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Hercuton

Turn-key nieuwbouw
Profiteer van onze ervaring en laat u
volledig ontzorgen!

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

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

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

Kantoren

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

Conceptmatige nieuwbouw in spraakmakende
loft architectuur of traditionele opzet.

Mogelijkheden
De mogelijkheden met ons prefab
betonbouwconcept zijn oneindig!

Meer weten? hercuton.tevreden.nl

BEZOEK ONS:
Touwslager 2
5253 RK Nieuwkuijk

BEL ONS:
088 – 205 34 00

MAIL ONS:

WEB:

info@hercuton.jajo.com

www.hercuton.nl

Groepsonderneming van Janssen de Jong

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

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

Fluitekruidzoom 18 | 2353 RD Leiderdorp | info@monks.nl
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Beste lezers van Industriebouw,
Het zijn roerige tijden. Vooral issues als PFAS en
de stikstof crisis houden ons in hun greep. Boeren
protesteren omdat zij nadelige gevolgen ondervinden als gevolg van maatregelen die voortkomen uit
het huidige stikstof beleid en bouwprojecten liggen
stil vanwege problemen rondom stikstof. Door alles
wat er speelt, is het niet altijd makkelijk te bedenken
waar we over een jaar staan met elkaar.
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Des te begrijpelijker is het dat we hand in hand
gingen protesteren om het kabinet er van te
doordringen dat het echt anders moet. De politiek is
aan zet. Zij moet vooral meedenken met de mensen
in de praktijk en met concrete oplossingen komen.
Daarvoor is lef nodig, je moet het namelijk
aandurven om je buiten de gebaande paden van
bestaande wetten en regels te begeven. Alles om er
voor te zorgen dat de bouwsector door kan gaan
met datgene waar ze goed in is: Bouwen!
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Terug naar het hier en nu. De nieuwste editie van
Industriebouw is weer uit.Deze maakt inzichtelijk
met wat voor mooie bouwprojecten we bezig zijn
in Nederland.Van een kleinschalig maar toch met
passie gebouwd project als Woonzorgcentrum De
Linde in Achterberg tot een groot project als het
distributiecentrum van Technische Unie in Utrecht.
In Nederland bouwen we met elkaar, maar ook voor
elkaar.
Het nieuwe jaar gaat gepaard met een aantal
veranderingen in de vertrouwde lay-out, waaronder de cover, meer en grotere foto’s om de
verhalen visueel te ondersteunen en vooral online
meer mogelijkheden om te laten zien waar we
allemaal mee bezig zijn binnen de utiliteitsbouw.
Wij wensen je weer veel leesplezier,
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Doelgroep
Directies en management
van opdrachtgevende bedrijven vanuit de industriebouw,
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere
manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Hoewel
dit vaktijdschrift zorgvuldig en naar beste weten wordt samengesteld, kan de uitgever niet instaan voor de juistheid of volledigheid
van de informatie. uitgever en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg
is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zij n op de in
dit vaktijdschrift gegeven informatie
.
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DC Michael Lewis Company • Dinteloord

Multi-temperatuur distributiecentrum

op Amerikaanse leest

Zo moet het gebouw er aan de
voorzijde uit komen te zien.
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Tekst: Jan Smit

Op bedrijvenpark Nieuw-Prinsenland in Dinteloord nadert de bouw van de eerste fase van
het nieuwe distributiecentrum en Europese hoofdkantoor van Michael Lewis Company haar
voltooiing. Onder regie van hoofdaannemer De Boer Staalbouw en projectontwikkelaar
Sarabel Capital is een hoogwaardig, modern gebouw verrezen waarin de Amerikaanse
wortels van Michael Lewis onmiskenbaar zijn. De kantoren, de hallen, de gangpaden: Alles is
net iets hoger en groter dan gebruikelijk.

Hoge eisen op het gebied van milieu
Industriebouw • januari 2020 • 6

DC Michael Lewis Company • Dinteloord
De bouw is inmiddels al
een heel eind gevorderd.

Michael Lewis gaat vanuit Dinteloord
vliegtuigmaaltijden en
luchtvaartbenodigdheden distribueren
naar 119 internationale vliegvelden in
zowel Europa als daarbuiten. De locatie
van het nieuwe distributiecentrum was
daarom cruciaal. Bedrijvenpark
Nieuw-Prinsenland, grenzend aan de
A4 tussen de havens van Rotterdam
en Antwerpen en verbonden door het
Schelde-Rijnkanaal, biedt daarvoor een
uitstekende springplank.

Opdrachtgever
Michael Lewis Company, Breda
Architect
Architektenburo Klamer BNA,
Leeuwarden

Hoge eisen
Ook aan de kantoren en het
distributiecentrum zelf stelden de
Amerikanen hoge eisen. Om de
kwaliteit van de maaltijden te kunnen
garanderen, waren geavanceerde
vriescellen en koelruimtes en ruimtes
voor ‘ongeconditioneerde’ goederen
een must. Het management van
Michael Lewis wilde daarvoor
koelinstallaties met natuurlijke
koelmiddelen, dit om de uitstoot van

Koel-/ vriesinstallatie
Koeltechnisch Buro Raamsdonksveer,
Raamsdonksveer

broeikasgassen te minimaliseren.
Samen met Koeltechnisch Bureau
Raamsdonkveer heeft de hoofdaannemer dit inmiddels gerealiseerd.

Plafond- en wandsystemen
Van Dijk Afbouw, Amsterdam

Dakbedekking
Delft Profielen, Waalwijk

Bouwprogramma
Bouwen distributiecentrum t.b.v
Michael Lewis Company

Hoofdaannemer
De Boer Staalbouw, Leek

Constructeur
De Boer Staalbouw, Leek

Bouwperiode
Juni 2019 – februari 2020

E-installatie
VNV Techniek, Hoogvliet Rotterdam

Hekwerk
Van Aken Hekwerk BV, Smilde

Bruto vloeroppervlakte
18.000 m2

Installateur verwarming
A. De Jong Installatietechniek,
Schiedam

Dakwerken
Caspers Dakwerk B.V., Joure
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Spijlenhekwerk met luxueuze uitstraling
Rond het nieuwe distributiecentrum van Michael Lewis legt Van Aken Hekwerk uit Smilde momenteel de
laatste hand aan de plaatsing van een spijlenhekwerk. Dit is een omheining met een luxueuze uitstraling,
primair bedoeld voor de beveiliging.
Het hekwerk krijgt twee automatisch bedienbare schuifpoorten die met de mobiele telefoon op afstand
kunnen worden geopend en gesloten. Ook installeert Van Aken bij deze poorten apparatuur voor
toegangscontrole. Voor Van Aken is dit een weliswaar omvangrijke, maar reguliere klus. Het bedrijf is
gespecialiseerd in hekwerken en toegangscontroles. Van spijlenhekwerken tot doorrijbeveiligingen, van
poorten tot sierhekwerken: Van Aken plaatst en installeert het allemaal. De onderneming richt zich daarbij
zowel op de particuliere als op de zakelijke markt - in Nederland, maar ook in Duitsland en België.
Veel voor transportbedrijven; in Hoogeveen en het eveneens Drentse Gieten plaatste het bedrijf recentelijk
hekken rond nieuwe vestigingen van respectievelijk Zandbergen Transport en Wigchers Transport. En in
het Duitse Koblenz voor Photovoltaik rondom een park met zonnepanelen voor het opwekken van stroom.
Bij dit laatste park bouwde Van Aken een dubbelstaafmathekwerk. Dit bestaat uit verzinkte en gecoate
metalen staven. Het zink en de coating zorgen ervoor dat de hekken worden beschermd tegen weersinvloeden en hun stevigheid behouden.

BITUMINEUZE DAKBEDEKKINGEN
KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGEN
SHINGLES BEDEKKINGEN
DAKREPARATIES
DAKISOLATIES
Van Aken Hekwerk is specialist in zakelijk en particulier hekwerk. Van
spijlenhekwerk tot doorrijbeveiliging en van poorten tot sierhekwerk. De snelle
levering uit een groot assortiment voorraadartikelen, ons streven naar langdurige relaties en onze inspanningen om service en kwaliteit te leveren worden
duidelijk gewaardeerd door onze klanten in heel Nederland, Belgie en Duitsland.

Industrieweg 5F | 9422 CX Smilde | 0592-414434 | info@vanakenhekwerk.nl

10-JAAR GARANTIE

Ambachtswei 7, 8501 XA Joure
tel. (0513) 41 91 82, fax (0513) 41 31 06

LID VAN:

VERENIGING DAKDEKKERSBRANCHE NEDERLAND
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DC Michael Lewis Company • Dinteloord

Afbouw op niveau
De (systeem)plafonds, de tussenwanden (deels van gips, deels van glas), al het timmerwerk, van de koven
tot de vensterbanken: In een rap tempo van vier maanden heeft Van Dijk Afbouw de complete binnenkant
van het kantoorgedeelte van het nieuwe distributiecentrum van Michael Lewis in Dinteloord gerealiseerd.
“Gezien de omvang van het project best snel”, meent Hugo van Dijk, directeur en eigenaar van dit in
Amsterdam gevestigde afbouwbedrijf.
Deels dankzij de goede chemie met hoofdaannemer De Boer Staalbouw - beide bedrijven werken
veelvuldig samen. Maar ook omdat de medewerkers van Van Dijk hun vak verstaan. “Met uitzondering van
het bouwkundige en constructieve werk hebben we alle disciplines in huis. We verzorgen zelfs de
vloerbedekking of de computers als de klant daarom vraagt.” Dit is geen bluf.
Van Dijk bouwt af op niveau. Verscheidene hotels, AFAS Live, de catacomben van de Johan Cruyff Arena
inclusief de kleedkamers van de Ajax-selectie, ja zelfs de huizen van verscheidene Ajax-spelers en andere
profvoetballers zijn door Van Dijk turn-key afgebouwd. En bij de renovatie van het Raadshuis Amstelveen,
het gemeentehuis van Amstelveen, een omvangrijke klus die nog duurt tot eind 2021, is Van Dijk Afbouw
zelfs hoofdaannemer.

Specialisten in afbouw sinds 1999

ELECTRICAL INSTALLATION & ENGINEERING
Management
System
VCA*
www.tuv.com
ID 0000036925

Van Dijk Afbouw BV
Oderweg 4
1043 AG Amsterdam

V EILIGHEIDS
C HECKLIJST
A ANNEMERS

Amerikaanse roots
Ook in tal van andere opzichten voldoet
het distributiecentrum aan de laatste
milieueisen. De bouwmaterialen zijn
duurzaam geproduceerd en op het dak
komen zonnepanelen. Het gebouw
wordt gekoeld en verwarmd middels een
luchtwarmtepompinstallatie en is geheel
gasloos. De Amerikaanse roots van
Michael Lewis zijn duidelijk zichtbaar.
Dat is goed te verklaren. In de Verenigde
Staten beschikt het familiebedrijf over
een groot aantal state of art
distributiecentra. Omdat die uitstekend

voldoen, reisde een delegatie van
De Boer Staalbouw voor aanvang van de
bouw op instigatie van Rien den
Hartog, directeur Michael Lewis
Company Europe, naar de VS om deze
gebouwen te bekijken. Dat heeft
geresulteerd in een distributiecentrum
en kantoor waarin veel – kantoren, de
hallen, gangpaden, parkeerruimte – net
iets groter is dan in Europa gebruikelijk.
“Alles heeft een iets groter jasje, formaat
XL”, vertelt Geert de Boer, algemeen
directeur van De Boer Staalbouw.

Flexibiliteit
Dit laatste heeft zo zijn voordelen; het
zorgt voor flexibiliteit. De Boer: “Je hebt
meer ruimte. Daar komt bij dat wij
modulair bouwen en, door onze korte
lijnen, snel kunnen schakelen. Daardoor
kun je vrij eenvoudig veranderingen
aanbrengen, tijdens het bouwproces,
maar ook erna.” Van deze flexibiliteit
plukken Michael Lewis en de hoofdaannemer inmiddels de vruchten. Er komt
een tweede fase: Het 14.000 m2 groot
distributiecentrum wordt uitbereid met
nog eens zo’n 9.000 à 10.000 m2.

De bouw is inmiddels al
een heel eind gevorderd.

‘Natuurlijk koelen’
Voor de vries- en koelinstallaties in het nieuwe distributiecentrum van Michael Lewis tekende
Koeltechnisch Bureau Raamsdonksveer. Dit betreft zowel het advies en ontwerp als de installatie. “Een
bijzondere klus”, schetst Hens van Oeveren, technicus bij deze onderneming. “Het Amerikaanse bedrijf
wilde koude-installaties met een 100% natuurlijk koudemiddel. Die zijn minder milieubelastend dan
de - inmiddels deels verboden - synthetische koudemiddelen. Zij stuurden daarbij aan op het in de VS
veelgebruikte ammoniak. Omdat het gebruik van ammoniak nogal wat risico’s oplevert, hebben wij dat
gecombineerd met CO2. Een al langer bestaande techniek die minder gevaarlijk is en aanzienlijk beter voor
het milieu.” Naast distributiecentra koelt Koeltechnisch Bureau Raamsdonksveer ook opslagruimtes in de
agrarische sector, onder meer voor akkerbouwers en fruittelers. Ook heeft de onderneming veel klanten in
de vleesverwerkende- en procesindustrie. Voor die laatste groep regelt de onderneming de
proceskoelingen.
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Specialist in elektrotechniek
Bij het nieuwe distributiecentrum en Europese hoofdkantoor van Michael Lewis Compagnie in Dinteloord
verzorgt VNV techniek de volledige elektrotechnische kracht- en lichtinstallaties en de telematicainstallatie, inclusief het glasvezelnetwerk.
“Een interessante opdracht die we binnen de gestelde planning succesvol hebben afgerond”, vertelt
VNV-directeur Ed Visser trots. VNV Techniek, gevestigd in Rotterdam, is een elektrotechnisch installatie- en
onderhoudsbedrijf dat zich bezighoudt met advies, engineering en de aanleg van elektrotechnische
installaties, waaronder energiedistributiesystemen, licht- en krachtinstallaties, beveiliging- en
telematica-installaties. De Rotterdamse installateur werkt voornamelijk met vaste opdrachtgevers en
partners waaronder De Boer Staalbouw, hoofdaannemer van het distributiecentrum.
VNV Techniek beschikt over een stevig track-record. De onderneming onderhoudt en realiseert ook de
elektrotechnische installaties bij onder andere B&S (groothandel en distributie), industriële dienstverlener
Eriks en diverse offshore trainingsbedrijven, waaronder RelyOn Nutec en STC-KNRM.
Het bedrijf is tevens actief buiten Nederland, in onder meer Equatoriaal-Guinea, Afghanistan en Qatar.

