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   Uw partner voor bedrijfsmatig vastgoed

ONDERHOUD RENOVATIE VERBOUW
Uw bedrijfspand in  

goede staat houden?
Uw gevel, het dak of  

het buitenterrein  
renoveren? 

Uw bedrijfsruimte optimaal 
laten aansluiten op  

uw wensen?

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

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

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

Groepsonderneming van Janssen de Jong
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Bedrijfspand Horconex • Poeldijk

Kassenbouwer 
kiest voor 
klasse

Duurzaam én visueel aantrekkelijk
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Tekst: Margot Visser

Opdrachtgever
HORCONEX International BV, Naaldwijk

Architect
HET Architectenbureau, Naaldwijk

Bouwkundige hoofdaannemer
Van Mierlo Bouwprojecten BV,  
Maassluis

E-Installatie
Van Dillen Techniek, ’s-Gravenzande

W-Installatie
Schwagermann Technisch Installatie 
Bedrijf, ’s-Gravenzande

Vliesgevel
Randstad Geveltechniek, De Lier

Grondwerk
Aannemingsbedrijf Verka Grond BV, 
Vlaardingen

Kassenbouwer 
kiest voor 
klasse

Een pand om trots op te zijn, dat 
wilde de Westlandse ondernemer 
Cees van Uffelen. Hij heeft zijn droom 
waargemaakt. De nieuwe huisvesting 
van zijn bedrijf HORCONEX, de 
internationaal opererende leverancier 
van tuinbouwprojecten, is één van 
de meeste duurzame en visueel 
aantrekkelijke bedrijfspanden in het 
Westland.

De inmiddels 68-jarige Van Uffelen, 
oprichter en mede-eigenaar van 
HORCONEX, wilde echt iets moois 
neerzetten. Geen grijze doos maar een 
pand met allure, waarin het prettig 
werken is en relaties goed bediend 
kunnen worden. Dat het duurzaam 
moest worden, was voor hem een 
vanzelfsprekendheid. 
De nieuwbouw, ontworpen door HET 
Architectenbureau en gerealiseerd door 
Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling, staat 
op bedrijventerrein ABC Westland aan 
de N211 in Poeldijk. Het perceel heeft 
een oppervlakte van 9.950 m2 en de 
nieuwbouw bestaat uit 4.600 m2 be-
drijfsgebouw waarvan ongeveer 2.300 
m2  kantoor-, ontvangst-, en 
vergaderruimte en 2.300 m2 hal.

Zilveren coating
Kenmerkend voor het ontwerp zijn de 
witte gevels. Deze hebben een schaak-
bordpatroon van open en gesloten vlak-
ken en zijn voorzien van een zilveren 
metallic coating, waardoor het pand 
afhankelijk van het weer een andere wit 
tint heeft. Het kantoorgedeelte is zeer 
licht en transparant doordat 50% van het 
geveloppervlak uit glas bestaat. Door de 
witte gevelbeplating én dakbedekking is 
de koellast 20% lager. Het gebouw is 
bovendien all-electric; zonnepanelen op 
het dak voorzien in de stroombehoefte. 

Kenmerkend voor het ontwerp 
zijn de witte gevels, deze 
geven het pand allure
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Plannen voor verduurzaming, onderhoud of nieuwbouw met aluminium, 
kunststof of stalen kozijnen en vliesgevels?

Dan zoek je een ervaren meedenker die de modernste systeem- en 
glastechnologie realiseert.

De resultaatgerichte specialisten met de beste oplossing voor uw project.
Meer weten? www.randstadgeveltechniek.nl of bel 0174-700213

Specialist 
in complexe 
geveltechniek
Uniek in zijn eenvoud, zo omschrijft Gerard Ooster-

man van Randstad Geveltechniek B.V. de gevel die zijn 

bedrijf plaatste voor de nieuwbouw van Horconex in 

Poeldijk. “Het ziet er eenvoudig uit, maar dat is het 

niet.”

Hij vervolgt: “Zo was het door de verspringende stijlen 

lastig om de waterhuishouding goed en zo onzicht-

baar mogelijk weg te werken. De architect wilde 

verder graag de panelen uit hetzelfde materiaal als de 

gevelbeplating. Heel mooi, alleen een hele uitdaging 

om dit goed te verwerken. Het derde aandachtspunt 

was een zo strak mogelijke detaillering. We hebben 

een mooi eindresultaat gerealiseerd, mede dankzij de 

goede samenwerking met HET architectenbureau en 

aannemer Van Mierlo.”

Verduurzamen

Juist voor dit soort technisch complexe gevels kunnen 

opdrachtgevers terecht bij Randstad Geveltechniek. 

Niet de grote volumes, maar de uitdagende kleinere 

en middelgrote projecten vormen de kern van de 

orderportefeuille. Oosterman: “We zijn een jong en 

flexibel bedrijf met een schat aan ervaring. Als renova-

tiespecialist zijn we veel bezig met het verduurzamen 

van bestaande vliesgevels en kozijnen, maar ook tech-

nisch interessante nieuwbouwprojecten pakken we 

graag op. Opdrachtgevers weten ons daarvoor steeds 

vaker te vinden.”

Sterk in straatwerk
Het 4.500 m2 grote terrein rondom het nieuwe bedrijfspand 

van Horconex is door Verkade Vlaardingen B.V. voorzien van 

bestrating en terreinverharding. De parkeervakken (500 

m2) zijn bestraat met drainwave klinkers; een open, poreuze 

steen waar water doorheen kan lopen. 

Het hemelwater wordt op deze manier afgevoerd waar het 

valt. Dit type steen is vooral geschikt voor plekken met een 

lage verkeersintensiteit, zoals  woonstraten, speelpleinen, 

fiets- en voetpaden en parkeervakken voor personenauto’s. 

“Het is een mooie, duurzame oplossing voor het beperken 

van wateroverlast door hevige regenbuien”, zegt uitvoerder 

Gert-Jan van der Veen. Verkade Vlaardingen B.V. biedt een 

breed dienstenpakket; wegenbouw, groenwerkzaamhe-

den, grondverzet, terreininrichting, archeologie, bestrating, 

tuinaanleg en rioolwerk. Werken worden zoveel mogelijk 

uitgevoerd met eigen mensen en materieel. Het bijna zeven-

tig jaar oude familiebedrijf staat onder leiding van de derde 

generatie Verkade broers Koos, Jaap en Mark.

http://www.randstadgeveltechniek.nl/
http://www.verkade-vlaardingen.nl/


Luchtwarmtepompen in combinatie met 
een klimaatplafond zorgen voor een 
prettig en energiezuinig binnenklimaat. 
Het gebouw is verder voorzien van LED-
verlichting met bewegingssensoren.

Luxe afwerking
Het is echt iets bijzonders, vindt pro-
jectleider Wim van der Ploeg van Van 
Mierlo Bouw & Ontwikkeling. “Niet zo 
zeer qua constructie, die is traditioneel 
opgetrokken uit een staalconstructie met 
kanaalplaatvloeren. Maar de gevelaan-
passingen maken het heel anders dan de 
standaard bedrijfshal.” Wat hem betreft 
springt vooral het interieur eruit. “Het 
afwerkingsniveau is heel hoog. Comfor-
tabele vloerafwerkingen in combinatie 
met whitewash eiken gangwanden en 
deuren, op maat gemaakt en aan de 
gevel bevestigd meubilair, grote open 
trappen, volledig glazen balustrades, 
plantenzuilen van zo’n vier meter hoog; 
allemaal elementen die zorgen voor een 
chique uitstraling.”

Perfectie
Het project had een bouwtijd van een 
jaar. Flink aanpoten dus voor Van Mierlo, 
die vier maanden na de contractonderte-
kening al is gestart met de bouw. Daarbij 
kwam dat Van Uffelen de lat hoog had 
gelegd. “Samen zijn we gegaan voor per-
fectie, met een prachtig pand als eindre-
sultaat”, aldus Van der Ploeg.

Het kantoorgedeelte is zeer licht 
en transparant doordat maar 
liefst 50% van het geveloppervlak 
bestaat uit glas.

Luchtwarmtepompen in combinatie met een 
klimaatplafond zorgen voor een prettig en 
energiezuinig binnenklimaat, ook in de kantine.
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Noordboulevard • Scheveningen

Herontwikkeling geeft Noordboulevard nieuwe impuls

Opdrachtgever
Strandweg Vastgoed, Den Haag  
(onderdeel van Hommerson) &  
Interparking Group, Rotterdam

Architect
Wim de Bruijn, Rotterdam

Bouwkundige hoofdaannemer
Sprangers Bouwbedrijf BV,  
Scheveningen/Delft

Elektrische en werktuigbouw-
kundige installaties
Unica, Rotterdam

Directievoering
Brink Management/Advies, Rotterdam

Natuursteen
Boot Natuursteen, Lisse

Hoofdconstructeur
Royal Haskoning DHV, Den Haag

Bouwprogramma
700 gebouwde ondergrondse parkeer-
plaatsen
8.000 m2 commerciële ruimte voor 
overwegend horeca

Bouwperiode
Juni 2018 - augustus 2019
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Tekst: Bert Vooijs

pal aan het 
Scheveningse 
strand

Winkels, horeca en 
700 parkeerplaatsen 

Mede door het veelvuldig 
gebruik van natuursteen heeft 
het pand een luxe uitstraling.

De entrees zijn gemaakt van Sütto, een 
specifieke Hongaarse natuursteen, en 
de gevelplinten van Belgisch hardsteen.
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Bijzonder natuursteen
Bij de bouw van horeca en een parkeergarage aan ‘Noordboulevard Scheveningen’ kon hoofdaannemer 

Sprangers Bouw alles wat met natuursteen te maken heeft neerleggen bij Boot Natuursteen uit Lisse. 

“We overleggen goed over wat we van elkaar nodig hebben en gaan dan aan de slag”, aldus Marijn 

Hulman. “Inmeten, produceren, en – meestal gefaseerd – monteren.”

Boot Natuursteen bestaat al sinds 1902. Het begon kleinschalig, met voornamelijk het maken en plaat-

sen van grafmonumenten. Inmiddels kent het bedrijf drie divisies. Naast grafmonumenten verzorgt Boot 

exclusieve interieurs van woningen en bijvoorbeeld luxe jachten. “Denk aan badkamers, vloeren, barbla-

den en dergelijke.” Hulman benoemt ook de derde divisie: Bouw. “Wij produceren en leveren alles voor in 

en om het huis, maar ook voor utiliteitsbouw. Gevelbekleding, vloeren, wandbekleding, vensterbanken en 

naar buiten toe bijvoorbeeld dorpels en waterslagen.” Met andere woorden: Alles wat je in de woning- en 

utiliteitsbouw tegenkomt aan natuursteen.

One stop shop

Boot Natuursteen is landelijk gezien een relatief grote speler in de markt. “Dankzij onze eigen productie-

capaciteit kunnen we snel inspelen op elke vraag van de klant. Omdat we ook zelf monteren, zijn we een 

one stop shop. In de bouwsector zijn op dit moment onvoldoende vaklieden actief. Die leveren wij mee, 

dus voor een opdrachtgever of hoofdaannemer scheelt dat een hoop zorgen.”

Snel schakelen

“Omdat Sprangers Bouw ons al in een vroeg stadium betrekt bij de voorbereiding van projecten als deze, 

kunnen we onze kennis inbrengen”, vervolgt Hulman. “Op die manier beperken we samen de faalkosten 

tot een minimum en komen we tot een mooi werkresultaat. Met onze eigen productielijn kunnen we 

indien nodig heel snel schakelen, ook bij herstel- en renovatiewerkzaamheden.”

Machinaal én handmatig

Voor het werk aan de Noordboulevard te Scheveningen levert en monteert Boot twee types natuursteen. 

“We verzorgen een Belgisch hardstenen borstwering. De montage gebeurt met verlijming. Voor een 

achttal entrees maken we natuurstenen façades, gemonteerd via verankering.” De natuursteen voor de 

entrees heet Sütto, een specifieke Hongaarse steen waaruit in dat land ook het parlementsgebouw is 

opgetrokken. Het ambacht staat centraal bij Boot, maar intussen gaat het bedrijf met de tijd mee. “Wij 

beschikken over een modern, computergestuurd machinepark voor de bewerking van natuursteen. Maar 

als het nodig is, hebben we ook de kennis en ervaring om handmatig de klus te klaren.”
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Casinoketen Hommerson gaf opdracht 
voor een nieuw gebouw met horecage-
legenheden en winkels. De gevel van dit 
pand ligt verder naar voren dan de oude 
bebouwing. De parkeergarage - onder 
het gebouw - en de eerste winkels en 
restaurants openden afgelopen zomer de 
deuren.

Uitnodigend
Het bovengrondse deel kreeg een moder-
ne, transparante uitstraling. Met zwart 
gealuminiseerde kozijnen en bonte 
natuursteen, en veel glas tussen de 
penanten. Een vegetatiedak maakt het 
af. Vanaf de bovenkant - de boulevard 
- lijkt het op een duinlandschap. Vanaf
het strand zie je vooral de uitnodigende
gevel van de commerciële ruimtes. Om
te kunnen bouwen aan het Scheve-
ningse strand is extra expertise nodig.
Bij graafwerkzaamheden kan zomaar
een flinke bom of andere munitie uit de
Tweede Wereldoorlog gevonden worden.
Er was dus, vooral aan het begin van de
bouw, nauw contact met de Explosieven
Opruimingsdienst.

Herontwikkeling boulevard
Het project is onderdeel van de heront-
wikkeling van de Noordboulevard in op-

dracht van de Gemeente Den Haag. Met 
Koninklijke goedkeuring: Bij de onderte-
kening van de samenwerkingsovereen-
komst tussen Hommerson en Interpar-
king in november 2016 was, naast de 
premiers van Nederland en België, ook 
de Belgische Koning Filip aanwezig. De 
nieuwe boulevard is langer en breder en 
heeft een licht gebogen vorm. Hierdoor 
sluit de boulevard meer aan op de kust-
lijn die door duinenrijen aan de noordzij-
de van Scheveningen gevormd wordt. Ter 

hoogte van de keerlus aan het eind van 
de Gevers Deynootweg startte onlangs 
de bouw van een Paviljoen waar volgend 
jaar het Hard Rock Café komt. Als al deze 
werkzaamheden klaar zijn, wordt de 
uiteindelijke schelpen asfaltlaag over de 
gehele Noordboulevard aangebracht. Ook 
aan de inrichting van de boulevard zelf 
- qua verlichting, zitelementen, kiosken
en dergelijke - wordt gewerkt. Voor het
nieuwe winkel- en horecagebouw is een
terrasstrook aangelegd.

Scheveningen • Noordboulevard 

Afgelopen zomer ging de Scheveningse Noordboulevard weer open voor publiek, na een jaar van bouwwerkzaamheden. 
Sprangers Bouwbedrijf B.V. - één van de oudste bouwbedrijven van Nederland, opgericht in 1796 - bouwde een parkeer- 
garage van drie lagen met 700 parkeerplaatsen.
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Metropolitan • Amsterdam

Uitgangspunt was 
verduurzaming 
van het pand

Opdrachtgever
Maatschap Metropolitan, Amsterdam

Architect
Heembouw architecten,  
Roelofarendsveen

Constructeur en adviseur
Peters & van Leeuwen, Gouda

Bouwkundige hoofdaannemer
Heembouw, Roelofarendsveen

Totaal Installateur
Lomans Installatie, Amersfoort BV

Bouwperiode
Januari 2019 – november 2019

Metropolitan
opent zich voor de omgeving
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Tekst: Bert Vooijs

Uitgangspunt was 
verduurzaming 
van het pand

Volgens projectleider Gert-Jan van 
Lubeek voegt een eigen architectuur-
afdeling veel toe aan een bouwbedrijf: 
“Doordat je het hele proces beheerst, kun 
je op ieder onderdeel maximale kwaliteit 
leveren. De architect en de uitvoerenden 
trekken samen op en versterken elkaar.” 
De lijnen zijn kort, aldus architect Klaas 
Melle Brouwer. “We werken integraal 
samen met een gezamenlijk doel.” En het 
voordeel voor de architect zelf? “Bijna 
alles wat wij ontwerpen, wordt daadwer-
kelijk gebouwd.”

