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concept realiseren wij stijlvolle,
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Distributiecentrum Miles • Zaltbommel

Hercuton bouwt opnieuw
een duurzaam DC in

Zaltbommel
Ontwikkelingspartners
Over Engh Vastgoed BV, Rotterdam
Hercuton, Nieuwkuijk
Hoofdaannemer Design & Build
Hercuton, Nieuwkuijk
Toetsing vergunningen
Seconed BV, Breda
Adviseur BREEAM
Hercuton, Nieuwkuijk
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Sprinkler-, E- en W-installaties
Hoppenbrouwers Techniek
Vloeren
Van Berlo Bedrijfsvloeren b.v., Veghel
Experts in Funderingen en
Bedrijfsvloeren
Stalen dakplaten en
gevelpanelen
DAMU Projecten BV, Waspik

Bouwprogramma
Distributiecentrum in 2 units, met bedrijfsruimte, kantoor en mezzanine.
Bouwperiode
Mei 2019 – eerste kwartaal 2020
Bruto vloeroppervlakte
27.477 m2

Zaltbommel • Distributiecentrum Miles

Tekst: Ton van de Laar

Samen met Over Engh Vastgoed ontwikkelt bouwbedrijf Hercuton een
distributiecentrum op het duurzame bedrijventerrein De Wildeman
in Zaltbommel: DC Miles. De bouw startte in mei 2019. Kim van der
Togt, commercieel manager van het Cluster Bedrijfshuisvesting van
Janssen de Jong Groep, waar Hercuton onderdeel van uitmaakt, vertelt
meer over deze turn-key ontwikkeling.

DC Miles bestaat uit twee units, een
met een bedrijfshal van 10.777 m2 en
een met een bedrijfshal van 12.978 m2.

Perfecte samenwerking
“De Wildeman is een unieke locatie”,
aldus Van der Togt. “Het is een duurzaam bedrijventerrein en de ligging is
ideaal, met de snelweg A2 in de buurt
en op korte afstand van Schiphol en de
Rotterdamse havens. Eerder al hebben
we op dit terrein het EMEA distributiecentrum met productiefaciliteiten en loft
kantoor voor Hitachi Vantara gebouwd.
Daarnaast hebben wij hier onlangs het
nieuwe sorteercentrum van DHL opgeleverd, het grootste all-electric sorteercentrum van de Benelux. We hebben ervaren

dat de gemeente Zaltbommel, met name
in de persoon van Accountmanager
Bedrijven Maaike van der Ven, een bijzonder prettige partij is om mee samen
te werken. Ook bij DC Miles verliep de
voorbereidende fase probleemloos.”

BREEAM-NL Good
DC Miles bestaat uit twee units, een met
een bedrijfshal van 10.777 m2 en een
met een bedrijfshal van 12.978 m2. Beide
units beschikken over een kantoorruimte, een mezzanine en per 850 m2
vloeroppervlak een loadingdock. Het

betreft een hybride gebouw waarbij
de voordelen van beton en staal optimaal benut worden. Op een duurzaam
bedrijventerrein is de duurzaamheid van
een pand uiteraard ook essentieel. Het
distributiecentrum krijgt de BREEAM-NL
classificatie ‘Good’. Zo zijn er onder meer
bewegingsmelders voor de ledverlichting
van zowel de kantoren als de bedrijfshallen voorzien, een VRF-systeem voor
koelen, verwarmen en ventileren en
zonnepanelen op het dak.
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Distributiecentrum Miles • Zaltbommel

Damu Projecten
BV ontzorgt
opdrachtgevers
In opdracht van aannemer Hercuton levert en monteert Damu Projecten BV
uit Waspik de stalen dakplaten en gevelpanelen voor het in aanbouw zijnde
DC Miles op bedrijfspark De Wildeman in Zaltbommel. Het gaat om 24.000 m2
dakplaten en 7.100 m2 geïsoleerde sandwich gevelpanelen.
Voor Damu Projecten zijn opdrachten als deze gesneden koek, zegt directeureigenaar Raymond Schmitz. “We werken vaak samen met Hercuton, die samenwerking gaat voortreffelijk. Wel moeten we administratief en tijdens de
uitvoering wat extra werk doen, omdat Hercuton werkt conform de eisen van de
wet Kwaliteitsborging, hetgeen ze laten controleren door Seconed.” Een van de
redenen waarom Hercuton vaak een beroep doet op Damu Projecten is ongetwijfeld het feit dat Damu zijn opdrachtgevers in grote mate ontzorgt op het
gebied van de dak- en gevelbekleding. Schmitz: “We krijgen de tekeningen van
de architect, aan de hand daarvan bepalen wij de keuze voor de gevelpanelen
en dakplaten om op die manier efficiënt en duurzaam te bouwen. En omdat we
een eigen zetterij hebben, verzorgen we zelf al het zetwerk, zoals dakkappen,
hoekstukken en lekdorpels.”
Aan de intensieve samenwerking met Hercuton zal als het aan Schmitz ligt voorlopig geen einde komen. “Al verwacht ik wel dat het volume niet zo blijft als de
afgelopen twee jaar”, zegt hij. “We hebben heel veel distributiecentra gebouwd,
een markt waarin Hercuton een belangrijke speler is. Met de Brexit in zicht en de
vertragende economische groei is het afwachten hoe zich die markt ontwikkelt.
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Het betreft een hybride gebouw
waarbij de voordelen van beton en
staal optimaal benut worden.

Hoog afwerkingsniveau
Hercuton voorziet het gebouw binnen en
buiten van een hoog afwerkingsniveau.
Zowel de entree als de sanitaire ruimten worden betegeld met keramische
tegels en er wordt een gecertificeerde
sprinklerinstallatie geplaatst. Een 250 cm
hoog hekwerk met klimbeveiliging en
elektrische schuifpoorten biedt toegang
tot het terrein. Ook de buitenverlichting
is volledig uitgevoerd in led. De turn-key
oplevering staat gepland voor het eerste
kwartaal van 2020. “Ook bij dit project
laat Hercuton zien waar wij sterk in zijn:
het volledig ontzorgen van onze opdrachtgevers”, zegt Van der Togt.

Dak- en gevelbekleding

info@damuprojecten.nl

Email:
info@damuprojecten.nl
www.damuprojecten.nl
Website: www.damuprojecten.nl
Telefoon: 0416-561918
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info@vanberlo.com | vanberlo.com
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Zaltbommel • Distributiecentrum Miles

Van Berlo en Hercuton:
perfecte samenwerking
Voor de vloeren van DC Miles werkt aannemer Hercuton samen met Van Berlo | Experts in funderingen en
bedrijfsvloeren, een samenwerking die al vaker plaatsvond. Michiel van Zon, Commercieel en Technisch Adviseur bij Van Berlo, werkt graag samen met Hercuton. “We weten precies van elkaar wat we nodig hebben om
onze werkzaamheden goed uit te voeren, dat is onderling goed geregeld.”

6.000 m³ beton
Van Berlo brengt ongeveer 20.000 m2 magazijnvloer aan volgens eigen
ontwerp. Het betreft een hybride vloer, traditioneel gewapend met toevoeging van staalvezel en een vlakheid volgens DIN 18.202, Zeile 4. De 600 m2

Met Van Berlo’s
eigen heistellingen
worden Mini
Vibropalen
aangebracht.

begane grondvloer van het kantoorgedeelte wordt gevlinderd opgeleverd,
en blijft ook in het zicht. Van Berlo levert daarnaast de druklagen voor de
verdiepingsvloeren van het kantoor en de mezzanine van 2.500 m2. Ook de
vloer van de laadkuil buiten wordt aangebracht door Van Berlo. Van Zon:
“In totaal leveren we ruim 31.000 kubieke meter vloer, zo’n 6.000 kubieke
meter beton. Daarbij komen dan nog de Mini Vibropalen, die we met onze
eigen heistellingen aanbrengen.”

Strakke planning
Die 6.000 m3 beton moet volgens een strakke planning gestort worden. Volgens Van Zon kan dat omdat Hercuton en Van Berlo goed op elkaar ingespeeld zijn. “Het is voor ons belangrijk dat de puinbedding onder de
vloeren perfect is en bij Hercuton is dat altijd het geval. En altijd op het afgesproken tijdstip, zodat we nooit
hoeven te wachten. Zo kunnen we straks vijf- tot zeshonderd kubieke meter beton storten per dag.”

Van Berlo brengt ongeveer
20.000 m² magazijnvloer
aan volgens eigen ontwerp.
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Tekst: Ton van de Laar

Verhuizing biedt Aweta
ruimte voor verdere

ontwikkeling
Vergeleken met de oude locatie biedt bedrijvenpark
Boezem Oost een betere ontsluiting en veel meer ruimte
voor de ca. 200 personeelsleden die er gaan werken.

Opdrachtgever
Aweta G&P BV, Pijnacker

Afbouw
Jellema Afbouw BV, Barneveld

Architect
Architektenburo Guido Bakker BV,
Veenendaal

Elektrotechniek, Verlichting
en beveiliging
JBTech Veenendaal BV, Veenendaal

Hoofdaannemer
Handels- en Constructiebedrijf
H. Hardeman BV, Veenendaal

Airconditioning en W-installatie
Stonecold Airconditioning BV, Woerden
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Bouwprogramma
Productiehal met kantoren, ontvangstruimte, demoruimte en trainings
faciliteit
Bouwperiode
November 2018 – juli 2019
Bruto vloeroppervlakte
Ca. 19.000 m2

Pijnacker • Bedrijfspand Aweta

Op bedrijvenpark Boezem Oost in Pijnacker is een nieuw bedrijfspand gerealiseerd
voor Aweta, specialist in sorteer- en verpakkingsoplossingen voor telers en kwekers
van groenten, fruit en bloemen. Aweta heeft met de verhuizing Nootdorp verlaten, de
plaats waar het bedrijf ruim vijftig jaar geleden werd opgericht door Aad Tas (A.W. Tas,
waarvan de bedrijfsnaam is afgeleid). Op het vrijgekomen terrein vlakbij het centrum
van Nootdorp worden woningen gebouwd.

Behalve een productiehal van ca. 16.000 m2 en
kantoorruimte biedt het pand ook een professionele
ontvangstruimte, een testruimte en trainingsfaciliteiten.

Het begon in een schuurtje
Tas begon in 1966 in een schuurtje achter
zijn huis met het ontwikkelen van een
sorteermachine voor komkommers. Het
bleek de kiem te zijn voor een succesvolle onderneming, die wereldwijd faam
geniet op het gebied van het sorteren
en verpakken van land- en tuinbouw
producten en bloemen.
Met de verhuizing naar Pijnacker wordt
een nieuwe stap gezet in de ontwikkeling van Aweta. Vergeleken met

de oude locatie biedt bedrijvenpark
Boezem Oost een betere ontsluiting en
veel meer ruimte voor de ca. 200 personeelsleden die er gaan werken. Het
nieuwe bedrijfspand is ontworpen door
Architektenburo Guido Bakker, gebruikmakend van het systeembouwconcept
van Handels- en Constructiebedrijf
H. Hardeman, net als het architectenbureau gevestigd in Veenendaal. Het
pand is gerealiseerd in een bouwteamconstructie, waarvan onder andere ook

Industriebouw • oktober 2019 • 13

Bedrijfspand Aweta • Pijnacker

JBTech voelt zich thuis in bouwteams
JBTech Veenendaal BV verzorgde een groot deel van het installatiewerk voor het nieuwe pand van Aweta: de
elektrotechnische installatie, de verlichting, de data-, brandmeld- en beveiligingsinstallatie. Ook zorgde het bedrijf voor de energievoorziening en laadpalen op het parkeerterrein. Volgens eigenaar Johan van Eck van JBTech
verliep de bouw uitstekend, dankzij de bouwteam-constructie waarmee het project aangepakt werd. “We zijn
vanaf het begin bij het ontwerp betrokken, net als de W-installateur. Dat is precies hoe wij graag werken. Wij
hebben de kennis in huis om het werk in één keer goed te doen, dat spaart tijd en voorkomt faalkosten.”
Werken in bouwteam-verband heeft volgens Van Eck louter voordelen: “De lijntjes zijn kort, in een vroeg stadium worden de meeste problemen in kaart gebracht en opgelost. Alle partijen denken en werken mee aan een
eindresultaat waarmee iedereen tevreden is. Dat is bij Aweta zeker gelukt. De samenwerking, zeker die met
aannemer H. Hardeman, verliep in een uitstekende sfeer en ook nog eens in een hoog tempo. Tussen het eerste
overleg waar wij bij betrokken waren en de oplevering zat nauwelijks een jaar tijd. Niet slecht voor een pand van
zo’n 20.000 vierkante meter.”

JBTech Veenendaal B.V.
Lunet 16
3905 NW Veenendaal
T 0318-506134
F 0318-514556

www.jbtech.nl
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Op 1 augustus werd het pand in
gebruik genomen, na een bouwtijd
van amper negen maanden.

de installateurs JBTech Veenendaal BV
en Stonecold Airconditioning BV deel
uitmaken. Op 1 augustus werd het in
gebruik genomen, na een bouwtijd van
amper negen maanden.

Duurzaam en compleet
Het nieuwe bedrijfspand van Aweta is
duurzaam. Door gebruik te maken van
warmtepompen en zonnepanelen is een
gasaansluiting overbodig en is het pand
zo goed als energieneutraal. Het heeft de
A++++ status. In het nieuwe bedrijfspand
ontbreekt het Aweta aan niets. Behalve
een productiehal van ca. 16.000 m2 en
kantoorruimte biedt het pand ook een
professionele ontvangstruimte, een testruimte en trainingsfaciliteiten.

Vloerverwarming in
grote bedrijfshal

Ruimte voor woningbouw
Met het vertrek uit Nootdorp komt daar
ruimte vrij voor woningbouw. De oude
vestiging van Aweta lag vlakbij het centrum van Nootdorp en vormt nu samen
met het terrein van het al eerder vertrokken bedrijf Arctic de bouwlocatie voor
plan Het Gildehof. Er worden daar ruim
honderd grondgebonden woningen en
appartementen gebouwd. Het plan wordt
ontwikkeld door De Maese Woningen.
Het Rotterdamse Urban Desire &
Architecture by Carmen is de architect
van het project, dat wordt gebouwd
door aannemer Thunnissen Bouw BV
uit Heemstede.

Voor het nieuwe bedrijfspand van Aweta verzorgde Stonecold
Airconditioning BV de klimaatinstallaties. Het Woerdense
bedrijf leverde en installeerde een aantal geavanceerde
Mitsubishi Electric Ecodan lucht-water warmtepompen die
de vloerverwarming in zowel kantoren als bedrijfshal voeden.
In combinatie met onder andere een warmte terugwin
installatie voor de luchtbehandeling maakten deze Ecodan
warmtepompen het mogelijk om het gebouw geheel gasloos
uit te voeren.
Stonecold directeur Stouthart noemt vooral de vloerverwarming in de hal bijzonder. Die is aangelegd in zones rondom
de ruimte, ter plaatse van de gevels. Stouthart: “Vooral de
omvang van de hal maakt deze installatie bijzonder, het is
niet evident om bij dergelijke oppervlakken te kiezen voor
vloerverwarming”. Een van de voordelen is, dat er geen kachels boven de deuren nodig zijn, die veel lawaai produceren
en veel warmteverlies opleveren.

INSTALLATIE | SERVICE | ONDERHOUD

airconditioning
KOELEN

|

V E R WA R M E N

|

S E RV I C E S
VENTILEREN

Glazenmakersweg 4a
3449 JK Woerden
Tel.: 0348-42 43 43
info@stonecold.nl

Stouthart kijkt tevreden terug op het project: “Werken in
bouwteam verband is ideaal en aannemer Hardeman had de
zaken prima op orde”.

www.stonecold.nl
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Uiteindelijk betrof het
project zes aan elkaar
gekoppelde hallen,
plus een kantoor.

Boskalis • Vlaardingen

Letterlijk en figuurlijk een

zware klus

Opdrachtgever
Lapog (Trading company Adrighem
Group), Brielle

Constructies
Bouwadviesbureau Van der Ven BV,
Ridderkerk

Directievoerder
Prohuis, Capelle aan den IJssel

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Vrolijk, Zevenbergen

Gebruiker, huurder
Boskalis, Papendrecht

Infra
Boskalis, Papendrecht

Heiwerk Vibro vloerpalen
Voorbij Funderingstechniek,
Amsterdam

Architect
Bias Architecten, Rotterdam

Installaties
Barth installatietechniek, ’s-Gravendeel

Betontimmerwerk Fundering
Kleeven, Someren
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Grondwerk
Molenaar, Bergambacht
Heiwerk prefab funderingspalen
Gebroeders de Koning, Papendrecht

Tekst: Desiree Scheid

Grote internationale baggeraar Boskalis wisselde Moerdijk in voor Vlaardingen. Vanuit
het voormalige Unileverterrein ondersteunt inmiddels een nieuwe logistieke basis de
wereldwijde activiteiten. Bouwbedrijf Vrolijk uit Zevenbergen was de hoofdaannemer.
“Het was letterlijk en figuurlijk een zware klus”, vertelt Leo Mosselman, projectleider
sinds de start van de bouw afgelopen juli. “We maken vaker warehouses, maar de
fundering bij dit project vroeg om een stevige aanpak.”