Het distributiecentrum
voldoet aan de laatste
milieueisen.
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DC Michael Lewis Company • Dinteloord

Er is beuwst gekozen voor de
strategische locatie in Bedrijvenpark
Nieuw-Prinsenland.
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Warmdakprofielen voor
hoogwaardige isolatie
Voor de gevels en daken van distributiecentra en andere gebouwen maken staalbouwers,
montagebedrijven en constructeurs vaak gebruik van stalen profielen. Zo ook De Boer Staalbouw
bij het nieuwe DC van Michael Lewis Company in Dinteloord. Warmdakprofielen vormen de
basis van het dak van dit nieuwe verdeelcentrum. Die zijn geproduceerd door Delft Profielen uit
Waalwijk. Bovenop deze profielen ligt het isolatiemateriaal, en daar weer bovenop de
dakbedekking.
De profielen zijn door hun grote belastbaarheid efficiënt voor grote overspanningen. Niet
onbelangrijk: De prijs-kwaliteitverhouding is ten opzichte van andere materialen relatief
gunstig. Bovendien zijn ze verkrijgbaar in verschillende maten. Bij Michael Lewis is gekozen voor
warmdakprofielen met een hoogte van 160 mm, de hoogste en daardoor meest belastbare in het
assortiment van Delft Profielen. Deze profielen kunnen tot zo’n 6,5 meter overspannen. Het
grote draagvermogen maakt ze geschikt voor isolatiemateriaal met hoge rse-waarden.
Delft Profielen maakt naast stalen profielen voor daken en gevels, ook platen voor betonvloeren.
Deze laatste worden veelal gebruikt voor verdiepingsvloeren en dienen als verloren bekisting
waarop het beton wordt gestort.
Bandstaal
De vloer-, wand- en dakprofielen worden gemaakt van grote rollen bandstaal (coils). Daarvoor
heeft de onderneming een aantal walsen staan die staal van 0,5 mm tot 1,5 mm dikte kunnen
verwerken tot voornamelijk enkelwandige profielen. Behalve voor de agrarische sector,
(staal)bouwers en constructeurs werkt het bedrijf ook veel voor zetterijen en voor de industrie.
Aan zetterijen en kleine staalbouwers, die vanwege hun geringe omvang zelf niet bij
staalproducenten terecht kunnen, levert Delft Profielen kleinere rollen plaatstaal; de ‘grote’ coils
worden dan ‘teruggerold’. Zetterijen gebruiken die kleinere rollen onder meer voor dakgoten en
de dakrandafwerking. De industrie vraagt veelal om geperforeerd en op andere manieren
bewerkt plaatstaal.
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RoosRos • Oud-Beijerland

Persbericht

Besix Nederland

Medewerker centraal

Oud-Beijerland, dinsdag 21 januari 2020

Het Besix-huis in Dordrecht is volop in gebruik. Deze multidisciplinaire bouwer koos bij de architectenselectie voor de nieuwbouw
van het hoofdkantoor Nederland voor RoosRos Architecten.

Het gebouw heeft een stoere en in het beeld springende constructie en een enorm overstek bij de entree. Grote vakwerkliggers
zijn de dragers van het ontwerp en verbeelden de civiele tak van Besix. Besix’ missie is excelleren in het creëren van duurzame
oplossingen voor een betere wereld. De invulling en inrichting van het nieuwe kantoor ligt daarmee in lijn. Een vrij indeelbaar
generiek kader - bestaande uit de vier vakwerkspanten met daartussen lege vloervelden - vormt de basis.
Projectleider Bert Bakker van Besix-NL over het ontwerp. “De identiteit van Besix komt er goed tot uiting. De heldere zichtbare
constructie visualiseert de civiele tak van Besix, terwijl de glazen gevel verwijst naar de complexe hoogbouw, waar Besix veel
in werkt. De imposante gevel met zijn grote luifel vormt een link naar de opvallende gebouwen die Besix bouwt.”
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Persbericht

Well-being
Het Besix-huis is heeft een oppervlakte van circa 1.800 m2 en biedt ruimte voor circa 80 medewerkers. Centraal in het ontwerp
staat het welbevinden van de medewerkers en bezoekers. Een gebouw dat bijdraagt aan de gezondheid en beleving van de
werknemers well-being is een belangrijke drager van het concept. In het hart van het kantoor is er een open, transparant atrium
met noord licht en levend groen op de wanden en in borders die van binnen naar buiten doorlopen.
Alle functies ontmoeten elkaar daar in een lichte context rond een in het oog springende trappenpartij. De primaire functies
bevinden zich op één etage op de eerste verdieping. Korte lijnen, samenwerking en ontmoeting worden hierdoor bevorderd.
Het kantoor stimuleert ﬂexibel werken met een diversiteit aan werkplekken: groot- of kleinschalig, staand of zittend, gericht op
concentratie of juist ontmoeting. Het ontwerp is ontworpen in co-creatie met Sprank Interieurprojecten.
Het Besix-huis is gasloos en kent veel energiebesparende en -opwekkende maatregelen. Daarnaast is het een echt smart
gebouw. Daarvoor meten sensoren constant het licht, de lucht en de temperatuur en de aanwezigheid van mensen. Achter de
schermen gebeurt er nog veel meer. Zonnepanelen, warmtepompen en energieopslag worden slim aangestuurd door de
sensordata te koppelen aan de weersvoorspelling en aan vraag en aanbod op het elektriciteitsnet. Het gebouw weet zelf
wanneer er energie wordt gebruikt, hoeveel energie er wordt gebruikt en kan daar op anticiperen. Ook beheer en onderhoud
zijn gekoppeld aan het smart systeem. Directeur Jeroen Philtjens Besix-NL; “We zijn heel ﬁer op de ruimte en het licht.”

RoosRos Architecten
L.J. Costerstraat 2
3261 LH Oud-Beijerland
0186-691580
info@roosros.nl
www.roosros.nl
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Gymworld • Zoetermeer

Sportief icoon voor

‘Sweet Lake City’
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Tekst: Bert Vooijs

De sportaccommodatie Gymworld
wordt een nieuwe icoon voor de stad
Zoetermeer.

Modern en duurzaam
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Gymworld • Zoetermeer

Het gebouw staat opgetild op kolommen:
De eerste verdiepingsvloer bevindt zich
zes meter boven het maaiveld en onder
het gebouw is parkeergelegenheid.

Op 15 januari 2020 vierden bouwbedrijf Remmers en andere betrokkenen
het bereiken van het hoogste punt bij de bouw van sportaccommodatie
Gymworld in Zoetermeer. Wethouder Ingeborg ter Laak hees de vlag. Een
dag later werden de laatste vloeren gelegd. Met 24 meter hoogte verrijst een
nieuw icoon voor de stad Zoetermeer en voor de Nederlandse turnwereld.

Opdrachtgever
Gemeente Zoetermeer

Staalmontage
Hektracon, Vorstenbosch

Bouwprogramma
Sporthal met multifunctionele zaal

Architect
Venhoeven CS architecture +urbanism,
Amsterdam

Installaties
Hoppenbrouwers Techniek, Roosendaal

Bouwperiode
Juli 2019 - juli 2020

Dakbedekking
Cladding Partners BV, Oosterhout

Bruto vloeroppervlakte
5.100 m2

Installatietechnisch adviseur
Nelissen Ingenieursbureau BV,
Eindhoven

Aanneemsom:
12.000.000 euro

Constructeur
Ingenieursbureau Verhoeven en
Leenders BV, Volkel
Hoofdaannemer
Remmers Bouwgroep, Tilburg
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Hoofdaannemer Remmers Bouwbedrijf,
onderdeel van Remmers Bouwgroep uit
Tilburg, won samen met een groep vaste
partners de tender die de Gemeente
Zoetermeer in 2018 uitschreef voor de
realisatie van Gymworld. Medio 2019
kon de uitvoering beginnen en iets meer
dan een jaar later hoopt Remmers op
te leveren. “Het wordt een bijzondere
sportaccommodatie,” vertelt algemeen
directeur Peter Picavet. “Het gebouw
staat opgetild op kolommen. De eerste
verdiepingsvloer bevindt zich zes meter
boven het maaiveld. Onder het gebouw
is parkeergelegenheid.”

Vijf apart gebouwde zalen
Het gebouw kraagt aan de voorzijde tot
vijf meter uit over de weg. Gymworld
bestaat uit twee turnzalen, een
trampolinezaal, een danszaal en een
free run hal, ieder gebouwd in eigen
volume. Verder zijn er uiteraard kleedruimtes, een kantine en dergelijke en is
er straks een uitgebreide sportmedische
voorziening. “We willen het complex in
juli overdragen. Dan is het nog niet
helemaal gereed, maar de gebruikers
kunnen wel beginnen met inrichten.”

Nul op de meter
Die gebruikers zijn vooral twee
Zoetermeerse turnverenigingen: CGV
en Pro Patria, de grootste turnclub van
Nederland. Ze betrekken een modern en
duurzaam onderkomen, want Gymworld
heeft een EPC-waarde van 0, wat
betekent dat het gebouw minimaal
evenveel energie opwekt als gebruikt.
“Dat gebeurt met behulp van een groot
aantal zonnepanelen. Daarnaast is voor
Gymworld een bijzonder duurzame
installatie ontworpen.”

en Nelissen uit Eindhoven, en
installateur Hoppenbrouwers.
“Bedrijven die we steeds beter leren
kennen omdat we ook andere
opdrachten met hen uitvoeren, zoals de
nieuwbouw van een sportcentrum voor
de Erasmus Universiteit in Rotterdam.”
De terugkerende basisopstelling van het
bouwteam heeft enorm veel
toegevoegde waarde, aldus Picavet:
“Voor onszelf, maar zeker ook voor onze
opdrachtgevers.”

Vast, hecht bouwteam
Remmers is al 109 jaar een zelfstandig
familiebedrijf, inmiddels in handen van
de vierde generatie nakomelingen van
Alfons Remmers, die het bedrijf
oprichtte in 1911. De ruim 100 medewerkers zijn actief in drie verschillende
marktvensters; ‘bedrijfshuisvesting’,
‘sport & onderwijs’ en ‘wonen & zorg’.
Het bedrijfsonderdeel sport & onderwijs,
waar project Gymworld onder valt, heeft
vaste partners in het bouwteam,
bijvoorbeeld architect VenhoevenCS uit
Amsterdam, ingenieursbureaus
Verhoeven en Leenders uit Volkel

Het gebouw kraagt aan de voorzijde tot
vijf meter uit over de weg.
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Soepele uitvoering van doordacht ontwerp
Bij de bouw van Gymworld in Zoetermeer was Ingenieursbureau Verhoeven en Leenders verantwoordelijk voor de hoofdconstructie. “Een mooi, complex en uitdagend project”, vertelt Ruud van den Bogert. “Het was een tenderproject”, vervolgt Van den Bogert.
“We schreven samen in met onder andere de architect in opdracht van hoofdaannemer Remmers. Toen we de tender hadden
gewonnen, konden we aan de slag met een voorlopig ontwerp, wat uiteindelijk resulteerde in een definitief ontwerp, op basis
waarvan het uitvoeringstraject kon beginnen.” Ook tijdens die uitvoering blijft Verhoeven en Leenders actief: “We houden ons bezig
met bijvoorbeeld controle van de staalconstructie en de verdiepingsvloeren. We controleren of zowel de hoofdaannemer als de onderaannemers bouwen volgens de gemaakte berekeningen en afspraken. Verder denken we tijdens bouwvergaderingen mee over
de beste oplossing voor iedere hobbel die zich openbaart.”
Constructieve uitdagingen
De samenwerking met Remmers, de architect en installateurs is zeer goed, aldus Van den Bogert. “We vormen echt een (bouw)
team, waar tijdens de uitvoering ook leveranciers en onderaannemers bij zijn aangesloten. In een vroeg stadium begonnen we lean
te plannen, zodat iedereen elkaars verwachtingen en mogelijkheden kende. We kwamen wekelijks bij elkaar om knelpunten te signaleren, bespreken en op te lossen.” Die samenwerking leidde tot een soepele uitvoering van een doordacht ontwerp. Als belangrijkste constructieve zaken in Gymworld noemt Van den Bogert de diverse grote overstekken en de open structuur van de begane
grond: “Die bestaat bijna volledig uit parkeergelegenheid. Het eigenlijke gebouw begint zes meter boven het maaiveld. Voor ons
een uitdaging om te zorgen dat dit veilig en goed gebeurde. Dat is gelukt!”

Hoppenbrouwers.
Waar techniek leeft.
CONSTRUCTIEF
IN BOUW
EN INFRA
Hoppenbrouwers is dé technisch dienstverlener. Wij
zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van alle voor
komende elektrotechnische en werktuigbouwkundige
werkzaamheden.

Rudigerstraat 10, 5408 AB Volkel | 0413 726 700
www.verhoeven-leenders.nl
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Meer weten over onze dienstverlening?
Kijk dan op hoppenbrouwers.nl

‘Het hele proces in eigen hand’
De stalen trappen en balustrades in Gymworld te
Zoetermeer worden geleverd door Hektracon Steel Solutions uit
Vorstenbosch. In januari 2020 is Hektracon gestart met de
engineering van het werk. In de loop van maart worden de

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

trappen gemonteerd. “De grootste uitdaging voor ons is de
buitentrap die van het maaiveld zes meter omhoog naar de
entree op de eerste verdieping voert,” vertelt Martijn
Kouwenberg. “Dat zit in de omvang van de constructie; we

www.matersendekoning.nl

info@matersendekoning.nl

willen het maken zoals de architect het bedoeld heeft.”
Hektracon verzorgt maatwerk in staal. Daarbij gaat het vooral
om trappen en balustrades. “We hebben het hele proces in
eigen hand, ook bij Gymworld. Onze eigen mensen verzorgen
digitale 3D-tekeningen, de productie vindt plaats in onze eigen
werkplaats en uiteindelijk monteren medewerkers van
Hektracon ter plaatse het product.“
Als daar ook andere materialen bij horen, werkt Hektracon
samen met een vaste groep specialisten in bijvoorbeeld hout,
natuursteen of glas.
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Iberdeli • Ridderkerk

Bouw nieuw

race

Met vereende krachten
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Tekst: Frank Thooft & Astrid Berkhout
Beeldmateriaal: Sean van Hamond
en BIAS Architecten

koelhuis Iberdeli

tegen de klok

Mede dankzij de soepele samenwerking
tussen alle betrokken partijen is het pand in
zeer korte tijd gerealiseerd.
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Opdrachtgever
Iberdeli BV, Barendrecht

Installateur
Evelo Installatietechniek, Zevenbergen

Tegelwerk
Valmo BV, Barendrecht

Bouwmanagement
Van Vliet Bouwmanagement BV,
Barendrecht

Dakbedekking
Cladding Partners BV, Oosterhout

Bouwprogramma
Bouwen koelhuis/kantoor/
parkeerplaats voor Iberdeli

Architect
Bias Architecten, Rotterdam

Staalconstructie
Reijrink Staalconstruktie BV,
Hilvarenbeek

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Vrolijk BV, Moerdijk

Liften
Kroon Liften, Groenlo

Constructeur
Den Hollander BV Bouwadvies en
Ontwerp, Klundert

Houten trappen
Timmerfabriek Oosterhout, Roosendaal
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Bouwperiode
Juni 2019 - januari 2020
Bruto vloeroppervlakte
1.600 m2

De overstek van het kantoorgedeelte
geeft het gebouw een moderne
uitstraling.

