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Voorzieningencluster • Nijkerkerveen

De kracht
van samen
Voorzieningencluster
te Nijkerkerveen
nadert voltooiing
In Nijkerkerveen wordt momenteel hard gewerkt aan
de totstandkoming van het Voorzieningencluster, een
multifunctioneel gebouw grenzend aan het dorpsplein.
In dit pand zullen de Johannes Calvijnschool, een
bibliotheek, een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal
en dorpshuis worden gehuisvest. Aan Bouwbedrijf
Doppenberg uit Hoevelaken de schone taak om als
hoofdaannemer alles in goede banen te leiden.

Opdrachtgever
Hervormde Schoolvereniging Nijkerk,
Nijkerk

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Doppenberg B.V.,
Hoevelaken

Bouwmanagement
De Ruiter en Partners B.V., Gorinchem

W- installaties
Meddens & van Ree Installatietechniek
B.V., Nijkerk

Architect en adviseur
Bureau Bos, Baarn
Constructeur
Raadgevend Ingenieursbureau van
Dijke B.V., Alphen a/d Rijn
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E- installaties
Van Dunschoten Elektrotechniek B.V.,
Nijkerk
Inbraak en brandmeldinstallatie
PD Techniek B.V., Nijkerk

Houtskeletwanden
Trahus Houtskeletbouw, Barneveld
Complete afgiftesysteem voor de
vloerverwarming/-koeling
ICD Tecniek B.V., Dordrecht
Grondwerk
Loonbedrijf J. Davelaar & Zn,
Nijkerkerveen
Vloerbedekking
Zuidwest Projectservice, Yerseke

Tekst: Natasja Bijl

Het prachtige, beeldbepalende pand
van het Voorzieningencluster is een
enorme aanwinst voor Nijkerkerveen.

Het ontwerp voor het Voorzieningencluster is afkomstig van bureau Bos uit
Baarn. Bouwbedrijf Doppenberg had de
gunstigste inschrijving in het aanbestedingstraject. Dit werd in samenspraak
met de gemeente Nijkerk in gang gezet,
maar de echtelijke opdrachtgever is HSN,
Hervormde Schoolvereniging Nijkerk.
De eerste gesprekken met de dorpskerngroep dateren uit 2011. Deze groep
wilde een multifunctioneel gebouw in
de dorpskern en heeft in HSN de juiste
bouwheer gevonden; zij wilden graag
meewerken om nieuwe huisvesting
te krijgen voor de verouderde Calvijnschool. De daadwerkelijke voorbereiding
van de bouw heeft circa 3 jaar geduurd.

Nieuw jaar, nieuw gebouw
Bouwbedrijf Doppenberg BV is trots dat
zij nu dit beeldbepalende pand realiseren dat straks meerdere doelgroepen
zal gaan bedienen. “Het pand heeft een
voetprint van 1.000m2, en bestaat uit
twee verdiepingen met een grote vide”,
vertelt Martie Doppenberg, directeur
Bouwbedrijf Doppenberg. “In de vide is
een tribunetrap opgenomen. De totale
oppervlakte komt daarmee op 1.940
m2. De bouw ging in september 2018
van start, de oplevering van het pand
staat eind november gepland. Uiteraard
heeft school dan nog tijd nodig voor de
inrichting en dergelijke, maar naar verwachting zullen de kinderen het nieuwe

kalenderjaar in een nieuwe school
starten. Vanaf dan kunnen ook de andere
gebruikers genieten van de compleet
nieuwe ruimte.”

Eén aannemingscontract
De E- en W- installateur zijn eveneens
middels een aanbesteding, buiten de
bouwkundige aanbesteding om, geselecteerd. Omdat dit partijen zijn waar
Bouwbedrijf Doppenberg altijd mee
samenwerkt, hebben zij voorgesteld om
deze onder te brengen bij de hoofdaannemer, onder één aannemingscontract.
Daardoor is Doppenberg zowel bouwkundig als qua installaties volledig verantwoordelijk. Op beide gebieden moest
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HSB-elementen van
topkwaliteit
Trahus Houtskeletbouw is een jong bedrijf met veel ervaring in
de houtskeletbouw en traditionele bouw. Voor het Voorzieningencluster hebben zij in opdracht van Bouwbedrijf Doppenberg,
op basis van hun eigen tekenwerk, ruim 300m2 aan hoogwaardige elementen geleverd.
Het creatieve team binnen Trahus Houtskeletbouw ontwerpt,
tekent en produceert prefab producten. In de ontwerpfase
maakt Trahus gebruik van het geavanceerde Tekwoods tekenprogramma met uitgebreide 2D en 3D mogelijkheden. Doordat
het bedrijf het tekenwerk in eigen beheer doet, is het zeer nauw
betrokken bij de totstandkoming van een project en zijn de
lijnen kort. “Nadat de tekeningen voor het Voorzieningencluster
definitief waren gemaakt, hebben we in onze eigen timmerfabriek de diverse producten vervaardigd”, vertelt Operations Manager Jan Hilverts. “Amper 7 weken later zijn ze uitgeleverd op
het werk. We hebben de HSB-elementen, van 3 m2 breed en 6
tot 9 meter lang, door middel van hijsvoorzieningen in de gevels
gehesen. Hierbij moesten we rekening houden met verschillende facetten, waaronder de vloer- en staalconstructie. In februari
hebben wij ons werk gerealiseerd, waarna de aannemer de
kozijnen kon plaatsen en de gevelbekleding kon aanbrengen.”

PD TECHNIEK

BEVEILIGINGSSYSTEMEN

We passen onze houtskeletbouwtechnieken zowel
projectmatig als op individuele woningen toe. Uw
bestek wordt volledig uitgewerkt door onze
vakmensen zodat alles volgens de juiste
maatvoering geprefabriceerd wordt en op de bouwE: info@trahus.nl
W: www.trahus.nl
T: 0342-745222
Harselaarseweg 99
3771 MA Barneveld
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Nijkerkerveen • Voorzieningencluster
nog bezuinigd worden. Omdat het bedrijf
alles in één hand had, is dit allemaal vlot
verlopen zonder afbreuk te doen aan
kwaliteit.

Compleet gasloos
Doppenberg: “De grote bouwkundige
werkzaamheden zoals betonwerk, metselwerk en timmerwerk zijn door de

eigen vaklieden van Bouwbedrijf Doppenberg uitgevoerd. Vooral de metselwerkgevels met verschillende kleuren en
dieptevlakken zijn prachtig geworden. De
‘kleinere’ werkzaamheden, waaronder
stucwerk, schilderwerk, systeemwanden,
plafonds en kozijnen, hebben wij toevertrouwd aan onze partners. De planning
loopt gesmeerd, we zitten exact op sche-

ma. Het was even onzeker of bepaalde
materialen, zoals staal en systeemvloeren, wel op tijd gefabriceerd konden worden. De lange levertijden, door de drukte
op de bouwmarkt, zijn soms best lastig.”
Het pand is verder compleet gasloos, en
er liggen 216 zonnepanelen op het dak.
“Om de uitstoof van CO2 en stikstof te
beperken, is er bovendien voor gekozen
om zoveel mogelijk met regionale partijen te werken.”
Bouwbedrijf Doppenberg BV is een familiebedrijf met een halve eeuw aan ervaring, gespecialiseerd in luxe woningen,
scholen en utiliteitsbouw. Het bedrijf
staat voor het realiseren van duurzame
en praktische bouwwerken.

Veiligheid voorop
PD Techniek BV voert werkzaamheden uit op het gebied van o.a. beveiligingssystemen, toegangscontrole,
brandmeldinstallaties en camerasystemen, en staat voor veiligheid. Voor het Voorzieningencluster heeft het
bedrijf zowel de inbraakbeveiliging als de brandmeldinstallatie geplaatst.
“In het pand komen straks meer dan 200 leerlingen te zitten, en er wordt een kinderdagverblijf ondergebracht,
met kinderen onder de 4 jaar. Gezien die doelgroep is veiligheid en welzijn extra van belang. Daar gelden
strenge regels voor, vooral op het gebied van de brandveiligheid”, vertelt directeur Gerben van de Pol. “De
brandmeldinstallatie wordt ook voorzien van een ontruimingsinstallatie zodat bij calamiteiten het pand tijdig
kan worden ontruimd. In het kinderdagverblijf zijn bovendien extra rookmelders geplaatst. In het pand worden
tevens bewakingscamera’s aangebracht zodat bij eventuele incidenten de beelden terug gekeken kunnen worden. De beveiligingsinstallaties hebben uiteraard onderhoud nodig. PD Techniek BV voert onderhoud uit op alle
HSN-scholen. Op dit moment zijn wij bij het Voorzieningencluster bezig met de bekabeling. Over 4 weken gaan
we daadwerkelijk installeren. Waar wij als bedrijf goed in zijn? In het leveren van maatwerk. Wij bieden oplossingen voor wat niet standaard is, en bieden veiligheid, voor zowel particulieren als instellingen en voor zowel
kantoor- als bedrijfspanden.”
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‘We gaan voor een 12!’
J. Davelaar & Zn. heeft ruim 35 jaar ervaring in het loon &
klein grondverzet. Voor het Voorzieningencluster heeft het
bedrijf uit Nijkerkerveen het totale grondwerk verricht. “We
hebben onder andere verharding aangebracht, de bouwput
uitgegraven en na de eerste fase - na het stellen - de grond

J. Davelaar & Zn.

V.O.F

Groot- en klein g rondverzet

Laakweg 110a
3864 LG Nijkerkerveen
Tel. 06 - 519 98 597
info@jdavelaar.nl
www.jdavelaar.nl

om de fundering aangevuld. De overige grond hebben we
afgevoerd”, aldus directeur Jan Davelaar.
J. Davelaar & Zn. is een echt familiebedrijf. Samen met alle
medewerkers - die terecht vakwerkers worden genoemd
- staan zij voor vakmanschap, voor doen wat je belooft, en
gaan zij voor de hoogst haalbare kwaliteit. “Onze expertise is breed, we doen groenvoorziening, straatwerk, maar
ook klein en groot grondwerk bij particuliere projecten of
cultuurwerken. We gaan voor een 12 en niet voor een 7! Met
die positieve instelling hebben we de afgelopen jaren al veel
mooie projecten gedaan, daar zijn we uiteraard trots op. Het
Voorzieningencluster is er één van.”

12 kilometer
vloerverwarmingsbuis
In opdracht van Installatiebedrijf Meddens & van Ree
heeft ICD Projects BV het complete afgiftesysteem voor de
vloerverwarming/-koeling gerealiseerd voor het Voorzieningencluster. “We hebben hierbij het hele proces voor onze
rekening genomen, van de calculatie tot en met de uitvoering”, vertelt projectmanager Gijsbert van Nes. “We hebben
meer dan 12 kilometer verwarmingsbuis gelegd, op een
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oppervlakte van in totaal 1.700 m2.”
“Het pand kent verschillende zones. Per zone is de
vloerverwarming/-koeling regelbaar. Dit was een van de
wensen van de opdrachtgever met het oog op de verschillende gebruikers; in de bibliotheek is het bijvoorbeeld koeler
dan in de klaslokalen. Voor ons was de enorme oppervlakte
van het pand best een uitdaging. Uiteindelijk hebben we
het in 8 dagen volbracht en liepen we erg goed op planning.
Waar ons bedrijf zich in onderscheidt, is dat wij uitsluitend
met eigen personeel werken, dus geen ingeleend perso-

PROJECTS

neel. Ik weet precies wat die eigen vakmensen kunnen. Dat
maakt dat je feeling hebt bij de hoeveelheid werk die ze aan
kunnen en in welk tijdsbestek wij ons deel kunnen opleveren. Verder zijn wij een klein bedrijf, met korte lijnen en

VLOERVERWARMING • KOELING
ICD Projects B.V.
Kamerlingh Onnesweg 20
3316 GL Dordrecht
078 737 03 61

www.icdprojects.nl
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een heldere communicatie naar de klant toe. Ik ken van alle
projecten de afspraken en de status. En dat werkt!”

Tekst: Bert Vooijs

Duurzaam

met een traditionele
uitstraling
Het nieuwe Gezondheidscentrum
in Wezep is volledig gasloos, alles
wordt geregeld met elektriciteit en
met ultramoderne luchtbehandeling.

Nieuw Gezondheidscentrum in Wezep
Architect
EVE Architecten, Nijverdal

Grond en straatwerk
Pannekoek GWW BV, Vaassen

Constructeur
Schreuders Bouwtechniek BV, Hengelo

Glas en Schilderwerk
Meiling Meesterschilders, Putten

Aannemer
Van de Kolk Bouw, Garderen

Vloerbedekking
Rhetap, Barneveld

W-installaties
WKZ Installatietechniek, Apeldoorn

Trap
WV trappen, Nijkerk

E-installaties
Van den Brink Elektro, Uddel

Bouwopgave
Verzamelgebouw voor diverse
medische en paramedische praktijken
Bouwvolume
700 m2
Bouwperiode
oktober 2018 – oktober 2019
Bouwkosten
€ 1.500.000,00 incl. BTW
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Gezondheidscentrum • Wezep
Aan de Verlengde Meidoornstraat in Wezep is een splinternieuw,
duurzaam Gezondheidscentrum gebouwd. Het pand bestaat
uit twee lagen en beschikt onder meer over diverse spreek- en
behandelkamers. Bouwbedrijf Van de Kol uit Garderen nam in
opdracht van Arts en Zorg de leiding in het bouwproces.

Het pand bestaat uit twee
lagen en beschikt onder
meer over diverse spreek- en
behandelkamers.

Arts en Zorg is een organisatie die door
heel Nederland panden faciliteert voor
medische en paramedische praktijken
van huisartsen, fysiotherapeuten en
dergelijke. Als gezondheid het doel is,
moet er een duurzaam pand komen. Dat
vindt ook Jan Versteeg, werkvoorbereider
en projectcoördinator bij Van de Kolk: “Er
is geen gasaansluiting. We regelen alles
met elektriciteit en met ultramoderne
luchtbehandeling. Het dak is gevuld met
zonnepanelen en luchtbehandelingskasten waarmee alles gekoeld en verwarmd
wordt.”

over, dus die wilden ze in Wezep ook.”
Het gebouw kreeg, ondanks de aluminium puien en het platte dak, een traditionele uitstraling. Gezondheidscentrum
Wezep werd begin oktober opgeleverd.
“Turnkey. Dus inclusief vloerbedekking,
balies, keukens en dergelijke.” Maatwerk
voor de huisartsen, fysiopraktijk, cesartherapie en anderen die er gebruik van
gaan maken. In Wezep is gewerkt in een
bouwteam. “Het was een één op één opdracht. De samenwerking was heel goed,
mede doordat we al een keer eerder voor
deze opdrachtgever hadden gewerkt.”

Maatwerk voor (para)medische
praktijken

Korte doorlooptijd

Van de Kolk bouwde al eerder voor Arts
en Zorg. “Dat is toen goed bevallen,
onder meer vanwege de luchtbehandelingstechniek. Daar zijn ze heel tevreden
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De voorbereiding startte een jaar eerder,
de uitvoering begin 2019. Die voorbereiding gebeurde op de klassieke manier:
“Architect EVE kwam met een ontwerp
en wij maakten op basis daarvan de

werktekeningen. Vervolgens konden we,
met hulp van onder meer constructeur
Schreuders uit Hengelo, aan de slag.

