevard. Pepijn Eerden: “Zo
danig, dat bezoekers van de horeca
gelegenheden straks bijna met hun 
voeten in het zand kunnen spelen.” 
Er zijn veel nevenaannemers betrokken. 
“Het leek ons verstandig dat te ‘leanen’. 
Er zijn dus duidelijke, voortdurend actu
ele afspraken. En alle betrokkenen weten 
van elkaar waar ze mee bezig zijn en 
waar en wanneer ze dat doen.” 

Transparant duinlandschap
Het bovengrondse deel krijgt een mo
derne, transparante uitstraling. “Zwart 
gealuminiseerde kozijnen en bonte na
tuursteen. Veel glas tussen de penanten. 
Een vegetatiedak maakt het af. Vanaf de 
bovenkant  de boulevard  lijkt het op 
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Grafmonumenten & Urnen

Meer en Duin 21-23 • Lisse • T: (0252) 413 308 • www.bootnatuursteen.nl

Bouwwerken, monumenten 
en exclusieve projecten

Meer en Duin 21-23 • Lisse • T: (0252) 413 307 • www.bootnatuursteen.nl

een duinlandschap. Vanaf het strand zie 
je vooral de uitnodigende gevel van de 
commerciële ruimtes.” 

Duurzaam en mogelijk explosief
Sprangers, opgericht in 1769 en daar
mee één van de oudste bouwbedrijven 
van het land, is actief in de Randstad en 
omgeving: van boven Amsterdam tot in 
Zeeland en van Delft tot in Breda, waar 
het hoofdkantoor zetelt. Voor Sprangers 
is duurzaam bouwen dagelijks werk 
geworden. “Ook bij dit project is dat zo”, 
zegt Eerden. “Het geheel krijgt bijvoor
beeld een groen dak en zonnecollectoren 
zorgen voor energie, ook om elektrische 
auto’s in de parkeergarage op te laden.” 
Om te kunnen bouwen aan het Scheve
ningse strand is extra expertise nodig. 
Bij graafwerkzaamheden kan zo maar 
een flinke bom of andere munitie uit de 
Tweede Wereldoorlog gevonden worden. 
Er was dus, vooral aan het begin van de 
bouw, nauw contact met de Explosie
ven Opruimingsdienst. Ook bijzonder 
 voor de Randstad in ieder geval  is dat 

 Sprangers nauwelijks heeft moeten hei
en. “Je kunt je fundering gewoon op het 
zand leggen en daarvan is hier genoeg. 
Ook wel eens te veel want het waait 
soms alle kanten op. Echt een toplocatie: 
fantastisch om hier te mogen bouwen.”
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S C H O L E N C L U S T E R  K A M E R I KGespecialiseerd in
scholenbouw

Schoolgebouw De Wijde Blik • Kamerik

Opdrachtgever
Gemeente Woerden, Woerden 

Architect
Frencken Scholl Architecten,  Maastricht 

Hoofdaannemer
Kwakkenbos BV, Harmelen

Totale installatie
Brandsen Installatietechniek BV, 
 Barneveld
 
Afbouw wanden plafonds
MB Afbouwmontage BV, Zaltbommel

Staalbouw
Makon BV,Kamerik

Schildersbedrijf
Dekkers Schildersbedrijf BV, 
 Vriezenveen 

Bruto vloeroppervlakte
2.000 m2

In Kamerik wordt op dit moment een nieuw schoolgebouw gerealiseerd. In 
deze nieuwbouw zullen de scholen ‘de Wijde Blik’ en de ‘Eben Haëzer’ vanaf 
november hun intrek nemen. De hoofdopdracht, afkomstig van de gemeente 
Woerden, is toegekend aan Aannemersbedrijf Kwakkenbos BV. uit Harmelen. 
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S C H O L E N C L U S T E R  K A M E R I K

Tekst: Natasja Bijl

Zij scoorden in het aanbestedingstraject 
op prijs en aanpak, maar ook op duur-
zaamheid. In de tweede helft van 2018 is 
de eerste paal geslagen en de werkelijke 
bouw van start gegaan. Eind september 
2019 zal deze scholencluster opgeleverd 
worden waarna deze in gebruik kan 
worden genomen, en de basisschoolleer-
lingen kunnen gaan genieten van hun 
nieuwe, inspirerende leeromgeving.  