Op 16 januari 2020 werd het nieuwe koelhuis voor Iberdeli
BV in Ridderkerk opgeleverd. Leo Mosselman, projectleider
namens bouwbedrijf Vrolijk: “Het was een race tegen de
klok. We kregen de opdracht van Iberdeli BV in mei met als
deadline eind december 2019. Normaal gesproken is dat erg
krap, maar we zijn de uitdaging graag aangegaan. En we
hebben het op twee weken na dan ook kunnen halen.”

“De enige kink in de kabel was dat de
stroomlevering op het laatst vertraging
had, maar ondanks dat was Iberdeli BV
zeer tevreden over de oplevering”, aldus
Mosselman. Het koelhuis is 1600 m2 groot
met een kantoordeel dat boven de koelen vriescellen is geplaatst. Dat deel steekt
iets uit, wat het pand een modern uiterlijk geeft. “Het basisontwerp is van Bias
Architecten; samen met Van Vliet Bouwmanagement hebben we het ontwerp
verder uitgewerkt. Er zijn op de begane
grond drie koelcellen en twee vriescellen
geplaatst. Via twee laaddocks kunnen de
vries- en koelcellen met vrachtwagens
worden bereikt. Daarnaast kunnen er ook
bestelbusjes worden geladen.”

Just in time delivery
Eind mei kon Bouwbedrijf Vrolijk al starten met het heiwerk, vertelt Mosselman
verder. “Daardoor konden we de fundering al gedeeltelijk vóór de bouwvak leggen. Direct na de bouwvak hebben we samen met Reijrink het staal gezet. In totaal
ging er 109 ton staal in de bouw. Door een
strakke planning konden we heel snel
werken. Een uitdaging was wel dat we
moesten bouwen op het laatste plekje op
het bedrijventerrein, bijna een postzegel,
zodat we de belevering van de materialen
ook heel precies moesten plannen. Het
was echt just in time delivery, en dat liep
als een trein.”

Artist impression
Bias Architecten.
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Iberdeli • Ridderkerk

Aluminium composiet
De gehele buitenschil van het pand van Iberdeli in Ridderkerk is verzorgd door Cladding Partners BV uit
Oosterhout. Projectleider Ronald Meeren van Cladding Partners BV: “We hebben voor het pand zowel de
stalen dakplaten, isolatie en dakbedekking als de sandwichpanelen buitengevels voor onze rekening
genomen. De nieuwbouw hebben we binnen 20 weken voltooid, met behulp van onze ervaren monteurs.
Het was krap qua uitvoeringstijd maar het is ons gelukt, zeker ook dankzij de prettige samenwerking.
Vooral de stalen dakplaten als de dakbedekking moesten tijdig wind- en waterdicht zijn, en dat hebben we
binnen de gestelde tijd volbracht. We zijn vanaf het begin af aan bij dit project betrokken geweest wat zijn
vruchten heeft afgeworpen in de uitvoering.
De eyecatcher van het pand is natuurlijk het aluminium composiet.” Ronald Meeren ziet het aandeel aluminium composiet in nieuwbouw steeds meer toenemen. “Dat is wel een trend. We zien dat dit materiaal
bij bijna al onze projecten wordt toegepast. Vooral de esthetische waarde van het aluminium composiet
speelt daarbij een belangrijke rol. Het is gewoon een prachtig product om te zien.”
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Hard werken
Op piekmomenten had Bouwbedrijf
Vrolijk tegen de 50 mensen aan het werk
om de strakke planning te blijven volgen,
vertelt Mosselman. “We hadden speciaal
voor dit project ook twee werkvoorbereiders ingezet om de vaart erin te houden.
Voor ons was het wel een mooie uitdaging, om binnen een jaar zo’n koelhuis
te bouwen. We zijn dan ook heel trots
dat het is gelukt. Complimenten ook aan
de onderaannemers, die allemaal hard

hebben meegewerkt om dit project op tijd
gerealiseerd te krijgen.”

Ervaring
Bouwbedrijf Vrolijk heeft de afgelopen
jaren veel ervaring opgebouwd met het
bouwen van koel- en vrieshuizen, zoals
onder andere bij Bakker Barendrecht en
Lidl Moerdijk. Bouwbedrijf Vrolijk is ISO
gecertificeerd. Dit geldt zowel voor ISO
9001:2008 als VCA en ISO 9001 en 14001.
Het bedrijf is de laatste jaren enorm

gegroeid en betrok daarom medio 2019
een nieuw en groot kantoor in Moerdijk
voor de 150 medewerkers. Iberdeli BV is
opgericht in 2005 en heeft zich als
importeur van luxe vleessoorten uit
Spanje, Noord-Amerika, Australië,
Uruguay en Botswana gespecialiseerd in
het leveren van vleesdelicatessen aan
groothandels door heel Europa.

Artist impression
Bias Architecten.

Gecompliceerde staalbouw
De staalbouw bij de nieuwbouw van het koelhuis voor Iberdeli in Ridderkerk werd verzorgd door Reijrink
staalconstructie BV uit Esbeek. Projectleider Nico van Drunen: “We hebben in totaal 116 ton staal gebruikt
voor de constructie, specifiek S235JRG2 - S355JRG2, en S275JRG2 (dit voor de kokers). In totaal hebben we
ruim 600 stalen onderdelen benut die in zes afzonderlijke fases zijn aangeleverd.”
“We hebben het project met één montageploeg (drie monteurs en een machinist) binnen drie weken
volbracht. Het betrof een tamelijk gecompliceerd stukje staalwerk omdat er een brandscheiding met
afvalnokken was aangebracht. Daarnaast kwam er een koelcel ín de constructie te hangen, dat maakte de
staalconstructie extra gecompliceerd. Ook de luifel boven de het laad- en losdok was lastig aan te brengen
omdat we deze inclusief het monteren van de kanaalplaat betonvloer zonder stempelen hebben
gemonteerd, maar dat is uitstekend gelukt. Ook de inpandige laadkuil maakte de constructie net wat ingewikkelder. Voor ons zijn dat echter altijd mooie uitdagingen.”
Reijrink staalconstructie BV bestaat sinds 1967 en omvat vandaag de dag ruim 120 medewerkers. Reijrink
richt zich op staalbouw voor industriehallen, distributiecentra, stallen voor de agrarische sector, parkeergarages, kantoren, winkels, bioscopen, sporthallen en regelmatig ook iconische gebouwen zoals het meubelplein Ekkersrijt in Eindhoven of distributiecentrum New Logic III in Tilburg.
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Krappe deadline
Totaalinstallateur Evelo is verantwoordelijk voor
de E en W installaties bij Iberdeli Ridderkerk.
“Doordat wij al vaker met bouwbedrijf Vrolijk
hebben samengewerkt, kwam ook het project
Iberdeli op ons pad”, vertelt Ad Farla, eigenaar en
projectleider W bij Evelo in Zevenbergen.
“Toch moesten we wel even snel rekenen of we
het binnen de gestelde deadline konden halen”,
vervolgt Farla. “Het moest immers voor eind 2019
gereed zijn, en het was al mei toen we de
opdracht kregen.” Berekeningen wezen echter uit
dat het haalbaar moest zijn, en het team Evelo
nam de klus aan. “We hebben zowel de W als de
E installaties verzorgd, dus de klimaatinstallatie
met verwarming en koeling voor de kantoren
maar ook de luchtbehandeling, tevens hebben
we de volledige E installatie, verlichting, data en
complete beveiliging verzorgd. Met een club van
circa tien man hebben we op de klus gezeten,
waardoor we het binnen de gestelde tijd konden
afronden.” Evelo werkt als totaalinstallateur in
heel Nederland aan grote bouwprojecten met
de specialismen klimaatinstallaties loodgieters-/
sanitaire installaties en elektra. Voor zowel het
specialistische als het niet-specialistische werk
moest Evelo wel externe mensen aantrekken. “De
markt is dun gezaaid, maar doordat we vaker met
dit bijltje hakken, hebben we onze schifting op
ingehuurde mensen de laatste jaren al wel
gemaakt en ging het hier ook prima.”

Met zorg en passie voor
installatietechniek
Voor project Iberdeli
heeft Evelo de gehele
E & W installaties verzorgd.

Wilt u meer weten?
Wij staan altijd voor u klaar.
www.evelo.nl | 0168 – 325265 | info@evelo.nl
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Op de begane grond
zijn drie koelcellen
en twee vriescellen
geplaatst.

Speciale platformlift
In het nieuwe pand van Iberdeli in Ridderkerk heeft Kroon Liften BV een platformlift geïnstalleerd.
Directeur Niels Ars: “Het is een zogenaamde Kroon K5000 tweestopper met een hoge opvoerhoogte.
Bijzonder hierbij is dat het een RAL 9006 aluminiumkleurige lift is met vol geanodiseerde deuren en
profielen. De lift is ook rolstoeltoegankelijk en kan tot 400 kg heffen.
Een speciale wens van de opdrachtgever was om in dit groene gebouw een lift met een EPS te
installeren, dat hebben we dan ook gerealiseerd. De lift voldoet vanzelfsprekend ook aan de CE-richtlijnen.
Deze elektrische lift is eenvoudig in te bouwen omdat er geen machinekamer of liftput nodig is bij dit type.
Er is ook geen zware liftwand nodig zoals bij andere soorten industriële liften. Dat maakte dat de
installatie vlot verliep. Dit soort liften kunnen we in veel situaties snel en bedrijfszeker inbouwen, in of aan
een pand. We installeren wel liften tot 10.000 kg.
We bieden het gehele assortiment aan liften, dus personenliften, goederenliften en mindervalidenliften.
Het lage stroomverbruik en de lage onderhoudskosten vormen vaak de doorslaggevende factor om voor
Kroon Liften te kiezen.”
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Via twee laaddocks kunnen de vries- en
koelcellen met vrachtwagens worden
bereikt.

De geheel op maat gemaakte
houten trap is een mooie
eyecather.
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Een houten trap op
maat

Kerkring 17 | 4791 HG Klundert | T:0168-403041
info@dhbouwadvies.nl
www.dhbouwadvies.com

Overstek als eyecatcher
Bouwbedrijf Vrolijk schakelde Den Hollander
Bouwadvies en Ontwerp uit Klundert in om de
constructie van het pand van Iberdeli uit te
werken. Het ontwerp van Bias architecten vormde
hiervoor het uitgangspunt. “In principe kunnen
wij het hele advies-, teken- en coördinatietraject
van bouw- of verbouwprojecten voor onze
rekening nemen”, vertelt Edwin van der Heide,
mede-eigenaar van Den Hollander. “Bij Iberdeli is
echter alleen een beroep gedaan op ons
constructief advies. Eind 2018 waren de eerste
contacten met Bouwbedrijf Vrolijk.
Op basis van het bestaande bouwkundig ontwerp
hebben we in nauw overleg met hen
constructieberekeningen uitgevoerd voor de
fundering, wapening, vloeren en hoofddraagconstructie. De berekeningen zijn vervolgens
verwerkt in constructietekeningen. In dit geval is
gekozen voor een onderheide fundering en
onderheide vloeren, en een staalconstructie als
hoofddraagconstructie. In het kantoorgedeelte op
de eerste verdieping was een behoorlijke overhang voorzien in het ontwerp, daarvoor hebben
we een solide overstek gerealiseerd. Verder moest
er een vrieshuis komen. Dit staat los van de
hoofddraagconstructie en is feitelijk als doos
ingebouwd in de gebouwschil.”

Timmerbedrijf J. van Oosterhout uit Roosendaal,
een specialist in het vervaardigen van houten
trappen, heeft in het kantoorgedeelte van het
pand een grote trap gemaakt die rechtstreeks van
de begane grond naar de tweede verdieping voert.
“In Meerkerk hebben wij een trap gemaakt voor
een ander project waar Bouwbedrijf Vrolijk bij
betrokken was”, vertelt Ad van Oosterhout.
“Iberdeli wilde een trap hebben in dezelfde stijl,
dus met dat idee zijn we aan de slag gegaan. Met
een speciaal trappenprogramma hebben we een
ontwerp gemaakt, waarna alle onderdelen
machinaal zijn gefreesd en handmatig nog
zorgvuldig gecontroleerd.” De trap heeft eiken
treden van 1.20 meter breed die zijn behandeld
met monocoat zodat ze bestand zijn tegen
intensief gebruik.
“De trapbomen - met een breedte van bijna 1
meter en een dikte van 8 centimeter - kunnen
dankzij hun omvang fungeren als leuning. De
trap heeft een hoogte van maar liefst 6.90 meter
en bestaat uit 3 delen en 2 bordessen. De laatste
steile trap van 17 treden hebben we met een takel
op zijn plek moeten zetten. De trapbomen en
stootborden zijn verder afgewerkt met witte lak
voor een frisse, moderne uitstraling.”
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Renovatie voormalig pand V&D • Hilversum

Voormalig pand V&D Hilversum

ondergaat

Het pand heeft een
frisse, moderne
uitstraling gekregen.
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Tekst: Astrid Berkhout

revitalisering

Het voormalige pand van de V&D aan de Kerkstraat in Hilversum heeft – na drie jaar
leeg te hebben gestaan – een ingrijpende renovatie ondergaan. In amper tien maanden
tijd is het gerevitaliseerd tot een multi-tenant gebouw waarin de oorspronkelijke
architectuur wordt gecombineerd met een frisse, eigentijdse uitstraling.
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Een luchtbrug verbindt
het vernieuwde pand op
de eerste verdieping met
winkelcentrum Hilvertshof.

