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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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Editie: december 2019 Vakblad IndustrieBouw is een bouwtechnisch vakblad waarin de nadruk ligt op 
project beschrijvingen van bouwwerken voor industrie, utiliteit, logistiek en voor 
de agrarische sector. Artikelen richten zich op materialisering en  detaillering 
van gebouwen, innovatieve bouw materialen, kosten besparende oplossingen en 
 manieren om het bouw proces in te richten. 
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Een voorbeeld op het gebied van 
duurzaam ontwikkelen

houdt rekening met natuur

Nieuwe houten

huisvesting
Triodos Bank
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Nieuwe houten

Het houten gebouw 
gaat prachtig op in het 
omringende landgoed.

Foto’s: Bert Rietberg
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Opdrachtgever
Triodos Bank, Zeist

Projectontwikkelaar
EDGE Technologies, Amsterdam

Bouwkundig architect
Rau Architecten, Amsterdam

Interieur architect
Ex Interiors BV, Nieuwegein

Landschapsarchitect
Arcadis Nederland BV, Amersfoort en 
Copijn, Utrecht

Hoofdaannemer
J.P. van Eesteren, Gouda

Installaties
Bosman Bedrijven BV, Amersfoort

Adviseur bouwkundig en kosten
BBN Adviseurs, Houten

Adviseur constructies 
Ingenieursbureau Aronsohn, Rotterdam 

Adviseur bouwfysica, brand- 
veiligheid en BREEAM
Ingenieurs-en adviesbureau DGMR, 
Arnhem

Adviseur installaties
Deerns Raadgevende Ingenieurs BV, 
Rijswijk

Adviseur lichtplan
Arpalight, Raamsdonksveer en Studio 
Rublek BV, Schiphol

Glazen aluminium binnenwanden
Maars Living Walls, Harderwijk

Glazen stalen binnenwanden
Jonkers Bouwmetaal, Urk

Bruto vloeroppervlak
12.500 m2

Bouwperiode
April 2018 – september 2019

Het eerste grootschalige houten kantoorgebouw staat op het landgoed De Reehorst 
in Driebergen/Zeist en vormt het nieuwe onderkomen van Triodos Bank Nederland. 
Met het volledig remontabele pand zetten de architecten en de ontwikkelaar 
wereldwijd een belangrijke toon op circulair en duurzaam gebied en krijgt het 
gebouw met een materialenpaspoort toegang tot de toekomst.

De gevels zijn 
volledig van glas.
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Met de nieuwe huisvesting wil Triodos 
Bank een voorbeeldfunctie vervullen 
op het gebied van duurzaam ontwik-
kelen. Het landgoed in zijn totaliteit is 
het vertrekpunt. De aanwezige natuur 
en natuurelementen met monumentale 
en cultuurhistorische waarde is zoveel 
mogelijk behouden of is nieuw aangelegd. 
Voorafgaand aan de werkzaamheden is 
er telkens gecontroleerd op aanwezig-
heid van broedende vogels. Ook is bij het 
bepalen van de plaats van het gebouw 
rekening gehouden met de vliegroutes 
van vleermuizen op het landgoed. De 
hoogte van het kantoor is beperkt tot 25 
meter, rekening houdend met de boom-
grenzen in de directe omgeving van het 
gebouw.

Originele boomstammen 
Het moderne kantoor met haar biomi-
metische architectuur is onderverdeeld 
in drie torens, en loopt richting de 
bosrand op in hoogte van een naar vijf 
verdiepingen. De kern is gemaakt van 
hout, evenals de vloeren, de liftschach-
ten en de kolommen. In het gebouw zijn 
1.615 m3 gelamineerd hout, ruim 1.008 
m3 kruislaaghout (CLT) en 5 originele 

boomstammen verwerkt. Alleen de 
kelder kent vanwege de waterhuishou-
ding nog een betonconstructie. Hierdoor 
is een gebouw ontstaan met de laagste 
CO2-voetafdruk tot nu toe.

Verlichtingsplan
De groendaken hebben een waterbuffer 
die in de zomer verkoelend werken. De 
gevels zijn volledig van glas. Dit zorgt 
voor optimale toetreding van daglicht 
en een sterke relatie met het landschap. 
Om overlast van de zon tegen te gaan, 
is er speciaal drievoudig gecoat glas 
toegepast en is er een lamellen zon-
wering geplaatst. Het verlichtingsplan 
zorgt ervoor dat de lichtoverlast van het 
gebouw ’s avonds voor de omgeving tot 
een minimum beperkt wordt. De akoes-
tiek wordt opgelost door een combinatie 
van een akoestisch klimaatplafond en 
akoestische materiaalafwerking voor het 
inbouwpakket en interieur, zoals zachte 
vloerbedekking, linnen wanden en bekle-
ding op de meubels toe te passen. Daar-
naast is veel van het interieur gemaakt 
van hout. Dit bevordert de beperking van 
akoestiek in de vorm van nagalm.

Uit elkaar te schroeven
Het gebouw is remontabel: Alle onderde-
len en materialen kunnen aan het einde 
van de gebruiksduur uit het gebouw 
gehaald worden en daarna hergebruikt 
worden. Doordat het gebouw letterlijk in 
elkaar is geschroefd met 165.312 schroe-
ven, kan men het gebouw in de verre 
toekomst ooit weer uit elkaar schroeven 
zonder dat er waardeverlies optreedt. 
Het nieuwe Triodos kantoor is zo veel 
mogelijk geprefabriceerd en op de bouw-
locatie in elkaar gezet. In het Madaster is 
aan de hand van een materialenpaspoort 
vastgelegd welke materialen gebruikt 
zijn. Zo is duidelijk welke grondstoffen 
het gebouw kan leveren zodra het aan 
het einde van zijn levenscyclus is. Op 
deze manier wordt hergebruik van de 
materialen gefaciliteerd. Het ontwerp be-
haalde met een zeldzaam hoge score het 
BREEAM-NL Outstanding-certificaat. Het 
is door de opwekking van zonne-energie 
energieneutraal.

Driebergen • Hoofdkantoor Triodos Bank

In het gebouw zijn 1.615 m3 gelamineerd 
hout, ruim 1.008 m3 kruislaaghout (CLT) 
en 5 originele boomstammen verwerkt.
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...brengt ideeën tot leven

fotografi e ©Bert Rietberg

Een gebouw moet toekomstbestendig zijn, zowel voor gebruikers als voor de omgeving: dat begrijpen wij 
als geen ander. Zo ook voor Triodos. Triodos heeft de ambitie om het nieuwe kantoor volledig remontabel 
te bouwen en te beheren, en het energie- en CO2-neutraal te gebruiken. Het advies van Deerns heeft 
geleid tot een pand dat voldoet aan een BREEAM Outstanding duurzaamheidniveau met veel daglicht, 
ledverlichting en een grootschalige opwekking van duurzame energie, inclusief een materialenpaspoort 
in BIM om de circulariteit te faciliteren. Met het idee dat het gebouw aan het einde van de levensduur 
gedemonteerd wordt en het een nieuwe functie krijgt. Een gebouw dat past bij de ambitie van Triodos: 
verantwoord bankieren met een positieve impact op de wereld om ons heen.

Gebouwen met 
een positieve 
impact; dat is 
onze drijfveer

www.deerns.nl

Dankzij de opwekking 
van zonne-energie is het 
pand energieneutraal.



Integraal duurzaam ontwerp 
van installaties
Installatietechnisch adviseur Deerns Nederland BV heeft aansprekende projecten gereali-

seerd voor luchthavens, gezondheidszorg, datacenters, vastgoed en infra. Vandaar dat het 

wereldwijd opererende ingenieursbureau is ingeschakeld bij de bouw van het nieuwe hoofd-

kantoor van Triodos Bank Nederland in Driebergen. Het kantoorpand, met hout als belang-

rijkste grondstof, is remontabel ontworpen. Dit betekent dat het in de verre toekomst zonder 

waardeverlies volledig uit elkaar gehaald kan worden.

Het ontwerp behaalde met een zeldzaam hoge score het BREEAM-NL Outstanding-certifica t. 

Het energie- en klimaatconcept van Deerns had daarin een belangrijk aandeel. “Het doel was 

een zo hoog mogelijke certifi ering, waarbij we ook keken naar andere visies, zoals Cradle to 

Cradle en circulair”, zegt Lucien Engels, senior projectmanager bij Deerns Nederland. “Doordat 

het kantoor vanuit de filos fie van biomimicry een ecologisch en transparant ontwerp kreeg, 

was het de uitdaging om met de glazen gevels een bouwkundig optimum te vinden in relatie 

tot de zontoetreding. Die werd gevonden in de ronde bouwvormen en balustrades met daar-

bij de zonwering en groene daken. In het houten gebouw is met de all-electric installaties en 

3.600 m2 zonnepanelen veel aandacht besteed aan het integraal duurzaam ontwerpen van 

de installaties. Mede dankzij het bodemopslagsysteem, maar ook door gebruikelijke technie-

ken zoals HTK en LTV, is het gebouw energieneutraal inclusief de gebruikers.” Met de klimaat-

eilanden, die boven het lattenplafond in het zicht zijn gemonteerd, is Deerns ook in staat 

geweest om alles adequaat op elkaar aan te laten sluiten. Engels: “Het was een mooi project, 

waarbij we - samen met de andere partijen - een uitstekende prestatie hebben geleverd.”

Driebergen • Hoofdkantoor Triodos Bank
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Bastion Hotel • Geleen

Splinternieuw
Dankzij prefab ruwbouw 
meer tijd voor 
afwerking

Het nieuwe gebouw 
herrees pal naast het 
oude Bastion Hotel.
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Foto’s: Marco Kolleppel (Smeets Bouw)
Auteur: Rien Tholenaar

Bastion Hotel
in Geleen
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Een veilig en comfortabel 
binnenklimaat
Wat is er voor opdrachtgevers fijner dan d t je zoveel mogelijk werkzaamheden bij één partij onder kunt bren-

gen? Korte lijnen, snel schakelen en er vooraf al van overtuigd zijn dat het complete installatiewerk voor nieuw-

bouw, verbouw en renovatieprojecten tiptop in orde is. Dat is precies waar Radiair Totaalinstallatie al ruim 40 

jaar voor staat. Bij de realisatie van het nieuwe Bastion Hotel in Geleen was het bedrijf uit Lopik verantwoorde-

lijk voor de complete cv-installatie en het mechanische ventilatiesysteem. 

“Beide installaties zijn essentieel voor een behaaglijke temperatuur en een goede luchtkwaliteit”, vertelt 

projectleider Ton Maat. “Die aspecten zijn feitelijk in ieder gebouw belangrijk, maar zeker in een modern hotel 

waar het hele jaar door talloze gasten verblijven en dagelijks veel mensen hun werk moeten doen. Het draait 

om comfort, veiligheid en gebruikszekerheid. De hoge eisen die in dat opzicht aan ons installatiewerk worden 

gesteld kun je als druk ervaren, maar wij weten daar vanuit onze jarenlange ervaring en grote expertise prima 

mee om te gaan.” Radiair Totaalinrichting schrikt daarbij ook niet terug voor de strakke planning die bij derge-

lijke grootschalige bouwprojecten geldt. “Ook dat zijn wij wel gewend.”

Met zo’n 50 gedreven medewerkers ondersteunt en ontzorgt Radiair 
Totaalinstallatie haar klanten al meer dan 40 jaar met oplossingen op het gebied 

installatietechniek, elektrotechniek, regeltechniek, beveiliging en service en 
onderhoud. Met specialismen op elk vakgebied, binnen onze eigen organisatie, 

kunnen wij meedenken en meepraten met technologische installaties.

Totaalinstallateur

Duurzame 
samenwerking

Advies Ontwerp Realisatie

Nazorg & BeheerDuurzame 
technieken

Gezond en fris 
binnenklimaat

0348 55 23 66 INFO@RADIAIR.NL WWW.RADIAIR.NLAmbachtsweg 11
3411 MJ Lopik

http://www.radiair.nl/


Opdrachtgever
Bastion Hotels

Architect 
Bakker & Stroband, Amsterdam 

Bouwdirectie
PM+Bouwadvies, Eindhoven 

Hoofdaannemer
Smeets Bouw, Maastricht  

Constructeur
Pieters Bouwtechniek, Haarlem 

Fundering
Jacbo, Oosterhout 

Grondwerk
AGO Infra, Urmond

Ruwbouw
Bouwbedrijf Van Kasteren, Schijndel 
 
Metselwerk kalkzandsteen 
Peters Lijnwerken, Swalmen 

Metselwerk gevelsteen
Selder Bouw, Roermond

Dakbedekking
Klander Dakbedekkingen, Sittard

Binnenwanden 
Xella Nederland B.V, Landgraaf 
Stucadoorsbedrijf Van Heijst, Eindhoven 

Staalconstructie
Ketelaars Laswerk, Ospel

Vloeren
Geelen Beton, Posterholt 
Ingenieursbureau Boevé, Mildam 
VBI Verkoopmaatschappij, Huissen 
Clement Beton, Weert

Plafond- en wandsystemen
Plabos Afbouwsystemen, Beek

Tegelwerken
Flieen Ewerling, Geilenkirchen  

Afwerkvloeren
Pörteners Vloerenbedrijf, Susteren

Installatiewerk 
D&J Installatiebureau, Weert 
Radiair, Lopik
Technisch Buro Kaptein, Rijswijk 
Steegman Elektrotechniek, Den Haag

Liften
Otis, Utrecht

Schilderwerk
Van Vonderen Schilderbedrijf, Bergeijk
Augenbroe Beglazing, Kerkrade 

Bouwprogramma
Realisatie uitbreiding Bastion Hotel 
Geleen

Bouwperiode
November 2018 – oktober 2019
• Separaat nieuw hotel naast bestaand 

hotel 
• Begane grond met receptie en 

restaurant 
• Beddenhuis bestaande uit zeven 

verdiepingen
• Op iedere verdieping 13 hotelkamers

Geleen • Bastion Hotel

Het nieuwe Bastion 
Hotel is in relatief 
korte tijd gerealiseerd.

Smeets Bouw uit Maastricht kreeg de uitdagende opdracht om pal achter het bekende 
Bastion Hotel in Geleen een compleet nieuw hotel te bouwen. Van de realisatie 
van het nieuwe gedeelte mochten de gasten en medewerkers van het hotel niet of 
nauwelijks hinder ondervinden. En dan was er nog de strakke planning...
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Als een vis in het water
Steegman Elektrotechniek wordt al sinds jaar en dag betrokken bij grootschalige nieuwbouw- en renovatie- 

projecten in de utiliteitsmarkt, waaronder verzorgingshuizen, kantoorpanden, hotels en musea. Het elektro-

technisch installatiebedrijf uit Den Haag ontwerpt, realiseert en onderhoudt kwalitatief hoogwaardige elektro-

technische data-, telecommunicatie en beveiligingsinstallaties. 

“Bastion Hotels is één van onze  vaste opdrachtgevers”, vertelt projectleider René Tol. “Wij verzorgen voor hen al 

jaren alle service en het onderhoud aan de elektrotechnische en beveiligingsinstallaties. Althans voor alle Bas-

tion Hotels in de onderste helft van ons land.” Recent was René met zijn collega’s nauw betrokken bij de bouw 

van het nieuwe Bastion Hotel in Geleen. “Bij dit soort projecten voelt Steegman Elektrotechniek zich als een vis 

in het water. Dit was al het vijftiende nieuwe Bastion Hotel waaraan wij hebben meegewerkt, dus wij weten 

uit ervaring wat men van ons verwacht. Daarbij werken we vrijwel altijd met dezelfde bouwpartners samen en 

krijgen we de ruimte voor onze eigen adviezen en ideeën. Zeker als je met een hele strakke planning te maken 

hebt, zijn een goede voorbereiding en perfecte onderlinge afstemming essentieel. De focus kan dan bij de uit-

voering volledig op de kwaliteit van het werk worden gericht.”