Hoge norm qua vormgeving
“Beide scholen zijn op dit moment 
gehuisvest in aparte schoolgebouwen 
die tamelijk verouderd zijn en niet meer 
voldoen. Om die reden is er vanuit de 
gemeente besloten tot deze nieuwbouw. 
Het ontwerp is van Frencken Scholl 
Architecten uit Maastricht”, vertelt Mans 
van Doorn, projectleider. “Het werk is 
een bestekwerk, wat de gemeente Woer-
den de traditionele directievoerende rol 
geeft. In overleg is er een aantal optima-
lisaties doorgevoerd in de installaties 
en het casco. Dit alles om een optimaal 

gebouw te realiseren qua prijs-kwaliteit-
verhouding. Het gebouw is met name 
aan de binnenzijde bijzonder fraai te 
noemen en heeft qua vormgeving veel 
onverwachte hoeken en doorkijkjes. Zo 
heeft het bijvoorbeeld een schuine kap 
en hebben de lokalen van de begane 
grond vides welke doorlopen tot deze 
kap. Verder zitten er allerlei architectoni-
sche ‘grapjes’ in het pand.”
“Voor ons als aannemer betekenen deze 
hoogstandjes een extra uitdaging, zowel 
in de voorbereidingsfase als in de uit-
voering, met name de kapconstructie in 
combinatie met de binnenwanden. Wij 
hebben alles in ons BIM-model uitge-
werkt, waardoor de installatietechnische 
en bouwkundige elementen naadloos in 
elkaar passen en we tijdens het bouw-
proces niet voor verrassingen komen te 
staan. Wat dat aangaat loopt het project 
gesmeerd en gaan we volledig volgens 
planning. Om de week hebben we een 
vergadering met alle betrokken partijen 
op de bouw, en eens per maand is er een 

bouwvergadering waarbij de opdracht-
gever tevens aanwezig is. Daarnaast 
 houden we iedere morgen een ‘daily 
stand’, even met de voormannen om 
tafel om te kijken hoe de zaken ervoor 
staan. Onze onderaannemers zijn ge-
specialiseerd in scholenbouw, op die 
basis hebben wij hen geselecteerd, die 
expertise werkt heel goed!” 
 
Veiligheid en comfort eindgebruiker
“De veiligheid en het comfort voor de 
eindgebruiker heeft altijd op nummer 1 
gestaan, gedurende het ontwerpproces 
en de uitvoering. Zo heeft elke ruimte 
zijn eigen klimaatbeheersing, gaat 

Het nieuwe schoolgebouw 
in Kamerik heeft qua 
vormgeving onverwachte 
hoeken en doorkijkjes. Zo 
heeft het een schuine kap 
en hebben de lokalen van de 
begane grond vides welke 
doorlopen tot deze kap.
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Een goede 
samenwerking 
maakt het 
succes! 
Voor de Clusterschool in Kamerik heeft Dekkers 

 Schilderbedrijf alle wandafwerking en binnen kozijnen 

geschilderd. De wandbewerking behelst ongeveer 

4.000 m2. Dekkers Schilderbedrijf was eveneens 

 verantwoordelijk voor de binnenbeglazing.  

“Voor ons was dit een redelijk grote klus qua omvang. 

We zijn in juni 2019 gestart en lopen precies volgens 

planning”, vertelt Jeroen Dekker, projectleider en 

mede-eigenaar. “De uitdaging in het schilderwerk zit 

‘m met name in de bereikbaarheid, in de hoge punten 

en de vides in de lokalen. We hebben dit opgelost door 

gezamenlijk, dus ook met de andere onderaannemers, 

gebruik te maken van elkaars steigers en werkzaam-

heden goed met elkaar af te stemmen.” 

 

“Alle binnenkozijnen hebben een ebben beits, in de 

kleur zwart. Dit steekt fraai af tegen de lichte basis. 