Af en toe een uitstapje
Bouwbedrijf Van de Kolk is met 90 medewerkers een middelgrote speler in de
markt. Vanuit Garderen zijn ze regionaal
actief ‘met af en toe een uitstapje’. Van
de Kolk staat bekend als een financieel
gezonde bouwpartner die, op basis van
degelijkheid en betrouwbaarheid, hoogwaardige kwaliteit levert aan al haar
particuliere en ondernemende klanten.
“We doen van alles: Eigen ontwikkeling,
luxe villabouw, appartementengebouwen, maar ook projecten zoals het gezondheidscentrum in Wezep en andere
utiliteitsbouw. Eigenlijk heel breed.”

Koeling,
verwarming
en ventilatie
op maat
Het gezondheidscentrum in Wezep moest op een
duurzame manier verwarmd, gekoeld en geventileerd worden. WKZ Totaalinstallateur uit Apeldoorn
berekende en installeerde een ingenieus warmte-

Gezondheidscentrum Wezep werd
begin oktober turnkey opgeleverd,
inclusief vloerbedekking, balies,
keukens en dergelijke.

pompsysteem compleet met luchtbehandelingskasten.
WKZ is vooral bezig met gasloze installaties, zegt
Cees van Dongen. “Wij ontwerpen en installeren systemen die in gebruik uitermate efficiënt en daardoor
zeer energiezuinig zijn. Ook om bij te dragen aan een
gezond klimaat.” Oorspronkelijk was het project in
Wezep bedacht met cv-ketels. “Gelukkig hebben we
dit in gezamenlijk overleg kunnen ombuigen naar
een op warmtepomptechniek gebaseerd systeem.”
Het warmtepompsysteem heeft drie leidingen. “Een
zogenoemd driepijps systeem. Dit betekent dat
de warmte die bijvoorbeeld aan een ruimte op de
eerste verdieping wordt onttrokken, via het systeem
getransporteerd kan worden naar de begane grond.
De koudere lucht van de begane grond kan dan
bijvoorbeeld weer naar de eerste verdieping getransporteerd worden. Dit geeft rendementen van ruim
400%.” Het systeem wordt centraal beheerd via een
controller die ook online benaderbaar is. De mensen

Duurzaamheid zit in ons DNA. Voor duurzame en
energiezuinige oplossingen bent u bij ons aan het
juiste adres. WKZ Totaalinstallateur is al sinds 1985
specialist op het gebied van verschillende soorten
installaties. Wij werken voor bedrijven, overheden,
industrie en particulieren.

die het gebouw gebruiken, kiezen zelf - per ruimte of
verdieping - of ze willen koelen of verwarmen. “Bijkomend voordeel is dat alle mogelijke storingen direct
naar ons worden doorgeseind, zodat onze monteur
meteen op weg kan om het probleem te verhelpen,

Apeldoorn
Tweelingenlaan 154
7324 AT Apeldoorn
T: 055-5431428
info@wkz.nl

Amsterdam
Westhavenweg 58F
1042 AL Amsterdam
T: 020-6922661
amsterdam@wkz.nl

met de juiste onderdelen in zijn tas. Dat levert extra
besparing op. Daar scoren we mee!”
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Dirk van den Broek maakt deel uit
van een winkelcomplex, dat bestaat
uit twee gebouwen die in een L-vorm
tegen elkaar aan liggen.

Opdrachtgever
Dirk van den Broek, Volendam

E-installaties
Smit Elektra, Volendam

Ontwikkelaar
Plusstate bv, Sassenheim

W-installaties
Lou Buijs, Volendam

Architect
TBE-ZA architecten en ingenieurs,
Volendam

Staalbouw
Holland Staalbouw, Zwaag

Adviseurs
Bouwadvies WFO (constructeur)
Hoofdaannemer
Van den Hogen Bouwbedrijven,
Volendam
Industriebouw • oktober 2019 • 14

Prefabbeton
MBS Cascobouw, Soest
Aluminiumkozijnen/vliesgevels
Geveltechniek IJmond, Beverwijk

Bouwprogramma
Winkelcomplex, inclusief parkeergarage.
Bouwperiode
Juni 2019 – juli 2020
Bruto vloeroppervlakte
1.990 m2
Bouwkosten
€ 3,5 mln.

Tekst: Astrid Berkhout

Herbouw Dirk
van den Broek
Volendam is

in volle gang

Compleet nieuw winkelcomplex
herrijst in zomer 2020
In 2016 werden supermarkt Dirk van den Broek én een restaurant aan de
Hyacintenstraat in Volendam volledig verwoest door een brand. De komende
tijd zal hier een compleet nieuw winkelcomplex herrijzen. Eind juni is men
officieel begonnen met de herbouw. Het is de bedoeling dat het geheel rond
de zomer van 2020 wordt opgeleverd.
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Supermarkt Dirk XXL • Volendam

Het Volendamse Van den Hogen Bouwbedrijven heeft de touwtjes in handen
als het gaat om de uitvoering van dit
omvangrijke project. Toen zij werden benaderd, lag er al een uitgewerkt ontwerp
van TBE-ZA Architecten en Ingenieurs
voor het volledige winkelcomplex. Ten
opzichte van de oude situatie voorziet
dit in meer vierkante meters en extra
parkeer- en winkelruimte. Daarnaast
komt er een ‘verblijfsplein’ dat openbaar
toegankelijk is.

Twee opdrachtgevers
Het pand bestaat feitelijk uit twee delen
die in een L-vorm tegen elkaar aan liggen. In de linkervleugel (380 m2) komen
een Chinees restaurant, een viswinkel
en een bakker. De rechtervleugel is
gereserveerd voor Dirk van de Broek.
Het gebouw krijgt een extra verdieping.
De supermarkt (1.250 m2) is bewust
gevestigd op de eerste verdieping, zodat
de begane grond plaats kan bieden aan
een parkeergarage (eveneens 1.250 m2)
met 48 plaatsen. Bezoekers kunnen via
een rolband waarop de winkelwagentjes kunnen worden vastgezet vanaf de
begane grond op de eerste verdieping
komen, tevens is er een lift aanwezig. De
gevel op de kop van de grote groenstrook
wordt voorzien van een opvallend ‘picture frame’ (zoals TBE-ZA het noemt op
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www.tbe-za.nl), een groot raam omlijst
door witte kozijnen. Voor de ruimtes op
de eerste verdieping van de linkervleugel
worden nog huurders gezocht. “Als aannemer hebben we feitelijk te maken met
twee verschillende opdrachtgevers, maar
in de praktijk realiseren we het project
natuurlijk als geheel,” aldus Jacco van
den Hogen van Van den Hogen Bouwbedrijven.

Casco van prefab beton
Qua constructie is gekozen voor een
casco in prefab beton op de begane
grond, en op de verdieping een staalconstructie voorzien van brandwerende
coating, kanaalplaatvloeren en binnenwanden van kalkzandsteen. De strakke
gevels bestaan uit metselwerk en aluminium kozijnen/vliesgevels. “In dit geval
wordt het hele casco op de begane grond
gemaakt van prefab beton, dat komt niet
vaak voor. Alles wordt geprefabriceerd
in de fabriek zodat de daadwerkelijke
plaatsing op de bouwplaats heel snel
kan gebeuren. Het wordt nog wel even
spannend als we de vloer buiten gaan
storten en als we beginnen met het metselwerk, daarbij zijn we afhankelijk van
het weer.” Gezien de schat aan ervaring
en de flexibiliteit van het meer dan 70
jaar oude familiebedrijf moet het echter
zeker goed komen!

Naast het nieuwe winkelcomplex
wordt een ‘verblijfsplein’ gerealiseerd
dat openbaar toegankelijk is.

Onder de supermarkt, die gevestigd
is op de eerste verdieping, komt een
parkeergarage met 48 plaatsen.

Duurzame
technische
installaties
Uw partner voor
ketensamenwerking.
Deskundig, van voortraject tot oplevering.
Reeds 50 jaar ervaring
met complexe projecten.
Eigen service en
storingsdienst.

Architect TBE-ZA benaderde al in een vroeg stadium Smit Elektra om te adviseren over de elektrotechnische installaties. Dit elektrotechnisch
installatiebedrijf uit Volendam, met 50 jaar ervaring in het vak en gespecialiseerd in complexe
projecten, beheerst alle benodigde disciplines
om deze klus goed te kunnen uitvoeren.
“We hebben ruim 150 medewerkers ”, aldus René

Uw partner in duurzame oplossingen

de Koning en Theo Tol van Smit Elektra. “Doordat
we alle kennis zelf in huis hebben op het gebied
van branddetectie, beveiliging en CCTV, kunnen
we veel uitdagingen tackelen in het voortraject.
Deze integrale manier van werken heeft zijn
meerwaarde ruimschoots bewezen bij de vele
projecten die we tot nu toe hebben uitgevoerd.
Bij Dirk van de Broek hebben we onze expertise
ingezet om samen met de architect te komen
tot een ontwerp waarbij de klantvraag, maar
ook duurzaamheid en betrouwbaarheid centraal
staan. Smit Elektra is niet alleen verantwoordelijk voor de elektrotechnische installatie, maar
gaat ook overal LED verlichting aanbrengen
(zowel binnen als buiten), evenals zonnepanelen
en de voorzieningen voor de brandmeldinstallaties. “In eerste instantie gaan we aan de slag op
de begane grond; in en rond de parkeergarage,
evenals het entreegebied en algemene ruimtes.
Bij oplevering is Volendam weer een mooi toekomstbestendig gebouw rijker!”
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Centraal en Ontvangstgebouw • Nationaal Park de Hoge Veluwe

Opdrachtgever
Stichting Het Nationale Park De Hoge
Veluwe, Hoenderloo/Otterlo
Architecten
Monadnock architecten, Rotterdam
De Zwarte Hond, Rotterdam
Bouwbegeleiding
Antea Group, Deventer
Bouwkundig moduleerwerk
Vibes Building Engineers, Deventer
Hoofdaannemer
Rots Bouw BV, Aalten
Trappen, zitbanken en lambriseringen
Hardeman Maatwerk voor Interieurs,
Lunteren
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E- en W- installatie
Alferink Installatietechniek, Groenlo

Interieurontwerp
Vos Interieur, Groningen

Staalconstructie
W. ten Ham Constructie BV, Ede

Akoestisch schaaldak
Muis Akoestiek BV, Purmerend

Kozijnen en vliesgevels
Haro Alumunium Veenendaal BV,
Veenendaal

Programma
Park Paviljoen: restaurant, parkwinkel
en educatie- en ontvangstruimten

Grondverzet en infrastructuur
Herms BV, Epe

Bouwperiode
Juli 2018 - mei 2019

Kroonluchters
Beersnielsen lichtontwerpers,
Rotterdam

BVO
3.360 m2

Tekst: Loek Schaap

Nieuw publieksgebouw voor Het
Nationale Park De Hoge Veluwe

Pand is nagenoeg

energieneutraal
Centraal in Het Nationale Park De Hoge Veluwe is een nieuw bezoekerscentrum verrezen.
Het multifunctionele gebouw, Park Paviljoen, herbergt een restaurant, een parkwinkel, een
informatiebalie en educatie- en ontvangstruimten. De realisatie van de nieuwbouw was in
handen van Rots Bouw BV uit Aalten.

Park Paviljoen ademt de sfeer
van een Engels landhuis.
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Centraal en Ontvangstgebouw • Nationaal Park de Hoge Veluwe

“Het voormalige Parkrestaurant was toe
aan vervanging”, legt directeur EgbertJan Rots van Rots Bouw uit. “Het was
voor de 600.000 jaarlijkse bezoekers van
het park gedateerd en te klein geworden.
Bovendien kunnen grote gezelschappen
er nu hun conferenties of vergaderingen
organiseren.”

Nagenoeg energieneutraal
Het Park Paviljoen is ontworpen door de
architectencombinatie De Zwarte Hond
en Monadnock. Het idee was dat het
gebouw veel volume zou krijgen maar
dat het er desondanks aan de buitenkant
niet massaal uit zou zien. Rots: ”Daarom
kwam de goothoogte op een laag te liggen en ontwierp men twee kapvormen
achter elkaar. Het gebouw lijkt daardoor
klein.” Het pand is industrieel gebouwd.
Het kent een complete staalconstructie
die verder is ingevuld met houtskeletbouwelementen en een onderhoudsarme
aluminium zigzaggevel- en dakconstructie die beiden van hout lijken. “Op het
achterste dak liggen, onzichtbaar voor
het publiek, zonnepanelen. Samen met
de WKO-installatie zorgen deze er voor

dat het een nagenoeg energieneutraal
gebouw is.”

Projecties op het tongewelf
Voor de bouw heeft Rots Bouw samen
met onderaannemers en toeleveranciers
een BIM-model opgezet. Vooral voor de
vele gebogen en kromme lijnen die het
pand kent. Rots: ”Ook wanneer je naar
binnen gaat, lijkt het een relatief klein
gebouw. Eenmaal in de centrale ruimte
zie je een groot gebogen plafond, een
tongewelf, dat helemaal tot in de nok
doorloopt. Van binnen lijkt het daarmee
veel groter dan buiten. Op het akoestische schaaldakplafond worden overigens
- zeer speciaal – via kroonluchters projecties getoond, een verlichtingssysteem
dat op de buitennatuur reageert.”

Open haard en jachttrofeeën
Park Paviljoen doet denken aan een
Engels landhuis. Het biedt de talrijke
bezoekers een gastvrij onthaal, met
op koude dagen zelfs een knapperend
haardvuur. Naast het licht dat door het
‘bladerdak’ schijnt, is met de enorme
glazen gevel - waarbij restaurantbezoe-

Het gebouw heeft veel volume maar
ziet er dankzij het uitgekiende ontwerp
aan de buitenkant niet massaal uit.

kers van de prachtige omgeving kunnen
genieten - een mooie koppeling met de
natuur gelegd. In het intieme eigentijdse
‘landhuis’ vallen verder de eikenhouten
lambriseringen en zitbanken op, en is de
open haard als succesnummer teruggekeerd met bijbehorende jachttrofeeën en
zware lederen meubels. Bovenin bevinden zich de multifunctionele ruimten,
bereikbaar via een monumentale houten
wenteltrap. De lange gang op de eerste
verdieping biedt met haar daklichten en
zitjes en ramen daaronder vervolgens
weer een mooi uitzicht op de winkel en
het restaurant beneden.

Bij binnenkomst in de centrale ruimte
zie je een groot gebogen plafond, een
tongewelf, dat helemaal tot in de nok
doorloopt.
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Indrukwekkend
interieur
maatwerk
Het begrijpen en uitvoeren van concepten en
ideeën is Hardeman Maatwerk voor Interieurs
zeker toevertrouwd. Het bedrijf uit Lunteren
was namelijk op een indrukwekkende manier
betrokken bij de realisatie van het Park Paviljoen, het nieuwe ontvangstgebouw van Het
Nationale Park De Hoge Veluwe.
Aan het multifunctionele pand - met daarin
gehuisvest een restaurant, een parkwinkel, een
informatiebalie en educatie- en ontvangstruimten - heeft Hardeman een prachtige bijdrage
geleverd met het produceren en plaatsen van
eikenhouten lambriseringen, onder andere
rondom de grote open haard. Tevens heeft men
in het gebouw, dat sterk op een landhuis lijkt,
de zitbanken, de trappen en een eikenhouten
garderobe geplaatst. Vooral de monumentale
houten wenteltrap springt daarbij in het oog.
“Daarnaast hebben we ook de ledverlichting
in de dakkapellen en trappen verzorgd”, vult
commercieel manager Gert Bruinekreeft van
Hardeman aan. “We waren van a tot z betrokken. Zo hebben we bijvoorbeeld in samenspraak
met de plafondbouwer de bovenzijde van onze
lambrisering akoestisch uitgevoerd, zodat de
klank van het gebouw op orde kwam. Al met al
was het een bijzondere klus. We hebben alles
in eigen hand. We beschikken over een volledig
geautomatiseerde zaagmachine – tot voor kort
de eerste ter wereld – waarmee we, net als bij
dit project, de meubels nog sneller en nauwkeuriger kunnen afleveren.”
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Tekst: Ton van der Laar

Nieuw kantoor met showroom
voor EDCO in Eindhoven

Van eenmanszaak tot

internationale
handelsonderneming
Op industrieterrein Flight Forum in Eindhoven bouwt Wijnen Bouw BV
aan een nieuw kantoor- en showroomcomplex voor de internationale
handelsonderneming EDCO BV. Het bestaande bedrijfspand op de
bouwlocatie wordt in fasen deels gesloopt en deels verbouwd en uitgebreid.

