
bouw

Vaktijdschrift over industriële en utilitaire bouwprojecten – augustus 2019Industrie
Februari 2020 Bouw

West Beat
Amsterdam

In dit nummer:

DC De Ruif
Oud-Gastel

Bakker Barendrecht
Ridderkerk

www.industriebouw-online.nl



   Uw partner voor bedrijfsmatig vastgoed

ONDERHOUD RENOVATIE VERBOUW
Uw bedrijfspand in  

goede staat houden?
Uw gevel, het dak of 

het buitenterrein  
renoveren? 

Uw bedrijfsruimte optimaal 
laten aansluiten op  

uw wensen?

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

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

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

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

Groepsonderneming van Janssen de Jong



BEZOEK ONS:
Touwslager 2 

BEL ONS:

088 – 205 34 00

MAIL ONS:

info@hercuton.jajo.com

WEB:

www.hercuton.nl

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

Meer weten? hercuton.tevreden.nl

Groepsonderneming van Janssen de Jong

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

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

Hercuton Turn-key nieuwbouw

Profiteer van onze ervaring en laat u 
volledig ontzorgen!

Bedrijfsruimten

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

Kantoren

Conceptmatige nieuwbouw in spraakmakende 
loft architectuur of traditionele opzet. 

Mogelijkheden

De mogelijkheden met ons prefab 
betonbouwconcept zijn oneindig!

5253 RK Nieuwkuijk 
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Bakker Barendrecht  bouwt

DC Bakker Barendrecht • Ridderkerk

Ambitie BREEAM Excellent

duurzaam  distributiecentrum
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Bakker Barendrecht  bouwt

Tekst: Astrid Berkhout

In de zomer van 2020 moet 
het distributiecentrum van 
Bakker Barendrecht er zo 
uit zien.

duurzaam  distributiecentrum

Industriebouw • februari 2020 • 5



DC Bakker Barendrecht • Ridderkerk

T. 0492 - 39 2950       Weerijs 18        5422 WV Gemert
E. info@gruijtersaluminium.nl     I. www.gruijtersaluminium.nl 
Gruijters aluminium BV

Diversiteit aan 
aluminium vliesgevels 
en kozijnen
Gruijters Aluminium B.V. uit Gemert maakt de aluminium 

vliesgevels en kozijnen die het pand van DC Bakker 

Barendrecht zijn karakteristieke uitstraling geven. 

“In nauw overleg met Bouwbedrijf Vrolijk hebben we de 

werktekeningen gemaakt”, vertelt Chris Gruijters. “De 

voorbereiding was nog zorgvuldiger dan normaal omdat 

het geen standaard project betreft. Er is sprake van een 

diversiteit aan vliesgevels (binnen en buiten) en kozijnen 

- in totaal 700 m2 - die bovendien als geheel moeten vol-

doen aan specifieke waarden op het gebied van brandwe-

rendheid én akoestiek. Deze zitten tegen het maximum 

aan van wat systeemtechnisch kan worden toegepast. 

Dit vergde dan ook nogal wat hoofdbrekers, specifiek als 

het gaat om de combinatie kozijnen en glas.” 

Naar verwachting kan in week 11 worden gestart met de 

montage. “De productie hebben we eveneens in eigen 

hand, die gebeurt in ons bewerkingscentrum, waar de 

profielen volautomatisch worden gezaagd, bewerkt en 

gefreesd met behulp van CNC apparatuur.” De vliesgevels 

zijn uitgevoerd in een rank profiel van 50 mm voor de 

gewenste esthetische uitstraling. 

Bijzonder is verder dat de binnengevels een andere kleur 

hebben dan de buitengevels, respectievelijk RAL 7022 en 

RAL 9004.
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De bouw is in volle gang.

Bakker Barendrecht, een van de grootste groente- en fruitbedrijven van Nederland, is de afgelopen jaren 
flink gegroeid. Uitbreiding is noodzakelijk om haar klanten ook in de toekomst te kunnen blijven bedienen. 
Somerset Capital Partners zal het nieuwe logistieke centrum op bedrijvenpark Nieuw Reijerwaard in 
Ridderkerk, met een oppervlakte van ruim 30.000 m2, ontwikkelen. Aan Bouwbedrijf Vrolijk uit Moerdijk de 
schone taak om het daadwerkelijk te realiseren.

Opdrachtgever
Bakker Barendrecht, Ridderkerk

Ontwikkelaar
Somerset Capital Partners, Oisterwijk 

Architect
DenC Netherlands, Bussum

Constructeur
Lievense, Nieuwegein 

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Vrolijk BV, Moerdijk 

Adviseurs installaties
DenC Netherlands, Bussum

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

Aluminium vliesgevels 
en kozijnen
Gruijters Aluminium, Gemert

Prefabbeton 
Preco B.V., Apeldoorn 

Koelinstallatie 
Cooling Service Holland, Oosterwolde

Staalbouw 
Bincx, Kootwijkerbroek

Betonbouw 
Bincx, Kootwijkerbroek

Fundering 
JdB Groep, Hoofddorp

Bouwprogramma
Distributiehal (inclusief koelruimtes, 
kantoren en terrein)

Bouwperiode
Augustus 2019 - zomer 2020 

Bruto vloeroppervlakte
30.000 m2
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Naadloze afstemming 

Bincx uit Kootwijkerbroek, expert in systeembouw, is door Bouwbedrijf Vrolijk in de arm genomen om de staal-
constructie - met een gewicht van circa 1.300 ton - van het nieuwe distributiecentrum van Bakker Barendrecht te 
realiseren. Daarnaast verzorgen zij circa 30.000 m2 aan goed geïsoleerde dakbeplating en 12.000 m2 buitenwanden 
(sandwichpanelen), en plaatsen zij 9.000 m2 aan binnenwanden (eveneens sandwichpanelen) om koelcellen te 
creëren.

“We doen alles in eigen beheer, van het tekenwerk tot het monteren”, vertelt Corné Hardeman van Bincx. “Bij de 
uitwerking van de bouwtekeningen kunnen we de details van de staalconstructie en de dak- en wandbeplating 
naadloos op elkaar afstemmen. We hebben afzonderlijke ploegen voor de staalbouw, het leggen van het dak en het 
plaatsen van de wanden. De lijnen zijn kort zodat eventuele problemen snel kunnen worden opgelost.”

Goede planning
Een zorgvuldige planning is zeker in dit project essentieel om het tempo er in te houden. “Praktisch hebben we de 
hal opgedeeld in 12 units. We pakken steeds één unit aan, waarbij de staalbouwers en dak- en gevelmonteurs elkaar 
voortdurend afwisselen.” De binnenwanden worden gemonteerd met elektrische hoogwerkers (mede in het licht 
van het gewenste BREEAM Excellent certificaat), de staalconstructie en dak- en wandbeplating met een gewone 
kraan. “Omdat we soms met drie kranen op een kleine ruimte staan te draaien, is het van groot belang dat we van 
elkaar weten wat we aan het doen zijn c.q. gaan doen.”

DAK & WAND
BEPLATING

STAALBOUW

PREFAB BETON

CASCOBOUW

De Bonkelaar 7  •  3774 SB  •  Kootwijkerbroek  •  info@bincx.nl

DC Bakker Barendrecht • Ridderkerk
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Sneller bouwen met JdB groep 

Al het grondwerk dat verricht moet worden voor het distributiecentrum - van het afgraven van grond tot het 
aanleggen van de riolering en het aanbrengen van terreinverharding - is in handen van JdB groep uit Hoofddorp.

“Vanwege de zettingsgevoeligheid van de grond op deze locatie, met een bovenlaag van klei en een flinke onder-
laag van veen, hebben wij de IFCO methode toegepast om het geheel bouwrijp te maken”, vertelt Jan Grisnich van 
JdB groep. “Er was in dit geval simpelweg onvoldoende tijd om op de traditionele manier te werk te gaan. De ver-
keersbelasting van het terrein is straks bovendien enorm, dus dan moet je ieder risico op verzakking en spoorvor-
ming uitsluiten. Met behulp van de IFCO methode hebben we in slechts enkele maanden een zetting van 1,5 meter 
geforceerd.”

Focus op circulariteit
“Bij de slagbomen en in de bochten, waar de belasting het grootst is, gaan we verder voor extra stabiliteit een com-
binatiedeklaag van asfalt en beton slurry realiseren. Voor een natuurlijke uitstraling van het buitenterrein, leggen 
we op de helft van de oppervlakte bovendien graskeien.” In het licht van de BREEAM Excellent certificering wordt 
tijdens de uitvoering van de werkzaamheden exact bijgehouden wat de CO2 uitstoot is. “Omdat wij alles in bulk 
aanvoeren, hoeven we geen verpakkingsmateriaal te gebruiken en is er dus weinig afval. We streven er sowieso 
naar circulair te werk te gaan en proberen altijd een duurzame oplossing te vinden voor de ingaande en uitkomen-
de zand- en grondstromen.”