Op de wanden is een scan aangebracht, een vliesbe-

hang, dat wij bewerkt hebben met een hoogwaardige, 

water gedragen muurverf. Deze is afwasbaar en kan 

tegen een stootje, wat gezien de jonge eindgebruikers 

wel een must is. Onze corebusiness is zorgcomplexen, 

ziekenhuizen en scholen. Voor al ons werk geldt dat 

wij geloven dat een goede samenwerking met de an-

dere partijen dé basis is, dat maakt het succes. Verder 

zijn wij een familiebedrijf met jarenlange ervaring in 

dit vak en een vaste ploeg medewerkers.” 

Westeinde 400
7671 CP Vriezenveen
0546-564570 

www.dekkerschilders.nl

Nijverheidsweg 19 • Kamerik • T 0348-402324

Uw betrouwbare dienstverlener voor de bouw! 
Ontwerpt, produceert, levert en monteert  
staalconstructies voor woningbouw, utiliteitsbouw 
en agrarische sector.

www.makon-bv.nl

Schoolgebouw De Wijde Blik • Kamerik

De hoge lokalen en vides 
geven de school een gevoel 

van ruimte en licht
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S C H O L E N C L U S T E R  K A M E R I K
V O O R Z I J D E

S C H O L E N C L U S T E R  K A M E R I K

A C H T E R R Z I J D E

de verlichting automatisch aan in de 
ruimtes welke gebruikt worden en er ligt 
overal vloerverwarming. De hoge lokalen 
en vides geven de school een gevoel van 
ruimte en licht. Door het ingenieuze 
ontwerp is er ook een ingenieuze brand-
scheidingscompartimentering benodigd 

door het gehele gebouw. Door raadple-
ging van de best beschikbare adviseurs 
en de expertise van MB afbouw is dit 
naar ieders tevredenheid afgerond.”
Aannemersbedrijf Kwakkenbos BV is een 
aannemer zie zich zowel thuis voelt op 
de zakelijke als op de particuliere markt. 

Zij bouwen appartementencomplexen 
voor de grotere ontwikkelaars, scholen 
en kantoorpanden. Maar ook voor een 
enkele woning of een kleinere particulier 
verbouwing kun je bij deze partij terecht.
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Arendse

Uitbreiding Arendse Health Club • Dongen

Opdrachtgever
Arendse Beheermaatschappij BV, 
Oosterhout

Architect
Marquart Architecten BV, 
Raamsdonksveer

Ontwikkelaar
Arendse Beheermaatschappij BV, 
Oosterhout

Hoofdaannemer
Oome Raamsdonk B.V., 
Raamsdonksveer

Tegelwerk
Crielaard Tegelwerk, Sprang-Capelle

Constructeur
HMT Bouwtechniek BV, 
Raamsdonksveer

W-installaties
KIN Installatietechniek, Rijen

Zwembadtechniek
Lotec, Eindhoven

Staalbouw
Constructie-lasbedrijf J. Verhagen BV, 
Schijndel

Wellness
VSB Wellness, Diessen

Bouwprogramma
Uitbreiding sportschool met zwembad, 
wellness en ruimtes voor ondersteu-
nende diensten

Bouwperiode
Eind 2018 - juni 2019

Bruto vloeroppervlak
+/- 700 m2

De uitbreiding in Dongen is onlangs 
opgeleverd. Inmiddels is Marquart bezig 
met een vergelijkbare opdracht voor 
Arendse in Raamsdonksveer, aldus Henk 
Elzerman. “We werken vaker samen, 
eerder bijvoorbeeld in Breda. Cees 
Arendse betrekt ons al in het voortraject. 
Na inventarisatie van de omgeving en 
analyse van het bestemmingsplan heb-

Arendse Health Club heeft vestigingen in Breda, Tilburg, Raamsdonksveer, Dongen, Oosterhout 
en Lage Zwaluwe. Arendse investeert in de toekomst. Een voorbeeld daarvan is de uitbreiding 
van één van de twee Health Clubs in Dongen. Bij dat project raakte Marquart Architecten BV uit 
Raamsdonksveer al in een vroeg stadium betrokken.