De verbouwing is in opdracht van eigenaar WFD Unibail-Rodamco Real Estate
BV (onderdeel van Unibail Rodamco
Westfield) uitgevoerd door
Bouwbedrijf Pennings, naar ontwerp
van SUM architecten. “De entree en de
gevel aan de Kerkstraat hebben we volledig vernieuwd, evenals de entree en de
gevel aan de Zeedijk”, vertelt Harrie van
den Broek, projectleider bij Bouwbedrijf
Pennings. Er is tevens een nieuw trappenhuis gerealiseerd, evenals twee keer

Industriebouw • januari 2020 • 37

twee roltrappen, zes liften, een opgang
naar het parkeerdek op het dak en een
opgang naar de bovenste twee verdiepingen, waar zich twee nog grote open
ruimtes bevinden; hiervoor wordt nog
invulling gezocht, naast retail overweegt
men ook een kantoorfunctie. Ook alle
wanden en vloeren zijn onder handen
genomen. Een luchtbrug verbindt het
vernieuwde pand van maar liefst 13.000
m2 op de eerste verdieping met winkelcentrum Hilvertshof. Tot slot zijn ook

alle installatietechnische componenten volledig vernieuwd, wat o.a. voor
een enorme duurzaamheidsslag heeft
gezorgd.”

Gladde, strake vloeren waar dit vereist is
Een deel van de vloeren in het pand van de voormalige V&D is gerenoveerd. Voor dit huzarenstukje zijn de
gespecialiseerde zusterbedrijven Nieuwenhuis en Egalizer uit ’s-Hertogenbosch ingeschakeld.
“Het heeft grote voordelen om alle werkzaamheden - van het machinaal voorbereiden van de ondergrond
door middel van schuren, schaven, stralen en frezen tot het egaliseren van de vloer - in één hand te
hebben”, vertelt John Lommen van Egalizer. “De communicatie is optimaal, waardoor we indien nodig ook
snel kunnen schakelen.” In de kelder van het pand is een gangenstelsel gerealiseerd. “De bestaande ondergrond is intensief geschuurd en gestraald.
Al onze apparatuur heeft een afzuigvoorziening waardoor we dit bijna geheel stofvrij kunnen doen. Vervolgens zijn twee primer lagen aangebracht en is de vloer geëgaliseerd tot een dikte van 4 mm, met zelfs
stukken van 2 tot 3 cm. Door het gebruik van een laser en stelvoetjes hebben we een vloer met vlakheidsklasse 2 kunnen opleveren. Deze is dankzij de optimale drukverdeling - met minimale toleranties - geschikt
voor bijna alle bedrijfstoepassingen. Dezelfde werkzaamheden hebben we uitgevoerd op de plekken waar
een natuursteenvloer moest worden gelegd. Met name de bovenste verdieping was een uitdaging, na het
verwijderen van de bestaande vloer was het net een maanlandschap. Het was een hele kunst om dit weer
mooi glad en strak te maken. Maar wij én de opdrachtgever zijn zeer tevreden met het eindresultaat. Laat
alle oplossingen dus maar aan ons over!”

Voorbeeld van vloer bewerkt
Nieuwenhuis en Egalizer.
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Natuurlijke
eyecatchers
Roets uit Herpt, een specialist in groenconcepten,
heeft twee prachtige kunstplantenwanden - van
3,5 meter breed en 1,5 meter hoog - vervaardigd
voor het pand. Ze vormen echte eyecatchers in de
algemene verkeersruimte en in de passage van
het winkelcentrum.
“Wij maken alles geheel op maat”, vertelt Jeroen
Verhoeven. “In dit geval wist SUM Architecten al
goed hoe ze het wilden hebben, namelijk niet te
grof. Zeker ook omdat de wanden in de loop zitten.
Mensen die er langs komen, mogen er geen
hinder van ondervinden. Met o.a. fijnere soorten
kunstplanten, waaronder monstera en scindapsis,
hebben we de gewenste fijne structuur weten te
bewerkstelligen.
Het geheel heeft verder de natuurlijke uitstraling
gekregen die wij altijd nastreven bij onze projecten. De kunstplanten zijn bijna niet van echt te
onderscheiden en ook nog eens onderhoudsarm.
De wanden zijn aangebracht in een houten frame,
waardoor het oogt als een schilderij. Het is altijd
een leuke uitdaging om het geheel zo te maken
dat het past bij de beleving van de klant.”

www.roets.nl
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Ook de binnenkant van
het pand is volledig
aangepakt, zo zijn er o.a.
nieuwe roltrappen.

In bedrijf
Eind oktober 2019 is het gebouw in zijn
totaliteit opgeleverd. “Casco, zodat de
toekomstige huurders van het pand hun
ruimtes geheel naar eigen wens kunnen
inrichten. We zijn het gelukkig gewend
om bezig te zijn terwijl de gebruikers
van een pand gewoon doorwerken. Toen
we net begonnen, konden we onze eigen
gang gaan maar in juni is de C&A begonnen met haar afbouw, om begin september open te gaan. Eind september werd
bovendien de unit van Bristol al overgedragen. Wij waren toen nog volop bezig
met gevels en afwerking. Daar
hebben we in de planning van onze
werkzaamheden rekening mee
gehouden.

We hebben ons best gedaan om de
overlast voor de betrokkenen zo veel
mogelijk te beperken.”

enkele stalen liggers van 1.500 kg
te kunnen verplaatsen.”

Improviseren

“We waren bovendien tegelijkertijd aan
het slopen en aan het bouwen. In totaal
hebben we er 923 ton aan materiaal uit
moeten halen. Het was soms net een
oorlogsgebied. De sparing voor de roltrap
hebben we er echt uit moeten hakken
met een kraan, wat voor de nodige herrie
zorgde. Wij denken echter niet in termen
van problemen maar van uitdagingen.
Daarnaast verliep de samenwerking
met de andere betrokken partijen, ook
de onderaannemers, fantastisch. Dat is
bepalend geweest voor het succes van
dit project.”

Mede vanwege de krappe tijdsplanning
en de beperkte ruimte hartje centrum
was het sowieso af en toe een kwestie
van improviseren. “Logistiek gezien was
het best een puzzel. Aan- en afvoeren
van materiaal was alleen mogelijk op
gezette tijden. Van tevoren konden we
ook niet alle maten opmeten waardoor
we gaandeweg dingen moesten
aanpassen. Een lastig punt was verder
het vele staal dat in het pand is verwerkt, we hebben alles moeten
stempelen om

Opdrachtgever
Unibail Rodamco Westfield (URW)

W-installatie
Terberg Totaal Installaties, IJsselstein

Architect
SUM Architecten, Hilversum

Staalbouw
Wonders Metaal, Berlicum

Adviseurs
Boag Advies en Management,
Rotterdam

Natuursteen
Externo, Nijmegen

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Pennings, Rosmalen
E-installatie
Van Santvoort, Berlicum

Kunstplantenwand		
Roets, Herpt

Slopen én bouwen

Bouwprogramma
Renovatie voormalig pand V&D
(vijf bouwlagen)
Bouwperiode
Februari 2019 - oktober 2019
Bruto vloeroppervlakte
13.000 m2

Vloerafwerking
Nieuwenhuis BV, Den-Bosch
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Natuurstenen
elementen op maat
In het gerenoveerde pand van de oude V&D is
veelvuldig gebruik gemaakt van natuursteen,
specifiek Belgisch hardsteen. De blauwgrijze kleur
zorgt voor een luxe uitstraling.
“We hebben o.a. de raamdorpels, plinten, borstwering, deurdorpels voor binnen en buiten, vensterbanken, neuten en traptreden geleverd”, vertelt
Arthur Braam van eXterno.
“Wij denken mee met de aannemer naar de beste
oplossing qua prijs en levertijd. De lijnen zijn bij
ons kort, waardoor de kans op faalkosten
minimaal is. We rijden gerust voor één dorpel
heen en weer om te zorgen dat de aannemer geen
vertraging oploopt.
In dit geval hebben we alles ‘just in time’ geleverd omdat er simpelweg geen ruimte was voor
opslag.
Voor de bekleding van de vlaggenmasten konden
bepaalde maten pas op het laatste moment
worden opgenomen.
Daar hebben we snel moeten handelen omdat de
steiger maar beperkte tijd beschikbaar was.
Door actief mee te denken over de gewenste dikte
van 80 meter aan onderdeurdorpels hebben we
bovendien een aanzienlijke besparing in tijd en
geld kunnen realiseren.”
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WIJ KOMEN AL
JAAR
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WZC De Linde • Achterberg

Een unieke

Het sfeervolle gebouw is ontworpen
door inTex Architecten.

In het Utrechtse Achterberg, gemeente Rhenen, wordt komend voorjaar een
gloednieuw, kleinschalig zorgcomplex geopend: Woonzorgcentrum De Linde.
Opdrachtgever is de Rhenense woningstichting Rhenam, die het centrum verhuurt
aan de stichting QuaRijn, die er 24-uurs zorg gaat bieden aan dementerende ouderen.
Momenteel is hoofdaannemer Van Driesten Harskamp Bouwbedrijf BV uit Harskamp
druk bezig met de bouw.
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woonvoorziening

Tekst: Ton van de Laar
Foto's: Sean van Hamond

voor dementerende ouderen

Perfecte inpassing in natuurlijke omgeving
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Het complex bestaat uit laagbouwunits
met houten gevels en licht hellende daken.

SCHILDEREN EN
GLASZETTEN MET
30 JAAR ERVARING

Rijthoek 19 | 4175 LM Haaften
T (0418) 652 192 | E info@dijkwaard.nl
www.dijkwaard.nl |
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Huiselijke sfeer
Houten binnen- en buitenkozijnen, wanden en plafonds die gesausd of behangen moeten worden, het verzorgen
van de beglazing, voor Dijkwaard Glas- en Schilderwerken BV uit Haaften was de nieuwbouw van
woonzorgcomplex De Linde een mooi project.

“Aan kunststof of aluminium kozijnen, die compleet met beglazing worden geleverd, is voor ons weinig eer te

behalen”, zegt bedrijfsleider Willem van Dijk. “Met het schilderen en beglazen van houten kozijnen lever je toch
de finishing touch en dat geldt ook voor het sausen en behangen. Een gebouw is pas af als wij geweest zijn.”

In De Linde is de afwerking van een hoog niveau, met name die van het interieur. Zo worden er tien verschillende
soorten Vescom behang toegepast en krijgt ieder cluster van appartementen zijn eigen kleurstelling. In een
complex voor dementerenden moet een huiselijke, veilige en vertrouwde sfeer zijn.

Zo zijn er bijvoorbeeld geen systeemplafonds aangebracht, maar worden die gesausd. “Als je straks door het pand
loopt, dan zie je dat daar aandacht aan is besteed”, besluit Van Dijk. “En onze mensen vinden het prachtig om
daar aan bij te dragen.”

Woonzorgcentrum De Linde gaat straks
onderdak bieden aan 24 cliënten, die
ondergebracht worden in drie
woongroepen. Iedere cliënt heeft de
beschikking over een eigen studio, die in
directe verbinding staat met een
woon- en eetkamer met keuken. De
bewoners worden er 24 uur per dag
begeleid. Het woonzorgcentrum is
gesitueerd aan de rand van het dorp, in
een gebied met een agrarisch karakter.
Inpassing in omgeving
Projectarchitect Louis Banning van het
Arnhemse bureau InTex Architecten
ontwierp een gebouw dat in deze
omgeving past; de laagbouwunits met
houten gevels en licht hellende daken
doen denken aan de boerenschuren in
de regio. Ze worden onderling verbonden
door een ‘belevingsgang’. Rondom het
complex wordt een tuin aangelegd, met
eveneens een ‘belevingspad’. Behalve
de woonunits krijgt het centrum ook
voorzieningen voor de slaapwacht, de
techniek en bergruimte.
Uitvoering op rolletjes
Volgens projectleider Aart Jonkers van
Van Driesten Harskamp Bouwbedrijf

verloopt de bouw op rolletjes: “Het is
maar één bouwlaag en redelijk
traditioneel van opzet, met
kalkzandsteen binnenwanden waar aan
de buitenzijde houten gevels tegenaan
zitten. Ook de installaties – we leveren het gebouw turn-key op – leveren
voor ons geen extra problemen op.” De
grootste problemen deden zich volgens
Jonkers voor aanvang van de bouw voor.
“Voor het project moest het bestemmingsplan aangepast worden, een ingrijpende procedure. Bovendien kwamen
er van de omwonenden veel bezwaren
binnen tegen het bestemmingsplan en
tegen de omgevingsvergunning. Dat was
een moeizaam traject, maar vanaf het
moment dat het papierwerk rond was,
verliep en verloopt alles heel vlot.”

kleurstellingen samen. “Het wordt een
mooi complex waar we met ons allen
trots op mogen zijn, als het straks in mei
wordt opgeleverd”, besluit Jonkers.

Ook aandacht voor interieur
Behalve aan de buitenzijde wordt ook
aan het interieur de nodige aandacht
besteed. Herkenbaarheid, geborgenheid en sfeer zijn voor dementerenden
belangrijk. Daarom heeft bijvoorbeeld iedere unit straks zijn eigen kleurstelling,
die doorgevoerd wordt in de wanden, de
vloeren en het meubilair. In de centrale
ruimte van het gebouw komen de drie
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Schuit Totaal Wonen, meer dan alleen stukadoors
Voor de nieuwbouw van woonzorgcomplex De Linde verrichte Schuit Totaal Wonen uit Putten stukadoorswerkzaamheden. De wanden van de appartementen kregen behangklaar filmpleisterwerk en in de centrale hallen

kwam raappleisterwerk. Toch wel een flinke klus, volgens Dennis Schuit, samen met zijn vader eigenaar van het
bedrijf. “We zijn een middelgroot bedrijf met zo’n twintig man in vaste dienst. Maar we kunnen snel schakelen
en zijn daardoor flexibel genoeg om dit soort opdrachten te realiseren. We werken ook vaker samen met Van
Driesten aan soortgelijke projecten”.

Het bedrijf van vader met twee zonen Schuit kreeg begin dit jaar een nieuwe naam, Schuit Totaal Wonen, een

naam die de lading van de geleverde diensten prima dekt. Want naast stukadoorswerk levert en installeert het

bedrijf ook badkamers en sinds kort ook keukens en pvc vloeren. Schut: “Dat doen we voor zowel nieuwbouw als
renovaties en voor particulieren, woningbouwverenigingen en ontwikkelaars. We leveren een totaalpakket, van
eventuele sloop tot aan de laatste kitvoeg”. Schuit heeft nog ouderwetse vaklui in dienst, die het ambachtelijke

stukadoorsvak nog verstaan. Een groot voordeel bij renovaties en luxe nieuwbouwwoningen volgens Schuit: “Het
maakt ons dienstenpakket compleet. We ontzorgen opdrachtgevers van begin tot eind”. af als wij geweest zijn.”