“Geen betere raad dan voorraad”. Dit is
een uitspraak van EDCO oprichter en
eigenaar Jac Adriaanse, die zijn bedrijf
in amper 40 jaar ontwikkelde van een
eenmanszaak tot wat het nu is; een
internationale handelsonderneming met
meer dan 250 werknemers. Het leverde
Adriaanse een vaste plek op in de Quote
500.

Nederlandse handelsgeest
De ontwikkeling van EDCO is daarmee
een schoolvoorbeeld van de spreekwoordelijke Nederlandse handelsgeest. In
1978 begon Adriaanse met de verkoop
van auto-accessoires, die hij vanuit zijn
garagebox met een klein vrachtwagentje
distribueerde naar tankstations en garages. Nu staat er in het Noord-Brabantse
Deurne een gigantisch, eveneens door
Wijnen gebouwd distributiecentrum van
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100.000 m2, destijds het grootste in Europa. Daarnaast komt er nu in Eindhoven
dus een nieuw kantoor met drie lagen
van 2.500 m2 per stuk en een showroom
van 12.000 m2, waar alle ruim 20.000
artikelen uit het assortiment tentoongesteld gaan worden. In dat assortiment
bevinden zich onder andere huishoudelijke producten, elektronica, vrijetijdsartikelen, speelgoed, gereedschappen,
auto- en vrachtwagenaccessoires en
licentieartikelen. EDCO verkoopt deze
artikelen aan grootwinkelbedrijven,
winkelketens, inkoopcombinaties en
postorderbedrijven.

Logistiek
In het voorjaar is gestart met de bouw
van het nieuwe kantoor op een nieuw
verworven perceel pal naast de huidige
locatie. De bestaande hal achter het oude

kantoor werd tegelijkertijd aangepast om
in de laatste bouwfase omgebouwd te
worden tot een nog ruimere showroom.
Zodra het nieuwe kantoor gereed is, verhuist het personeel van EDCO en worden
het oude kantoor en de bestaande hal
omgebouwd tot een nieuwe showroom.
De organisatie van het project vergt dus
de nodige logistieke afstemming. Het
is een voordeel dat de deelnemende
bedrijven elkaar en de opdrachtgever
goed kennen; het bouwteam is nagenoeg
gelijk aan dat van het distributiecentrum
in Deurne, dat in 2012 is gebouwd. De
nieuwbouw in Eindhoven bereikte in
juni jl. het hoogste punt en zal in oktober
wind- en waterdicht zijn. Dan kan men
beginnen met de afbouw. Naar verwachting vindt de oplevering van het project
in het voorjaar van 2020 plaats.

Het nieuwe kantoor- en
showroomcomplex is een mooi
visiekaartje voor EDCO.

Opdrachtgever
EDCO Eindhoven BV, Eindhoven
Ontwerp
Van Empel Bouwadvies, Eersel
Hoofdaannemer design & build
Wijnen Bouw BV, Someren

E-installaties
Elektrotechnisch Buro Van Keulen BV,
Nuenen
W-installaties
Heesmans Installatietechniek BV,
Helmond

Bouwprogramma
Kantoorpand met showroom
Bouwperiode
Mei 2019 – voorjaar 2020
Bruto vloeroppervlak
Ca. 19.500 m2

Aluminium vliesgevels
JM van Delft & Zn, Drunen

De bouw is nog in volle
gang, naar verwachting
wordt deze in het voorjaar
van 2020 zijn afgerond.

Het complex bestaat uit een kantoor
met drie lagen van 2.500 m2 per stuk
en een showroom van 12.000 m2.
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Edco • Eindhoven

Schoonheid in alle eenvoud
Het wordt een prachtig visitekaartje voor alle partijen die eraan meewerken: Het nieuwe kantoor met showroom van het
Eindhovense bedrijf Edco BV, gesitueerd op een fraaie zichtlocatie vlakbij Eindhoven Airport. Zo ook voor JM van Delft & zn,
het Drunense bedrijf dat de vliesgevels en gevelkozijnen levert en monteert.

“Iedere klus is bijzonder”, vertelt Albert Emmers, projectleider bij JM van Delft & zn. Verdeeld over twee fasen levert JM van
Delft & zn 2.300 m2 aan vliesgevels en kozijnen. De eerste fase, de nieuwbouw van het kantoor, wordt nog dit jaar afgerond.
Daarna volgt de renovatie en uitbreiding van de showroom. De vliesgevels zijn van het type FWS 50 van Schüco en worden
gemonteerd in door derden te plaatsen HSB gevelelementen. De ramen en deuren zijn respectievelijk van de types AWS
65 en ADS 65, eveneens van Schüco. “Standaardprofielen, waarmee snel en relatief eenvoudig gewerkt kan worden”, aldus
Emmers. Snelle montage is gezien de korte bouwtijd ook vereist. “Gelukkig loopt de samenwerking met aannemer Wijnen
Bouw Someren BV super vlot. Zowel in de voorbereiding, de engineering, als bij de uitvoering. Dat is ook niet vreemd; we
werken veel samen en zijn dus perfect op elkaar ingespeeld.”

Úw specialist in o.a :
Utiliteitsbouw
Industrie
Domotica / gebouwautomatisering
Beveiligingsinstallaties

(inbraak,camera,brandmeld,toegangscontrole)

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

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

Tekst: Mats Fortuin

Nieuw, grootschalig
distributiecentrum

Bavelse Berg

Er moet nog even gewerkt worden aan de aansluiting van de 16.000 zonnepanelen op het dak, maar begin november is het helemaal af. Dan zal het nieuwe
distributiecentrum op de locatie ‘Bavelse Berg’ in Breda worden opgeleverd.
VolkerWessels Logistics Development ontwikkelt het 41.000 m2 tellend logistiek
gebouw. De aannemer is het zusterbedrijf Systabo B.V. uit Enschede.

Er zijn verschillende maatregelen
genomen om Bavelse Berg zo duurzaam
mogelijk te maken. Zo komen er maar
liefst 16.000 zonnepanelen op het dak.

Gebouw voldoet aan BREEAM
certificering 'Very Good'
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Bijzonder aan het project is de
toepassing van CDC grondverdichting
voor het bouwrijp maken van de grond.

Het distributiecentrum bestaat uit vier
verhuurbare units met elk de mogelijkheid om een kantoorruimte te realiseren.
De Bavelse Berg heeft een vrije hoogte
van 13 meter en een maximale vloerbelasting van 50 kN per m2. Inmiddels zijn
er twee units verhuurd. Dit betreft een
metrage van 20.160 m2 aan warehouse,
kantoor en mezzanine.

Drie pijlers
Efficiënte logistiek, duurzaamheid en
een prettige werkomgeving. Dat zijn de
drie belangrijkste pijlers in het ontwerp
van het distributiecentrum. Het gebouw
is uitstekend te bereiken vanaf de A27.
Daarnaast heeft Breda directe verbindingen met Utrecht, Eindhoven, Rotterdam
en Antwerpen. Op steenworp afstand van
Breda centrum is het distributiecentrum
goed bereikbaar voor het personeel. Om

Opdrachtgever
VolkerWessels Logistics Development,
Amersfoort
Architect
Leferink Architecten BNA B.V.,
Denekamp
Constructie
Lievense adviseurs ingenieurs,
Eindhoven

Naast duurzaamheid zijn efficiënte logistiek
en een prettige werkomgeving de belangrijkste
pijlers in het ontwerp van het distributiecentrum.

van Bavelse Berg een duurzaam gebouw
te maken zijn er verschillende maatregelen getroffen. Zo is het gehele dak voorzien van 16.000 zonnepanelen. Daarnaast
zijn er materialen toegepast die zowel
duurzaam als herbruikbaar zijn.

methode op staal worden gefundeerd in
plaats van op vloerpalen. Naast de vele
bouwtechnische voordelen levert dit dus
ook een voordeel in materiaalverbruik op
in de vorm van minder beton.”

CDC grondverdichting

Na het verdichten van de grond is de fundering gelegd. Vervolgens is de staalconstructie gemonteerd. De sprinklerinstallatie is bij uitzondering al gemonteerd
vanaf het puinpakket, voordat de vloeren
zijn gestort. Elke dag is er een vloer gestort, wat neerkomt op circa 1.700 m2 per
dag. In unit 1 en 2 is een vloer met inductiegeleiding geplaatst, in de andere twee
units is een standaard vloer toegepast.
Het marktconforme en toekomstbestendige distributiecentrum wordt opgeleverd
met BREEAM certificering ‘Very Good’.

Bijzonder aan dit project is de toepassing van CDC grondverdichting voor
het bouwrijp maken van de grond, zo
vertelt projectleider Marcel Dengerink
van Systabo BV. “CDC staat voor Cofra
Dynamic Compaction. Bij deze methode
wordt de ondergrond machinaal verdicht
om zettingen te beperken.” Ten opzichte
van de traditionele methode, waarbij
hoge snelheidspalen worden gebruikt,
heeft grondverdichting middels CDC een
aantal interessante voordelen. “De betonvloer kan dankzij deze verdichtings-

E- & W- -installaties
Schekman Totaaltechniek, Nijmegen
Dak- en Wandbeplating
Montagebedrijf Hardeman en Van
Harten BV, Lunteren

BREAAM certificering ‘Very Good’

Bouwprogramma
40.000 m2 warehouse en 1.000 m2
kantoor
Bouwperiode
Februari – oktober 2019

Dockequipment
Stertil B.V., Kootstertille

Adviseur bouwfysica
Aveco de Bondt, Rijssen
Hoofdaannemer
Systabo B.V., Enschede

dé specialisten in dak- en

wandbeplating

D hardeman-vanharten.nl
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Breda • Dc Bavelse Berg

Totale
installatieoplossing
Alle elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties van het distributiecentrum
zijn gerealiseerd door Schekman en Dekker van de Geest, beide onderdeel van de
Batenburg Techniek groep. In januari 2019 startte de werkvoorbereiding en de uitvoerende
werkzaamheden begonnen richting eind maart. De oplevering van het werk zal begin
november plaatsvinden.
Schekman en Dekker van de Geest hebben dit omvangrijke project binnen de gestelde project
deadlines kunnen realiseren. De lean planning, waarbij alle werkzaamheden op elkaar worden
afgestemd, heeft hier aan bijgedragen. Wekelijks werd er gemonitord en waar nodig bijgesteld.
Extra aandacht ging uit naar het respecteren van de vrije hoogte (12,20 meter) in relatie tot de
bouwkundige hoogte. Door onder andere de aanleg van 16.000 PV panelen op het dak (5 MVA)
en een duurzaam LED verlichtingssyteem heeft het gebouw het BREEAM certificaat ‘Very Good’
behaald. In twee units van het gebouw zijn opstelruimtes gecreëerd voor de bemetering van de
technische installaties. Op deze manier kan er effectief gestuurd worden op het energieverbruik
en de verdeling van de verbruikskosten. De andere twee gebouwuntis zijn ook voorbereid
op een mogelijke (tussen-) bemetering van de installaties. Verder installeerde combinatie
Schekman – Dekker van de Geest op het terrein een centrale sprinklertank, een pompkamer en
een centrale traforuimte.
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Dekker van Geest en Schekman installeren samen alle elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties
als Batenburg Installatietechniek in het distributiecentrum de Bavelse Berg in opdracht Systabo.

smarter focus.
brighter tomorrow.

STERTIL CLOSED DOOR DOCKING
VOOR OPTIMALE TEMPERATUURBEHEERSING

5-7 NOVEMBER JAARBEURS UTRECHT

HAL 02, STAND E066

Complete oplossingen voor de voedingsmiddelenindustrie
Aandocken zonder de deuren te openen. De vele voordelen van de Stertil® Closed Door Docking zorgen voor
optimale temperatuurbeheersing in uw distributiesysteem tijdens het laden en lossen. Temperatuurbeheersing
en hygiëne zijn cruciaal in de levensmiddelenindustrie, in het bijzonder voor bederfelijke producten.
Bovendien bespaart u hiermee aanzienlijk op uw energiekosten.
a member of the Stertil Group

Stertil B.V., Kootstertille, Nederland, Tel. +31 (0)512 334444, www.stertil-dockproducts.com/nl,
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Stertil Dock Products,

Stertil,

@Stertil

Breda • Dc Bavelse Berg

Stertil Dock Products bouwt 51 docks voor DC Bavelse Berg Breda

‘Voor elke situatie een oplossing’
Systeembouwer Systabo legde bij Stertil Dock Products de opdracht neer om voor het nieuwe 40.000 m2 distributiecentrum Bavelse Berg in Breda de laadperrons in te richten. Al tijdens de bouw meldde zich een huurder met specifieke wensen
voor het dock equipment voor een groot gedeelte van het DC. Een internationale speler in de farmaceutische industrie.
Stertil Dock Products ontwikkelt en levert al bijna 50 jaar oplossingen op maat voor distributiecentra en magazijnen. De
internationaal opererende onderneming, met het hoofdkantoor in Kootstertille, tekende voor de opdracht van Systabo om
51 docks te bouwen en de bedrijfsdeuren te leveren voor DC Bavelse Berg in Breda.
“In eerste instantie zouden we daar onze hoge kwaliteit standaard producten leveren: dock levellers, shelters, bedrijfsdeuren en bumpers. Toen zich een huurder aandiende met specifieke wensen, zijn 10 docks voorzien van onze opblaasbare
shelters, de WI-serie, en hebben we 10 COMBILOK® vrachtwagenblokkeersystemen geplaatst”, vertelt Herman Cohen, salesmanager bij Stertil Dock Products.
De huurder is een wereldspeler op het gebied van gezondheid en bekend met de producten van Stertil Dock Products op
andere locaties. Cohen: “De opslag van de producten gebeurt in een geconditioneerde ruimte. Onze WI-shelters bestaan uit
opblaasbare zij- en bovenkussens, resulterend in een praktisch luchtdichte afsluiting van elk aangedockt voertuig. Insectenvrij en geen temperatuurschommelingen zijn onder dergelijke omstandigheden essentieel. Je ziet onze opblaasbare shelters
ook veel terug bij koel- en vrieshuizen in de foodindustrie, zodat in het laad- en losproces aan de HACCP- en BREEAM-eisen
wordt voldaan.”
Tevens zijn 10 COMBILOK® systemen geplaatst. De COMBILOK® voorkomt voortijdig wegrijden van
het laadperron terwijl de truck nog wordt geladen of gelost, of dat het voertuig gaat
‘kruipen’. “Deze farmaceutische speler gaat, zoals iedereen zou moeten
doen, voor 100% veiligheid. De COMBILOK® is ontworpen om het
risico van ongevallen te beperken. Behalve het menselijke aspect,
wil je ongelukken ook vermijden vanwege stilstand. In de farmacie
gaan gigantische bedragen om; wanneer een vrachtwagen niet weg
mag, is dat een enorme kostenpost. Vandaar dat onze COMBILOK®
een logische keuze is en betrouwbaarder, duurzamer, veiliger en
intelligenter dan enig ander systeem”, legt Cohen uit.
Voor zowel nieuwbouw als bestaande distributiecentra biedt Stertil
Dock Products een grote verscheidenheid loading bay dock equipment. Alle Stertil Dock-producten zijn in overeenstemming met
BREEAM. “Wat de laadsituatie ook is, wij hebben altijd een oplossing”, aldus Cohen.
www.stertil-dockproducts.com/nl
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Bosch Beton • Barneveld

Bosch Beton realiseert
BREEM megabetonfabriek

Opdrachtgever
Bosch Beton, Barneveld

Hoofdaannemer
Van Mourik BV, Ophemert

Architect
BIM Modelleur, Ederveen

Installaties
ITN Installatietechniek BV, Ede

Installatieadviseur
IA Groep, Duiven

Grondwerk
Peelen BV Grondwerken, Harskamp
http://www.peelenbv.nl/

Constructeur
Snetselaar Constructieve Ingenieurs BV,
Ede
BREEAM assessor
Adamas Groep, Arnhem
BREEAM adviseur
W4Y, Harderwijk
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Betonwerken
WETO Betonwerken B.V., Kootwijkerbroek
Overheaddeuren
Habridon B.V., Barneveld
Bouwprogramma
Industrie- en kantoorfunctie

PV Panelen
EnergiePlusDak, Barneveld

Bouwperiode
uli 2018 – april 2019

Dak- en Wandbeplating
Middendorp Montage B.V., Kootwijkerbroek

Bruto vloeroppervlak
Totaal 35.153 m2
Kantoor: circa 660 m2
Industrie: circa 34.259 m2
Bijeenkomstfunctie: circa 235 m2

Tekst: Margot Visser

Bouwtijd van slechts

45 weken

Maar liefst 35.000 m2 bedraagt de oppervlakte van de nieuwe productiefaciliteit van Bosch Beton. Door BREEAM Outstanding te bouwen maakt
de keerwandproducent haar reputatie als voorloper op het gebied
van duurzaamheid waar. Het in samenwerking met de opdrachtgever
realiseren van deze megahal binnen slechts 45 weken bouwtijd was een
uitdagend project voor bouwbedrijf Van Mourik Bouw uit Ophemert.