Health Club Dongen breidt uit met 
zwembad, wellness en ondersteunende 
gezondheidsdiensten

ben we de uitbreidingslocatie bepaald en 
zijn vervolgens in overleg getreden met 
de gemeente.” Het programma voor de 
uitbreiding in Dongen heeft zich gedu-
rende het voorbereidingsproces ontwik-
keld: “Het zwembad en de aangrenzende 
wellness – met sauna’s, stoomcabine en 
onder meer eigen doucheruimte – zaten 
al in het plan. Daar kwamen aanvullende 

diensten van bijvoorbeeld een fysiothe-
rapeut en een voedingsdeskundige bij. 
Arendse wil de klanten zo veel mogelijk 
sfeer en service kunnen bieden.” 

Strak, industrieel ontwerp volgens 
vaste procedure
Voor de uitbreiding in Dongen werd een 
van de tennisbanen opgeofferd. “Doel-
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Tekst: Bert Vooijs
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Tot in de 
puntjes 
afgewerkt
Arendse Health Club is voor Crielaard Tegel-

werken uit Sprang-Capelle een vaste opdracht-

gever. Meestal gaat het om renovatie en onder-

houd. De uitbreiding in Dongen is het eerste 

nieuwbouwproject, vertelt Jeffrey Crielaard: 

“Wij werken al bijna tien jaar samen. Dan bouw 

je een goede vertrouwensband op.” 

Crielaard werkt met een team van vijf man, 

zeven dagen in de week. “Om ongestoord te 

kunnen doorwerken, staan we vaak op zon- en 

feestdagen te tegelen. Dat was hier ook zo. 

Mede dankzij onze flexibiliteit en inzet is dit 

project heel soepel verlopen.”

Jeffrey vindt het zwembad in Dongen een 

geslaagd project. “Een heel mooi resultaat. Niet 

alleen voor Arendse, maar ook voor Dongen 

en de regio. Rond het zwembad hebben we 

alles voorzien van waterdichte en waterafsto-

tende materialen en het geheel afgewerkt met 

een natuurstenen rand. Verder hebben we de 

kleedkamers betegeld, de toiletgroep, de chloor-

ruimte en de technische ruimtes. Daarnaast is er 

een wellness met stoomcabine en sauna’s met 

een aparte doucheruimte. Ook dat hebben we 

allemaal voorzien van betegeling en natuurste-

nen stroken. Het is het neusje van de zalm op 

sportschoolgebied. Tot in de puntjes afgewerkt!”

Marquart besteedde veel 
aandacht aan het visueel en 
functioneel laten aansluiten 

van de nieuwbouw op de 
bestaande bouw.
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Ruim 300 meter 
leidingen
Een zwembad, sauna’s, een stoombad, een neveldouche, 

een watervaldouche en nog veel meer. Meer dan driehon-

derd  meter leidingen verzorgde Loodgietersbedrijf Klerx uit 

 Dongen voor Arendse Health Club. 

Rond het zwembad en in onder meer de kleedruimtes legde 

Klerx, vooral gespecialiseerd in utiliteitsprojecten,  bovendien 

afvoergoten aan van een speciaal soort roestvrijstaal dat niet 

door chloor wordt aangetast.  Ook aan het milieu is gedacht. 

Eric Klerx: “Bijna alle kranen zijn zelfsluitend. Dat is niet alleen 

milieuvriendelijker, maar ook veiliger.”

“We hebben de aanleg zodanig georganiseerd dat het 

systeem zo goed als legionellabestendig is”, vertelt hij. “De 

legionellabacterie leeft in stilstaand water, dus we moes-

ten het geheel zo veel mogelijk stromend houden.” Ook dat 

zorgde voor wat extra meters leidingwerk. Uiteraard is het 

voorkomen van legionellabesmetting een uitgangspunt bij 

projecten als deze: “Er is zelfs een speciale spoelinstallatie 

aangebracht die iedere nacht de leidingen doorspoelt.”