In De Linde is de afwerking van een hoog niveau, met name die van het interieur. Zo worden er tien verschillende
soorten Vescom behang toegepast en krijgt ieder cluster van appartementen zijn eigen kleurstelling. In een

complex voor dementerenden moet een huiselijke, veilige en vertrouwde sfeer zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld geen
systeemplafonds aangebracht, maar worden die gesausd. “Als je straks door het pand loopt, dan zie je dat daar
aandacht aan is besteed”, besluit Van Dijk. “En onze mensen vinden het prachtig om daar aan bij te dragen.”

Ook aan het interieur wordt veel aandacht
besteed.
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Constructie van staal
Ten Ham Constructie BV uit Ede verzorgde de stalen

constructieonderdelen voor woonzorgcomplex De Linde.
Kolommen, balken, spanten, luifels en lateien werden
compleet en in kleur gepoedercoat geleverd. Ook een

aantal aluminium dakkappen behoorden tot de opdracht.
Monteren deed Ten Ham in dit geval niet zelf, omdat de
onderdelen daarvoor te verspreid over het gebouw
aangebracht moesten worden.

Het bedrijf zorgde wel voor het transport van de

onderdelen naar de bouw. Directeur Wim ten Ham was
niet bang dat die montage problemen op zou leveren.
“We

engineeren onze producten zelf met 3D Cad/Cam

programmatuur. Doordat we werken in een BIM-model

en onze machines rechtstreeks worden aangestuurd door
het cad/cam programma is er weinig kans dat het fout
gaat op de bouw.”

Ten Ham Constructie is een allround staalbedrijf dat

behalve constructies ook onderdelen als balkonhekken,
leuningwerk en trappen levert. Ook is er een aparte BV
die zorgdraagt voor het engineeren en leveren van
plaatwerk.

Opdrachtgever
Rhenam Wonen, Rhenen

Grondwerk
Van Hattum Infra BV, Rhenen

Architect
inTex Architecten, Arnhem

Stalen constructieonderdelen
Ten Ham Constructie BV, Ede

Interieurontwerp
Studio id + BV, Utrecht

Glas- en schilderwerk
Dijkwaard Glas-en Schilderwerken BV,
Haaften

aannemer
Van Driesten Harskamp Bouwbedrijf
BV, Harskamp

Stukadoorswerk
Schuit Totaal Wonen, Putten

Bouwprogramma
Nieuwbouw woonzorgcentrum met
24 woonstudio’s voor dementerende
ouderen
Bouwperiode
April 2019 – mei 2020
Bruto vloeroppervlakte
1.500 m2
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Peters & Van Leeuwen

verder als Pelecon

Pelecon structural engineers
Stationsplein 9F
2801 AK Gouda
www.pelecon.nl

Ingenieursbureau Peters & Van Leeuwen.
Hoewel dit in de wijde omtrek een
gerenommeerde naam is, was de naam
eigenlijk al een tijdje achterhaald.
De heer Van Leeuwen maakte een aantal
jaar geleden al plaats voor Henk van
Vliet en vanaf 1 januari dit jaar deed ook
Piet Peters een stap terug. Mack Stolwijk
neemt zijn plaats in. Een mooi moment
om het bedrijf te verfrissen; tijd voor een
nieuwe naam en een nieuwe huisstijl.
Peters & Van Leeuwen gaat verder als
Pelecon structural engineers.
De veranderingen in het bedrijf zijn nodig
om de razendsnelle ontwikkelingen op
de markt bij te kunnen houden. “Met het
toetreden van Mack tot de directie komt
er nieuw, fris en jong bloed in’’, vat Piet
Peters samen. “Mack is 32 en spreekt de
taal van zowel onze jonge medewerkers
als van onze klanten. De ontwikkelingen
in ons vakgebied gaan zo ontzettend
snel. Het is enorm belangrijk dat wij
daarin meegaan en dat we onze klanten
en medewerkers blijven verstaan. Er zijn
andere competenties nodig dan vroeger.
Toen ging alles nog via aanbestedingen.
Dat verandert. Nu werken we veel
meer samen in teams. Wij sluiten
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aan in deze teams en geven input op
constructiegebied. Het gaat nu veel meer
om de langeretermijn relatie.’’

Duurzaam bouwen met staal en beton
Duurzaam bouwen is een van
de belangrijkste pijlers voor de
constructeurs. “Wij maken grote
distributiecentra waarbij veel staal en
beton nodig zijn’’, vertelt Henk van Vliet.
“Om toch zo duurzaam mogelijk te werk
te gaan, doen we veel onderzoek naar
alternatieven. Het is onze taak om de
wensen van onze klanten te vertalen
naar een beton- en staalconstructie.
Daarbij proberen wij zoveel mogelijk een
duurzaam advies uit te brengen.’’

Rhenus in Tilburg
Een mooi voorbeeld hiervan is het meest
duurzame bedrijfsgebouw van Nederland:
Rhenus in Tilburg. “Wij hebben voor de
ontwikkelaar Dokvast de constructie
ontworpen’’, vertelt Mack Stolwijk vol
trots. “Op het dak van Rhenus liggen
maar liefst 16.800 zonnepanelen. Het
gebouw is compleet gasloos en er wordt
zoveel energie opgewekt dat zij 350

woningen in de regio kan verwarmen.
Dat gebouw is een voorbeeld wat wij ook
aan andere bedrijven willen laten zien.
Zo kan het dus ook.’’

Distributiecentrum bol.com wordt 33
voetbalvelden groot
Een ander groot project waar Pelecon
op dit moment mee bezig is, is het
nieuwe distributiecentrum van bol.com
in Waalwijk. “Daarvoor hebben wij ook
de constructie ontworpen’’, vervolgt
Stolwijk. “In het komend jaar breiden
zij hun pand uit. Ze groeien van ca.
65.000 naar 165.000 vierkante meter
vloeroppervlakte. Dat zijn maar liefst
33 voetbalvelden in oppervlakte. In het
pand zit ook een hoogbouw gedeelte,
met een interne hoogte van 32 meter. Ze
willen graag uitbreiden om de groei van
internetaankopen te kunnen bijhouden.
Als ook het nieuwe gedeelte klaar is, kan
bol.com meer dan 7.5 miljoen artikelen
opslaan. In 2021 moet het operationeel
zijn. Voor ons is het een geweldig
mooi voorbeeld om te laten zien wat
wij kunnen op het gebied van grote
constructies.’’

OP ONS KUN
JE BOUWEN

Als technisch partner van architecten, ontwikkelaars
en bouwprofessionals zorgt Pelecon ervoor dat ieder
bouwkundige constructie realiseerbaar is.
Veilig, duurzaam en efficiënt.

WWW.PELECON.NL
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Hordijk Verpakkingen • Zaandam

Duurzaam en stoer
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Tekst: Ton van de Laar

Hordijk Verpakkingen
krijgt een passend

nieuw pand

Het gebouw heeft een stoere, no
nonsense uitstraling.
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Hordijk Verpakkingen • Zaandam
Bouwbedrijf Heembouw bouwt een nieuwe bedrijfshal met kantoren
voor Hordijk Verpakkingen, pal tegenover de bestaande vestiging aan de
Daalderweg in Zaandam. De in staal opgetrokken hal krijgt een oppervlak
van 22.500 m2, het kantoorgedeelte omvat 1.300 m2. Het duurzame, gasloze
pand zal komende zomer worden opgeleverd. Het betreft een uitbreiding
van de bestaande capaciteit.

Hordijk Verpakkingen is specialist in het
ontwerpen en vervaardigen van
kunststof verpakkingen, met name voor
de voedingsmiddelenindustrie. Het
bedrijf begon in de jaren ’50 van de
vorige eeuw in Zaandam met het
vervaardigen van houten kistjes voor
groente en fruit. In 1967 vond de
overstap naar kunststof plaats.
De fabriek in Zaandam verwierf al snel
een voorname positie in de markt van
kunststof verpakkingen, een positie die
de laatste jaren alleen maar sterker is
geworden. Hordijk Verpakkingsindustrie
Zaandam BV, zoals het bedrijf voluit
heet, maakt deel uit van de Hordijk Holding BV. Een ander onderdeel van deze
holding is Hordijk Spuitgietverpakkingen
BV in het Zuid-Hollandse
Zevenhuizen, waar men zich vooral richt
op spuitgietverpakkingen en de

productie van kunststof flessen. Ook
Hordijk EPS Verpakkingen en
Isolatieproducten BV in Delft en de
bedrijven Alcomij BV en Alcomij
Logistics BV in ’s-Gravenzande, die
aluminium kasdeksystemen en
logistieke materialen produceren en
leveren, zijn onderdeel van de Hordijk
Holding. Het hoofdkantoor van de
holding staat in Delft.

De grote glaspartijen zijn daar
terugspringend aangebracht in de gevel,
waardoor naast een in het oog
springend overstek ook enkele riante
loggia’s ontstaan. Ideaal om even een
frisse neus te halen of om even te
genieten van het uitzicht over het
Noordzeekanaal. De vloer van de
bedrijfshal is gefundeerd op mini
vibropalen.

No nonsense met een twist
Heembouw Architecten ontwierp een
gebouw met een stoere, no nonsense
uitstraling. Eentje die past bij het
karakter van Hordijk Verpakkingen als
bedrijf. De gevels hebben een
donkergrijze kleur, waarop diverse
felrode accenten zijn aangebracht.
Een grote uitkraging aan de zuidoost
zijde van het pand trekt de aandacht.

Opvallend in het ontwerp is de grote uitkraging
aan de zuidoost zijde van het pand.
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De bouw is nog in volle gang, de bedrijfshal is
naar verwachting komende zomer gereed.

Duurzaam
Bij Hordijk Verpakkingen staan
duurzaamheid en maatschappelijk
verantwoord ondernemen hoog in het
vaandel. Het bedrijf volgt NEN-ISO
26000:2010 en streeft er bijvoorbeeld
naar om in de nabije toekomst biobased
verpakkingen te maken, die zelf weer op
te gaan halen bij de klant en vervolgens
te recyclen tot nieuwe verpakkingen.
Niet vreemd dus dat de nieuwbouw ook
duurzaam is.

Opdrachtgever
Hordijk Verpakkingsindustrie Zaandam
BV, Zaandam
Architect
Heembouw Architecten,
Roelofarendsveen
Hoofdaannemer
Heembouw, Roelofarendsveen
Constructeur
Pelecon, Gouda

Installatiebedrijf Vink installeert onder
meer vloerverwarming,
luchtbehandeling en een VRF systeem
voor klimaatbeheersing. Zonnepanelen
zorgen voor de stroomvoorziening en het
gebouw heeft geen aardgasaansluiting.
Naar verwachting zal het pand in juni
2020 worden opgeleverd.

Dak- en Wandbeplating
Hardeman en Van Harten, Lunteren

S-installatie
InstalCenter Jonker, Zaandam

E- en W-installaties
Vink Installatie Groep BV,
Roelofarendsveen

Gevelbouw
JM van Delft & Zn, Drunen

E-installaties
Bosma & Bronkhorst BV, Zaandam
Sprinklerinstallatie
Aqua + Sprinklersysteem BV, Goor

Bouwprogramma
Nieuwbouw bedrijfshal met kantoren
Bouwperiode
Juni 2019 - juni 2020
Bruto vloeroppervlake
23.800 m2
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Duurzame constructie
Pelecon Structural Engineers BV uit Gouda is een allround adviesbureau op het gebied van bouwtechnische
constructies. Als strategisch partner van bouwbedrijf Heembouw berekende en tekende Pelecon de constructie
voor het nieuwe pand van Hordijk Verpakkingen.
“Voor dit project hebben we de hele constructie, zowel de fundering als de opbouwconstructie van staal berekend
en getekend”, vertelt Piet Peters, adviseur bij Pelecon. “Op basis daarvan hebben de staalleverancier en de

leverancier van de kanaalplaten hun eigen werktekeningen en legplannen gemaakt. Het palenplan en de funde-

ring hebben we wel helemaal uitgewerkt. Bijzonder aan het project is toch wel het kantoor met de grote overkraging. Daarvoor hebben we in overleg met de architect de constructie ontworpen met een heel eigen karakter.
Er zijn grote, zware schoren in aangebracht om die overstek te realiseren.” Een ander opvallend aspect is het

constructieve onderscheid dat is gemaakt in de bedrijfshal, tussen het productiegedeelte en het distributiedeel. De
kolommen in het productiegedeelte staan twee keer zo ver uit elkaar als die in het distributiedeel.

“Zo bouwen we zo economisch en dus ook zo duurzaam mogelijk, wat uiteraard gewenst is bij een duurzaam
gebouw als dit.”

OP ONS KUN
JE BOUWEN

Als technisch partner van architecten, ontwikkelaars

Nieuwbouw bedrijfspand

Hordijk Verpakkingen
te Zaandam

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

UTILITEITSBOUW
AGRIBOUW
RENOVATIE

en bouwprofessionals zorgt Pelecon ervoor dat ieder
bouwkundige constructie realiseerbaar is.
Veilig, duurzaam en efficiënt.

en
dé specialisten wandbeplating
in dak-

WWW.PELECON.NL

www.hardeman-vanharten.nl
Volg ons ook via F

Pelecon_adv_Vakblad industriebouw_93x137.indd 1

17-01-20 11:48

T 0318 46 15 51 | E info@hardeman-vanharten.nl

Veilige elektrotechnische installaties voor
bedrijfsmatig vastgoed.
Bosma & Bronkhorst is uw partner voor
elektrotechnische installaties op maat, om uw
bedrijfsgebouw slim, comfortabel, veilig en duurzaam
te maken. Door van begin af aan betrokken te zijn,
komen we samen met andere ketenpartners tot een
optimaal ontwerp dat afgestemd is op uw specifieke
situatie, eisen en wensen. Zodat u in de komende
decennia zorgeloos kunt produceren en succesvol
kunt ondernemen.
jmvandelft.nl
Bosma & Bronkhorst B.V. | Aris van Broekweg 14 | 1507 BB Zaandam
tel: 0756531500 | www.bosma-bronkhorst.nl

Bosma & Bronkhorst levert een compleet
pakket elektrotechnische dienstverlening
Familiebedrijf Bosma & Bronkhorst heeft al veertig jaar een connectie met Hordijk Verpakkingen. Het verzorgt
naast de gehele elektrotechnische installatie van de nieuwbouw ook de installatie van de extruders en
thermovorm machines voor het Zaanse verpakkingsbedrijf. “Dat is ook de reden dat we rechtstreeks in opdracht
van Hordijk werken”, zegt Gert-Jan Esser, projectleider bij Bosma & Bronkhorst. Een flinke klus noemt hij de
werkzaamheden die het eveneens in Zaandam gevestigde bedrijf uitvoert. “We installeren in het gebouw een
elektrische installatie van 10 MWh, waarvan straks 1 MWh afkomstig is van de zonnepanelen die we samen met
SolarAccess installeren. We doen echt alles, de voedingen, alle data- en communicatievoorzieningen, de
toegangscontrole en camerabewaking, tot en met de verlichting, zowel binnen als buiten. Bovendien hebben
we een eigen productie werkplaats, waar we alle spanningsrails, leidinggoten en patchkasten zelf fabriceren en
zelfs poedercoaten”. Mede omdat de bedrijven elkaar door en door kennen treedt Bosma & Bronkhorst ook op als
adviseur. Daarnaast coördineert het bedrijf de werkzaamheden met het energiebedrijf en onderhoudt het nauwe
contacten met aannemer Heembouw. “We modelleren alles in een BIM model”, zegt Esser. “De samenwerking
verloopt perfect”.
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DC Technische Unie • Utrecht

Technische Unie

Het nieuwe pand inclusief
omliggend terrein in
vogelvlucht.