Vlechtwerk
Ringelberg Betonijzer, Zwijndrecht

Holle wandsysteem
De Hoop Pekso, Oosterhout

Schilderwerk
Groenenboom, Rotterdam

Monolithische vloeren
Twintec Nederland, Culemborg

Metaalconstructie
Buchinhoren, Moerdijk

Glazen binnenwanden
Qbiq, Alphen ad Rijn

Kantoorvloer
VBI, Huissen

Vliesgevel + Kozijnen
VPG, Nieuwkuijk

Betonplinten
Bisoton, Ede

Overheaddeuren en docs
Assa Abloy, Raamsdonksveer

Bruto vloeroppervlakte
Bedrijfsruimte: 17.800 m2
Kantoren en tien loadingdocks: 1570 m2

T-stukken en breedteplaten
Preco, Apeldoorn

Tegelwerk
Nesto, Halsteren

Bouwperiode
September 2018 – augustus 2019

Industriebouw • oktober 2019 • 17

Boskalis • Vlaardingen

20.000 m2
betonvloer
Twintec Nederland produceerde de monolithische betonvloeren voor Bouwbedrijf Vrolijk. “Ruim 20.000 m2 vloer”,
vertelt Marieke Pitlo. “De halvloer alleen al omvatte meer dan
14.000 m2. Een Twintec Ultimate, een volledig naadloze vloer
zonder openingen, met hybride wapening.” Een industriële
betonvloer waar optimaal gebruik wordt gemaakt van de
eigenschappen van de staalvezel in combinatie met een
traditionele wapening. Verder heeft Twintec de vloeren van de
laadkuil en enkele druklagen voor dit werk geproduceerd.
Veel hallen met veel vloeren
“De monolithische vloer van het project Boskalis is geprodu-

Met gezwinde spoed moesten zo’n
1850 extra lange heipalen de grond in.

ceerd in in totaal negen fases, verdeeld over diverse ruimtes”,
gaat Pitlo verder. “De uitdaging zat vooral in het logistieke
proces. De aanvoer van het beton, met geschikte pompen en
slangen, op het goede moment in de juiste hal. Voor Twintec
geen onbekend terrein.”
Showmodel
“Met onze eigen buitenlandse engineers zijn we hier speciaal
langs geweest om te laten zien hoe we in Nederland vloeren
maken. In diverse hallen lag natuurlijk al onze complete wapening klaar. Daarmee was dit project een mooi showmodel
voor het hele proces.”

VPG aluminium ramen & geveltechniek
realiseert aluminium ramen, deuren en gevels.
Van aanvraag tot oplevering zorgen wij voor een
perfecte gevel van uitstekende kwaliteit.
Door de jarenlange ervaring zijn wij in staat om
een stijlvolle en perfecte gevel te leveren.

Twintec Nederland

De staalvezelspecialist in industrievloeren

Voor zeer uiteenlopende opdrachtgevers hebben
wij projecten naar volle tevredenheid uigevoerd
en daar zijn wij buitengewoon trots op.
Als lid van de VMRG is VPG een betrouwbare en
flexibele partner die zich bewezen heeft in zeer
uiteenlopende projecten

V.P.G. Aluminium Ramen &
Geveltechniek B.V.
Touwslager 38
5253 RK Nieuwkuijk

Tel: 0345 849 892 - www.twintec.nl - info@twintec.nl
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T. 073 - 511 94 72
F. 073 - 511 95 92
I. info@vpgalu.nl

Boskalis asfalteerde en richtte zelf het hele buitenterrein in.

“Op een gegeven moment stonden we
met vijf heistellingen te heien. De sloop
van de bestaande bedrijfshal ging minder
vlot en we moesten met redelijk wat
gezwinde spoed zo’n 1850 palen de grond
in zien te krijgen.” Die enorme hoeveelheid kwam door de gevraagde toelaatbare
vloerbelasting van 5000 kg/m2. Boskalis
plaatst hier de opslag van bevoorradingen van alle schepen wereldwijd. Daarnaast ligt hier de eerste draagkrachtige
laag helaas pas op dertig meter. De palen
waren dus extra lang. Elders zijn palen
van vijftien meter al voldoende en gaat
het heien heel wat sneller. “De achterstand vanuit de sloop haalden we zo wel
weer in”, verklaart Mosselman. “Het staal
voor de werkelijke bouw lag natuurlijk al
te wachten om geplaatst te worden.”

Voorziene overlast
“Het betrof prefab heiwerk en dat klinkt
redelijk door”, gaat Mosselman verder.
“De overlast voor de buurt was uiteraard
voorzien. In overleg met de gemeente

waren omwonenden en naastgelegen
kantoorpanden geïnformeerd. Een vrij
groot gebied door de vele aanvoerwegen
van de prefab palen. Door de duidelijke
communicatie leverde het weinig vragen
op, ook tijdens het heien bleven die uit.
Maar de mensen waren natuurlijk wel
blij toen het klaar was!”

Vooroplevering
De planning zat strak op slot. Omdat
Boskalis op haar oude locatie weg moest,
zorgde Bouwbedrijf Vrolijk dat in april

Boskalis
plaatst hier
de opslag van
bevoorradingen
van alle schepen
wereldwijd.

de eerste twee hallen al klaar waren, en
spullen van de baggeraar over konden.
Uiteindelijk ging het om zes aan elkaar
gekoppelde hallen, plus kantoor. Die
vooroplevering was een goed samenwerkspel tussen Bouwbedrijf Vrolijk en
Boskalis. Als huurder hebben ze trouwens zelf het hele buitenterrein geasfalteerd en ingericht. Iets wat voor de hand
lag, gezien hun werkzaamheden.

Vertrouwde coördinatie
Mosselman nam de totale coördinatie over de bouw voor zijn rekening,
en realiseerde het project samen met
vertrouwde onderaannemers. “We waren
vrij om op te lopen met een aantal vaste
partners zoals de staalbouwer, de heier
en de leverancier van dak- en gevelbeplating. Dan ben je al een heel eind om een
gebouw goed neer te zetten. Boskalis gaf
als gebruiker in het voortraject met Bias
Architecten aan welk type pand ze wilden
huren, met de precieze afmetingen, vloeren en uitstraling. Ze vertrouwden er vervolgens terecht op dat dit tot stand kwam
en al hun wensen werden ingewilligd.”

INSTALLATION WITH A SMILE
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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Distributiecentrum Keune • Soest

Keune Haircosmetics breidt uit in
In september leverde een bouwteam onder leiding van
hoofdaannemer Van den Hengel uit Soest en Van Vliet
Bouwmanagement uit Barendrecht de uitbreiding op van
een distributiecentrum van Keune Haircosmetics in Soest.

Architect
LM design Bouwkundig tekenbureau,
Soest
Adviseur
Van Vliet Bouwmanagement,
Barendrecht
Constructeur
iKAABEE, Den Dolder
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Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Van den Hengel, Soest
E- en W-installaties
WOLF Klimaat Service, Baarn
Staalconstructie
BC Metaal BV, Soest
Schilder
Schildersbedrijf Henk van Ark,
Harderwijk

Bouwprogramma
Drie hallen, samen circa 5.000 m2 als
uitbreiding van bestaand distributiecentrum
Bouwperiode
Eind 2016 start voorbereiding,
september 2019 definitieve oplevering
Bruto vloeroppervlakte
5.000 m2

Tekst: Bert Vooijs

Soest

De uitbreiding beslaat bijna 5.000 vierkante meter, verdeeld over drie hallen,
gebouwd aan de bestaande gebouwen
aan de Koningsweg en de Zuidergracht,
vertelt Aris Bulk van Van Vliet Bouwmanagement. “Een hal van bijna 1.600 m2
aan de Koningsweg en twee hallen van
respectievelijk 3.000 en 350 m2 aan de
Zuidergracht.”

Lokale bouwer krijgt voorkeur
Toen Keune een aannemer selecteerde
voor de uitbreiding, wilden ze een lokale
bouwer met een goede naam en, uiter-

aard, een redelijke prijs. Zo kwamen
ze uit bij Bouwbedrijf Van den Hengel.
Die gingen aan de slag met onder meer
LM design, een plaatselijk bouwkundig
teken- en adviesbureau. Gaande het
proces bleek dat ze graag gebruik wilden
maken van de expertise van een bouwmanagementbureau. Zo kwam Van Vliet
Bouwmanagement in beeld. “Vooral
vanwege onze ruime ervaring met
distributiecentra,” zegt Bulk, “ongeveer
70 procent van ons werk.”

De uitbreiding beslaat
bijna 5.000 vierkante
meter, verdeeld over drie
hallen, gebouwd aan de
bestaande gebouwen.
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Distributiecentrum Keune • Soest

“Een constructie
die onder alle
omstandigheden
overeind blijft”
Bij de bouw van het distributiecentrum in Soest fungeerde
iKAABEE uit Den Dolder als constructie-adviesbureau. Op
basis van plannen van de architect tekende iKAABEE de constructie en berekende de benodigde zwaarte ervan.
Hoofdaannemer Van den Hengel vroeg iKAABEE hen te
helpen zorgen dat er een veilige constructie kon worden
neergezet, aldus Ruud Unkel. “De architect bedenkt de vorm,

“Bij de meeste projecten zijn we vanaf
het begin aanwezig om alle eindjes
aan elkaar te knopen en te helpen een
architect te selecteren. Nu kwamen
we halverwege het ontwerptraject aan
tafel. We begonnen met het toetsen van
de plannen die er al lagen. Er werden
wat aanpassingen doorgevoerd om het
geheel logistiek werkbaar te maken. Vervolgens ging de aannemer calculeren en
beoordeelden wij die calculatie. In goede
harmonie hebben we het budget strak
gezet en er met de opdrachtgever een
klap op gegeven.”

Vaker samenwerken
Dan staat niets de uitvoering meer in de
weg, zou je denken. “In maart 2019 kwam
de vergunning. Toen moesten nog enkele
bezwaren uit de buurt worden afgehandeld. Dergelijke procedures vertragen
de planning, ook omdat je vooraf niet
weet wanneer er een uitspraak is. Je kunt
dus niet veel zaken plannen. Uiteinde-

het uiterlijk, de materialen van de schil, de inrichting en
dergelijke. Wij nemen verantwoordelijkheid voor de hoofddraagconstructie: het in dit geval stalen skelet, de vloeren
en de wanden. We zorgen dat een gebouw ook onder zware
omstandigheden overeind blijft.”
Het distributiecentrum bestaat uit een grote stalen hal met

RAADGEVENDE INGENIEURS

kleinere hallen erachter. “We tekenden en berekenden de
staalconstructie, de fundering en de vloer die daar overheen
kwam.” Het laatste omdat Keune er zware dingen moet
kunnen opslaan.
Tijdens de uitvoering beperkt iKAABEE zich tot controletaken
en – desgevraagd – advies. “Onze belangrijkste taak ligt in het
voortraject. Daarna gaan de aannemer en de staalleverancier
aan de slag met de verdere uitwerking.”
iKAABEE verzorgt hoofddraagconstructies voor nieuwbouw,
uitbreiding en verbouw van woningen, kantoren, utiliteit en fabrieken. ”Wij tekenen alles in 3D: klantgerichte ontwerpen met
constructief maatwerk en advies, maar ook informatiebeheersing. Daarbij werken we steeds vaker met eigentijdse technologie als 3D BIM en modern procesmanagement in Lean.”
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iKAABEE gebruikt de volgende basisprincipes in haar werkwijze:

Innovatie in materialen
Informatie beheersing
Bim / lean principes
Klantgericht ontwerp
Advies / 2e opinion
3D modelleren

www.ikaabee.nl
Fornheselaan 124, 3734 GE Den Dolder
tel. 030 30 39 500

Nog voor de bouwvak werden hallen C en D
aan de Zuidergracht opgeleverd. Hal K – voor
de Koningsweg – volgde in september.

225 ton staal
voor opslag
haarproducten
BC Metaal maakt, levert en monteert metalen constructies
voor de bouw. In een strak werkschema bouwen ze samen
met onder meer Bouwbedrijf Van den Hengel het distributiecentrum in Soest.
“Wij leveren kleine en grote staalconstructies door heel Nederland”, vertelt Mike van den Broek. “We beschikken over een
eigen werkplaats en hebben op dit moment acht mensen in
dienst.” Die monteerden de staalconstructie zelf. “De aanne-

lijk kon de bouw van start. Nog voor de
bouwvak werden hallen C en D aan de
Zuidergracht opgeleverd. Hal K – voor de
Koningsweg – volgde in september.
Bijzonder aan het project is het – zeker
voor Soest – grote oppervlakte aan zonnepanelen op de daken van de nieuwbouw en een deel van de oudbouw.
Van Vliet Bouwmanagement kijkt terug
op een geslaagde eerste samenwerking
met Bouwbedrijf Van den Hengel: “Een
no-nonsense bouwbedrijf. Bij elk werk
heb je wel eens discussie. Dan is het fijn
om te werken met een aannemer met
wie je er steeds goed uitkomt. We zijn
al aan het kijken of we in de toekomst
vaker kunnen samenwerken!”

mer plaatste de funderingstrook met ankerplan, waarop wij
de staalconstructie monteerden.”
Van den Hengel vroeg BC Metaal om een calculatie voor het
werk. “Wij hadden de beste kiloprijs. Voor hal D leverden we
bijna twintig ton staal, voor hal K ongeveer 70 ton en voor de
grote hal – hal C – zelfs 135 ton.”
“Wij werken vaker samen met Bouwbedrijf Van den Hengel.
Daarom is er veel onderling vertrouwen. Je weet wat je aan
elkaar hebt.” Twee Soester bedrijven die in samenspraak iets
moois neerzetten. “En ook nog op een A-locatie in Soest, waar
iedereen kan zien wat wij kunnen.”

Waterstadboulevard 182 • 3846 JN Harderwijk
info@hvanark.nl • www.hvanark.nl
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Bedrijfspand Bouwbedrijf Kreeft • Ede

Dirk Jan van den Brink van Bouwbedrijf Kreeft:

“Ons nieuwe bedrijfspand moet
een showcase worden van onze

filosofie”

www.kreeft2020.nl

Opdrachtgever
Bouwbedrijf Kreeft, Ede

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Kreeft, Ede

Wapening
Schreuder Wapening BV, Barneveld

Constructeur
IBT, Veenendaal

E- en W-installaties
ITN Installatietechniek BV, Ede

Bouwprogramma
Industrie- en kantoorfunctie

Architect
Bronsvoort Blaak Architecten bva,
Amerongen

PV-installatie
Solention BV, Ede

Bouwperiode
Mei 2019 – april 2020

Aluminium kozijnen
Gevel Design Beek BV, Beek

Bruto vloeroppervlak
Kantoor: circa 900 m2
Industrie: circa 1.500 m2
Bijeenkomstfunctie: circa 300 m2
Terrein: circa 5.400 m2
Verkeersruimte: circa 144 m2

Installatieadviseur
Huisman & van Muijen,
’s-Hertogenbosch
BREEAM-adviseur
W4Y, Harderwijk
BREEAM-assessor
Adamas Groep, Arnhem
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Overheaddeuren
Alpha Deuren International BV, Didam
Grondwerk, riool en bestrating
Roseboom-Ede, Ede

Tekst: Margot Visser

Bouwbedrijf Kreeft is dagelijks bezig met duurzaamheid en innovatie.
Daarom wil het bedrijf zelf het goede voorbeeld geven met het nieuwe
bedrijfspand. Door het toepassen van innovatieve duurzame technieken
moet het een showcase worden van waar Kreeft voor staat. Ook is
ervaring opgedaan met circulair bouwen. Van den Brink: “We hebben op
elementniveau onderzocht wat het circulaire alternatief zou zijn.”

Nieuwe huisvesting was geen luxe maar
noodzaak voor Kreeft. Het bouwbedrijf
maakte de afgelopen jaren een sterke
groei door die niet kon worden opgevangen in het bestaande bedrijfspand. Op
De Heestereng, een jaren-negentig-bedrijventerrein in Ede, vond Kreeft een geschikte, onbebouwde kavel. Hier verrijst
nieuwbouw van in totaal 2.844 m2 bvo:

Een compact, drielaags
gebouw met een werkplaats
en opslag op de begane grond,
kantine en vergaderzalen op
de eerste en kantoren op de
tweede verdieping.

een compact, drielaags gebouw met een
werkplaats en opslag op de begane grond,
kantine en vergaderzalen op de eerste en
kantoren op de tweede verdieping.