matig grondgebruik was onze eerste 
uitdaging. Efficiënte voorbereiding 
hielp de kosten drukken.” Het werd een 
strak, min of meer industrieel ontwerp.  
Marquart besteedde veel aandacht aan 
het visueel en functioneel laten aan-
sluiten van de nieuwbouw op de be-
staande bouw. De nieuwbouw is aan een 
zijde gesloten. Om toch voor voldoende 
daglicht te zorgen, stelde Marquart voor 
op diverse plaatsen lichtkoepels aan te 
brengen. Verder creëerden ze randvoor-
waarden voor de partij die de wellness 
moest inrichten. 
In goed en voortdurend overleg met de 
opdrachtgever werd het ontwerp door de 
architect gereed gemaakt voor de wel-
standscommissie en vervolgens de omge-
vingsvergunning. “Die procedure volgen 
we eigenlijk bij elke samenwerking.”

Prettig en opbouwend
Dat gezamenlijk optrekken typeert de 
onderlinge samenwerking, zegt Elzer-
man: “Zowel de opdrachtgever als wij 
hebben mogelijke materiaalkeuzes 
aangereikt voor het interieur. Bij de 
keuze van de kleuren hebben wij een 
belangrijke adviserende rol gehad. Zo is 
de optimale mix ontstaan. De samen-
werking met Arendse is altijd prettig en 
opbouwend. En het heeft ook hier weer 
geleid tot een prachtig eindresultaat!”

Dongen • Uitbreiding Arendse Health Club
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Duurzaam

Distributiecentrum Thomassen • Spankeren

Opdrachtgever
Thomassen Beheer B.V., Loenen 

Directievoering
Bouwadviesburo Hoevers B.V., Empe

Constructeur
Strijbos Constructie Advies B.V., 
 Panningen

Bouwkundig aannemer
Zweersbouw B.V., Eerbeek

Betonvloeren
Hiber Betonvloeren B.V., St. Oedenrode

Infrawerken en grond/ 
straatwerk
Jan Zevenuizen B.V., Apeldoorn

E-installatie
Varego Elektrotechniek, Eerbeek

W-installatie
Koller Loenen, Loenen

Brandmeldinstallatie
NED Fire & Security B.V., Zutphen

Hekwerken
Ten Have Metaalwerken B.V., Apeldoorn

Toegangscontrole en beveiliging
EAL Beveiliging, Apeldoorn

Bouwprogramma
24.000 m2 magazijnen, 750 m2 
 kantoren, 600 m2 mezzanine

Bouwperiode
September 2018 – april 2019

distributiecentrum voor 
papier- en kartonvervoerder
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Tekst: Margot Visser

Vanwege de aanhoudende groei van 
de bedrijfsactiviteiten was transport
bedrijf Thomassen Beheer uit Loenen op 
zoek naar een locatie om uit te breiden. 
Deze werd gevonden op het voormalige 
Albany Nordiskaterrein in Spankeren, 
waar tot 2004 de gelijknamige kunstve
zelfabriek was gevestigd. 
Thomassen gaat de nieuwbouw gebrui
ken voor de op en overslag van papieren 
en kartonnen verpakkingen voor ver
schillende klanten, waaronder Smurfit 
Kappa, Smart Packaging en De Jong 
Verpakkingen. Het bestaat uit 24.000 m2 
magazijn, 600 m2 mezzaninevloer en 
750 m2 kantoren. Er zijn drie laadkuilen 
met dertig posities voor dockdeuren en 
docklevellers en vijf overheaddeuren 
voor directe toegang tot de hallen. 

Twee uitkragende kantoren vormen de eyecatchers van het nieuwe logistieke 
centrum van Thomassen Beheer in Spankeren. Met een GPR score van 8.0 is het 
een zeer duurzaam gebouw. Bouwadviesburo Hoevers B.V. uit Empe realiseerde 
dit project in bouwteamverband met regionale aannemers en installateurs.

Eigen gezicht
Typerend voor het pand zijn de twee 
uitkragende kantoren met een boei in 
de groene bedrijfskleur. “Thomassen 
wenste geen saaie grijze ‘doos’, maar 
een bedrijfsruimte met uitstraling. Deze 
uitdaging zijn we aangegaan en zo is 
een complex ontstaan met een eigen 
gezicht”, vertelt Jan Hoevers, directeur/
eigenaar van Bouwadviesburo Hoevers, 
dat de ontwikkeling, het ontwerp, de 
vergunningen, de logistiek en de uitvoe
ringsbegeleiding in opdracht had.