De buitenschil van het 
pand wordt voorzien van 
sandwichpanelen met zeer 
hoge RC waardes.

Industriebouw • februari 2020 • 9
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DC Bakker Barendrecht • Ridderkerk

Met het distributiecentrum wil Bakker 
Barendrecht, gebruik makend van de 
nieuwste technieken, de warehousing en 
verpakkingsprocessen verder 
verbeteren. Ook het voorbelasten van 
de grond maakte onderdeel uit van de 
opdracht van bouwbedrijf Vrolijk. “Dit 
is nodig omdat het gaat om zeer grillige 
- van oorsprong agrarische - grond, die
graag wil zakken”, aldus Krijn Horsthuis.
“Om de verzakking versneld op te laten
treden, hebben we extra gewicht in de
vorm van zand aangebracht. Daarnaast
hebben we de IFCO-methode toegepast,
een combinatie van enerzijds het
verlagen van het grondwater door

middel van horizontale diepdrainage en 
anderzijds het aanbrengen van 
onderdruk in de bodem. Gezamenlijk 
heeft dit er voor gezorgd dat we binnen 
een paar maanden al aan de slag konden 
met de daadwerkelijke bouw.”

Verschillende compartimenten
“Het distributiecentrum wordt met 
behulp van sandwichpanelen opgedeeld 
in diverse compartimenten. Ieder 
compartiment heeft een andere 
temperatuur, afhankelijk van de 
producten die er worden opgeslagen of 
verwerkt. Zo komt er naast 
opslagruimtes met stellingen ook een 

verpakkingsruimte waar producten 
straks worden samengevoegd in 
kant-en-klare verspakketten, evenals een 
aparte afdeling waar citrusvruchten 
worden gesorteerd en verpakt.” Een 
energiezuinige koelinstallatie regelt de 
temperatuur in het gebouw. De 
sandwichpanelen aan de buitenschil 
van het pand hebben uitzonderlijk hoge 
RC waardes, om de kou zo veel mogelijk 
binnen te houden. Om die reden komen 
er ook uitwendige dockhuisjes voor het 
laden en lossen van de vrachtwagens.

Natuurlijke uitstraling
“Het distributiecentrum wordt met 

Mede dankzij de houten 
strook op de gevel 
krijgt het gebouw een 
natuurlijke uitstraling.
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behulp van sandwichpanelen opgedeeld 
in diverse compartimenten. Ieder 
compartiment heeft een andere 
temperatuur, afhankelijk van de 
producten die er worden opgeslagen of 
verwerkt. Zo komt er naast opslagruim-
tes met stellingen ook een verpakkings-
ruimte waar producten straks worden 
samengevoegd in kant-en-klare vers-
pakketten, evenals een aparte afdeling 
waar citrusvruchten worden gesorteerd 
en verpakt.” Een energiezuinige koel-
installatie regelt de temperatuur in het 
gebouw. De sandwichpanelen aan de 
buitenschil van het pand hebben 
uitzonderlijk hoge RC waardes, om de 

kou zo veel mogelijk binnen te houden. 
Om die reden komen er ook uitwendige 
dockhuisjes voor het laden en lossen van 
de vrachtwagens.

BREEAM Excellent
Bijzonder is de ambitie om het 
opgeleverde pand straks te laten voldoen 
aan het BREEAM Excellent certificaat. 
“Daarvoor moeten we een breed pakket 
aan maatregelen uitvoeren. Daarbij kun 
je o.a. denken aan het monitoren van het 
watergebruik, het gebruiken van 
restwarmte van de koeling voor 
verwarming van de kantoren, LED 
verlichting met bewegingssensoren, 

zonnepanelen, het aanleggen van be-
planting, en het ophangen van vleer-
muis- en huismuskasten en een 
insectenhotel. Bakker Barendrecht weet 
heel goed wat ze wil. Gedurende het hele 
bouwproces is er dan ook intensief 
overleg zodat ook tussentijds nog 
specifieke keuzes kunnen worden 
gemaakt. Het doel is een duurzaam 
distributiecentrum neer te zetten dat de 
werkprocessen optimaal ondersteunt.” 
Naar verwachting is het nieuwe logis-
tieke centrum van Bakker Barendrecht in 
de zomer van 2020 gereed.

Een energiezuinige 
koelinstallatie regelt 
de temperatuur in 
het gebouw.
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DC Bakker Barendrecht • Ridderkerk

Barth Installatietechniek is een proactieve 
installateur met een passie om bedrijven te ontzorgen. 
Wij creëren, onderhouden en inspecteren installaties in 
alle soorten gebouwen. Elke dag weer bewijzen onze 
medewerkers dat hun liefde voor techniek in 
combinatie met klantgerichtheid de meest tevreden 
klanten oplevert.

Kijk op www.barthinstallatietechniek.nl 
voor meer informatie.

INSTALLATION 
WITH A SMILE

Het doel is een duurzaam 
distributiecentrum neer te 
zetten dat de werkprocessen 
optimaal ondersteunt.

Industriebouw • februari 2020 • 12



Duurzame installaties voor een 
modern distributiecentrum 

Barth Installatietechniek uit ’s-Gravendeel is verantwoordelijk voor de realisatie 
van de technische installatie voor het moderne distributiecentrum voor Bakker 
Barendrecht.

“Wij doen dit in opdracht van Bouwbedrijf Vrolijk, waar we al jaren een goede 
samenwerking mee hebben.”, vertelt Hubert van Kralingen van Barth 
Installatietechniek. “Het bestek van DENC vormde het uitgangspunt voor de 
uitwerking van het ontwerp van de installaties.” Barth is juni gestart met opstarten 
van de enginering en  in december 2019 gestart met de uitvoering  van de riolering. 
Inmiddels zijn we al aan de slag gegaan met het volvulsysteem voor hemelwater-
afvoer en de elektrotechnische installatie inclusief de gehele stroomvoorziening  
vanaf de erfgrens tot aan de hoofd verdeelkast dmv inkoop station en trafo’s 
stations , geheel in eigen beheer.  Barth installeert tevens de klimaatinstallatie in de 
kantoren waar we gebruik maken van restwarmte en koeling van de koelleverancier  
“Cooling Service Holland”, die de koeling realiseert in koelcellen. Gehele werk wordt 
uitgevoerd in Revit en valt onder de Breaam Excellent. 

Korte communicatielijnen
Barth Groep, familiebedrijf ontstaan in 1931 in ’s Gravendeel, is doorgegroeid tot 
een totaalinstallateur, Door mee te groeien met de ontwikkelingen op het gebied 
van elektrische en werktuigkundige installaties en voortdurend in te spelen op de 
wensen van de klant, is het bedrijf door de jaren gecontroleerd gegroeid. Inmiddels 
werkt de derde generatie van de familie Barth samen met zo’n 200 vakmensen die 
in de organisatie nog steeds de innovatiedrift, groeimogelijkheden en klant-
gerichtheid vinden. “Een belangrijke kracht zijn de korte lijnen, waardoor we snel 
kunnen schakelen. Ook bij dit project kwam dat goed van pas. We zijn hier in een 
wat later stadium betrokken waardoor de bouwtijd relatief kort is.”

Industriebouw • februari 2020 • 13
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DC Bakker Barendrecht • Ridderkerk

MontageLeveringProductieEngineering

www.preco.nlMaak kennis met ons op

Ontdek het 
voordeel van 
complete 
cascobouw

·  Constructieve wanden

· Brandwanden

· Geïsoleerde wanden

· Kolommen

· Balken

· Trappen

· Bordessen

· Balkonplaten

· Kanaalplaatvloeren

· Galerijplaten

· T-elementen

· Specials

Cooling Service Holland

Telefoon 0592 530 310 • Zoltstede 10, 8431 HM Oosterwolde

www.coolingserviceholland.nl

Cooling Service Holland heeft wereldwijd installaties geplaatst en ook in 
onderhoud. Vanaf onze oprichting is Cooling Service Holland 

gespecialiseerd in onder andere koudetechniek en bananen rijptechnologie.
Ons in eigen beheer berekende en ontworpen systemen zijn uniek en 

onderscheiden zich door geavanceerde techniek in eenvoud,waarmee op 
zeer energiezuinige wijze wordt voldaan aan de vraag van de 

eindgebruiker.

Op ‘natuurlijke’ wijze koelen 

Cooling Service Holland uit Oosterwolde realiseert bij het nieuwe DC Bakker Barendrecht een Cascade koelsysteem 
met een koelvermogen van 3,2 megawatt. “Het is feitelijk een volwaardige warmtepomp die niet alleen geschikt is 
om de ruimtes in het distributiecentrum te koelen, maar die indien nodig ook warmte levert voor onder andere de 
kantoren”, vertelt Martijn Weststrate.