Demontabele jas
“We laten met dit pand zien waar we
als bouwbedrijf voor staan”, vertelt Van
den Brink, sinds 2008 directeur van het
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Bedrijfspand Bouwbedrijf Kreeft • Ede

123 jaar oude Edese familiebedrijf. De
lat is hoog gelegd: BREEAM-NL Outstanding is het streven. Slim gebruik van
bouwmaterialen en demontabel bouwen zijn kenmerkend voor het ontwerp.
Dit is bijvoorbeeld terug te zien in de
gevels, waar keramische tegels een
demontabele
demonta
bele jas vormen. Het circulaire
stalen casco met deels houtskeletbouw
(Strobox-elementen) maakt dat her(Strobox-elementen)
her
gebruik in de toekomst mogelijk is.

Energie- en watermeters
Het gebouw is energieneutraal. Bijna
400 PV-panelen voorzien in de benodigde
energiebehoefte. Het gebouwbeheerssysteem van BRControls koppelt alle installaties aan elkaar en meet voortdurend
het verbruik. “Het doel is onze mensen
bewust te maken van het energieverbruik

743082_geveldesign 1-4.pdf

743082_geveldesign 1-4.pdf

en daardoor een besparing te realiseren”,
aldus Van den Brink.
Duurzame maatregelen zijn er ook op sociaal en economisch gebied: bijvoorbeeld
het opstellen van een vervoersplan, de
installatie van laadpalen voor elektrisch
vervoer en het betrekken van een ecoloog
bij het ontwerp- en bouwproces.

Strobox-wanden
Een extra opgave die Kreeft zichzelf oplegde, is dat op elementniveau is bekeken
wat het circulaire alternatief zou zijn. “We
willen graag kennis en ervaring op dit
gebied opdoen en dit was daarvoor een
uitgelezen kans”, legt Van den Brink uit.
Soms was er geen alternatief beschikbaar,
waren de kosten te hoog of paste het niet
in het ontwerp. Een aantal elementen is
succesvol geïntegreerd. Als voorbeelden
1
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Postbus 12
7037 ZG, Beek

T 0316-532320
E info@gevel-design-beek.nl
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In de gevels vormen
keramische tegels een
demontabele jas.

‘Dit was een uitgelezen
kans om kennis en
ervaring op te doen
met circulair bouwen’
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Bedrijfspand Bouwbedrijf Kreeft • Ede

Klaar voor
energieopslag
Vierhonderd zonnepanelen voorzien het nieuwe
bedrijfspand van Kreeft van stroom. Solention B.V. uit
Ede, gespecialiseerd in de realisatie van zonne-energieprojecten, levert en installeert de glas/glas-panelen van het hoogwaardige Duitse fabricaat Solarwatt.

Erik de Leeuw, directeur Solarwatt Benelux: “Glas
heeft een langere levensduur en een hogere energieopbrengst dan kunststof, en biedt daarmee een
hoger investeringsrendement. Met onze garantie van
dertig jaar, op product én vermogen, bieden we onze

Alpha Deuren
– compleet
assortiment
in industriële
deuren
Voor het nieuwe bedrijfspand van Bouwbedrijf Kreeft in Ede
levert Alpha Deuren Nederland vijf ISO40-sectionaaldeuren.
“Wij werken regelmatig voor Bouwbedrijf Kreeft en vinden
het leuk dat wij onze deuren voor hun eigen nieuwbouw mogen leveren”, zegt commercieel directeur Roel Elias.

klanten zekerheid. Omdat de prestatie van de panelen

Alpha Deuren Nederland is in Apeldoorn gevestigd en is een

ook afhangt van de installatie, werken we alleen met

verkoop- en serviceorganisatie voor de Nederlandse producent

installatiepartners die kwaliteit hoog in het vaandel

Alpha Deuren International. Alpha biedt een compleet assorti-

hebben staan. Solention is één van deze zogeheten
Premium Partners.”

ment industriële deuren, waaronder diverse typen sectionaaldeuren, branddeuren (-schermen, -roldeuren en -schuifdeuren), snelloopdeuren en laad- en lossystemen (logistiek).

Solarwatt is al 26 jaar actief als producent van zon-

“Naast het leveren van goede producten onderscheiden wij

nepanelen. Sinds tien jaar is daar de productie van

ons echt in de markt door mee te denken en het ontzorgen

accu’s en energiemanagementsystemen bij gekomen.

van onze opdrachtgevers”, volgens Elias. “Wij controleren

De Leeuw: “Er gaat een eind komen aan het terug le-

het tekenwerk en passen de tekeningen aan, zodat het

veren van energie en daarmee wordt zelfconsumptie
steeds belangrijker. Als eigenaar van zonnepanelen
is het prettig als je daarop voorbereid bent en niet
allerlei kosten hoeft te maken als het zover is. Voor

gestroomlijnd loopt tijdens uitvoering. Daarnaast meten
wij ook in op het werk en hebben echt vakmensen in dienst,
zowel binnen als buiten”. “Wij leveren het totaalpakket qua
toegangstechniek, wat resulteert in één aanspreekpunt voor
onze opdrachtgevers”. “Mijn collega’s zijn allemaal gemoti-

Kreeft hebben we dat samen met Solention goed

veerde vaklieden met veel vakkennis”. “Uiteindelijk moeten

geregeld: een accu kan zonder verdere aanpassingen

wij het samen doen, ondanks dat wij altijd gast zijn bij onze

worden aangesloten.”

opdrachtgever”, aldus Elias.
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noemt hij de toepassing van onbehandeld
staal met boutverbindingen voor de nietbrandwerende delen en Strobox-wanden
als houtskeletbouw gevelelementen. Ook
wordt nog gewerkt aan een circulaire
daktuin en dakterras. In april 2020 vindt
de oplevering van dit project plaats.

Slim gebruik van
bouwmaterialen
en demontabel
bouwen zijn
kenmerkend voor
het ontwerp.

Het circulaire stalen casco met deels houtskeletbouw (Stroboxelementen) maakt dat hergebruik in de toekomst mogelijk is.

Echte duurzaamheid
vraagt om kwaliteit

Investeren in zonne-energie is
duurzaam investeren. Nu een
lagere energierekening, straks een
schonere aarde. Solention kijkt
voorbij de horizon en kiest voor
duurzame kwaliteit. Altijd.
n Betrouwbaar advies
T 0318-304612
E info@solention.nl
I www.solention.nl

n Zorgvuldige productselectie
n Vakkundige montage
n Professionele service

Solention. Zo duurzaam als de zon!
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Bedrijfspand Bouwbedrijf Kreeft • Ede

Altijd bereid om
mee te denken

Aannemer met
oog voor sociaal en
duurzaam ondernemen

Duurzaam bouwen was het uitgangspunt voor het
nieuwe bedrijfspand van Kreeft in Ede. Constructief
ingenieursbureau IBT uit Veenendaal zat al vroeg aan tafel
om mee te denken over de meest duurzame manier om dit
pand vorm te geven.

Voor het grond-, straat- en rioolwerk voor het
nieuwe bedrijfspand schakelde Bouwbedrijf Kreeft
Aannemersbedrijf Roseboom in. De samenwerking tussen
de twee bedrijven gaat lang terug, vertelt projectbegeleider
Herman Liefting.

Adjunct-directeur Hans de Haan: “We hebben verschillende
alternatieven voor de constructie doorgerekend. Vanuit het

“Beide bedrijven zijn al generaties lang geworteld in de Edese
samenleving. Maar behalve het verleden, delen we ook de
toekomst. Zo zetten wij beiden in op innovatie, duurzaamheid

oogpunt van praktische en financiële haalbaarheid is toch

en maatschappelijk ondernemen. Een voorbeeld daarvan is de

gekozen voor de meest traditionele optie: een staalconstruc-

gezamenlijke oprichting van Werkreturn De Vallei, een initiatief

tie met kanaalplaatvloeren. Wel zijn circulaire elementen

waarmee we andere bedrijven helpen invulling te geven aan

toegevoegd, zoals het gebruik van circulair staal.”

IBT werkte vervolgens het definitieve ontwerp uit in een 3Dmodel. “We hebben daar veel ervaring in, vijftien jaar geleden
zijn we er al mee begonnen”, aldus De Haan.
De kracht van IBT ligt in de flexibiliteit richting de opdracht-

sociaal ondernemen. Voor hun nieuwbouw zocht Kreeft een
partij die zich kon en wilde conformeren aan de BREEAM Outstanding-certificering. Logischerwijs kwamen ze bij ons uit.”
Roseboom viert volgend jaar haar 75-jarig bestaan. Naast
de hoofdvestiging in Ede zijn er vestigingen in Spijkenisse
en Delfzijl. De hoofdactiviteiten zijn grond-, weg- en water-

gever: “Nee bestaat niet bij ons, we willen altijd meedenken,

bouw, transport, aanleg van warmtenetwerken, saneringen

ook in deze drukke tijden.”

en sloopwerken.

Ingenieursbureau voor architecten, aannemers,
projectontwikkelaars en particulieren

infra - energie - transport - sloop - sanering

IBT Veenendaal b.v.

www.roseboom-groep.nl

A

Lunet 4, 3905 NW Veenendaal
T 0318-528 706
I
www.bouwtechniek.nl
E info@bouwtechniek.nl
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Klimaatinstallaties
bedienen met je
smartphone op
het werk
Hoe fijn is het als je bij de bouw van je nieuwe huisvesting

Netjes werken
met wapening
Voor het nieuwe bedrijfspand van bouwbedrijf Kreeft in Ede
brengt Schreuder Wapening B.V. uit Barneveld de wapening
in de betonvloeren aan. IJzervlechten is de kernactiviteit van

een vaste installateur kunt inzetten die kan voldoen aan de

het bedrijf, dat twee jaar geleden werd opgericht door Alex

voorwaarden voor BREEAM-NL Outstanding?

en Robbie Davelaar. Zij namen het gestopte Schreuder Bouw

ITN Installatietechniek uit Ede realiseert alle installaties voor
de nieuwbouw van Bouwbedrijf Kreeft. Van stopcontact en dataverkeer tot klimaatbeheersing en sturing van zonwering. Bij-

over en zetten hun werkzaamheden voort onder deze nieuwe
naam. Schreuder Wapening is actief in kleine tot middelgrote
projecten in woning-, utiliteits- en agrarische bouw. Met een

zonder daarbij is dat alle installaties aangesloten zijn op één

vaste pool van zo’n veertien ijzervlechters worden de projec-

computergestuurde regeling van BRControls, die eenvoudig te

ten uitgevoerd.

bedienen is via een app op je telefoon. Geen kastjes meer aan
de wand om de zonwering of de temperatuur te regelen.
ITN is met ruim 45 jaar ervaring en 130 medewerkers vooral

Eigenaar Alex Davelaar over het werk voor Kreeft: “Voor ons
was dit het eerste BREEAM-project. Prettig daaraan vond ik

actief in de utiliteitsbouw. “De luchtbehandeling bij Kreeft,”

dat de regels op de bouwplaats beter worden nageleefd. Het

vertelt uitvoerend projectleider werktuigbouwkunde Bastiaan

moet schoon zijn en afval moet op de juiste plek. Wij houden

Aalberts, “is voorzien van een warmtewiel waarmee we tegelijk
de warmteterugwinning kunnen regelen. We werken met een
luchtgekoelde warmtepomp. De installatie meet voortdurend de
CO2-waarden en past de werking van het systeem daarop aan.”

van die manier van werken en hameren daarop bij onze medewerkers. Ze moeten niet kunnen zien dat de ijzervlechters
geweest zijn.”
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Monks Stukadoors • Leiderdorp

Monks
Monks Stukadoors uit Leiderdorp is geen stukadoorsbedrijf dat alleen maar
meters maakt. In de loop der jaren heeft het bedrijf zich gespecialiseerd in
gecompliceerde renovatie- en restauratieprojecten. Daarnaast onderscheidt
Monks Stukadoors zich door haar opdrachtgevers te ontzorgen. Zelfs bij grote,
ingewikkelde projecten zorgen de medewerkers dat het werk van begin tot
eind probleemloos verloopt en op tijd opgeleverd wordt.
vader en veel van de stukadoors die hij
in dienst had, waren zeer bedreven in
het werken met mortels. Dat maakte het
mogelijk om ook restauratiewerk te gaan
doen, vooral aan kerken, maar al snel
ook monumentale plafonds en dergelijke. Toen ik het bedrijf in 2000 overnam
werkten we regionaal voor veel restauratie-aannemers en architecten.”

Digitale revolutie
Monks nam het stokje van zijn vader
op een gunstig moment over. Ook in het
stukadoorsvak vond op dat moment
de digitale revolutie plaats. Monks is in
tegenstelling tot zijn vader opgegroeid
in die digitale wereld. Er kwamen veel
omvangrijke offerte-aanvragen binnen. Monks ging daar graag op in. “Ik
was jong en ambitieus, misschien wel
een beetje té”, vertelt hij. “Ik benaderde
restauratie-aannemers en gaf aan dat we
ook wel wat grotere projecten aankonden. Dat is nu wat wij het leukste vinden
om te doen: grote projecten waarin veel
verschillende onderdelen voorkomen.”

Gedreven en vakkundig
“Mijn vader en veel van de
stukadoors die hij in dienst
had, waren zeer bedreven
in het werken met mortels.
Dat maakte het mogelijk
om ook restauratiewerk te
gaan doen.”
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Van renovatie naar restauratie
Rond de eeuwwisseling nam de huidige
eigenaar Rob Monks het bedrijf over
van zijn vader, die het in 1973 opgericht
had. Monks vertelt over de ontwikkeling
van het bedrijf: “Het begon klein, maar
al vlug wist mijn vader grote renovatieprojecten binnen te slepen in Leiden
en omgeving. Hij begon ook al snel met
machinaal stukadoren, waardoor het
bedrijf een gestage groei vertoonde. Mijn

Monks prijst zich gelukkig met het feit
dat hij een groep gedreven stukadoors in
dienst heeft, die het prachtig vinden om
grote, ingewikkelde projecten te doen en
dingen op te pakken waar anderen voor
terugdeinzen. Het biedt de mogelijkheid,
door zelf het werk te organiseren, om
unieke opdrachten aan te nemen en die
in een strakke tijdsplanning te realiseren. Zo verwierf Monks Stukadoors bekendheid bij aannemers, die het bedrijf
dan ook moeiteloos weten te vinden.
“Ik heb een aantal gouden jongens in

Tekst: Ton van de Laar

Stukadoors:

groot geworden door klein te blijven
dienst,” zegt Monks, “die niet alleen aan
het stuken zijn, maar er ook voor zorgen
dat een project goed loopt van begin tot
einde. Die zorgen dat iedereen weet wat
hij moet doen en dat het werk op tijd
opgeleverd wordt.”
Zo is Monks Stukadoors groot geworden
door klein te blijven. “We doen waar we

goed in zijn”, besluit Monks. “Daarnaast
proberen we altijd optimaal samen te
werken met de overige partijen in de
bouw. Aannemers waarderen dat, we
kunnen doorgaans het werk uitvoeren
zoals wij vinden dat het moet gebeuren.
En onze jongens waarderen dat ook. De
meesten blijven jaren in dienst.”

“We proberen altijd
optimaal samen te
werken met de overige
partijen in de bouw”

Monks prijst zich gelukkig met het feit dat hij een groep gedreven stukadoors in
dienst heeft, die het prachtig vinden om grote, ingewikkelde projecten te doen.
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Tekst: Natasja Bijl

In Epe wordt op dit moment een enorm bedrijfspand gerealiseerd: de
nieuwbouw van een vrieshal en pasteurisatie voor Pluimvee Slachterij Remkes
BV. De bestaande kantoorruimten werden eerder gerenoveerd. De complete
nieuwbouw heeft een vloeroppervlakte van meer dan 10.000 m2 en wordt
gerealiseerd volgens de certificering BREEAM Outstanding. De eisen en de
papierwinkel die hiermee samenhangen, zijn een hele uitdaging. Gelukkig
is hoofdaannemer Van Norel Bouwgroep hier juist erg bedreven in. Sterker
nog: het familiebedrijf uit Epe draait duidelijk zijn hand niet om
voor deze ambitieuze plannen, en is op
dit moment al volop met de
fundering bezig.

Ambitieuze

plannen… daar draaien wij
onze hand niet voor om!

Opdrachtgever
Euphemia, Epe

Hoofdaannemer
Van Norel Bouwgroep, Epe

Bruto vloeroppervlakte
13.400 m2

Architect
Ontwerp- en bouwburo M.M. Hoogendoorn, De Meern

Sandwichpanelen, dakbeplating
en dakbedekking vrieshal
K.I.M. Nederland BV, Apeldoorn

Bruto inhoud
110.000.00 m3

Constructeur
Peters & van Leeuwen, Gouda

Staalconstructie
Polinder BV, Nunspeet
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Epe • Bedrijfspand Remkes

T H E P O U LT R Y FA M I LY

De complete nieuwbouw
heeft een vloeroppervlakte
van meer dan 10.000 m2 en
wordt gerealiseerd volgens
de certificering BREEAM
Outstanding.