Energielabel A++
Dankzij een Quickscan’ is Heembouw 
in staat snel inzichtelijk te maken wat 
de kosten zijn voor de opdrachtgever. 
Metropolitan in Amsterdam is een 50 
jaar oud kantoorpand, aldus Van Lubeek. 
“Onze opdracht was verbetering van het 
energielabel. Na oplevering voert het 
gebouw label A++.“ Het uitgangspunt 
was verduurzaming. “Dit resulteerde 
in hergebruik van het betoncasco, de alu-
minium kozijnen en de gevelpanelen. We 
hebben de focus gelegd op het verhogen 
van de isolatiewaarde van dak, gevel en 
glas. Daarnaast is een volledig nieuwe, 
energiezuinige installatie aangebracht.”

Vorm volgt functie
“Wij maken plekken waar mensen willen 
zijn”, zegt Brouwer. “In dit geval om te 
werken. Zo hebben we veel meer licht in 
het voorheen gesloten gebouw gebracht 
en gezorgd voor meer interactie met 
de directe omgeving. Het kantoor ligt 
aan de rand van de Zuidas. Het zet zich 
niet meer af tegen zijn omgeving, maar 
opent zich juist.” Heembouw maakte ver-
schillende ontwerpen voor het project. 
“Uiteindelijk besloten we dit gebouw al-
leen waar nodig te transformeren, maar 
verder zo veel mogelijk te laten zoals het 
was. Vorm volgde functie bij de uitwer-
king van die plannen.”

‘Van gesloten kolos tot moderne eyecatcher aan de Zuidas’, 
kopt de projectpagina op de site. Dat is niets te veel gezegd. 
Aannemer Heembouw kreeg opdracht voor een duurzame 
transformatie van Metropolitan in Amsterdam en ging als 
ontwerpende bouwer aan de slag met eigen architecten.

Metropolitan is getransformeerd 
tot een modern, duurzaam pand 
met energielabel A++.
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Totaalinstallateur
1918 - 2018

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

WONINGBOUW      ADVIES      UTILITEITSBOUW      RENOVATIE

Slimme installaties
Lomans Totaalinstallateur uit Amersfoort is een familiebedrijf. Volgens John van der Mispel is helpen bouwen 

aan een mooie, schonere en blijvend duurzame planeet ‘echt een dingetje’ bij Lomans. “Dat zit in het DNA van 

de organisatie. Door projecten als de verduurzaming van Metropolitan aan te nemen, dragen we daar aan bij.”

Voor Van der Mispel bepaalt de bouwcombinatie bij dit project, zoals wel vaker, de kracht van het verhaal. 

“Metropolitan Amsterdam is een groot, 50 jaar oud pand. Voor wij aan de slag gingen, heeft Heembouw de 

zaak optimaal geïsoleerd. Wij hebben de installaties gemaakt; installaties die passen bij het gebouw in zijn 

nieuwe staat.” Lomans paste overal LED verlichting toe. Het nieuwe Metropolitan is bovendien volledig gasloos. 

“Warmtepompen voorzien in de warmte- en koudebehoefte in het pand. De installatie erachter werkt op basis 

van behoefte per aparte ruimte.” De bestaande infrastructuur van luchtkanalen bleef voor 90% intact. “Dat kon 

omdat wij werken met inductie-units. Die units maken slim gebruik van de luchtbewegingen in de ruimte. Nu 

kunnen we met minimale luchtinbreng koelen, verwarmen en de mensen die in het gebouw werken van verse, 

gezonde lucht voorzien.”

http://www.lomans.nl/


‘Een sterke bestaande constructie 
biedt mogelijkheden’
Voor de upgrade van kantoorgebouw Metropolitan in Amsterdam bekeken constructeurs van  

Peters & van Leeuwen uit Gouda de bestaande constructie, waarna zij een aantal wijzigingen voorstelden.

 

Het constructie- en adviesbureau werkt in terugkerende samenwerkingsverbanden met hoofdaannemer 

Heembouw.  “We waren er vanaf de eerste bezichtiging bij en bleven betrokken tot de oplevering”, vertelt 

Mack Stolwijk. “Samen keken we wat we wilden met het pand. Hieruit bepaalden we wat de mogelijkheden 

waren. Dat is onze core business; iemand ontwerpt iets, wil iets, en wij kijken of dat constructief haalbaar is.” Bij 

bestaande gebouwen openbaart de constructie zich pas nadat het gebouw helemaal gestript is. “Door de jaren 

heen worden gebouwen aangepast en wijkt de realiteit vaak af van de oorspronkelijke bouwtekeningen.” Het 

nieuwe gebouwontwerp van Heembouw kende een aantal constructieve aanpassingen. “Het gebouw heeft een 

solide constructie, mede omdat het gebouwd is van ter plaatse gestort beton. Dat levert veel mogelijkheden 

op voor aanpassingen in de constructie. Er is vooral veel veranderd aan het entreegebied. Dat werd opener en 

lichter, onder meer door het maken van vloeruitsparingen om vides te creëren.”

Binnen en buiten
De grootste verandering vindt plaats in 
de voorheen gesloten plint. Brouwer: 
“Een publiek toegankelijk werkcafé in 
de plint van het gebouw draagt bij aan 
de verbinding tussen de kantoren en de 
publieke ruimte rondom het gebouw.” 
Van Lubeek beaamt dat: “Dit komt ook 
naar voren in de detaillering. Zo heb-
ben we houten lamellen onder de luifel 
doorgetrokken naar het binnenplafond.” 
Een geslaagd voorbeeld van het doorzet-
ten van sferen van buiten naar binnen 
en andersom.

Korte doorlooptijd
Bij elkaar duurde het project ruim an-
derhalf jaar. Begin januari 2019 begon de 
uitvoering met het oogsten van bestaan-
de, herbruikbare bouwmaterialen uit het 
gebouw. “Na aanpassingen in het casco 
- met name de grotere openingen aan 
de noordzijde - zijn we gaan isoleren. 
Vervolgens is de installatie aangepakt. 
Inmiddels zitten we in de afwerkfase en 
is de oplevering nabij. Begin 2020 is het 
kantoorgebouw weer volop in bedrijf!” 
De balie in de entree komt uit het WTC 

Schiphol. ”Die was daar over en krijgt 
een nieuw leven in Metropolitan.” Van 
Lubeek en Brouwer zijn trots dat Heem-
bouw een dergelijk groot bouwproject in 
anderhalf jaar kan afronden. Van Lubeek: 

“Dankzij procesbeheersing in BIM en 
Lean en de inzet van onze medewerkers, 
leveranciers en onderaannemers hebben 
we dit in zo’n korte tijd kunnen doen.”

Amsterdam • Metropolitan 

Metropolitan is getransformeerd tot 
een moderne eyecatcher aan de Zuidas
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Opslagcentrum Allsafe • Lelystad

ALLSAFE 
Mini Opslag

opent nieuw filiaal in Lelystad

Duurzame verwarming, ventilatie en verlichtingstechnieken

Opdrachtgever
ALLSAFE Mini Opslag Amsterdam BV, 
Amsterdam

Architect
Studio Larkemika, Rotterdam

Contructeur
Ingenieursburo Meijer & Joustra B.V., 
Nijehaske

Bouwkundige hoofdaannemer
Groothuis Bouwgroep, Genemuiden

Trappen
Level Trappen BV, Hoogeveen

Systeem bekleding
Hardeman Van Harten BV, Lunteren

Staalconstructie
Tache Staalbouw, Albergen
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Tekst: Natasja Bijl

ALLSAFE Mini Opslag heeft miljoenen 
euro’s geïnvesteerd om verder uit te 
breiden in de provincie Flevoland. De 
vestiging in Almere barstte uit zijn 
voegen en daarom heeft de snelste 
groeier van mini-opslag van het  
land een tweede filiaal geopend,  
aan Minervaweg 5 in Lelystad.

“Als er een unit vrijkomt, is deze bin-
nen no time weer verhuurd”, vertelt Eric 
Stubbé, CEO van ALLSAFE. De Lelystadse 
vestiging van circa 10.000 m2 heeft in 
augustus de deuren geopend. Inwo-
ners van de provincie Flevoland wonen 
steeds kleiner. Het aantal huizen in de 
provincie met een oppervlakte van 15 tot 
50 m2 steeg de afgelopen vijf jaar met 
25%, zo blijkt uit recente cijfers van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek. Door 
de afname in leefruimte is er een sterk 
groeiende behoefte aan ruimte buitens-
huis. Daar springt ALLSAFE op in door in-
woners ‘die extra kast, zolder of schuur’ 
te geven. Hoofdaannemer in dit project 
is Groothuis Bouwgroep uit Genemuiden, 
een partij die tal van ALLSAFE-vestigin-
gen op zijn naam heeft staan en door 
heel Nederland opereert. Met utiliteits-
bouw als core business.

Ook zakelijke klanten
Vanuit de nieuwe vestiging kan ALLSAFE 
ook zakelijke klanten optimaal bedienen. 
Het aantal grootzakelijke klanten van de 
opslagverhuurder verdubbelde in 2018. 
Datzelfde jaar huurden bovendien 20% 
meer mkb’ers ruimte bij ALLSAFE. Steeds 
meer vertegenwoordigers, monteurs en 
webwinkeleigenaren gebruiken de vesti-
gingen van All SAFE als hub. 

Constructieve samenwerking
Het pand is voorzien van duurzame ver-
warming, ventilatie en verlichtingstech-
nieken. Daarnaast heeft Allsafe bewust 
gekozen voor het gebruik van Cradle-
2Cradle producten in wanden en vloeren. 
“We werken in een bouwteam, partijen 
die goed op elkaar ingespeeld zijn en 
inmiddels exact weten wat de wens van 
de klant is”, vertelt Rudolf Buitenhuis, 
projectleider Groothuis Bouwgroep. “Juist 
doordat we in de voorbereiding zo goed 
zijn, kunnen we een dergelijk pand in 
nog geen half jaar tijd realiseren. Eigen-
lijk zou je kunnen zeggen dat wij bij de 
Allsafe vestigingen met elkaar een be-
paald proces volgen, waardoor alles vlot-
jes verloopt. De vestiging in Lelystad was 
voor ons een tamelijk eenvoudig werk, 
een staalconstructie met betonvloeren 
en een geïsoleerde schil van sandwich-
panelen. Dat is wat wij een traditionele 
bouw noemen.”

Voor nu en in de toekomst
Groothuis Bouwgroep is goed in het 
vertalen van de ambities van opdracht-
gevers naar vastgoedoplossingen waar 
de klant mee uit de voeten kan, nu maar 
zeker ook in de toekomst. Buitenhuis: 
“Die toekomst begint bij een onbezorgd 
bouwproces. Wij gebruiken een Lean 
werkmethode en onderscheiden ons 
hiermee ten opzichte van het klassieke 
bouwproces. Dit resulteert in een hoge 
klanttevredenheid en efficiency op de 
bouw.”

Vanuit de nieuwe vestiging kan 
ALLSAFE zowel particulieren 
als zakelijke klanten bedienen.

Allsafe heeft 
bewust gekozen 
voor het gebruik 
van Cradle2Cradle 
producten in 
wanden en vloeren.
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Entresolvloeren

Legbordstellingen

   
LEVEL Nederland BV        Telefoon:  +31 (0)411 625 415
Magazijninrichting             Website:   www.level-info.nl

U heeft de inhoud wij de kennis

Logistiek advies op maat

Palletstellingen

Complete magazijninrichtingen

Draagarmstellingen

MAGAZIJNINRICHTING

Trapconstructies met tussenbordessen
Voor het project Allsafe te Lelystad heeft Level Nederland B.V. twee trapconstructies met tussenbordessen geleverd en ge-

monteerd. “Dit was zeker niet de eerste keer dat wij voor Allsafe hebben gewerkt”, vertelt Guido Ciolina, directeur- eigenaar. 

“De afgelopen jaren hebben wij bij minstens 25 Allsafe locaties de trappenhuizen mogen realiseren”, vervolgt Ciolina. 

“Locatie Lelystad heeft twee verdiepingen, maar we hebben in het verleden ook Allsafe projecten uitgevoerd met vijf of zes 

etages. Voor de toekomst voorzie ik alleen maar groei. Allsafe heeft zich ten doel gesteld om binnen nu en twee jaar ruim 70 

vestigingen te gaan exploiteren. Kennelijk is er grote behoefte aan externe opslag. Naast particulieren die tijdelijke opstal 

nodig hebben, maken bijvoorbeeld ook zzp’ers dankbaar gebruik van deze opslagmethode. Onder andere voor opstal van 

hun materialen en gereedschappen, maar ook oldtimers vinden een veilig onderdak bij Allsafe.”

Complete magazijninrichtingen

Level Nederland B.V. levert en monteert naast dit soort trapconstructies ook complete magazijninrichtingen, hierbij is de 

logistiek advisering een belangrijk onderdeel van het leveringsprogramma. “Met ruim 25 jaar ervaring in complete be-

drijfsinrichtingen alsook bij uitbreiding op bestaande inrichtingen kunnen wij onze klanten voorzien van een professioneel 

advies. We opereren hoofdzakelijk op de Nederlandse en Belgische markt, maar hebben ook projecten in Polen, Denemarken 

en Duitsland gerealiseerd.”

WWWWWW..TTAASSCCHHEESSTTAAAALLBBOOUUWW..NNLL                              TTeell..  00554466  --  4444  9900  1100

S T A L E N        T R A P P E N

Bezoekadres:  Businesspark Friesland-West 27B – 8447 SL Heerenveen
Postadres: Postbus 283 - 8440 AG - Heerenveen

T 0513-43.43.63  |   F  0513-43.43.94  |   E  i.waringa@imj.nl |  www.imj.nl

dé specialisten in dak- en wan
dbeplating

D hardeman-vanharten.nl

https://www.level-info.nl/


Just in Time
Tasche Staalbouw heeft voor Allsafe Lelystad de staalcon-

structie en kanaalplaatvloeren geleverd en gemonteerd, het 

ging hierbij om 266 ton staal en 6000m2 vloer. “Lelystad is 

niet het eerste Allsafe project dat wij in opdracht hebben 

gekregen,” vertelt Coen Wesselink, projectleider.

“We werken al jaren voor deze opdrachtgever, via hoofdaan-

nemer Groothuis Bouwgroep. Die samenwerking, ook met 

de andere partijen, verloopt erg voorspoedig. Juist doordat 

we alles van te voren goed uitdokteren, kunnen we ter 

plekke heel efficiënt en snel werken, wat resulteert in een 

snelle oplevering en een fraai resultaat. Waar wij als Tasche 

Staalbouw sterk in zijn, is het meedenken met de klant, zo 

ook in het logistieke vraagstuk. Bij de bouw van de meeste 

Allsafe vestigingen is er relatief weinig ruimte voor rest-

materiaal. Wij leveren daarom enkel Just in Time. Dat wil 

zeggen dat de aanvoer van het materiaal op exact het juiste 

tijdstip aangeleverd, en vervolgens gelijk verwerkt wordt. 

Dat logistieke proces is hetgeen waar wij in uitblinken. Na 

meerdere Allsafe vestigingen te hebben gerealiseerd, weten 

wij waar we het over hebben!”