“Door de huidige veranderende wet- en regelgeving omtrent synthetische koudemiddelen, hebben wij - zoals reeds 
eerder - bij Bakker Barendrecht geadviseerd om weer gebruik te maken van de natuurlijke koudemiddelen NH3 en 
CO2. Beide koudemiddelen hebben een hoog rendement en een laag GWP. Aangezien duurzaam ondernemen bij 
Bakker Barendrecht prioriteit heeft, was deze ‘natuurlijke’ keuze snel gemaakt. We installeren onder andere 4 com-
pressoren, één spray verdamper, 8 km RVS leidingwerk en 48 luchtkoelers. Om de veiligheid te waarborgen, instal-
leren we volledig automatische lekdetectie voor deze koudemiddelen, onder andere in de gekoelde ruimten en de 
machinekamer.”

 Ventilatiesysteem
“In de gekoelde ruimten ten behoeve van groente en fruit opslag verzorgen wij een automatisch werkend luchtver-
versingssysteem met warmteterugwinning. Dit systeem waarborgt de hoge kwaliteit van de opgeslagen groente 
en fruit. Het verricht bovendien continu metingen op basis van de afgescheiden gassen C2H4 en CO2 en zal aan de 
hand van deze gegevens het systeem schakelen.”
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Het pand is naar verwachting 
in de zomer van 2020 gereed.

Door de IFCO methode toe te 
passen kon snel worden gestart 
met de daadwerkelijke bouw.
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West Beat • Amsterdam

Het pand is in alle 
opzichten spraakmakend, 
sowieso al qua uitstraling.

Teamwork op zijn best
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Nieuwe technieken en ouderwets

Tekst: Ton van de Laar

vakmanschap gaan hand in hand
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Het gebouw krijgt op de begane grond 
een grote publieke ruimte, die flexibel 
gebruikt kan worden voor horeca en 
optredens. Onder deze ‘Super Space’ 
komt een parkeerkelder, erboven 150 
appartementen met een gezamenlijke 
binnentuin. Gigantische betonnen bogen 
vormen de draagconstructie voor de 
appartementen en zijn tevens 
beeldbepalend voor de begane grond. 

Ver voor de ingebruikname is het al een spraakmakend gebouw: 
West Beat op de hoek Lelylaan-Delflandlaan in Amsterdam, waar de 
gemeente een verbinding wil leggen tussen het Centrum en 
Nieuw-West, de ontluikende broedplaats voor creativiteit en 
ondernemerschap. Projectleider Roy Akkerman van hoofdaannemer
Heddes Bouw & Ontwikkeling vertelt hoe dit markante project tot stand 
kon komen.

West Beat • Amsterdam
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Winnende tender
“Ontwikkelaar Lingotto heeft in 2016 
ingeschreven op een tender van de 
gemeente Amsterdam en werd verkozen 
tot winnaar. In 2017 werd een 
bouwteam gevormd met Studioninedots 
als architect en Royal HaskoningDHV als 
hoofdconstructeur. Daarnaast schoven 
ook Huygen Installatieadviseurs en 
DPA Cauberg-Huygen aan. 

Allemaal partijen waar we vaker mee 
samenwerken, dat werkt heel prettig en 
efficiënt. Het was direct duidelijk dat de 
onderconstructie met al zijn bogen de 
meeste aandacht vereiste.” Vragen als 
‘hoe gaan we het bekisten’, ‘hoe krijgen 
we de wapening erin’ en ‘hoe komt het 
eruit te zien’ moesten beantwoord 
worden. Heddes ging daarbij ook te 
rade bij de mensen die alles uiteindelijk 

Alles is van tevoren zorgvuldig 
uitgewerkt in een 3D model.

moesten realiseren. Akkerman: 
“Vlechters en timmerlui, mensen uit de 
praktijk, zijn bij niet-alledaagse 
projecten als West Beat essentieel om 
niet alleen een werkende, maar ook een 
maakbare aanpak te vinden.”
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West Beat • Amsterdam

Van Beelen & Hazenoot schildert en 
behangt 180 appartementen 

Voor Van Beelen & Hazenoot Schilderwerken is het schilder- en behangwerk dat het Katwijkse schildersbedrijf gaat 
uitvoeren bij West Beat geen uitzonderlijke klus. Mede-eigenaar en -oprichter Leen Hazenoot vertelt erover. 

“Wij gaan bij West Beat het schilderwerk aan zowel de binnen- als de buitenzijde van de gevelkozijnen van de 
ongeveer 180 appartementen verzorgen. Daarnaast verzorgen we het scanwerk in de gangen en lifthallen. Het 
behangwerk in de woningen wordt door een derde partij gedaan. Het is een flinke opdracht, maar voor ons bedrijf 
niet uitzonderlijk.” Dat de klus, waar Van Beelen en Hazenoot met 8 man aan gaat werken, goed te behappen is 
voor het bedrijf blijkt uit het feit dat gelijktijdig nog een opdracht voor Heddes Bouw wordt uitgevoerd; het schil-
der- en scanwerk van plan Punt Sniep in Diemen, een paar kilometer verderop. “Maar onze core business ligt toch 
wel in de gezondheidzorg”, zegt Hazenoot. “Voor de zorgverlener Zorgbalans uit Haarlem verzorgen wij het onder-
houd van ongeveer duizend seniorenwoningen, verdeeld over diverse locaties.” Van Beelen & Hazenoot Schilder-
werken heeft dankzij de goed gevulde orderportefeuille weinig moeite om de ongeveer 20 man personeel aan de 
slag te houden.

Tel. 06 53 33 41 17  •  beelen.hazenoot@gmail.com  •  www.beelenhazenoot.nl
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Van theorie naar praktijk
Zo rolde een goed doortimmerd plan uit 
de koker, waarbij nagedacht was over 
de wapening, de bekisting, de kleur van 
de mortel, de stortnaden en de afwer-
king. Restte nog het realiseren. Twee 
zaken waren daarbij volgens Akkerman 
essentieel; een 3D model en uitzonder-
lijk vakmanschap. “Zonder 3D model 

waren de bogen niet zo secuur te maken 
geweest. Ze zijn allemaal verschillend en 
per boog zitten er soms wel drie of vier 
kromtestralen in. En omdat de bogen ook 
haaks op elkaar staan, komen er heel in-
gewikkelde knopen voor. Toch wijken we 
in de praktijk maar een paar millimeter 
af van het ontwerp.” Maar het grootste 
compliment wil Akkerman toch kwijt 

aan de mensen die het gemaakt heb-
ben. “Niet iedere timmerman, vlechter 
en uitvoerder kan dit soort werk maken. 
Ik ben er trots op dat wij die mensen in 
dienst hebben. Het is ongelooflijk hoe ver 
hun vakmanschap gaat, hoeveel inzicht 
ze hebben en met hoeveel enthousiasme 
ze werken. Daar neem ik mijn bouwhelm 
voor af.”

Gigantische betonnen 
bogen vormen de 
draagconstructie voor de 
appartementen.
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West Beat • Amsterdam

Kerklaan 26
1921 BL Akersloot

• Complete engineering 
• Veel ervaring met complexe projecten
• Creatief en innovatief
• Eigen productielocatie (BIMair)
• Biedt slimme alternatieven
• Realiseert besparingen

Voor een gezond binnenklimaat

Van Vlissingenstraat 55
9403 BB Assen

Tel: 088-056900
E-mail: info@janssenbv.com

Janssen Klimaattechniek ontwerpt, levert, installeert en 
onderhoudt luchtbehandelingssystemen.

Samenwerking en coördinatie voor het 
juiste klimaat 

Janssen Klimaattechniek  BV uit Assen verzorgt in West Beat het klimaattechnische deel, zowel voor de woningen 
als voor de daaronder gelegen publieke ruimte en parkeergarage. Voor de woningen houdt dat onder meer in, dat 
er in ieder appartement een wtw-unit komt en dat de aangezogen lucht middels DX-blokken ook gekoeld kunnen 
worden. Zo realiseert men een goede ventilatie en gezonde lucht in de woningen. Hetzelfde geldt voor de impo-
sante openbare ruimte op de begane grond, de Super Space, en voor de parkeerkelder.