FSC-keurmerk. Net als alle bekistingplaten. Verder houdt iedere partij een rittenadministratie bij om de CO2-uitstoot
te registreren. Het pand heeft een hoge
isolatiewaarde.
Naast het efficiënt bouwen en verminderen van afval, door de schone bouwmethodiek met veel prefab, vindt er tevens
een nauwkeurige scheiding van afval
plaats, met veel verschillende afvalstromen: puin, hout, ijzer, papier, glas, PVC,
karton, en bouw/sloopafval. 96% van het
afval wordt gerecycled, een enorm hoge
score op het gebied van afvalbeheersing,
die ook weer om een behoorlijke administratie vraagt. Die score moet immers
wel aantoonbaar zijn.”
BREEAM Outstanding gaat niet alleen
over milieu, maar ook over de mens en
dan met name over de veiligheid van
medewerkers en omstanders. In en om
het pand worden veilige looppaden aangebracht en speciale bezoekerspunten.
Daarnaast worden omwonenden steeds
geïnformeerd over de voortgang van de
bouw. Ook word de flora en fauna niet
vergeten. Voor verschillende vogelsoorten en vleermuizen zijn voor de start van
het werk nestkasten opgehangen in de
naaste omgeving.

Hoge score op afvalbeheersing
“Vier weken voor de bouwvak zijn we ter
plaatste gestart en in juni 2020 staat de
oplevering gepland. Vooralsnog verloopt
alles goed. De onderaannemers die voor
ons werken komen veelal uit de omgeving. Al moet ik wel zeggen dat ‘lokaal’
niet het eerste criterium was waar wij
onze partijen op hebben geselecteerd.
Al tijdens de calculatiefase is er gezocht
naar co-makers en leveranciers die gecertificeerd zijn, de juiste papieren hebben en gewend zijn om onder deze toch
wel strenge norm te werken”, vertelt Ben
Wolters, projectleider. “De materialen die
voor dit werk gebruikt worden, hebben
het 14001-certificaat. Het hout draagt het

staal- en constructiebedrijf

utiliteitsbouw

gereedschappen

WWW.HJPOLINDERBV.NL
OOSTEINDERWEG 116 . 8072 PD NUNSPEET . TELEFOON (0341) 26 11 96
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Bedrijfspand Remkes • Epe

Een eerste
ontwerp al heel
stevig opzetten!
Peters & van Leeuwen is gespecialiseerd in een totaalconcept
op het gebied van de constructieve begeleiding, van gebouwen zoals distributiecentra, kantoren, winkelcentra, woningen en scholen etc. en is in een vroeg stadium betrokken bij
de bouw van bedrijfspand Remkes BV.

Een krachtig
staal- en
constructie
bedrijf
Voor bedrijfspand Pluimveeslachterij Remkes BV. zal staal- en
constructiebedrijf H.J. Polinder BV de gehele staalconstructie
leveren en monteren. Het gaat hierbij om 720 ton staal, dat

Nadat het voorlopig ontwerp, door M.M. Hoogendoorn

gebruikt wordt voor de nieuwbouw van de vrieshal, de pas-

Ontwerp en Bouwburo BV. tot stand was gekomen, heeft

teurisatie en het expeditiegedeelte”, vertelt Hendrik Vierhout,

Peters & van Leeuwen de constructie voor de panden, de

calculator. “Naast het leveren en monteren van de staalcon-

vrieshal, pasteurisatie en expeditiestrook ontworpen, met als
doel een veilig pand neer te zetten, dat aan alle wensen van
de opdrachtgever voldoet.
“Wij hebben ruime ervaring in dit soort gebouwen. De kunst

structie zullen wij tegelijkertijd ook alle kanaalplaatvloeren
leggen. Het tekenwerk is nu zo goed als af. Over twee weken,
begin oktober, starten we met de productie en over acht weken gaan we ter plaatse monteren.

is veilig te bouwen, tegen een zo laag mogelijke prijs. Die
combinatie vraagt om een goed doordachte en logische

Alle staal wordt vooraf verzinkt. Vierhout: “Ik verwacht dat dit

constructie. De vrieshal is 14 meter hoog. Uiteraard wordt

werk voor ons zeven weken in beslag zal nemen qua mon-

er dan vooraf berekend of deze bij harde wind overeind

tage. Dit project is in omvang een bovengemiddeld werk voor

blijft. En of hij bestand is tegen een laag sneeuw op het dak.

ons, maar wel precies onze corebusiness, datgene waar we

In de vrieshal is het continu onder nul. Om doorvriezen te
voorkomen, zodat de grond een grote ijsklomp wordt en de
fundering wordt ondermijnd, zijn er twee vloeren aangelegd,
met daartussen isolatiemateriaal en op de onderste vloer
vloerverwarming.”

goed in zijn. Ik verwacht dan ook geen echte uitdagingen. De
planning ziet er goed uit, en doordat het bedrijfspand op een
industrieterrein gelegen is, zullen er ook geen problemen zijn
in de logistiek. Kortom: we hebben ruim baan om dit project
tot een goed einde te brengen.”

“In de pasteurisatie,” eigenaar-directeur Piet Peters noemt
dat het fabrieksgedeelte, “is alle constructie weggewerkt,

H.J. Polinder BV. is ooit als smederij begonnen en uitgegroeid

onder andere met RVS-hoeken, zodat er geen vuil en stof

tot een betrouwbaar staal- en constructiebedrijf, een sterke

achterblijft, met het oog op hygiëne. We zijn al meer dan
twee jaar geleden met dit werk gestart. Tussentijds is er uiteraard wel het een en ander bijgeschaafd. Belangrijk is om een
eerste ontwerp al heel stevig en doordacht op te zetten. Dat is
ook waarom wij ingeschakeld worden.”
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partner op het gebied van staal. Het bedrijf beschikt over een
modern machinepark en veel vakkennis. Meedenken met
de opdrachtgever en flexibel zijn, dat is waar dit bedrijf uit
Nunspeet voor staat!

Vloerverwarming in vrieshal
Wolters: “De vrieshal is 14 meter hoog
en fraai als ontwerp. In de hal komen
grote, verrijdbare stellingen te staan.
Normaal gesproken kunnen wij hier in
Epe wel op het zand bouwen, maar met
deze zwaarte is ervoor gekozen boorpalen onder het gebouw te plaatsen. Zoals
tamelijk gebruikelijk is bij de bouw van

vrieshallen hebben wij een dubbele
betonvloer gestort, waarvan de onderste
voorzien is van vloerverwarming. Tussen
de twee vloeren ligt hoogwaardig isolatiemateriaal. Door het op deze manier
aan te pakken, voorkom je dat de grond
eronder gaat bevriezen en de vloer gaat
uitzetten of in z’n geheel omhoog komt.”

Remkes kiest ook
voor Quad Core, een
noviteit op het gebied
van isolatiepanelen
K.I.M. Nederland BV. is dé specialist in isolatiesysteembouw en
heeft veel ervaring in het vervaardigen van koel- en vriescellen
en geconditioneerde ruimten voor bedrijven, onder andere in de
foodsector. Net als Remkes BV. is K.I.M. Nederland BV. een familiebedrijf dat met veel bezieling te werk gaat. K.I.M. Nederland
heeft al meerdere werken voor Remkes BV. uitgevoerd en kreeg
nu ook rechtstreeks opdracht voor de nieuwbouw in Epe.
“Voor het bedrijfspand Remkes gaan wij alle koel- en vrieswanden, plafonds, gevels en deuren leveren en monteren”,

Stationsplein 9F, 2801 AK Gouda
Telefoon 0182 231400, Website: www.pelecon.nl

vertelt Gerard Scherff, Salesmanager. “Voor de vervaardiging
van alle isolatiepanelen wordt ruim 26000 m2 gebruikt met

WONINGBOUW

ADVIES

UTILITEITSBOUW

RENOVATIE

het hoogwaardige Quad Core-schuim. Dit is wel echt het
nieuwste van het nieuwste op het gebied van isolatiemateriaal, een ware noviteit. De opdrachtgever heeft heel bewust
voor dit product gekozen. Behalve een extreem hoge isolatiewaarde, heeft het materiaal een lage brandklasse. Het rookt

KOEL- EN VRIESHUISBOUW
ISOLATIESYSTEEMBOUW

nagenoeg niet, wat bij de traditionele panelen toch anders
ligt. Bovendien is het zeer duurzaam en opgenomen in de

K.I.M. Nederland B.V.
Tweelingenlaan 144
7324 BP Apeldoorn

Bij K.I.M. Nederland profiteert u van een unieke
expertise in de koel- en vrieshuisbouw en
isolatiesysteembouw. Deze is volledig afgestemd
op uw logistieke organisatie en de actuele
marktontwikkelingen in uw branche.

T. +31 (0)55 368 91 91
info@kim-nederland.nl
www.kim-nederland.nl

Dat zorgt voor een eindproduct dat exact
aansluit op uw eisen en wensen!

milieu-databasebank. Waar wij als bedrijf in uitblinken? Wij
bestaan al 51 jaar en hebben meer dan tachtig eigen monteurs in de buitendienst die stuk voor stuk over enorm veel
vakkennis beschikken. Dat maakt ons gezamenlijk sterk!”
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Bedrijfspand Vegniek • Emmeloord

Vegniek bouwt nieuw
bedrijfspand op

De Munt

Het gaat goed met machinebouwer Vegniek. In vijf jaar tijd is het
bedrijf razendsnel gegroeid. Het pand op het boerenerf bij Luttelgeest
is te klein geworden. Verhuizing naar een groter, representatiever
pand was daarmee noodzakelijk. Vegniek kocht een kavel van
maar liefst 5.000 m2 op bedrijventerrein De Munt in Emmeloord en
realiseert hier inmiddels een splinternieuw bedrijfspand van 1.500 m2.
Begin oktober neemt het bedrijf de nieuwbouw in gebruik.

Vegniek ontwerpt en bouwt machines
voor landbouw en industrie op maat.
Het ontwerp van de nieuwbouw – tot
stand gekomen in samenwerking
met Cees Coppens en Freek Lammers
Bouwmanagement – is hier helemaal op
afgestemd, resulterend in een optimale
routing voor het productieproces. De
Boer Bouw & Ontwikkeling BV uit Urk
werd in de arm genomen om het pand
te realiseren. “Het ontwerp lag er al,
vervolgens zijn wij tweeënhalve maand
bezig geweest met de voorbereidingen”,

vertelt Edwin Rutgers van De Boer Bouw
& Ontwikkeling BV. Die gedegen voorbereiding is een belangrijke kracht van
het frisse, jonge bouwbedrijf. “Mede
daardoor verloopt het allemaal een stuk
gestroomlijnder in de uitvoering.”

Met het oog op de toekomst
Het pand van Vegniek is gebouwd met
het oog op de toekomst. “Het is zo geconstrueerd dat met relatief weinig moeite
een extra aanbouw kan worden gecreëerd. Vegniek kan dus nog vele jaren

Opdrachtgever
Vegniek, Luttelgeest/Emmeloord

Aannemer
De Boer Bouw & Ontwikkeling BV, Urk

Bouwperiode
Maart 2019 – oktober 2019

Architect
C. Coppens, Emmeloord

Grondwerk en bestrating
De Waard Grondverzet BV, Zeewolde

Bruto vloeroppervlakte
1.500 m2

Ingenieursbureau
Ingenieursburo Meijer & Joustra B.V.,
Nijehaske

E- en W-installaties
Totec installatie BV, Urk

Directie
Lammers Bouwmanagement,
Marknesse
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Bouwprogramma
Bedrijfshal (inclusief magazijn, opslag
en kantoor)

Tekst: Astrid Berkhout

Het pand is zo
geconstrueerd dat met
relatief weinig moeite
een extra aanbouw
kan worden gecreëerd.
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Bedrijfspand Vegniek • Emmeloord

Duurzame
installaties
Vegniek streeft ernaar om een zo duurzaam mogelijk pand
neer te zetten. Het is dan ook niet vreemd dat zij de E- en
W-installaties in de deskundige handen hebben gegeven
van Totec Installatiebedrijf uit Urk. Totec ziet duurzaam
installeren namelijk als haar missie en heeft de nodige
ervaring op dit gebied.

Totec heeft op basis van het oorspronkelijke ontwerp meegedacht over de praktische realiseerbaarheid ervan. “Alles
om samen te komen tot het beste ontwerp”, aldus Jan Post
van Totec Installatiebedrijf. “Alle klussen, groot en klein,
zijn voor ons bijzonder, zo ook deze. Voor het nieuwe pand

vooruit met dit pand.” Het gebouw heeft
een staalconstructie en is voorzien van
dak- en gevelbekleding. “Op de begane
grond bevindt zich een grote bedrijfshal, waar het lassen en monteren zal
plaatsvinden. Hier komt ook een kraanbaan over de volledige lengte van de hal
(25 meter), bedoeld om zware materialen te verplaatsen. Zowel op de begane
grond als de eerste verdieping komt
220 m² aan opslag, magazijn en kantoor.”

van Vegniek hebben we de riolering aangelegd, inclusief
hemelwaterafvoer, evenals de complete elektrotechnische
installatie. Daarnaast verzorgen we al het sanitair. Verder
komen er nog een brandbestrijdingsinstallatie en een elektronisch communicatie- en beveiligingssysteem.”

Aangenaam binnenklimaat
Middels een klimaatbeheerssysteem – waarmee zowel ven-

Gasloos en energiezuinig

tileren als verwarmen en koelen mogelijk is – wordt een zo

De nieuwbouw is ook nog eens gasloos
en energiezuinig. “Om dit waar te ma-

aangenaam en gezond mogelijk binnenklimaat gecreëerd
zodat de medewerkers van Vegniek prettig kunnen werken.
“Verwarmen en koelen van de bedrijfshal kan straks bovendien op een duurzame manier plaatsvinden dankzij de
installatie van een grondgebonden warmtepomp. Hiervoor
is in het hele gebouw vloerverwarming aangebracht.” Het
is een strakke planning, de nieuwbouw wordt in relatief
korte tijd gerealiseerd. “Dat kan ook omdat de samenwerking met De Boer Bouw & Ontwikkeling goed verloopt, zij
hebben de touwtjes strak in handen.”
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A.
M.
E.
W.

: Bomenweg 25c 8316 PH Marknesse
: 06- 375 49 642
: lammers.bouwmanagement@hotmail.com
: lammersbouwmanagement.nl

Postadres: Postbus 283 - 8440 AG - Heerenveen
Bezoekadres: Businesspark Friesland-West 27B – 8447 SL Heerenveen
T 0513-43.43.63 | F 0513-43.43.94 | E i.waringa@imj.nl | www.imj.nl

Meest in het
oog springend is
echter de prachtige
houten gevel aan
de voorkant, die
het pand een
warme, natuurlijke
uitstraling geeft.

ken, is een grondgebonden warmtepomp
aangelegd, vloerverwarming geïnstalleerd, en 200-240 mm dik isolatiemateriaal aangebracht in wanden en dak. Het
dak is voorbereid voor het monteren van
zonnepanelen in de verdere toekomst.”
Daarnaast is het buitenterrein zo ingericht dat het meeste regenwater wegzakt
in de grond. “Meest in het oog springend
is echter de prachtige houten gevel aan
de voorkant, die het pand een warme,
natuurlijke uitstraling geeft.”

De Boer Bouw & Ontwikkeling
Wat is De Boer Bouw & Ontwikkeling
De Boer Bouw & Ontwikkeling is een nieuw, fris
en jong bouwbedrijf. Een bouwbedrijf dat haar
klanten helpt dromen te verwezenlijken!








wij helpen met het ontwerpen van het plan
verzorgen de complete bouw en begeleiding
bieden ook de nazorg en het onderhoud
één vast aanspreekpunt
we werken netjes en ordelijk
afspraak is afspraak!

De Boer
bouw &
ontwikkeling

Vlieter 15, 8321 WJ Urk
 0527 205 659

 www.de-boerbouw.nl
 info@de-boerbouw.nl
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Amsterdam • Uitbreiding Warehousepark C.J. Hendriks

Tekst: Marcel Migo

Nieuwe ADR-opslaglocatie in
Amsterdamse

Amerikahaven
Veilig verpakt

Eind 2018 startte Conferm met de bouw van een nieuwe
opslaglocatie voor ADR-goederen (verpakte gevaarlijke stoffen)
in de Amsterdamse Amerikahaven. Naar verwachting wordt dit
inbreidingskunststukje eind oktober opgeleverd. Van buiten
een strak en tijdloos magazijn en van binnen een opslaglocatie
die opdrachtgever CJ Hendriks zowel veiligheid als de nodige
flexibiliteit en forse opslagcapaciteit biedt.

Eind oktober heeft CJ Hendriks zijn toch al uitgebreide warehousepark
kunnen uitbreiden met 6500 m2 opslag voor ADR-goederen.