Elektrotechniek

T  070 44 555 55
E info@steegman.nl
I www.steegman.nl

Steegman Elektrotechniek
Fruitweg 232
2525 KJ   Den Haag

Sanitair comfort
D&J Installatiebureau B.V. verzorgde de complete sani-

taire installatie voor het nieuwe Bastion Hotel in Geleen. 

Directeur Marc Jacobs kijkt tevreden terug op de afron-

ding van het project: “Zeker voor het comfort en de hygi-

ene voor hotelgasten zijn goede sanitaire voorzieningen 

essentieel. Als totaalinstallateur zijn wij gespecialiseerd 

in het complete installatiewerk voor de zakelijke markt. 

Alles wat te maken heeft met gas, water, cv-installaties 

en warmtepompen kun je aan ons overlaten.” Dat men 

ook bij Bastion Hotels uiterst tevreden is over de samen-

werking met het installatiebureau uit Weert blijkt wel 

uit de mooie vervolgopdrachten. “Met D&J Installatiebu-

reau zijn wij betrokken bij een grootscheepse renovatie 

van een Bastion Hotel in Arnhem en bij de realisatie van 

een nieuw Bastion Hotel in Nijmegen. Wij staan voor 

ons werk en komen altijd onze afspraken na. Ook deze 

opdrachtgever waardeert onze aanpak.”

http://www.steegman.nl/
http://www.denj.nl/


De bouw van het acht verdiepingen tel-
lende hotel startte eind november 2018 
en direct na de oplevering in oktober dit 
jaar stonden de eerste gasten al bin-
nen om in te checken. “Dat was voor 
ons en alle onderaannemers wel kicken 
ja”, vertelt projectleider Timo Beugels. 
Smeets Bouw realiseert nieuwbouw en 
transformatie van woningen, kantoren 
en industriële gebouwen. Het bedrijf is 
daarnaast één van de grotere spelers op 
de markt in Limburg waar het gaat om 
niet planmatig onderhoud. “Denk daarbij 
aan noodzakelijk onderhoud in opdracht 
van bijvoorbeeld woningstichtingen en 
verenigingen van eigenaren (VVE).” 

Prefab systeem
Smeets Bouw richt zich met name op 
traditioneel bouwen. Maar zo nu en 
dan realiseert het gerenommeerde 
bouwbedrijf uit Maastricht ook andere 
projecten zoals het nieuwe Bastion Hotel 
dat volgens een eigen prefab systeem 
gebouwd moest worden. “Deze manier 
van bouwen vergt een andere aanpak. 
Je bent aanmerkelijk meer tijd kwijt aan 
de voorbereiding, maar de bouwtijd op 
locatie is juist weer aanzienlijk korter. In 
dit geval werkte dat feilloos, mede door 
de strakke planning en goede afstem-
ming die wij als hoofdaannemer hadden 
met alle betrokken partijen. Dat is het 

fijne als je zelf je (af)bouwpartners kunt 
selecteren. Je moet zo’n klus immers 
samen zien te klaren en van elkaar op 
aan kunnen.”

De kracht van samenwerking
Op de begane grond van het nieuwe ho-
telgedeelte zitten alle publieke ruimten, 
zoals de receptie en het restaurant. Daar-
boven bevindt zich het beddenhuis met 
dertien hotelkamers per verdieping. “In 
onze strakke planning was gerekend met 
een week afbouwen per discipline per 
verdieping. Dan mag er natuurlijk niet 
veel misgaan. De snelheid mag immers 
niet ten koste gaan van de kwaliteit van 
het werk. Zeker voor hotels zijn de eisen 
op het gebied van veiligheid, hygiëne, 
gebruiksvriendelijkheid en comfort extra 
belangrijk. Juist door tijd te kunnen be-
sparen op de prefab ruwbouw ontstond 
er meer tijd voor de complete afwerking. 
Echt mooi om te zien hoe al die onderde-
len precies op z’n plaats vallen”, kijkt de 
projectleider tevreden terug.

D&J Installatiebureau BV 
Lozerweg 22a

6006 SR Weert
+31(0)495 - 54 80 66 

info@denj.nl
www.denj.nl

Geleen • Bastion Hotel

Industriebouw • december 2019 • 17



Een industriële look en ruimtelijke feel

Imposant ontwerp nieuwbouw

Verheij 
Integrale 
Groenzorg

Auteur: Natasja Bijl
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Opdrachtgever
Verheij Integrale Groenzorg, Sliedrecht

Architect
Kortgeytenbeek, Zierikzee

Constructeur
IBT, Alblasserdam

Hoofdaannemer
BMN De Klerk, Hardinxveld- 
Giessendam

Installaties
Barth Installatietechniek, ‘s-Gravendeel

Grondwerk
Verheij Integrale Groenzorg, Sliedrecht

Staalbouw
Van der Kolk Staalbouw, Veen

Bouwperiode
Start casco medio november 2018
Oplevering casco + afbouw augustus 
2019

Bruto vloeroppervlak
Kantoor: 1700 m2
Industrie: 750 m2
Bijeenkomstfunctie:  550 m2

In de zomer van 2018 werd in Sliedrecht de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw van Verheij Integrale Groenzorg, 
een bedrijf dat op landelijk niveau in tuinaanleg, groenonderhoud doet, en maar liefst 125 medewerkers heeft. 
Hoofdaannemer BMN De Klerk BV uit Hardinxveld-Giessendam leidde de bouw in goede banen.

Het ontwerp is opvallend; twee 
schuren die als afzonderlijke 
gebouwen in elkaar grijpen.
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Op niveau binnenkomen
Kort Geytenbeek architecten is vanaf het allereerste begin betrokken geweest bij de nieuwbouw van het bedrijfspand van 

Verheij. “De plek waar deze nieuwbouw is gerealiseerd, middenin de polder, is echt uniek.”

Aan het woord is architect Benno van Luttikhuizen: “Tijdens de ontwerpfase hebben we de relatie gezocht met die prach-

tige elementen van de omliggende natuur en omgeving. We hebben gekozen voor een bouwmassa van twee in elkaar 

geschoven ‘schuren’. Wat bijzonder, is dat ingang zich op de eerste verdieping bevindt. Je komt dus echt op niveau binnen bij 

Verheij. Door middel van trappen en bordessen is die verhoogde entree van buitenaf bereikbaar. Op de derde verdieping is 

de conferentiezaal opgenomen. Door de loggia’s in het dak hebben bezoekers een weids uitzicht over de polder.” 

Uitzicht over het landschap

Over één detail is de architect minder tevreden: “De dakkapellen zijn er door de opdrachtgever zelf opgezet, weliswaar in 

overleg met ons bureau, maar die horen natuurlijk niet op een schuur. Wat ik wel erg geslaagd vind, is de opgetilde entree 

met het mooie uitzicht over het landschap. Dat mooie landschap zorgde overigens ook nog voor de nodige uitdaging; hier 

in de polder mag je maximaal 10 meter hoog bouwen. Het was een hele klus om 3 bouwlagen in een schuurvorm te krijgen. 

We hebben wat dat betreft elke centimeter benut. Over elk detail is nagedacht. We hebben een pand weten te maken, dat 

zich qua schuurtypologie voegt naar de omgeving, maar wel bedoeld is voor eigentijds gebruik. En dat is precies waar Kort 

Geytenbeek voor staat; we maken contextuele ontwerpen, die we ‘streekeigentijds’ vormgeven.”

Wij zijn gespecialiseerd in staalconstructies 
voor diverse toepassingen:

- Bedrijfspanden nieuwbouw en verbouw
- Retail nieuwbouw en verbouw

- Woningbouw
- Olie en Gas toepassingen

- Offshore toepassingen

Bagijnhof 30
4264 AZ Veen

Tel: 0416-696302
Email: info@kolk-vos.nl

Website: www.kolk-vos.nl

https://kortgeytenbeek.nl/


Het oude bedrijfspand van Verheij was 
uit haar jasje gegroeid. Om die reden 
ging het familiebedrijf over op de bouw 
van een gloednieuw pand waarmee zij 
de toekomst glansrijk tegemoet zien. Het 
nieuwe pand heeft drie lagen en heeft 
een totaaloppervlakte van 3.000 m2. 
Het doet dienst als kantoorruimte, biedt 
ruimte voor opslag en onderhoud aan 
het uitgebreide machine- en wagenpark, 
en heeft ook nog eens een mooi bezoe-
kersgedeelte met een conferentieruimte 
waar het uitzicht meer dan fraai is. 

Van casco oplevering naar totale bouw
 “In eerste instantie was de opdrachtge-
ver van plan zelf de diverse onderaan-
nemers aan te sturen. Wij kregen ‘enkel’ 
de casco oplevering in opdracht. Kortom; 
wij zouden het glas wind- en waterdicht 
maken, zoals wij dat in de bouw zeg-
gen, en Verheij zou de totale afbouw en 
dergelijke in eigen hand houden”, vertelt 
André van den Heuvel, hoofd bedrijfs-
bureau. “Uiteindelijk hebben wij als 
hoofdaannemer toch de totale bouw in 
opdracht gekregen en de diverse disci-
plines aangestuurd. Alles goed op elkaar 

afstemmen en de kwaliteit waarborgen  
gedurende het hele bouwproces is 
precies waar wij als BMN De Klerk voor 
staan.”

Imposant ontwerp
“Het ontwerp - twee schuren die als af-
zonderlijke gebouwen in elkaar grijpen - 
is imposant te noemen. Opvallend is bij-
voorbeeld de vliesgevel aan de voorkant, 
met fraaie raampartijen. Dat transpa-
rante karakter is nog verder doorgevoerd 
door binnen een lichtstraat te realiseren; 
het daglicht dat via de derde bouwlaag 
binnenkomt straalt uit over alle verdie-
pingen, waardoor het pand natuurlijk 

verlicht wordt. Een van de uitdagingen 
in de bouw lag in die voorgevel. Al dat 
glaswerk moet ter plekke natuurlijk 
perfect in de schil passen. Daar komt een 
goede afstemming bij kijken. Het klinkt 
gek, maar in werkelijkheid werd het nog 
mooier dan op de tekening, het paste als 
een huis. Het installatiewerk bleek ook 
nog een lastige klus. Door de beperking 
van de nokhoogte en de behoefte aan 3 
bouwlagen hebben we ervoor gekozen 
om geen verlaagde plafonds toe te pas-
sen. Zodoende ontstond een open uit-
straling waardoor het leidingwerk juist 
wel zichtbaar is. Dit geeft een industriële 
look en een ruimtelijke feel.”

130 ton staal
Van der Kolk en Vos Staalbouw BV leverde en monteerde de totale straalconstructie voor het 

bedrijfspand van Verheij. Daarnaast legde de onderneming alle kanaalplaatvloeren.

“Wij zetten in ons tekenpakket altijd eerst een model op in 3D, waar vervolgens de werktekeningen 

uit worden gegenereerd”, vertelt eigenaar Frank van der Sloot. “Daarna is het staal in onze eigen 

fabriek gefabriceerd. Aanvankelijk zou het om 85 ton gaan, maar gedurende het project is er zo veel 

aangepast dat er voor dit bedrijfspand maar liefst 130 ton staal is gebruikt. Dit heeft vooral te maken 

met aanpassingen op verzoek van de klant en doordat er uiteindelijk meer verzwaringen zijn toege-

past. Ik begrijp wel dat er tijdens het hele proces nog dingen wijzigen. Zo’n idee groeit en dat brengt 

de nodige verandering met zich mee. Gelukkig zijn we fl xibel en kunnen we snel schakelen. Boven-

dien houden we van projecten die niet standaard zijn. Voor ons was dit een mooi werk, dit is natuur-

lijk geen vierkant gebouw. Met name de spanten vergden enig vakmanschap. Ondanks de wijzigin-

gen gedurende de bouw was het een uitdagende klus die wij samen met BMN de klerk in een heel 

goede samenwerking hebben geklaard.”

Opvallend is verder o.a. de 
vliesgevel aan de voorkant, 
met fraaie raampartijen.

https://www.bmndeklerk.nl/
http://www.kolk-vos.nl/


‘Een Smartlog 
herken je meteen’

Nieuw Smartlog  
 distributie-
centrum in Moerdijk
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Smartlog Moerdijk 3 is strategisch 
gelegen tussen de havens van 
Rotterdam en Antwerpen.

Nieuw Smartlog  
 distributie-
centrum in Moerdijk

Auteur: Margot Visser

Opdrachtgever
DHG, Schiedam 

Architect
Convexarchitecten bv, Rotterdam 

Bouwbedrijf
Bouwbedrijf Vrolijk B.V., Zevenbergen 

Constructief adviseur
Maters en De Koning, Roosendaal

Installaties
Evelo B.V.,  Zevenbergen 
Ardi Keukens en Sanitair, Sint-Annaland

Betonvloeren
Schipper Vloeren, Apeldoorn 

Dak- en gevelbekleding
Cladding Partners, Oosterhout 

Prefabbeton
Preco B.V., Apeldoorn 

Las- en staalbouw
Buchinhoren, Moerdijk

Bouwprogramma
92.243 m2 warehouse
1.050 m2 kantoor
8.431 m2 mezzanine

Bouwperiode
Mei 2019 – zomer 2020
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http://www.dhg.nl
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Integrale blik op constructies
Maar liefst 243 meter bij 92 meter is de afmeting van een afzonderlijk bouwdeel van Smartlog Moer-

dijk 3. Opdrachtgever DHG wenste een zo groot mogelijke vrije indeelbaarheid van de binnenruimte. 

“Dat vraagt wel wat van een constructie”, zegt Bart Oomen, teamleider Bouw van constructie-advies-

bureau Maters en De Koning.

Oomen: “Voor ons was het een uitdaging om een ontwerp te maken zonder interne stabiliteitsver-

banden. Dat betekent dat je enkel in de gevels stabiliseert en op zware palen fundeert. We zaten hier 

op de rand van wat technisch nog verantwoord is, dat maakte het voor ons een bijzonder project.” 

Maters en de Koning heeft ruime ervaring in het ontwerpen van dit soort constructies. “Belangrijk 

is om het ontwerp integraal te benaderen en dus ook de impact op deelconstructies mee te nemen. 

Daarbij kijken we verder dan wat normtechnisch is voorgeschreven.” Voor Smartlog Moerdijk 3 ver-

zorgde Maters en De Koning vanuit de Roosendaalse vestiging, en tevens hoofdkantoor, het con-

structief ontwerp voor boven- en onderbouw, de engineering van de onderheide industrievloeren en 

vervulden ze de rol van toezichthouder. 

In de eerste fase, die begin mei van 
start is gegaan, worden DC 1 en 2 
van Smartlog Moerdijk 3 gebouwd.
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Smartlogs, de hoogwaardige logistieke 
distributiecentra van DHG, bevinden 
zich altijd op logistieke hotspots en bij 
havengebieden. Dat geldt dus ook voor 
Smartlog Moerdijk 3; strategisch gele-
gen tussen de havens van Rotterdam en 
Antwerpen, in de directe nabijheid van 
zee- en binnenvaarthavens en voorzien 
van een spooraansluiting en twee directe 
aansluitingen op het rijkswegennet. Het 
complex heeft een totale gebouwopper-
vlakte van 101.724 m2, verdeeld over vijf 
afzonderlijk verhuurbare dc’s met opper-
vlakten die variëren tussen circa 16.000 
m2 tot circa 24.000 m2. Drie van de vijf 

hebben een kantoorruimte van 350 m2, 
vier zijn voorzien van een mezzanine 
van circa 2.000 m2. 