“We verzorgen het complete klimaatgedeelte”, zegt Jacco Klok, business unit manager bij Janssen Klimaattechniek. 
“Dat betekent niet alleen het leveren en installeren, maar ook de engineering en het inregelen van de installaties. 
We tekenen alles tot op de millimeter nauwkeurig uit in een BIM model. We berekenen ook alles, zodat overal 
voldoende ventilatie, verwarming en eventueel koeling aanwezig is.” Samenwerking en coördinatie zijn daarbij 
sleutelbegrippen volgens Klok. “Het vergt heel wat overleg met de aannemer en de andere installateurs om alles in 
goede banen te leiden en om ervoor te zorgen dat onze eigen mensen steeds vooruit kunnen. We produceren onze 
kanalen in onze eigen fabriek, BIMair, wat just-in-time leveren eenvoudiger maakt.”

Gorredijk

Houttec Prefab BV | Wetterkant 27 | 8401 GC Gorredijk | Tel: (0513) 466 366 | E-mail: info@houttec.nl
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Er wordt met man en macht 
gewerkt om er voor te zorgen dat 
het pand in het najaar van 2020 
kan worden opgeleverd.

Onder optimale omstandigheden 

Houttec Prefab BV fabriceert en levert gevelelementen voor West Beat. Het zijn houtskeletbouw elementen, waar 
de door opdrachtgever Heddes Bouw toegeleverde kozijnen ingebouwd worden. Houttec Prefab maakt de 
elementen in de eigen fabriek, onder optimale omstandigheden. De invloed van vochtige weersomstandigheden is 
zodoende nihil. 

Heddes Bouw monteert de elementen, die door Houttec Prefab volledig sluitend en zo compleet mogelijk 
afgebouwd worden aangeleverd. Dat wil zeggen dat ze voorzien zijn van de folies en dat zelfs de ventilatieregels al 
gemonteerd zijn. Zo wordt de bouwtijd op locatie aanzienlijk korter, wat naast de maatvastheid en het 
geconditioneerd produceren een ander groot voordeel van prefab bouwen is. Het is niet de eerste keer dat Houttec 
Prefab een opdracht uitvoert voor Heddes Bouw. Volgens directeur/eigenaar Wim Brander ziet Houttec Prefab de 
relatie met Heddes eerder als een partnerschap dan als een opdrachtgever/opdrachtnemer relatie. 

“Door de jaren heen hebben we elkaar goed leren kennen en weten we precies wat we aan elkaar hebben. Daarom 
worden we vaak al vroeg bij een project betrokken om de juiste aanpak en de optimale detaillering te bespreken. 
Dat is ook een van onze sterke punten; het meedenken met de opdrachtgever.”
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West Beat • Amsterdam

West Beat is gelegen op de hoek Lelylaan-
Delflandlaan in Amsterdam, waar de 
gemeente een verbinding wil leggen tussen 
het Centrum en Nieuw-West.
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Opdrachtgever
Lingotto Ontwikkeling BV, Amsterdam

Bouwkostenmanagement
SkaaL BV, Amsterdam 

Architect
Studioninedots, Amsterdam

Hoofdaannemer
Heddes Bouw & Ontwikkeling, Hoorn 

Adviseur constructie
Royal Haskoning DHV, Amsterdam 

Adviseur installaties
Huygen Installatieadviseurs BV, 
Rotterdam

Adviseur duurzaamheid
DPA Cauberg-Huygen, Rotterdam

Vlechtwerk
Krijt & Zonen, Zaandam

Schilderwerk 
Schildersbedrijf Van Beelen 
en Hazenoot, Katwijk aan Zee

Luchtbehandelingssysteem
Janssen Klimaattechniek, Akersloot 

Houtconstructie
Houttec Prefab BV, Gorredijk

Bouwprogramma
150 woningen, werk-, culuur- en 
ontmoetingsgebied & ondergrondse 
parkeergarage

Bouwperiode
Juni 2018 - najaar 2020 

Bruto vloeroppervlakte
21.400 m2

De parkeerkelder onder 
de 150 appartementen.
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Rouwcentrum • Sliedrecht

Opdrachtgever
Orchis Uitvaartzorg, Sliedrecht

Adviseur
Holland Bouwadvies BV, Sliedrecht 

Architect
Van Es Architecten, Sliedrecht

Hoofdaannemer
Orchis Uitvaartzorg, Sliedrecht 

Installatuer
GP Installaties BV, Ridderkerk

Uitvoering
Bakker bouw en onderhoud, 
Papendrecht

Metselwerken
Bakker Metselwerken, Sliedrecht

Bouwprogramma
Bouwen rouwcentrum voor Orchis

Bouwperiode
Maart 2019 - december 2019 

Beslist geen alledaagse opdracht
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Afscheidshuys Valckenhorst

Tekst: Foka Kempenaar

is fraai, functioneel en duurzaam

Het pand heeft een 
warme, uitnodigende 
uitstraling.
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Binnen budget en in de geplande tijd als bouwteam een fraai, duurzaam pand neerzetten. Een gebouw, waar 
nabestaanden met een goed gevoel de laatste dagen met een overledene door kunnen brengen. Het bouwteam 
dat samenwerkte aan Afscheidshuys Valckenhorst in Sliedrecht, bewijst dat dit heel goed mogelijk is. 

De hoofddraagconstructie 
van het lagere bouwdeel is 
opgebouwd uit staal.

Rouwcentrum • Sliedrecht

In opdracht van Orchis Uitvaartzorg is 
ruim een jaar gewerkt aan Valckenhorst. 
Geen sinecure, want het eindresultaat 
moest mooi ogen en uiteraard 
functioneel zijn. Bovendien moest er 
100% luchtdicht worden opgeleverd. 
Geen alledaagse opdracht voor de vier 
hoofdspelers van het bouwteam. Maar 
doordat de betrokken ondernemingen 
uit Sliedrecht veelvuldig samen-
werken, waren ze op elkaar ingespeeld. 
“Bovendien zijn de details verregaand 
uitgewerkt door Van Es architecten, 
waardoor vanaf het begin helder was 
waar we naar toe moesten werken. 
Kwaliteit leveren stond de gehele bouw 
centraal”, vertelt Philip Leeuwensteijn 
(Bouwkundig Adviseur) van Holland 
Bouw Advies. 

100% luchtdicht
De hoofddraagconstructie van het lagere 
bouwdeel (3,5 meter) van Valckenhorst, 
met daarin de ontvangst- en werk-
ruimten, is opgebouwd uit staal. “Met 
het oog op de Rc-eisen zijn alle HSB-
wanden in deze staalconstructie dubbel 
uitgevoerd en de naden overal luchtdicht 
uitgevoerd. De draagconstructie van 
het hogere deel (6,5 meter), met daarin 
de ceremonieruimte(s), is gerealiseerd 
met circa 30 meter lange, gelamineerde 
houten liggers. Deze zitten volledig in 
het zicht, en geven het gebouw samen 
met het daar bovenop aangebrachte hol 
gebogen dak een fraaie, uitnodigende 
uitstraling.”

Houten doos
Naast de bijzondere houten balken, heeft 

leverancier de Groot Vroomshoop ook de 
houten doosconstructie van het ronde 
dak vervaardigd. “Die doosconstructie 
bestaat zowel aan de binnen- als aan 
de buitenzijde uit houten panelen, met 
in het midden isolatie en folies. Water-
dicht maken was na aanbrengen van de 
dampremmende laag snel geregeld, en 
de binnenzijde van de ceremonieruimte 
was bovendien direct fraai afgewerkt.” 
Voor de akoestiek zijn in het houten 
plafond van de ceremonieruimte kleine 
perforaties aangebracht. Bij de inrichting 
en afwerking van het uitvaartcentrum is 
tegelijkertijd rekening gehouden met het 
weren van geluid en de privacy van de 
rouwenden: “Zo zijn de flexibele vouw-
wanden tussen de ruimtes extra dik en 
de natte ruimtes uitgevoerd in 
kalkzandsteen.”
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Een bouwkundig hoogstandje 

Bouwen 2.0. Zo omschrijft Jan Bakker, eigenaar van Bakker Bouw en Onderhoud, de realisatie van het Afscheidshuys 
Valckenhorst, in opdracht van Orchis.

Architect van Es heeft Bakker betrokken bij dit uitdagende project, naar aanleiding van een eerder project in een 
dorp vlakbij Sliedrecht. “Daar hebben we een multifunctionele ruimte gebouwd aan een kerk, die ook voor 
opbaring gebruikt wordt.” De uitdaging bij project Valckenhorst zit hem volgens Bakker in de combinatie van een 
kleine oppervlakte met een diversiteit aan materialen en technieken, plus de hoge afwerkingseisen. Daarnaast was 
het bouwen middenin een woonwijk ook een logistieke uitdaging. Zo zijn de prefab kelder en de 32 meter lange 
balken voor de houten draagconstructie ‘s nachts aangevoerd, en werden de geleverde bouwonderdelen dezelfde 
dag of zo snel mogelijk gemonteerd.