Opdrachtgever
C.J. Hendriks Expeditie- &
Veembedrijf BV, Amsterdam
Ontwerp en realisatie
Conferm, Tilburg
W-installatie
Hoppenbrouwers Techniek BV, Utrecht

E-installatie
Elektropartners BV, Heerhugowaard
Begane grondvloer en
monolietvloer
Twintec Nederland BV, Culemborg

Bouwprogramma
Nieuwe opslaglocatie voor ADR-goederen (verpakte gevaarlijke stoffen) in de
Amsterdamse Amerikahaven
Bouwperiode
December 2018 – eind oktober 2019
Bruto vloeroppervlakte
ca. 6.540 m2
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Uitbreiding Warehousepark C.J. Hendriks • Amsterdam
Het complex voldoet aan de EI1-eisen
(brandwerendheid) onder meer vanwege het
prefabbeton dat gebruikt is, de constructieve
veiligheid voldoet aan klasse CC3.

werendheid) onder meer vanwege het
prefabbeton dat we gebruiken, de constructieve veiligheid voldoet aan klasse
CC3. Tegelijk bieden deze veiligheidskeuzes flexibiliteit voor de opdrachtgever. De
faciliteit biedt de mogelijkheid voor opslag
van diverse soorten ADR-goederen, ook
producten die op dit moment niet beoogd
zijn, maar in de toekomst mogelijk wel.”

Zeer nuttige kennisuitwisseling
CJ Hendriks Group uit Amsterdam is al
175 jaar specialist in complexe logistiek
voor bulkzendingen en voor speciale
productcategorieën als voedsel, wijn en
dranken, rubber, machines en gevaarlijke
stoffen. Voor de opslag van die laatste
categorie was dringend meer ruimte
nodig. De bestaande bunker voor opslag
van gevaarlijke stoffen bood onvoldoende mogelijkheden om de groei – onder de
meest veilige en stabiele omstandigheden – te kunnen realiseren.
Commercieel directeur William Holvoet
van Conferm legt uit hoe cruciaal het
voortraject is geweest. “Als je een PGS15-opslag wilt dan vergt dat op de eerste
plaats heel veel kennis: van specialistisch bouwen én van regelgeving. Het is
bepaald niet evident dat een dergelijk
plan door een gemeente wordt goedgekeurd. In dit geval was de kavel er al, en
is sprake van een inbreidingsproject. De
locatie ligt letterlijk naast een bestaand

warehouse van CJ Hendriks en ook de
buren bevinden zich op een zeer korte
afstand.” Het was dus nodig om aan heel
veel randvoorwaarden te voldoen.
En er is daadwerkelijk aan alles gedacht
op het gebied van veiligheid. Het nieuwe
magazijn wordt verdeeld in vier compartimenten, krijgt zeven loadingdocks en
twee laadkuilen. Holvoet: “Op ons advies
is er gekozen voor een CO2-blussysteem.
Mocht er ooit brand uitbreken, dan weet
je zeker dat die met een CO2-blussysteem ook echt uitgaat. Een ander groot
voordeel, boven bijvoorbeeld sprinkler, is
dat je geen waterschade hebt aan de producten. Dat heeft ook weer als voordeel
dat dit voor verzekeraars interessant is.”

Veilig én daardoor flexibel
“Aan de ene kant hebben we, om aan de
PGS-15-voorwaarden te kunnen voldoen, volledig ingezet op veiligheid. Het
complex voldoet aan de EI1-eisen (brand-

In het Amsterdamse havengebied is
opslag van ADR-goederen een bijzondere
bestemming. Holvoet: “Om die reden
hebben wij het initiatief genomen om
de Amsterdamse Omgevingsdienst in
contact te brengen met hun collega’s
uit Rotterdam. Zij hebben veel meer
ervaring met vergunningverlening voor
dergelijke projecten en bleken voor hun
Amsterdamse collega’s een ideale onafhankelijke vraagbaak en sparringpartner.
Die kennisinvestering, in combinatie met
hun positieve grondhouding en onze eigen expertise op het gebied van bouwen
voor opslag van ADR-goederen heeft
gemaakt dat we dat voortraject met goed
gevolg hebben kunnen doorlopen.”
Inmiddels bevindt het project zich in
de afrondende fase. Eind oktober heeft
CJ Hendriks zijn toch al uitgebreide
warehousepark kunnen uitbreiden met
6500 m2 opslag voor ADR-goederen – en
hebben Conferm en hun partners een
huzarenstukje geleverd.

Twintec Nederland

De staalvezelspecialist in industrievloeren

Hoppenbrouwers Techniek B.V.
Kreitenmolenstraat 201
5071 ND Udenhout
Tel: 013 5117227
www.hoppenbrouwerstechniek.nl

Tel: 0345 849 892 - www.twintec.nl - info@twintec.nl
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Made • Koelhuis Berry-World

Tekst: Foka Kempenaar

Voor het nieuwe koelhuis
en kantoor in Made
wordt gewerkt naar een
BREEAM-NL Outstanding
duurzaamheidscertificaat.

Zo duurzaam mogelijk koelen

Beekers Berries mikt op BREEAM-NL

outstanding

Bij Beekers Berries B.V./BerryWorld staat respect voor de natuur centraal. Zo zorgen hommels voor
bestuiving en bevruchting. Daarom ligt het voor de hand dat deze internationale speler op het gebied van
zacht fruit bij nieuwbouw kiest voor het hoogst haalbare: “Voor het nieuwe koelhuis en kantoor in Made
werken we samen toe naar een BREEAM-NL Outstanding duurzaamheidscertificaat”, zegt Leo Mosselman,
projectleider bij hoofdaannemer Bouwbedrijf Vrolijk B.V.

Opdrachtgever
Beekers Berries B.V./BerryWorld, Made
Architect
Kort Geytenbeek Architecten BNA,
Zierikzee

Adviseurs
Adviesbureau W4Y (gebouwgebonden
installaties), Harderwijk
Van Vliet Bouwmanagement (dagelijks
management), Barendrecht

Hoofaannemer
Bouwbedrijf Vrolijk B.V., Zevenbergen

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

Constructeur
Maters en de Koning,
Roosendaal

Isolatiesysteembouw
KIM Nederland

Koeltechniek en
luchtbehandeling
Voets & Donkers Koeltechniek,
Schijndel
Bouwinformatie
Nieuwbouw kantoor en koelhuis voor
opslag en verwerking van zacht fruit.
Bouwperiode
Juni 2018 - juni 2019
Bruto vloeroppervlakte
Ruim 16.000 m2
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Koelhuis Berry-World • Made

KOEL- EN VRIESHUISBOUW

ISOLATIESYSTEEMBOUW

Bij K.I.M. Nederland profiteert u van een unieke expertise in de koel- en
K.I.M. Nederland B.V.

vrieshuisbouw en isolatiesysteembouw. Deze is volledig afgestemd op uw

Tweelingenlaan 144

logistieke organisatie en de actuele marktontwikkelingen in uw branche.

7324 BP Apeldoorn
T. +31 (0)55 368 91 91
info@kim-nederland.nl
www.kim-nederland.nl

Dat zorgt voor een eindproduct dat exact aansluit op uw eisen en wensen!

Er is een flink aantal duurzame maatregelen
in het ontwerp opgenomen. Bovendien is het
project gasloos.

De markt voor zacht fruit groeit de
laatste jaren gestaag. Reden voor Beekers
Berries B.V. / BerryWorld om uit te breiden. En omdat maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid
bij deze teler hoog in het vaandel staan,
lag de keuze om de nieuwbouw langs de
BREEAM-NL-lat te leggen voor de hand.
Deze methode kent een kwalitatieve
weging van één tot vijf sterren. Voor dit
project wordt op de hoogst mogelijke
score gemikt.

Extra huiswerk

VOOR BEDRIJFSGEBOUWEN

Groenzorg B.V. Sliedrecht

Bedrijfspand Verheij Integrale

Vanuit deze ambitie is een flink aantal
duurzame maatregelen in het ontwerp
opgenomen. Bovendien is het project
gasloos. Dat is mogelijk omdat de restwarmte van de koelinstallatie straks kan
worden gebruikt voor het verwarmen
van de kantoorruimtes. Voor een ervaren
utiliteitsbouwer als Vrolijk is het werken
naar de maatstaven van BREEAM gesne-

U wilt bouwen of verbouwen omdat uw bedrijf te
groot is geworden voor uw huidige bedrijfspand?
De indeling van uw huidige gebouw belemmert
een eff iciënte werkomgeving?

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.

UW BOUWPLAN, ONZE ZORG!

Kijk op www.barthinstallatietechniek.nl voor meer informatie.

WWW.KORTGEYTENBEEK.NL

ZIERIKZEE

Berry World Made

Van buiten (en binnen) wilt u de uitstraling van
uw pand vernieuwen?
Bedrifsgebouw

INSTALLATION WITH A SMILE

0111415773
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Koelhuis Berry-World • Made

Goede
coördinatie is
goud waard
Ingenieurs- en Adviesbureau Maters en De Koning was vanaf
het begin betrokken bij het ontwerp van het nieuwe koelhuis voor BerryWorld. Samen met architect Kort Geytenbeek,
aannemer Bouwbedrijf Vrolijk BV en de installatietechnische
adviseurs konden daardoor alle disciplines goed op elkaar
afgestemd worden. Dat was ook noodzakelijk volgens Bart
Oomen, teamleider Bouw bij Maters en De Koning.
“In zo’n koelhuis komt heel wat installatietechniek, die veel
ruimte beslaat”, zegt Oomen. “Daarnaast golden er strenge
eisen voor de maximale dakrandhoogte van het voorste gedeelte, gecombineerd met een gewenste kolomvrije bovenruimte. We hebben daarom gekozen voor zeer slanke vakwerkspanten met een overspanning van bijna 22 meter.” De
coördinatie vooraf leverde niet alleen hoofdbrekens op, maar
ook voordelen. Door de lage ligging van het terrein was een
zo hoog mogelijk peil gewenst. Daartoe werd het terrein flink
opgehoogd. Door hiervoor een hoogwaardig granulaatmengsel te gebruiken kon flink bespaard worden op de fundering.

Multatulilaan 8 | 4707 LZ Roosendaal | Tel. 0165 524 524
Bisletweg 2 | 2905 AW Capelle a/d IJssel | Tel. 010 258 1820

www.matersendekoning.nl
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info@matersendekoning.nl

den koek, maar het betekent volgens
Mosselman wel wat extra ‘huiswerk’:
“Zo houd je al van tevoren rekening met
de vraag welke partijen je kunt inschakelen. Want elk bedrijf dat instapt moet
beschikken over een ISO 14001-certificaat, zodat zaken als de herkomst van
materialen geborgd zijn.”
Niet alleen qua duurzaamheid, maar ook
qua bouwproces wijkt dit project af van
de standaard. Zo wordt er niet geheid,
maar is de bouwer in april 2019 begonnen met de voorbelasting van het terrein. Op het moment van het interview
(begin september) is de grond voldoende
ingeklonken. “We zijn inmiddels een
heel eind met het aanbrengen van de
fundatiebalken.” Ook bijzonder is het feit
dat de bouwer de toe- en afvoerwegen

rondom het project gaat asfalteren, ruim
voordat het gebouw er staat. “Het is door
de droogte erg stoffig en zo beperken we
de overlast voor de omgeving.”

Korte lijnen
Bouwbedrijf Vrolijk B.V. is gespecialiseerd in het realiseren van grotere utiliteitsprojecten. Zo realiseerde dit bedrijf
recent distributiecentra, fabriekshallen,
bedrijfsunits, koel- en vrieshuizen en
zelfs een bioscoop. Mosselman: “Omdat
we samenwerken met vaste partners
in staal en gevelbekleding zijn de lijnen
kort en kunnen we zeer snel acteren.”
Daarbij werkt dit bedrijf al een jaar of
tien op een zo duurzaam mogelijke
manier, aldus de bedrijfswebsite, met
als doelstelling het verminderen van de
CO2-uitstoot.

Er is niet geheid, maar de bouwer
is in april 2019 begonnen met de
voorbelasting van het terrein. Nu is
de grond voldoende ingeklonken.

Ook bijzonder is het feit dat de bouwer de
toe- en afvoerwegen rondom het project gaat
asfalteren, ruim voordat het gebouw er staat.
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Koelhuis Berry-World • Made

Natuurlijk koelen met zeer hoog
rendement
“Vanwege de zeer hoge duurzaamheidseisen aan het nieuwe koelhuis van Beekers Berries B.V.
hebben we gekozen voor CO2 als koudedrager. Een natuurlijk middel, met een zeer hoog rendement”, vertelt Freddy Meulendijks, projectleider van Voets & Donkers. Deze expert in luchtbehandeling en koeltechniek gooit zeer hoge ogen op het vlak van milieuvriendelijk koelen: “We
werken standaard volgens de BREEAM-NL-maatstaven.”
Voets & Donkers maakt gebruik van verschillende natuurlijke koudemiddelen, zoals ammoniak
(NH3), kooldioxide (CO2) en propaan. Om het ammoniakgebruik voor het nieuwe koelhuis in Made
beperkt te houden, is er voor het rondpompen van CO2 gekozen. “We werken met een spraykoeler, dit zorgt ervoor dat de warmteoverdracht tussen de ammoniak en de CO2 gewaarborgd is.
Daarmee worden alle productie- en opslagruimtes gekoeld.” De onttrokken warmte gaat via een
watercircuit naar het kantoorgedeelte. Zodoende kan dit project gasloos worden opgeleverd.

BIM voorkomt problemen
De gekozen koeltechniek zorgt voor een verkleining van de CO2-voetprint. Bovendien betekent
het werken volgens BREEAM-NL dat het aanzuigen en uitblazen van lucht (ventilatie) op een
minimale afstand van elkaar moet gebeuren, “om te voorkomen dat warme lucht (die naar de
kantoren moet) via de ventilatie weer wordt aangezogen. En ook het aantal decibels dat de installatie produceert vormt een belangrijk punt.”
Vanaf het begin van het project werkt Voets met alle andere installateurs samen in een 3D-BIMmodel. “Zo zijn we mogelijke problemen voor. Onder andere in verband met de afwijkende funderingstechniek bij dit project. Dit betekent dat we de plaats van de afvoeren al heel vroeg in het
proces moeten bepalen.” Bovendien verloopt ook het plaatsen van de machinekamer – die door
Voets onder geconditioneerde omstandigheden in huis wordt gebouwd – anders dan gebruikelijk: “Vaak hijsen we die er in een later stadium in, maar in dit geval laat de constructie dit niet
toe. Nu plaatsen we onze machinekamer nog voordat de wanden staan, op een speciaal daarvoor
gestort betonvloertje.”
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Industriële koeling
Highcare

Kaasrijping
Cleanrooms

Airconditioning
Maatwerk

Voets & Donkers is gespecialiseerd in de ontwikkeling,
productie en installatie van koelinstallaties en
luchtbehandelingssystemen.

KORT GEYTENBEEK
a r c h i t e c t e n

b n a

www.voetsdonkers.nl

EEN GROOT GEBAAR IN DE GEVEL

“Bij het ontwerp voor Berr yWorld zat de uitdaging voor mij in het kantoorgedeelte”, aldus architect
Benno van Luttikhuizen van Kor t Gey tenbeek Architecten. De maat van het gebouw vraagt om lange
lijnen en een groot gebaar in de gevel: “om het kantoor loopt een zwar te band, die als het ware een
paar keer omgevouwen is. Hierdoor wordt de kantoor vloer geaccentueerd en via het dak loopt deze
band terug naar de hoofdentree waar door middel van een grote luifel een natuurlijke hoofdentree
ontstaat .” Een ingang waar je automatisch naar toe wordt getrokken. Een gevoel dat de architect
versterkt door toepassing van een grote glazen vliesgevel. Met als resultaat een aangename en
lichte ontvangsthal.
Naast het uiterlijk heeft ook de interne routing voor het nodige ‘ puzzelwerk’ gezorgd: “Kantoor- en
koelhuis personeel volgen dagelijks hun eigen route, maar ontmoeten elkaar in het bedrijfsrestaurant .
Hoe waarborg je dat dit zo soepel mogelijk verloopt? ” Van Luttikhuizen zegt echt een klik te
hebben met dit soor t projecten. “Hoewel ons bureau zijn sporen heeft nagelaten in de woningbouw
en de hotel- en recreatieve branche, prof ileren we ons ook zeker als een bureau dat mooie en
multifunctionele bedrijfspanden ontwerpt!”