Slimme engineering
Ingenieursbureau Meijer & Joustra was als constructeur ver-

antwoordelijk voor de engineering van de totale constructie 

en fundering voor Allsafe Lelystad. Ook voor deze partij was de 

opslagruimte in Lelystad niet de eerste Allsafe vestiging die zij 

in opdracht kregen. “Wij doen alle Allsafe vestigingen”, vertelt 

Pieter Teppema, constructeur- projectleider. “Soms betreft het 

een nieuwbouw, zoals hier in Lelystad, maar er zijn ook Allsafe 

vestigingen bekend waarbij bestaande panden in een rap tem-

po tot mini-opslag verbouwd worden. Zij worden deels gesloopt 

en weer opgebouwd. Ondanks dat we al zo veel werken voor All-

safe gedaan hebben, is ieder project weer anders en dat brengt 

telkens weer nieuwe uitdagingen met zich mee. Zo is Allsafe 

Lelystad een tamelijk langgerekt gebouw. Daar dienden we in 

de draagconstructie zeker rekening mee te houden. Immers; 

hoe groter het vloeroppervlak, des te groter de kans dat de vloer 

krimpt of uitzet bij temperatuurswisselingen. Uitgangspunten 

in onze bedrijfsvoering zijn naast een gunstige prijs-kwaliteit-

verhouding, onze flexibiliteit en ons meedenkend vermogen. 

Doordat wij vanaf het begin betrokken te zijn bij het ontwerp 

van de diverse Allsafe projecten, kunnen wij onze ervaring en 

kennis optimaal inbrengen in het bouwteam. En dat werkt!”

Het gebouw is dankzij de vlotte 
samenwerking (in bouwteam) in 
nog geen half jaar tijd gerealiseerd.

https://www.taschestaalbouw.nl/
http://www.imj.nl/


Gezondheidscentrum • Roden

Gasloos en energieneutraal

Nieuw gezond-
heidscentrum 
herrijst in Roden

In het gezondheidscentrum vinden 
in totaal 8 gebruikers onderdak.
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Tekst: Astrid Berkhout

Opdrachtgever
BCN Groep BV, Drachten

Architect
Van Ringen Architecten, 
Paterswolde

Bouwkundige hoofdaannemer
Bouw- en Aannemingsbedrijf G. de 
Haan & Zn. BV, Garyp

E-Installatie
Lodema Electrotechniek BV,  
Leeuwarden

Aluminium elementen
DND Aluproducts BV, Sneek

“Ons eerste contact was in 2017, in 2018 
gingen vlak voor de Kerst de eerste boor-
palen de grond in”, vertelt Kees Wartena 
van bouw- en aannemingsbedrijf G. de 
Haan & Zn, een veelzijdige bouwer met 
jarenlange ervaring in zowel woning- als 
utiliteitsbouw. Het gezondheidscen-
trum beslaat 1.600 m2 en zal in totaal 8 
gebruikers huisvesten. Goede communi-
catie tussen opdrachtgever en opdracht-
nemers gedurende het bouwproces is 
daarmee essentieel. “BCN heeft twee 
keer per week contact met de persoon 
die fungeert als vast aanspreekpunt 
namens de gebruikers, om te zorgen dat 
alles gestroomlijnd verloopt.”

Glazen vide
“De betonnen luifels en dakranden aan 
de buitenkant van het pand vormden 
voor ons een behoorlijke uitdaging. De 
overspanning van 10 meter is echt het 
maximaal haalbare. Dat brengt een 
enorm gewicht met zich mee, maar 
liefst 13,5 ton per luifel. Om dit moge-
lijk te maken, is een staalconstructie op 
het dak gezet die is verankerd aan de 
kanaalplaatvloeren van het dak. Daar 
is vervolgens de betonconstructie aan 
bevestigd. Daarvoor hebben we wel een 
van de zwaarste telescoopkranen moe-
ten huren bij een gespecialiseerd bedrijf 
in Leeuwarden.” Ook het installeren van 
de glazen balustrade en wanden van de 
grote vide in de entree bleek nog een las-
tige klus, die uiteraard met succes werd 
geklaard. Verder vormen de 13 gemet-
selde pendanten, van 4 meter hoog en 50 
centimeter breed, aan de zijkanten van 
het gebouw een echte eyecatcher.

Naar verwachting zal eind 2019 een splinternieuw gezondheids- 
centrum, ‘De Es’, de deuren openen in Roden. Hier krijgen o.a. drie 
huisartspraktijken, een tandartspraktijk, Rôner Apotheek, Fysiotherapie 
Roden, Allezorg en Certe medische diagnostiek & advies een plek.  
De bouw is in de vertrouwde handen van een bouwteam, waaronder 
Bouw- en Aannemingsbedrijf G. de Haan & Zn.
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buro andringa  

Advertentie Lodema
dinsdag 20 oktober 2015

Electro

Beveiliging

Telecom

Data

Domotica

S&O

Uranusweg 12 - 8938 AJ Leeuwarden
Tel. 058 - 288 19 22 - Fax 058 - 288 00 00
www.lodema.nl - verkoop@lodema.nl

EERST DE 
MENS DAN DE 

TECHNIEK

Wagenmakersstraat 8, 8601 VA Sneek,0515 439 810, info@dndaluproducts.nl

Wij verzorgen graag het gehele traject van 
advies,tekenwerk, productie, levering en 

montage:
- Gevel elementen
- Muurafdekkers

- Balkonafwerking
- Dakkapelbekleding

- Afdekkappen

‘Eerst de mens, dan de techniek’
Lodema Elektrotechniek verzorgt de volledige elektrotechnische installatie, de toegangscontrole, de brand- 

meldinstallatie, het datanetwerk en de verlichtingsinstallatie in Gezondheidscentrum De Es. Het 85-jarige  

bedrijf heeft alle disciplines in de elektrotechniek in huis en kan daarmee een totaalpakket aanbieden.

Het motto van Lodema is niet voor niets ‘Lodema verbindt’. “Voor ons geldt: Eerst de mens, dan de techniek”, 

vertelt Jort Hesselink van Lodema Elektrotechniek. “Om die reden hebben we bij het gezondheidscentrum 

individuele gesprekken gevoerd met alle gebruikers die in het pand komen. Op basis van de geïnventariseerde 

wensen hebben we vervolgens een passende installatie ontworpen. Tussentijds hebben we ook nog aanpassin-

gen gedaan op verzoek van sommige gebruikers, we doen altijd ons best om daar in tegemoet te komen.”

Minimale ruimte

De grootste uitdaging tot nu toe zit vooral in de minimale ruimte die beschikbaar is voor de installaties als 

gevolg van de hoogtes in het pand. “Het vergde wat uitzoekwerk om te zien hoe we het beste te werk konden 

gaan. In samenspraak met de andere partijen uit ons goed draaiende bouwteam hebben we dit op weten te 

lossen.”

http://www.lodema-elektrotechniek.nl/


Aluminium afwerking
In het ontwerp van Gezondheidscentrum De Es zijn de nodige aluminium elementen opgenomen. De kwalitatief 

hoogwaardige materialen van DND Aluminium Products - 109 meter aan waterslagen, 24 meter aan raam- 

panelen, 15 meter aan afdekken en 52 meter aan dakkanten - zorgen voor een mooie strakke uitstraling.

Voor het hele project is gebruik gemaakt van antracietgrijs aluminium met een dikte van 1,2 mm. Dit is voorzien 

van een 80 micron voorgelakte RAL n.t.b. poedercoating. Hierdoor is het aluminium slijtvast, krasvast, kleurvast 

en stevig. “Onze kracht is dat we heel snel kunnen handelen”, vertelt Rein Kingma van DND Aluminium Products. 

“Binnen twee dagen kunnen we alles opmeten, produceren, leveren en ter plekke monteren. In dit geval zijn we 

pas later in het proces bij het project betrokken. De standaard aluminium waterslagen voor de ramen die al klaar 

lagen, bleken namelijk onverwacht niet te passen. De ramen zijn enigszins teruglopend bedacht ten opzichte 

van de buitenruimte, waardoor het bij ieder raam een beetje verspringt. Daar hebben we op maat waterslagen 

voor vervaardigd, met voor elke waterslag weer een andere maat, waarna het een uitdaging was om het precies 

passend te maken. Ook bij de zonwering hebben we waterslagen moeten aanbrengen om te zorgen dat het 

water ondanks het ‘inspringen’ naar buiten kan lopen. Alles is bij dit project net even anders is dan anders, dat 

zet iedereen weer op scherp.”

Met oog voor de toekomst
Duurzaamheid heeft alle aandacht bij 
de bouw van het gezondheidscentrum. 
Wartena: “Het gebouw is compleet 
gasloos en is met een EPC-waarde van 
0,0 energieneutraal. De buitenschil heeft 
een hoge isolatiewaarde, met een Rc van 
5,0 m2.K/W voor de begane grond vloer 
en de gevels, en een Rc van 8,0m2.K/W 
voor het dak. Om zorg te dragen voor 
een aangenaam binnenklimaat hebben 
de glazen een relatief lage zontoetre-
dingsfactor (ZTA) waarde van 0,50.” Het 
gebouw wordt verwarmd middels een 

elektrische warmtepomp. Daarnaast 
wordt het dak voorzien van 140 PV pane-
len, fotovoltaïsche panelen met een piek-
vermogen van 300 Wp/paneel. “Verder 
passen we energiezuinige verlichting toe 
met aanwezigheidsdetectie en veegscha-
keling, waarbij de verlichting op gezette 
tijden automatisch wordt uitgeschakeld. 
Bovendien komt er een mechanisch 
ventilatiesysteem met een warmtete-
rugwinning rendement van meer dan 
80%. Al met al is het gezondheidscen-
trum dus echt gebouwd met oog voor de 
toekomst.”

Duurzaamheid heeft alle 
aandacht bij de bouw van 
het gezondheidscentrum.

De betonnen luifels 
en dakranden aan de 
buitenkant van het 
pand vormden een 
behoorlijke uitdaging.

Roden • Gezondheidscentrum 

http://www.dndaluproducts.nl/


Kwantum • Tilburg

Ingrijpende 
metamorfose

hoofdkantoor Kwantum in Tilburg

Compleet gestript en weer opnieuw opgebouwd
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Tekst: Desiree Scheid

“Het 18 meter hoge kantoorgebouw kreeg 
een toren van 30 meter hoog met daarin 
een grote reclame-uitsparing.” Aan het 
woord is Jeroen Emonds, projectleider bij 
Bouwbedrijf Peter Peters. “We stripten 
het bestaande pand uit 1988 volledig en 
bouwden het met onder meer kantoor-
tuinen weer opnieuw op.”

In gebruik
“Het pand bleef de gehele tijd in ge-
bruik door het kantoorpersoneel. Per 
verdieping gingen we aan de slag, maar 
werken zonder geluid is natuurlijk niet 
echt mogelijk. Geen ideale situatie en 
verre van efficiënt voor ons als bouwers. 
Slopen terwijl er op de verdieping lager 
gewoon werd doorgewerkt. Vanzelfspre-
kend hielden we hier zo veel mogelijk 
rekening mee door af en toe wat flexibe-
ler en creatiever met de noodzakelijke 
werkzaamheden om te gaan.”

Stalen toren
Op de begane grond staat een compleet 
stalen toren van 8 bij 6 meter. Dertig 
meter de lucht in is deze inmiddels 8 
bij 12 meter geworden, waarmee hij 
het vernieuwde kantoor ‘overkraagt’. 
“Belangrijk daarbij was dat de toren los 
moest staan van het bestaande pand”, 
gaat Emonds verder. “Het hoofdkantoor 
staat er wel tegenaan, maar mocht niet 
gekoppeld worden aan de toren. Dit om 
te voorkomen dat aan het bestaande ge-
bouw getrokken zou kunnen worden. We 
bouwden dus een op zichzelf staande to-
ren die door die enorme hoogte ook echt 
op zichzelf staand beweegt. Het was nog 
een gepuzzel om de essentiële dilataties 
hier op de juiste manier uit te voeren.”

Peters Groep
Bouwbedrijf Peter Peters is onderdeel 
van een grotere combinatie, de Peters 
Groep bv. De aanbesteding is weliswaar 
door het aannemersbedrijf gewonnen, 
maar alle houten kozijnen die in het 
gerenoveerde pand verwerkt zijn, komen 

van Peters Machinale Timmerwerken bv 
af. Het interne Constructieburo Lan-
derd bv leverde bovendien de complete 
constructie van de toren. Bouwbedrijf 
Peter Peters nam na de eerste basisteke-
ningen het ontwerp van FD architecten 
over.  “Ons eigen constructiebureau en 
de tekenafdeling leverden alle bouwkun-
dige tekeningen en detailleringen aan. 
Verder is het gehele plan uitgewerkt in 
TECLA -3D.“

Opdrachtgever
DGS Projectmanagement, Assen
Homefashion Groep BV, Tilburg

Bouwkundige hoofdaannemer
Bouwbedrijf Peter Peters BV, Schaijk

E-Installatie
Hoppenbrouwers Techniek BV, Best

W-Installatie
Romijnders Installatietechniek, Wijchen

Gevelbeplating
Javalo Dak- en Gevelsystemen BV, 
Boxtel

Schilder
Coppens Schilderwerken BV, Gilze

Het hoofdkantoor en het distributiecentrum van Kwantum zijn weer klaar voor de toekomst. 
Bouwbedrijf Peter Peters nam het meer dan 30 jaar oude hoofdpand in Tilburg flink onder 
handen. Tegelijkertijd bouwde de aannemer een nieuwe stalen toren die te gebruiken is als 
entree én reclamezuil. Eindelijk is Kwantum echt in het zicht aan de zichtlocatie langs de A58.   

Het geheel gerenoveerde gebouw 
is een echte blikvanger aan de 
zichtlocatie langs de A58.

Bouwbedrijf Peter Peters bouwde 
een op zichzelf staande stalen 
toren van 30 meter hoog.
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E  info@coppensschilderwerken.nl
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Een ijzersterke reputatie
Javalo Dak- en Gevelsystemen BV uit Boxtel, door aannemer Bouwgroep Peters persoonlijk benaderd, monteerde 

de stalen dakbeplating van de reclametoren van Kwantum. Algemeen directeur en projectleider Marwil Claassen 

was bijna dagelijks voor opname en begeleiding op locatie.

“Alles wat je aan de buitenkant aan witte panelen ziet, is door ons geleverd en gemonteerd”, verklaard Claas-

sen. Javalo Dak- en Gevelsystemen bracht namelijk ook alle buitenwanden aan. En zette daarbij meteen een 

bestaand aantal ramen dicht. “Door de hoogte en de bereikbaarheid was het een specifieke klus”, gaat Claassen 

verder. “De voorzijde en twee zijkanten zijn met twee grote hoogwerkers gemonteerd. We lieten vervolgens een 

grote torenkraan optoppen om boven het dak uit te komen. En we regelden een speciale hoogwerker van bijna 

50 meter hoog. Deze kon namelijk op een aantal plaatsen knikken. Zo kwamen we aan de achterzijde bovendaks 

bij de wand. Daar hadden we anders nooit kunnen staan. Tijdens deze fase werkten we bijna constant met vijf of 

zes monteurs tegelijk aan de toren.”

Revitaliseren

Het revitaliseren van bedrijfspanden behoort tot de hoofdactiviteiten.  Maar ook voor nieuwbouw is Javalo een 

goede partner voor stalen dak- en wandbeplating en panelen. Een partner met een ijzersterke reputatie.

http://www.javalo.nl/index.html
https://www.bouwgroep-peters.nl/


Een geheel nieuwe look
Coppens Schilderwerken BV uit Gilze verzorgde bij de renovatie van het hoofdkantoor en distributiecentrum van Kwantum 

de gevelreiniging en al het buiten- en binnenschilderwerk. Ook de bijna 30 meter hoge entreetoren namen ze onder handen.