Trots
Dat het ondanks de hoge eisen toch gelukt is om het project geheel naar wens en op tijd op te leveren, komt 
volgens de aannemer door de zeer soepele, nauwgezette samenwerking. Het bouwteam zat vanaf de start 
regelmatig bij de architect om tafel hoe lekkages, koudebruggen en dergelijke konden worden voorkomen. “De 
instelling van de bouwteamleden en de grote betrokkenheid van de opdrachtgever, heeft gezorgd voor een goede 
sfeer tijdens de bouw, en geleid tot een eindresultaat waar we enorm trots op zijn.” Door het niet-alledaags 
karakter van deze bouw mag dit uitvaartcentrum wat betreft de aannemer gerust een pareltje genoemd worden.

De draagconstructie 
van het hogere deel is 
gerealiseerd met circa 30 
meter lange, gelamineerde 
houten ligers.
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Strak metselwerk 

De gevels van uitvaartcentrum Valckenhorst zijn voor de helft afgewerkt met wit stucwerk en voor de andere helft 
met vakkundig metselwerk, uitgevoerd door Bakker Metselwerken. Zij hebben harde isolatie aangebracht en 
vervolgens het metselwerk. Dit bestaat uit strengpersstenen, Hilversums formaat, gemetseld in wildverband.

“Daarbij hebben we gebruik gemaakt van antracietkleurige metselmortel”, vertelt bedrijfsleider William Bakker. 
“Deze past mooi bij de dunne en strakke antracietkleurige stenen, en zo heeft het uitvaartcentrum de gewenste 
luxe en moderne uitstraling gekregen.” Die uitstraling is nog eens versterkt door de voegen na het metselen glad te 
strijken (tegelijk uitkrabben en doorstrijken van de voeg) met een pointmaster. Zo creëert de metselaar een 
zogenoemde verdiepte voeg en tegelijkertijd een mooie, vlakke afgestreken mortel. Pointeren wordt steeds vaker 
toegepast, zowel om esthetische, economische, als bouwkundige redenen. Bakker Metselwerken werkt met een 
vast team van deskundige en (blijvend) opgeleide metselaars, en biedt een totaalpakket aan voor de totale 
buitengevel. Van het leveren en bouwen van de steiger en het stellen van profielen en kozijnen, tot en met de 
afwerking van het voegwerk. Het bedrijf werkt met vaste partners en onderaannemers, die elk gespecialiseerd zijn 
op hun eigen onderdeel. Opdrachtgevers zijn kleine tot middelgrote aannemers, waarvoor projecten van 1.000 tot 
ruim 1 miljoen stenen worden verzorgd.

Rouwcentrum • Sliedrecht

stelwerk
lijmwerk
voegwerk

metselwerk
steigerwerk
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Art impression van basisschool 
SO Fier in Utrecht.

Ook aan de afwerking 
van de binnekant van 
het gebouw is veel 
aandacht besteed.

Het is een gebouw geworden 
waar nabestaande met een goed 
gevoel de laatste dagen met een 
overledene door kunnen brengen
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Jorritsma Bouw en Sijperda Verhuur

Jorritsma Bouw • Almere

slaan de handen ineen 
Jorritsma Bouw en Sijperda Verhuur gaan hun krachten bundelen met een innoverende samenwerking: sinds 1 februari 2020 
is de volledige materieelvloot van Jorritsma Bouw ondergebracht bij het verhuurbedrijf uit Sneek.  

Jorritsma Bouw en Sijperda Verhuur werken al jaren naar tevredenheid samen. In deze samenwerking bereiken wij nu een grote 
mijlpaal, die een ongekende stap is voor bouwend Nederland. De beide bedrijven zijn de eersten die op deze manier de handen 
ineen slaan. Het uitbesteden geeft Jorritsma Bouw synergievoordelen en de mogelijkheid om zich te focussen op hun corebusiness: 
100% bouwen. De overeenkomst is aangegaan voor een periode van vijf jaar met de mogelijkheid dit daarna te continueren. 

Nieuwe kennis 
Jorritsma Bouw en Sijperda Verhuur zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking een grote meerwaarde oplevert. Sijperda 
Verhuur gaat al in het voortraject meedenken over de bouwplaatsinrichting en het daarbij benodigde materieel. Het systeem 
dat daarvoor gebruikt wordt, geeft inzicht in wat er aan materieel per project op de bouwplaats aanwezig is. In dit systeem staat 
alle informatie, waardoor er (kosten)efficiënter gewerkt kan worden. Groot voordeel is ook dat Sijperda Verhuur 12 vestigingen 
heeft in de noordelijke helft van Nederland; het assortiment is ruim en er kan sneller over materieel worden beschikt. Vanwege 
de grootte van Sijperda Verhuur is er sprake van meer flexibiliteit, meer kennis, altijd goede kwaliteit en uitstekende producten 
waar mee gewerkt mag worden.

Jorritsma Bouw B.V.
Transistorstraat 7
1322 CJ Almere
036-548 0150

CO2-efficiëntie van transport 
Vanwege de regionaal georiënteerde dekking van Sijperda in Noord-Nederland zijn de afstanden naar de bouwplaatsen van 
Jorritsma Bouw korter. Daardoor is er sprake van efficiëntere transportbewegingen en wordt de CO2-uitstoot gereduceerd. Wij 
maken zo weer een stap richting een duurzamer bouwproces. 

Goede afspraken met werknemers Jorritsma Bouw 
De OR en de directie hebben met elkaar afgesproken dat in goed overleg medewerkers worden gedetacheerd of dat er naar een 
passende oplossing wordt gezocht.  We hebben daarna met iedereen afzonderlijk een gesprek gehad. Een deel van de collega’s 
zal worden gedetacheerd naar Sijperda en een aantal collega’s hebben de keuze gemaakt om te blijven. Zij hebben een passende 
functie binnen het bedrijf gekregen. 

Persbericht
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Sijperda Verhuur
Einsteinstraat 1
8606 JE Sneek
0515-745 010

Interne materiaaldienst Jorritsma Bouw 
wordt overgenomen door Sijperda Verhuur

Persbericht
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SO Fier is klaar voor de toekomst

Basisschool SO Fier • Utrecht

Het moderne 
schoolgebouw beschikt 
over alle noodzakelijke 
voorzieningen.
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SO Fier is klaar voor de toekomst

Tekst: Rien Tholenaar
Foto’s: EVA architecten 
uit Utrecht

Fijn leren, prettig werken
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“Met een vast bouwteam waar wij al 
meerdere projecten mee hebben 
gedaan, hebben wij als hoofdaannemer 
in opdracht van de Stichting Primair 
Onderwijs Utrecht in 11 maanden tijd 
een prachtig en volledig energieneutraal 
schoolpand neergezet.” Op SO Fier 
krijgen ruim 150 kinderen met 
gedragsproblemen speciaal 
basisonderwijs. Het nieuwe school-
gebouw dat door EVA Architecten uit 
Utrecht is ontworpen wijkt slechts op 
een paar punten af van een doorsnee 
basisschool. Zo heeft ieder leslokaal een 
eigen toiletruimte en een aparte ruimte 

Een impressie van de 
buitenkant van het pand.

Basisschool SO Fier • Utrecht

Bouwbedrijf BM van Houwelingen uit Hardinxveld-Giessendam is al ruim 55 jaar 
gespecialiseerd in het realiseren van woningbouwprojecten, schoolgebouwen en 
zorglocaties. “De realisatie van een compleet nieuwe basisschool voor speciaal 
onderwijs, SO Fier in Utrecht, is ook letterlijk gezien een schoolvoorbeeld van onze 
aanpak”, vertelt projectleider Derrick Flach. 

waar leerlingen zich terug kunnen 
trekken om rustig en geconcentreerd te 
werken. 

Functioneel en modern
Derrick: “Het zijn kinderen met een 
rugzakje die zoveel mogelijk op een 
normale manier onderwijs krijgen. Je ziet 
dat ook aan de indeling van de nieuwe 
school. Het is een modern en 
kindvriendelijk gebouw van 2 
verdiepingen. Er zijn in totaal 16 
leslokalen, 2 sportzalen en een aparte 
speelruimte. Daarnaast heeft SO Fier 
natuurlijk enkele kantoor- en 

vergaderruimten. Het is een functioneel 
ingericht en modern schoolgebouw 
waar het voor de kinderen fijn leren 
en voor de teamleden prettig werken 
is. Voor ons als bouwbedrijf is het een 
project zoals wij er al meerdere hebben 
mogen realiseren. Maar nu de school 
begin januari in gebruik is genomen, zie 
je toch weer hoe bijzonder zo’n 
bouwwerk uiteindelijk is.” 