BENNO VAN LUTTIKHUIZEN

WWW.KORTGEYTENBEEK.NL

ZIERIKZEE

0111415773
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Hoofdkantoor Van Dijk Groep • Gemert

Opdrachtgever
Unikoop B.V., Gemert

Hoofdaannemer
Unibouw, Gemert

E-installaties
Hendriks Installatietechniek, Gemert

Architect
Denkkamer architectuur & onderzoek,
Gemert

Hoofdconstructeur
Van der Zanden, Helmond

Staalconstructie
GS Staalwerken Helmond BV, Helmond

W-installaties
Willems Uden Technische
Installaties, Uden

Kanaalplaatvloer
Fingo Nederland, Den Dolder

Interieurarchitect
STRK, Nuenen
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Tekst: Marcel Migo

Nieuw hoofdkantoor voor de

Van Dijk Groep
Interieurbouw
Aldenhoven Interieurwerken, Nuenen

Bouwperiode
December 2018 – september 2019

Afbouw kantoor
Van Herten Afbouwsystemen BV,
Belfeld

Bruto vloeroppervlakte
Bedrijfshal: 2500 m2
Kantoor: 1000 m2 (over drie bouwlagen)

De luifels rondom het
kantoor zijn bekleed met
aluminium composiet kaders
en Fraké planken plafonds.

Bouwprogramma
Nieuw hoofdkantoor en bedrijfsruimte
voor de Van Dijk Groep in Gemert
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Hoofdkantoor Van Dijk Groep • Gemert

Fingo leverde
kanaalplaatvloeren voor
hoofdkantoor Van Dijk Groep
Pas een kleine twee jaar is Fingo – specialist in kanaalplaatvloeren – ook in Nederland gevestigd en nu al bedient
dit bedrijf opdrachtgevers in heel Nederland. Letterlijk van Brabant tot Friesland. Het Belgische familiebedrijf,
met het hoofdkantoor in Malle, levert al ruim 70 jaar maatwerk: van het ontwerp tot en met de aanlevering.
Commercieel manager Bert Folbert van Fingo Nederland licht toe wat Fingo voor het nieuwe hoofdkantoor van
de Van Dijk Groep heeft gedaan. “We hebben voorgespannen kanaalplaatvloeren, met een dikte van 20 cm en
zo’n 7 meter lang voor zowel de eerste als de tweede verdiepingsvloer van het kantoor geleverd.” Voor Fingo was
dit volgens Folbert een relatief normale klus. “Omdat we vaker met Unibouw samenwerken, we kennen elkaar
inmiddels goed, was dit natuurlijk wel een heel mooi project. Het is toch bijzonder om een bijdrage te leveren
aan het hoofdkantoor van een bedrijf dat zelf specialist is in het bouwen van bedrijfsgebouwen en daarin een
gerenommeerde reputatie heeft.”
Het ordertraject met diverse contactmomenten tussen Fingo en Unibouw is vloeiend verlopen en op wens van
Unibouw zijn tijdvrachten toegepast om de montage direct vanaf de vrachtwagens mogelijk te maken. Folbert:
“Zo werken wij graag, in goed overleg met onze klanten tot de meest wenselijke oplossing komen.”
Persoonlijk contact
Fingo levert zowel voorgespannen als gewapende kanaalplaatvloeren. De gewapende kanaalplaatvloeren zijn
verkrijgbaar in hoogte 130 en 170 mm, de voorgespannen kanaalplaatvloeren zijn er in hoogtes 150-200-265320 en 400 mm. Daarnaast produceert men geïsoleerde kanaalplaatvloeren. Door de gunstige ligging van alle
productielocaties nabij de grens zijn bouwprojecten in Nederland goed bereikbaar. Folbert: “Wij gaan alleen
voor de hoogste kwaliteit in zowel product als diensten en proberen altijd op en top betrouwbaar te zijn in onze
levering. Duidelijkheid voor alle partijen is daarin gewenst, een ja is bij ons een ja. Maar we zullen ook eerlijk
aangeven wanneer iets niet mogelijk is.”
Het bedrijf stelt zich flexibel op richting zijn
opdrachtgevers. “Dat moet ook, wil je echt
maatwerk kunnen leveren. Wij geloven in gedegen, persoonlijk contact, zodat we precies
weten wat een klant wil. Door goed naar onze
klanten te luisteren kunnen wij onze meerwaarde waarmaken.”
Fingo leverde voorgespannen kanaalplaatvloeren,
met een dikte van 20 cm en zo’n 7 meter
lang voor zowel de eerste als de tweede
verdiepingsvloer van het kantoor.
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Mooi en bijzonder zijn de afgeronde hoeken van het pand van gebogen glas.

Een nieuw hoofdkantoor voor
specialisten in het bouwen van
bedrijfsgebouwen; dat moest wel
iets bijzonders opleveren. De Van
Dijk Groep uit Gemert krijgt
inderdaad een buitengewoon
elegant, smaakvol én functioneel
nieuw onderkomen. De Van Dijk
Groep bestaat uit o.a. De La Roy
Isolatie & Design, VDG Real Estate
en Unibouw. Samen betrekken ze dit
najaar een nieuw hoofdkantoor met
productieruimte, pal aan de N272
in Gemert.

Projectleider Remy Jacobs (Unibouw):
“We waren toe aan een nieuw onderkomen. Met name in de laatste drie
jaar zijn we heel hard gegroeid en ons
vorige pand werd gewoon te klein. En
voor De La Roy gold precies hetzelfde.
Hun productieruimte, met een professionele afzuiginstallatie, spuitcabine en
een ruime, overzichtelijke indeling is
inmiddels in gebruik. Ze zijn er enorm
op vooruitgegaan.”

Licht en aangenaam
Jacobs: “Je komt straks binnen in een
vide. Daar bevindt zich een bijzondere
lattenwand die doorloopt in het plafond.”
De finesse zit soms in de finishing touch,
want hier maakt een bijzondere lamp de
entree af.
“Aldenhoven uit Nuenen heeft ons bijgestaan met de interieurbouw en leverde
een groot deel van de meubels: vrijwel
alles in het pand is licht en transparant,
met uitzondering van de verkeersruimte
nabij de trap, lift en toiletten: dat blok is
opvallend donkerblauw.”
De charme van het gebouw zit in de
combinatie van veel (triple) glas en fraaie
detailleringen. Door het glaswerk voelen
de ruimten bijzonder licht en aangenaam aan. Mooi en bijzonder zijn ook
de afgeronde hoeken van het pand van
gebogen glas. De luifels rondom het kantoor zijn bekleed met aluminium composiet kaders en Fraké planken plafonds.
Het lijnenspel van deze luifels loopt door
in de gevelbekleding van de productiehal
van De La Roy.

STERK OP ALLE NIVEAUS

FINGO NEDERLAND
Fornheselaan 118
3734 GE Den Dolder
T +31 (0)30 229 70 10
E info@fingo.nl
www.fingo.nl
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Hoofdkantoor Van Dijk Groep • Gemert

Van Herten
Afbouw gaf
vorm aan de
inhoud
Van Herten Afbouw zat al heel vroeg aan tafel met Unibouw en de interieurarchitect. Directeur-eigenaar Edwin van
Herten: “We zijn trots op de bijdrage die wij aan dit prachtige
Engineering voor

gebouw hebben kunnen leveren. Onze insteek was om zo veel

Postbus 263 5700 AG Helmond

mogelijk recht te doen aan het ontwerp en tegelijk mee te

Baroniehof 169b 5709 HL Helmond

Betonconstructies

denken met de gebruikers. Wij adviseerden met welke mate-

T 0492 540361

Staalconstructies

F 0492 542025

-en functionaliteitseisen.”
Voor het nieuwe hoofdkantoor van de Van Dijkgroep heeft het
Limburgse bedrijf o.m. ook alle wand- en plafondsystemen
(zowel span- als gips- als gewone) geleverd. “Bijzonder aan dit
project zijn de prachtige afwerkingsdetails. Soms zo subtiel
dat je ze niet terugziet. Denk aan binnen- en buitenbeglazing
welke profielloos in elkaar overlopen.”
De samenwerking met Unibouw verliep zoals altijd bijzonder
goed. Van Herten: “Een no-nonsense mentaliteit, die delen
we. En we wilden er samen van het begin af aan echt iets heel
moois van maken.”
Van Herten: “Wij maken ook projecten waarbij we als (afbouw)aannemer fungeren en turn-key opleveren. Daarvoor
hebben we een bredere blik nodig en kunnen wij ook meedenken met andere disciplines dan de onze. Wat ook helpt, is
dat wij een gebouwenupdateservice hebben, voor modificaties en aanpassingen van bestaande panden. Hierdoor leren
we heel veel over hoe materialen zich gedragen in het gebruik
ervan. Die kennis nemen we mee als we voor nieuwe projecten advies geven.”
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rialen het ontwerp kon worden gerealiseerd binnen ontwerp

E p@vanderzandenadvies.nl

Houtconstructies
Funderingen

Het nieuwe hoofdkantoor met productieruimte komt pal aan de N272 in Gemert.

De La Roy, specialist in op maat gemaakte EPS- (geëxpandeerd polystyreen) en
XPS-producten zal de gehele benedenverdieping betrekken. Unibouw komt op
de eerste verdieping, die overigens een
groter oppervlak heeft. Unibouw is groot
in bedrijfshuisvesting in de breedste zin
van het woord. Jacobs: “Soms bouwen we
distributiecentra van tienduizenden vierkante meters, soms maken we bedrijfsgebouwen van veel kleinere afmetingen.
Voor ons was het echt leerzaam om nu
eens zelf het proces te ervaren dat onze
klanten normaal gesproken doorlopen. Je
denkt plotseling weer na over de simpelste maar tegelijk heel belangrijke dingen:
hoe gaan we het pand schoonhouden,
hoe gaan we de ICT verhuizen? Het was
heel goed om dat nu een keer zelf mee te
maken.”
Op de tweede verdieping zal VDG Real
Estate gehuisvest worden. VDG Real Estate is gespecialiseerd in zowel verkoop als
verhuur van bedrijfsvastgoed.
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Tekst: Astrid Berkhout

Duurzaam gemeentehuis voor

Geldrop-Mierlo
De verbouwing van
het gemeentehuis
van Geldrop-Mierlo
heeft geresulteerd
in een modern,
gezichtsbepalend
gebouw met veel
uitstraling.

Opdrachtgever
Gemeente Geldrop-Mierlo
Bouwkundig ontwerp
Reset Architecture, ’s-Hertogenbosch
Interieurontwerp
burobas, Eindhoven
Hoofdaannemer
Moeskop’s Bouwbedrijf BV, Bergeijk
Constructeur
Ad Wouters, Mierlo
Adviseur E- en W-installaties
Dynatherm, Zaltbommel
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Adviseur Bouwfysica
Stichting W/E adviseurs duurzaam
wonen, Eindhoven
W-Installaties
CSB Installatietechniek, Budel
E-installaties
ETB Van Keulen BV, Nuenen
Vaste inrichting
Janssens Projectinrichting, Mierlo
Aluminium en stalen kozijnen
J.M. van Delft & Zn, Drunen

Systeemplafonds
Schelp Bouw & Interieur BV, Eersel
Bouwprogramma
Verbouwing, renovatie en herinrichting
van bestaande bebouwing en nieuwbouw
Bouwperiode
September 2018 – november 2019
Bruto vloeroppervlakte
Nieuwbouw: 750 m2
Renovatie: 3.945 m2

Geldrop-Mierlo • Gemeentehuis Geldrop-Mierlo

Het afgelopen jaar is het gemeentehuis van Geldrop-Mierlo ingrijpend
verbouwd. Dit heeft geresulteerd in een modern, gezichtsbepalend
gebouw met veel uitstraling. De gemeente hoopt dat het gebouw, dat
van energielabel C/D is gegaan naar energielabel A en geheel gasloos
is, een inspiratie vormt voor inwoners en bedrijven om ook te kiezen
voor duurzame oplossingen. Op 1 november a.s. neemt men het nieuwe
gemeentehuis officieel in gebruik.

De reden voor de verbouwing is eenvou
dig: Het oude gemeentehuis was simpel
weg te klein geworden, mede als gevolg
van decentralisaties van overheidstaken.
Het oude gemeentehuis bestond uit twee
delen: een Rijksmonumentale villa uit
1868 en een pand met twee kantoorvleu
gels die onderling met elkaar verbonden
zijn uit 1985. In het nieuwe bouwkundige
ontwerp van Reset Architecture is deze
laatste aanbouw in feite visueel los
gekoppeld van de villa, zodat de monu
mentale status ervan meer tot zijn recht
komt. Het interieur van beide vleugels
is gerenoveerd, naar een ontwerp van
burobas en met respect voor het oor
spronkelijke ontwerp van architect Leo
de Bever.

Multifunctioneel vergadercentrum

Het interieur heeft een open en ruimtelijk karakter.

Tussen de vleugels is een nieuw multi
functioneel vergadercentrum gebouwd
van 750 m2. Dankzij veelvuldig gebruik
van glas is het open en transparant. Ook
het interieur heeft een open en ruim
telijk karakter. Na de verbouwing zijn
er 160 vernieuwde werkplekken in de
kantoorvleugels. In het vergadercentrum
bevinden zich circa vijftig flexwerk- en
vergaderplekken, verdeeld over twee ver
diepingen. Het is mogelijk de beschikba
re ruimte zo om te bouwen dat deze plek
ruimte biedt voor raadsvergaderingen
met 120 bezoekers. Het pand als geheel
is nu ook daadwerkelijk herkenbaarder
als gemeentehuis. Bovendien zijn dank
zij het ontwerp van Reset Architecture
de functies duidelijk gescheiden. De villa
en de nieuwbouw vormen de publieke
en bestuurszone, en de vleugels de
ambtelijke zone.

Duurzame maatregelen

In het nieuwe bouwkundige ontwerp van Reset Architecture is de aanbouw in feite visueel
losgekoppeld van de villa, zodat de monumentale status ervan meer tot zijn recht komt.

Met de verbouwing en renovatie is de
kans aangegrepen om er een duurzaam,
gasloos gemeentehuis van te maken.
Daarvoor zijn verschillende maatrege
len genomen. Zo moesten bestaande
leidingen, cv-ketels en radiatoren eruit
om te worden vervangen door nieuwe
leidingen, vloerverwarming en een
warmtepompsysteem voor verwarming
en koeling van het gebouw. Daarnaast
zijn o.a. nieuwe (stalen) kozijnen, voor
zetwanden, binnenwanden, plafonds
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Maatwerkinterieur
De bestaande kantoorvleugels van het gemeentehuis zijn in 2013 geheel ingericht met de balies,
kasten en wandbetimmeringen door Janssens Interieurbouw. Gezien de renovatieplannen kreeg het

In het vergadercentrum bevinden zich circa vijftig flexwerken vergaderplekken, verdeeld over twee verdiepingen.

bedrijf eind 2017 de vraag of ze interesse hadden in
de herinrichting.

“Helaas moest dit gebeuren via een Europese aanbesteding”, aldus de 73-jarige Frans Janssens. “Hiermee zaten we in een scherpe concurrentie met
bedrijven die tegen lage lonen produceren in Polen.
Er moest dus zeer scherp gecalculeerd worden om
de opdracht binnen te halen, want niets is vanzelf-

en vloerafwerking aangebracht, even
als nieuwe dakisolatie. Sowieso is de
hele schil van de bestaande bouwdelen
extra geïsoleerd, om te zorgen voor een
zo hoog mogelijke RC-waarde. Voor de
nieuwbouw is gekozen voor Triple-glas.
Het dak biedt bovendien plaats aan ruim
200 m2 aan (deels in dakpannen geïnte
greerde) zonnepanelen. Al met al is het
een markant gebouw geworden waar alle
betrokkenen trots op kunnen zijn.

sprekend middels een aanbesteding. Mede dankzij
onze ervaring en de geleverde kwaliteit hebben
we toch de opdracht gekregen. Het bestaande
interieur is eerst gedemonteerd, later hebben we
het herplaatst. Met trots kunnen we stellen dat het
eindresultaat er mag zijn.”

Organisatorische uitdaging

Interieurprojecten, voor
kantoren, winkels, horeca,
bedrijven en instellingen
Al meer dan 40 jaar ervaring in projectinrichting

Organisatorisch is een project als dit voor Janssens
geen enkel probleem door de jarenlange ervaring
als projectinrichter van hotels, kantoren, casino’s en
(fastfood)horeca, waar altijd een race tegen de klok
gevoerd moet worden. “Door het wegvallen van
onze projectleider, die vanaf het eerste begin het
project begeleidde, was het toch een uitdaging om
het allemaal geregeld te krijgen. Het is dan ook te
danken aan de teamgeest en de enorme ervaring
van onze medewerkers, dat dit project zo succesvol
is afgesloten.”