Uniforme look
Voor Bouwbedrijf Vrolijk is het alweer 
het zesde Smartlog-project. “Een Smart-
log herken je meteen”, zegt projectleider 
John Roovers. De look wordt bepaald 
door de gevel van geïsoleerde beton-
platen met daarboven stalen sand-
wichbeplating en het betonlookkader 
(composietplaten met betonprint) boven 
de kantoren. Ook binnen is het concept 
zoveel mogelijk gestandaardiseerd. 

Trappenhuizen zijn overal van beton 
(wanden, traptreden en vloeren) en de 
kantoorindeling is altijd hetzelfde. Het 
gehele complex is ESFR gesprinklerd, 
waarbij de centrale bluswatervoorzie-
ning in DC 1 wordt geplaatst. Per 800 m2 
is er een loadingdock. Hallen en kanto-
ren zijn voorzien van LED-verlichting. 
Een VRF-systeem met vloerverwarming 
zorgt voor het verwarmen en koelen van 
het kantoorgedeelte, de loodsen worden 
verwarmd met heaters.

Twee fasen
Smartlog Moerdijk 3 wordt in twee fasen 
gebouwd. De eerste fase, gestart begin 
mei 2019, omvat DC 1 en 2. Deze worden 
als één blok met de ruggen tegen elkaar 
aan gebouwd. Dat vereiste een net iets 
andere bouwmethode, zo vertelt Roovers. 
“Doordat de twee bouwdelen de achter-
gevel delen, zijn er extra brandwerende 
voorzieningen getroffen. En vanwege het 
dubbele dakoppervlak was een andere 
indeling wat betreft hemelwaterafvoeren 
en een ander afschot nodig.” Oplevering 
van DC 1 en 2 vindt begin februari 2020 
plaats. De start van de bouw van DC 3 en 
4 is gepland in het eerste kwartaal, maar 
is nog wel afhankelijk van het afronden 
van de bodemsanering die nu plaats-
vindt. De bouw van DC 5, op de plaats 
van een bestaand pand, staat ook voor 
het eerste kwartaal gepland.

www.matersendekoning.nl                            info@matersendekoning.nl 
 

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

Aan de Middenweg in Moerdijk realiseert ontwikkelaar DHG het logistieke 
complex Smartlog 3. Inmiddels zijn er in heel Nederland vijftien distributiecentra, 
bestaand dan wel in aanbouw, volgens dit concept. Het nieuwe complex, alweer 
het derde in Moerdijk, is met in totaal 101.724 m2 verhuurbare meters één van de 
grotere in de snelgroeiende Smartlog-portefeuille.

Het complex heeft een totale gebouw-
oppervlakte van 101.724 m2.
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Hybride betonvloeren
Twee hallen van Smartlog III worden door Schipper Vloeren B.V. uit Apeldoorn voorzien van hybride 

betonvloeren. De combinatie van traditionele bovenwapening en staalvezels maakt dit type vloer ex-

tra sterk. De krimp van beton wordt maximaal opgevangen, wat resulteert in een langere levensduur 

en minder onderhoud. “Schipper Vloeren stond aan de wieg van de hybride vloer”, vertelt adviseur 

Robert-Jan Mastenbroek. “We zien dat deze steeds vaker worden toegepast, ook in distributiecentra. 

Voor DC 1 en 2 van Smartlog Moerdijk 3 realiseren we in totaal 55.435 m2. Per dag kunnen we onge-

veer 2.500 tot 3.000 m2 maken.”

Schipper Vloeren is het op één na grootste gespecialiseerde betonvloerenbedrijf in Nederland. Het 

heeft alle disciplines in eigen huis, ook ontwerp en engineering en het reken- en tekenwerk. Masten-

broek: “We kunnen een klant van a tot z ontzorgen. Ook denken we graag met hem mee, bijvoorbeeld 

om door een slimmere berekening kosten te besparen of een mooiere vlakheid te realiseren.” Op-

drachtgevers kunnen bij Schipper terecht voor een breed spectrum aan betonvloeren; van traditioneel 

gewapende vloeren, hybride vloeren en op palen gefundeerde vloeren tot en met supervlakke vloe-

ren, een specialisatie van het bedrijf.

Vraag vrijblijvend een offerte aan (calculatie@schipper.nl) 
of neem contact op met een van onze adviseurs.

Wie zijn wij?
Een bedrijf dat sinds 1975 gespecialiseerd is in het 
maken van diverse soorten betonvloeren. Wij maken 

vloeren van 1.000 m2 tot meer dan 100.000 m2.

Wie zijn onze klanten?
Vastgoedbeleggers, bouwbedrijven en investeerders.

Hoe realiseren wij dit?
Geen zorgen, bij Schipper vloeren zijn we er om u te 
ontzorgen. Wij hebben alle kennis en materialen in 
huis.

Onze missie?
Zorgen voor een tevreden klant, het leveren van een 
goed product en service.

Beemterweg 37 
7341 PC Apeldoorn Tel: 
31 (0) 55 312 1797  
www.schipper.nl post@
schipper.nl

Legt het fundament onder uw business

http://www.schipper.nl/


Duurzame oplossingen in dak- en 
gevelbekleding
De volledige dak- en gevelbekleding alsmede de dakbedekking van Smartlog Moerdijk 3 is door Cladding  

Partners B.V. uit Oosterhout gerealiseerd. De hoeveelheden zijn indrukwekkend: 41.000 m2 stalen dakplaten, 

isolatie en dakbedekking, 7.100 m2 sandwichpanelen voor de buitengevels, 1.600 m2 sandwichpanelen voor de 

binnengevels en 331 m2 alucomposiet kaders voor de kantoren. Ook zijn 48 lichtstraten geleverd en gemonteerd.

Als onderdeel van het vaste team van partners voor de Smartlogprojecten heeft de dak- en gevelspecialist 

inmiddels een vaste werkmethodiek ontwikkeld. “We zijn zo op elkaar ingespeeld dat het een soepel lopend 

treintje is”, vertelt projectleider Jeroen van der Velden. 

Met alle disciplines in eigen huis, van ontwerp en engineering tot en met onderhoud, kan Cladding Partners het 

hele traject in dak- en gevelbekleding, inclusief het aanbrengen van de vaste veiligheidsvoorzieningen, verzor-

gen voor zijn opdrachtgevers. De orderportefeuille bestaat uit een gezonde mix van midden- en kleinbedrijf en 

distributiecentra. “We leveren aan projecten die variëren van een fietsenstalling tot een groot distributiecen-

trum zoals Smartlog en alles daar tussenin.”

MontageLeveringProductieEngineering

www.preco.nlMaak kennis met ons op

Ontdek het 
voordeel van 
complete 
cascobouw

·  Constructieve wanden

· Brandwanden

· Geïsoleerde wanden

· Kolommen

· Balken

· Trappen

· Bordessen

· Balkonplaten

· Kanaalplaatvloeren

· Galerijplaten

· T-elementen

· Specials

http://www.cladding.nl/
http://www.cladding.nl/


Professionele 
keukens

‘Afspraak is afspraak’ is hét motto van ArdiKeukens  

uit Sint-Annaland, die verantwoordelijk is voor 

de keukens in het nieuwe distributiecentrum 

Smartlog Moerdijk. “Het is geen loze kreet, maar 

zit in de genen van het bedrijf”, vertelt verkoop-

adviseur Christiaan Mol. 

“Arjan van Dijke, onze directeur, is ooit gestart als 

keukenmonteur”, vervolgt Mol. “Hij liep er tegen-

aan dat er tijdens het verkoopproces afspraken 

werden gemaakt die hij als monteur niet altijd 

kon nakomen. Dat moest beter kunnen, vond hij. 

Met die gedachte is hij in de jaren ‘90 zijn eerste 

keukenshowroom in Sint-Annaland begonnen.” 

Inmiddels zwaait Van Dijke de scepter over de  

DB Keukengroep, een landelijke speler met  

momenteel zeven vestigingen verspreid over 

heel Nederland. Netto lage prijzen, van a tot z 

met eigen mensen en excellente service zijn 

pluspunten waarmee het familiebedrijf zich in 

de markt positioneert.

DB Businesslijn

Voor het nieuwe distributiecentrum Smartlog 

Moerdijk 3 worden vier keukens, van de eigen  

DB Businesslijn, geleverd en gemonteerd. Mol: 

“Met deze lijn kunnen we een goede kwaliteit 

bieden en toch heel scherp qua prijs zijn.  

Door onze fl xibele planning kunnen we mee 

bewegen met de bouw. Ontzorging van de aan-

nemer staat centraal; we zorgen ervoor dat hij  

er geen omkijken naar heeft.”

Partnerschap 
is sleutel tot 
succes
Prefab beton is dé manier om snel te kun-

nen bouwen. Preco B.V., voorheen Cervix 

Beton, is specialist op dit gebied. Voor DC 1 

en 2 van het nieuwe Smartlog-complex in 

Moerdijk leveren ze 300 m2 trappenhuis-

wanden (massieve binnenwanden), 2.500 

m2 geïsoleerde gevelpanelen, de dokele-

menten voor de 64 laaddocks en 5.000 m2 

kanaalplaatvloeren voor de mezzanines en 

kantoren.

Dit soort grote projecten kan Preco B.V. 

goed aan, zeker sinds de verhuizing naar de 

nieuwe en ultramoderne fabriek langs de 

A1 in Apeldoorn. “We zijn in capaciteit ver-

viervoudigd”, vertelt commercieel directeur 

Theo Kool. “Eerder was zo’n opdracht een 

flin e aanslag op onze productie, nu kan 

dat veel beter worden ingepast. Dat het 

project in Moerdijk heel soepel verloopt, is 

mede te danken aan de goede relatie die 

we hebben met Bouwbedrijf Vrolijk. We 

werken als partners samen, niet als klant/

leverancier. Daar hechten we veel waarde 

aan.” Preco B.V. levert een compleet pakket 

op het gebied van prefab beton; enginee-

ring (in BIM), productie, levering en mon-

tage. Kanaalplaatvloeren zijn de laatste 

nieuwe toevoeging aan het assortiment. 

http://www.ardikeukens.nl/
http://www.preco.nl/


Enorme staalconstructie
Slechts veertien weken bouwtijd had las- en staalconstructiebedrijf Buchinhoren B.V. uit Moerdijk om 

de enorme staalconstructie van DC 1 en 2, in totaal ruim 1.300 ton staal, van het nieuwe Smartlog-

complex in Moerdijk te realiseren. 

“In week 36 zijn we begonnen en in week 50 moesten de dakplaten erop liggen, anders zou de 

planning achter ons in gevaar komen”, vertelt projectleider Wim Verschuren. Doordat alle partijen 

inmiddels goed op elkaar zijn ingespeeld en de staalbouwer bovendien al eerder werkte aan zes 

Smartlog-complexen, verliep het traject probleemloos. Buchinhoren B.V. produceerde en monteerde 

de complete staalconstructie inclusief conservering en gespoten in de eindkleur. Ook plaatsten ze 

de prefab betonnen kanaalplaatvloeren en gevelpanelen. Sinds 1994 is het ruim negentig jaar oude 

bedrijf, opgericht door de overgrootvader van Verschuren, gevestigd op Industrieterrein Moerdijk. Ze 

maken staalconstructies volgens ontwerp van de opdrachtgever of eigen ontwerp voor onder meer 

opslagloodsen, bedrijfshallen, woning- en utiliteitsbouw en daarnaast ook trappen, balustrades, 

liftenschachten en hekwerken. Met een eigen ontwerpbureau en tekenkamer kan ook het ontwerp en 

de engineering voor de opdrachtgever worden verzorgd.

Meer dan 90 jaar ervaring met staal!
Apolloweg 2

4782 SB Moerdijk
Tel: 0168 386 161
Fax: 0168 386 169

www.buchinhoren.nl
info@buchinhoren.nlWWW.ARDIKEUKENS.NL

 Ardi Keukens bedankt 
Bouwbedrijf Vrolijk

voor de prettige samenwerking 
bij Smartlog Moerdijk III.

http://www.buchinhoren.nl/


Modern met 
een huiselijke 
uitstraling

Zorgcentrum Borgerhof • Borger
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Auteur: Jan Smit

Opdrachtgevers
Woonservice Drenthe, Westerbork
Zorggroep Tangenborgh, Emmen

Architect:
HJK architecten, Groningen

Hoofdaannemer
Koenen Bouw, Emmen 

Onderaannemer
Nolten Bouw, Gorredijk

E- en W-installaties
Aalbers Installatie, Nieuw-Buinen

Verlijm- en metselwerk
Habé Lijm- en Metselwerken,  
Hardenberg

Hoofdconstructeur 
Goudstikker-de Vries, Emmen

Bouwprogramma
Zorgcentrum met aanleunwoningen

Bouwperiode
Mei 2017-januari 2020

Aantal appartementen
86, waarvan 24 aanleunwoningen

Totale bouwsom
Ongeveer 15 miljoen euro

Een zorgcentrum bouwen: Nieuw was 
het niet voor Jos Arling in 2016. De 
hoofduitvoerder van Koenen Bouw uit 
Emmen had er de jaren daarvoor al 
de nodige mogen helpen realiseren; 
o.a. De Herik in Borger, De Bleerinck 
in Emmen en De Voorde in Coevorden. 
Maar Zorgcentrum De Borgerhof is wel 
speciaal. Omdat de dochteronderneming 
van VolkerWessels zo’n groot bouwwerk 
in de nadagen van de crisis goed kon 
gebruiken, maar vooral omdat het een 
bijzonder project is. 

Missie geslaagd
In het centrum van Borger, op de plek 
van de oude Borgerhof en aanleuncom-
plex De Eshof, wilden Woningcorporatie 
Woonservice Drenthe en Zorggroep Tan-
genborgh een nieuw zorgcentrum neer-
zetten dat niet alleen in de zorgvraag 
kon voorzien, maar ook qua uitstraling, 
luxe en comfort aan alle wensen kon 
voldoen, zonder de huiselijkheid daarbij 
uit het oog te verliezen. In die missie 
lijken de opdrachtgevers geslaagd. De 
eerste fase van het project is vorig jaar 

In Borger legt Koenen Bouw de laatste hand aan Zorgcentrum Borgerhof, 
volgens sommigen momenteel het grootste bouwproject in Drenthe. 
Een speels en afwisselend project, mede omdat het gebouw aan de 
buitenkant niet oogt als een zorgcentrum.

Zorgcentrum Borgerhof is 
momenteel een van de grootste 
bouwprojecten in Drenthe.

Oplevering 
tweede fase in 
januari 2020

Het geheel oogt niet als een 
zorgcentrum door de ver- 
schillende gevels en daken.
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Gasgestookte appartementen
Energiezuinige en duurzame installaties: Bij Aalbers Installatietechniek uit Nieuw Buinen draaien ze er hun 

hand niet voor om. Inmiddels heeft Aalbers een eigen energiemodule ontwikkeld: Atech Energy. Een innovatief 

concept dat vorig jaar zelfs is genomineerd voor de Building Holland Innovatie Boulevard, een speciale plek op 

Building Holland, hét innovatie event in Nederland voor de bouw- en vastgoed sector in de RAI.

Bij de bouw van de Borgerhof is Atech Energy nog niet geïmplementeerd, om de eenvoudige reden dat hier nog 

is gekozen voor gasgestookte appartementen. Maar dat maakt de Borgerhof voor Aalbers niet minder speciaal. 