Tekst: Ton van de Laarr

clustert
activiteiten in Utrecht

Opdrachtgever
Technische Unie, Amstelveen

Constructeur
Pelecon, Gouda

Leverancier hekwerk
Hop Fencing Systems BV, Wekerom

Projectontwikkelaar
Borghese Logistics, Nijkerk

Staalconstructie
IQstaal BV, Deventer

Installatietechnisch adviseur
Denk energie & installatieadvies,
Veessen

Bedrijfsvloeren
Hiber Betonvloeren BV, Sint-Oedenrode

Bouwprogramma
Nieuwbouw kantoor, opleidingscentrum, winkel, experience centrum
en logistiek

Architect
Mies Architectuur, Ede
Hoofdaannemer
Pleijsier Bouw, Nijkerk

Schilderwerk
Wakker Schilders, Urk
Installaties
Van Dalen Installatietechniek, Twello

Bouwperiode
Juni 2019 – Maart 2020
Bruto vloeroppervlakte
8.000 m2

DC Technische Unie • Utrecht
Met 38 locaties verspreid over het land en meer dan twee miljoen artikelen in het
assortiment is Technische Unie de grootste technische groothandel van Nederland.
In Utrecht verrijst momenteel aan de Griffioenlaan op bedrijventerrein Westraven een
duurzaam pand, waar diverse activiteiten van het bedrijf in ondergebracht worden.

Zo krijgt het opleidingscentrum, dat al in
Utrecht gevestigd is, onderdak in het
nieuwe pand, net als de verkoopkantoren.
Het opleidingscentrum is bedoeld om
klanten, veelal installateurs, bekend te
maken met alle technische apparatuur.
Ook komen er in het pand een winkel, een
experience centre, waar de
nieuwste ontwikkelingen getoond
worden, en een overslagpunt voor
goederen. Pleijsier Bouw is
hoofdaannemer van het werk.

Duurzaam
Als technische groothandel gebruikt Technische Unie het project om te laten zien
wat het in huis heeft. Het heeft daarom de
technische installaties in eigen hand gehouden. Het streven is om er een nul-opde-meter gebouw van te maken. Aardgas
wordt er niet gebruikt in het gebouw. Toch
is er een aansluiting op het gasnet, die nu
is afgedopt, maar mogelijk gebruikt kan
worden indien er in de toekomst alsnog

meer duurzame brandstoffen via het net
geleverd gaan worden. Bij het realiseren
van de installaties is er nauw overleg
tussen Technische Unie en Pleijsier
Bouw. Die communicatie verloopt prima
volgens Steven van der Sloot, projectcoördinator bij de aannemer: “De bouw
ligt goed op schema. Het is de bedoeling
om het pand op 18 maart over te dragen
aan Technische Unie. Vooralsnog lijkt dit
prima haalbaar.

Ideale ligging
Het is een flink complex dat Pleijsier
Bouw realiseert. Van der Sloot somt op:
“Het gaat om ongeveer 4.200 vierkante
meter kantoren, opleidingsruimte en
winkelruimte, 3.370 meter crossdock,
6.700 meter asfalt voor het vrachtwagen
gebied en 5.000 meter parkeerterrein,
bestraat met klinkers en graskeien in de
parkeervakken voor de waterafvoer naar
de bodem.” De ligging op het voormalige
Shell terrein in Westraven is ideaal, pal

aan de snelweg A12 en met een NS station in de onmiddellijke nabijheid.

Dak als showroom
Constructief is het nieuwe onderkomen van Technische Unie traditioneel
opgezet. Het ontwerp van Mies Architecten werd uitgewerkt als staalconstructie met kanaalplaatvloeren in het
kantoorgedeelte. De begane grondvloer
van de kantoren is in het werk gestort,
net als de fundering op vibropalen en
de bedrijfsvloer, die is gefundeerd met
vsd-palen. De uitvoering van het dak is
daarentegen wel bijzonder. “Het is een
dak met beloopbare PIR en EPS isolatie
en een witte minerale dakbedekking en
met dakranden hoger dan 1 meter. Daarvoor is gekozen omdat Technische Unie
een groot aantal pv-panelen op het dak
installeert en de gelegenheid te baat wil
nemen om alle apparatuur op het dak
ook aan klanten te laten zien.”

Er is circa 3.370
meter gereserveerd
voor crossdocks.
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Schuifpoort op maat
Al tien jaar is Meijer Hekwerken BV vaste partner
van Pleijsier Bouw.
Voor de nieuwbouw van Technische Unie levert
en monteert het Wekeromse bedrijf twee volledig
elektrische schuifpoorten en 200 meter gaashekwerk.
Johan Bronkhorst van Meijer Hekwerken vertelt
waarom zijn bedrijf zo gewaardeerd wordt: “We
engineeren en produceren onze producten
helemaal zelf.
We monteren en testen het product in onze eigen
fabriek, zodat de opdrachtgever een plug & play
eindresultaat krijgt, dat we zelf monteren,
meestal binnen een dag. Gaat er onverhoopt iets
mis, dan is er één aanspreekpunt en dat zijn wij.”
Dat Meijer Hekwerken zelf produceert, heeft
volgens Bronkhorst nog een groot voordeel. “We
kunnen op maat leveren. Bij dit project paste op
een plek bijvoorbeeld geen standaard poort. Wij
maken er dan zelf een, exact op maat.
Zo leveren we voor iedere situatie een oplossing,
ook daarom komt Pleijsier Bouw steeds weer bij
ons uit.”

Slimme
staalconstructie
IQstaal
IQstaal BV uit Deventer leverde een bijdrage aan
de duurzaamheid van het pand van Technische
Unie door de staalconstructie te optimaliseren. De
staalconstructie werd in samenwerking met de
hoofdconstructeur bekeken en dat leverde de nodige besparingen op. Door bijvoorbeeld enkelvelds
gordingen doorgaand te maken konden lichtere
profielen worden toegepast. IQstaal werkte vervolgens de gehele staalconstructie uit tot op werkplaatsniveau, inclusief de complexe THQ-liggers in
het kantoorgedeelte. Die werden toegepast omdat
daardoor stempelvrij en dus sneller gebouwd kon
worden.
Het optimaliseren van staalconstructies is het
verdienmodel van IQstaal. Daarvoor is
specialistische kennis in huis gehaald, die bij
andere staalbouwers doorgaans niet aanwezig is.

0318 209 400

|

www.meijerhekwerken.nl

Dat optimaliseren betekent voor IQstaal niet alleen besparen op staal, maar ook zorgen voor een
optimale productie en montage door de gehele
constructie tot op werkplaatsniveau uit te werken.
Bij het project Technische Unie leverde dat een probleemloze productie en montage van de ruwbouw
op.
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DC Technische Unie • Utrecht
Het gebouw
voldoet aan
de laatste
milieueisen.

OP ONS KUN
JE BOUWEN

Als technisch partner van architecten, ontwikkelaars
en bouwprofessionals zorgt Pelecon ervoor dat ieder
bouwkundige constructie realiseerbaar is.
Veilig, duurzaam en efficiënt.

WWW.PELECON.NL
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Duurzaamheid was toonaangevend bij de bouw van
het nieuwe kantoorpand van de Technische Unie.
Dit had vooral impact op de werktuigbouwkundige
installaties. Van Dalen Installatietechniek legde de
klimaat- en ventilatie-installaties aan en regelde
warmtepompen en lage-temperatuurcircuits.
Dankzij deze voorzieningen kan het nieuwe kantoorpand nu gasloos functioneren en voldoet het aan de
hoogste eisen op het gebied van duurzaamheid.

Het dak is zo gemaakt
dat klanten het veilig
kunnen betreden om alle
apparatuur te zien.

Gasloze installatie gesneden koek voor Van
Dalen
Van Dalen Installaties BV, met vestigingen in Twello en Nijkerk is een allround installatiebedrijf, dat zowel E- en Winstallaties als sanitaire- en beveiligingsinstallaties verzorgt. Daarnaast voert het bedrijf keuringen, inspecties,
beheer, service en onderhoud uit.
Voor Pleijsier Bouw uit Nijkerk, hoofdaannemer van de nieuwbouw van de Technische Unie, is Van Dalen geen
onbekende. Het verzorgde immers ook al de E- en W-installaties bij de nieuwbouw van het eigen onderkomen van
Pleijsier Bouw.
Mike Butter van Van Dalen Installatietechniek vertelt wat de bijdrage aan het pand voor Technische Unie inhield.
“We hebben de gehele W-installatie verzorgd”, begint hij. “Het is een geheel gasloze installatie. Er zijn
warmtepompen toegepast, met lage temperatuur trajecten en in het kantoorgedeelte een
VRV-systeem”. Dankzij dit VRV-systeem kan het binnenklimaat per kantoorruimte afzonderlijk geregeld worden.
“De installatie is niet uitzonderlijk voor ons”, besluit Butter. “We voorzien vaker soortgelijke gebouwen van dit
installatieconcept”.
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DC Technische Unie • Utrecht

Schildersbedrijf Wakker: veelzijdige
professionals
Dat Schildersbedrijf Wakker uit Urk het binnen schilderwerk voor de nieuwbouw van Technische Unie
verzorgt is niet vreemd. Het bedrijf verricht volgens eigenaar Pieter Wakker al zo’n zestien jaar
werkzaamheden voor aannemer Pleijsier Bouw.
“Zo brengen we ook glasvezel behang aan dat we vervolgens sausen, verzorgen we stucwerk en
voorzien we de binnen beglazing, deels met veiligheidsglas en deels met brandwerende beglazing, al
naar gelang de voorschriften”. Veelzijdigheid is volgens hem een van de sterke punten van zijn bedrijf:
voor iedere discipline zijn er gespecialiseerde en gecertificeerde vakmensen in dienst.
Behalve werkzaamheden binnen, zoals voor de nieuwbouw van Technische Unie, verzorgt
Schildersbedrijf Wakker ook buiten schilderwerk, indien gewenst inclusief onderhoudscontract. “Ook
daarbij denken we vanuit onze expertise mee met de opdrachtgever. Voor een gedegen advies zijn ze
bij ons aan het juiste adres en we werken door heel het land”, besluit Wakker.
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Spoormaker • Ridderkerk

Kwaliteit tot in het kleinste detail

BVG’s Spoormaker
3 en 4 herrijzen op
Cornelisland
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Tekst: Marcel Migo
Foto's: Sean van Hamond

Spoormaker 3 en 4 komen
pal naast Spoormaker
1 en 2 te liggen

Twee jaar na de voltooiing van de BVG’s Spoormaker 1 en 2 verrijzen momenteel,
pal ernaast en deels ertegenaan, de bedrijfsverzamelgebouwen Spoormaker 3 en 4.
Gelegen op bedrijventerrein Cornelisland, vlak aan de A15, op de plek waar de
gemeenten Rotterdam, Barendrecht en Ridderkerk elkaar raken.
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Spoormaker • Ridderkerk
De bouw is inmiddels al
een eind gevorderd.

“De bouw is op dit moment volop
gaande. Van beide gebouwen zijn de
staalconstructies inmiddels gereed. Ook
de betonpanelen en de sandwichpanelen staan. Zelfs het dak ligt er al op, dat
wordt momenteel waterdicht gemaakt”,
vertelt projectleider Vincent van
Antwerpen van bouwbedrijf Vrolijk uit
Moerdijk. De Spoormakerbedrijfsverzamelgebouwen

in Ridderkerk zijn ruim van opzet. “Bij
Spoormaker 3 en 4 gaat het om in totaal
negen luxe en duurzame
bedrijfsvoering-/kantoorunits.”
Luxe uitstraling
Spoormaker 3 en 4 worden elkaars
overburen en vormen samen met
Spoormaker 1 en 2 visueel een
aantrekkelijk geheel.

Ontwikkelaar
Prohuis Projectontwikkeling,
Capelle aan den IJssel

Monolitische betonvloer
& HSP-palen
Schipper Vloeren BV, Apeldoorn

Architect
Bias Architecten BV, Rotterdam

Fundering
GeoBest, Vianen

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Vrolijk BV, Moerdijk

Dakbedekking
Cladding Partners BV, Oosterhout

E-installatie
Martinu BV, Moerdijk

Kozijnen
VPG Aluminium Ramen en
Geveltechniek BV, Nieuwkuijk

W-installatie
Barth Installatietechniek, ‘s-Gravendeel
Prefab betonpalen
Boer BV, Meerkerk
Constructeur
Kaskon, Zoetermeer
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Staalconstructie
Reijrink Staalconstruktie BV,
Hilvarenbeek
Schilderwerk
Jos Boeren Schilders, Roosendaal

Het ontwerp is van BIAS Architecten uit
Rotterdam. Alle vier de blokken zijn net
even anders, maar hebben wel dezelfde
fraaie, luxe donkergrijze kleur. Opvallend
zijn de raampartijen, waardoor de units
van binnen allemaal aangenaam licht
zijn. De verschillende units kunnen
desgewenst aan elkaar gekoppeld
worden, zodat ze voor

Afbouw
Stud Afbouw projecten BV, Grave
Bedrijfsdeuren
Assa Abloy Entrance Systems,
Heerhugowaard
Bouwprogramma
Negen luxe en duurzame
bedrijfsvoering-/kantoorunits
Bouwperiode
Tweede kwartaal 2019 - tweede
kwartaal 2020
Bruto vloeroppervlakte
3.625 m2

meerdere doeleinden en verschillende toekomstige gebruikers geschikt zijn. Spoormaker 3 en 4 zijn verder duurzame complexen,
volledig gasloos en voorzien van PV-panelen.
Kwaliteit en klantgericht
Van Antwerpen: “We zijn een heel
flexibel bouwbedrijf en we houden ervan tot
in detail gebouwen, vaak DC’s en BVG’s, maar
ook seriematige woningbouw, te realiseren
die onze opdrachtgevers voor ogen hebben.
Van begin tot eind proberen we zo klantgericht
mogelijk te zijn.” In deze projecten kan men
die ambities volop verwezenlijken. “Op de
eerste plaats omdat de samenwerking met
onze opdrachtgever gewoon heel prettig is.
We kennen elkaar goed, ook van Spoormaker
1 en 2, en zoeken steeds samen naar de beste
en mooiste oplossingen. De gebouwen zijn
niet
alleen zeer toekomstbestendig, maar ook rijk
in de details. Zowel van buiten als van binnen
worden dit prachtige complexen, met een
niveau van afwerking dat voor BVG’s echt wel
bijzonder te
noemen is. Denk daarbij aan eikenhoutlook
deuren of prachtige decortegels in het sanitair
en de pantry. Het zijn dit soort details die de
gebouwen een huiselijk gevoel geven waardoor het hier ongetwijfeld heel prettig toeven
zal zijn voor alle toekomstige gebruikers.”