Op een perceel van dertien hectare, direct langs de A1 gelegen, staat de nieuwe
state-of-the-art fabriek van Bosch Beton.
In juni 2019 verhuisde de marktleider
op het gebied van keerwanden van de
oude locatie in Kootwijkerbroek naar de
nieuwbouw in Barneveld. Slechts 1.000
m2 van het totale vloeroppervlak heeft
een kantoorfunctie, de overige vierkante
meters zijn bedoeld voor de productie en
opslag van productiematerialen.

Groot, groter, grootst

De meest in het oog springende
duurzaamheidsmaatregelen zijn de
ruim 18.000 zonnepanelen op het dak
en het hergebruik van het hemelwater
als proceswater.

De procesinstallaties vormden het
uitgangspunt voor het gebouwontwerp.
“Deze zijn eerst tot in detail uitgetekend. Daaromheen is de hal ontworpen”,
vertelt projectleider Jacco van Dijk van
Van Mourik Bouw. De afmeting van de
hal (206x160x22 meter) stelde specifieke
eisen aan de constructie. Om de vrije
overspanning van drie beuken van 50
meter te realiseren, is gebruik gemaakt
van vakwerkspanten met een variabele
hoogte. Ruim 1.600 ton wapening was
nodig om de betonnen vloer te verstevigen. De fabriek beschikt verder over een
eigen betoncentrale. Doordat deze als
losse staalconstructie is ontworpen, is
ook gedacht aan de toekomstbestendigheid van het gebouw.

BREEAM
Met BREEAM Outstanding als ambitie ligt
de lat qua duurzaamheid op het hoogste
niveau. De meest in het oog springende
maatregelen zijn de enorme hoeveelheid
(ruim 18.000) zonnepanelen op het dak
en het hergebruik van het hemelwater
als proceswater. Bij de keuze voor materialen is met duurzaamheid rekening
gehouden, er is zoveel mogelijk demontabel gebouwd en ook de installaties zijn
zo duurzaam mogelijk ingericht. Door de
hele hal is LED verlichting aangebracht.
Dat zorgde nog wel voor wat hoofdbrekens, zo vertelt Van Dijk. “Met lichtlijnen
op een hoogte van 14 meter was het
lastig om een goede lichtsterkte voor
het proces te realiseren. Met testopstellingen zijn we tot een goede oplossing
gekomen.”

Lokale partijen
In minder dan een jaar tijd is het project
gerealiseerd. Een prestatie om trots
op te zijn, vindt de projectleider. “Een
strakke ‘treintjesgewijze’ planning was
cruciaal om de opleverdatum te halen.
Een voorwaarde is dan natuurlijk dat de
samenwerking met de opdrachtgever en
de onderaannemers goed is. Wij kenden
de vrijwel uitsluitend lokale partijen,
wat de wens was van de opdrachtgever,
niet, maar desondanks is de bouw heel
harmonieus verlopen.”
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Compleet constructieadvies in één hand
Duurzaam bouwen vereist een andere benadering door de
constructeur, zowel wat betreft materiaalgebruik als de
ontwerpmethode. Jan Henri Snetselaar van Snetselaar

Adviezen voor:
• woningen
• villa's
• appartementen
• kantoren
• bedrijfshallen
• scholen
• kelders
• enz.

Constructieve Ingenieurs B.V. uit Ede legt uit hoe het ontwerp
van de nieuwbouw van Bosch Beton tot stand is gekomen.
“Optimalisatie en hergebruik van materialen stonden voorop
in dit BREEAM Outstanding project. De gebouwconstructie
is IFD-ontworpen, wat staat voor industrieel, flexibel en
demontabel bouwen. Zoveel mogelijk bouwcomponenten,
waaronder de betonnen plint en de dak- en gevelbeplating,
zijn prefab aangevoerd, met minder afval en faalkosten als
gevolg. De stalen bovenbouw is volledig te demonteren, in
tegenstelling tot bijvoorbeeld vastgestorte betonvloeren.

Slim ontwerpen én uittekenen
is goedkoper én sneller bouwen!
Snetselaar Constructieve Ingenieurs BV is een
onafhankelijk en landelijk werkend adviesbureau op het
gebied van bouwconstructies.
Onze activiteiten bestaan uit het adviseren, ontwerpen en
berekenen van bouwkundige constructies van staal, beton,
hout en funderingen.
De constructies worden door ons in 3D uitgedetailleerd.

Doordat in het ontwerp rekening is gehouden met de mogelijkheid van het toevoegen van laaddocks en het verwijderen
van de betoncentrale, is het gebouw in de toekomst ook
bruikbaar voor een andere functie, zoals een distributiecentrum.” Voor Bosch Beton verzorgden de constructeurs van
Snetselaar het complete constructie-advies: Van hoofdcon-

www.snetselaar.nl

structeur, detailengineering tot en met de werkplaatstekeningen van de staalconstructies. Praktische adviezen en
persoonlijk contact zijn de kracht van het bureau.

Totaalpakket in
grondwerk
Om alle werkzaamheden ten aanzien van het veertien
hectare grote terrein van Bosch Beton gestroomlijnd te laten
verlopen, hanteerde grondwerkbedrijf Peelen Harskamp B.V.
uit Harskamp een gedetailleerd stappenplan.
“We hebben hier ons volledige dienstenpakket kunnen laten
zien: slopen, breken, zeven en grondwerk”, vertelt Wouter
Peelen. “Dat doen we met ons uitgebreide machinepark,
voorzien van GPS-systeem. Ook hebben we geassisteerd
bij het archeologisch en bodemonderzoek naar bommen.
Doordat voor aanvang van de bouw het gehele terrein al
was aangelegd, denk aan het afgraven van zwarte grond,
het ophogen, verdichten, grondverbetering toepassen én het
aanleggen van de complete waterhuishouding rondom de
fabriek, kon de bouw snel en soepel van start gaan.” Korte
lijnen, een flexibele opstelling en focus op kwaliteit zijn volgens Peelen kenmerkend voor de werkwijze van zijn bedrijf.
“Heeft de opdrachtgever een vraag of probleem, dan doen
we er alles aan om het zo snel mogelijk op te lossen.”

Barneveld • Bosch Beton

De nieuwe state-of-the-art
fabriek van Bosch Beton
ligt direct langs de A1.

De procesinstallaties
vormden het uitgangspunt
voor het gebouwontwerp.

Sterk in kelderbouw
Kelders, vloeren en funderingen zijn het specialisme van WETO Betonwerken B.V. uit Kootwijkerbroek.
Het aanleggen van de complete onderbouw van het nieuwe bedrijfspand van Bosch Beton in Barneveld
was een omvangrijke klus voor de onderaannemer.
Eigenaar Wim Top: “We zijn begonnen met het storten van de enorme malkelder (5.500 m2) en de, veel
kleinere, stortkelder. De ruim zes meter diepe malkelder is met 2.000 klapankers geborgd tegen opdrijven. Vervolgens hebben we de poeren gestort. Nadat de constructie was gezet, hebben we de extra
zwaar gewapende begane grond vloeren gestort.” WETO Betonwerken B.V. is onderdeel van Bouwbedrijf
Wim Top B.V., eveneens gevestigd in Kootwijkerbroek. De onderneming is actief in de agrarische sector, de
utiliteitsbouw en woningbouw. “Onze aanpak kenmerkt zich door korte lijnen en snelle actie. We zullen
er altijd voor zorgen dat een werk netjes en op tijd wordt uitgevoerd.”

Bedrijfsdeuren op maat
Het vinden van een leverancier die verticale hefdeuren van 9 x 7 meter (63 m2!) voor de nieuwbouw van Bosch
Beton kon leveren, bleek een flinke zoektocht voor Van Mourik Bouw. Habridon Bedrijfsdeuren & Montage uit
Barneveld durfde de uitdaging aan. De onderaannemer ging met zijn vaste fabrikant en eigen werkvoorbereidingsteam aan de slag om de 28 deuren op maat te ontwerpen.
“De flinke afmetingen vereisten een aantal aanpassingen”, vertelt Henk van Harskamp. “Het open trekken vindt
plaats met een grote liermotor in plaats van met standaard veren. Ook waren extra verstevigingsprofielen nodig zodat ook bij harde wind de deuren goed blijven functioneren. Vanwege de inbouw tussen de spanten is de
ruimte waar de deur in draait met 36 cm erg krap. Het was echt flink puzzelen om dat voor elkaar te krijgen. Al
met al was het voor ons een bijzonder project, het komt niet vaak voor dat we dit formaat deur leveren en zeker
niet in deze aantallen.” Al meer dan twintig jaar is Habridon actief in de levering en montage van verschillende
typen bedrijfsdeuren (onder meer brandwerende deuren, schuif-, rol-, koelcel-, snelloop-, en overheaddeuren),
garagedeuren en zonwering. Habridon bedient zowel de zakelijke als de particuliere markt.

Benieuw
dn
mogelijk aar de
heden?
Vraag

bouwbedrijf

een advie
s op maa
t
en vrijblij
vende off
erte!

Sterk in kelders,

vloeren en
Funderingen!

Weto Betonwerken B.V. | 3774 BR Kootwijkerbroek | 0342 - 44 00 22 | info@wetobetonwerken.nl | www.wetobetonwerken.nl

Totaalleverancier in dak- en
wandbeplating
Luchtdichtheid en een hoge RC-waarde waren eisen vanuit de BREEAM-NL certificering waaraan ook de schil
van de nieuwbouw van Bosch Beton moest voldoen. Middendorp Montage uit Kootwijkerbroek, totaalleverancier op het gebied van dak- en gevelsystemen heeft voor dit project de dak- en wandsystemen verzorgd.
“Door de grote afmetingen moesten we meerdere panelen plaatsen die goed op elkaar moesten aansluiten”,
aldus Henk van Middendorp. “Vanwege de lichte dakhelling van 4 graden was het niet eenvoudig om het dak
lucht- en waterdicht te krijgen. We hebben in de overlap van de panelen met speciale bandjes gewerkt om dit
voor elkaar te krijgen.” Middendorp Montage leverde en monteerde 34.000 m2 dakpanelen type TR130, 11.500
m2 wandpanelen met een dikte van 100 mm en circa 400 m2 alucomposiet. De dakpanelen hebben een RCwaarde van 6 en de wandpanelen van 4,5. De kracht van Middendorp Montage is dat ze alles in eigen beheer
hebben. “We beschikken over eigen materieel en gekwalificeerd personeel. Daardoor kunnen we een snelle
bouwtijd garanderen.” Naast een totaalaanbod in dak- en wandsystemen kunnen opdrachtgevers ook terecht
voor asbestverwijdering.

Dak- en gevelsystemen

www.middendorpmontage.nl

3
3
3

Habridon B.V.
Pascalstraat 26
3771 RT Barneveld
(0342) 45 13 52
info@habridon.nl
www.habridon.nl

Klein- en grootschalige
industriële projecten in heel
Nederland
Levering en montage
Zowel nieuwbouw als renovatie

Krollerweg 11, 3774 RG Kootwijkerbroek
Tel: 0342 44 2008
info@middendorpmontage.nl
www.middendorpmontage.nl
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Grootste glas/glas-zonnepanelen
project in Nederland
Maar liefst 18.059 zonnepanelen liggen op het dak van het enorme nieuwe bedrijfspand van Bosch Beton in
Barneveld. Met een jaarlijks vermogen van 4,6 MegaWatt voorzien ze ruimschoots in de eigen energiebehoefte
van de betonproducent. Het overschot wordt via het net teruggeleverd. Zonnepanelenspecialist Energieplusdak
uit Barneveld verzorgde de levering, montage en installatie.
“We hebben hier voor glas/glas-panelen gekozen”, vertelt Richard van Ee. “Dit type is bij uitstek geschikt voor
platte(re) daken, aangezien het geen kader heeft waar vuil achter kan blijven zitten. Het zijn kwalitatief de
beste panelen met de hoogste opbrengst en de langste garantie, twaalf jaar op het product en dertig jaar op
het vermogen. Bijzonder aan dit project was de omvang: het is het eerste glas/glas-project in Nederland op
deze schaal. Voor ons was vooral het werken met het nieuwe montagesysteem een uitdaging. In nauw overleg
met de fabrikant hebben we een technisch mooie oplossing gerealiseerd.” Energieplusdak is sinds 2012 actief
als totaalaanbieder in zonnepanelen. “We kunnen de klant volledig ontzorgen: Van het aanvragen van subsidies
en het contact met de netbeheerder tot en met het jaarlijks onderhoud, we zijn er voor de klant gedurende de
hele levensduur van de panelen.”

Haal meer uit je dak met
zonnepanelen!

energie + dak (0342) 760 676
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Tekst: Desiree Scheid

Nieuwbouw en
renovatie gingen

hand in hand

Gemeentehuis in Putten
ondergaat grootschalige renovatie

Nieuwbouw en renovatie liepen bij
de ingrijpende verbouwing van het
gemeentehuis in Putten door elkaar heen.