De onderneming is bij het verzorgingshuis verantwoordelijk voor al het installatiewerk; van de luchtbehande-

ling, de koeling en verwarming tot het sanitair, de elektra, ICT en de brandmeld- en oproepinstallaties. Gemid-

deld zo’n zes man had en heeft de installateur er tijdens de bouw aan het werk. Dat de appartementen CV-

ketels krijgen, is voor Aalbers ook best bijzonder. “In principe zijn dit de laatste woningen waar wij deze ketels 

installeren,” vertelt projectleider Bert Wekema. Maar tijden veranderen, beseft ook hij. “Inmiddels draait alles 

om duurzame energieoplossingen en worden alle nieuwbouwwoningen verwarmd met warmtepompen. Voor 

ons als installateurs is dat ook weer een uitdaging; één waarop we gelukkig ruim op tijd hebben geanticipeerd. 

Sterker nog, we zijn er zelfs in gespecialiseerd.”

Bo
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er
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f B
or

ge
r

Almere
Assen 
Emmen
‘s-Hertogenbosch

Een betrouwbare partner, creatief in het constructieve 
ontwerp, gedegen in het uitvoeringstraject

http://www.aalbers.com/
http://www.atechenergy.nl/


Een impressie van hoe het er 
in januari 2020 uit zal zien.

Constructie in kalkzandsysteem
Het atrium met vide grenzend aan de binnentuin van het hoofdgebouw. Dat was voor de medewerkers van 

Ingenieursbureau voor bouwtechniek Goudstikker-de Vries een van de krenten in de pap bij het opstellen van 

het constructief ontwerp van de nieuwbouw van Zorgcentrum Borgerhof in Borger.

Goudstikker-de Vries, een ingenieursbureau dat vanuit vier vestigingen heel Nederland bestrijkt, was als hoofd-

constructeur verantwoordelijk voor de hoofddraagconstructies in de eerste en tweede fase van dit project. Die 

bestaan onder meer uit het betoncasco en de draagconstructies uitgevoerd in kalkzandsysteem. Al in 2015, ruim 

voor de aanvang van de bouw in mei 2017, hadden de ingenieurs van Goudstikker het constructie-ontwerp in 

grote lijnen vormgegeven. “Een leuke opdracht”, vertelt Henk Kerssies, vestigingsleider Regio Noord. “Omdat het 

qua vormgeving een prachtig gebouw is, en omdat het in onze regio gerealiseerd wordt.” (Goudstikker zit onder 

meer in Emmen) Kerssies vervolgt: “Het constructief ontwerp van het zorgcentrum is in de basis helder en over-

zichtelijk opgezet, en er was geen noodzaak om constructief grote concessies te doen.” Goudstikker heeft veel 

ervaring met dit type projecten. Het in 1954 opgerichte ingenieursbureau is breed georiënteerd. Van utiliteits-

bouw (bedrijfshallen, ziekenhuis) tot woningbouw (luxueuze appartementen op de Zuidas), het zit allemaal in 

het indrukwekkende portfolio.

Borger • Zorgcentrum Borgerhof

opgeleverd: 62 driekamerappartemen-
ten van 70 m2 met een woonkamer, een 
slaapkamer en een eigen balkon of tuin. 
De appartementen zijn bedoeld voor 
ouderen met een kleine en een grote 
zorgvraag. Ook zijn er een aantal appar-
tementen voor mensen die bijvoorbeeld 
door een ziekenhuisopname tijdelijk 
niet thuis kunnen wonen. Daarnaast zijn 
er een restaurant, een winkeltje, kan-
toorruimte en ruimte voor dagopvang.

Verbonden
De tweede fase omvat 24  
zogenoemde aanleun- 
appartementen. Beide 
appartementen-
complexen zijn aan 
elkaar verbonden.  
In januari wordt  
deze tweede fase 
opgeleverd. 

Hoofduitvoerder Arling is enthousiast.  
“Een zeer afwisselend project,” vindt  
hij. “Het is een zorgcentrum, maar door  
de verschillende gevels en daken lijkt  
het daar helemaal niet op. Het zijn net  
allemaal losstaande appartementen. 
Dat maakt het ook voor ons  
erg bijzonder.”

http://www.goudstikker.nl/


Maalstoel 4 | 7773 NN Hardenberg | 0523-265900 | info@habelijmenmetsel.nl

HJK architecten
Laan Corpus den Hoorn 100

9728 JR Groningen

050 3183444
hjk@hjk-architecten.nl
www.hjk-architecten.nl

HJK architecten

Industrieel 
bouwen 
pur sang
De montage van prefab houtskeletbouw en het 

aanbrengen van gevelbekleding. Dat is kort gezegd de 

core business van Nolten Bouw uit het Friese Gorre-

dijk. Zorgcentrum Borgerhof was dit bedrijf dan ook 

op het lijf geschreven. Want wat hebben de mannen 

van Nolten aan dit project gedaan? De montage van 

de houten wanden en daken, het leggen van pannen 

en de bevestiging van de lariks-geveldelen, trespa en 

Cembrit-beplating. Alles mooi op tijd.

Prefab bouwen heeft de toekomst, denkt Rob Nolten, 

directeur en eigenaar van dit bouwbedrijf. “Wil je 

in Nederland jaarlijks 75.000 nieuwbouwwoningen 

neerzetten, dan kan dat niet anders.” Nolten heeft er 

de afgelopen jaren alvast op voorgesorteerd. Of het nu 

gaat om woningen, scholen of een zorgcentrum: met 

zijn inmiddels ongeveer 28 medewerkers tekent hij 

voor de montage, al dan niet in opdracht van Koenen 

Bouw of een andere VolkerWessels-telg. Volgend jaar 

wacht een nieuwe uitdaging: In een nieuwbouwwijk 

elke dag een complete houtskeletwoning afmonteren.  

Nolten: “Industrieel bouwen op zijn best.”

Hoofdstraat 20 | 8401 BZ Gorredijk | Postbus 423 | 8440 AK Heerenveen
info@noltenbouw.nl | www.noltenbouw.nl

Gespecialiseerd in: 
- Montage hsb daken en wanden

- Aanbrengen goot en goobetimmering
- Aanbrengen van alle soorten gevelbetimmeringen

http://www.noltenbouw.nl/


Winnend ontwerp
Ontwerp een woon-zorgcomplex met herkenbare onderdelen en aandacht voor de menselijke maat dat aan-

sluit bij de omgeving. In ongeveer deze bewoordingen daagden woningcorporatie Woonservice en Zorggroep 

Tangenborgh in 2015 middels een prijsvraag architectenbureaus uit om een ontwerp te maken voor het nieuwe 

Zorgcentrum  Borgerhof in Borger. HJK architecten uit Groningen, gespecialiseerd in het realiseren van onder 

meer (sociale) woningbouw, woon-zorgcomplexen,  bedrijfsgebouwen en andere utiliteitsprojecten, won de 

prijsvraag.

Het architectenbureau, dat actief is in het gebied van de noordelijke provincies tot in het midden van het land, 

is uitstekend in de opdracht geslaagd. Door onder meer te werken met verschillende soorten bakstenen en 

kozijnen en pannendaken af te wisselen met platte daken is een modern appartementencomplex ontstaan met 

een vriendelijke uitstraling. Aan de voorkant, de centrumzijde, telt het complex vier verdiepingen. Daarmee sluit 

de nieuwe Borgerhof goed aan bij de bestaande bebouwing. De zuidzijde, de kant van de woonwijk, is een etage 

lager. De achterkant is meer parkachtig; daar is veel met hout gewerkt. “Een leuke en interessante prijsvraag,” 

aldus HJK-architect Karel Kamman. “Temeer omdat het een locatie betreft dicht bij het centrum tussen bestaan-

de bebouwing. Bij het ontwerpen speelde dat een belangrijke rol.”

Technische uitdagingen
Een van de bedrijven die een substantiële bijdrage heeft geleverd aan de bouw van Zorgcentrum 

Borgerhof is Habé Lijm- en Metselwerken uit Hardenberg. Habé is gespecialiseerd in het verlijmen 

van kalkzandsteen wanden (fundatie en opgaand), het leggen van kanaalplaat- en ribcassettevloeren, 

metsel- en voegwerkzaamheden en het verwerken van minerale en keramische producten voor gevel-

bekleding bij nieuwbouw en renovaties.

Ook in Borger heeft Habé een aantal van deze werkzaamheden uitgevoerd, zowel in de eerste als in 

de tweede fase van de bouw van het woon-zorgcomplex. “Een omvangrijke opdracht,” licht calculator 

Gerjan Oldehinkel toe. “Op de begane grond was het iets complexer vanwege de hoge wanden in het 

kalkzandsteen. Daarnaast was ook het gevelmetselwerk technisch gezien uitdagend. Maar het is alle-

maal prima verlopen.” Dat laatste is niet zo vreemd. Woningen, appartementen of utiliteitsbouw; aan 

alle projecten waaraan Habé werkt, gebeurt dit volledig selfsupporting. En dan met name in Noord-, 

Oost- en Midden-Nederland, al zo’n 26 jaar. Zeer regelmatig zij aan zij met Koenen Bouw, de hoofd-

aannemer van Zorgcentrum Borgerhof. Oldehinkel: “Daardoor voelen we elkaar uitstekend aan. En dat 

biedt alleen maar voordelen, voor iedereen.”

https://www.hjk-architecten.nl/
http://www.habelijmenmetsel.nl/


Monks restaureert monumentale plafonds
Familiebedrijf Monks, opgericht in 1973, houdt zich onder meer bezig met de restauratie van  
monumentale ornamentplafonds. Brian McCarthy is inmiddels ruim 20 jaar in dienst bij Monks  
en vertelt vol passie over zijn vak.

“Oude plafonds vertonen op den duur scheuren en zijn gevoelig voor vocht. Bij lekkages of andere vochtproblemen 

boven het plafond roesten de koperen binddraadjes door en onthecht de rieten pleisterdrager van de houten rachels. 

We hebben meermalen gezien dat plafonds geheel naar beneden komen. Vaak hangt het plafond plaatselijk door. 

Wij herstellen dat door alles weer vast te zetten.” Soms zitten boven een plafond van 30 m2 wel 400 rvs schroeven 

en ringen om de zaak bij elkaar te houden. “Als het moet, maken we een kopie van het oorspronkelijke plafond. We 

werken veel met gips en ook met kalkmortel. Oorspronkelijke materialen. Dat wordt steeds meer gevraagd en wij 

hebben daar veel ervaring mee.”

Ambachtelijke verfsystemen

Monks herstelt het plafond in de oude staat, zodanig dat het weer zo lang mogelijk meekan. “We spannen gaas op 

vlakke stukken tussen lijsten en ornamenten en pleisteren dat vlak. Voor mij en onze restauratieploeg is dit dagelijks 

werk, veelal brengen we ook het verfsysteem aan op door ons gerestaureerde plafonds.” Daarvoor wordt kalkpoeder 

gemengd in water en vervolgens opgekwast, precies zoals dat 150 jaar geleden ook al gebeurde.” Monks gebruikt 

meer van dergelijke ambachtelijke verfsystemen. “Het gaat er altijd om een ademend, spanningsbestendig en 

scheurvrij plafond af te leveren.” Het bijzondere van deze verfsystemen is dat ze revisiebel zijn. Voordat de plafonds 

weer worden gesausd, kan men deze systemen makkelijk verwijderen.

Modelleerwerk

Soms ontbreekt een ornament en zijn er enkel nog oude foto’s. “In de tijd van 3D-printers hanteren wij hierbij toch 

nog een eeuwenoud ambacht: We maken boetseren het ornament dan handmatig  van klei, bouwen een mal en een 

contramal en gieten een nieuw ornament. Vervolgens wordt het geplaatst en werken we het plafond af. Heel af toe 

boetseren we aanvullingen in het werk zelf. Dat is prachtig werk om te doen.”

Monks is een kei in 
de restauratie van 
ornamentplafonds 
in allerlei 
monumentale 
gebouwen.
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‘Restauratie vraagt vaak om 
oorspronkelijk ambacht’
Monks Stukadoors uit Leiderdorp is actief in restauratie, renovatie, hoogwaardige nieuwbouw en 
akoestiek. Ze zijn onder meer gespecialiseerd in restauratie van lijstwerk en ornamenten. 

Dennis Boekee kwam 18 jaar geleden in dienst bij Monks. Na een stage van twee weken mocht hij na de zomerva-

kantie terugkomen. Hij werkt er nog steeds. Boekee heeft er een afwisselende baan: “Denk aan het restaureren van 

kelders, buitengevels en lijstwerk in bijvoorbeeld kerk- of andere monumentale gebouwen.”

Kerk Limmen

Zo werkte Monks onlangs nog aan de restauratie van de deels afgebrande kerk in Limmen. “We hebben de kap 

vernieuwd en het lijstwerk helemaal gereproduceerd aan de hand van overgebleven delen en foto’s van de oude situ-

atie. De timmerman verzorgde houtwerk voor de kap, een ploegje collega’s spande steengaas en weer een andere 

ploeg verzorgde het stucwerk. Uiteindelijk is daarop het lijstwerk in oude glorie hersteld.”

Uitgebreide voorbereiding

De voorbereiding voor zo’n project neemt veel tijd in beslag. “We nemen een kijkje ter plaatse maar de maatvoering 

gebeurt tegenwoordig op de computer.” Vervolgens is de uitvoering heel analoog. “Soms maak ik zelf tekeningen, 

dat doe ik dan nog met de hand.” Er is voortdurend contact met degene die de lijsten maakt. Hij komt ook regelmatig 

langs op het werk. Het gaat om creatief denken en ter plaatse problemen oplossen. Een echt ouderwets ambacht, 

waar zeker bij de restauratie van oudere gebouwen nog genoeg vraag naar is.

Een detail van het 
lijstwerk in de kerk 
in Limmen.

Monks heeft het lijstwerk in 
de deels afgebrande kerk in 
Limmen in oude glorie hersteld.
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Bedrijfspand Varex • Doetinchem

Nieuwbouw gerealiseerd conform 
eisen BREEAM Excellent

nieuw onder-
komen voor 
Varex Imaging

Klaassen ontwikkelt 
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Auteur: Ton van de Laar

Projectontwikkelaar
KlaassenGroep BV, Arnhem

Architect
Palazzo BV, Duiven

Constructeur
Qbuz adviesbureau bouwconstructie, 
Barchem

Hoofdaannemer
KlaassenGroep BV, Arnhem

E- en W-installaties
Pola BV, Zevenaar

Adviseur
Traject Adviseurs en Managers BV, 
Zevenaar

Vloer
Jadi bedrijfsvloeren, Rijssen

Bouwinformatie
Opslag/Magazijnen

Bouwprogramma
Nieuwbouw bedrijfspand

Bouwperiode
Mei 2019 – oktober 2019

Op de nieuwe locatie in 
Doetinchem heeft Varex 
Imaging meer dan genoeg 
ruimte om te groeien. 
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De optimale 
constructie
Qbuz adviesbureau bouwconstructie BV werd door ontwik-

kelaar/aannemer KlaassenGroep gevraagd als constructeur 

van het ontwerpteam voor het nieuwe bedrijfspand van Va-

rex Imaging. Projectleider Rik Altena van Qbuz legt uit waar-

om: “We werken vaker samen met Klaassen en architect 

Palazzo BV. Klaassen weet dus hoe wij werken. Uitgaand van 

de wensen van de klant bedenken we de optimale construc-

tie. Dat is niet per se de lichtste, we houden bijvoorbeeld 

-zoals bij het pand voor Varex het geval is- rekening met een 

toekomstige uitbreiding.” De constructie van de nieuwbouw 

voor Varex imaging is, net als het gehele ontwerp, afge-

stemd op de wensen van de opdrachtgever. Dit komt met 

name naar voren in het kantoorgedeelte. “Een groot atrium, 

metselwerk gevels, markante houten luifels; het zijn net die 

speciale dingen die dit project toch weer onderscheiden van 

de doorsnee distributiecentra die tegenwoordig als padden-

stoelen uit de grond schieten.”