Duurzame elementen
De projectleider van BM van 
Houwelingen kijkt met plezier terug op 
de start van de nieuwbouw van SO Fier, 
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Opdrachtgever
Stichting Primair Onderwijs Utrecht 
SPO, Utrecht

Architect
EVA architecten, Utrecht 

Bouwfysisch adviseur
Peutz, Zoetermeer

Constructeur
Alferink van Schieveen 
Ingenieursbureau B.V., Zwolle 

Hoofdaannemer
BM van Houwelingen BV, Hardinxveld-
Giessendam 

Staalconstructie
W. ten Ham Constructie B.V., Ede

Installaties
Brandsen Installatietechniek B.V., 
Barneveld

Metselwerk
Bouwbedrijf G. van Lopik BV, Well

Adviseur 
ICS Adviseurs BV, Rotterdam 

Bouwprogramma
Bouwen basisschool t.b.v. SO Fier

Bouwperiode
Januari 2019 - januari 2020 

Bruto vloeroppervlakte
2.926 m2

Aanneemsom:
 2 miljoen euro

begin februari 2019. “De kinderen van de 
school hadden tekeningen en brieven 
gemaakt waarin zij vertellen hoe hun 
leven er nu, in 2019, uitziet. Die zijn in 
een koker gestopt en onder de vloer van 
de nieuwe school gelegd als verankering 
van het tijdsbeeld waarin deze kinderen 

In het functioneel ingerichte 
gebouw is het voor de leeringen 
fijn leren en voor de teamleden 
prettig werken.

nu leven. Een ander bijzonder aspect 
is het speciale kunstwerk dat door een 
bijdrage van de gemeente Utrecht op het 
schoolplein is gerealiseerd. 
Van afvalmaterialen van het oude 
schoolgebouw, zoals kunststof 
regenpijpen, sloophout e.d. is een 

graafmachine gemaakt. Het is een 
duurzame en tastbare herinnering aan 
de bouwwerkzaamheden en een 
hartstikke leuk speeltoestel voor de 
kids.”
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Decentraal schoolventilatiesysteem 

Het realiseren van gebouwen die volledig energieneutraal zijn, is tegenwoordig de standaard. In deze 
doelstelling ligt dan ook meteen de grootste uitdaging en meerwaarde voor de medewerkers van 
Brandsen Installatietechniek. “Ook bij de nieuwbouw van basisschool voor speciaal onderwijs Fier in 
Utrecht zijn wij er in geslaagd om binnen het budget alle duurzame en energiezuinige voorzieningen te 
realiseren. En dat is met de alsmaar stijgende bouwkosten echt niet altijd eenvoudig”, stelt 
mede-eigenaar Berto van Vliet.

De belangrijkste bron van energie voor SO Fier zijn de 250 zonnepanelen die op het dak zijn aangebracht. 
Die voorzien volledig in de stroombehoefte van het moderne schoolgebouw. “Binnen de complete 
technische installatie en alle sanitaire voorzieningen, hebben wij het hele gebouw voorzien van een 
decentraal schoolventilatiesysteem. Zo’n systeem bestaat uit units die wij in elke aparte ruimte boven 
het systeemplafond hebben geplaatst. Via roosters wordt de luchtkwaliteit en de binnentemperatuur 
continu op peil gehouden. Zo’n geavanceerd systeem is niet alleen heel energiebesparend, het draagt 
ook nog eens bij aan een gezond leefklimaat. Het verzorgen en onderhouden van technische installaties 
voor scholen, industrie en zorg is onze specialisatie.”

Basisschool SO Fier • Utrecht

KENNIS, KWALITEIT, SNELHEID EN DAADKRACHT 

 

 

Brandsen Installatietechniek B.V. is 

een totaalinstallateur gericht op 

de nieuwbouw en renovatie van 

woning  en utiliteitsgebouwen. 

Opgericht als  bedrijf  gericht op 

sanitaire installaties heeft het  

bedrijf  zich  de afgelopen jaren  

ontwikkeld  tot  een 

middelgrote totaalinstallateur 

met een sterke focus op de 

realisatie van  geïntegreerde 

klimaatinstallaties voor de 

utiliteitsbouw. 

Tevens heeft Brandsen 

Installatietechniek B.V. een eigen 

servicedienst gespecialiseerd in 

periodiek onderhoud van  uw 

technische installatie(s).  Onze 

servicemonteurs staan 

bovendien klaar voor het  

verhelpen van  eventuele 

storingen.

Anthonie Fokkerstraat 89 3772 MP Barneveld

0342 - 401715 info@brandsen-installatietechniek.nl

Het adres voor al uw staalconstrukties, trappen 
en hekwerken voor hallenbouw, utiliteitsbouw, 

woningbouw scholen en kerken.

Radonstraat 8 | 6718 WS Ede | Tel: (0318) 57 24 76 | 
E-mail: construktie@tenham.nl | www.tenham.nl
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Hoge eisen aan constructiewerk 

Binnen het bouwteam dat garant stond voor de nieuwbouw en afwerking van basisschool SO Fier in 
Utrecht, was W. ten Ham Constructie uit Ede (Gelderland) verantwoordelijk voor de staalconstructie. 
“Zeker voor dit soort openbare ruimten, waar dagelijks veel mensen gebruik van maken, worden extra 
hoge eisen gesteld aan het constructiewerk”, stelt calculator Marius de Greef. 

Marius was direct vanaf de eerste berekeningen en het hele aanbestedingsproject bij de nieuwbouw van 
de school voor speciaal onderwijs betrokken. “Wij hebben als staalconstructiebedrijf veel ervaring in de 
utiliteitsbouw. In dit geval ging het om een redelijk zware staalconstructie met geïntegreerde liggers, 
bestaande uit losse onderdelen. In onze werkplaats worden de constructiedelen prefab gemaakt en op 
de bouwplaats zorgt ons montageteam voor het zorgvuldig in elkaar zetten van de hele stalen 
constructie. Onze constructie was net na de zomer gereed. Daarna startte de afbouw en afwerking van 
de Utrechtse basisschool.” W. ten Ham Constructie werkt ook in opdracht van particuliere klanten en 
woningbouwbedrijven, maar het accent ligt op grotere en zwaardere staalconstructies voor kantoren, 
fabrieken, scholen, zorginstellingen en openbare gebouwen.

Art impression van basisschool 
SO Fier in Utrecht.
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Bouwen onder hoogspanning

Bedrijfspand Van Mossel Automotive • Groningen

Toen de Groningse vestiging van Van Mossel Automotive herbouwd moest worden, nam het 
bedrijf een regionaal actieve aannemer in de arm. Bouwbedrijf Kooi uit Appingedam, een 
middelgrote aannemer, werkt voornamelijk in de noordelijke provincies. Bij de selectie van 
onderaannemers en leveranciers voor de realisatie van het project koos Kooi op zijn beurt ook 
weer zo veel mogelijk lokale partners.
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Bouwen onder hoogspanning

Tekst: Bert Vooijs

Het nieuwe pand van Van 
Mossel Automotive heeft 
door het vele glas een 
extra luxe uitstraling.

Nieuwbouw Van Mossel Automotive Groningen
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Bedrijfspand Van Mossel Automotive • Groningen

Aan de voorkant 
komt een prachtige 
nieuwe showroom voor 
Landrover en Jaguar.

Eerst moest een groot deel van het be-
staande pand worden gesloopt, een klus 
voor Pikkert Grond- en Sloopwerken. 
Medio 2019 kreeg Kooi het terrein tot zijn 
beschikking. Alleen de werkplaats stond 
er nog, aldus Vincent Eefting namens 
Bouwbedrijf Kooi: “Aan de ene kant 
bouwen wij een nieuwe werkplaats, aan 
de andere kant een Hyundai showroom 
en vóór het geheel verrijst een nieuwe 
showroom voor Landrover en Jaguar. 
Naar verwachting leveren we het geheel 
op in april 2020.”

Brandveiligheid als rode draad
Rode draad bij ontwerp en uitvoering is 
de locatie van het pand: Van Mossel is 
gevestigd onder een hoogspanningstracé. 
Alles wordt daarom in het werk gesteld 
om een zeer hoge brandveiligheid te 
garanderen. “We werken met brandwe-
rende vliesgevels, speciaal glas – prijzig 
en met een lange levertijd – en de staal-
constructie en het dak worden optimaal 
brandwerend uitgevoerd.” Alles geheel 
volgens de voorschriften van TenneT, de 
eigenaar van het hoogspanningstracé.  

Niet hoog werken maar ver reiken
Omdat de hoogspanningskabels slechts 
10 meter boven het maaiveld hangen, is 
Kooi bij de bouw onder het tracé beperkt 
in hoogte. Het ontwerp van 
Jacobs Architekten uit Eindhoven voor-
ziet in een gebouw van 5,5 meter hoog. 
Heien gebeurde daarom met kleine 
stalen buispalen. “Een telekraan konden 
we ook niet gebruiken, dus we hebben 
met verreikers gewerkt om de veiligheid 
te borgen. Je wilt zo’n hoogspanningska-
bel echt niet aanraken; dan gebeuren er 
ongelukken.”