Het gemeentehuis in Putten onderging onlangs een ingrijpende renovatie.
Van Norel Bouwgroep pakte als bouwkundig en coördinerend aannemer
vooral het groot onderhoud aan en verbeterde het binnenklimaat.
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Gemeentehuis • Putten

Opdrachtgever
Gemeente Putten

Installatietechniek
ITN Installatietechniek, Ede

Dakbedekking
De Boer Dakbedekking B.V., Putten

Architect
Korfker Architecten, Emmeloord

Meet- en regelinstallaties
BR Controls, Zwolle

Liften
MijnHuislift, Nunspeet

Installatieadviseur
DWA, Rijssen

Beton
Kroes & Roter Wapeningstaal en Betonwerken, Zeewolde

Inrichting
Brummel Projectinrichters BV,
Apeldoorn

Staalbouw
Tasche Staalbouw B.V., Albergen

Bouwperiode
December 2018 - september 2019

Stoffering
PMR Projectstoffering B.V., Rotterdam

Ramingsgroep
€ 8.300.000

Schilder en behangwerk
Schildersbedrijf KJ Coenen en Zn, Urk

BVO
6.500 m2

Constructies
Sänger IBCT, Almelo
Hoofdaannemer
Van Norel Bouwgroep, Epe
Installaties
BAM Bouw en Techniek, Bunnink

Zowel aan de
binnen- als aan de
buitenkant is alles
rigoureus aangepakt.

“Het gebouw uit de jaren ’70 was zwaar
verouderd. Midden in de energiecrisis gebouwd, maar zonder isolatie. En met een
slecht werkklimaat en zeer hoge energiekosten.“ Aan het woord is Rob Wassink,
projectleider bij Van Norel Bouwgroep.
“Als hoofdaannemer van de bouwkundige zaken sloopten we alle bestaande
gevels. De binnenspouwplaten bespoten
we met pur en de nieuwe gevel metselden we er voor langs. Alle bestaande
houten kozijnen zijn aangepast tot stelkozijnen voor aluminium ramen. Het dak
werd grotendeels overlaagd en kreeg een
nieuwe dakbedekking. Om de uitbreiding
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aan de entree mogelijk te maken, is de
hele voorgevel verzet. Een grote houten
vliesgevel met aluminium voorzetprofielen, een Stabalux-systeem.”

Tot het beton toe gestript
“Verder is ook aan binnenkant alles er
uit gegaan. We demonteerden de complete ambtenarenvleugel. Alle dekvloeren, installaties en wanden gingen eruit.
Het is tot het beton toe gestript en weer
opnieuw opgebouwd. De bestuursvleugel is minder rigoureus aangepakt, daar
zijn wel de wethouderkamers compleet
vernieuwd. Trouwzaal en Raadzaal

bleven aan de binnenkant redelijk intact
maar zijn aan de buitenkant natuurlijk
wel vernieuwd. Ook daar haalden we de
gevel er geheel af en pakten deze vervolgens aan.”

Glazen lift
“De oorspronkelijke betonnen wenteltrap in het pand is in het verleden in
het werk gestort en met natuursteen
bekleed. In dat stortgat bouwden we
een nieuwe liftschacht. Een imposante
stalen constructie, met een panoramalift helemaal bekleed met rondgebogen
glas. De technische uitwerking van het

Putten • Gemeentehuis
De nieuwe liftschacht
bestaat uit een imposante
stalen constructie, met een
panoramalift helemaal
bekleed met rondgebogen
glas.

Door veelvuldig
gebruik van glas
heeft het interieur
een open uitstraling.

ontwerp was nogal een klus. Uiteindelijk
haalden we een 3D-scanner naar binnen
en kon de glasbeplating perfect op maat
gemaakt worden.”

Grotendeels luchtdicht
Het was eigenlijk de bedoeling om het
pand geheel luchtdicht te maken. Werken vanuit een bestaand oud gebouw
gaf echter de nodige beperkingen.
“Natuurlijk is alles aangepakt waar we
aan de buitenkant bij konden”, gaat
Wassink verder. “De aanwezige kozijnaansluitingen bestonden uit verouderd
hout, oude bestaande binnenbladen

en vuil metselwerk, waar de speciebanen aan hingen. Alle naden hebben we
ingespoten met luchtdicht vloeibaar
rubber. En de pur heeft uiteraard ook
de nodige gaatjes en kiertjes meegenomen. We zijn een heel eind gekomen,
uiteindelijk hebben alle investeringen
geleid tot het energielabel A.”

Business as usual
Ambtenaren waren vanzelfsprekend
elders ondergebracht, maar het gemeentearchief heeft al die tijd wel
doorgedraaid. Onder begeleiding van
Van Norel moest af en toe er iemand in.

En al die tijd moest het natuurlijk winden waterdicht blijven om het archief
te beschermen. Ook de Raadszaal en
de Kunstkelder zouden oorspronkelijk
blijven doordraaien tijdens de bouw.
Door hier uiteindelijk toch vanaf te zien,
is de bouwtijd beperkt gebleven tot tien
maanden. Vlot genoeg om op tijd klaar te
zijn voor de belangrijke herdenkingsbijeenkomst met prinses Beatrix afgelopen
oktober.
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Door allerlei maatregelen,
waaronder het grotendeels
wind- en waterdicht maken van
het pand, is het binnenklimaat
aanmerkelijk verbeterd.

Eenspan 17 3897 AL Zeewolde | (036) 763 0418 | info@kroesenroter.nl | www.kroesenroter.nl
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Op maat gemaakte lopers
PMR Projectstoffering BV bracht het voorgestelde interieurconcept van Korfker Architecten tot uitvoering. Vervolgens

adviseerde PMR met betrekking tot de lopers op de begane grond en de eerste verdieping. Deze aanpassingen waren een
noodzakelijk voordeliger alternatief dat nog wel paste bij het gewenste beeld.

“Verder conformeerden we ons aan een geheel uitgeschreven bestek en gekozen materialen”, aldus Peter Harreman,

directeur eigenaar van PMR Projectstoffering BV en projectleider bij deze klus. “We proberen de lijntjes zo kort mogelijk te
houden. Contact met zowel de uitvoering als de inkoop, zodat je weet wat er afgesproken is. Via Van Norel Bouwgroep BV
namen wij een totaalpakket aan. PMR zorgde voor het logistieke verhaal, de bestellingen. Daarnaast zorgden we dat de
ondervloeren gereed waren om het materiaal op te verwerken.”
Lopers op maat
“Een van de doorgevoerde aanpassingen betreft bijvoorbeeld de volledig op maat gemaakte lopers, uiteraard in overleg met

de architect en de bouwkundig adviseur. Het leuke is dat deze lopers een marmereffect hebben. Op de eerste verdieping van
de Burgemeestersvleugel is de loper rondom gefestonneerd en op het bestaande natuursteen geplaatst. In de hoofdvleugel
is zo’n zelfde loper tussen de bestaande tapijttegels gelegd.”
Langere planning
Door de ontwikkelingen in de markt is het op dit moment erg druk. “Je merkt dat steeds vroeger wordt ingekocht“, gaat

Harreman verder. “Hier hadden we zelfs een nog langere planning dan gebruikelijk. De spil die er in zat, was dat maar liefst
driekwart bestond uit Amerikaanse tapijt, met een levertijd per boot tot wel tien weken. Daarom zaten we een half jaar
voor de uitvoering al aan tafel met Van Norel.”

Gewapend in beton
Roter Betonwerken uit Zeewolde is door aannemer Van Norel Bouwgroep bij het gemeentehuis van Putten betrokken. “Dat
is geen onbekende voor ons”, vertelt eigenaar Roel Scheuten. “We komen elkaar vaker tegen bij de uitvoering van zowel
nieuwbouw- als verbouwprojecten.”
Scheuten: “In dit geval hebben we bij het nieuwbouwdeel én het gerenoveerde deel verschillende betonwerkzaamheden
gedaan. Rondom het gemeentehuis legden we funderingen aan de kelder en bestaande funderingen omdat er een nieuwe
gevel op kwam. Bij de nieuwe entree hebben we zowel de vloer als de fundering gemaakt. Omdat de acties bij de nieuwbouw en renovatie vaak door elkaar heen liepen vroeg dat extra aandacht, maar dat is niet ongewoon bij ons type werk.” In
verschillende fases heeft Roter Betonwerken in totaal 8 weken aan het project bijgedragen. Nadat het sloopbedrijf klaar was
en het grondwerkbedrijf de aanbouwsite verder had uitgegraven, kwamen zij in actie. “We konden redelijk zelfstandig aan
de gang gaan. En aan de andere kant had ook niemand last van ons. De planning zat, los van enkele lichte verschuivingen
die altijd plaatsvinden op een bouwplaats, prima in elkaar. We zijn door Van Norel Bouwgroep ingehuurd voor ons complete
dienstenpakket. Als eigenaar van Kroes Wapenstaal & Roter Betonwerken heb ik namelijk diverse werkzaamheden onder
één dak. Wij leveren wapeningsconstructies en brengen deze ook aan. Daarnaast hebben we buiten onze eigen vlechters en
produceren we in een fabriekshal. Onze betontimmerlieden doen het betonwerk en hebben een eigen systeembekisting.
Voordeel is dat wij het werk zelf kunnen sturen, waardoor de aannemer een stuk risico en planning uit handen kan geven.”

Opvallende panoramalift
MijnHuislift is door Korfker Architecten aangetrokken als leverancier van de opvallende panoramalift.
Eigenaar Jeroen Kleiberg vertelt er enthousiast over. “Met drie moeilijkheidsgraden én een bestaande
situatie was het zeer complex.”
Kleiberg vervolgt: “Denk aan een geheel beglaasde staalconstructie in een ronde uitvoering, met ronde
omhooglopende glasschellen en een vertanding van de trap. Op tekening leek het symmetrisch en inpasbaar, maar de praktijk was weerbarstig. Het kostte heel wat meetwerk. Wij adviseerden de gespecialiseerde liftschachtbouwer Van den Beemd er bij te halen, dat bleek een perfecte combinatie.”
Maatoplossingen zijn standaard
“De staalconstructie waar de lift aan opgehangen is, de hele liftgeleiding en alles wat aan de constructie
bevestigd moest worden, is in de fabriek voorgemonteerd. Het twaalf meter hoge bouwwerk is op een
vrachtwagen naar Putten gekomen en door de ronde lichtkoepel bovenop het bestaande trappenhuis
naar beneden gebracht. Deze speciaal-oplossing was vertrouwd werk maar natuurlijk wel custom-made.”
Vaste producent Dictator hanteert een modulair schachtsysteem dat met panelen, glazen panelen of
geperforeerde panelen in gewenste uitvoering en kleur voor zowel binnen als buiten wordt uitgevoerd.
“Waar concullega vaak met een beperkt aantal maten werken, gaan wij verder. Je wilt de ruimte natuurlijk zo efficiënt mogelijk benutten.”
Bouwkundig inpasbare huisliften
De personenliften van MijnHuislift hebben geen schachtkop en geen liftput nodig door de machinerichtlijn die een maximale hefsnelheid van vijftien cm per seconde voorschrijft. Dankzij het compacte en
flexibele design zijn ze bouwkundig goed inpasbaar, zowel binnen als buiten. Alles is mogelijk tot veertien meter transporthoogte en tot 500 kilo. En met een cabineoppervlakte vanaf 50 bij 80 cm tot 2 m2,
rechthoekig, driehoekig of vijfhoekig. Net als volwaardige snelloopliften kunnen ze uitgevoerd worden
met volautomatische telescoopdeuren of met een ‘hold-to-run’ bediening. Zonder deuren aan de binnenkant is dan een grotere cabinemaat mogelijk. De hydraulische onderhoudsarme aandrijving garandeert
een fluisterstille, betrouwbare en prettige verplaatsing. Wel zo fijn zoals hier in de openbare ruimte van
het gemeentehuis.
Totaaloplosser
Al sinds de jaren ’70 omringt het bedrijf zich met de beste specialisten van liftsystemen. Ze zijn naast
huisliften ook groot in parkeersystemen (AardingParkingSystems, voor het gestapeld opbergen van
auto’s in parkeerinstallaties) en zijn leverancier in autoliften (AardingCarLifts, voor het verticaal transport
van auto’s met inzittenden) die hellingbanen overbodig maken. Zo kunnen ze verschillende liftsystemen
in het gebouw van de klant verzorgen en onderhouden.
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Gedegen dakwerk

Constructief en innovatief

Peter de Boer, oprichter van De Boer Dakbedekkingen, legt

Sänger IBCT is op verzoek van Korfker Architecten al in de

uit hoe zijn bedrijf zich bij het project aansloot. “Mits de prijs

ontwerpfase aangesteld als hoofdconstructeur. Arjan Wijnen,

een beetje in de buurt zat van het beschikbare budget was

directeur en sr constructeur bij Sänger, legt het graag uit.

er een lichte voorkeur voor lokale bedrijven. Wij komen zelf
ook uit Putten. Maar daarnaast werken we al veel langer voor

“De bestaande betonnen hoofddraagconstructie hebben we

hoofdaannemer Van Norel. Zo kwamen wij in beeld.”

in zijn geheel moeten ontleden om achter de gedachtegang
van de constructeur van het oude gebouw te komen. Daarna

Een behoorlijk waterdicht bestek lag ten grondslag aan deze

rekenden we het resultaat opnieuw door om sterkte en stijf-

klus. Alles werd van tevoren uitgebreid en gedetailleerd uit-

heid van het huidige gebouw te kunnen bepalen. Van daaruit

gewerkt. Vanaf de zomer van 2018 zat De Boer zelf ook al aan

stelden we vast welke voorzieningen er additioneel nodig

tafel. In de kerstvakantie werden de eerste werkzaamheden

waren om de hoofddraagconstructie te waarborgen. Met de

aan het dak uitgevoerd, precies volgens het bestek. “Nieuw-

gewenste nieuwe situatie op ons netvlies. Deze klus week af

bouw en renovatie zijn niet altijd zo in elkaar verweven als

van de standaard constructieve werkzaamheden die we als

hier bij het gemeentehuis”, gaat De Boer verder. “Het karkas

internationaal opererend bureau vaak uitvoeren. Voor het

is blijven staan en vervolgens geheel opnieuw bekleed. Het

nieuwe gedeelte van het gemeentehuis hebben we uiteraard

dakwerk is op een gelijke wijze doorgetrokken. Een groot

wel een geheel nieuwe constructie berekend en getekend.”

gedeelte is dus renovatie van de bestaande situatie. Verder is

Als raadgevend en oplossingsgericht ingenieursbureau voor

een flink stuk aangebouwd. Opgebouwd, om precies te zijn.

constructief advies en berekeningen in de bouwkundige

Door de gedegen voorbereidingen zijn wij geen echte veras-

en civiele techniek was dit project Sänger IBCT op het lijf

singen tegengekomen tijdens de rit, dat is wel zo prettig.”

geschreven. Niet voor niets luidt het motto: ‘Constructief en
innovatief, uitgerekend de sterkste’.

Constructief
& Innovatief,
Uitgerekend
de sterkste!

CONSTRUCTIEADVIEZEN : CONSTRUCTIEONTWERPEN : CONSTRUCTIEBEREKENINGEN
TWENTEPOORT OOST 42-10 | 7609 RG ALMELO
WWW.SANGER-IBCT.NL | INFO@SANGER-IBCT.NL | 0546 - 639 020

Compact

Maatwerk

Duurzaam

Flexibel schakelen
Schildersbedrijf KJ Coenen & Zn deed mee met de
aanbeste-ding van aannemer Van Norel voor het

Twentse passie
voor staal

behang- en schilder-werk. Karel Coenen, zoon van

Het creëren van een gastvrij en transparant gebouw;

zoon, vertelt: “De werkelijke opdracht kwam toen

dat was een van de belangrijkste uitgangspunten in

de klus richting afbouw liep. Gelukkig zijn we zeer

de renovatie van het gemeentehuis in Putten. Vanuit

flexibel en gewend te schuiven met onze projec-ten

de professionaliteit van Tasche Staalbouw en Tasche

om de eigen medewerkers op tijd vrij te maken.