Industriebouw • oktober 2019 • 60

Brugstraat 81, 5731 HG MIERLO
Tel: 0492-663555
email: janssens@interieurprojecten.nl
www.interieurprojecten.nl

“De thermische én geluidsisolatie zijn optimaal”
In het kader van de renovatie zijn verschillende maatregelen genomen om het gebouw zo duurzaam mogelijk te maken. Daarbij is
onder andere een – door Schelp Bouw & Interieur uit Eersel speciaal ontwikkeld – excellent voorzetwandsysteem geïnstalleerd dat
ideaal is om gebouwen als deze na te isoleren aan de binnenzijde.
“Deze voorzetwanden zorgen voor hoogwaardige thermische isolatie en perfecte luchtdichting”, vertelt Joost Schellens van
Schelp Bouw & Interieur. “Het voordeel is dat ze desondanks relatief dun zijn.” Dankzij de modulaire opbouw kunnen installaties aan
de warme zijde van de isolatie worden geplaatst én worden weggewerkt. In totaal is 700 m2 aan voorzetwanden aangebracht, evenals 700 m2 aan metal stud-wanden en 2.500 m2 aan Ecophon Focus systeemplafonds, die dankzij de speciale samenstelling 95% van
het geluid in een ruimte absorberen. “In de ontvangsthal hebben we een naadloos akoestisch plafond aangebracht. Strak en netjes –
het ziet er net uit of het gestukt is – en met optimale geluidsabsorptie. Zeker op deze plek geen overbodige luxe.”
Excellent Isolatiesysteem
“Om zorg te kunnen dragen voor een goed geïsoleerde bouwschil, hebben we gekozen voor het Excellent Isolatiesysteem van CaSo4,
een zusterbedrijf van Schelp. Dit bestaat uit enerzijds een minerale wol, die zorgdraagt voor geluidsisolatie, en anderzijds duurzame
Kooltherm-isolatie die zorgt voor een hoge RC-waarde. Wij denken in systemen en doen ons best om per situatie de beste oplossing
te bedenken. Die eigenschap kwam bij dit project uitstekend van pas.”

“De oplossing voor al uw
technische vraagstukken”

jmvandelft.nl
Veilingweg 2 Zaltbommel
0418 – 700 535 info@dynatherm.nl
www.dynatherm.nl
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Úw specialist in o.a :
Utiliteitsbouw
Industrie
Domotica / gebouwautomatisering
Beveiligingsinstallaties

(inbraak,camera,brandmeld,toegangscontrole)

Datanetwerken en telecommunicatie
PV-systemen
Service en onderhoud
NEN - keuringen

www.etbvankeulen.nl
040 - 290 71 50
elektro@etbvankeulen.nl

Met een druk op
de knop
Het nieuwe gemeentehuis voldoet niet alleen op het gebied
van duurzaamheid aan de hoogste eisen. Elektrotechnisch
buro Van Keulen uit Nuenen heeft een compleet elektrotechnisch concept ontwikkeld waarbij gemak, efficiëntie en
energiebesparing hand in hand gaan.
“Het pand is voorzien van LED-verlichting, van accentverlichting die netjes is weggewerkt in het interieur en in de
plafonds tot bureaulampen op de kantoren”, vertelt Corne
Bastiaans van Elektrotechnisch buro (ETB) Van Keulen. “Overal
zijn sensoren aangebracht zodat het licht bijvoorbeeld automatisch wordt gedimd als buiten de zon schijnt. Daarnaast
wordt het licht automatisch uitgeschakeld als er niemand
aanwezig is in een ruimte dankzij aanwezigheidsdetectoren.”
KNX-systeem
“Bijna alles in het pand wordt elektrisch aangedreven en
centraal aangestuurd, niet alleen de verlichting maar bijvoorbeeld ook de buitenzonwering, verwarming en ventilatie.
Daarvoor zetten we een intelligent KNX-systeem in, dat de
aanwezige apparaten en installaties in staat stelt met elkaar

www.schelpbouw.nl

te communiceren.” Tevens is een alarm-, toegangscontrole- en
brandmeldsysteem aangebracht, evenals een volledig nieuw
datanetwerk dat het hele gemeentehuis dekt. De vergaderzalen beschikken bovendien over een geluidsinstallatie en een
presentatiescherm.
Zware aansluiting
Verder zijn er zonnepanelen geïnstalleerd. Op de beide
vleugels is uit esthetisch oogpunt gekozen voor dakpannen
met zonnecellen. “We hebben een zeer zware aansluiting
geplaatst van maar liefst 630 Ampère, dit is noodzakelijk om
voldoende vermogen te krijgen in het hele pand. Zo wordt het
mogelijk om met de luchtwarmtepomp te koelen en te verwarmen en om overtollig opgewekte energie terug te leveren
aan het net.”

www.caso4.nl

Geldrop-Mierlo • Gemeentehuis Geldrop-Mierlo

Technisch
hoogstandje

Constructie en
brandveiligheid gaan
hand in hand

Dynatherm, een adviesbureau met ruime ervaring in renovaties en herinrichtingsprojecten, heeft het installatieontwerp

In het project moest de nieuwbouw worden verbonden aan

gemaakt voor het gemeentehuis in Geldrop. Gezien de com-

de bestaande bebouwing om één samenhangend geheel te

plexiteit van het project geen eenvoudige opgave.

realiseren. Bouwtechnisch Adviesburo Ad Wouters uit Mierlo
keek hoe men de constructie – en daarmee samenhangend

“Zeker niet vanwege het getrapte proces”, aldus Mark Geurts

de brandveiligheid – kon optimaliseren om dit mogelijk

van Kessel van Dynatherm. “Oorspronkelijk was er alleen sprake

te maken.

van renovatie en herinrichting van beide kantoorvleugels. In de
loop der tijd ontstond het aanvullende plan voor multifuncti-

“De moeilijkheid zat vooral in het feit dat we te maken had-

onele nieuwbouw en nog wat later de ambitie om een gasloos

den met zowel nieuwbouw als bestaande gebouw”, vertelt

gebouw te realiseren. Alle betrokken partijen zijn rond de tafel

Ad Wouters. “Daartussen moest een verbinding worden

gaan zitten om te onderzoeken in hoeverre het daadwerkelijk

gemaakt. Het streven was om zo veel mogelijk van de con-

mogelijk was om met name die laatste ambitie waar te maken.
Door gezamenlijk de schouders eronder te zetten, is het gelukt
om binnen de planning een fantastisch resultaat neer te zetten.” Dynatherm fungeerde daarbij als onmisbare verbindende
schakel, ook in de begeleiding van de uitvoeringsfase, waar zij
o.a. zorgden voor een stuk kwaliteitscontrole.

Nazorg
“We hebben kritisch bekeken welke van de bestaande E- en
W-installaties konden worden hergebruikt en welke moesten
worden vernieuwd. Installaties – waaronder de luchtbehandelingskasten voor de (vraaggestuurde) ventilatie, de luchtwarmtepompen en de PV-panelen – zijn zo veel mogelijk op
het dak van de vleugels en de nieuwbouw geplaatst, zodat de
gemeente de ruimte binnen optimaal kan benutten voor de
werkprocessen.” Het gebouw is inmiddels opgeleverd maar
hier houdt het voor Dynatherm niet op. “De nazorgfase is voor
ons even belangrijk. Hierbij houden we een vinger aan de pols
om te kijken of de installaties ook daadwerkelijk doen wat we
van tevoren bedacht hadden.”

structieve onderdelen te behouden, maar uiteraard moesten
we wel kijken wat voor aanvullende maatregelen we moesten
nemen, gezien de belastbaarheid van het geheel. Zeker omdat
er veelvuldig gebruik is gemaakt van glas in het middengedeelte dat erbij is gebouwd.”

Gebundelde expertise
“De grote overstekken vormden sowieso een uitdaging.
Middels een staalconstructie hebben we gezorgd voor de
benodigde stabiliteit.” Verder is de brandveiligheid van het
pand beoordeeld. “Als geheel moest het voldoen aan de eisen
vanuit Bouwbesluit 2012, inclusief het gelijkwaardigheidsbeginsel, om te waarborgen dat de brandveiligheid op orde is.
Specifiek is er gekeken naar vluchtroutes, brandoverslag en
compartimentering.” Constructeurs en adviseurs brandveiligheid van Adviesburo Wouters bundelden hun expertise voor
dit project. “Het is onze overtuiging dat je de bouwconstructie
en brandveiligheid niet los van elkaar kunt zien. Ze moeten in
samenhang worden opgepakt.” De gemeente Geldrop-Mierlo
heeft deze kracht van Wouters goed weten te benutten.
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“Van een 6 naar een 8!”
Het vraagt nogal wat van je werktuigkundige installaties om een volledig gasloos gebouw te realiseren. De
Design & Build-afdeling van CSB Installatietechniek uit Budel boog zich hierover en kwam met een
ontwerp waarmee moeiteloos een optimaal binnenklimaat kan worden gecreëerd in gemeentehuis
Geldrop.

“Advies, engineering en uitvoering gaan bij ons hand in hand”, vertelt Patrick van Meijl van
CSB Installatietechniek. “We zijn open en transparant, en denken actief mee met de klant, niet alleen op
technisch gebied – mede gebaseerd op de gewenste beleving van het gebouw – maar bijvoorbeeld ook
als het gaat om de subsidieerbaarheid van het geheel. In dit geval hebben we het bestaande bestek
ingrijpend moeten herzien toen bleek dat de installatie gasloos moest worden. Omdat we alles zelf doen
en dankzij de fijne samenwerking en communicatie met alle betrokken partijen, waren we toch in staat het
project binnen de bestaande tijdsplanning af te ronden. Wat ons betreft een prachtige klus.”

Van A tot Z
CSB heeft op het gebied van WTB letterlijk alles geïnstalleerd: van hemelwaterafvoer, riolering en
zinkwerk tot sanitair, ventilatie (luchtbehandelingskasten met warmteterugwinning), verwarming en
koeling. “De luchtwarmtepompen op het dak hebben we mooi weg kunnen werken in de bouw-schil. We
hebben gekozen voor het Mitsubishi Electric VRF-systeem, de Mercedes onder de warmtepompsystemen. Dit is een compleet systeem voor koelen, verwarmen en ventileren. Allemaal individueel
regelbaar en het combineert laag energieverbruik met een hoog comfort.” De raadzaal is voorzien van
vraag gestuurde ventilatie, aangezien de raadzaal wordt gebruikt als een multifunctionele werkplek. Op
deze manier benut de gemeente alle ruimte efficiënt. Binnen het project zijn alleen maar hoogwaardige
materialen en fabricaten toegepast, zoals op alle project van CSB. ”

Intelligent gebouwbeheersysteem
Een intelligent gebouwbeheersysteem zorgt ervoor dat de installaties in het gemeentehuis perfect te
monitoren zijn. “Wij kunnen vanaf onze computer precies zien hoe het gesteld is met het systeem. Op
deze manier kunnen we veel problemen van te voren al detecteren, en als er iets mis is, kunnen we
eenvoudig vaststellen waar het probleem zit. Veel problemen kunnen we op afstand verhelpen en anders
sturen we een monteur langs.” Zo blijft het vernieuwde gemeentehuis van Geldrop-Mierlo een aangename
plek om in te vertoeven!
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5 redenen om voor CSB Installatietechniek te kiezen:
1. Totaaloplossing
Advies, engineering, uitvoering en onderhoud.
2. Expertise
Technische kennis én inzicht in subsidiemogelijkheden.
3. Servicegericht
24-uursservice bij storingen.
4. Duurzaam
Levensverlengende installaties dankzij meerjarenplanning.
5. Ontzorgen
Service van A tot Z.







































 

INSTALLATIETECHNIEK
www.csbinstallatietechniek.nl
Randweg-Zuid 13, 6021 PT Budel
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Leisure complex Fitland Helmond
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Lascentrum • Alblasserdam

Lascentrum met nieuw kantoor
en bedrijfshal uit de as

herrezen

Door brand werd het Lascentrum Welding & Cutting ertoe gedwongen een
nieuw pand te ontwikkelen. Ze hebben van de nood een deugd gemaakt en de
kans aangegrepen om een zeer mooi en duurzaam kantoor te laten bouwen.
Precies op dezelfde locatie op Nieuwland Parc in Alblasserdam verrijst nu
twee jaar later het nieuwe kantoor met bedrijfshal. Hierbij is zo veel mogelijk
gebruikgemaakt van de bestaande constructie. Verantwoordelijk voor de
realisatie is hoofdaannemer BMN De Klerk uit Hardinxveld-Giessendam.

Het vorige pand ging in 2016 volledig in
vlammen op. “Wij zijn benaderd door
Rietveld Ontwikkeling uit Papendrecht
voor een nieuw pand voor Lascentrum
Welding & Cutting”, zegt Gerard van
der Kuijl, werkvoorbereider bij BMN De
Klerk. “Met constructeur Van Ooi hebben we vooral overleg gehad over het
hergebruik van de bestaande fundatie en
vloeren, en hoe hierop aan te sluiten. Dit
resulteerde in een plan en een ontwerp
waar zowel de opdrachtgever als Van Es
Architecten zich goed bij voelden. De af-

spraak met elkaar was dat we een open
begroting hadden, een transparant en
helder verhaal.”

Extra buispalen
Het ontwerp verschilt enigszins met
hoe het was, het kent een mooiere
uitstraling. Er zijn in de lichtgrijs/zilveren bedrijfshal en in het voorgelegen
aaneengeschakelde kantoorgedeelte
respectievelijk zes en vijftien extra
stalen buispalen geplaatst. Her en der is
de vloer open gemaakt om een zwaar-

Opdrachtgever
M. Bindt Beheer BV, Alblasserdam

W- en S-installatie
Barth Installatietechniek, ’s-Gravendeel

Houten binnenkozijnen
Novafront, Hardinxveld-Giessendam

Architect
Van Es Architecten, Sliedrecht

E-installatie
A+R Elektrotechniek BV,
Hardinxveld-Giessendam

Stucwerk
Stucadoorsbedrijf De Noord,
Alblasserdam

Staalconstructie
Van der Kolk & Vos Staalbouw, Veen

Bruto vloeroppervlakte
Hal: 1.900 m2
Kantoor: 2.100 m2

Directievoerder/Bouwbegeleiding
Rietveld Ontwikkeling BV, Papendrecht
Constructeur
Adviesbureau voor Bouwconstructies
van Ooi VOF, Gouda
Hoofdaannemer
BMN De Klerk,
Hardinxveld-Giessendam
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Dak- en gevelbekleding
Cladding Partners BV, Oosterhout
Aluminium kozijnen
Weerschild BV, Lexmond

Bouwperiode
September 2018 – september 2019

Op Nieuwland Parc in Alblasserdam
verrijst het nieuwe kantoor met
bedrijfshal van Welding & Cutting.

Tekst: Loek Schaap

Met FSC-hout, PV-panelen,
ledverlichting en de beglazing die
voldoet aan de ZTA-waarden krijgt
het pand een uitstekende GPR-score.
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Lascentrum uit de
brand geholpen
Bij de herbouw en nieuwbouw van Lascentrum Welding
& Cutting te Albasserdam verzorgde Van der Kolk & Vos
Staalbouw uit Veen de staalconstructie inclusief montage,
waarbij tegelijkertijd de kanaalplaatvloeren gelegd zijn. Daar
waar in 2016 het eerdere pand in vlammen opging, bouwt
men nu op dezelfde locatie een nieuw kantoor met bedrijfshal.
Frank van der Sloot, directeur van Van der Kolk & Vos
Staalbouw: “We zijn samen met constructeur Van Ooi en
hoofdaannemer BMN De Klerk opgetrokken om te kijken hoe
we op de bestaande fundatie en vloer van het oude pand
konden aansluiten. Na het opstellen van een gezamenlijk
plan was er een minimum aan grondwerk nodig en kon direct
gestart worden met de bouw. Natuurlijk moesten we vooraf
de posities van die oude delen goed bepalen. De bestaande
kolommen zijn vervolgens gemarkeerd en tevens ingelezen in
ons 3D-pakket en daarna is de constructie uitgewerkt.”
Van der Sloot: “Wij hebben expertise in het verrichten van
aanpassingen in bestaande gebouwen. Ook zorgen we dat
de klant zo min mogelijk hinder ervaart en dat de productie
doordraait. Het is een bijzonder project, omdat het Las
centrum de partij is die ons weer de lasdraden en toebehoren levert voor ons werk. De samenwerking was in elk geval
intensief met een succesvol eindresultaat.”

dere funderingsconstructie eronder
aan te brengen. Qua opbouw is het een
bestaande betonnen vloer met een
staalconstructie, waarbij de verdiepingen
uitgevoerd zijn in kanaalplaatvloeren.
Er zijn sandwichpanelen en aluminium
kozijnen geplaatst, het dak kent een
stalen dakconstructie.

Eyecatcher van het pand
Van der Kuijl: “Wat erg mooi is aan het
kantoor is het composiete witte kader
dat rondom de twee bovenste verdiepingen is geplaatst met een gehele
beglazing van vloer tot plafond, een
eyecatcher van het hele pand. Ook in de
benedenhoek op de begane grond – bar/
lounge noemen ze die ruimte – is een
prachtig breed kozijn geplaatst met
een schuifdeur.”

Meer dan het Bouwbesluit vraagt
Bij het ontwerp is ook gedacht aan
duurzaamheid. Met FSC-hout, PV-panelen, ledverlichting en de beglazing die
voldoet aan de ZTA-waarden krijgt het
pand een uitstekende GPR-score. Barth
Installatietechniek gebruikt daarnaast
een VRF-systeem. Kortom: met alles
wordt meer dan voldaan aan de eisen
waar het Bouwbesluit om vraagt. “Natuurlijk wordt vanwege de brand vanuit
de verzekeraar en de gemeente met
meerdere ogen gekeken naar ons proces”, vervolgt Van der Kuijl. “Dat is alleen
maar goed, het houdt ons scherp. Wij
moeten er sowieso aan voldoen. Op die
manier ben je wel meer betrokken.”