Compartimentering
De magazijnen zijn verdeeld in comparti
menten van 2.500 m2. De reden hiervoor 
is dat Thomassen iedere opslagklant 
vanwege hygiënenormen en andere 
bedrijfseisen een eigen compartiment wil 

kunnen bieden en tevens om, vanwege 
de aard van het opgeslagen product, een 
sprinklerinstallatie te vermijden. 
De compartimentering is gerealiseerd 
middels gasbetonelementen in dubbele 
staalconstructie met smeltankers. Brand
werende rolluiken verbinden de compar
timenten onderling. Acht hallen hebben 
een brandwerendheid van zestig minu
ten en twee hallen zelfs 240 minuten.

All electric
Duurzaamheid had een hoge prioriteit 
voor de opdrachtgever. Het gebouw is all 
electric uitgevoerd middels lucht/water
warmtepompen en elektrische heaters 
met ‘down’ blowers in de bedrijfshal
len. “De verwarming zal echter weinig 
functioneren vanwege de hoge isolatie
voorzieningen in gevels, dak en vloeren”, 

Het distributiecentrum bestaat uit 24.000 m2 magazijn, 600 m2 mezzaninevloer 
en 750 m2 kantoren. Er zijn drie laadkuilen met dertig posities voor dockdeuren 
en docklevellers en vijf overheaddeuren voor directe toegang tot de hallen. 
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Industrieweg 8
5492 NG Sint-Oedenrode
Kantoor    +31(85)9023968 
Uitvoering +31(6)25115371
Verkoop   +31(6)28410733
E-mail           info@hiber.nl
 

 
betonvloeren bv

hiber
 

verwacht Hoevers. Het pand is gebouwd 
onder GPRlabel, met een verwachte 
score van 8.0.
Zonnepanelen op het dak voorzien in de 
benodigde energiebehoefte. Aangezien 
het vermogen (maximaal 2 MW) het ver
bruik naar verwachting ruim overstijgt, 
is een groter transformatorstation van 
2 MW geplaatst om de energie te kunnen 
terugleveren. Hiervoor was een distribu
tieleiding nodig bestaande uit een rail
kokersysteem, dat van de transformator 
onder de grond naar het bedrijf loopt. 
Hoevers ontwierp dit systeem in samen
werking met Varego Elektrotechniek.

Hoevers is trots op het eindresultaat. 
“Dat we als relatief klein bureau zo’n 
groot project onder grote tijdsdruk met 
uitsluitend regionale partijen hebben 
gerealiseerd, vind ik een topprestatie.” 

Distributiecentrum Thomassen • Spankeren

Het distributie
centrum wordt 
geplaatst op het 
voormalige Albany 
Nordiskaterrein, 
waar tot 2004 
de gelijknamige 
kunstvezelfabriek 
was gevestigd.
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   Uw partner voor bedrijfsmatig vastgoed

ONDERHOUD RENOVATIE VERBOUW
Uw bedrijfspand in  

goede staat houden?
Uw gevel, het dak of  

het buitenterrein  
renoveren? 

Uw bedrijfsruimte optimaal 
laten aansluiten op  

uw wensen?

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

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

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

Groepsonderneming van Janssen de Jong



BEZOEK ONS:
Touwslager 2 

5253 RK Nieuwkuijk

BEL ONS:

088 – 205 34 00

MAIL ONS:

info@hercuton.jajo.com

WEB:

www.hercuton.nl

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

Meer weten? hercuton.tevreden.nl

Groepsonderneming van Janssen de Jong

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

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

Hercuton Turn-key nieuwbouw

Profiteer van onze ervaring en laat u 
volledig ontzorgen!

Bedrijfsruimten

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

Kantoren

Conceptmatige nieuwbouw in spraakmakende 
loft architectuur of traditionele opzet. 

Mogelijkheden

De mogelijkheden met ons prefab 
betonbouwconcept zijn oneindig!
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