“Kwantum bracht al vaker klussen bij ons onder en heeft ons ook nu weer benaderd”, vertelt Joost Coppens. “Voor de nieuwe 

look van het distributiecentrum voerden we het spuitwerk uit op 7.000 m2 aan damwand en gevelbeplating.” Iets wat het 

schildersbedrijf wel is toevertrouwd. “We zijn op heel veel terreinen actief, van kantoren en retail tot planmatig onderhoud. 

Projecten als deze blijven wel bijzonder. Niet alleen door de grote hoeveelheden. Het weer was in dit geval van grote invloed.”

Flexibiliteit

Het spuiten van damwandbeplating in de open lucht vraagt om flexibiliteit. Temperatuur, wind en droogte zijn zeer bepa-

lend. “Van juli tot september hadden we tijd ingeruimd”, gaat Coppens verder. “Bij gunstige omstandigheden moesten we 

zo snel mogelijk op locatie zijn om verder te gaan. Maar als bedrijf moet je dan heel flexibel zijn om het ook waar te kunnen 

maken. Je moet zelfstandig aan de slag, maar ondertussen ook meedraaien in de planning van andere partijen. Kwantum 

wist uit ervaring al dat dit wel goed zat.”

Kennis en ervaring in huis

Het gehele hoofdkantoor in Tilburg kreeg door Coppens Schilderwerken zowel aan de buiten- als aan de binnenzijde een 

facelift. Het schilderwerk en de wandafwerking werden door een team ervaren vakmensen opgeleverd. Met persoonlijke 

betrokkenheid en met mensen die door hun kennis altijd blijven meedenken.

Gedurende de hele 
bouwperiode was het 
pand in gebruik door 
het kantoorpersoneel.

https://www.coppensschilderwerken.nl/


Kleinschalig complex

Het Grauwe Paard • Zwaag

Van café naar 
appartementen-
complex

groots in details
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Bij de bouw van het complex 
wordt de historische grond op 
het terrein ongemoeid gelaten.Sinds 2005 stond café Het Grauwe Paard in Zwaag er leeg en verwaarloosd bij. 

Op het grote terrein verrijst nu een kleinschalig appartementencomplex met elf 
woningen die custom made worden opgeleverd. Dol Bouwbedrijf BV uit Spierdijk 
is de aannemer van deze levensloopbestendige appartementen.
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De bouw in volle gang.

Het Grauwe Paard bestaat uit elf 
luxe appartementen die custom 
made worden opgeleverd.

“Café Het Grauwe Paard stond op een be-
hoorlijk groot terrein”, vertelt Jan Vreeker 
van Dol Bouwbedrijf BV. “Op oude kaarten 
zagen we dat de eerste bebouwing dateer-
de van rondom het jaar 1400. Dat maakte 
het voorste deel van de oppervlakte his-
torisch interessant voor archeologen. Wij 
hebben toen besloten het complex naar 
achteren te plaatsen en de historische 
grond ongemoeid te laten.”

Custom made
Appartementencomplex Het Grauwe 
Paard bestaat uit elf luxe appartementen 
met evenzoveel vrijstaande bergingen. 
“Deze worden custom made opgeleverd. 
We willen iedereen de mogelijkheid 
bieden van het appartement al direct een 
eigen plek te maken. Bewoners zoeken 
zelf uit welke keuken, deuren, vloeren, 
plinten of stucwerk ze willen en wij zor-
gen ervoor dat het geplaatst en geïnstal-
leerd wordt.”

Opdrachtgever
De Swaegher Pastorie BV, Zwaagdijk-
West

Architect
Raad Architecten, Zwaagdijk West

Constructeur
HB&S Constructeurs, Hoorn

Hoofdaannemer
Dol Bouwbedrijf BV, Spierdijk

E-Installatie
Van der Laan BV, Zwaag

W-Installatie
Schermer Installatietechniek BV, Hoorn

Loodgieterswerk
Gisa Installatietechniek BV, Zwaag

Grondwerken
Blankendaal Loonbedrijf BV, Spierdijk

Tegelwerk
Ard Koenis Tegelwerken, ‘t Veld

Het Grauwe Paard • Zwaag

Levensloopbestendig
De appartementen zijn levensloopbe-
stendig ingericht. Er is een lift, de appar-
tementen zijn gelijkvloers, opstanden in 
de deur zijn maximaal twee centimeter 
hoog en de deuropeningen zijn breed. 
“Gedurende de bouwperiode krijgen de 
toekomstige bewoners op vooraf gestelde 
momenten de gelegenheid om de ap-
partementen te bekijken en om vragen te 
stellen. Dit moment gaat meestal gepaard 
met een hapje en een drankje. Zo betrek-
ken we de koper bij het bouwproces, ter-
wijl het tegelijkertijd een mooie gelegen-
heid is om iedereen te leren kennen.”

Gasloos bouwen
“Het idee om een appartementencom-
plex op deze locatie te bouwen, kreeg 
in 2013 en 2014 langzaam vorm. Niels 
Giling van RAAD Architecten richtte De 
Swaegher Pastorie BV op en nam de rol 
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Grondverzet in de 
eerste en laatste fase
Loon- en aannemersbedrijf Blankendaal uit Spierdijk te-

kende voor de grondwerkzaamheden in de eerste en laatste 

fase van de bouw van appartementencomplex Het Grauwe 

Paard. Jan Blankendaal: “Denk aan het uitgraven van de 

bouwput, aanvullen met zand en alles wat er bij hoort. Wij 

hebben een tijdelijk parkeerterrein en verharding voor het 

rijdend bouwmaterieel aangelegd. Nadat de fundering was 

gestort, hebben we de riolering aangelegd en de fundering 

aangevuld zodat de metselaars konden starten. We wachten 

nu tot het gebouw uit de steigers komt. Dan kunnen we 

weer verder met het woonrijp inrichten van het terrein. Aan 

de voorzijde komt een oprit en aan de achterzijde komen de 

parkeerplaatsen. We hebben een breed scala aan grondver-

zetmachines en vakmensen in huis. Daarmee werken wij 

in het grondverzet, weg- en waterbouw, voor aannemers, 

gemeenten, waterschappen en particulieren.”

Aardwarmte systeem

Schermer Installatietechniek wil als constante factor in 

Noord-Holland haar klanten ondersteunen in de realisatie 

en beheer van (klimaat) technische installaties. Wij geloven 

dat onze installaties een bijdrage leveren aan het verduur-

zamen van alle gebouwen in Noord-Holland. Wij ontwerpen 

en bouwen met milieuvriendelijke producten die een lange 

levensduur hebben. Daar is ons project Het Grauwe Paard 

een mooi voorbeeld van. 

Voor dit project hebben we opdracht gekregen voor het 

realiseren van de klimaatinstallaties. Bij dit project wordt 

gebruik gemaakt van een duurzaam gesloten verticaal 

bodemwarmtewisselaar (VBWW) aardwarmte systeem. Per 

appartement wordt een combiwarmtepomp aangesloten op 

een individuele VBWW. De combiwarmtepomp wordt tevens 

gebruikt ten behoeve van de levering van warmtapwater. De 

appartementen worden verwarmd en gekoeld door middel 

van vloerverwarming/vloerkoeling.

van opdrachtgever en ontwikkelaar op 
zich. RAAD Architecten is verantwoorde-
lijk voor het ontwerp en de technische 
uitwerking daarvan. Levensloopbe-
stendigheid en duurzaamheid vormen 

onderdeel van het programma van eisen. 
Er is, vooruitlopend op wat nu actueel is, 
toen al besloten om gasloos te bouwen. 
Schermer Installatietechniek uit Hoorn 
boorde voor Het Grauwe Paard elf warm-

tebronnen op 80 meter diepte. Voor de 
elektriciteitsvoorziening liggen er zonne-
panelen op het dak. Bewoners hebben de 
mogelijkheid op hun eigen berging extra 
panelen te plaatsen.” 

Kernwaarden
Dol Bouwbedrijf, opgericht 
in 1960, staat bekend om de 
bouw van op maat gemaakte 
vrijstaande, luxe woningen 
voor particulieren, voorna-
melijk in Noord-Holland. 
“Onze kenwaarden zijn net 
dat stapje extra zetten en met 
liefde bouwen.  Dat doen wij 
niet alleen bij Het Grauwe 
Paard maar op alle werken 
en dat straalt er na jaren nog 
steeds van af.”

V E E L Z I J D I G H E I D  I N  B O U W E N
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Tekst: Heidi Peters

https://www.blankendaal.info/
https://schermerbv.nl/


winnaar van de ‘Ondernemersverkiezing Noord-Holland’ 

Duurzame installaties
Van der Laan uit Zwaag is in Het Grauwe Paard verantwoor-

delijk voor de elektrotechnische installatie in de apparte-

menten. “Wij zijn een Zwaags bedrijf, dat 300 meter van 

Het Grauwe Paard gevestigd is. Mede daarom wilden we dit 

project graag doen”, aldus Colin van der Laan. 

“Het is een mooi complex op een mooi en historisch stukje 

Zwaag. In het ontwerp is alles er op gericht om het zo 

duurzaam mogelijk te maken. Uiteraard worden bewegings-

sensoren toegepast in de algemene ruimten, evenals een 

zeer efficiënt zonnepanelensysteem. Verder verzorgen wij 

natuurlijk alle verlichting, stroompunten en elektriciteit.” 

Van der Laan werd afgelopen jaar uitgeroepen tot Onderne-

mer van het Jaar in de categorie grootbedrijf. De pakweg 120 

medewerkers van het Noord-Hollandse technische bedrijf 

houden zich bezig met beveiliging, ICT, telefonie, elektra en 

procestechniek. “Wij zijn regionaal betrokken. Doordat wij 

zo’n echt Zwaags bedrijf zijn, kennen we zelfs enkele nieuwe 

bewoners van Het Grauwe Paard. Ook dat maakt het een 

mooi project!”

Bouwen in goede 
harmonie
In Het Grauwe Paard kan iedere bewoner het appartement 
naar eigen wens laten opleveren. Dat betekent verschillende 
keukens, kranen, badkamers. ‘We werken met lijsten voor 
iedere woning’, vertelt Bert de Boer van GISA Installatietech-
niek BV uit Zwaag. 

GISA Installatietechniek verzorgde in het complex het lood-
gieterswerk, de riolering, de waterleiding en het sanitair. 
Ook het zinkwerk rondom, de groene daken en de zinken 
hemelwaterafvoer rondom het gebouw neemt GISA voor 
zijn rekening. “Het dakwerk doen we in samenwerking met 
West-Friesland Dakbedekkingen B.V. uit Andijk. Wat anders 
is in dit project, is dat wij zelf de hoofdwaterleiding hebben 
aangelegd en watermeters hebben geïnstalleerd in elk ap-
partement. Hierdoor was er fors minder materiaal nodig. In 
elk project streven wij naar bouwen in een goede harmonie 
en dat is in dit project zeker het geval. Hoe we binnen dit 
project onderling samenwerken en hoe de sfeer is, dat is 
werkelijk uniek.”

GRONDIG VAKWERK!

GRONDIG VAKWERK!Aannemer grond, water en (sier-) straatwerk- óók voor particulieren
Agarisch werk volgens de nieuwste technieken. Verhuur Hoogwerkers

www.blankendaal.info
Spierdijkerweg 97 1641LW Spierdijk - T 0226-451341 - info@blankendaal.info

https://www.teamvdl.nl/
https://www.gisa.nl/
https://www.gisa.nl/


Tegelwerk op maat
Ard Koenis Tegelwerken is verantwoordelijk voor al het tegelwerk in Het Grauwe Paard. Architect Niels 

Giling van RAAD Architecten benaderde Ard Koenis rechtstreeks voor deze omvangrijke klus.

“Voor dit project heb ik regelmatig contact met de architect”, aldus Ard Koenis. “Iedere bewoner kan 

immers naar eigen wens tegels uitzoeken. Daarnaast hebben de appartementen zelf en de ruimtes 

daarbinnen andere afmetingen en zijn ze verschillend ingericht. Mijn werkzaamheden starten in janu-

ari. Vloeren, keukens, badkamers; overal waar men tegels wil, plaats ik ze. Natuursteen of een basiste-

gel, dat maakt voor mij niet uit. Mijn specialiteit is het leggen van groot formaat tegels. Bij een tegel 

van 1 x 1 meter of zelfs 1.20 x 1.20 meter moet je wel weten wat je doet. Het vol in de lijm krijgen en 

zorgen dat de tegel goed vlak is, luistert nauw. Tegenwoordig gebruiken we ook wel een levelsysteem 

dat helpt de tegels ten opzichte van elkaar te nivelleren. Maar vakkennis en ervaring blijven onmis-

baar om een mooi en vlak resultaat te krijgen.” Ard Koenis Tegelwerken - gevestigd in ’t Veld - werkt 

veelal in de particuliere sector en voor meerdere aannemers, waaronder Dol Bouwbedrijf, de aanne-

mer van Het Grauwe Paard. 

https://www.facebook.com/Ard-Koenis-Tegelwerken-588120388008381/
http://www.raadarchitecten.nl/
http://www.dolbouwbedrijf.nl/


De Nije Rolpeal • Workum

‘Dit is mienskip op syn bést’

Burgerinitiatief 
Workum realiseert 

nieuw zwem- en  sportcomplex
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‘Dit is mienskip op syn bést’

nieuw zwem- en  sportcomplex

Het prachtige ontwerp 
van het gebouw is 
afkomstig van architect 
Slangen+Koenis.
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De bouw startte op 18 april 2018 en het 
project werd bouwkundig opgeleverd op 
24 april 2019. Een hele verdienste voor 
Jorritsma Bouw en hun co-makers. Nadat 
de gemeente de infrastructuur rond het 
complex vervolmaakte, kon ‘De Nije 
Rolpeal’ in augustus 2019 de deuren ope-
nen.  Ook de burgemeester van Workum 
is trots op het burgerinitiatief. Op z’n 
Fries gezegd: “Dit is mienskip (gemeen-
schap) op syn bést.” “Het hele project is 
ontstaan vanuit een burgerinitiatief”, 
vertelt projectleider Addy Sonneveld van 
Jorritsma Bouw. “Een groep inwoners 
van Workum wilde een nieuw zwembad 
met aanpalend een sporthal. Zo gezegd, 
zo gedaan. Inmiddels wordt het oude 
zwembad gesloopt.”

Bijzondere verschijningsvorm
Sonneveld roemt de ‘bijzondere verschij-
ningsvorm’ van het complex. Architect 
Slangen+Koenis kwam in nauwe samen-
werking met de opdrachtgevers tot een 
prachtig ontwerp. “De stichting gaat het 
nieuwe complex zelf beheren. Het geheel 
is neergezet volgens de geldende duur-
zaamheidsnormen, met bijvoorbeeld een 
energiezuinig waterbehandelingssys-
teem, aangelegd door nevenaannemer 
Hellebrekers uit Nunspeet. Hellebrekers 
gaat ook het onderhoud van de installa-
tie verzorgen.” Verder is gebruik gemaakt 
van onderhoudsarme, duurzame bouw-
materialen, ook met in het achterhoofd 
dat vrijwilligers van de stichting de 
exploitatie gaan verzorgen: “Bijvoorbeeld 
PVC- dakbedekking en gevelbeplating 
in een stalen plankenprofiel, verticaal 
verwerkt in de gevel.”

Optimale voorbereiding
Het project is uitgewerkt in 3D BIM. “In 
het engineeringstraject hebben wij het 
bouwkundige en installatietechnische 
proces samengebracht. Met raakvlak-
kenmanagement zijn de sparingen, 
luchtkanalen en de aan- en afvoeren ge-
pland en op elkaar afgestemd tijdens de 
uitvoering.” Bij het betoncasco voor het 
zwembad koos Jorritsma voor prefab. Een 
beheersbaar systeem met een schonere 
bouwplaats en een kortere bouwtijd. ”De 
opbouw bestaat uit een staalconstructie 
met sandwichelementen met voor het 
dak een houten opbouwsysteem. Door 
onze optimale voorbereiding verliep de 
uitvoering volgens plan.”