Qbuz geeft advies op alle gebieden van bouwconstructies. 
Van woningbouw, utiliteitsbouw, industriële bouw, civiele 
techniek tot en met renovatie en onderhoudswerk. 

Onze kennis en ervaring vertalen zich in de volgende diensten:

 constructief ontwerpen van bouwkundige en civiele constructies
 berekenen  en modeleren [tekenen] van bouwkundige 

 en civiele constructies
 studieopdrachten en productinnovaties
 detailengineering beton- staal- en houtconstructies
 advies over bouwtechniek en uitvoeringstechnieken
 second opinions en value engineering
 constructieve controle op de bouwlocatie
 constructief bouwtoezicht
 schade-expertise, schade onderzoek, opnames en arbitragezaken
 risicobeheersing
 Building Information Model (BIM)
 integraal samenwerken in bouwteams

alue 
Lochemseweg 33 7244 RR Barchem (Gemeente Lochem) 0573 - 21 50 30 info@qbuz.eu

Jong, dynamisch en ervaren 
in bouwconstructies

Varex Imaging Nederland BV, nu nog gevestigd in Dinxperlo, 
ontwikkelt, produceert en levert elektromechanische componenten 
voor medische en industriële röntgenapparatuur. Het bedrijf 
maakt een stormachtige groei door. Om in de toekomst verder te 
kunnen groeien, realiseert KlaassenGroep BV voor het bedrijf een 
splinternieuw onderkomen in Doetinchem.

Bedrijfspand Varex • Doetinchem

http://www.qbuz.eu/
http://www.klaassen.com/
http://www.palazzogroep.nl/
http://www.vareximaging.com/
http://www.klaassen.com/


Varex Imaging is o.a. marktleider op het 
gebied van hoogspanningskabels en con-
nectoren voor röntgenapparatuur. Door 
de voortdurende groei werd het huidige 
bedrijfspand te klein. Omdat uitbreiding 
in Dinxperlo niet mogelijk was, ging men 
op zoek naar een andere geschikte loca-
tie. Die werd gevonden in Doetinchem, 
op een terrein aan de Fabriekstraat, waar 
volop ruimte is, ook voor een eventuele 
uitbreiding in de toekomst. De nieuwe 
locatie is bovendien logistiek gunstig 
gesitueerd, dichtbij de snelweg A18 en 
prima bereikbaar met het openbaar 
vervoer.

Duurzaam
Voor het ontwerp formeerde Klaas-
sen een team met Palazzo als architect 
en Traject en Qbuz als adviseurs voor 
respectievelijk de installaties en de 
constructie. Klaassen zelf werd naast 
ontwikkelaar ook de hoofdaannemer. Dit 
team ontwierp een moderne fabriek met 
een hoogwaardige uitstraling, waarbij 
gebruik gemaakt wordt van duurzame 

materialen en oplossingen. Niet vreemd, 
want Varex heeft als bedrijf duurzaam-
heid hoog in het vaandel staan. Het 
wil de nieuwbouw dan ook realiseren 
conform de uitgangspunten van BREEAM 
Excellent. Het pand wordt geheel gas-
loos, hoogwaardig geïsoleerd en er wordt 
zo veel mogelijk gebruik gemaakt van 
daglicht. Dit laatste wordt onder meer 
bereikt door een atrium in het kantoor-
gedeelte en op het noorden gerichte 
lichtstraten op het dak van de pro-
ductieruimte. Op het dak komen 1.000 
zonnepanelen en het gebouw krijgt een 
uitgekiende klimaatinstallatie, essen-
tieel voor bepaalde onderdelen van het 
productieproces. Deze installatie wordt 
berekend en geleverd door Technisch 
Buro Pola Zevenaar BV.

Volop ruimte
Met het nieuwe pand, dat men in de 
zomer van 2020 hoopt te betrekken, 
beschikt Varex voorlopig over meer dan 
voldoende ruimte om de groei van het 
bedrijf op te vangen. Het kantoorge-

deelte omvat ca. 4.000 m2 bvo, verdeeld 
over twee bouwlagen. Daarnaast worden 
er een productieruimte gerealiseerd van 
3.500 m2 bvo en een warehouse van 
3.000 m2 bvo. Het geheel wordt opgetrok-
ken uit een staalconstructie. De vloeren 
van het kantoorgedeelte zijn kanaal-
plaatvloeren en de gevels bestaan deels 
uit metselwerk. Markant zijn de houten 
luifels aan de bovenzijde van de gevels 
van het kantoorgedeelte. Bij het ont-
werpen van het gebouw is al rekening 
gehouden met mogelijke uitbreiding van 
het pand in de nabije toekomst.

Markant zijn de houten luifels 
aan de bovenzijde van de 
gevels van het kantoorgedeelte.
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Boeijend Huys • Berkel Enschot

Met respect voor wat er al is

Opdrachtgever en ontwikkelaar
Zorghuis Vastgoed, Tilburg  

Architect
KdV architectuur, Eindhoven 

Adviseurs
Bolwerk Weekers, Deurne 
De Jong Installatiemanagement,  
Aarle-Rixtel 

Hoofdaannemer
Heerkens van Bavel Bouw BV, Tilburg

E- en W- installaties
Van Dijnsen Installatiewerken, Breda  

Totaalafbouw
EMB Totaalafbouw, Rosmalen 

Bouwprogramma
Van villa met woonbestemming naar 
zorglocatie

Bouwperiode:
2017 - 2019 

Bruto vloeroppervlakte: 
1275 m2 (waarvan bestaande villa 455 
m2)

Bouwkosten 
1,7 miljoen euro

De statige villa heeft nog altijd 
de allure die het had, met dankzij 
de eigentijdse ingrepen toch een 
uitstraling die past bij nu.
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https://www.sorghuys.nl
http://www.kdvarchitectuur.nl
http://www.bolwerkweekers.nl
https://www.dejong-im.nl
https://www.hvb.nl/Welkom.htm
https://www.vandijnsen.nl
https://www.embtotaalafbouw.nl/home.html


De Vier 
  Schouwen

Ingrijpende renovatie en 
  transformatie zorgcomplex 

Auteur: Heidi Peters
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Gipsplafonds voor een 
mooie strakke uitstraling
EMB Totaalafbouw uit Rosmalen verzorgde de afbouwwerk-

zaamheden in het project De Vier Schouwen in Berkel-

Enschot. Stucwerk, de metalstud wanden en plafonds, 

systeemplafonds, behang- en schilderwerk werden door het 

bedrijf uitgevoerd.

“We hebben vaker dergelijke projecten en ook nog veel 

grotere”, vertelt Bert Hoven. “Wij doen ons werk ook in zie-

kenhuizen, verpleeghuizen en scholen, zowel in nieuwbouw 

als bij renovatie. De uitdaging bij De Vier Schouwen was het 

bekleden van de zolderkap van de bestaande villa met gips. 

Het pand is toch oud en daardoor niet overal even recht. 

Uiteindelijk heeft het door onze gipsplafonds weer een 

mooi strak uiterlijk gekregen. We zijn op de projecten met 

circa 30 monteurs aan het werk; zij worden vanuit kantoor 

aangestuurd door drie personen. We staan erom bekend dat 

we kwaliteit leveren tegen een goede prijs en dat we onze 

afspraken nakomen. En daar gaat het uiteindelijk om.” 

Complete installatie
 

Van Dijnsen Installatiewerken | Beveiligingen uit Breda nam de elektrotechnische, werktuigbouw-

kundige en brandbeveiligingsinstallaties van het pand De Vier Schouwen in Berkel Enschot voor zijn 

rekening. Projectleider Dennis Verwijmeren: “Het is een zorglocatie, enkel voor de zorg voor mensen 

met dementie. Daarom zijn voorzieningen die in sommige gevallen wettelijk verplicht zijn, zoals inva-

lidentoiletten, wandconsoles en dergelijke hier niet toegepast.”

Verwijmeren: “Van Dijnsen heeft hier wel vooruitgedacht, want wij kennen de wet- en regelgeving 

goed. Mocht de zorgvraag binnen de locatie wijzigen, dan zijn de voorzieningen er wel en kunnen 

deze alsnog eenvoudig geïnstalleerd worden. Wij namen de volledige installatie op ons, als onderaan-

nemer van Heerkens van Bavel BV uit Tilburg. Er is gekozen voor een traditioneel systeem, maar alles 

zit erop en eraan en het is zeer functioneel. Riolering, water- en gasleiding, hemelwaterafvoer, sani-

tair, ventilatie, alle elektravoorzieningen en de brandbeveiliging zijn door ons verzorgd. Van Dijnsen is 

dé totaalinstallateur van Breda met alle technieken onder één dak. Voor zowel grote als kleine utili-

teitsprojecten en het technisch beheer kan men bij ons terecht. Van Dijnsen is bovendien VCA, ISO en 

BRL  gecertifi eerd. Samenwerken aan de mooiste werken (bij Van Dijnsen)!”

https://www.embtotaalafbouw.nl/
http://www.vandijnsen.nl/
https://www.hvb.nl/


Het portfolio van KdV architectuur rust 
op drie pijlers, te weten woningbouw, 
maatschappelijk vastgoed en zorg. Bij elk 
renovatie- of transformatieproject gaan 
de architecten van KDV uit van wat er al 
is. “Wij hebben respect voor wat er al is 
en bouwen daar op voort”, vertelt Wouter 
van Wijnen van KdV architectuur. “Toen 
in 2016 ontwikkelaar en opdrachtgever 
Sorghuys Investment ons benaderde 
voor de villa aan de Bosscheweg 33 in 
Berkel Enschot, nu bekend als De Vier 
Schouwen, deden we dat ook. Er lag al 
een schets, maar naar ons idee deed 
deze geen recht aan de oorspronkelijke 
bouw. We hebben het getoetst bij de wel-
standscommissie en deze deelde onze 
mening. De bestaande uitstraling moest 
behouden blijven.”

Van woonhuis naar zorghuis
De Vier Schouwen moest een zorglocatie 
worden voor dementerende bejaarden. 
De bestaande villa dateerde van het mid-
den van de vorige eeuw en was, al stond 
het al enige tijd leeg, een woonhuis. Dit 
betekende een wijziging van het bestem-
mingsplan, een traject dat ruim een jaar 
in beslag nam. “In de tussentijd veran-
derde de markt. Deze trok weer aan, 
waardoor het investeringsplaatje anders 
werd”, vervolgt Van Wijnen. “Er werden 
andere partijen bij betrokken, waaronder 
de Belgische investeerder Aedifica.  
Heerkens van Bavel Bouw BV was de 
hoofdaannemer. De bouw en verbouw 
zijn voorspoedig verlopen. De bestaande 
villa kreeg een nieuwe vleugel met in 
totaal 22 kamers, waaronder zorg- en 
huiskamers. Het huis heeft nog altijd 

de allure die het had, met dankzij de 
eigentijdse ingrepen toch een uitstraling 
die past bij nu. Een statige villa in een 
groene omgeving, met een zorgvuldig 
ontworpen eigentijdse maar onderge-
schikte uitbreiding. In oktober is het 
gebouw opgeleverd en het pand is nu 
klaar voor gebruik. Op dit moment wordt 
de laatste hand gelegd aan de inrichting 
waarmee de zorgvilla snel in gebruik kan 
worden genomen.”

Dienstverlenend
“Architectuur is ook dienstverlenend. 
In al ons werk halen wij onze kracht en 
inspiratie uit het gesprek met de op-
drachtgever en de gebruiker. Er ontstaan 
dan frisse discussies die leiden tot over-
eenstemming en meerwaarde. Wij zitten 
niet in een ivoren toren. We moeten en 
willen in gesprek over de specifieke func-
tie en doelstelling van het gebouw. Wij 
ontwerpen ook veel voor onderwijs. Een 
docent of zorgbegeleider die het nieuwe 
gebouw binnenstapt, moet het direct 
herkennen en zich er thuis voelen.”

KdV architectuur uit Eindhoven tekende voor de renovatie en transformatie 
van zorgcomplex De Vier Schouwen in Berkel Enschot. Architect Wouter van 
Wijnen: “Wij halen onze inspiratie en onze kracht uit het gesprek met de 
opdrachtgever en de gebruiker.”

Het pand beschikt over 
een zorgvuldig ontworpen 
eigentijdse maar 
ondergeschikte uitbreiding.

Het interieur heeft een modern 
strak uiterlijk gekregen.

Heikampweg 3 | 5249 JX Rosmalen | info@embtotaalafbouw.nl | www.embtotaalafbouw.nl

Berkel Enschot • Boeijend Huys
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https://www.sorghuys.nl/
https://www.hvb.nl/
http://www.kdvarchitectuur.nl/


School SKOV-PPO • Renkum

in één 
gloednieuw 
gebouw

Twee basisscholen

Flexibel en energiezuinig

De buitengevel is gesierd 
met een prachtige rode 
keramische steenstrip.

Industriebouw • december 2019 • 46



Auteur: Marcel Migo

Het eerste gasloze gebouw van de gemeente Renkum is speciaal gebouwd voor 
de jongste inwoners. Pal naast het eveneens gloednieuwe multifunctionele 
sportcentrum Doelum verrees een complex waarin twee basisscholen, De Atlas en 
De Keijenberg, een kinderopvangplek en buitenschoolse opvang gehuisvest zijn. 
Op 1 november jl. werd het gebouw feestelijk in gebruik genomen.

Opdrachtgever
Gemeente Renkum, Renkum

Hoofdaannemer
BUKO, Beverwijk

Architect
KAW architecten, Rotterdam

Adviseur
Kleissen Bouwmanagement, Hengelo
Peree Bouwadvies BV, Deventer

Staalconstructies
v.d. Akker Metaal b.v., Oss

Bouwprogramma
Nieuwbouw voor twee basisscholen  
De Keijenberg en De Atlas in Renkum

Bouwperiode
Juli 2018-augustus 2019

Bruto vloeroppervlakte
2.600 m2

https://www.renkum.nl
https://www.buko.nl
https://www.kaw.nl
https://kleissen.nl
https://peree.nl
http://www.akkermetaal.nl


Peree Bouwadvies

voor de bouw
adviseurs

Een sterk staaltje werk
100.000 kilo staal en 3.500 m2 kanaalplaten construeerde 

en monteerde Akker Metaal voor het Renkumse scholen-

complex. En dat in nauwelijks drie weken tijd. “Voor ons zijn 

dit redelijk standaard klussen”, zegt directeur-eigenaar Arno 

van den Akker.

“We hebben alle stappen gerealiseerd; van het maken van 

de productie-tekeningen tot het produceren, conserveren 

en uiteindelijk monteren van de staalconstructies. Daar-

naast hebben we ook de kanaalplaatvloeren aangebracht.” 

Deze combinatie komt vaker voor. “Onze relaties kennen 

onze kracht. Hier zijn we goed in.” BUKO is een van die vaste 

relaties. “Zo’n drie à vier keer per jaar werken we samen. 

Altijd een succes.” Akker Metaal is gespecialiseerd in de 

productie en montage van staalconstructies en daarnaast 

toeleverancier van zwaar plaatwerk. Het vooruitstrevende 

bedrijf beschikt over een modern machinepark en heeft veel 

stappen slim geautomatiseerd. “Onze losrobot sturen we 

bijvoorbeeld direct aan vanuit ons Tekla tekenpakket. We 

zoeken altijd naar de meest innovatieve, slimme en snelle 

maatoplossingen.”