Stalen Trappen is hier een bijdrage in geleverd, wat zich

Binnen twee weken gingen we van start.”

uit in een aantal karakteristieke, warme elementen.

Naast de beglazing aan de binnenkant had de

trap, spreekgestoelte en balustraden. Deze onderdelen

opdracht vooral betrekking op het behang- en

zijn voorzien van een coating in een Cortenlook uitstra-

schilderwerk van de nieuwbouw. “Daar bleef het
niet bij”, gaat Coenen verder. “Aan het einde van
het project pakte Schildersbedrijf KJ Coenen & Zn
bijna het gehele bestaande gedeelte van het
gemeentehuis aan. Door goede samenwerking met
Van Norel en de architecten die de
wandafwerkingen vaststel-den, verliep dit
bijzonder soepel. Zo zijn naast alle bestaande

Bijvoorbeeld de Cortenstalen omranding van de vlucht-

ling. Dit geeft de uitstraling van Cortenstaal maar het
is uitgevoerd in gecoat profielstaal. Bij het spreekgestoelte zijn aan de voorzijde laser gesneden platen
aangebracht met het logo van de gemeente Putten.
Bij de overgangen tussen de platen met laser gesneden logo komt het zeer nauwkeurig. In overleg met de
architect en opdrachtgever zijn hier aanpassingen in
doorgevoerd voor het ultieme resultaat.

hallen ook de burgemeester- en wethouderkamers
geheel overgeschilderd.” De werkzaamheden zijn
zelfs nog verder uitgebreid. “Op maandag
schilderden we de toren van de Oude Kerk, pal
naast het gemeentehuis, snel nog even. Op
woensdag bezocht prinses Beatrix namelijk beide
plekken voor de jaarlijkse herdenking.”
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Tekst: Astrid Berkhout

Tijdloos en
duurzaam
Distributiecentrum met uitstraling
voor HAMU Automaterialen

Vanwege de gunstige ligging en
bereikbaarheid was Bedrijvenpark H2O
een logische keuze als locatie.

Opdrachtgever
HAMU Automaterialen, Harderwijk

Staalbouw
H.J. Polinder, Nunspeet

Stellingen
S-Team Business Solutions B.V., Asperen

Architect
Witteveen Architecten, Apeldoorn

Grond- en straatwerk
Van Werven, Oldebroek
Brandpreventie
HooVos Brandbeveiliging B.V.,
Amerongen

Schilderwerk
Van den Berg Schilders, Apeldoorn

Dak- en wandbeplating
Acoma, Duiven

Bouwprogramma
Distributiecentrum (inclusief bandenhotel)

Hoofdaannemer
Boezewinkel & Mulder Bouw,
Voorstonden
E-installaties
Varego Elektrotechniek, Eerbeek
W-installaties
Carool Installatiebedrijf, Klarenbeek

Betonvloeren
Schipper Vloeren, Beemte Broekland

Stukadoor
P. Brouwer, Apeldoorn

Bouwperiode
Januari 2019 - september 2019
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DC Hamu • Hattemerbroek

Het gaat goed met HAMU Automaterialen. De afgelopen jaren is het bedrijf flink gegroeid,
met inmiddels 9 vestigingen in het hele land. Om tegemoet te kunnen komen aan die groei,
is een nieuw distributiecentrum gerealiseerd op Bedrijvenpark H2O in Hattemerbroek. Niet
alleen HAMU Epe verhuist hier naar toe, ook het bandenhotel dat voorheen gevestigd was
in Putten krijgt hier een plek.

Magazijninrichting
op maat

Klimaatregeling op z’n
duurzaamst

In het nieuwe distributiecentrum van HAMU moet natuurlijk

Bouwbedrijf Boezewinkel & Mulder Bouw gaf Carool Instal-

veel materiaal worden opgeslagen. S-Team BV uit Hardenberg, een specialist in magazijn- en winkelinrichting, is in de
arm genomen om dit mogelijk te maken.
S-Team BV levert al jaren de stellingen voor HAMU. “Uit die
ervaring hebben we kunnen putten voor dit project”, aldus
Rick Hakkers van S-Team BV. “We hebben een groot onderdelenmagazijn gebouwd van in totaal drie etages van ieder
600 m2. Het is samengesteld uit diverse soorten stellingen
en inclusief bandenlift.” In de showroom zijn een balie en
winkelstellingen geïnstalleerd. “En wel op zo’n manier dat de
looproute naar de materialen voor de medewerkers steeds
zo kort mogelijk is.” In de bandenopslag - die plaats moet
bieden aan circa 34.000 banden - zijn dan ook stellingen van
negen meter hoog gebouwd, om zo optimaal gebruik te maken van de hoogte. “Verder hebben we aanrijdbeveiligingen
aangebracht in het gebied waar de heftrucks rijden. Al met
al zijn we heel blij dat HAMU ons weer het vertrouwen heeft
gegeven om de klus te klaren.”

latiebedrijf uit Klarenbeek de opdracht om een prettig leef-

en werkklimaat te realiseren in het nieuwe bedrijfspand van
HAMU Automaterialen. Letterlijk iedere vierkante meter is
benut voor de beste, duurzame klimaatregeling.

“Wat in het nieuwe pand niet mocht ontbreken is o.a. een

energie-efficiënt en gebruiksvriendelijk vloerverwarmings-

systeem”, aldus Leroy Beekman van Carool Installatiebedrijf.
Dit is aangesloten in combinatie met een warmtepomp die
op milieuvriendelijke wijze voorziet in verwarming of bij

gelegenheid voor koeling. “Dit is een mooie, duurzame en

energiebesparende oplossing voor de gasgestookte CV-ketel,
aangezien de warmtepomp voor een groot deel gebruik

maakt van hernieuwbare energie uit de omgeving.” Daar-

naast is er een WTW unit aangebracht als onderdeel van de
balansventilatie. “Hiermee kan enorm op de stookkosten

worden bespaard, omdat het rendement van het ventilatiesysteem met warme terugwinning erg hoog is.” Een pers-

luchtinstallatie stond eveneens op de to-do-list. “Perslucht

is een kostbare energiedrager. Met uiterste precisie zorgen
wij dat het opwekken en distribueren op een zo efficiënt

mogelijke en veilige manier gebeurt, om de beste persluchtkwaliteit en –afname te waarborgen.”

Vakmanschap van hoge kwaliteit
Onze sleutelwoorden: klantgerichtheid, pragmatisch, snelle reactietijd,
service gericht, bieden van efficiënte oplossingen, gecertificeerde producten.

Totaalleverancier van magazijn en winkelinrichting
S-Team B.V.
Koningsspil 31 7773 NJ Hardenberg
0345-623087
www.s-teambv.nl
info@s-teambv.nl

Elsbosweg 64
7381 BJ Klarenbeek
Tel: 055-5429806
www.caroolinstallatiebedrijf.nl
info@caroolinstallatiebedrijf.nl

Het nieuwe pand bestaat feitelijk uit 2
delen: Een bandenhotel van 1.933 m2 en
een distributiecentrum van 1.267 m2.

Letterlijk iedere vierkante
meter is door Carool
Installatiebedrijf benut
voor de beste, duurzame
klimaatregeling.

Bedrijvenpark H2O is een regionaal
bedrijvenpark van 50 hectare, dat ligt
langs de snelwegen A28 en A50 bij het
knooppunt Hattemerbroek. Vanwege
de gunstige ligging en bereikbaarheid
was deze locatie een logische keuze van
HAMU Automaterialen. Het is de perfecte
plek om klanten in de regio te voorzien
van allerhande automaterialen, gereedschappen en banden.

Beloftes waarmaken
Het ontwerp voor de nieuwbouw is van
de hand van Witteveen Architecten uit
Apeldoorn. Het vormt het uitgangspunt
voor hoofdaannemer Boezewinkel &
Mulder Bouw uit Voorstonden, die al
vroeg in het proces de touwtjes in handen nam bij de uitvoering. “Dat vinden
we ook belangrijk”, aldus Niels Mulder
van Boezewinkel & Mulder Bouw. “Wij
investeren graag meer tijd in het voortra-

ject, dan is voor de klant meteen duidelijk wat we kunnen leveren en kunnen
we de gedane beloftes ook waarmaken.
De hoofdvestiging in Harderwijk hebben
wij ook gebouwd, vandaar dat HAMU ons
wist te vinden.”

Twee delen
Het nieuwe pand bestaat feitelijk uit 2
delen: Een bandenhotel van 1.933 m2 en
een distributiecentrum van 1.267 m2.
“Tussen de twee delen staat een brandmuur die de kans op brandoverslag tot
een minimum beperkt. Het tussenlid
is helemaal van glas. De maatvoering
hiervoor kwam nauw, met puien van een
kleine 10 meter breed en ruim 7 meter
hoog.” Het bandenhotel is voorzien van
stellingen en wordt voor het overgrote
deel benut voor de opslag van banden.
Verder is er een kantine, ruimte voor
eventueel kantoorplekken en een tech-

niekruimte. Op het dak zijn bovendien 3
energiezuinige warmtepompen geïnstalleerd. Het distributiecentrum bestaat
wederom voor het grootste gedeelte uit
stellingen, evenals aparte ruimtes voor
o.a. aanlevering en bevoorrading. Daarnaast is er een showroom van 420 m2.
“Aan de achterzijde is nog een nachtsluis
aangelegd zodat ook ’s nachts materialen
kunnen worden aangeleverd.”

Tijdloos en duurzaam
“Het is een immens gebouw van in totaal
3.200 m2. De zorg waarmee de materialen voor de buitengevel zijn uitgezocht
- tijdloos en duurzaam - is bijzonder. De
buitengevel is voorzien van prachtige
zinken bekleding, dezelfde die ook is gebruikt voor HAMU Harderwijk. Een mooi
geheel, dat het gebouw een uitstraling
geeft die past bij deze toplocatie.”
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Optimale
brandveiligheid
Brandveiligheid is natuurlijk ook een issue bij
het nieuwe distributiecentrum van HAMU

Energiezuinige
LED-verlichting

Automaterialen. Om te zorgen dat het pand
voldoet aan alle eisen op het gebied van brandveiligheid is HooVos Brandbeveiliging, een

Het nieuwe pand van HAMU Automaterialen voldoet ook op

specialist uit Amerongen, ingeschakeld.

het gebied van elektrotechniek aan hoge eisen op het gebied
van o.a. duurzaamheid. Mede dankzij het vakwerk van Varego
Elektrotechniek uit Eerbeek.

“HooVos streeft er naar klanten zo veel mogelijk te ontzorgen, HooVos kan dan ook alles op

“Begin 2019 hebben we op basis van het wensenlijstje

het gebied van brandpreventie op zich nemen,

van HAMU het ontwerp gemaakt voor de complete elek-

van a tot z”, aldus Geert Musch van HooVos

trotechnische installatie”, vertelt Norbert Goedkoop van
Varego Elektrotechniek. Overal in het gebouw, zowel in het

Brandbeveiliging. “Bij voorkeur worden we in

bandenhotel als de showroom en het onderdelenmagazijn

een zo vroeg mogelijk stadium bij een project

(bij de laatste ook in de gangpaden tussen de stellingen), is

betrokken. We hebben in dit geval vooral geke-

energiezuinige LED-verlichting aangebracht. Energiezuinig
dus en kostenbesparend. In het bandenhotel is de verlichting aangesloten op een aanwezigheidsmelder. Buiten is
eveneens LED verlichting geïnstalleerd. “Daarbij hebben we
er specifiek voor gezorgd dat de logo’s worden uitgelicht,
zodat deze vanaf de nabijgelegen A28 goed zichtbaar zijn.”
Uiteraard mag ook een brandmeld- cq ontruimingsinstallatie

ken met welke maatregelen we de brandveiligheid konden optimaliseren.” Zo heeft HooVos
o.a. de staalconstructie bekleed met brandwerende beplating. Verder is een vlamscherm
gemonteerd onder het dak. Dit moet voorko-

in een pand als dit niet ontbreken. “Bijzonder was verder de

men dat een eventuele brand overslaat van het

uitstekende samenwerking tussen de betrokken partijen.

ene naar het andere deel van het gebouw. “Ten

We hebben even snel moeten schakelen omdat de stellingbouwer wat vertraagd was maar we zaten al gauw weer op
schema. Samen hebben we iets moois gerealiseerd.”

slotte hebben we bij de technische installaties
de doorvoeringen brandwerend afgedicht met
een speciale pasta, zodat de brand zich niet
door de voegen en doorvoeringen verspreidt, en
hebben we brandmanchetten aangebracht over
kunststof leidingen. In een logboek hebben we
precies bijgehouden wat we wanneer en waar
hebben gedaan, inclusief voor-en-na foto’s. Zo
is voor de klant inzichtelijk welke vaak niet zo
zichtbare maatregelen wij hebben genomen
om de passieve brandwerendheid van het pand

Industries

Varego - Eerbeek - (0313) 65 28 92 - www.varego.nl

te vergroten.”

Kwalitatief hoogwaardig stucwerk
Al jaren verzorgt Stukadoorsbedrijf P. Brouwer uit Apeldoorn
het stucwerk voor Boezewinkel & Mulder Bouw, zo ook bij

het nieuwe distributiecentrum van HAMU Automaterialen.

“Een welkome afwisseling op onze andere projecten”, aldus
Patrick Brouwer.

“Wij zijn gespecialiseerd in renovaties en luxe nieuwbouw
projecten”, vervolgt Patrick. “We houden ons bewust verre

van de grote serie bouw. In bijvoorbeeld een luxe eengezinswoning, landhuis of villa komt ons stucwerk veel beter tot

z’n recht.” Deze houding zegt iets over de passie waarmee Patrick en zijn vertrouwde netwerk van stukadoors (waaronder
zijn broer) hun vak uitoefenen. In het geval van HAMU heeft

het bedrijf de kantine in het bandenhotel en de toiletruimte,
entree, ontvangsthal en het onderdelenmagazijn in de dis-

tributiehal gestukt. “We hebben alleen gewerkt met stuc op
gipsbasis voor een mooi glad en egaal effect. Door gebruik
te maken van een gipsspuitmachine konden we snelheid

maken, we maakten wel 120 tot 130 meter per dag. Maar wat
voor ons belangrijker is: Het ziet er allemaal super strak uit.
We zijn dan ook zeer tevreden met het eindresultaat!”

Uw partner in bouwen!

staal- en constructiebedrijf

utiliteitsbouw

gereedschappen

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

rvbgroep.nl
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Tekst: Ton van de Laar

Oplevering tweede fase eind 2019

Agora 21B in
sneltreinvaart
gerealiseerd
In twee fasen realiseert Willy Naessens
Industriebouw BV in opdracht van Heylen
Warehouses het logistiek centrum Agora
21B van 70.000 m2, dat verhuurd zal
worden in eenheden vanaf 10.000 m2. Het
bedrijfsgebouw met kantoren staat op een
fraaie zichtlocatie langs de A17, aan de rand
van industrieterrein Borchwerf II te OudGastel. De eerste fase is in 2017 opgeleverd.
De tweede fase, ongeveer 23.500 m2, wordt
momenteel gebouwd en zal nog dit jaar
worden opgeleverd.

Logistiek centrum Agora 21B staat
op een fraaie zichtlocatie langs de
A17, aan de rand van industrieterrein
Borchwerf II te Oud-Gastel.