Variabele diepte en temperatuur
De sporthal meet 27 bij 44 meter en het 
zwembad 25 bij 15 meter. Het zwembad 
heeft een beweegbare bodem. In het bad 
kan een klapwand omhoog, waarachter 
variabele diepte mogelijk is van twee 
meter tot de waterlijn. “Handig voor bij-
voorbeeld aquarobics. Ook de watertem-
peratuur van beide zijden van het bad is 
apart regelbaar.”

Het complex omvat tevens 
een splinternieuwe sporthal.

In opdracht van stichting ‘De Nije Rolpeal’ realiseerde Jorritsma Bouw 
uit Bolsward afgelopen jaar de nieuwbouw van een zwem- en  
sportcomplex in het Friese Workum. De opgave bestond uit de bouw 
van een zwembad, een sporthal en onder meer de bijbehorende 
kleedruimtes en kantine.

De Nije Rolpeal • Workum Tekst: Bert Vooijs
Beeld: Jorritsma Bouw
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Het zwembad beschikt over 
een beweegbare bodem én een 
klapwand die ervoor zorgt dat 
de diepte variabel is.

Opdrachtgever
Stichting ‘De Nije Rolpeal’, Workum

Architect
Slangen + Koenis Architecten,  
IJsselstein

Constructeur
Ingenieursbureau Lievense, Utrecht

Hoofdaannemer
Jorritsma Bouw, Bolsward

Totaal Installateur
Hellebrekers Technieken BV, Nunspeet

Staalconstructies
Staalbouw Nagelhout, Bakhuizen

Aluminium Kozijnen
PolyBouw, Rijssen

Bouwperiode
April 2018 – april 2019

Beheersbaar en voorspelbaar proces
Jorritsma Bouw, een van de grotere 
bouwers in het Noorden van het land, 
hanteert de slogan: ‘de Bouw Meester’. 
Dat hebben ze in Workum weer bewezen, 
samen met lokale onderaannemers en 
leveranciers en – waar nodig – specialis-
ten uit andere delen van het land. “Wij 
beloven een beheersbaar, voorspelbaar 
bouwproces. In Workum hebben we 
weer ons visitekaartje afgegeven!”
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Lievense tekent voor 
constructie sportcomplex
Advies- en ingenieursbureau Lievense Bouw B.V. opereert 
internationaal. De vestiging in Nieuwegein specialiseert zich in 
constructiewerk. Lievense – vanaf volgend jaar werkend onder 
de naam van de Canadese partner WSP – werkt al ruim 30 jaar 
samen met architectenbureau Slangen+Koenis aan zwembaden 
en sportcomplexen. “In Workum hebben we alle constructieve 
tekeningen en berekeningen gemaakt”, vertelt ingenieur Peter 
Nobel van Lievense. “Op de begane grond bevinden zich de 
sporthalvloer, de bodem van het zwembad en technische ruim-
tes voor waterzuivering. Ook zijn er doucheruimtes, bergingen, 
toiletten en kleedruimten. Op de eerste verdieping liggen de 
perrons rond het bad, douche- en kleedruimtes, vergader-
ruimte en horeca. De tweede verdieping beslaat een deel van 
het gebouw. Daar bevindt zich de luchtbehandelingstechniek.” 
Lievense had een controlerende en adviserende rol tijdens de 
bouwuitvoering. Op een noodzakelijke herberekening van het 
heiplan na verliep het project vlekkeloos, aldus Nobel. “Onge-
twijfeld heeft het werken in BIM daar aan bijgedragen. Als alle 
betrokken partijen in hetzelfde 3D-model werken, kun je vooraf 
bijna alle praktische problemen tackelen en dat spaart veel tijd 
en geld.”

www.polybouw.nl

- Utiliteitsbouw
- Procesindustrie
- Turnkey projecten
- Woningbouw
                                          

http://www.lievense.com/
http://www.slangenkoenis.nl/


Nederlandse Water Fabriek heeft een innovatief en 

slim product ontwikkeld. De waterontharder Smart 

Soft staat in verbinding met internet en geeft het 

ultieme gebruiksgemak. Hierdoor is de Smart Soft 

waterontharder van Nederlandse Water Fabriek een 

revolutionaire oplossing tegen kalkaanslag. Geen 

zout, geen spoelwater en toch geen kalkaanslag. Het 

kan allemaal met de Descaler van Nederlandse Water 

Fabriek.

Een waterontharder met internet

Nederlandse Water Fabriek is ervan overtuigd dat het ontharden van water beter, efficiënter en zuiniger kan. Bij het 

allernieuwste waterbehandelingsproduct is Nederlandse Water Fabriek een samenwerking aangegaan met KPN. Sa-

men met KPN is een baanbrekende technologie ontwikkeld, die heeft geresulteerd in de Smart Soft waterontharder 

die verbonden is met het internet.

De werking van de Smart Soft waterontharder

Hoe de slimme waterontharder precies werkt? Door middel van de nieuwste KPN-technologie wordt het werkelijke 

zoutniveau van de waterontharder realtime gemeten. In combinatie met relevante data uit de waterontharder wordt 

de data in een online platform geanalyseerd. Dit levert een zorgeloos systeem voor de gebruiker. Wilt u meer infor-

matie en technische details weten? Maak een afspraak met Nederlandse Water Fabriek en kom kijken.

Lancering van de Smart Soft Waterontharder

De slimme waterontharder is op woensdag 6 november 2019 officieel gelanceerd door Nederlandse Water Fabriek. 

De lancering vond plaats op Aquatech, dé internationale vakbeurs voor watertechnologie professionals. Op deze 

beurs bleek meteen veel interesse te zijn in het nieuwste waterbehandelingsproduct van Nederlandse Water Fabriek.

Descaler, dé revolutionaire oplossing tegen kalkaanslag

Naast de revolutionaire waterontharder heeft Nederlandse Water Fabriek een innovatieve Descaler ontwikkeld. Het 

filtermateriaal van de Descaler is de meest revolutionaire manier van waterbehandeling doordat de katalyserende 

werking schadelijke kalk omzet in niet schadelijke kalk. Er blijft dus wel kalk over in het water, maar die hecht niet.

Over Nederlandse Water Fabriek

Nederlandse Water Fabriek is dé producent van innovatieve waterontharders, descalers en filtersystemen. De meer-

waarde wordt geleverd door productcertificering en training. Zoekt u iets op waterbehandelingsgebied, maar is het 

er niet? Nederlandse Water Fabriek maakt het. 

Meer informatie? www.nwfabriek.nl/smartsoft
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Persbericht

Nederlandse Water Fabriek lanceert nieuwe oplossing 
tegen kalkaanslag 

http://www.nwfabriek.nl/smartsoft


De Nieuwe Plantage • Rotterdam

Opdrachtgever
Stichting Ouderhuisvesting Rotterdam, 
Rotterdam
Stichting Aafje, Rotterdam

Architect
Westers Architectuur en Stedenbouw, 
Rotterdam

Adviseur constructies
Raadgevend Ingenieursbureau van 
Dijke BV, Alphen a/d Rijn

Hoofdaannemer
De Kok Bouwgroep BV, Bergen op Zoom

E- en W-Installatie
Van Vliet Installatie BV, Bergen op Zoom

Stukadoorswerk
Spraytex Professioneel Verfspuitbedrijf, 
Halsteren

Astbestsanering
Van Caam Asbestverwijdering en 
Sloopwerken BV, Oud-Gastel

Renovatie
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Tekst: Frank Thooft

Klaar voor de volgende 15 jaar

“Opdrachtgever Stichting Ouderenhuis-
vesting Rotterdam (SOR) had al eerder 
opdracht aan ons verstrekt voor een 
vergelijkbaar project in Pernis”, vertelt 
projectleider Leo Gabrielse van De Kok 
Bouwgroep. “Het is altijd fijn als een op-
drachtgever terugkomt met zo’n mooie 
opdracht als De Nieuwe Plantage.” Het is 

een groeiende trend dat verpleeghuizen 
en verzorgingscentra worden opgeknapt. 
De bevolking vergrijst immers in snel 
tempo, en er is een stijgende behoefte 
aan woonruimte die op de toekomst is 
voorbereid.

De Kok Bouwgroep heeft recent het 
renovatieproject De Nieuwe Plantage 
in Rotterdam opgeleverd. Het betrof 
de complete herinrichting van het 
bestaande verpleeghuis, inclusief een 
opwaardering van de e-installaties en 
w-installaties.

Dankzij de renovatie is 
De Nieuwe Plantage weer 
helemaal van deze tijd.

De Nieuwe 
     Plantage

in Rotterdam 
afgerond
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In iedere kamer een wifi-accespoin
Van Vliet Installatie BV heeft in het project De Nieuwe Plantage de complete e-installaties en de w-installaties 

verzorgd, evenals het loodgieterswerk. Al voor de bouwvak van 2018 is gestart met de voorbereidingen. Van 

september 2018 tot oktober 2019 heeft het bedrijf continu gewerkt aan de opdracht.

“We werken al langere tijd samen met de Kok Bouwgroep, en die samenwerking bevalt prima”, vertelt project-

leider Alois Simons. “Op piekmomenten hadden we zo’n 12 mensen aan het werk. De Nieuwe Plantage was een 

bijzondere en ook grote klus voor ons. Het ging in totaal om 92 kamers in het verzorgingstehuis. Elke kamer 

heeft een zit-/slaapkamer en een badkamer. We hebben in elke kamer een wifi-accespoint aangebracht voor het 

datanetwerk van het zorgsysteem dat geïnstalleerd werd. Je kunt dus iedere kamer benaderen via dat systeem, 

wat voor de veiligheid en het comfort van de bewoners heel belangrijk is. In totaal betrof het circa 1000 aan-

sluitingen. De MER en de SER hebben we opnieuw ingericht met 5 respectievelijk 4 patchkasten. Voor het lood-

gieterswerk hebben we de complete technische ruimte heringericht, waarbij de 2 grote cv-ketels vervangen zijn 

voor 4 kleine wandketels. Ook alle radiatoren zijn vervangen, in alle kamers dus. Hierdoor is het energieverbruik 

flink gedaald.”

UW TOTAAL-INSTALLATEUR 

    Oude Moerstraatsebaan 39 
    4614 RN  BERGEN OP ZOOM 

   0164-275500 
   info@vanvlietinstalaltie.nl 
   www.vanvlietinstallatie.nl 
 

 

ADVIES     ONTWERP    UITVOERING  
Centrale verwarming  Luchtbehandeling    Inbraaksignalering 
Dakbedekking en goten   Elektrotechniek    PV-panelen 
Gas-en waterinstallaties   Sanitair    Brandmeldinstallatie 
Warmtepompen    Service- en onderhoudsdienst  Noodverlichting 
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Opwaardering
Het project De Nieuwe Plantage heeft 
in totaal 16 maanden geduurd. Door-
dat SOR in de laatste maanden van het 
project, in samenspraak met medeop-
drachtgever en huurder Aafje, besloot 
tot een verdere opwaardering van het 
afwerkingsniveau duurde het project 3 
maanden langer, legt Gabrielse uit. “Het 
betrof vooral de installatie van systeem-
plafonds, het volledig afstucen van de 
wanden en het compleet sauzen van de 
wanden. De aanneemsom steeg daarmee 
met 25%. Tevens werd een tweede archi-
tect, Lengkeek uit Rotterdam, ingescha-
keld om een kleurplan te ontwerpen dat 
de bewoners - die anderhalf jaar over de 
verschillende andere locaties van SOR 
waren verspreid - weer een prettig thuis-
gevoel zou geven. Het verpleeghuis is nu 
helemaal klaar voor de volgende 15 jaar.”

Rendement
Tijdens het project is 90% van de be-
staande binnenwanden gesloopt. Hierbij 
kwam asbest naar voren. De sanering 
werd uitgevoerd door Van Caam. Ook 
de bestaande plafonds en de dakbedek-
kingen werden gesloopt, en er werden 
nieuwe afzuigboxen geplaatst. De be-
staande radiatoren werden verwijderd en 
vervangen door nieuwe radiatoren met 
een hoger rendement. De stookruimte 
werd eveneens opnieuw ingericht. Van 
Vliet Installaties nam hierbij zowel de 
e-installaties als w-installaties voor haar 
rekening. 

De Kok Bouwgroep heeft met gemiddeld 
30 mensen aan de opdracht gewerkt. De 
projectsom bedroeg € 7 miljoen (ex btw). 
In totaal werken bij De Kok Bouwgroep 
150 personen. De concernomzet van De 
Kok Bouwgroep bedraagt gemiddeld € 60 
miljoen op jaarbasis.

Rotterdam • De Nieuwe Plantage

Het project duurde 3 maanden langer dan 
voorzien doordat in de laatste maanden 
werd besloten tot verdere opwaardering 
van het afwerkingsniveau.

SOR beschikt over 58 woongebouwen 
verspreid over verschillende gemeenten 
in de regio groot Rotterdam. SOR biedt 
hoogwaardige woningen met aanvul-
lende diensten en faciliteren zorgver-
lening door andere partijen. SOR is 
opgericht in 1986 en helpt zo’n 7.500 
huishoudens met een klein inkomen bij 
het vinden van een fijn en veilig thuis, 
‘Een thuisgevoel voor iedereen’. Veilig-
heid en duurzaamheid met acceptabele 
woonlasten, dat is waar SOR voor staat.
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Veiligheid voor alles
Bij de renovatie van De Nieuwe Plantage werd bij de inspectie vooraf asbest geconstateerd. Daarom werd het 

gespecialiseerde bedrijf Van Caam Asbestverwijdering en Sloopwerken B.V. uit Oud Gastel ingeschakeld. Dit asbest 

gecertificeerde bedrijf is opgericht in 2003 en beschikt naast het asbestcertificaat, VCA* ook over het sloopcertificaat 

SVMS-007.   

De binnenwanden van de Nieuwe Plantage werden compleet gestript volgens een strak protocol, in een zogenaamd 

containment. Een containment is een ruimte welke op onderdruk gezet kan worden. Deze ruimte wordt gecreëerd met 

behulp van de bestaande afscheidingen zoals muren, kozijnen of deuren en met gebruik van houten latten en plastic folie. 

Vervolgens wordt met tape de ruimte luchtdicht gemaakt en op onderdruk gezet door middel van onderdrukapparatuur.  

Op deze manier wordt emissie van eventueel vrijgekomen asbestvezels bij de sanering naar buiten voorkomen.  

Na afloop van de sanering wordt het project vrijgegeven door een geaccrediteerd laboratorium, waarmee aan alle 

veiligheidseisen voldaan is.  

De Nieuwe Plantage was een grote opdracht voor Van Caam Asbestverwijdering en Sloopwerken 

B.V., die vooral in West-Brabant, de randstad en tot ongeveer 100 km rondom de standplaats actief zijn met 

asbestverwijdering, renovatiesloopwerken en kleine tot middelgrote totaal sloopwerken.

‘Duurzaamheid is belangrijk voor ons’, aldus directeur Jeroen Kouters.  ‘Afvalstromen worden strikt gescheiden en nadat de 

asbest deskundig en veilig verwijderd is, worden de overgebleven materialen zoveel mogelijk hergebruikt.’ 

http://vancaam.nl


Strak stuc- en spuitwerk
Voor het project De Nieuwe Plantage werd Spraytex 
in Halsteren ingeschakeld. “Wij hadden al eerder voor 
De Kok Bouwgroep gewerkt, in een project op Pernis”, 
aldus eigenaar Levi Dekkers. “Het was een prettige 
samenwerking en het contact met de uitvoerders en 
projectleiders verliep vlot.”