De kracht van een 
kolommenstructuur
Peree Bouwadvies uit Deventer leverde een grote bijdrage aan 

het nieuwe Renkumse scholencomplex. Allereerst door voor 

Kleissen het ontwerp te maken. Directeur-eigenaar Gerrit 

Pelgrum: “Aansluitend hebben we ook de VO- en DO-fasen, op 

basis van BIM, doorlopen.” En daar bleef het niet bij: “Vervolgens 

hebben we voor BUKO de complete detailengineering voor deze 

scholen gedaan.”

“De kolommenstructuur maakt het gebouw fl xibel”, aldus 

Pelgrum. “Het kan hierdoor desgewenst geschikt gemaakt wor-

den voor nieuwe bestemmingen.” Elk project heeft uitdagingen. 

“Hier was snelheid een belangrijke wens. Qua constructie was 

het middengebied wat lastiger, omdat daar de overspanningen 

vrij groot zijn, maar de kolomposities zijn dusdanig dat dat pri-

ma is opgelost.” Het tekent het vakmanschap van Peree Bouw-

advies. “We kunnen altijd snel en fl xibel inspelen op de wensen 

van onze klanten.” Het klantenbestand van Peree is divers en 

internationaal. Zo gaf het bureau bijvoorbeeld recent adviezen 

ten behoeve van de parkeergarage bij het Wembley-stadion 

in Londen, ook werden bouwadvies verstrekt bij cellenbeton-

woningen op Bonaire en projecten in Angola en Rwanda.

http://www.akkermetaal.nl/


De buitengevel is gesierd met een  
prachtige rode keramische steenstrip, 
gebakken met de kwaliteit van tegel-
werk. Een gebouw dat in alle opzichten 
klaar is voor de toekomst en gezien mag 
worden. Feitelijk biedt het plaats aan 
twee aparte scholen, maar het complex 
is zo ontworpen dat ze wel een aantal 
ruimten kunnen delen. Beide basisscho-
len ontstonden door samenvoegingen 
van twee voormalige basisscholen. De 
oorspronkelijke vier basisscholen zijn 
er dus twee geworden, een katholieke 
school en een openbare. 

Flexibel in te delen
Het nieuwe onderkomen moest een 
flexibel gebouw worden, zodat het 
toekomstbestendig zou worden. En zo 
energiezuinig mogelijk. Projectmanager 
Toine van Beijsterveldt van aannemer 
BUKO licht toe hoe dit allebei gelukt is. 
“Er is gekozen voor een staalconstructie 
met kanaalplaatvloeren en houtskelet- 
bouw wanden. Dit bouwsysteem is 
gebaseerd op een stalen draagconstruc-
tie met betonvloeren waar de gevel als 
prefab houtskeletbouw element in wordt 

geplaatst.” Op enkele constructieve 
wanden na is hierdoor vrijwel het hele 
vloeroppervlak flexibel in te delen. Dit 
betekent in de praktijk dat het gebouw 
compleet herindeelbaar is en vrijwel alle 
binnen- en buitengevels zonder con-
structieve ingreep verwijderd kunnen 
worden. 

Hoge isolatiewaarde
Bovendien is het gebouw hierdoor dus 
ook makkelijk uit te breiden, omdat al-

leen het staalskelet dragend is. “Zolang 
je van je kolomstructuur afblijft is het 
flexibeler dan een traditioneel gebouw.” 
Het voordeel in vergelijking met traditio-
neel bouwen is ook dat de constructie en 
de wanden veel lichter zijn. “We kunnen 
daardoor veel makkelijker binnen dit 
pakket een hogere isolatiewaarde halen. 
Het is weliswaar systeembouw, maar 
feitelijk is dit een permanent gebouw dat 
40 jaar staat.”

Vroeg aan tafel
Voor BUKO was het een mooie opdracht. 
Van Beijsterveldt: “Ik denk dat we heel 
trots mogen zijn op het resultaat. Het 
liefst gaat BUKO met zijn opdrachtgevers 
in een vroeg stadium om tafel en dat is 
ook hier gebeurd. Het voordeel is dat we 
onze opdrachtgevers zo een uitstekende 
procesbeheersing bieden, een uiterst 
korte doorlooptijd en een complete 
dienstverlening. Dit zodat de visie op ar-
chitectuur of bouwtechnische expertise 
van de opdrachtgever en onze kennis 
van systemen en processen elkaar opti-
maal kunnen versterken.”

Beproefd bouwsysteem
“Ons bouwsysteem is beproefd; ontwik-
keld op basis van een jarenlange erva-
ring, zorgvuldig doordacht en steeds 
verder verfijnd. Gemaakt van duurzame, 
hoogwaardige materialen. Opgebouwd 
uit elementen die stuk voor stuk de-
montabel en dus herbruikbaar zijn; zo 
ontworpen dat ze in tal van configuraties 
zijn toe te passen. Flexibel aan te passen 
bij krimp, groei of functiewijzigingen. 
Ons concept brengt niet meer of minder 
beperkingen met zich mee dan een tradi-
tionele bouwmethode. Wat het wél biedt, 
is een korte bouwtijd.”

In het complex zijn twee basisscholen,  
De Atlas en De Keijenberg, een kinderopvang- 
plek en buitenschoolse opvang gehuisvest.

Dankzij veel lichtinval is 
het interieur open en licht.
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Crematorium ‘t Lief • Beesd

’t Lief krijgt Green Key-Goud certificering

Via een brug kunnen bezoekers 
het crematorium betreden.
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Auteur: Astrid Berkhout

Klimaatneutraal 

 crematorium 
herrijst in Beesd

Begin 2020 opent het eerste elektrische crematorium van Nederland de deuren in Beesd. 
Mede dankzij het gebruik van alleen groene stroom is het ook nog eens volledig energieneutraal. 
Aan bouw- en aannemingsbedrijf Van Santen & Zn uit Culemburg de eer om de realisatie van dit 
bijzondere pand mogelijk te maken.
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Zinklook Levering Montage BV

Hoofdweg 151

1175 KN Lijnden

020-2616970

info@zinklook.nl

20 tot 30% goedkoper dan traditioneel zink | Identieke uitstraling als zink 
Snelle montage  | Licht gewicht ca. 7 kg/m2 |

Geen speciaal gereedschap nodig | 100% recyclebaar 

Duurzame Zinklook daken
De daken van zowel het crematorium als de ontvangstruimte zijn bekleed met Zinklook, een hoogwaardig alternatief voor 

traditioneel zink. Zinklook BV uit Lijnden leverde het product en zorgde voor vakkundige montage.

“In Scandinavische landen wordt Zinklook al veelvuldig toegepast”, vertelt Branko Schmetz van Zinklook BV uit Lijnden. 

“Het heeft de strakke, esthetische uitstraling van zink, die men ook nastreefde bij Crematorium ’t Lief, maar het is 20 tot 

30% goedkoper, mede door een lichtere onderconstructie. Het nadeel van traditioneel zink is dat het uitloogt, waardoor zink 

terecht komt in het milieu, bij Zinklook heb je daar geen last van. Met een levensduur van circa 50 jaar is het een zeer duur-

zaam product, dat ook nog eens 100% recyclebaar is.”

Materiaal van de toekomst

“De lichte, voorgevormde Zinklook platen kunnen snel en makkelijk worden gemonteerd. Bij het crematorium hebben we 

513 m2 aan platen bevestigd, inclusief 360 m1 aan zetwerk; deze zijn vastgezet met 3.100 verdekte schroeven. Het betreft re-

latief complexe daken, omdat alles schuin loopt en in en over elkaar. Verspreid over beide gebouwen gaat het om 10 aparte 

dakvlakken. We hebben het dan ook allemaal handmatig moeten zagen en monteren om het passend te maken. Daar zijn 

we wel een aantal weken mee bezig geweest.” Van Santen heeft het bedrijf dan ook benaderd juist vanwege hun specialis-

tische expertise. “Ons product wordt steeds vaker gebruikt en begint langzaam maar zeker meer bekendheid te krijgen. Wij 

geloven er in, wat ons betreft is dit het materiaal van de toekomst.”

http://www.zinklook.nl/


Van Santen & Zn is een familiebedrijf 
dat meer dan 75 jaar bestaat; inmiddels 
staat alweer de derde generatie aan het 
roer. “Wij gaan geen enkele uitdaging uit 
de weg”, vertelt Martin van Santen. “Ster-
ker nog, waar andere afhaken omdat 
het technisch te lastig wordt, pakken wij 
dit soort complexe projecten met beide 
handen aan.” Bij Crematorium ’t Lief in 
Beesd kunnen zij wat dat betreft hun 
hart ophalen. “Het is iets wat nog nooit 
eerder is gebouwd en er wordt gebruik 
gemaakt van materialen die nog niet 
eerder zijn gebruikt.” Het helpt dat Van 
Santen al eerder met architectenbureau 
SYNarchi én ontwikkelaar Stefan Kroe-
zen heeft samengewerkt. “De vertrou-
wensband is er. Bij een ambitieus project 
als dit is dat heel belangrijk.”

Bijzondere materialen
Crematorium ’t Lief bevindt zich op een 
zichtlocatie langs de A2. Het bestaat fei-
telijk uit 2 delen: Een ontvangstgebouw 
waar afscheidsdiensten plaatsvinden en 
het feitelijke crematorium. “Deze worden 
gescheiden door een enorme vijver. Via 

een brug kunnen mensen zich van het 
ene naar het andere gebouw bewegen. 
In de ontvangstruimte bevindt zich een 
grote zaal die is voorzien van een profes-
sionele bar. De wanden en de voorkant 

van de bar zijn bekleed met een aparte 
leisteenachtig materiaal van 3 mm dik. 
Het reliëf dat erin zit, geeft een mooi 
effect.”

Beesd • Crematorium ‘t Lief

In het ontvangstgebouw 
vinden afscheidsdiensten 
plaats.

Maatwerk interieur
Bij een sfeervol crematorium als ’t Lief hoort natuurlijk ook een verfijnd i terieur. Van Beemen Ontwerpatelier 

uit Beesd creëerde in nauwe samenwerking met de Horecafabriek een aantal maatwerkelementen die beeldbe-

palend zijn voor het totaalontwerp.

Sander van Beemen deed door de jaren heen veel ervaring op in technieken, materialen en bewerkingen. Die 

knowhow komt hem bij dit soort projecten goed van pas: “Juist door die brede kennis weet ik precies hoe en of 

het gebouwd kan worden. Daar denk ik al over na als ik iets ontwerp. Hierdoor is eigenlijk bijna alles mogelijk.” 

Van Beemen vervaardigde de tafels in de ontvangstruimte en de keuken in de personeelsruimte. “De oven heb 

ik bovendien voorzien van een stalen frame waar gekleurd melkglas in verwerkt zit. Dit maakt de oven lichter 

en vriendelijker in de ruimte. De bar in de ontvangstruimte beslaat een gehele wand van het pand en is circa 5 

meter lang en 5 meter hoog. Hij is gemaakt van gezoet Belgisch hardsteen in combinatie met leisteen en rond 

van vorm. De achterkant is opgebouwd uit een 35-tal gestapelde nisjes die reiken tot aan het plafond. Mede 

dankzij de grijze antracieten bekleding van buigbaar leisteen, en het zwarte spuitwerk heeft de bar een luxe en 

toch natuurlijke uitstraling gekregen. Helemaal door de gouden accessoires een echte eyecatcher.”

http://www.vansantenbouw.nl/
http://synarchi.nl/
https://ontwerpatelier.com/


Voorzien van alle gemakken
De ontvangstruimte van het crematorium beschikt over een professionele keuken. H.S.B. HAAFTEN, een familie-

bedrijf met drie broers aan het roer, heeft deze ingericht en voorzien van de nieuwste apparatuur, van koelkas-

ten tot vaatwasser.

“Aan de hand van de tekeningen van de architect zijn we met Stefan Kroezen om de tafel gaan zitten om te 

achterhalen wat de wensen waren”, vertelt Willem van den Heuvel. “Op basis daarvan hebben we een voorstel 

gedaan. Uiteindelijk hebben we zelfs nog een muurtje weggebroken om wat meer ruimte te creëren zodat onze 

monteurs alle apparatuur konden plaatsen. Met deze keuken kan ’t Lief alle manieren van afscheid nemen, van 

intiem en bescheiden tot groots en feestelijk, faciliteren.”

Koffie uit eigen branderij

H.S.B. HAAFTEN heeft tevens de benodigde koffi voorzieningen geleverd voor zowel de ontvangstruimte als 

het crematorium. “Met die combinatie van diensten onderscheiden we ons van andere partijen. We hebben een 

eigen koffie oncept, Perfecto Caffé. Onder die naam leveren we ook voor ’t Lief professionele koffiemachine , 

koffie-ing ediënten, servies en wijnglazen. De koffiemelan es zijn afkomstig van onze eigen koffieb anderij. En 

mocht er iets zijn, dan lossen onze servicemonteurs het in no-time op.”

Unieke Isofinish gevelopbouw
Borgh uit Almere, specialist in innovatieve bevestigingstechnieken, leverde voor zowel de ontvangstruimte als het 

crematorium de bevestiging ten behoeve van de bijzondere bekleding voor de buitengevels: Isofinish Dit 

duurzame, onderhoudsvrije concept biedt de perfecte montage methode voor geventileerde gevels. Borgh is de 

enige in Nederland die de bevestiging voor het Isofinish ysteem levert. “In België wordt het al wat langer 

toegepast, in Nederland zijn wij er tien jaar geleden mee begonnen”, vertelt Freek Nijhof. “Sindsdien hebben we in 

beide landen al meer dan 1,5 miljoen m2 geleverd.” Bij het crematorium zijn doorlopende Powerwall® platen van 

Recticel Insulation (120 mm) geïnstalleerd, die de buitenmuren perfect isoleren. Het PIR schuim met zuiver 

aluminium cachering zorgt bovendien voor een verhoogde brandveiligheid. “Dankzij het unieke tand en groef 

kliksysteem en de ononderbroken isolatie zijn er geen geluids- en energielekken. Het Isofinish evelconcept  is 

sowieso snel en makkelijk te plaatsen maar in dit geval ging het nog vlotter dankzij de massief houten onder-

grond, daardoor konden de regels met speciale Facafix evelschroeven nog gemakkelijker worden bevestigd. De 

onderliggende berekening hebben wij uitgevoerd, het moet natuurlijk wel veilig zijn. Van Santen heeft zorg 

gedragen voor de montage, maar wij waren zoals altijd wel aanwezig bij de opstart om er zeker van te zijn dat de 

montage goed uitgevoerd werd. Eigenlijk was dit voor ons in alle opzichten een ideaal project.”

https://www.hsb-haaften.nl/
http://www.borgh.com/


Opdrachtgever/ontwikkelaar
Kroezen Vastgoed Groep, Culemborg
 
Architect
SYNarchi, Roosendaal
 
Hoofdaannemer
Van Santen en Zn, Culemborg

E-installaties
Weernekers Elektro, Geldermalsen

W-installaties
Installatiebedrijf Stravers, Meerkerk
Interieur
Van Beemen Ontwerpatelier, Beesd
HSB Haaften, Haaften,
Borgh, Almere

Dak en Gevelbedekking
Zinklook, Lijnden

Tuinaanleg
Kroeze Hoveniers, Beesd

Bouwprogramma
Ontvangstgebouw en crematorium
 
Bouwperiode
Februari 2019 - december 2019
 
Bruto vloeroppervlakte
Ontvangstgebouw 150 m2, Cremato-
rium (begane grond en kelder) 400 m2
 
Bouwkosten:
€ 1,4mln.