Spoormaker 3 en
4 worden luxe
en duurzame
complexen.
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Mondragon • Zierikzee

Monumentaal

Volop constructieve en logistieke uitdagingen
Opdrachtgever
Bouwbedrijf Boogert BV, Oosterland

Staalconstructie
Gebroeders Beije BV, Oosterland

Architect
Kort Geytenbeek Architecten, Zierikzee

Installaties
DWT Groep, Zierikzee

Constructeur
ARCHIKON, Goes

Interieurbouw
Intra-Interieurbouw BV, Kapelle

Infra/grondwerk
Aannemingsmaatschappij Van Gelder
Regio West, Zierikzee

Lijmwerken
Goudzwaard Lijmwerken, Zierikzee
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Bouwprogramma
Hotel, restaurant, stadscafe &
parkeergarage
Bouwperiode
Juni 2018 - december 2019
Bruto vloeroppervlakte
1.200 m2
Aanneemsom:
6.000.000 euro

Mondragon

transformeert tot luxe hotel

Het hotel ligt midden in de
binnenstad van Zierikzee, wat het
bouwproces er niet makkelijker
op maakte.

Tekst: Margot Visser
Foto’s: Natasja Biemond

Mondragon, het voormalige theater- en restaurantcomplex aan de Oude Haven
in Zierikzee, heeft een metamorfose ondergaan. Het historische hoofdgebouw
is grondig gerestaureerd en aangrenzend - verbonden door een ‘glazen huis’ - is
nieuwbouw gerealiseerd. Zowel constructief als logistiek had de bouw van dit
nieuwe luxehotel flink wat voeten in de aarde.
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Mondragon • Zierikzee

Maatwerk in
interieurbouw
‘De sfeer van de Gouden Eeuw in een uitvoering van nu’, zo
wordt de inrichting van hotel Mondragon in Zierikzee
beschreven op de eigen website. Voor het nieuwe luxehotel
verzorgde Intra Interieurbouw B.V. uit het Zeeuwse Kapelle de
volledige kamerinrichting (exclusief de bedden); nachtkastjes,
losse tafeltjes, minibarmeubels en inbouwkasten.
Voor het horecagedeelte maakten ze de bar, achterkasten en
de haardombouw. Intra Interieurbouw produceerde en
monteerde het meubilair naar een ontwerp van
binnenhuisarchitect Studio Bink.
“We denken graag mee om het ontwerp te
optimaliseren en hebben dat ook hier gedaan”, aldus
mede-eigenaar Danny Timmers. Hoteldirecteur Govert Janzen
had Intra Interieurbouw gevraagd het meubilair voor
Mondragon te maken, nadat zij eerder naar tevredenheid zijn
vorige werkplek, Badhotel Domburg, hadden ingericht. Intra
Interieurbouw is actief in de projectmatige markt in de
branches zorg, scholen, hotels en retail.
Ze kunnen een project volledig in eigen beheer uitvoeren, van
tekenwerk tot en met montage.

Intra Interieurbouw
Kloosterweg 2 | Kapelle
0113-344161
www.intra-interieurbouw.nl
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Na ruim zestien jaar leegstand heeft
Mondragon eindelijk een nieuwe
invulling gekregen. Het nieuwe hotel telt
41 luxe kamers en suites, twee zalen, een
restaurant en stadscafé, een besloten
stadstuin en een half verdiepte
parkeerkelder met 27 plaatsen onder
het hotel. Het gehele hotel is gasloos.
Zonnepanelen op het dak voorzien in de
stroombehoefte. De ontwikkeling is een
initiatief van Bouwbedrijf Boogert uit
Oosterland, dat het pand overnam van
de plaatselijke woningbouwvereniging.
Architectenbureau Kort Geytenbeek uit
Zierikzee werd aangetrokken om het
ontwerp te maken en Boogert ging zelf
bouwen.

Risicovol
Er werd gestart met het slopen van de
concertzaal aan de achterzijde, daarna
volgde de aanleg van de nieuwbouw en
de parkeergarage. Een risicovolle
operatie gezien de ligging in de
historische binnenstad. “De
parkeergarage komt tot onder de
aanlegniveaus van de aangrenzende,
zeer oude panden, waardoor er
gemakkelijk scheuren konden ontstaan
en ze in het ergste geval onbewoonbaar
zouden worden. Met een groot aantal
trillingsmonitoren hebben we de situatie
tijdens de funderingswerkzaamheden
goed in de gaten gehouden. Gelukkig is
het zonder problemen verlopen”, vertelt
projectleider Albert de Wit.

Zwaar materieel
Het bouwbedrijf moest voor dit project
met zwaar materieel de oude binnenstad
in. Een ontheffing van de gemeente was
nodig en ook waren aanpassingen aan
de toegangswegen vereist, waaronder
het verwijderen van snelheidsremmers.
Een verkeersplan was noodzakelijk om
de transportbewegingen naar de
bouwplaats te reguleren. “Vanwege
deze lastige aanvoer hebben we er voor
gekozen om zoveel mogelijk beton in het
werk te storten. Vanaf de begane grond is
de nieuwbouw traditioneel opgetrokken
met kalkzandsteenlijmelementen en
breedplaatvloeren. De gemetselde gevels
en pannendaken geven het een
pakhuisachtige uitstraling.”

Het historische
hoofdgebouw
is grondig
gerestaureerd.

Grondige restauratie
Een project van heel andere aard was
de restauratie van het hoofdgebouw en
het bijbehorende torentje. Constructief
was dit in zeer slechte staat, vertelt de
projectleider. “We hebben enorm veel
werk verricht om het weer stabiel te
krijgen; vloeren en wanden zijn versterkt
met staal, er zijn nieuwe betonvloeren
aangebracht en er zit een nieuw dak op.
Als bouwbedrijf op weg naar
ERM-certificering hebben we hiervoor de
benodigde kennis en kunde in huis.”

In het gerestaureerde pand bevindt zich
nu het restaurant. De vroegere
Heerenkamer in het torentje, waar in het
verleden de notabelen bijeen kwamen
om belangrijke beslissingen te nemen, is
een loungeruimte voor de hotelgasten.
Na anderhalf jaar bouwen vond begin
december 2019 de oplevering plaats. De
feestelijke opening volgt in april 2020.

Er is tevens een stuk nieuwbouw
gerealiseerd, dat door een ‘glazen huis’
wordt verbonden met het hoofdgebouw.
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Mondragon • Zierikzee

Complex infrawerk
“Voor de wat complexere werken klopt Bouwbedrijf Boogert vaak bij ons aan”, vertelt André Nelis van
Aannemingsmaatschappij Van Gelder. Regiokantoor West, gevestigd in Zierikzee, verzorgde de
infrawerkzaamheden voor hotel Mondragon, bestaande uit het aanleggen en droog maken van de
bouwput en het na de bouw weer in orde maken van de bestrating en inrichting.
De moeilijkheid zat hem hier in het grondwerk (niveauverschillen in de bouwput) en de logistiek. Nelis:
“We moesten een diepe en natte bouwput droog maken zonder schade aan te brengen aan de
omliggende monumentale panden. De bemaling en het grondwerk hebben we daarom gefaseerd
gedaan. Met trillingsmonitoren is de situatie goed in de gaten gehouden. Ook mochten we maar
beperkt met zwaar transport in de stad komen. Door wachtplaatsen in de stad te maken, konden we dit
goed reguleren.”
Het bouwproces kenmerkte zich door voortdurend schakelen en adhoc werkzaamheden. “Bijvoorbeeld
om een stukje bij een oude gevel met de hand te ontgraven omdat dat machinaal te veel trillingen zou
geven.” Regiokantoor West richt zich volledig op het aannemingswerk. Ze werken veelal voor overheid
en bouwbedrijven en ook relatief veel voor opdrachtgevers in de recreatiebranche. De kracht ligt in het
totaalpakket; van ontwerp, uitvoering tot en met beheer en onderhoud.

Tureluurstraat 7
4302 WL Zierikzee
+31 (0)6 531 81 989
info@lijmwerkengoudzwaard.nl
www.lijmwerkengoudzwaard.nl
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Het nieuwe luxehotel
is voorzien van
sfeervol maatwerk
interieur.

Versteviging van de constructie
Het monumentale gedeelte van hotel Mondragon verkeerde na zestien jaar leegstand in erbarmelijke
staat. Versteviging van de constructie was nodig om de nieuwe plannen te kunnen realiseren en een
goede aansluiting te maken op de nieuwbouw.
Gebroeders Beije uit Oosterland, gespecialiseerd in staalconstructies en installatietechnieken, verwerkte een flinke hoeveelheid staal in het pand.
Directeur Marc Dooge: “De verdiepingsvloeren zijn stukje voor stukje verwijderd, waarna wij deze met
stalen balken konden verstevigen. Ook de wanden zijn versterkt. Het was nog een hele toer om de tot
wel acht meter lange en 1.500 kg zware balken op hun plek te krijgen. We hebben ze uiteindelijk op
karretjes handmatig naar binnen gemanoeuvreerd en met een kraan door het dak opgehesen.”
Gebroeders Beije maakt staalconstructies op maat voor zeer uiteenlopende opdrachtgevers en
projecten, ‘van een tuinhekje tot constructies voor de scheepvaart en utiliteitsbouw’.
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Stougjeshof • Oud-Beijerland

Het complex is gebouwd in de vorm van een hofje.

Opdrachtgever
Stougjeshof BV, Oud-Beijerland
Architect
RoosRos Architecten, Oud-Beijerland
Adviseurs
M3E Technical Managers Consultants,
Breda
Hoofdaannemer
Aannemersbedrijf P. van Leeuwen BV,
Meerkerk
S & W-installaties
Installatiebedrijf Stravers, Meerkerk
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E-Installaties
A & B Electrotechniek Zuid-Beijerland
BV, Zuid-Beijerland
Prefab betonpalen
Prefab Beton Veghel BV, Veghel
Constructeur
IMd Raadgevende ingenieurs,
Rotterdam
Tegelwerk
Tegelzettersbedrijf Marcelis BV,
Hardinxveld-Giessendam

Wandsysteem
Calduran, Harderwijk
Systeembekleding
Gort Construct BV, Bleskensgraaf
Bouwprogramma
Woonzorgcomplex met appartementen
Bouwperiode
September 2018 – december 2019
Bruto vloeroppervlak
4.500 m2

Tekst: Heidi Peters

‘Het vergt vertrouwen
om een project als dit te realiseren’
In Oud-Beijerland verrees vorig jaar een appartementencomplex
voor mensen met een zorgbehoefte die wel zelfstandig kunnen
wonen. Het complex, gebouwd in de vorm van een hofje, bevat 47
drempelloze appartementen verdeeld over twee woonlagen, met
een beheerderswoning ernaast. “Dankzij sociaal denken en meerdere
berekeningen is het gelukt.”
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Tegels in alle
soorten en maten
Verschillende tinten keramische tegels in verschillende
breedten en lengtes. Of Gort Construct B.V. uit
Bleskensgraaf daar mee uit de voeten kan. Dat kan deze
specialist op het gebied van dak- en gevelsystemen
zeker.“Stougjeshof heeft aan de binnenzijde van het
hofje een andere gevel dan aan de buitenzijde. Om een
sfeer te creëren van een binnentuin koos de architect
voor keramische tegels met verschillende tinten en
maten”, legt Chris Westdijk, directeur/eigenaar van Gort
Construct B.V. uit.