Spraytex is 15 jaar geleden opgericht door Levi Dek-
kers, die daarvoor al tien jaar in het vak zat. Spraytex 
is gespecialiseerd in latex spuiten, stucwerk, Spack 
spuitwerk en glasvlies behang. In totaal werd voor De 
Nieuwe Plantage 10.000 m2 aan wanden gestuukt en 
werd 3.000 m2 aan plafonds bewerkt met de Spack 
spuitmachine. “We halen met het Spack spuitwerk 
zo’n 200 m2 per dag en met het stukadoorswerk van 
de wanden zo’n 180 m2 per dag. Dan kun je meters 
maken.” Dekkers heeft de klus met tien man in een 
recordtijd geklaard en is trots op het resultaat: “Strak, 
glad en het ziet er prima uit!”

Rotterdam • De Nieuwe Plantage

https://www.spraytex.nl/


Nouwens Transport • Breda

Nouwens Transport Breda BV

breidt 
flink uit

Volop ruimte voor groei
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Tekst: Mats Fortuin

 
BOLWERK heeft al veel ondernemers 
aan nieuwe huisvesting geholpen. “We 
bieden niet alleen vastgoedadvies, maar 
zorgen ook voor de begeleiding, rea-
lisatie en oplevering van het project”, 
vertelt oprichter en eigenaar Arjan Bol. 
Zo kwam dus ook de vraag van Nouwens 
Transport Breda voor een nieuwbouw. 
De huidige locatie van het bedrijf aan de 
Tuinbouwveilingweg was door aanhou-
dende groei te klein geworden. “Nou-
wens had het terrein zelf al op het oog, 
maar er waren onduidelijkheden over 
de bodemgesteldheid. Na het uitvoeren 
van bodemonderzoek, waaruit bleek dat 
ondergrond redelijk labiel was, hebben 
wij in samenwerking met C-Infra slim 
grondverzet uitgevoerd en een stabiele 
ondergrond gecreëerd voor het parkeer-
terrein voor vrachtwagens van ruim 
18.000 m2.”

Design & Build
Na het grondwerk van het terrein kon 
er gebouwd worden. Dit was voor het 
grootste gedeelte Design & Build, waar-
voor aannemer Valeres Industriebouw 
BV uit Best werd ingeschakeld. Het 
nieuwe tweelaagse kantoorgebouw van 
Nouwens bestrijkt circa 1.000 m2. Het 
kantoor kenmerkt zich door de hoge 
afwerking (verzorgd door PazzBouw BV) 
met een bijzondere trap nabij de cen-
trale entree. Naast de kantoorruimten 
is er ook een bedrijfsrestaurant en een 
speciale ruimte die ingericht is voor het 
melden van interne en externe chauf-
feurs. Het magazijn met 6 dockshelters 
beslaat ongeveer 2.500 m2. Verder is er 
een onbebouwd terrein van 5.000 m2 
voor eventuele uitbreiding alsmede een 
rententievijver voor het opvangen van 
hemelwater.  

Op dit moment vinden de laatste 
werkzaamheden plaats rondom 
de bouw van de nieuwe vestiging 
van Nouwens Transport Breda. Het 
omvangrijke pand staat op een 
ruim 30.000 m2 tellend terrein aan 
Steltbeemd te Breda. Directievoering 
van de ontwikkeling en realisatie is in 
handen van BOLWERK BV uit Breda.  

Opdrachtgever
Dennis Nouwens Onroerend Goed BV, 
Breda

Directievoering en project- 
management
Bolwerk BV, Breda

Bouwkundig aannemer casco
Valeres, Best

Bouwkundig aannemer afbouw
Pazz Bouw, Lage Zwaluwe

Civieltechnisch aannemer
C-Infra, Dongen

Het nieuwe pand staat op een ruim 
30.000 m2 tellend terrein, met meer 
dan genoeg ruimte voor eventuele 
uitbreiding in de toekomst.

Naast het magazijn is tevens 
een tweelaags kantoorgebouw 
gerealiseerd, met hoge afwerking.
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Industriestraat 9 | 5107 NC Dongen | T: 0162-371825

Slim grondverzet
Een belangrijk onderdeel in de bouw van de nieuwe vestiging van Nauwens Transport was het bouwrijp maken 

van de grond. Ongeveer 18.000 m2 aan terrein was namelijk niet stevig genoeg voor de belasting van het 

nieuwe pand en bijbehorend vrachtwagenpark. C-Infra BV uit Dongen bleek uiteindelijk de meest geschikte 

partner te zijn. 

“C-Infra is specialist op het gebied van grondwerk, riolering en bestrating. Met onze jarenlange ervaring en 

frisse kijk op infrastructuur bieden wij slimme totaaloplossingen voor bedrijven en (overheids)instellingen, 

maar ook particulieren”, verteld Corne van den Noort, eigenaar van C-Infra BV. Bij het bezoeken van de bouw-

locatie werd er geconstateerd dat er speciale weefsels ingezet moesten worden om inzakking van de grond te 

voorkomen. “We hebben gekozen voor geo-textielen die enorm stevig zijn en de druk goed verdelen. Hierop 

hebben wij een laag van circa 40 cm aan Forz granulaat gestort.” Voor het verharden werd de zandbaan eerst 

maximaal geprofileerd. Machinaal werden er Keops stenen gelegd, uitstekend voor dit project volgens Van den 

Noort: “Dit is een normale betonklinker om te zien, maar door middel van verschillende afstandhouders heeft 

het een grotere haakweerstand. Ideaal voor hoge belasting.”

https://www.c-infra.nl/


Zonnepanelen en warmtepompen
Ook is de nieuwe vestiging voorbereid 
op de toekomst. Het volledige dak van 
2.500 m2 is voorzien van zonnepanelen. 
Het gebouw wordt verwarmd middels 
warmtepompen en vloerverwarming. 
Verder zijn alle ruimten ingericht met 
domotica voor optimale klimaatbeheer-
sing. Het gebouw is daardoor meer dan 
energieneutraal. Het pand wordt op 27 
november opgeleverd en de verhuizing 
zal een dag later plaatsvinden. Met tevre-
denheid kijkt Arjan terug op het project. 
“Bij dit soort projecten heb je te maken 
met de wet van de grote getallen. Je moet 
goed nadenken over de materialen die 
je toepast, hoe je dit doet en met wie je 
dit doet. Uiteindelijk heeft BOLWERK met 
haar partners ook dit project succesvol 
gerealiseerd, geheel naar de wensen op 
de opdrachtgever.”

Breda • Nouwens Transport

Het magazijn heeft 6 dockshelters.

Met een magazijn van ongeveer 
2.500 m2 is er alle ruimte om de 
materialen te plaatsen
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Kantoor van der Krabben • Oss

Opdrachtgever
N.C.E. Louwers en Y.M. Louwers, Oss

Bouwmanagement
Pijler Bouw & Management, Vessem

Ontwerp
Daverveld Ontwerpers, Oss

Aannemer
Bouwbedrijf Berghege, Oss

Schilderwerk
Van Dinter Schilderwerken, Oss

Systeemwanden en -plafonds
Bert Fitters afbouw, Nieuwkuijk

Ambachtelijk vakwerk op z’n best

Bij de afwerking aan zowel de buitenkant als de binnenzijde 
zijn de authentieke aspecten leidend geweest.
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Tekst: Rien Tholenaar

“Wij zijn oprecht trots op het resultaat”, 
zegt projectleider Ronnie Tiemissen. 
Bouwbedrijf Berghege uit Oss is gespe-
cialiseerd in het bouwen, verbouwen, 
renoveren en onderhouden van panden 
voor met name Retail, zorg en welzijn, 
onderwijs, industrie, sport en recreatie 
en openbare ruimten. Bij vrijwel alle 
opdrachten wordt er een beroep gedaan 
op de onderscheidende kwaliteiten van 
het Brabantse bouwbedrijf. Zo was dat 

zeker ook het geval bij de grootscheepse 
verbouwing, renovatie en gedeeltelijke 
nieuwbouw aan het kantoorpand van 
Van der Krabben Makelaardij. “De uitda-
ging bij dit project was met name het in 
de oorspronkelijke staat terugbrengen 
van het historische pand. De authentieke 
aspecten zijn leidend geweest bij zowel 
de afwerking aan de buitenkant als aan 
de binnenzijde.”

Creativiteit
“Bij dit soort uitdagende klussen komt 
het aan op creativiteit, het vinden van 
oplossingen en gedetailleerd ambachte-
lijk vakwerk. De koperen afwerking aan 
de compleet nieuwe serre is slechts één 
van de voorbeelden. Het is een speelse 
verwijzing naar de tijd dat het pand 
dienst deed als brouwerij. Je kunt zeggen 
dat wij het rijke verleden op deze plaats 
een nieuwe toekomst hebben gegeven.”

Markant kantoorpand 
Van der Krabben 
Makelaardij

volledig 
in ere 
hersteld

Op 15 juni 2017 werd het statige en kort daarvoor verbouwde kantoorpand 
van Van der Krabben Makelaardij door brand vrijwel volledig verwoest. Het 
historische pand aan de Kruisstraat in Oss stamt uit 1885. Met vereende 
krachten hebben de medewerkers van Bouwbedrijf Berghege er samen 
met diverse onderaannemers voor gezorgd dat het markante gebouw weer 
volledig in haar oude glorie is hersteld.
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Bert Fitters Afbouw B.V. voor al uw  
systeemwanden en -plafonds

Hopbrouwer 6 | 5253 RE Nieuwkuijk
T. 073-5113886

Dankzij isolerende toepassingen 
energieneutraal
Bert Fitters Afbouw B.V. is een begrip als het gaat om het leveren en plaatsen van systeemwanden en -plafonds 

in de meest uiteenlopende projecten. Maar ook voor uw complete afbouw, zoals (brandwerend) timmerwerk, 

interieurbouw, stuc- en schilderwerk, verlichting, volglas scheidingswanden, etc. bent u bij het bedrijf uit 

Nieuwkuijk aan het juiste adres. De medewerkers van de Brabantse afbouwspecialist konden de afgelopen 

maanden hun hart ophalen bij de binnen- en buitenafwerking van het kantoorpand van Van der Krabben 

Makelaardij in Oss. “Wij hebben het historische gebouw volledig onder handen mogen nemen”, vertelt Bert 

Fitters. “Behalve het installatiewerk, de trap en het schilderwerk dan. Het was voor ons echt een fantastisch 

karwei waar het aankwam op het ouderwetse vakwerk.” Zijn ogen fonkelen als hij de akoestische spuitplafonds 

en strak gestucte wanden in het stijlvolle kantoorpand laat zien. “In ons werk moeten wij ook steeds meer 

rekening houden met energiebesparing. Dat was ook bij deze opdracht het geval. Met tal van isolerende 

toepassingen is dit kantoor energieneutraal, dus nul op de meter.”

Ambachtelijk 
schilderwerk
Hij leverde met al het binnen- en buitenschilderwerk en het 

behangen van alle wanden, een grote bijdrage aan de (ver)

nieuwbouw van het historische kantoorpand van Van der 

Krabben Makelaardij. Jeroen van Dinther geniet zichtbaar 

van de klus die hij met Van Dinther Schilderwerken uit Oss 

heeft geklaard. “Als je met dit soort mooie opdrachten bezig 

bent, besef je weer wat een geweldig mooi vak wij hebben. 

Het in authentieke staat terugbrengen van een door brand 

verwoest monumentaal pand is natuurlijk iets bijzonders. 

Neem bijvoorbeeld het afwerken van de grote houten 

spanten in een warme teakkleur. Of het aanbrengen van een 

stijlvol behang dat helemaal past bij de uitstraling van het 

statige kantoor. Wij gaan met ons schildersbedrijf altijd voor 

het perfecte plaatje en dat is ook deze keer weer prima ge-

lukt, al zeg ik het zelf.” Jeroen van Dinther houdt zich graag 

aanbevolen voor binnen- en buitenschilderwerk, wandaf-

werking en beglazing voor particulieren en bedrijven.

http://bertfitters-afbouw.nl/


Visitekaartje.indd   1 09-12-2008   11:31:40

Hecht team
Het in ere herstellen van het oude 
makelaarskantoor in Oss is voor Bouw-
bedrijf Berghege een mooie toevoeging 
aan het toch al zeer uitgebreide portfolio. 
De diversiteit aan opdrachten die met 
succes zijn afgerond is indrukwekkend. 
“Dat heeft alles te maken met onze 
expertise op het gebied van nieuw-
bouw, verbouw, renovatie en onderhoud 
voor bedrijfspanden, Retail, zorgcentra, 
sportvoorzieningen, scholen en open-
bare ruimten. Een hecht team van zo’n 
250 medewerkers weet wat er van hen 
verwacht wordt. Je hebt bij onze projec-
ten steeds weer te maken met specifieke 
wensen van de opdrachtgever en moet 
terdege rekening houden met alle wet- 
en regelgeving. Vaak draait een bedrijf, 
school of ziekenhuis gewoon door als 
wij aan het werk zijn. Ook dat vergt een 
goede voorbereiding, de nodige impro-
visatie, creativiteit en strakke planning. 
Daar ligt de grote kracht van ons bedrijf.”

Oss • Kantoor van der Krabben

De koperen afwerking aan de compleet nieuwe 
serre is een mooi voorbeeld van het gedetailleerd 
ambachtelijk vakwerk dat terugkomt in dit project.

Ook de binnenkant 
is flink onder 
handen genomen.
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Novum Maartenshal • Voorburg

   Novum-
Maartenshal

Duurzaam en 
multifunctioneel

in Voorburg nadert voltooiing 
Vorig jaar werd de verouderde sportvoorziening ‘de Maartenshal’ in Voorburg gesloopt. Sinds maart jl. 
bouwt men op dezelfde plek aan een nieuw, duurzaam gymzalencomplex dat gebruikt zal worden door het 
Sint-Maartenscollege én het Novum Gymnasium. Ook sportverenigingen kunnen de accommodatie huren. 
De Novum-Maartenshal is dan ook een enorme aanwinst voor de gemeente Leidschendam-Voorburg.
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Tekst: Astrid Berkhout

Hoofdaannemer Van Baaren Aannemers 
uit Lopik werd bij het project betrok-
ken door Slangen+Koenis Architecten, 
met wie zij al vaker samenwerkten. “We 
kregen een uitnodiging om onszelf te 
presenteren bij Scholengroep Spinoza”, 
vertelt Rogier van Baaren. De no-non-
sense benadering (“wat je vraagt, krijg 
je”) en de schat aan ervaring in zowel de 
woning- als utiliteitsbouw van het ruim 
100 jaar oude familiebedrijf (Rogier is de 
vierde generatie) bleek aan te spreken 
en Van Baaren kon plaatsnemen in het 
bouwteam.

Alle sporten
Het gymzalencomplex beslaat 1.600 
m2, met op de begane grond de entree, 
de hoofdzaal, de kleedruimtes en een 
opslagruimte. “De hoofdzaal is middels 
flexibele scheidingen op te delen in 3 
aparte gymzalen. In de vloer hebben we 
sparingen en potten aangebracht zodat 
daar klimrekken, volleybalnetten e.d. 
aan kunnen worden bevestigd. Straks 
kunnen alle sporten hier worden beoe-
fend.” Op de verdieping bevindt zich een 
multifunctionele ruimte die bijvoorbeeld 
gebruikt kan worden voor examens, 
maar ook verhuurd kan worden voor 
cursussen en trainingen. “Een deel van 
de installaties hebben een plek gekre-
gen op het lage dak. Omdat de houten 
schijngevel daar omheen loopt, zijn deze 
verder niet zichtbaar voor de omgeving.”