Open en licht
Beide panden zijn hoofdzakelijk opge-
bouwd uit een houtskelet en glas. “Het 
wordt gemaakt in Duitsland en geleverd 
als prefab bouwpakket. In slechts 2 tot 
3 weken tijd hebben we een houten 
geraamte in elkaar gezet. Daar hebben 
wij op verder gebouwd. Dankzij het vele 
glas zijn de gebouwen heel open en licht. 
De aluminium kozijnen zijn weggewerkt 
achter het houten kader waardoor je van 
binnen een machtig uitzicht hebt over de 
groene omgeving.” De grootste uitdaging 
lag in het aanbrengen van de detaille-
ringen, bijvoorbeeld de verticale houten 
lamellen aan de buitenkant van de ge-
bouwen. “Maar we hebben bijvoorbeeld 
ook een speciaal veersysteem geïnstal-
leerd om een aantal massieve deuren – 
met een gewicht van maar liefst 160 kilo 
per stuk – te kunnen dragen.”

100% duurzaam
Crematorium ’t Lief heeft niet alleen een 
elektrische crematieoven, maar krijgt 
ook een Green Key-Goud certificering. 
Daarmee mag het zich met recht een 
100% duurzaam crematorium noemen. 
“Er is dan ook een hele batterij aan 
technische voorzieningen aangebracht 
om dat mogelijk te maken. Het ontwerp 
van SYNarchi is in alle opzichten uniek. 
Het heeft heel wat hoofdbrekens gekost 
om het daadwerkelijk te realiseren, maar 
dat maakt het gevoel van trots nu het 
eenmaal klaar is des te groter.”

Beesd • Crematorium ‘t Lief

Beide panden (op de foto 
het ontvangstgebouw) zijn 
hoofdzakelijk opgebouwd 
uit een houtskelet en glas.

Het interieur van ontvangstgebouw heeft mede dankzij 
het vele hout een warme, sfeervolle uitstraling.
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schilderwerken
beglazing 

totaalonderhoud

Nijverheidstraat 14  4143 HM Leerdam  |  tel.: 0345-614494  |  fax: 0345-611904
e-mail: info@vidoschilderwerken.nl  |  internet: www.vidoschilderwerken.nl

De Steiger 73 | 1351 AE Almere | Tel: (0)36 53 59 333 | info@borgh.nl | www.borgh.com

Een prachtige natuurlijke omgeving
Nabestaanden kunnen in Beesd voortaan in alle rust afscheid nemen van hun dierbare in een mooie omgeving. Niet alleen 

de bebouwing is een lust voor het oog, dat geldt ook het landschap. Kroeze hoveniers realiseerde een aangename verblijfs-

ruimte met een landschappelijke uitstraling.

Kroeze hoveniers is verantwoordelijk voor de inrichting van het enorme terrein waarop Crematorium ’t Lief is gevestigd. 

“Het terrein is ontworpen door Jos Van De Lindeloof – Tuin- en landschapsarchitecten BV”, vertelt Jan Kroeze. “In bouwteam 

hebben we samen met de opdrachtgever, de architect, de aannemer en de installateurs een aantal optimalisaties doorge-

voerd in het plan. We hebben een verscheidenheid aan typen beplanting toegepast. Cultuurlijke, vaste planten en meer-

stammige heesters op het entreeplein, uitwaaiend naar een landelijke setting met gebiedseigen bosplantsoen en bomen op 

de omliggende taluds, die zorgen voor intimiteit.”

Grijs én groen

Het plein en het parkeerterrein zijn voorzien van een water passerende verharding. “Bij het entreeplein is gebruik gemaakt 

van ‘custom made’ prefab betonnen zitranden en vloeiende waterloopelementen. De schanskorven zorgen voor een decora-

tieve, natuurlijke kade langs de grote vijverpartij. We hebben zowel de grijze als de groene werkzaamheden in eigen beheer; 

hiervoor werken we samen met vaste onderaannemers en leveranciers waar we op kunnen vertrouwen, ieder project weer. 

Ook de samenwerking met bouwbedrijf Van Santen verliep constructief. Een project van deze omvang laat zien hoe veelzij-

dig en innovatief we zijn.”

https://www.kroezehoveniers.nl/
https://josvandelindeloof.nl/


Hoogwaardig 
schilderwerk
Zowel de ontvangstruimte als het crematorium zijn voorzien 
van strak schilderwerk door Vido Schilderwerken uit Leer-
dam. Daarbij is gestreefd naar een hoog afwerkingsniveau. 
“Daar was bij dit project ook ruimte voor”, vertelt Gerrit 
Burggraaf. Vido is - naast totaalonderhoud - gespecialiseerd 
in renovatiewerk en monumentale panden. Burggraaf: “Wij 
hebben zowel schilders als glaszetters en houtrotspecialisten 
in dienst. Juist in die combinatie van deskundigheden ligt 
onze kracht. Bij het crematorium gaat het om het standaard 
sauswerk van de wanden en plafonds van beide gebouwen. 
Daarnaast hebben we het vele blanke en onbehandelde 
houtwerk behandeld met blanke lak of kleurbeits. De com-
plete ontvangstruimte hebben we bovendien behangen. Dat 
zien we als de kroon op ons werk, het is een echte eyecatcher 
geworden. Op ons advies heeft de aannemer als ondergrond 
gipsplaten aangebracht en de muren gestukt. Daardoor komt 
het behang optimaal tot z’n recht. Belangrijkste uitdaging 
was om onze werkzaamheden af te stemmen op de vele an-
dere partijen die aan het werk waren in dezelfde gebouwen. 
Met wat fl xibiliteit is dat allemaal goed verlopen.”

Beesd • Crematorium ‘t Lief

DLVD advies BV 
De Geerden 24 

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

Specialisten in Brandveiligheid

Industriebouw • december 2019 • 57

http://www.vidoschilderwerken.nl/


DCAM Waalhaven • Rotterdam

Warehouse in 
de Waalhaven
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Auteur: Ton van de Laar

Sanering van vervuilde grond was noodzakelijk

In de Rotterdamse Waalhaven 
komt een nieuw state-of-the-art 
logistiek centrum.
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Marijkestraat 9
3171 AR Poortugaal
Tel: 06-17585272 / 

06-46391993
E-mail: info@troostbouwbv.nl

Veelzijdig en flexibe

Troost Bouw en Aannemerij BV uit Poortugaal is een relatief 

klein bedrijf, dat desondanks vaak uitkomst biedt bij grotere 

bouwprojecten. Snelle service en fl xibiliteit, gekoppeld aan 

vakmanschap, vormen de meerwaarde van Troost Bouw 

voor menig aannemer. Zo ook voor Unibouw, dat voor het 

realiseren van het warehouse aan de Waalhaven een beroep 

deed op Troost Bouw, onder meer voor het aangieten van de 

staalconstructie, het vullen van de kelknaden van de kanaal-

plaatvloeren en het plaatsen van valbeveiligingen. Hand- en 

spandiensten noemt eigenaar Nico Troost het. “We vormen 

bij grotere projecten over het algemeen slechts een kleine 

post op de begroting. Maar vaak zijn we bij de oplevering de 

laatste die de deur dichttrekt.” Behalve die hand- en span-

diensten en last minute klusjes is Troost Bouw en Aanne-

merij ook beschikbaar voor opdrachten als het plaatsen van 

aluminium en kunststof kozijnen, het storten van funderin-

gen of het aanbrengen van staalconstructies. dé specialisten in dak- en wan
dbeplating

D hardeman-vanharten.nl

Voordat met de bouw kon worden 
begonnen, moest eerst de vervuilde 
grond worden gesaneerd.

http://www.troostbouwbv.nl


In dit geval was het de ondergrond die 
een grote rol speelde tijdens de bouw. 
Het door DCAM gekochte bouwterrein 
was eerder in gebruik bij Forteck, het 
grond- en sloopbedrijf dat zelf zorgde 
voor het bouwrijp maken. Hiervoor 
sloopte het de eigen gebouwen, brak die 
ter plaatse en leverde ze als puinbed 
af, dat diende als ondergrond voor de 
nieuwbouw. Maar omdat het terrein in 
de jaren ’60 van de vorige eeuw opge-
hoogd was met vervuilde grond, wat in 
die tijd overigens niet ongebruikelijk 
was, moest alle grond die verplaatst 
werd ook gesaneerd worden. Daarom 
voorzag Forteck het terrein van sleu-
ven voor fundering en riolering, die 
gevuld werden met schone grond, zodat 
Unibouw geen last zou hebben van de 
bodemvervuiling.

Overleg en coördinatie
Helaas pakte het anders uit. Projectleider 
Henrik Bloks van Unibouw kijkt er nu 
met een glimlach op terug. “Soms zit het 
mee, vaak zit het tegen”, begint hij. Bloks 
vertelt waarom dit gezegde ook voor dit 
project geldt: “In iedere bouw worden 
wel aanpassingen doorgevoerd, vaak ook 
zoals hier aan de fundering en de riole-
ring. Alleen had dat in dit geval direct de 

consequentie dat de bodem gesaneerd 
moest worden, zodra je buiten de vooraf 
bedachte sleuven kwam. Dat vergde het 
nodige overleg en een goede coördinatie. 
Bovendien kwamen we tijdens het heien 
nog oude palen tegen, waar we omheen 
moesten werken. Opnieuw betekende 
dat: Veel overleg en goede coördinatie.”

De moeite waard
Soms zegt men van een project: Het is 
de moeite waard. Bij dit warehouse in de 

Waalhaven is dat in letterlijke zin het ge-
val. Eind januari openen de deuren van 
een state-of-the-art logistiek centrum, 
dat in twee delen verhuurd kan wor-
den. De huurders treffen er een ruime 
faciliteit aan, met een betonnen vloer, en 
een comfortabel en duurzaam kantoor-
gedeelte. “Het heeft van alle partijen de 
nodige inspanningen gekost”, besluit 
Bloks, “maar we halen de geplande ople-
verdatum. Dus inderdaad: Ook dit project 
was de moeite waard.”

Rotterdam • DCAM Waalhaven

Opdrachtgever/ontwikkelaar
Delin Capital Asset Management,  
Rotterdam 

Architect
Denkkamer Architectuur en Onderzoek, 
Gemert 

Aannemer design & build
Unibouw BV, Gemert 

Adviseur brandveiligheid
vb&t Brandveiligheid & Milieu,  
Eindhoven

Grond- en sloopwerken
Forteck BV, Rotterdam 

Funderingen en vloeren
Van Berlo Bedrijfsvloeren B.V., Veghel
Experts in Funderingen en Bedrijfs- 
vloeren 

Gevelbeplating
Montagebedrijf Hardeman en 
van  Harten BV, Lunteren 

Dakbedekking
Dakteam BV, Zwijndrecht

Diverse werkzaamheden
Troost Bouw en Aannemerij BV,  
Poortugaal

Bouwprogramma
Nieuwbouw distributiecentrum met 
mezzanine en kantoren, deelbaar in 
twee units

Bouwperiode
Juni 2019 – januari 2020

Bruto vloeroppervlakte
Circa 13.000 m2

Wekelijks opent er ergens in Nederland wel een distributiecentrum of andere logistieke 
faciliteit de deuren. Het is dan ook moeilijk om ze allemaal uniek te noemen; het zijn  
meestal stalen constructies met een kantoorgedeelte, laaddocks en vaak ook een mezzanine. 
En toch valt er bij ieder project iets op, wat het beschrijven waard is. Zo ook bij het warehouse 
dat Unibouw BV uit Gemert momenteel bouwt aan de Rotterdamse Waalhaven, in opdracht 
van de Britse investeerder DCAM.
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Kranendonk • Tiel

Geavanceerde 
robothal 
     voor Kranendonk in Tiel

Naast de productiehal 
is tevens een tweede 
hal gerealiseerd.
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Auteur: Frank Thooft

Gehele bouw is gemodelleerd 
op de computer
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Samenwerking als sleutel tot succes
Een uiterst strakke planning en een naadloze samenwerking bepaalde het succes bij de totstand- 

koming van de robothal van Kranendonk in Tiel. Buddy van Sluisveld, Executive Director bij de  

Van Sluisveld Groep: “Het was een race tegen de klok, maar doordat we met JCVANKESSEL en  

Kranendonk heel efficië t konden samenwerken, hebben we de klus binnen de gestelde tijd geklaard.” 

Van Sluisveld Steel Projects heeft alle disciplines in eigen huis waardoor er zeer snel geschakeld  

kon worden, legt Van Sluisveld uit. “Van onze engineering tot de spuitafdeling; alles is op elkaar af-

gestemd om snel en efficië t te kunnen werken. En dat merk je bij zo’n groot project.” Met name de 

enorme overspanning die in de hal gerealiseerd moest worden, was een uitdaging voor Van Sluisveld. 

Het project vergde ook veel uitzonderlijk laswerk en zware verbindingen. Van Sluisveld Steel Projects 

heeft in Europa, maar ook op de Nederlandse Antillen, een brede portfolio opgebouwd met haar  

specialismen. Van Sluisveld: “Van hotels tot hangars en van industriebouw tot fabriekshallen. Die 

ervaring brengen we bij elke opdracht mee.” Voor de robothal voor Kranendonk werkte Van Sluisveld 

met 45 man aan de opdracht om die binnen de deadline te voltooien.

De nieuwe hal is maar liefst 
25 meter hoog geworden, een 
must voor grote robotbouwers.

http://sluisveld.nl/nl/
https://jcvankessel.nl/
https://www.kranendonk.com/


“Daarnaast hebben we M36 bouten 
toegepast”, vervolgt Van Kessel. “In totaal 
is er 840 ton staal in de hal verwerkt.” 
Bijzonder aspect is dat de gehele bouw 
gemodelleerd is op de computer. De hal 
staat voorts op een grote bouwplaat die 
als alternatief voor heipalen gebruikt is 
omdat er in die periode niet aan heipa-
len te komen was. “En met de verschil-
lende aardsoorten in dit rivierengebied 
moet je wel oppassen, zeker als je zulke 
zware machines in de hal wilt hebben.” 
Er is door deze speciale dikke bouwplaat 
per vierkante meter een puntlast van 
50.000 kg mogelijk. Het gebouw is ge-
maakt van sandwichpanelen en binnen-
doos-buitenplaat met metalen gevels. 
De glasinvullingen en vliesgevels van 
beiden fases zijn gerealiseerd door het 
zusterbedrijf van JCVANKESSEL, Entropal 
Aluminiumbouwers. 

Maximale hoogte
Een andere uitdaging was de hoogte 
die het gebouw aanvankelijk mocht 
hebben: 16 meter volgens de geldende 
vergunningen. “In samenspraak met de 
welstandscommissie hebben we de dak-
randen afgerond waardoor het aanzicht 
minder hoog zou lijken. Hierdoor konden 
we tot 25 meter hoog gaan; de noodza-
kelijke hoogte die Kranendonk gesteld 
had. Voor deze grote robotbouwers heb 
je immers een hoge hal nodig. Het was 
heel fijn dat de gemeente zo constructief 
meedacht. We hebben trouwens sowieso 
veel medewerking van de autoriteiten 
gekregen om het project snel en efficiënt 
op te leveren. De vergunningen werden 
bijvoorbeeld in fasen afgegeven waar-
door we al heel snel na de ontwerpfase 
van januari tot maart konden beginnen.”

Tweede hal
Door deze flexibiliteit van bouwen, waar-
bij op hoogtijdagen zo’n honderd men-
sen aan het werk waren, kon de produc-
tie van de eerste robot al op een derde 
van de bouwperiode starten en nog voor 
de bouwoplevering de fabriek verlaten 
om afgeleverd te worden. Er werd tevens 
een tweede hal gerealiseerd, met een 
loopbrug verbonden met de productie-
hal, waar de zogenaamde Academy in 
is gevestigd. Hier worden buitenlandse 
technici ingewerkt op de robots zodat ze 
er in hun eigen land mee kunnen wer-
ken. Een ander bijzonder aspect zijn de 
veiligheidsmaatregelen om rondom de 
productie van een hoogwaardige robot te 
bouwen en dit productieproces ook niet 
te verstoren.