“De aannemer benaderde ons vooraf om mee te denken
over welk materiaal het beste aansloot bij het plan van
de architect. Er was een ontwerp gemaakt met verticale
lijnen en hij wilde graag keramische tegels tegen de
gevel. De afmetingen en plaatsing van alle ramen
en deuren zijn afgestemd op een veelvoud van de
toegepaste keramische tegels. De tegels zijn verticaal
gemonteerd en variëren in breedte van 150 mm tot
300 mm. De lengte van de tegels loopt op tot 1.50
m. Dit goed aanbrengen vraagt een strak uitgelijnde
ondergrond. Het vergde een goede samenwerking en
overleg met de aannemer om het qua planning goed
uit te kunnen voeren. Deze tegels zijn namelijk speciaal
voor deze bouw gemaakt en hadden een wat langere
levertijd. We zijn in dit project in een vroeg stadium
betrokken, dus daar zijn we prima uitgekomen.”
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Melkweg 8 | 2971 VK Bleskensgraaf | T: +31 (0)1 84 699 200 | info@gortconstruct.nl

Zorgaanbieder Cavent uit Oud-Beijerland ontwikkelde, samen
met Schep Beheer B.V., eveneens uit Oud-Beijerland, een plan
voor een woonhof aan de Stougjesdijk. Het complex kreeg
de naam Stougjeshof. Aannemersbedrijf P. van Leeuwen uit
Meerkerk werd al vroeg in de planvorming betrokken. “Het
plan had wat voeten in aarde”, vertelt Peter van Rijn, projectleider en werkvoorbereider bij Van Leeuwen. We hebben het
meerdere malen berekend om uiteindelijk tot een passende
oplossing te komen. De uitvoering van het plan vroeg om
sociaal denken van meerdere partijen. Maar het is gelukt.”
Sociaal plan door private ondernemers
Jan Schep, directeur van Schep Beheer B.V., is opdrachtgever
en eigenaar van Stougjeshof: “Er waren al verschillende, door
derden ontwikkelde, plannen niet doorgegaan toen ik persoonlijk in gesprek raakte met Cavent. Het doel van de bouw
en de sfeer van het gesprek maakten dat ik besloot dit project
te realiseren. Om dit binnen de kaders van kosten, voorwaarden, kwaliteit en wensen te kunnen doen, vergt vertrouwen
van de partners. Met z’n vieren - Cavent, Van Leeuwen, de
architect en wijzelf - waren we dan ook doorlopend in overleg.
Het was een unieke samenwerking en ik ben er trots op dat
we dit zo hebben kunnen realiseren. Aannemersbedrijf van
Leeuwen, waarmee ik al eerder heb samengewerkt, heeft er
alles aan gedaan om het binnen de gestelde tijd voor elkaar te

krijgen. Tijdens de opening hoorden we dat
het de eerste keer was, dat een gebouw met
zo’n sociale functie is gerealiseerd door
particuliere ondernemers. Of dat echt zo is,
weet ik niet, maar het is een bijzonder project, dat tot stand kon komen door vertrouwen van de betrokkenen.”
Vier woningtypes
Het complex van 2.200 m2 bestaat uit 47
appartementen verdeeld over twee woonlagen, drie fietsenbergingen, een activiteitenschuur, twintig parkeerplaatsen,
drie ondergrondse vuilcontainers en een
beheerderswoning. Er zijn vier typen appartementen, van 30 m2 tot 36,2 m2. Het hele
gebouw is drempelloos en ook bereikbaar
met een rollator en scootmobiel, vier appartementen zijn geschikt voor mindervaliden.
Veel in eigen hand
Aannemersbedrijf P. van Leeuwen is hoofdaannemer. “Van grondwerk tot en met de
laatste schroefjes, dat is onze verantwoordelijkheid. Wij hebben eigen timmerlieden en metselaars, waardoor we veel zelf
kunnen oppakken en uitvoeren. Voor de
ruwbouw zijn het heiwerk, lijmwerk van
kalkzandsteen, dakbedekking, metselwerken, kunststof kozijnen, houtconstructie,
gevelelementen, werktuigbouwkundige- en
elektrotechnische installaties uitbesteed.
Voor de afbouw werden de cementdekvloeren, stukadoorswerken, metalstud scheidingswanden, tegel- en schilderwerken
uitbesteed.”
Duurzaam hout
Stougjeshof heeft twee typen gevels. Aan
de buitenkant zijn de muren gemetseld,
aan de binnenzijde zijn de gevels bekleed
met keramiektegels. Om het idee van een
hofje en een woongezelschap te benadrukken, koos de architect voor een galerijconstructie met galerijvloer, opgebouwd uit
ruw gezaagd Azobé hout. “Dit bleek in de
praktijk geen fijn hout voor deze toepassing. Doordat het hout niet geschaafd zou
worden, bleven de splinters en de beschadigingen van transport aanwezig. Ook voor
de bewoners zijn splinters natuurlijk niet
fijn. Daarom zijn we op zoek gegaan naar
een andere kwaliteit. In België, tegen de
Franse grens, vonden we de oplossing. De
vloeren van de galerij zijn nu opgebouwd
met Bilinga hout, een hardhoutsoort met
duurzaamheidsklasse I.” Het complex is in
december 2019 opgeleverd.

47 badkamers en toiletten
Tegelzettersbedrijf Marcelis B.V. uit Hardinxveld-Giessendam werkt vaak
samen met Aannemersbedrijf P. van Leeuwen uit Meerkerk. Angelique
den Braber, directeur: “Wij doen bijna al het tegelwerk voor Van
Leeuwen. De samenwerking is heel goed en ook dit project, Stougjeshof,
is goed verlopen. Binnen Stougjeshof hebben wij voor Van Leeuwen
het tegelwerk in de badkamers, toiletten en keukens verzorgd. Het
ging om 47 appartementen, gebouwd in vier verschillende types. Vier
appartementen zijn geschikt voor mindervaliden.
Tegelzetten is een vak, daarom leiden wij onze mensen het liefst zelf
op. Tegels zijn er de laatste jaren in enorm veel kwaliteiten, soorten en
afmetingen, het is lang niet altijd standaard werk. Naast nieuwbouwen renovatieprojecten hebben wij ook regelmatig luxe projecten met
bijzondere tegelsoorten. Als tegelzetter moet je dan wel weten waar je
mee bezig bent.”

Tegelzettersbedrijf
Marcelis b.v.

Tegelzettersbedrijf Marcelis BV | Houtschelf 18 | 3371 KB Hardinxveld-Giessendam |
info@marcelis-tegels.nl | T: 0184-613482
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Naast de appartementen is een
beheerderswoning gerealiseerd.

VOOR
WONINGBOUW

DRAAG
KRACHT

Bespaar onderaan de streep!
De toepassing van kalkzandsteen in de woningbouw
is economisch zeer aantrekkelijk. De praktijk laat dit zien:

• lage prijs per m2 bruto vloeroppervlak (bvo);
• flexibiliteit in uitvoeringstraject;
• een zeer hoog bouwtempo;
• en lage afwerkingskosten.

Einsteinstraat 5 | 3846 BH Harderwijk | Nederland | T +31 (0)341 464 000 | info@calduran.nl

www.calduran.nl
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Meer dan alleen kalkzandsteen
Voor de kalkzandstenen materialen van de ruwbouw van Stougjeshof deed Aannemersbedrijf
P. van Leeuwen B.V. een beroep op Calduran Kalkzandsteen B.V.. Edwin van den Born,
accountmanager bij Calduran, legt uit hoe het bedrijf te werk gaat.

“Wij leveren onze blokken passend en gezaagd aan op de bouw. Hiervoor tekenen wij alle wanden
zelf uit met ons Webviewer programma. De aannemer levert ons de tekeningen aan en daaruit
destilleren wij welke kwaliteit de constructeur heeft berekend, bijvoorbeeld CS12 of CS20. Onze
tekening sturen we ter controle naar de aannemer en bij akkoord begint bij ons het zaagwerk en
de productie.
In deze wanduitslagen kunnen wij als service meenemen dat we de lateien berekenen en
meeleveren. Dat hebben we ook voor de bouw van Stougjeshof gedaan. Hierdoor besparen we tijd
en geld in de werkvoorbereiding van de aannemer.”
Hoogbouwelementen
“Omdat Stougjeshof een appartementencomplex is, worden er hogere eisen gesteld aan de
geluidsisolatie. Daarom adviseerden wij om in Stougjeshof hoogbouwelementen te gebruiken.
Deze hebben een hogere druksterkte, zijn hoger in de massa en hebben daardoor een betere
geluidsdemping.
Wanneer je, zoals Calduran en Van Leeuwen, een langdurige samenwerking hebt, kun je
makkelijker meedenken met de aannemer en adviseren. In dit geval adviseerden wij
elementen van C36 kwaliteit te gebruiken.”
Inrichting bouwplaats
Calduran gaat verder dan adviseren over het materiaalgebruik. “Wanneer de aannemer daar voor
openstaat, gaan wij in gesprek en adviseren we over de inrichting van de bouwplaats voor een zo
efficiënt mogelijke inrichting qua machines, apparatuur en het rijdend materieel. Logistiek, dus.
Waarom zou je producten van A naar B brengen als je ook alles naar A kunt laten komen?
Uitvoerders maken regelmatig gebruik van deze service, waarmee ze een efficiëntieslag kunnen
maken. Calduran is meer dan kalkzandsteen, we denken graag met je mee.”
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Kantoor NNZ • Groningen

Bouwgroep Dijkstra Draisma

bouwt modern

Opdrachtgever
NNZ BV, Groningen

Vloer
Vloertechniek Hoogeveen, Hoogeveen

Architect
Team 4 Architecten BV, Groningen

Beveiliging en communicatie
DG beveiliging, Veendam

Hoofdaannemer
Bouwgroep Dijkstra Draisma BV,
Bolsward

Staalconstructie
Visser Konstruktie Veenwouden B.V.,
Veenwouden

Installaties
Niemeijer Installatietechniek BV,
Emmen
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Bouwprogramma
Bouwen kantoor aardbevingbestendig
t.b.v. NNZ
Bouwperiode
April 2019 - februari 2020
Bruto vloeroppervlakte
900 m2

Opvallende elementen in de
buitengevels zijn gemaakt van
Cortenstaal.

Tekst: Rien Tholenaar

kantoor NNZ

Het Friese familiebedrijf Bouwgroep Dijkstra Draisma bouwde in opdracht van NNZ Nederland
een drie-laags kantoorgebouw van circa 860 vierkante meter. Door toepassing van acht
stalen portalen in de gevels van het gebouw en meer wapening is het nieuwe kantoor
aardbevingsbestendig.

Mooi en bestand tegen aardbevingen
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Naadloze kwaliteitsvloeren
“Let bij het betreden van het fonkelnieuwe kantoor van NNZ in Groningen even speciaal op de prachtige
vloer”, zegt Johan van der Werf met een brede glimlach.
De directeur en mede-eigenaar van Vloertechniek Hoogeveen vertelt vol passie over de industriële
esthetische kunststof gietvloer die zijn bedrijf in het drie verdiepingen tellende kantoor heeft mogen
leggen. “Onze gietvloeren zijn naadloos, ze worden om die reden veel toegepast in de voedingsindustrie,
maar ook in zorginstellingen, medische praktijken, scholen, openbare gebouwen en kantoren. Bovendien
zijn ze mooi egaal en eenvoudig met een dweilmachine schoon te maken. Daarnaast zijn ze geluiddempend en geven ze elk pand een stoere industriële look. Dat was zeker bij dit project een belangrijke wens.”
De specialist in gietvloeren werkt veelvuldig samen met hoofdaannemer Bouwgroep Dijkstra Draisma.
Via dat contact kwam ook de aanvraag voor het kantoor van verpakkingsspecialist NNZ binnen. “Het is fijn
om met vertrouwde relaties te kunnen samenwerken, maar ook bij onze business draait het simpelweg
om een goede prijs-kwaliteitverhouding. Het gaat immers meestal om grote vloeroppervlakken en flinke
investeringen.”

Experts in kunstof vloeren
van goede bodem
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www.vloertechniekhoogeveen.nl
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Handelsonderneming
GALJOEN

De grote ramen zorgen op
elke verdieping en in iedere
werkruimte voor veel daglicht.

Projectleider Heerke Osinga kijkt met
een goed gevoel terug op de fijne
samenwerking met zowel de
opdrachtgever als het bouwteam. “Met
diverse partijen hebben we al onze
expertise optimaal kunnen benutten.
We zijn er met elkaar in geslaagd de
vertaalslag te maken van een eerste
ontwerp naar de complete uitwerking,
afwerking en inrichting.”

De juiste vertaalslag
Ook in de bouwwereld draait het bij
aanbestedingen vooral om de prijs,
weet Heerke. “In dit geval was dat
natuurlijk ook een belangrijke factor.
Maar de opdrachtgever en Team 4
Architecten waren met name onder de
indruk van onze complete presentatie,
bouwvisie, gedetailleerde uitwerking en
begroting. Het plaatje dat wij op basis
van een voorlopig ontwerp en beknopt
plan hadden uitgewerkt, sloot naadloos
aan op alle wensen en uitgangspunten. Als je die eerste slag eenmaal hebt
gemaakt, geeft je dat een voorsprong in
het verdere traject, is onze ervaring.”

Minimalistisch, duurzaam en
functioneel
De projectleider zoomt in op de opzet en
bijzonderheden van het nieuwe NNZkantoor in Groningen. “We zijn in april
2019 met de bouw gestart, maar daarvoor was er al uitvoerig overleg tussen
ons als hoofdaannemer, de architect,
installateur en binnenhuisarchitect. De
bouw verliep daardoor soepel en volgens
planning. Het resultaat ziet er in al zijn
relatieve eenvoud echt schitterend uit.
De opvallende elementen in de
buitengevels zijn gemaakt van
Cortenstaal. Dat zorgt voor een stoere,
industriële en minimalistische
uitstraling van het kantoorpand. De
grote ramen zorgen op elke verdieping
en in iedere werkruimte voor lekker veel
daglicht.” Als vanzelfsprekend is er
volgens Heerke ook veel aandacht
besteed aan duurzaamheid. “Toepassing
van duurzame materialen,
energiebesparende voorzieningen en
andere innovaties liggen in al onze
bouwprojecten verankerd.

Zo ook bij de realisatie van dit moderne
kantoor.”

Teamwork in optima forma
Bij het gerenommeerde Friese
bouwbedrijf draait het in belangrijke
mate om teamwork. “Wij hebben als
grote en veelzijdige organisatie heel
veel expertise in huis, maar bij vrijwel
alle bouwprojecten werken wij met een
hecht bouwteam en externe partners.
De realisatie van het nieuwe kantoor van
NNZ is een schoolvoorbeeld van deze
succesvolle aanpak.”
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Knap staaltje werk
Het verzorgen van een solide constructie voor het aardbevingsbestendige nieuwe kantoor van NNZ
Nederland was koren op de molen voor Visser Konstruktie Veenwouden BV. Het Friese bedrijf is immers
gespecialiseerd in (complexe) staalconstructies voor nieuwbouw en verbouw.
“Deze klus was in diverse opzichten een mooie uitdaging voor ons”, zegt projectleider Eelke Hofman. Hij
doelt op de zorgvuldige detailuitwerking en krachtenberekening van de staalconstructie - gecertificeerd
NEN-EN 1090-2 excecutieklasse 3 - met de zware las- en boutverbindingen. “Dit doen wij allemaal in eigen
beheer. Wij hebben een moderne fabricagehal waar ervaren constructiewerkers en lassers het werk
zover mogelijk prefab gereedmaken. Op locatie zorgen onze monteurs voor een vakkundige montage van
de staalconstructie en in dit geval ook het leggen van de kanaalplaatvloeren.
” Het bedrijf uit Feanwâlden heeft al heel wat huzarenstukjes afgeleverd. “Met name de echt bijzondere
dingen zijn voor ons een uitdaging. Voor het nieuwe kantoor van NNZ hebben wij bijvoorbeeld een
robuuste en stijlvolle spiltrap mogen maken. De balustrade bestaat niet uit een min of meer standaard
trapleuning, maar uit een forse gewalste plaat. Het is een echte blikvanger bij de entree die perfect past bij
de hele uitstraling van het pand.”
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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, fixeren met RVS
schroeven en ringen, verfvrij maken van lijstwerk en
ornamenten
• Nieuwe rieten plafonds maken met kalkmortel raap
en afwerklaag
• Saneersystemen aanbrengen
Aanpak vochtproblematiek
• Onderzoek en advies betreffende optrekkend vocht,
kelderlekkages en condensatievocht
• Uitvoering compleet van aanbrengen vochtregulerende kelder- en saneersystemen, inclusief
bikwerk en sauswerk

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

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