Vriendelijke uitstraling
“De houten gevel, bestaande uit ver-
ticale lamellen, geeft het gebouw een 
vriendelijke uitstraling, evenals de ronde 
hoeken, die we hebben kunnen realise-
ren met speciaal hiervoor vervaardigde 
sandwichpanelen. De gevel was boven-
dien gesegmenteerd, waardoor het een 
uitdaging was om de staalconstructie te 
realiseren. Verder komt er op de begane 
grond een groene haag van 2,5 meter 
hoog rondom het gebouw.” Het pand is 
ook nog eens duurzaam. “Op 50% van de 
dakoppervlakte komen zonnepanelen te 

Opdrachtgever
Scholengroep Spinoza, Voorburg

Architect
Slangen+Koelis Architecten, IJsselstein

Adviseurs
Mul BV ontwerpers & adviseurs, Gouda

Hoofdaannemer
Van Baaren Aannemers, Lopik

E-installaties
Vink Installatiegroep, Roelofarendsveen

W-installaties
Vink Installatiegroep, Roelofarendsveen

Staalbouw
Maarten Littel Werktuigbouw en Handels- 
onderneming B.V., Schoonhoven

Stalen dak- en gevelconstructies
Montagebedrijf Berry B.V., Ter Aar

 Aluminium kozijnen en -puien
Derks & Zn., Harmelen

Systeemwanden en plafonds
Jongerling Wanden/Plafonds,  
Mijdrecht

Bouwprogramma
Gymzalencomplex

Bouwperiode
Maart 2018 – Begin 2020

Bruto vloeroppervlakte
1.600 m

De houten gevel en de 
groene haag zorgen voor 
een natuurlijke uitstraling
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Novum Maartenshal • Voorburg

liggen. Daarnaast hebben zowel de dak- 
als wandconstructie een hoge rc-waarde, 
namelijk 8 m²K/W, en is overal LED ver-
lichting geïnstalleerd. Qua verwarming is 
gekozen voor vloerverwarming.”

Lean bouwen
De bouwteam methode heeft Van Baa-
ren Aannemers ook doorgevoerd in de 
bedrijfsstructuur. “Bij al onze projecten 
streven we er naar de bouwtijd zo kort 
mogelijk te maken. Dat doen we door 
de organisatie continu te verbeteren 
en werkprocessen zo veel mogelijk te 
standaardiseren. Het is belangrijk om ie-
dereen vanaf het allereerste begin bij het 
bouwproces te betrekken, zodat men-
sen zich gecommitteerd voelen en de 
verantwoordelijkheid nemen voor hun 
werkzaamheden. Daarnaast kun je veel 
van elkaar leren door kennis en ervaring 
te delen. Uiteindelijk moeten we het toch 
samen doen. Bij de Novum Maartenshal 
zie je ook weer dat deze aanpak werkt. 
Alles loopt tot nu toe heel soepel. Het 
ziet er naar uit dat we de hal in januari 
2020 gewoon kunnen opleveren volgens 
planning.”

De hoofdzaal is middels 
flexibele scheidingen op te 
delen in 3 aparte gymzalen.

... dàt werkt! www.vanbaaren-aannemers.nl
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Cascade • Groningen

  Futuristische 
   renovatie 
Cascadecomplex
Overlast voor gebruikers tot 
een minimum beperkt
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Tekst: Niels van Tol

Opdrachtgever
Rijksvastgoedbedrijf, Den Haag

Hoofdaannemer
Bouwgroep Dijkstra Draisma, Dokkum

Ontwerp
Triple-D, Winsum

Bouwgroep Dijkstra Draisma uit 
Friesland is door Rijksvastgoedbedrijf 
verantwoordelijk gesteld voor de 
renovatie van het Cascadecomplex 
dat ligt ten westen van de Groningse 
hoofdstad. Het Cascadecomplex is een 
U-vormig project en biedt ruimte voor
werken en parkeren van verschillende
overheidsdiensten. 

Het gedeelte van het Cascadecomplex 
dat is bestemd voor huisvesting van de 
Raad voor Kinderbescherming, de Belas-
tingdienst, het Concern Dienstverlening 
en diverse andere diensten, is volledig 
gestript en voorzien van een nieuw 
futuristisch interieur. Dit is onder andere 
terug te zien in de vloerbedekking die 
diagonaal is gelegd. Bij de uitvoering 
van het renovatieproject kreeg Dijkstra 
Draisma te maken met een praktisch 
probleem; het Cascadecomplex is via 
slechts één weg toegankelijk en deze 
weg moest ook worden gebruikt door de 
gebruikers en de inpandige bedrijven. 
Hierdoor mochten er slechts 6 parkeer-
plaatsen in beslag worden genomen. 
Vooral bij de planning zorgde dit voor de 
nodige uitdagingen.

Goede communicatie
Het Cascadecomplex, waar veel be-
drijven gevestigd zijn, was bovendien 
volledig in bedrijf. Het zo veel mogelijk 
beperken van de overlast voor gebruikers 
en bedrijven was dan ook een speerpunt 
bij de uitvoering van het project. In het 
complex is bijvoorbeeld een callcen-
ter gevestigd, dat telefonisch continu 
goed bereikbaar moet zijn. Geluids-
overlast is voor hen vanzelfsprekend 
een groot probleem. “Communicatie 
met de betrokken partijen was hierbij 
enorm belangrijk. Door betrokkenen op 
de hoogte te stellen, zagen we dat hun 
begrip enorm toenam,” aldus Foppe 

Het U-vormige Cascadecomplex 
heeft een futuristische uitstraling.

Op het parkeerdek kunnen 
gebruikers en bezoekers van het 
Cascadecomplex hun auto kwijt.
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Coaching op de werkvloer
Loopbaanbegeleiding
Re-integreren
Interventie
Verloning

Naast begeleiding op het werk 
gaan we aan de slag met andere 
leefgebieden zoals financiën, 
gezondheid en huisvesting

Wij geloven in lange termijn denken, praktisch werken, 
de persoonlijke benadering en oprechte aandacht. 

Wij denken en werken buiten systemen.

TRIPLE D WERKT!

Hoofdstraat W 24 in 
Winsum
0595-439626

info@tripledbv.nl

www.tripledbv.nl

Social Return On Investment
Binnen steeds meer overheden en semioverheden wordt Social Return On Investment (SROI) meegenomen in 

aanbestedingstrajecten. Dit betekent dat aannemers en opdrachtnemers vaak 2 tot 5% van de opdrachtwaarde 

moet besteden aan SROI. Werkzoekenden, leerlingen en stagiairs worden zo in de gelegenheid gesteld om 

ervaring op te doen in de praktijk. Hierdoor levert de opdrachtnemer een sociaal-maatschappelijke bijdrage: 

Hij biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om werkervaring op te doen. Triple D BV werkt 

samen met een groot aantal aannemers die openstaan voor allerlei soorten werknemers.

Triple D BV is een eigentijds bedrijf dat het midden houdt tussen een re-integratie bedrijf en een uitzendbureau. 

Bij de renovatie van het Cascadecomplex heeft het bedrijf een kandidaat die begonnen is met een BBL opleiding 

op het project geplaatst. Tijdens het project was de kandidaat actief als assistent timmerman en hielp hij onder 

andere bij het uitmeten en uitzagen van de houtconstructie. Gedurende het project is hij intensief begeleid 

door Triple D BV. Niet alleen tijdens werktijden, maar ook op andere leefgebieden zoals financiën, gezondheid, 

huisvesting, omdat deze zaken onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het bedrijf gaat hierbij heel ver. “Wij 

opereren vanuit ons hart,” aldus Judiëth van Dijk over Triple D BV.

Bulder, projectleider Bouwgroep Dijkstra 
Draisma. “Een afspraak was bijvoorbeeld 
dat we alleen voor 8.30 en na 17.00 uur 
lawaai mochten maken en de zaterdagen 
mochten gebruiken om grote materialen 
naar boven te brengen.” Het aanvoeren 
van deze materialen was overigens niet 
gemakkelijk. Aangezien de lift op een 
parkeerdek stond, moest er rekening 
worden gehouden met een maximale 
druk op het parkeerdek.

Alle neuzen dezelfde kant op
Dankzij ervaring bij soortgelijke projec-
ten is het Bouwgroep Dijkstra Draisma 
gelukt om het renovatieproject succesvol 
af te ronden. Bulder: “Bij dit soort pro-
jecten is het essentieel om de opdracht-
gevers en betrokken partijen betrokken 
te houden en alle neuzen in dezelfde 
richting te krijgen. Ook het zorgvuldig 
informeren van de gebruikers en het 
creëren van een stukje goodwill is van 
belang om de werkzaamheden in goede 
banen te leiden. Dankzij deze aanpak is 
het ons gelukt om de deadline te halen 
en is het aantal klachten dat binnen is 
gekomen beperkt gebleven.”

Cascade • Groningen

https://tripledbv.nl/


Persbericht

Safe2go app biedt bedrijven uitkomst voor het snel en 
makkelijk delen van projectinformatie en 
veiligheidsinstructies
Sinds 1 september kunnen bedrijven zich abonneren op de Safe2go app. Hiermee 

hebben ze direct de beschikking over een app die naar eigen inzicht en per 

project of procedure ingericht en getoond kan worden. Dit zorgt meteen voor 

structuur, duidelijkheid en uniformiteit bij aanmeldprocedures, veiligheidsregels 

en projectinformatie.

Geen gedoe meer met papieren bezoekersformulieren of portiers die door een 

taalbarrière geen duidelijke huisregels kunnen uitleggen aan externe partijen. 

De veiligheidsmanager kan er met een gerust hart van uitgaan dat de projectlei-

ders aan onderhoudsteams alle veiligheidsinstructies hebben doorgegeven.

Via de Safe2Go portal kan de app ingericht worden en via de monitor is inzichte-

lijk welke bezoekers geregistreerd zijn en bijvoorbeeld de veiligheidsregels geac-

cepteerd hebben. Tijdens de werkzaamheden op de fabriek of bouwsite kunnen 

de projectleiders de onderhoudsteams up to date houden met projectinformatie 

of bij calamiteiten een pushbericht sturen. De bezoekers kunnen op hun beurt 

weer direct een onveilige situatie fotograferen en doorsturen of via de app het 

noodnummer bellen. Zoek je een veilige route over het terrein? Of met spoed de 

EHBO post vinden? Check de plattegrond in de Safe2Go app!

Zodra de app voor een specifiek project of procedure ingericht is met de Safe2Go 

builder krijgt deze “tour” door de app een unieke QR code. De bezoeker scant 

deze met de Safe2Go app zodat de tour wordt gestart en de bezoeker alle klaar-

gezette appschermen kan doorlopen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het invullen 

van persoonsgegevens, bekijken van een veiligheidsfilm, afvinken en accepteren 

van werkinstructies of het maken van een multiple choise kennistest. Het scan-

nen kan op locatie maar de QR code kan uiteraard ook gemaild worden zodat de 

bezoeker op een eerder moment de app rustig kan doorlopen en invullen.

Alle gescande QR codes worden getoond en gesorteerd per project of procedure in de meegeleverde Safe2Go  

monitor. Zo blijft u altijd op de hoogte van de aanmeldingen, incidenten en bezoekersstromen.

Het bijzondere van deze app is de totale flexibiliteit voor een bedrijf om de Safe2Go app heel eenvoudig met 

standaard onderdelen een eigen invulling te geven voor elk project of bezoekprocedure. Interesse?  

Check www.safe2goapp.nl voor alle informatie.
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Bedrijfspand Napoleon • Tiel

Nieuw distributiecentrum

Wolf Steel 
Europe

herrijst aan Amsterdam-Rijnkanaal

Ontworpen met oog voor de toekomst
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Tekst: Jan Smit

Wolf Steel Europe wil een distributiecen-
trum gaan bouwen in Nederland. Hoe 
moeten ze dat aanpakken? Met deze 
vraag benaderde RSP Bedrijfsmakelaars 
in 2017 Conferm, een in Tilburg geves-
tigde design- & buildbouwer van turnkey 
bedrijfshuisvesting. Het Canadese Wolf 
Steel, onder de merknaam Napoleon 
Grill na Weber de grootste fabrikant van 
bbq’s en buitenkeukens ter wereld, had 
daarbij wel een aantal wensen. Het be-
drijf heeft 3 productiefaciliteiten, onder 
meer in China en Canada. Van daaruit 
worden de grills en buitenkeukens in 
containers per schip naar Nederland ver-
voerd. Vanuit die optiek zou een locatie 
in de buurt van een containerterminal 
handig zijn. In Tiel heeft Conferm zo’n 
plek gevonden; daar, aan het Amster-
dam-Rijnkanaal, ligt de terminal van 
CTU. Het nieuwe warehouse, goed voor 
een bruto vloeroppervlakte van in totaal 
22.000 m2, komt hier pal naast te staan.

Verder kijken
Ja, het distributiecentrum is groot, maar 
voor Conferm, dat onderdeel uitmaakt 
van de Remmers Bouwgroep, is het 
geen rocket science. Het bedrijf heeft 
inmiddels tal van warehouses gereali-
seerd, onder meer voor Cargill en Sandd. 
Daarbij inventariseert Conferm eerst wat 
de klant wil, waarna deze een advies 
krijgt. Dit advies kan afwijken van wat 
de klant voor ogen heeft. Holvoet: “Wij 
kijken naar de huidige situatie, maar 
ook verder. Wat als het pand om de een 
of andere manier in de toekomst een 
andere eigenaar of gebruiker krijgt? Dat 
was in dit geval aan de orde. De eigena-
ren van Wolf Steel Europe gaven nadruk-
kelijk te kennen dat ze het pand tevens 
zien als een beleggingsobject; dat ze het 
ook willen houden, mochten zij het zelf 
ooit weer verlaten. Het is handig om daar 
dan alvast op te anticiperen. Hoe? Door 
bijvoorbeeld de ruimte tussen de kolom-

Opdrachtgever
Wolf Steel / Napoleon Grills, Gelder-
malsen

Architect
Designlogic, Helmond

Hoofdaannemer
Conferm, Tilburg

E-Installaties
Huisman Etech Experts, Druten

W-Installaties
Megens Installaties, Druten

Fundering / Begaande grond-
vloer
Van Berlo Bedrijfsvloeren, Veghel

Brandbeveiliging
SPIE, Tilburg

Gevel
Schelfhout Beton, Kindrooi

Bouwprogramma
Distributiecentrum, logistiek dienst- 
verlening

Bouwperiode
December 2019 – bouwvak 2020

Bruto vloeroppervlakte
Bedrijfshal 20.000 m2 ; kantoor  
2.000 m2

In Tiel bouwt aannemer Conferm het nieuwe Europese distributiecentrum 
van Wolf Steel Europe. Een project waarbij betrokkenheid en verwachtings-
management cruciaal zijn, zo schetst William Holvoet, directeur van deze 
ontwerpende bouwer, die ruime ervaring heeft met warehouses.

Het gebouw heeft een bruto 
vloeroppervlakte van in totaal 
22.000 m2.

Het nieuwe distributiecentrum 
heeft een strategische ligging 
aan het Amsterdam-Rijnkanaal.
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Oplossingen bedenken om problemen 
te voorkomen
Bij het nieuwe distributiecentrum voor Napoleon Grills neemt Huisman Etech Experts uit Druten alle elektrotechnische 

installaties voor zijn rekening. Huisman Etech Experts, een  familiebedrijf opgericht in 1955, is een innovatieve 

totaalpartner op het gebied van elektrotechniek. Die totaalaanpak is een bewuste keuze, Vertelt directeur Jurgen van 

Dinteren. We verzorgen de engineering, installatie en het onderhoud van alle elektrotechnische installaties, maar ook de 

brand- en inbraakbeveiliging en ontruimingsinstallaties. “Voor de w-installaties doen we graag een beroep op vaste 

partners.” Megens Installaties, eveneens afkomstig uit Druten, is zo’n vaste partner. Bij het distributiecentrum van 

Napoleon Grills werken we ook samen met Megens. Die samenwerking verloopt uitstekend, vertelt Van Dinteren. “We 

werken al vele jaren met elkaar, dat betaalt zich uit.”