3D scan
Omdat tegen de bestaande werkplaats 
aangebouwd moest worden, werd een 
3D-scan van dat gebouw samen met de 
nieuwbouw ingevoerd in een digitaal 
3D-model. “Zo hadden we zicht op de 
bouwkundige staat van de bestaande 
constructie en wisten we zeker dat alle 
aansluitingen klopten. Meten is weten; 
we gaan niet uit van aannames, maar 
van zekerheden.”

Luxe uitstraling
Jaguar, Landrover en Hyundai hebben 
ieder een eigen huisstijl. Die zie je overal 
terugkomen in de nieuwe showrooms. 
“Daarbij werken we samen met door Van 
Mossel ingehuurde bedrijven die de in-
richting verzorgen, bijvoorbeeld Explora 
uit Ede voor industriële apparatuur en 
installatiebedrijf Brekupa Technics uit De 
Meern. Die samenwerking verloopt heel 
goed. Ook omdat deze bedrijven, net als 
een aantal andere betrokkenen, vaker 
voor Van Mossel werken. Ze kennen het 
klappen van de zweep.” Over een paar 
maanden kan Van Mossel beschikken 
over een mooie, nieuwe Groningse ves-
tiging met een zeer luxe uitstraling door 
gebruik van veel glas.
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Hoendiep 297-1
9744 TA Groningen

Telefoon 050 551 5312
info@pikkertgrondwerken.nl
www.pikkertgrondwerken.nl

Slopen met begrensde 
werkhoogte
Voor de sloop van een groot deel van het 
bestaande gebouw verstrekte Van Mossel 
Automotive opdracht aan Pikkert Grondwerken uit 
Groningen. Duurzaamheid stond daarbij centraal. 

“Op de werkplaats na werd het pand volledig 
gedemonteerd”, vertelt directeur John Pikkert. 
“Eerst hebben we alles wat afgevoerd kon worden 
naar de stort, voorzichtig uit het gebouw gehaald. 
Dat gebeurde grotendeels met een rupskraan. In 
overleg met TenneT, eigenaar van het hoogspan-
ningstracé boven het gebouw, hebben we de 
maximale werkhoogte bepaald en de machine 
geaard om elektrocutie te voorkomen. In februari 
2019 startte de sloop. In mei waren we klaar.” 

Stofarm en trillingsvrij
Bij Pikkert werken 30 mensen. Het bedrijf verzorgt 
naast sloop en demontage ook levering en transport 
van onder meer grond, zand en grind voor bedrijven 
en particulieren. 

Pikkert werkt bij gedeeltelijke sloop zo veel 
mogelijk stofarm en trillingsvrij om de overblijvende 
gebouwdelen (hier de bestaande werkplaats) te 
ontzien. 

Grondwerk voor 
fundering en 
terreininrichting
Loon-, grondverzet- en koppensnelbedrijf 
S. Vogelzang & Zn. uit het Groningse Boerakker is
aangetrokken om vooral het grondverzet uit te
voeren bij Van Mossel Automotive. “Hydraulisch
koppensnellen – het afknippen van heipalen op
gelijke hoogte – was hier niet nodig omdat er
geheid was met relatief korte stalen buizen”, 
vertelt Sjoerd Vogelzang.

“Loonwerk doen we de laatste jaren niet zo heel 
veel meer, maar daar lagen bijna 70 jaar geleden 
wel onze roots.” Aan het eind van het bouwproces 
is Vogelzang bezig met terreininrichting rond het 
nieuwe bedrijfspand. “We maken de ondergrond 
geschikt voor verharding en leggen dan de 
bestrating aan. Aan het begin van de uitvoering, 
medio 2019, waren we betrokken bij het grondwerk 
voor de funderingen en legden we riolering aan 
rondom het gebouw.” 

De circa 40 medewerkers hebben de beschikking 
over een modern machinepark. Vogelzang werkt 
voornamelijk in de regio. “Groningen zelf, Friesland 
niet westelijker dan Drachten en Drenthe niet 
verder naar het zuiden dan Assen.”
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Bedrijfspand Van Mossel Automotive • Groningen

jmvandelft.nl

Secure voorbereiding maakt werken op 
afstand mogelijk 

Van Mossel Automotive werkt bij nieuw- en verbouw vaak met vaste leveranciers.  Zo werd gevelbouwer 
JM van Delft & zn. uit Drunen gevraagd de stalen kozijnen en de aluminium vliesgevel te leveren en monteren.

“Wij richten ons op lange termijnrelaties met leveranciers en klanten”, vertelt Danny van Spaandonk, projectleider 
bij JM van Delft & zn. “Dan is het altijd een eer wanneer je wederom wordt gevraagd om je kennis en ervaring in te 
zetten bij een nieuw project. Voor dit project leveren wij naast de aluminium vliesgevel ook brandwerende stalen 
kozijnen. Daarvoor zijn kant-en-klare sparingen gemaakt in de muren. Ons montageteam kan de kozijnen hierdoor 
direct monteren, wat ons werk ook weer gemakkelijker maakt.” 

Optimaal resultaat
De samenwerking met bouwbedrijf Kooi Appingedam en andere betrokkenen verloopt goed. Dat moet ook wel als 
je uit Drunen komt en in Groningen werkt. “Gezien de afstand is het belangrijk zaken secuur voor te bereiden en 
goed met elkaar te communiceren. Want je bent niet in een paar minuten op de bouwplaats. Met het hele team 
proberen wij hier constant mee bezig te zijn voor een zo optimaal mogelijk resultaat.”
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Veel lichtopbrengst door glazen panoramadeuren 

Een autoshowroom heeft altijd veel glas, zodat men ook van buiten kan zien wat er te koop is. In een 
autowerkplaats is het prettig om veel lichtopbrengst op de werkplek te genereren. Om dat waar te maken, 
verzorgde ALPHA Deuren Apeldoorn voor de nieuwbouw van Van Mossel 11 panoramadeuren en één brandscherm.

“Wij hebben de opdracht samen met Bouwbedrijf Kooi mogen uitvoeren”, vertelt Peter Rombout van ALPHA Deuren 
Apeldoorn. “Van Mossel is bekend met onze deuren. Zij hebben diverse vestigingen verspreid over het land en 
hebben ook hier gekozen voor ALPHA. “Qua uitstraling is het een mooi gebouw geworden. Strak vormgegeven 
en dankzij de volledig beglaasde panoramadeuren is er inpandig veel lichtopbrengst, vooral in de werkplaats. De 
deuren hebben een modern design waar Van Mossel veel plezier van zal gaan hebben, hoogwaardige kwaliteit die 
perfect past voor deze toepassing.”

Van a tot z
ALPHA is gespecialiseerd in bedrijfsdeuren zoals overheaddeuren in alle soorten en maten, snelloopdeuren en 
branddeuren, maar ook laad- en lossystemen voor de logistieke sector. “Wij zijn een geoliede projectorganisatie en 
ontzorgen onze opdrachtgevers van A tot Z, dus van engineering tot en met montage en inbedrijfstelling. 
Afspraken maken, samenwerken, knowhow en kwaliteit, dat hebben wij hoog in het vaandel staan.”

In totaal 11 
panoramadeuren zorgen 
voor veel lichtopbrengst, 
met name in de 
werkplaats.
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         Industrieel            Antislip      Vloeistofdicht 

  Decoratief            Emissievrij                Antistatisch 

J.A. Koningstraat 21  9672 AC Winschoten  

Tel: (0597) 42 28 00  | www.verbionvloeren.nl  

De bodem tot succes...  

Wij maken uw vloer met veel plezier 

Bedrijfspand Van Mossel Automotive • Groningen

T E G E L  P R O J E C T E N

Epoxy vloeren, gegoten en getroffeld 

In de nieuwbouw van het Groningse bedrijfspand van Van Mossel Automotive is Verbion Vloeren uit Winschoten 
verantwoordelijk voor het gieten en storten van twee soorten epoxyvloeren. Egbert Kruize werkt sinds 1975 bij 
Verbion. Eerst in de uitvoering, later op kantoor en als partner. Sinds 2012 is hij 100% eigenaar van het bedrijf. 

Bij van Mossel verzorgt Verbion de werkvloeren. Egbert: “Wij maken bijna 800 m2 epoxy gietvloer van twee 
millimeter hoogte voor de werkplaats. Die epoxy is zo dun dat hij gegoten kan worden.” Voor de wasplaats is een 
sterkere vloer onder afschot nodig, met een opstaande rand. “Daar maken we een epoxy troffelvloer; epoxy met een 
hogere vullingsgraad. Die vloer wordt 5 tot 8 mm dik, want hij moet veel kunnen hebben zonder te gaan lekken.” 