Opdrachtgever
Heylen Warehouses, Herenthals (B)
Architect
Wastiau & Co, Westerlo (B)
www.wastiau.be
Hoofdaannemer
Willy Naessens Nederland BV, Nieuwkuijk

Leverancier prefab beton
Willy Naessens Industriebouw,
België-Nederland-Frankrijk
Leverancier bedrijfsvloeren
Hiber Betonvloeren BV, Sint-Oedenrode
Stalen dakplaten en gevelbekleding
Damu Systeembouw B.V., Waspik

E-installaties
Welec Electro Techniek, Westerlo
Bouwprogramma
Uitbreiding logistiek centrum
Bouwperiode
Februari 2019 – najaar 2019
Bruto vloeroppervlak
23.500 m2
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Agora 2 • Oud-Gastel

In Agora 21B komen alle voorzieningen die
horen bij een modern logistiek centrum,
met o.a. iedere 1.000 m2 een laaddock.
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Het pand beschikt over een super vlakke betonvloer
die er voor zorgt dat reachtrucks probleemloos met
pallets op tien meter hoogte kunnen manoeuvreren.

Logistiek centrum Agora 21B wordt door
Willy Naessens gebouwd volgens een
hybride opzet met gebouwhoge prefab
betonnen kolommen en eveneens prefab
betonnen dakliggers, waarop een stalen
dak wordt gelegd. Tegen de gevels zit
deels geïsoleerde prefab beton wanden
en deels sandwich gevelbeplating. Willy
Naessens is verantwoordelijk voor het
gehele bouwproces na de bouwkundige
ontwerpfase. Een groot voordeel, volgens
bouwplaatsmanager Jan Willem Bodegom, die de tweede fase begeleidt. “We
verzorgen alles zelf: De engineering, de
productie, het transport en de montage.”

Geoliede machine
De prefab betonnen elementen worden
in de eigen fabrieken van Willy Naessens
in België vervaardigd om vervolgens ook
door eigen montageploegen geplaatst te
worden. Voor onderdelen als de stalen
daken en de gevelbekleding werkt het
bedrijf met een groep vaste onderaannemers. Bodegom: “Vaste partners,
waarmee je kunt lezen en schrijven. Zij
weten wat er van hen verwacht wordt en
wat ze van ons kunnen verwachten. Ze
weten in welke volgorde we bouwen en
hoe we bouwen. Zo ontstaat een geoliede
machine, waarbij niemand op elkaar

hoeft te wachten. En als er iets misgaat,
of er gebeurt iets onverwachts, dan
zijn we met ons allen in staat om daar
adequaat op in te spelen. Zo weten we
een hoge productiesnelheid te bereiken
en een gebouw in korte tijd te realiseren. Daarbij helpt het ook, dat we al
vaker voor opdrachtgever Heylen Group
gewerkt hebben.”

Ideale voorzieningen
Agora 21B krijgt alle voorzieningen die
bij een modern logistiek centrum horen.
Zo is er per 1.000 m2 een laaddock
beschikbaar en heeft de hal een vrije
hoogte van ruim twaalf meter. Een super
vlakke betonvloer, aangebracht door
Hiber Betonvloeren BV, zorgt ervoor dat
reachtrucks probleemloos met pallets op
tien meter hoogte kunnen manoeuvreren. Ook de ligging van Industrieterrein
Borchwerf II is ideaal, tussen de wereldhavens van Rotterdam en Antwerpen
en met een directe aansluiting op het
snelwegennet van Nederland en België.
Bodegom verwacht dat alles snel verhuurd zal zijn. “Dan kunnen wij met de
huurderswensen aan de slag”, besluit hij.

Er is gekozen voor een hybride constructie,
met tegen de gevel deels geïsoleerde
prefab beton wanden en deels sandwich
gevelbeplating.
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Gastenhuis Dreyenoord • Oosterbeek

Historisch,
duurzaam én
energiezuinig
Hotel Dreyeroord vervangen door
Gastenhuis voor dementerenden
De Amsterdamse vastgoedontwikkelaar Amvest bouwt verspreid over het land zogenaamde
‘Gastenhuizen’; kleinschalige woon-/zorgcomplexen voor dementerenden. Bouwbedrijf Van
Grunsven, met vestigingen in Erp en Nijmegen, is verantwoordelijk voor de realisatie van het
Gastenhuis Dreyeroord in Oosterbeek. Op een wel heel bijzondere plek…

“Tot vorig jaar stond hier Hotel Dreyeroord”, vertelt Peter van Esch, projectleider bij Van Grunsven. “Aan het eind van
de Tweede Wereldoorlog, ten tijde van
de Slag om Arnhem, was in het hotel het
hoofdkwartier van de Geallieerde troepen gevestigd. De Engelstaligen hadden
moeite met het uitspreken van de naam
Dreyeroord en noemden het hotel ‘The
White House’. Zo is het ook de geschiedenisboeken in gegaan.”

Dicht bij de oorsprong
Samen met diverse partijen ontwikkelde Amvest een basisontwerp voor de
gastenhuizen. “Gezien het historische
belang van het hotelgebouw in Oosterbeek was er in de aanloop veel verzet
tegen de sloop. Uiteindelijk is met hulp
van een plaatselijk architectenbureau,
Weusten Liedenbaum Architecten, een
goed werkbare oplossing gevonden. Zij
verzorgden een ontwerp dat in uiterlijk
en uitstraling zeer dicht bij het oorspronkelijke gebouw komt.“
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Ruimte, rust en zorg
Begin 2018 kon de sloop beginnen en
eind oktober 2019 werd de nieuwbouw
opgeleverd. “Nu staat er een prachtig
pand. Daarin is allereerst ruimte voor
een appartement, geschikt voor een
zorgechtpaar. Daarnaast zijn er twintig
eenheden voor de bewoners, waarvan
enkele voor twee personen. Verder zijn
er diverse algemene ruimtes, waaronder
een woonkamer en de ‘sociëteit’, een
bibliotheekachtige ruimte waar men zich
kan terugtrekken als er behoefte is aan
rust. Er is kantoorruimte voor het personeel en er is een kapsalon ingericht.” Een
deel van de tuin is afgeschermd, zodat
ook de dieper demente bewoners naar
buiten kunnen zonder te verdwalen.
“Overigens moest de tuin voorafgaand
aan de bouw onderzocht worden op
eventuele niet ontplofte explosieven uit
de Tweede Wereldoorlog.”

Historische uitstraling, moderne
energiehuishouding
Ondanks de specifieke opdracht bleef
veel van het basisidee van het Gastenhuis overeind. “Er lag een uitgebreid
bestek waarin automatisch rekening
gehouden was met zaken als duurzaamheid en energiezuinigheid.” Eind oktober
is Het Gastenhuis Dreyeroord turnkey
opgeleverd. Bouwbedrijf Van Grunsven is
onderdeel van de Van Grunsven Groep,
een landelijk opererende organisatie met
150 mensen in dienst die samen zorgen
voor een jaaromzet van ongeveer 80
miljoen euro. Van Grunsven bouwt gemiddeld 550 woningen per jaar, diverse
zorgcomplexen, winkels en kantoren en
is daarnaast gespecialiseerd in utiliteiten
voor de paardensport.

Tekst: Bert Vooijs

In het uitgebreide bestek werd
automatisch rekening gehouden
met zaken als duurzaamheid en
energiezuinigheid.

Opdrachtgever:
Amvest, Amsterdam

Lijmwerk
R. Habraken Lijm- en Metselwerken,
Eerde

Bouwopgave
Sloop hotel en nieuwbouw woon/zorgcomplex

Bestrating, beplanting
BTL, Apeldoorn

Bouwoppervlak
1.400 m2

Constructeur
Lucassen Bouwconstructies, Hengelo

Grondwerk
Aannemingsbedrijf Vink, Overasselt

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf van Grunsven Erp B.V.,
Erp/Nijmegen

Metalen draagconstructie
Metaalbedrijf Kaal BV, Didam

Bouwkosten
Circa € 2.800.000 euro (exclusief
explosievenonderzoek)

Architect
Weusten Liedenbaum Architecten,
Arnhem

Bouwperiode
ultimo 2017 tot eind oktober 2019

E- en W-Installaties
Ponsioen BV, Alphen aan den Rijn
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Gastenhuis Dreyenoord • Oosterbeek

Ponsioen Installatie
Techniek vaste
partner bij bouw
Gastenhuizen Amvest
Alle gebouwgebonden installaties voor sanitair, klimaatbeheersing, verlichting, brandmelding en zonnepanelen in
Gastenhuis Dreyeroord te Oosterbeek zijn verzorgd door
Ponsioen Installatie Techniek uit Alphen aan den Rijn.
Opdrachtgever Amvest kiest bewust voor Ponsioen. Projectleider Joost Koole over die samenwerking: “In 2014 werden
we betrokken bij het basisontwerp voor de ‘Gastenhuizen’ die
Amvest ontwikkelt. Officieel is Het Gastenhuis in Oosterbeek
het vijfde dat we helpen realiseren.”
De opdrachtgever wil geen zichtbare installaties en ook
geen verlaagde plafonds in de appartementen, behalve in de
Voorafgaand aan de bouw moest
de tuin onderzocht worden op
eventuele niet ontplofte explosieven
uit de Tweede Wereldoorlog.

badkamers. ”Wij verwerken dus alle installaties in het beton
en de wanden. Dat vergt goede afstemming met architect
en aannemer. Daarom is het goed dat we vanaf het eerste
ontwerp betrokken zijn bij de projecten.” Wat betreft sanitair
verzorgde Ponsioen meer dan keramiek en kranen: “Ook
waterleidingen, riolering en hemelwaterafvoer. Verwarmen
en koelen gebeurt met een grondgebonden warmtepompinstallatie die alleen op de koudste dagen ondersteuning krijgt
van een cv-ketel. Qua investering en
energiezuinigheid is deze installatie
optimaal afgestemd. Als we opleveren, is het pand klaar om in te huizen
en met een paar dagen operationeel.
Alles zit er al in en is compleet getest
en gecertificeerd. Van verlichting

Adviseren & ontwerpen
Sanitair techniek
Klimaat techniek
ICT
Elektrotechniek

Contactgegevens:
Tankval 34
2408 ZC Alphen aan den Rijn
Telefoon:
0172-432661
Website:
www.ponsioenbv.nl

tot de toiletrolhouders aan toe.
Vervolgens pakken we het beheer
en onderhoud van de installaties op.
Wij komen nog tot jaar en dag in
Oosterbeek.”

Gelijmde kalkzandsteenelementen in constructie
Het ontwerp komt in uiterlijk
en uitstraling zeer dicht bij het
oorspronkelijke gebouw dat op
deze plek stond: Hotel Dreyeroord.

De draagmurenconstructie in Gastenhuis Dreyeroord te
Oosterbeek is grotendeels opgetrokken uit gelijmde kalkzandsteenelementen. De constructie werd gelijmd door R.
Habraken Lijm- en Metselwerken uit Eerde - Veghel.
“Dan heb je het bijvoorbeeld over alle draag- en binnenmuren en trappenhuis”, aldus Richard Habraken. Habraken verzorgt lijm- en metselwerken voor openbare gebouwen, utiliteit en woningbouw. “Het oorspronkelijke ‘Hotel Dreyeroord’
fungeerde als hoofdkwartier van de Geallieerden tijdens
de slag om Arnhem in 1944. Daarom is de herbouw van dit
gebouw, Gastenhuis Dreyeroord, belangrijk voor Oosterbeek.”
Habraken werkt samen met andere ZZP’ers en hoofdaannemers als bouwbedrijf Van Grunsven. “Ik leer de mensen op de
werkvloer bij Van Grunsven steeds beter kennen en andersom. Onlangs, na de bouwvak, leverden we bijvoorbeeld
30 woningen op aan de Parklaan in Vlijmen. Daarvoor was ik
onder meer betrokken bij 76 koop- en 18 huurwoningen ‘De
Grassen’ te Vlijmen, 14 woningen ‘Steenoven ll’ te Mariaheide en 19 woningen ‘ParkZicht’ te Boekel.”

R. HABRAKEN
LIJM- EN METSELWERKEN

Telefoon: 06-11284277
E-mail: r.habrakenlijmenmetselwerken@gmail.com

Eind oktober is Het Gastenhuis
Dreyeroord turnkey opgeleverd.

Ondergrondse
wateropslag
Vanaf de ontwerpfase was BTL nauw betrokken bij de
nieuwbouw van het Gastenhuis Dreyeroord in Oosterbeek.
Als geselecteerde partij maakt BTL met regelmaat bij andere
projecten van opdrachtgever Amvest zijn opwachting.
Het geheel van de opdracht aan BTL vond plaats op basis
van ‘Design & Construct’, vertelt Frank ten Dam: “Alles in
eigen beheer, ook de uitvoering. Dat is de kracht van BTL.”
Bouwkundig is het Gastenhuis eind september 2019 opgeleverd. “Nu zijn wij aan zet. Met grondwerk, infra (bestrating,
riolering en drainage) en als afsluiting de groenelementen.
We zorgen dat er voldoende water behouden blijft op het
terrein; in ondergrondse infiltratiekratten. Samen met BTL
Bomendienst hebben we gekeken naar de inpassing van bestaande bomen op het terrein.” Dit is goed gelukt, aldus Ten
Dam. “Het terrein kent veel hoogteverschil op een relatief
klein oppervlak. Dat is uitvoeringstechnisch een behoorlijke
uitdaging!”
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Funderingsvoorbereiding,
rioolaansluitingen en
ander grondwerk
Bij de bouw van Gastenhuis Dreyeroord – en eerder bijvoorbeeld in Leusden – verzorgt Aannemingsbedrijf Vink uit
Overasselt het grondwerk.

“Wij zijn een soort huisonderaannemer van Van Grunsven”,
aldus Sander Vink. In het beginstadium maakte Vink de

bouwput klaar voor het boren van funderingspalen. “Ver-

volgens hebben we de put opgeschoond voor de fundering.

Toen dat klaar was, hebben we het terrein weer vlak gemaakt
voor verdere bouwwerkzaamheden.” Vink verzorgde riool-

aansluitingen voor ‘vuil’ water en hemelwater. “We plaatsten
twee grote infiltratieputten. Het hemelwater wordt daar
opgeslagen om gedoseerd in de bodem weg te zakken.”

Rond de oplevering van Gastenhuis Dreyeroord kan Vink
weer aan de slag om het ketenpark op te ruimen en de

infrastructuur rond het gebouw weer in de oude staat terug

te brengen. Vink vindt het prettig om regelmatig in dezelfde
samenstelling te werken aan een terugkerend concept. “Je
weet allemaal wat je te wachten staat en blijft je als team
steeds verbeteren voor een optimaal resultaat.”

Tekst: Ton van de Laar

Ook aandacht
voor esthetiek en
brandveiligheid
Duurzaam onderkomen voor zonnepanelengroothandel VDH Solar

De nieuwbouw wordt op de
voor Hercuton kenmerkende
conceptmatige manier
gerealiseerd in prefab beton.

Opdrachtgever
VDH Solar Groothandel BV,
Hazerswoude-Dorp

W-installaties
Valk Airco & Warmtepompen BV,
De Lier

Architect
Visie BV, Monster

Bouwprogramma
Bedrijfshal met kantoorruimte

Bouwperiode
Mei 2019 – eerste kwartaal 2020
Bruto vloeroppervlakte
5.110 m2

Hoofdaannemer
Hercuton, Nieuwkuijk
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Opvallend aan het ontwerp
is het betonnen dak, waarop
uiteraard zonnepanelen worden
geïnstalleerd.