Met hoofdaannemer Conferm, onderdeel van de Remmers Bouwgroep, heeft Huisman Etech Experts nog niet eerder 

samengewerkt. Maar de directeur is optimistisch. “Beide bedrijven hebben een down-to-earthcultuur, we spreken dezelfde 

taal, ik heb daar een goed gevoel bij.”

Met de ervaring van de samenwerkende partijen is niets mis. Daarnaast hebben wij al diverse warehouses gerealiseerd. 

Een goede planning en aansturing: dat is volgens de directeur bij een groot distributiecentrum de belangrijkste uitdaging. 

“Je moet, nog voordat je begint, alle oplossingen hebben bedacht en afgestemd. Dat kan, zeker als je tijdig met alle partijen 

aan tafel schuift.”  

Denkend in oplossingen

Koningstraat 101, Druten
T  +31 487 51 85 55
W  www.huismanetech.nl

Van kantoorgebouw tot fabriek.

En van ziekenhuis tot school. Veilige 

en betrouwbare elektrotechnische 

installaties zijn van levensbelang.

De integrale oplossingen van Huisman 

Etech Experts bestaan uit het adviseren, 

engineeren, installeren en onderhouden 

van elektrotechnische installaties.

Neem de proef op de som en

maak vrijblijvend een afspraak

voor een adviesgesprek.

991284_adv93x137_oplossingen.indd   1991284_adv93x137_oplossingen.indd   1 21-11-19   13:4521-11-19   13:45

men wat breder te maken. Kijk, het pand 
moet zitten als een mantelpak, maar je 
moet het ook weer kunnen verkopen of 
verhuren.” 

Betrokkenheid
Ook belangrijk volgens Holvoet: de 
klant meenemen in het ‘avontuur’. “We 
nemen elke beslissing in overleg. Van de 
gevel tot de binnendeuren. Dat vinden 
onze klanten erg prettig. Door de ver-
wachtingen te managen, komen ze nooit 
voor verrassingen te staan.” Maar het 
allerbelangrijkste is volgens Holvoet dat 
de klant ook zelf betrokken is. “Bij Wolf 
Steel is dat duidelijk het geval. De eige-
naren willen weten: wat krijgen we voor 
ons geld? Zo hebben wij het ‘t liefst; dat 
komt het resultaat ten goede.”

Bedrijfspand Napoleon • Tiel

www.napoleon.com
www.huismanetech.nl
www.conferm.nl
www.remmersbouwgroep.nl


Sprinklerinstallatie voor adequate 
brandbeheersing
De business unit Fire Protection & Security van SPIE Nederland levert de sprinklerinstallatie voor het nieuwe 

Europese distributiecentrum van Wolf Steel Europe. Het gaat om een CCV-gecertificeerde installatie met twee 

dieselmotoren en zogeheten splitcase sprinklerpompen, geschikt voor het bestrijken van grote ruimtes, met 

een sprinklertank van 740 kubieke meter.

Deze installaties worden ingezet om uitbreiding van een brand te beperken, voor verbetering van de 

brandwerendheiden verlenging van de vluchtwegen. Het Bouwbesluit schrijft deze maatregelen voor. Door 

veranderde regelgeving is de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de beheerder of gebruiker komen te 

liggen. 

Dat Wolf Steel zijn keuze heeft laten vallen op SPIE is niet vreemd. Fire Protection & Security is gespecialiseerd 

in adequate brandbeheersing van grote logistieke hallen en andere grote ruimtes. De business unit biedt 

expertise en onderscheidende innovatieve oplossingen ter ondersteuning van professionals uit diverse 

marktgebieden die te maken krijgen met brand- en inbraakbeveiliging. Daarbij staan de veiligheid van 

personeel en bezoekers, het voorkomen of beperken van (gevolg)schade, het waarborgen van de continuïteit 

en het voorkomen of beperken van de gevolgen voor het milieu voorop. 

Inmiddels heeft Fire Protection & Security in Nederland al tal van warehouses van sprinklerinstallaties 

voorzien. 

www.spie-nl.com
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Uitbreiding 
   Kortmann

Veelvuldig gebruik van prefab beton

Opdrachtgever
Kortmann Art Packing & Shipping, 
Hoofddorp

Architect
Hercuton, Nieuwkuijk 

Adviseurs
Benbouw advies, Hazerswoude-Rijndijk

Bouwkundige hoofdaannemer
Hercuton, Nieuwkuijk

is Hercuton op het lijf geschreven
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Kortmann Art Packers & Shippers in 
Hoofddorp is gespecialiseerd in het 
opslaan, verpakken, verzenden en 
installeren van kunst in de breedste 
betekenis van het woord. Hercuton 
voltooide eind oktober de tweede fase 
van de uitbreiding van de opslagruimte 
van Kortmann. Volgens Commercieel 
Manager Ron Drijver een opdracht, 
waarbij prefab beton het aangewezen 
materiaal was om mee te bouwen.

“De opslag van kunst stelt speciale eisen 
aan een gebouw”, begint Drijver. “Het 
klimaat binnen moet stabiel en perfect 
te beheersen zijn. Dat vraagt om een 
constructie met een hoog accumulerend 
vermogen. Dit konden we bieden door 
gevelelementen toe te passen waarvan 
zowel het binnenblad als het buiten-
blad in beton zijn uitgevoerd. Bovendien 
konden we met de betonnen constructie 
voldoen aan de strenge eisen op het 
gebied van brandwerendheid en inbraak-
preventie.”

Afspraak is afspraak
Hercuton realiseerde enkele jaren gele-
den ook de eerste fase van de uitbrei-
ding. Dat betekende echter niet dat ook 
de tweede fase automatisch aan Her-
cuton werd gegund. Drijver: “Natuurlijk 
hebben we in die eerste fase het vertrou-
wen van de opdrachtgever gewonnen 
door te doen wat we beloofd hebben, 
want afspraak is afspraak bij ons. Maar 
we hebben voor de tweede fase gewoon 
weer aan moeten tonen dat we de beste 
combinatie van product, concept en prijs 
konden bieden”. Volgens Drijver had het 
nog efficiënter gekund als de plannen 
voor de tweede uitbreiding al bij de uit-
voering van de eerste fase bekend waren 
geweest. “We hadden daar dan bijvoor-
beeld bij de fundering al rekening mee 
kunnen houden. Nu moesten we dat op 
een andere manier oplossen.”

‘Stille’ palen
Voor de fundering was het aanbrengen 
van palen noodzakelijk. Er is bewust ge-
kozen voor DPA schroefpalen. Dat zijn in 
de grond gevormde, grond verdringende 
palen (DPA staat voor Drilling Push Asi-
de), die weinig trillingen veroorzaken bij 
het aanbrengen. Dat was nodig vanwege 
de kwetsbare kunstwerken die in het be-
staande pand aanwezig bleven tijdens de 
bouw. Uiteindelijk is de aanbouw binnen 
een half jaar opgeleverd door Hercuton. 
“De diverse voorzieningen voor de instal-
laties, zoals leidingen voor vloerverwar-
ming, heeft Hercuton ook verzorgd. Het 
hele project is in een prettige en open 
sfeer voltooid en we zijn allemaal blij 
met het eindresultaat.”, besluit Drijver.

Tekst: Ton van de Laar

Het pand beschikt over een 
betonnen constructie met een 
hoog accumulerend vermogen.

In de fundering werden DPA 
schroefpalen aangebracht.

Eind oktober is de tweede fase 
van de uitbreiding voltooid.
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Finitouch • Amersfoort

Opdrachtgever
Finitouch Interieurbouw BV, Amersfoort

Architect
ServicebouwPlus, Nieuwkuijk

Hoofdaannemer
ServicebouwPlus, Nieuwkuijk

Totaal Installateur
Meddens & van Ree Installatietechniek, 
Nijkerk

E-Installaties
Van Dunschoten Elektrotechniek, 
Nijkerk

Zonnepanelen, 
windturbines en 
extra isolatie

Uitbreiding 
Finitouch 
100% energieneutraal
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Tekst: Ton van de Laar

ServicebouwPlus uit Nieuwkuijk, 
deel uitmakend van het Cluster 
Bedrijfshuisvesting van Janssen de 
Jong Groep, is al jaren een vertrouwde 
partner van Finitouch Interieurbouw 
BV uit Amersfoort. ServicebouwPlus 
verzorgt niet alleen het onderhoud 
van het bedrijfspand, maar de 
twee bedrijven voeren ook samen 
projecten uit. Momenteel realiseert 
ServicebouwPlus een flinke uitbreiding 
van het onderkomen van Finitouch.

Paulien Frehé is Commercieel Manager 
bij ServicebouwPlus. Zij vertelt hoe de 
vork in de steel zit: “Ron Krijnen, de 
eigenaar van het in 1988 opgerichte 
Finitouch, zocht in 2006 een groter pand 
voor zijn groeiende bedrijf. Hij kwam uit 
bij het pand op bedrijventerrein De Hoef 
in Amersfoort, dat gebouwd was door 
ons zusterbedrijf Remco Ruimtebouw. Zo 
kwamen wij in beeld om het onderhoud, 
de reparaties en verbouwingen van het 
pand te verzorgen. In 2012 vond er al een 
complete renovatie van het bestaande 
pand plaats waarbij de gevels en roldeu-
ren aangepast werden en nu is er dus de 
uitbreiding.”

Duurzaam en geheel energieneutraal
Met de uitbreiding verdubbelt het vloer-
oppervlak van het pand. Op de eerste 
verdieping komt een experiencecenter, 
waar Finitouch haar klanten laat zien 
welke mogelijkheden het bedrijf te 
bieden heeft. Mogelijkheden die vooral 
duurzaamheid zullen uitstralen, want 
Finitouch gaat er prat op dat het 100 % 
energieneutraal is. 3.000 m2 aan zon-
nepanelen en vijf windturbines zorgen 
ervoor dat het bedrijf nu al geheel in de 
eigen energiebehoefte voorziet en zelfs 
stroom terug levert aan het net. Vanzelf-
sprekend wordt ook de uitbreiding door 

ServicebouwPlus duurzaam uitgevoerd. 
Het dak wordt vol gelegd met zon-
nepanelen en er komen windturbines 
bij. Bovendien wordt het geheel extra 
geïsoleerd. Frehé: “Samen met Finitouch 
hebben we een uitbreiding ontwikkeld, 
die ervoor zorgt dat het pand straks zelfs 
geheel gasloos is. Daarnaast willen we 
het gebouw ook een duurzame uitstra-
ling geven door bijvoorbeeld veel hout in 
de voorgevel toe te passen.”

Compleet en vertrouwd
Het motto van ServicebouwPlus is ‘Com-
pleet en vertrouwd’ en dat geldt ook voor 
de samenwerking met Finitouch volgens 
Frehé:  “Onze relatie met Finitouch gaat 
al zoveel jaren terug, die mogen we 
zeker vertrouwd noemen. En compleet 
is onze dienstverlening: Van onderhoud 
en reparaties tot de uitbreiding die nu 
plaatsvindt. De klant staat bij ons voorop 
en die bedrijfsfilosofie heeft Finitouch 
ook. Het is dus niet vreemd dat het zo 
goed klikt, ook in onze samenwerking bij 
projecten voor derden.”

Mede dankzij het hout op de 
voorgevel heeft het gebouw 
een duurzame uitstraling.

De uitbreiding sluit naadloos 
aan op het reeds bestaande 
pand van Finitouch.
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Van Dunschoten Elektrotechniek B.V.
Arkerpoort 22

3861 PS Nijkerk
Tel. 033-2450914

Website: www.dunschoten.nl

Meddens & van Ree Installatietechniek B.V.
Melkrijder 4

3681 SG Nijkerk
Tel. 033-2458428

Website: www.installatietechnieknijkerk.nl

Verduurzaming complete installatie
De Nijkerkse bedrijven Meddens & Van Ree Installatietechniek BV en Van Dunschoten Elektrotechniek verzorg-

den samen de W- en E-installaties voor de uitbreiding van Finitouch. Toeval is dat niet: Finitouch is een vaste 

klant van beide installateurs. 

Volgens Ryjan van Ree, mede-eigenaar van Meddens & Van Ree, passen de drie bedrijven goed bij elkaar.  

“Met Van Dunschoten trekken we al jaren samen op, een samenwerking die perfect verloopt en ook voor 

opdrachtgevers veel voordelen biedt, zoals een goede onderlinge afstemming. En de wens van Finitouch om 

honderd procent energieneutraal te zijn past uitstekend bij onze gezamenlijke ambitie om steeds duurzamere 

installaties te leveren.”

Een schoolvoorbeeld

De uitbreiding van het bedrijfspand was voor Finitouch aanleiding om de installaties van het gehele pand aan te 

pakken en te verduurzamen. Meddens & Van Ree en Van Dunschoten verzorgen ook die verduurzaming. Gashea-

ters en een gasgestookte luchtverwarmingsketel worden weggehaald en vervangen door gasloze alternatieven, 

zoals elektrische heaters en warmtepompen. De benodigde elektriciteit daarvoor wordt opgewekt door zonne-

panelen en een vijftal windturbines. Van Ree ziet het project als een schoolvoorbeeld van hoe het zou moeten: 

Vroege betrokkenheid, goede samenwerking, uitstekend overleg en een prettige onderlinge sfeer.

http://www.installatietechnieknijkerk.nl/
http://www.erikvandunschoten.nl/
http://www.finitouch.nl/


   Uw partner voor bedrijfsmatig vastgoed

ONDERHOUD RENOVATIE VERBOUW
Uw bedrijfspand in  

goede staat houden?
Uw gevel, het dak of  

het buitenterrein  
renoveren? 

Uw bedrijfsruimte optimaal 
laten aansluiten op  

uw wensen?

WIE ZIJN WIJ?
ServicebouwPlus adviseert en ondersteunt  
opdrachtgevers van bedrijfsmatig vastgoed.  

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

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

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

Groepsonderneming van Janssen de Jong

BEZOEK ONS:
Touwslager 2 

5253 RK Nieuwkuijk

BEL ONS:

088 – 205 34 00

MAIL ONS:

info@hercuton.jajo.com

WEB:

www.hercuton.nl

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

Meer weten? hercuton.tevreden.nl

Groepsonderneming van Janssen de Jong

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

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

Hercuton Turn-key nieuwbouw

Profiteer van onze ervaring en laat u 
volledig ontzorgen!

Bedrijfsruimten

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

Kantoren

Conceptmatige nieuwbouw in spraakmakende 
loft architectuur of traditionele opzet. 

Mogelijkheden

De mogelijkheden met ons prefab 
betonbouwconcept zijn oneindig!



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

Restauratie en 
hoogwaardige 
utiliteitsbouw

Onze specialisaties zijn:
Restauratiewerk
•  Gevelherstelwerk, injecteren scheuren en 

 ornamenten met kalkgebonden injectiemortel
•  Monumentaal betonherstel en aanpak 

 condensatieproblematiek
•  Monumentale plafonds restauratie, fi xeren met RVS 

schroeven en ringen, verfvrij maken van lijstwerk en 
ornamenten

•  Nieuwe rieten plafonds maken met kalkmortel raap 
en afwerklaag

•  Saneersystemen aanbrengen 

Aanpak vochtproblematiek
•  Onderzoek en advies betreffende optrekkend vocht, 

kelderlekkages en condensatievocht
•  Uitvoering compleet van aanbrengen vocht-

regulerende kelder- en saneersystemen, inclusief 
bikwerk en sauswerk

Stucwerk afwerkingen met zeer hoge visuele eisen
• Stucwerk voor glanzende afwerking
• Stucwerk in strijklicht situaties

Projectmanagement
•  Uitvoering van grote projecten met een divers 

stucwerk
• Projectcalculatie 
• Advisering systemen
• Veiligheid coördinatie
•  Aanwezigheid van stukadoors met BHV, VCA en VOG 
• Bewaking planning

Bijzondere afwerkingen:
• Betonlook
• Tadelakt
• Marmerpleister
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