Opdrachtgever/ontwikkelaar
Kranendonk, Tiel
 
Architect
JC van Kessel Architectuur,  
Geldermalsen

Hoofdaannemer
JC van Kessel Bouw, Geldermalsen 

E-Installateur
Van Eck Elektro, Waardenbrug 

W-Installateur
Stravers Installatiebedrijf, Meerkerk 

Staalbouw
Van Sluisveld Steel Projects, Heesbeen

Tuinaanleg
Thijs Miegelse Hoveniers, Beesd

Bouwperiode
April 2018 – Februari 2019

Bruto vloeroppervlakte
Circa 5.500 m2 

Tiel • Kranendonk

Voor haar trouwe opdrachtgever Kranendonk realiseerde JCVANKESSEL in 2018 een immense hal speciaal voor de 
fabricage van de Goliath robots die Kranendonk voor o.a. Chinese opdrachtgevers bouwt. Directeur Adrie van Kessel: 
“Daarbij was het een uitdaging om de grote kraanbaanoverspanning te realiseren die deze fabricagehal nodig had. 
We hebben in Duitsland speciaal stalen HE700B-kolommen laten walsen om dit op deze hoogte mogelijk te maken.”

Ook de kantoorruimtes 
zijn van alle gemakken 
voorzien.

Industriebouw • december 2019 • 65

https://www.kranendonk.com
https://jcvankessel.nl
https://jcvankessel.nl
https://eck.nl
https://www.stravers.com
http://sluisveld.nl/nl/
https://www.thijsmagielse.nl
https://jcvankessel.nl/


Slimme duurzame oplossingen
De moderne lasrobotfabriek van Kranendonk in Tiel is door Thijs Magielse Tuinen uit Beesd op een 

aantal plaatsen voorzien van slimme duurzame elementen. In de eerste plaats is er een mooie dak-

tuin van 5 x 20 meter gerealiseerd waar het personeel en de mensen die interne opleidingen volgen, 

vanuit de campus op de tweede etage direct op terecht kunnen. In de tweede plaats is het gehele 

buitenterrein door Thijs Magielse Tuinen aangelegd, compleet met groenvoorzieningen, een tafelten-

nistafel voor het personeel én twee maairobots die de tuinen onderhoudsarm maken. Thijs Magielse, 

die het bedrijf in 2005 oprichtte: “We werkten al eerder voor Kranendonk. Ze laten je vrij om je profes-

sionaliteit en je creativiteit te gebruiken voor mooie oplossingen.” Een slimme vondst is ook de brede 

balkonrand die door Thijs Magielse Tuinen van sedum is voorzien zodat overtollig water opgenomen 

wordt door de plantjes en geen overlast kan veroorzaken. “Je kunt die strook van binnenuit zien zodat 

dit een extra beleving geeft aan het werken in het pand”. Magielse speelde met deze duurzame op-

lossingen behendig in op de eisen die de gemeente heeft gesteld aan de hoeveelheid groen die een 

bedrijventerrein moet hebben.

Industrieweg 4 • 5158 NJ Heesbeen-Heusden • info@sluisveld.nl • Tel: 0416-662300   

WWW.SLUISVELD.NL

STAALCONSTRUCTIES
TOTAALBOUW
3D VORMWERK

ALUMINIUM GEVELELEMENTEN
DAK- EN GEVELBEPLATING
PVC DAKBEDEKKING

https://www.thijsmagielse.nl/


Uitzonderlijke hoogte
De utiliteits- en industrie-installateur Van Eck Elektro BV uit Waardenburg heeft in de robothal van 

Kranendonk alle elektra voor haar rekening genomen. Ruud van den Engel, projectleider bij Van Eck 

Elektro: “Ook voor ons was de uitzonderlijke hoogte van het gebouw een uitdaging. Door die hoogte 

hebben we gekozen om speciale high-bay ledverlichting (100.000 branduren) te installeren. Veilig-

heid en bedrijfszekerheid gaat boven alles, zeker voor een bedrijf met zo’n geavanceerde installatie. 

Vandaar dat het gebouw ook is voorzien van een bliksembeveiligings-/ overspanningsbeveiligings-

installatie. Ook het binnenklimaat is essentieel voor de firma K anendonk. Mede hierdoor is er geko-

zen voor een compleet gebouwbeheerssysteem (E en W). En bijzonder: Vooraf is alles in 3d-ontwerp 

gemoduleerd, waardoor de montage op locatie veel efficië ter en sneller ging. Voor ons was het een 

enorme uitdaging die we in no-time hebben opgeleverd; iets om met zijn allen trots op terug te kij-

ken.” Van Eck Elektro is 90 jaar geleden opgericht door de naamgever Adriaan van Eck en heeft in de 

Betuwe, maar inmiddels ook ver daarbuiten, een solide naam opgebouwd.

https://eck.nl


Brandweerkazerne • Harlingen

Auteur: Foka Kempenaar
Foto’s: Jous Architecten

Brandweer-
kazerne wordt
toonbeeld van circulair bouwen

Cradle-to-cradle in optima forma

‘Re-duce, re-use en re-cycle’ en ‘droog bouwen’. Dat zijn de belangrijkste circulaire 
uitgangspunten voor de nieuwe, gasloze en zeer duurzame brandweerkazerne van 
Harlingen. Opdrachtgever is Veiligheidsregio Fryslân. Reden voor de nieuwbouw is een 
betere bereikbaarheid voor de brandweerlieden, waardoor men sneller kan uitrukken. 
Daarnaast was de oude kazerne toe aan vervanging.
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Opdrachtgever/ontwikkelaar
Veiligheidsregio Fryslân, Leeuwarden

Architect
Jous Architecten, Joure

Constructeur
Ingenieursbureau voor Bouwtechniek 
Goudstikker-de vries BV,  
‘s-Hertogenbosch

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Jelle Bruinsma BV,  
Harlingen

Installateur
Mensonides Installatie, Harlingen

Afbouw
HBW afbouw, Harlingen

Infra
Westra BV, Franeker

Constructie
Visser Konstruktie BV, Veenwouden

Bouwprogramma
Nieuwbouw distributiecentrum met 
mezzanine en kantoren, deelbaar in 
twee units

Bouwperiode
Juni 2019 – januari 2020

Bruto vloeroppervlakte
Circa 13.000 m2
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Sterk in staal
De nieuwe brandweerkazerne in Harlingen beschikt over een demontabel staalskelet. De staalcon-

structie is het werk van Visser Konstruktie Veenwouden. In totaal kwam er 35 ton staal aan te pas om 

het geheel te maken.

“We zijn gespecialiseerd in complexe staalconstructies”, vertelt Eelke Hofman. “Juist de meer uitda-

gende projecten - met bouwkundige raakvlakken, interne verbouwingen e.d. - pakken wij graag aan. 

Al het staal wordt gefabriceerd in onze hal in Feanwâlden en geïnstalleerd door onze eigen monteurs. 

Bij de brandweerkazerne hebben we het staal na productie thermisch verzinkt zodat het beschermd 

wordt tegen corrosie. Daarmee is het een duurzaam product dat past binnen de circulaire gedachte 

die centraal stond in Harlingen.” Visser Konstruktie heeft bij de kazerne de volledige engineering (in 

3D) op zich genomen. “Alles, inclusief de detailverbindingen, moet kloppen. In dit geval was het lastig 

om de bouwkundige aansluiting van de houten gevels op het staal te realiseren. Elk lipje en stripje 

moest worden afgestemd op waar het hout komt te zitten. Door goede afstemming tussen onze 

tekenaar en de aannemer hebben we dat opgelost.”
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Een betrouwbare partner, creatief in het constructieve 
ontwerp, gedegen in het uitvoeringstraject

http://www.konstruktiebedrijf-visser.nl/


Aannemer Bruinsma uit Harlingen heeft 
duurzaam bouwen al jaren hoog in het 
vaandel. De stap naar zo veel mogelijk 
circulair was echter wel nieuw en “best 
wel wennen”, vertelt projectleider Jelmer 
Bruinsma. “Dat begint al bij het opstellen 
van een bestek. In plaats van alles nieuw, 
moet je je nu heel bewust afvragen ‘hoe 
zorg ik voor zoveel mogelijk herge-
bruik’?” In de praktijk betekent dit dat de 
bouwer waar dat kan werkt met eerder 
toegepaste materialen. Die komen overal 
uit de regio. “Zo zijn onder andere de 
wasbakken en het rookgasafvoersysteem 
afkomstig uit de oude kazerne.” 

Demontabel skelet
De nieuwe brandweerkazerne krijgt 
zijn stabiliteit via een demontabel 
staalskelet. Deze constructie zorgt voor 
de benodigde stijfheid en flexibiliteit, 
door specifieke verbindingen en door-
dachte koppelingen. Dit is niet alleen 
duurzaam met het oog op mogelijk 
hergebruik, maar ook in verband met 

mogelijke toekomstige functieverande-
ringen van het pand. Door de demonta-
bele, stalen kern van de constructie, kan 
ook het inbouwpakket flexibel zijn. Zo 
worden de tussenwanden gerealiseerd 
met prefab Faay wanden, en komt er een 
houten verdiepingsvloer in de kazerne. 
Bovendien wordt het gebouw voorzien 
van prefab houtskeletbouw buitengevels. 
Die worden geproduceerd in Harlingen, 
bij Bouwbedrijf Jelle Bruinsma in de 
productiehal.

Gebrande gevel
Opmerkelijk is de bijzondere en toepas-
selijke afwerking van de houtskeletbouw 
buitengevels. “Die bestaat namelijk uit 
70% burned wood, waardoor het pand 
een prachtige donkere uitstraling krijgt”, 
weet Bruinsma. Burned wood is hout 
dat is verduurzaamd via oppervlakte-
verbranding. Door het branden is het 
materiaal beter bestand tegen het weer, 
insecten en schimmels, en bovendien is 
de brandwerendheid vergroot.

Cradle-to-cradle
Een groot gedeelte van de toegepaste 
materialen is dus cradle-to-cradle of 
‘groen’. Bruinsma: “Waarbij het project 
overigens esthetisch wel top moet zijn. 
Wat je wilt is dat wanneer men straks 
de kazerne binnenloopt, het er piekfijn 
uitziet. Bovendien moet het ‘circulaire 
plaatje’ ook constructief kloppen. Zo 
wilden we aanvankelijk oude balken 
hergebruiken, maar geen enkel sloop-
bedrijf kan je vertellen welke c-waarde 
een tweedehands balk heeft; dat staat 
er eenvoudigweg niet op. Dus hebben 
we uiteindelijk toch maar gekozen voor 
nieuwe.” 

Madaster
Door de materialen te leveren met een 
terugnamegarantie van de leverancier en 
deze zorgvuldig te documenteren, krij-
gen de materialen een identiteit. Daarom 
zet Bruinsma alles wat de uitvoerder 
bestelt in wat wel de ‘burgerlijke stand 
van bouwmaterialen’ wordt genoemd: 
Madaster. “Ook dit is nieuw en even 
wennen, maar wel noodzakelijk, want 
dit maakt toekomstig hergebruik van de 
materialen beter mogelijk, met als resul-
taat dat afval gereduceerd wordt.”

De houtskeletbouw buitengevels 
zijn afgewerkt met 70% burned 
wood, waardoor het pand een 
mooie donkere uitstraling krijgt.
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Allround circulair
Alle installaties die Mensonides Installatie voor de nieuwe 

brandweerkazerne in Harlingen heeft gerealiseerd, zijn 

remontabel en circulair. Dit houdt in dat ze in delen uit elkaar 

kunnen, en elders, bij een verbouwing of aan het einde van 

een levensduur, worden gedemonteerd voor hergebruik. 

Om het verwijderen en hergebruik van materialen en compo-

nenten zo eenvoudig mogelijk te maken, zijn alle installaties 

aangebracht in technische ruimten, of boven plafonds, of op 

het dak. “Circulaire oplossingen die we hebben toegepast in 

Harlingen, zijn onder andere cv-, water- en rioleringsleidin-

gen die nadien los te koppelen zijn. Bovendien hebben we 

zoveel mogelijk leidingen in het zicht geplaatst, waardoor 

ze eenvoudig bereikbaar zijn”, legt Niels Mensonides uit. 

Zijn bedrijf heeft ook zorg gedragen voor de PV-installatie. 

Via een opbouw montagesysteem met ballast, blijven de 

zonnepanelen op hun plek. Hierdoor is ook dit systeem de-

montabel. Mensonides Installatie is sinds 1978 hét allround 

installatiebedrijf uit Harlingen. Het bedrijf is werkzaam in de 

hele provincie Friesland en gespecialiseerd in installatietech-

niek, elektrotechniek en duurzame techniek.

Herbruikbare wanden 
en plafonds
HBW Afbouw is gespecialiseerd in de afbouw van zeer 

uiteenlopende bouwprojecten, en al jaren een van de vaste 

samenwerkingspartners van bouwbedrijf Bruinsma. Dit 

bedrijf plaatst onder meer de binnenwanden in de nieuwe 

brandweerkazerne van Harlingen. Met de scheidingswanden 

van Faay zijn ruimten fl xibel en levensloopbestendig in te 

delen. Bovendien zijn ze volgens Bosje eenvoudig te plaat-

sen en demonteren. Ook verzorgt HBW de systeemplafonds 

en het timmerwerk voor de afwerking. Bij de plafonds is het 

systeemwerk nieuw, maar zoekt HBW samen met Bruinsma 

wel zoveel mogelijk naar tweedehands platen. Daarbij is 

een eis dat die platen er nog als nieuw, dus volledig vlekvrij, 

uit moeten zien. Bosje staat achter het concept circulair 

bouwen. Maar hij benadrukt wel dat er wellicht meer winst 

valt te behalen, door voorafgaand aan de bouw beter na te 

denken over de vraag in hoeverre materialen recyclebaar 

zijn. “Daar kunnen we leveranciers meer op aanspreken.”

Hergebruik tot in de 
puntjes
Grondverzet- en loonbedrijf Westra uit Franeker hecht veel 

waarde aan het milieu en de leefomgeving. Het bedrijf heeft 

zelf ca 3000 zonnepanelen op het dak, probeert de CO2-

uitstoot zoveel mogelijk te reduceren, en staat op trede 3 

van de CO2-Prestatieladder van de SKAO. “Bovendien zitten 

we op een steenworp afstand van Harlingen”, zegt Pieter 

Westra, directeur van een van de in totaal vier Westra-vesti-

gingen, in Franeker. Geen wonder dat zijn bedrijf kwam bo-

vendrijven, toen er voor de zeer duurzame kazerne in Harlin-

gen een aannemer voor het civiele werk werd gezocht. Met 

het oog op de circulariteit maakt Westra voor de kazerne 

alleen maar gebruik van hergebruikte funderingsmaterialen. 

En de bestrating moet helemaal met gerecyclede klinkers 

worden gerealiseerd. “We hebben gebakken klinkers gevon-

den. Die zijn afkomstig van een circa 50 jaar oude weg.” Met 

het oog op duurzaamheid kijkt het grondverzetbedrijf zelfs 

of hele kleine dingen, zoals een fietsenstandaa d, ook gerea-

liseerd kunnen worden met gebruikt materiaal. 

DE STABIELE FACTOR OP ELK TERREIN

www.westra.nl

Technisch zeker. Persoonlijk warm.  

www.mensonides.nl

https://www.mensonides.nl
https://www.hbwmontage.nl
https://westra.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!
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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