In de huidige tijd is er volop aandacht voor duurzaamheid. VDH Solar uit
Hazerswoude-Dorp, een groothandel in zonnepanelen, doet dan ook goede zaken.
Het bedrijf groeit inmiddels uit zijn jasje. Op het gloednieuwe bedrijventerrein
Green Tech Valley, vlak om de hoek bij de huidige locatie, vond VDH Solar de
ideale plek om een nieuw onderkomen te realiseren.

Hoofdaannemer is Hercuton, dat het
pand bouwt naar een ontwerp van architectenbureau Visie BV uit Monster. Frank
Drijvers is namens Hercuton als projectleider betrokken bij de bouw. Hij vertelt
over het project. “Bij Hercuton zijn we
gespecialiseerd in het conceptmatig
ontwerpen en bouwen van bedrijfshuisvesting in prefab beton. We noemen dat
ook wel LEGOlisering. In het geval van
VDH Solar kwam de opdrachtgever bij
ons met een ontwerp van Visie BV. Daar
zijn we mee aan de slag gegaan en we
hebben het aan kunnen passen naar
ons bouwconcept, zonder dat we daarbij
afbreuk hebben gedaan aan het visuele
plaatje van de architect.”
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Loft architectuur

120 minuten brandwerend

Opvallend aan het ontwerp is het betonnen dak. Daarvoor is gekozen omdat
VDH Solar, hoe kan het ook anders, zonnepanelen op het dak gaat installeren.
Drijvers: “Vanwege die belasting en de
grote overspanning is ervoor gekozen om
deels TT-liggers en deels kanaalplaten
toe te passen.” Ook opvallend, en meer
in het oog springend, is de vormgeving
van het kantoorgedeelte. Dat is gebouwd
in een loft architectuur, met aan de
buitenzijde een glazen vliesgevel over
de gehele hoogte. Binnenin zijn geen
systeemplafonds toegepast, waardoor
alle leidingen in het zicht blijven en zo
deel uitmaken van het interieur. Heel
consequent is ook de liftschacht geheel
transparant uitgevoerd.

Drijvers benoemt tevens een aantal
bijzondere aspecten van de bedrijfshal:
“Die is net als de kantoren voorzien van
vloerverwarming, waardoor er geen losse
heaters nodig zijn. Lichtstraten in het
dak zorgen ervoor dat er zo min mogelijk
kunstlicht hoeft te branden. Verder is een
van de gevels 120 minuten brandwerend
uitgevoerd, dat was nodig vanwege een
toekomstige belending. Die 120 minuten
hebben we gerealiseerd door toepassing van steenwol als isolatiemateriaal
in de sandwich gevelpanelen, waar we
normaal PIR toepassen. Ook steekt de
gevel een flink stuk boven het dak uit,
om brandoverslag te voorkomen.” Naar
verwachting zal het nieuwe onderkomen van VDH Solar begin 2020 worden
opgeleverd.

De airco-specialist aan
het roer

Specialist in airco’s,
warmtepompen &
luchtbehandeling

Valk Airco & Warmtepompen BV uit De Lier verzorgde als
specialist in airconditioning en luchtbehandeling de complete W-installatie voor de nieuwbouw van VDH Solar.
Volgens eigenaar Rens Valk was dat enkele jaren geleden
nog ondenkbaar.

Valk Airco - Warmtepompen
Leemidden 30 | 2678 ME De Lier
T: 0174-257032| M: 06-53590051
info@valkairco.nl | www.valkairco.nl

“Toen bestond een installatie voornamelijk uit loodgieterswerk, sanitair, riolering en centrale verwarming”, vertelt hij.
“Voor luchtbehandeling en airco werd dan een specialist
ingehuurd. Nu beslaat dat laatste vaak het merendeel van
de werkzaamheden. Het is dan ook logisch dat tegenwoordig die specialist wordt aangetrokken als installateur, die
vervolgens voor het loodgieterswerk de traditionele bedrijven inhuurt.” Een omkering van de rolverdeling dus, iets waar
volgens Valk ook aannemers aan moesten wennen. “Dat was
ook bij dit project het geval. Hercuton was in het begin verbaasd dat een airco-specialist in het bouwteam aanschoof,
maar ze waren snel overtuigd van de logica. Zij zagen ook
dat 80% van het installatiewerk ons specialisme betreft. De
samenwerking met Hercuton verloopt dan ook uitstekend.”

Naar verwachting wordt het
nieuwe onderkomen van VDH
Solar begin 2020 opgeleverd.

Tekst: Mats Fortuin

Van ontwerp
tot inrichting

Ziekenhuisapotheek Rijnstate voorzien
van gebruiksklare cleanrooms
Opdrachtgever
Rijnstate ziekenhuis, Arnhem

Hoofdaannemer
ClimaTech bv, Nijkerk

Ontwerp en engineering
Februari 2018 – september 2018

Architect
Gortemaker Algra Feenstra, Rotterdam

E & W-installaties
Hoppenbrouwers Techniek, Best

Bouwperiode
Oktober 2018 – juli 2019

Adviseur bouwmanagement
Altavilla B.V., Best

Bouwprogramma
1600 m2

Bijzonder aan de nieuwe
cleanrooms is de box-in-box
constructie.
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De beste cleanroom voor elk proces
Onafhankelijk, betrouwbaar en flexibel
Zorgenvrij door turnkey levering

Er is zorg gedragen voor
een zo efficiënt mogelijke
inrichting van de cleanrooms.

Al sinds 1990 is ClimaTech de specialist in het ontwerpen en bouwen van cleanrooms.
Het werk begint bij voorkeur met een lege ruimte en een klant die nog niet weet wat
hij of zij nodig heeft. “Zo kunnen we aan de voorkant al meedenken over het ontwerp.
Hieruit volgt een voorstel volledig gericht op het productieproces van de klant”, zo
vertelt projectmanager Jan Donderwinkel.

Ook voor ziekenhuisapotheek Rijnstate
realiseerde het bedrijf uit Nijkerk in
samenwerking met haar partners de
cleanrooms. Het zijn er vier in totaal,
met de daarbij horende sluizen, magazijnen en voorbereidingsruimtes, uiteraard
gebruiksklaar opgeleverd. Het project bij
Rijnstate bestond uit drie onderdelen:
Het realiseren van cleanrooms, kantoren en een instellingsapotheek. Deze
laatste verhuisde tijdens de bouw naar
de Rijnstate locatie in Velp, de bestaande
cleanrooms en kantoren draaiden door
terwijl er werd gebouwd. Vooral het in
productie houden van de bestaande
cleanrooms was een hele uitdaging.
Dankzij een goede fasering is het probleemloos verlopen.

Box-in-box constructie
Bijzonder aan de nieuwe cleanrooms is
de box-in-box constructie. Dankzij de
omloopgang rondom het cleanroomcomplex, met daarin GMP-klasse D en C
ruimtes, zijn de muren van het cleanroomcomplex gegarandeerd lek- en
luchtdicht. Bij het realiseren van een
cleanroom is een schoon bouwproces
van groot belang. De keuze voor kant-enklare stalen wanden die schuiven over
vloersloffen zijn daarom voor ClimaTech
vanzelfsprekend.

Donderwinkel: “Eigenlijk hebben we alles
aangepakt, waaronder ook het ontwerpen en plaatsen van de doorgeef(koel)
kasten en het meubilair. Er is goed nagedacht over een zo efficiënt mogelijke
inrichting. De looproutes zijn zo kort
mogelijk en het aantal omkleed- en overstapzones zijn tot het minimum beperkt.
Verder zijn er beeldschermen geplaatst
waarop de bereider het bereidingsprotocol te zien krijgt. Tal van noviteiten die
het werk van de eindgebruiker makkelijker maken.”

Zo efficiënt mogelijke inrichting
ClimaTech ontzorgde de klant niet alleen
met de bouw van de cleanrooms, het
bedrijf zorgde ook voor de inrichting.
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Eerder
opgeleverd door
transparante
samenwerking

E- en Winstallaties voor
continuïteit en
veiligheid

Het bevorderen en bewaken van de samenwerking en

Het realiseren en onderhouden van elektrotechnische

transparantie. Dat zijn binnen het project Ziekenhuis-

en werktuigbouwkundige installaties in een zieken-

apotheek Rijnstate de kerntaken geweest van Altavilla,

huisomgeving vereist een speciale aanpak. Continuïteit

specialist in bouwmanagement en brandveiligheids-

en veiligheid zijn van groot belang. Daarnaast moeten de

advies. Binnen de aannemerscombinatie ClimaTech en

patiënten, medewerkers en bezoekers zo min mogelijk

Hoppenbrouwers vervulde Altavilla de regisseursrol als
alliantiemanager.
Binnen de zorg is Altavilla een bekende naam. “Voor een
vijftiental ziekenhuizen is Altavilla inmiddels een vaste
relatie”, zo vertelt Roland Simons, senior projectmanager en mede-eigenaar van Altavilla. Rond het einde van
2017 startten de gesprekken over de nieuwbouw van de
ziekenhuisapotheek Rijnstate. De opdrachtgever koos
ervoor om in meerdere dialoogsessies het beste team te
leren kennen. Geen selectie op basis van louter papier en
cijfers, maar ook op basis van persoonlijke aansluiting.
Intensieve communicatie
Het ontwerp kende initieel een fasering in vier stappen.
Gedurende de realisatie moest Rijnstate operatief blijven.
Aangezien alle installaties vervangen moesten worden,
was dit een uitdagende opdracht. Simons: “Tijdens de
uitvoering van de eerste bouwfase werd er steeds intensief gecommuniceerd met de gebruikers en uitvoerenden
over de vervolgfasen. Door volledige openheid en inzicht
in elkaars discipline, ontstond er een nieuw plan. Uiteindelijk hebben we de drie kleinere vervolgfasen omge-

hinder ondervinden van de werkzaamheden. Voor de vernieuwbouw van ziekenhuisapotheek Rijnstate schakelde
men Hoppenbrouwers Techniek in.
Met zelfsturende, gespecialiseerde teams werkte het
bedrijf aan de productieapotheek, de instellingsapotheek
en het kantoorlandschap. Op werktuigbouwkundig gebied
werden onder andere ventilatie, een CV en gekoeld water
installatie en de sanitair installatie aangelegd. Ten behoeve van de cleanrooms is er een luchtbehandelingskast
geplaatst. Voor bepaalde ruimtes paste Hoppenbrouwers
technieken toe om te voldoen aan de strikte temperatuureisen van de opdrachtgever. “In de trial ruimte, waar
de medicijnen worden opgeslagen, moet de temperatuur
constant 24 °C zijn”, zo vertelt projectcoördinator Winstallaties Frank van Sundert. “Hiervoor is een koelinstallatie aangelegd, bestaande uit een cassette unit die
vierzijdig uitblaast.”
Optimaal bedienen van de patiënt
“De E-installaties in ziekenhuizen moeten perfect
werken om de patiënt optimaal te kunnen bedienen”,
aldus projectcoördinator E-installaties René de Bie. Het
E-werk binnen de vernieuwbouw omvatte onder andere

vormd tot één grote vervolgfase. Hierdoor werden kosten

de aanleg van licht-/krachtinstallaties, kabelgoten, een

bespaard op tijdelijke maatregelen en was er minder

datanetwerk en een verlichtingsinstallatie. Tevens zorgde

overlast voor gebruikers en bouwers”. Door deze trans-

Hoppenbrouwers voor het complete bewakingssysteem,

parante manier van samenwerking is het gehele project

bestaande uit toegangscontrole, paslezers, intercom -en

twee maanden eerder opgeleverd.

videofooninstallatie.

De ziekenhuisapotheek werd tevens
voorzien van splinternieuwe kantoren.

T (088) 23 23 500
www.altavilla.nl

Hoppenbrouwers.
Waar techniek leeft.

Hoppenbrouwers is dé technisch dienstverlener voor de markt Ziekenhuizen. Wij zijn
gespecialiseerd in het uitvoeren van alle voorkomende elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden binnen deze branche.

Meer weten over onze dienstverlening?
Kijk dan op hoppenbrouwers.nl

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

Totale energievoorziening
JOULZ, Delft
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Montage prefab beton, gevel- en
dakbeplating
Hardeman van Harten, Lunteren

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

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

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

“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
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 ‘distributiepo-ten’ 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!”

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.

Unibouw is vanaf de allereerste schets
bij dit project betrokken geweest. Als
co-makers heeft Unibouw vooral voor
vaste partners gekozen, partijen op wie
het bedrijf al jaren kan bouwen. Tiemessen: “De moeilijkheid van dit pro-ject
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 buitenterrein extra terreinverharding gekregen,
met name ter plekke van de laaddocks,
en de parkeerplaatsen, maar ook op de
transportroutes.”

Duurzaamheid
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 daglichtkoepels 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.
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Joulz de betrouwbare partner
voor de energievoorziening!
Voor het nieuwe distributiecentrum van GLS in Amsterdam heeft Joulz het compact transformatorstation geleverd en in werking gesteld. Het station is opgebouwd uit een netbeheerdersgedeelte van (Liander) het transformatorgedeelte van Joulz en de laagspanningsverdeler van de klant. Daarnaast heeft Joulz de hoofdmeting voor
het totaalverbruik en de bruto productiemeting geplaatst. De brutoproductiemeting is nodig voor de teruglevering van de zonnepanelen. “Wij hebben al meerdere opdrachten met hoofdaannemer Unibouw BV. uitgevoerd,
die samenwerking verloopt heel prettig”, vertelt Coen Kunz, accountmanager. “Wat dit project bijzonder maakt,
zijn de vele zonnepanelen op het dak van het distributiecentrum. Voor ons lag de uitdaging in het vinden van
de beste aansluiting. Uiteindelijk wil je voor het hoogste rendement gaan en voldoende stroom terug leveren
op het net. Wij zijn al tijdens de voorbereidende fase bij het project betrokken en hebben meegedacht met de
opdrachtgever. Samen met de klant de behoefte bepalen is waar wij als bedrijf heel goed in zijn. Meedenken
en advies geven is de basis van onze dienstverlening. Een gedegen voorbereiding is voor het productieproces
essentieel en scheelt ons een hoop aanpaswerk achteraf. Het station wordt in de fabriek gemaakt, en is zo goed
als plug and play! als het op het werk geleverd wordt.”
“Wij hebben het station met de netbeheerder Liander in bedrijf gesteld. Onze kracht zit hem in het feit dat
wij precies weten welke eisen en regels de verschillende netbeheerders hanteren”, aldus Edwin van der Burg,
projectleider. Dat komt omdat wij jarenlang onderdeel van Stedin Netbeheer zijn geweest. “Het station is nu
in gebruik. Vanzelfsprekend voeren wij jaarlijks onderhoud uit en indien zich storingen of andere calamiteiten
voordoen zijn we met onze 24/7 beschikbaarheidsservice snel aanwezig op locatie.”
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Dak- en gevelbekleding

Email: info@damuprojecten.nl
Website: www.damuprojecten.nl
Telefoon: 0416-561918

Uw partner voor bedrijfsmatig vastgoed

ONDERHOUD

RENOVATIE

VERBOUW

Uw bedrijfspand in
goede staat houden?

Uw gevel, het dak of
het buitenterrein
renoveren?

Uw bedrijfsruimte optimaal
laten aansluiten op
uw wensen?

WIE ZIJN WIJ?

CONTACT

ServicebouwPlus adviseert en ondersteunt
opdrachtgevers van bedrijfsmatig vastgoed.

T:
E:
I:

Hoe? Door u een totaaloplossing te bieden voor
onderhoud, renovatie en verbouwingen. Hierbij
hebben wij één doel voor ogen: ervoor zorgen dat
uw bedrijfspand optimaal aansluit op uw wensen!

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

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

Groepsonderneming van Janssen de Jong

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