Specialisten in Brandveiligheid
Wij zijn gespecialiseerd in staalconstructies voor diverse toepassingen:

Bagijnhof 30, 4264 AZ Veen
Tel 0416-696302
Mob 06-10833510
Email: info@kolk-vos.nl
Website: www.kolk-vos.nl

•
•
•
•
•

Bedrijfspanden nieuwbouw en verbouw
Retail nieuwbouw en verbouw
Woningbouw
Olie en Gas toepassingen
Offshore toepassingen

Industriebouw • oktober 2019 • 68

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

Yerseke • Bedrijfspand Adri & Zoon

Tekst: Bert Vooijs

BREEAM

Excellent voor uitbreiding
Adri en Zoon Yerseke

Adri & Zoon in het Zeeuwse Yerseke verwerkt en verkoopt vis,
mosselen en overige zeevruchten. Bouwbedrijf Schrijver uit
’s-Gravenpolder leverde in mei 2019 opnieuw een uitbreiding op
voor ‘Adri’. Ook de productie-unit is inmiddels volop in bedrijf.

Voor Bouwbedrijf Schrijver zijn bedrijfspanden als die in Yerseke mooie
werken die horen bij de Zeeuwse regio.
Artwin Otte: “Naast bedrijfs- en industriebouw en kantoren doen we ook veel
werk in opdracht van woningbouwverenigingen: nieuwbouw, renovatie,
dagelijks onderhoud, mutatieonderhoud
et cetera.”
De uitbreiding van 4500 m2 is onder
BREEAM gebouwd, vertelt Otte. “Als
eerste bedrijfspand in Zeeland. Het
is prachtig om daaraan als onderneming een bijdrage te mogen leveren!”
De behoefte aan duurzame materialen
die erbij hoort, beperkte de keuze van

leveranciers. “Je kiest voor degenen die
het eigen proces het meest duurzaam
hebben vormgegeven. Dat geldt ook voor
onszelf natuurlijk, anders kun je projecten als deze niet aannemen.” Om te
voldoen aan de BREEAM-normen moeten
bijvoorbeeld ook de afvalstromen op de
bouwplaats goed geregeld en gemonitord
worden. Artwin Otte is dan ook blij dat al
het extra werk uiteindelijk met het certificaat ‘BREEAM Excellent’ bekroond werd.
“Daar zijn we trots op, want het vertelt
wat we kunnen.”

Kantoorunit met uitstraling
Eind 2017 kreeg Schrijver de opdracht.
In mei 2018 kon begonnen worden met

Opdrachtgever
Adri & Zoon, Yerseke

W-installaties
Van de Velde Installatiegroep, Yerseke

Gevelbekleding en daken
Cladding Partners, Oosterhout

Architect
Bouwraadhuis, Kruiningen

Koelinstallaties
Nijssen BV, Leiden

Bouwinformatie

Adviseurs
Van Vliet Bouwmanagement,
Barendrecht

Vloeren
Ruys Vloeren, Apeldoorn

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Schrijver, ’s-Gravenpolder
E-installaties
Techno Service, ’s-Gravenpolder

Staalconstructie
Reijrink Staalconstructie, Esbeek
Wanden en deuren
Mucon Benelux, Etten-Leur

Bouwprogramma
Uitbreiding van bestaand pand
voedselverwerkingsbedrijf:
productieruimte, kleedruimte etc.
Bouwperiode
Eind 2017 – mei 2019
Bruto vloeroppervlakte
4500 m2
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Bouwers van Zuid-West Nederland

Ook sterk in
utiliteit en industrie
Bouwbedrijf Schrijver B.V.
maakt deel uit van Bouwgroep
Schrijver B.V. met strategische
vestigingen in Zuid-West
Nederland.

Eerst bouwen
we teams

‘s Gravenpolder

Poortvliet

Bouwbedrijf Schrijver B.V.
‘s-Gravenpolder
0113-311527
www.bouwgroepschrijver.nl

Puttershoek

ADRI&ZN. | MARGIA-STONE dekvloer

Yerseke • Bedrijfspand Adri & Zoon

Eind 2017 kreeg Schrijver
de opdracht. In mei 2018
kon begonnen worden met
de uitvoering. Die duurde
tot mei 2019.

De bestaande, tijdelijke
kantoorunit is gestript,
er werd een nieuw stuk
aangebouwd en van een
schil voorzien: vliesgevels,
veel glas en mooie lamellen
als zonwering.
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Bedrijfspand Adri & Zoon • Yerseke

Voortijdig problemen
aanpakken optimaliseert
vakmanschap
Bij de uitbreiding van Adri & Zoon te Yerseke zijn de vloeren van onder meer alle productie- en kleedruimtes
geleverd en geplaatst door Ruys Vloeren uit Apeldoorn. Ruys is gespecialiseerd in industriële dekvloeren voor
onder meer de voedselverwerkende industrie.
“Wij leveren een totaalpakket”, zegt Hendrik Ruys. “Voor productieruimtes, maar ook voor kantines en kleedruimtes, inclusief de afschotvloer eronder. We leveren ook de roestvrijstalen goten en putten voor de afvoer
van vloeistoffen. En rvs-wandbescherming en/of stootbanden: hygiënisch en stootvast.
Ruys werkt met verschillende vloersystemen, want een bakkerij heeft iets anders nodig dan een snackfabriek of bijvoorbeeld een visverwerkend bedrijf als Adri & Zoon. Voor opdrachtgevers is het een veilig gevoel
als deze dergelijke zaken van één en dezelfde leverancier/onderaannemer komen: één aanspreekpunt, één
concrete garantie. “Onze eigen vakmensen leggen de vloeren. Ervaren professionals die de kunst van het vak
verstaan.”
Het bedrijf werd al in de ontwerpfase betrokken bij het project: “Wij doen dit al veertig jaar, dus onze kennis
is veel waard.” Lachend: “We hebben in het verleden genoeg fouten gemaakt, dus er valt voor ons niet veel
meer te leren.” Hoe zit de werklogistiek in elkaar? Waar en op welke hoogte moeten de putten en goten
komen voor een plasvrije vloer en waar de stootbanden? “Wij vinden dat je problemen zo veel mogelijk van
tevoren moet oplossen. Niet tijdens de bouw.”
Zeker in de visindustrie moet een productievloer veel kunnen hebben. Antislip, maar vanwege de hygiëne
niet te ruw. Bestand tegen intensieve belastingen waaronder ook koelte overdag en hitte tijdens de schoonmaak. “Die vloer moet een paar decennia meegaan, want er is zelden tijd voor renovatie bij zo’n bedrijf als
Adri & Zoon. Daar wordt continu gewerkt.”
“Wij proberen ons altijd voor te stellen hoe we het zouden willen hebben als het óns bedrijf was. We doen
heel veel in de natte voedselindustrie. Daarmee zijn we groot geworden. We werken voor 70 procent in Nederland, maar daarnaast ook in België, Duitsland, Spanje en zelfs in de Verenigde Staten en Rusland.”
Adri & Zoon is een mooi bedrijf, aldus Ruys. “In de bouwcombinatie werken we met partners die allemaal
willen dat de opdrachtgever over tien jaar nog steeds tevreden is. Dan komen klanten terug. Ook in dit geval,
want dit is al de derde uitbreiding voor Adri waarbij wij betrokken zijn.”
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de uitvoering. Die duurde tot mei 2019.
“Er was een bestaande, tijdelijke kantoorunit. Die hebben we gestript, een
nieuw stuk aangebouwd en het geheel
van een schil voorzien: vliesgevels, veel
glas en mooie lamellen als zonwering.
Op de bovenste verdieping is een mooi
terras gerealiseerd met uitzicht over de
Oosterschelde. Het kantoor heeft nu een
prachtige uitstraling!”
Een en ander gebeurde in nauwe samenwerking tussen Bouwbedrijf Schrijver
en de diverse leveranciers en onder-

Flexibel duurzame
kwaliteit leveren
De werktuigbouwkundige en elektrische installaties bij de
uitbreiding van Adri en Zoon zijn aangelegd door Van de Velde
Installatiegroep uit Yerseke. Zij verzorgden het ontwerp, adviseerden en zijn verantwoordelijk voor het onderhoud.
“In de productieruimte legden we alle voedingsleidingen
en verzorgden we regeltechnische zaken”, aldus Marijn
Meijboom. ”Voor het kantoor regelden we een klimaatinstallatie, verlichting, verwarming, stroom en dataverkeer et
cetera.” Alles is gekoppeld via een gebouwbeheersysteem.
Voor deze regeltechnische installatie schreef Van de Velde zelf
de software, zodat met een tablet alles geregeld kan worden.
Van de Velde mag dan net als Adri en Zoon gevestigd zijn in
Yerseke: ze werden uitgekozen omdat ze kunnen voldoen
aan de BREEAM-richtlijnen die bij dit project leidend zijn.
Energieopwekking met fotovoltaïsche panelen, een minimale
CO2-footprint en slimme installaties met sensoren die het
energieverbruik helpen minimaliseren. “We laten niet te veel

In de visindustrie moet een productievloer veel kunnen hebben. Antislip,
maar vanwege de hygiëne niet te ruw. Bestand tegen intensieve
belastingen waaronder ook koelte overdag en hitte tijdens de schoonmaak.

aannemers en de architect: “Tijdens de
voorbereiding, maar ook tijdens de bouw
overlegden we dagelijks over het werk.”

BIM is ‘da Bomb’
In het verleden realiseerde Bouwbedrijf
Schrijver eerder – kleinere – uitbreidingen voor Adri & Zoon. “Deze keer werd
het in 3D-BouwInformatieModel uitgetekend. Dat helpt om het gebouw te
doorgronden voor je het neerzet. Zeker
als je moet aansluiten op bestaande
bouw is het belangrijk installaties en uitvoering op elkaar af te stemmen. Iedere
betrokkene heeft met BIM inzicht in het
complete bouwtraject. Op die manier
hebben we veel onnodige kosten en frustraties kunnen voorkomen. Het vraagt
natuurlijk wel veel afstemming tussen
leveranciers, installateurs en ons uitvoeringsteam. Wij hebben dat gecoördineerd
en ik mag zeggen dat we daar heel goed
in geslaagd zijn.”

water stromen op de toiletten en het licht gaat vanzelf uit als
er een paar minuten geen beweging is waargenomen.”
Duurzaamheid ligt voor Van de Velde ook op het relationele
vlak. “We werken graag met Adri en Zoon en willen dat zo
houden.” Flexibiliteit is daarbij belangrijk. “Wij zijn in staat
om de organisatie zó te plooien dat we op ieder moment onze
klant optimaal kunnen bedienen.”

Kwaliteit. Duurzaamheid. Flexibiliteit
Postbus 52 4400 AB | Kreeft 5 4401 NZ Yerseke
T: 0113-572120 | W: www.van-de-velde.nl
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Tekst: Natasja Bijl

DC GLS Amsterdam: een groot
maatpak voor een compleet

sorteersysteem

Opdrachtgever
Delin Capital Asset Management,
Londen

Constructeur
Bouw- adviesbureau van der Zanden,
Helmond

Hoofdaannemer
Unibouw BV, Gemert

Montage prefab beton, gevel- en
dakbeplating
Hardeman van Harten, Lunteren
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“In februari 2019 werd de eerste paal
geslagen en in oktober 2019 wordt het
totale project opgeleverd. Vanaf dat moment kan gigant GLS de eerste pakketten
sorteren en distribueren, en rijden de
vrachtwagens en busjes met koeriers af
en aan”, vertelt René Tiemessen, projectleider van Unibouw. “Eigenlijk kun
je dit pand zien als een groot maatpak
voor een compleet sorteersysteem. Aan

Amsterdam • Distributiecentrum GLS
Het postsorteercentrum is
gebouwd in het Atlaspark,
een industrieterrein in het
Havengebied van Amsterdam.

In opdracht van Delin Capital Asset
Management en eindgebruiker GLS
heeft hoofdaannemer Unibouw BV. uit
Gemert de afgelopen maanden een
postsorteercentrum op Atlaspark, een
industrieterrein in het Havengebied
van Amsterdam, gerealiseerd. Het
totale perceel bedraagt circa 21.000 m2
en de oppervlakte van het pand is zo’n
6.100 m2. De allergrootste uitdaging
tijdens deze bouw, welke in rap tempo
plaatsvond, was de slechte grondslag
op de projectlocatie.

Aan de voorkant vind je een hoge hal met
19 laaddocks plus een kantoorruimte over
de twee verdiepingen.

de voorkant vind je een hoge hal met
19 laaddocks plus een kantoorruimte
over de twee verdiepingen. In de hal
zelf is een ingenieus sorteersysteem
geplaatst. Aan dit gedeelte van het
pand zijn haaks twee ‘distributiepoten’ vervaardigd. Deze ruimten hebben
kleine units met elk een overheaddeur,
waar men de busjes per postcodegebied
kan inladen. Het centrum heeft alles bij

elkaar een laad- en loscapaciteit van wel
19 vrachtwagens en 120 busjes!”
Unibouw is vanaf de allereerste schets
bij dit project betrokken geweest. Als comakers heeft Unibouw vooral voor vaste
partners gekozen, partijen op wie het
bedrijf al jaren kan bouwen.
Tiemessen: “De moeilijkheid van dit project zat ’m vooral in het gegeven dat het

terrein uit uitgebaggerde grond bestond
en eerst volledig bouwrijp gemaakt
diende te worden. Je kunt je voorstellen
dat stabiliteit van groot belang is, zeker
op een plek als deze, waar de komende
jaren zoveel transportbeweging zal gaan
plaatsvinden en die met zwaar materieel
belast wordt. Op sommige plekken hebben we de grond extra moeten verbeteren. Daarnaast heeft het hele buitenter-

Industriebouw • oktober 2019 • 75

Distributiecentrum GLS • Amsterdam
Het centrum heeft alles bij elkaar
een laad- en loscapaciteit van wel
19 vrachtwagens en 120 busjes!

Nieuwbouw distributiecentrum

GLS te Amsterdam
rein extra terreinverharding gekregen,
met name ter plekke van de laaddocks,
en de parkeerplaatsen, maar ook op de
transportroutes.”

Duurzaamheid

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

UTILITEITSBOUW
AGRIBOUW
RENOVATIE

en
dé specialisten wandbeplating
in dakwww.hardeman-vanharten.nl
Volg ons ook via F

T 0318 46 15 51 | E info@hardeman-vanharten.nl
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DC GLS Amsterdam is volledig gasloos en
wordt verwarmd door een warmtepomp.
In de hal is gekozen voor een brede
strook beglazing boven de docks, zodat
er optimaal gebruikgemaakt wordt van
het daglicht. Dit zorgt voor een reductie/
besparing in de energiekosten. De twee
distributiepoten zijn van 36 daglicht
koepels voorzien, de zogenaamde solartubes. Deze tubes zorgen voor natuurlijk
daglicht dat diffuus verspreid wordt. De
led-lichtlijnen zijn daglicht- en bewegingsgevoelig en springen alleen aan als
er onvoldoende daglicht aanwezig is, en
als er bewegingen worden geconstateerd.
Het ontwerp van het distributiecentrum
is robuust te noemen, met betonelementen van vier meter hoog. Die betonnen ring maakt het pand ook nog eens
extra inbraakwerend.

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

Restauratie en
hoogwaardige
utiliteitsbouw
Onze specialisaties zijn:
Restauratiewerk
• Gevelherstelwerk, injecteren scheuren en
ornamenten met kalkgebonden injectiemortel
• Monumentaal betonherstel en aanpak
condensatieproblematiek
• Monumentale plafonds restauratie, fixeren met RVS
schroeven en ringen, verfvrij maken van lijstwerk en
ornamenten
• Nieuwe rieten plafonds maken met kalkmortel raap
en afwerklaag
• Saneersystemen aanbrengen
Aanpak vochtproblematiek
• Onderzoek en advies betreffende optrekkend vocht,
kelderlekkages en condensatievocht
• Uitvoering compleet van aanbrengen vochtregulerende kelder- en saneersystemen, inclusief
bikwerk en sauswerk

Stucwerk afwerkingen met zeer hoge visuele eisen
• Stucwerk voor glanzende afwerking
• Stucwerk in strijklicht situaties
Projectmanagement
• Uitvoering van grote projecten met een divers
stucwerk
• Projectcalculatie
• Advisering systemen
• Veiligheid coördinatie
• Aanwezigheid van stukadoors met BHV, VCA en VOG
• Bewaking planning
Bijzondere afwerkingen:
• Betonlook
• Tadelakt
• Marmerpleister

Fluitekruidzoom 18 | 2353 RD Leiderdorp | info@monks.nl