Hoewel Verbion uit het Groningse Winschoten komt, maakt het vloeren door het hele land: “De laatste tijd onder 
meer in Vlissingen en in Lijnden bij Eindhoven. We komen overal!” We, dat is een team van intern opgeleide 
vakmensen dat met oog voor veiligheid en milieu de vloeren maakt voor zowel bedrijven als particulieren.
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Opdrachtgever
BEE Investments, Waalwijk

Architect
Jacobs Architekten, Eindhoven 

Constructeur
Vissers & Vissers, Venlo 

Hoofdaannemer
BV Bouwbedrijf Kooi, Appingedam 

Grondverzet
S. Volgelzang & Zn, Boerakker

Grondwerk
Pikkert Grondwerken, Groningen

E- en W-installaties
Brekupa Technics, De Meern

Staalbouw
Metaalbouw TSV, Nieuw-Buinen

Sloop bestaande gebouwen 
Pikkert Grondwerken, Groningen 

Deuren
ALPHA Deuren, Apeldoorn

Vloeren
Verbion Vloeren, Winschoten

Glas
Glas-Idee, Emmen

Gevelbouw
JM van Delft & Zn , Apeldoorn

Tegelwerk
Maas tegelvloeren, Purmerend

Bouwprogramma
Bouw van werkplaats en showrooms 
t.b.v. Van Mossel Automotive

Bouwperiode
Juni 2019 - mei 2020 

Bruto vloeroppervlakte
2.600 m2

Bouwkosten:
2,9 miljoen euro. Inclusief installaties 
en terreininrichting

Levelsysteem voor vlak resultaat 

Het tegelwerk voor Van Mossel Automotive Groningen is in handen van Dimart Tegelprojecten, een in Duitsland 
gevestigd bedrijf dat gespecialiseerd is in grote tegelprojecten. Half februari jl. startte Dimart met het betegelen 
van wanden in sanitair, kantinekeuken en werkplaats. Vervolgens komt de vloer van de Hyundai-showroom aan de 
beurt. Begin april volgt de showroom van Jaguar en Landrover. 

Tom Maas, mede-eigenaar van Dimart, heeft acht jaar ervaring in tegelwerk, zijn compagnon zelfs 25 jaar: “We zijn 
enkele jaren geleden gestart in Duitsland, maar al snel dienden zich ook Nederlandse klanten aan uit ons netwerk. 
Samen met Bouwbedrijf Kooi schreven we in op de aanbesteding voor Van Mossel. Daar zijn we nu aan het werk. 
In totaal betegelen we er ongeveer 2.400 m2 vloer en wand.” 

Voor grote vloeroppervlakken gebruikt Dimart een ‘levelsysteem’ dat zorgt dat op de veelal gevlinderde beton-
vloeren een mooi vlak resultaat wordt bereikt. Naast autoshowrooms betegelt Dimart ook veel supermarkten. 
“Poiesz en Albert Heijn zijn vaste klanten bij ons. Dit jaar doen we tientallen AH-winkels en een aantal autoshow-
rooms van verschillende merken. In zo’n supermarkt realiseren we een productie van ongeveer 1.000 m2 per dag!”
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Bouwbedrijf Berghege geeft

Bedrijfspand REV IT • Oss

De nieuwbouw heeft 
een stoere, industriële 
uitstraling.

gas bij nieuwbouw REV’IT
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Bouwbedrijf Berghege geeft

Tekst: Rien Tholenaar

‘Stoer, flitsend en strak’
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Bedrijfspand REV IT • Oss
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Op dit moment zit REV’IT verspreid 
over meerdere locaties in Oss. Nadat de 
nieuwbouw in de zomer van 2020 is op-
geleverd, zullen alle bedrijfsactiviteiten 
op één locatie gecentraliseerd worden. 
“De nieuwbouw bestaat uit een modern 
kantoor van 3 verdiepingen en een groot 
warehouse van circa 4.500 m2. Bijzon-
der aan het pand is dat de ruwbouw 
ook meteen de afbouw is. Dat geeft het 
geheel een stoere en industriële 
uitstraling.” De projectleider wijst tevens 
op de geheel onzichtbaar weggewerkte 
verbindingen van de staalconstructie en 
de naadloze verbinding tussen de staal-
constructie en de vliesgevel. “Daardoor 
sluiten de glazen panelen direct aan op 
het staal. Dat is echt precisiewerk.”

Hecht teamwork
Bij dit bouwproject werkt Bouwbedrijf 
Berghege voor het eerst nauw samen 

Sinds de zomer van 2019 wordt op Industrieterrein Vorstengrafdonk in Oss met man 
en macht gewerkt aan een nieuw kantoor en warehouse voor REV’IT. 
Bouwbedrijf Berghege uit Oss is als bouwkundig hoofdaannemer betrokken bij de 
nieuwbouw voor de bekende producent van motorkleding. “Het is een prachtig 
ontwerp van Architectenbureau cepezed BV waar wij samen met onze bouwpartners 
onze tanden in kunnen zetten”, vertelt projectleider Pieter Bongers.

De verbindingen van de 
staalconstructie worden geheel 
onzichtbaar weggewerkt.

met Van Delft Installatie BV uit Nieuw-
kuijk. “Zij zijn verantwoordelijk voor 
het complete installatiewerk. Hieronder 
vallen onder andere alle zonnepanelen 
waar de daken van het kantoor en het 
warehouse mee vol gelegd zijn. Hierdoor 
voorziet REV’IT straks voor het grootste 
gedeelte in de eigen elektriciteits-
behoefte.” De onderlinge samenwerking 
bevalt volgens Bongers prima. “Voor het 
grootste gedeelte werken wij ook hier 
weer met een hecht team van 
onderaannemers waarmee wij al talloze 
projecten hebben gedaan. Dat werkt echt 
geweldig lekker.”

Licht en esthetisch
Bij motorkleding denk je meteen aan 
kernwoorden als ‘stoer, flitsend en strak’. 
Deze aspecten zijn dan ook volledig van 
toepassing op het ontwerp van 

Architectenbureau cepezed BV uit Delft. 
Blikvanger in het nieuwe hoofdkantoor 
van REV’IT! is zonder meer de 
vliesgevel, ook wel gordijngevel of 
glasgevel genoemd. “De vliesgevel 
bestaat uit duurzame trippel beglazing 
met een lage U-waarde. Deze sluit door 
middel van een glas-glasvezelverbinding 
aan op de lichtstraat. De lichtstraat is 
op zijn beurt weer voorzien van zon-
werende beglazing om opwarming in 
de zomer te beperken. Het is echt een 
goed doordacht systeem. Stevig, licht en 
esthetisch.”
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Precisiewerk 

Metaalbouw Vloet Mill BV tekent voor de bijzondere staalconstructie voor de nieuwbouw van het 
hoofdkantoor en warehouse voor REV’IT! in Oss. Een uitdagend project maar het is hen zeker 
toevertrouwd: “Het engineren, fabriceren en monteren van staalconstructies en trappen is waar wij 
letterlijk ijzersterk in zijn”, aldus directeur-eigenaar Louis Vloet.

Naast de eigen opdrachten (gericht op zowel de particuliere als de zakelijke markt) werkt het bedrijf 
van Louis Vloet ook veelvuldig in opdracht van hoofdaannemers. “Bouwbedrijf Berghege is één van onze 
vaste opdrachtgevers. Met hen hebben wij onlangs onder meer het nieuwe en hypermoderne 
trainingscomplex van Feijenoord in Rotterdam gebouwd. 

De uitdaging in de staalconstructie voor de nieuwbouw voor REV’IT! had betrekking op een aantal zaken. 
Het is met ruim 500 ton een stevige constructie en met name de toepassing van een grote glasvliesgevel 
vraagt van ons als constructeur extra aandacht. De blinde verbinding van de glasvliespanelen met het 
staal vergt uiterste nauwkeurigheid. Met dit soort precisiewerk kunnen wij ons onderscheiden. Wij gaan 
graag voor het totaalplaatje en dat komt in dit project wat ons betreft weer volledig tot uitdrukking.”

Het leukste
installatiebedrijf 
van Brabant!

www.werkenbijvandelft.nl

sollicitatie@vandelftgroep.nl

Wij zijn per direct op zoek naar jonge enthousiaste aankomend 
(constructie)tekenaars en projectleiders. Een leer-werk traject en interne opleiding 

behoren tot de mogelijkheden. Interesse? Bel of mail naar 0485-455364 of 
info@metaalbouw-vloet.nl

Bedrijfspand REV IT • Oss
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Veel vakwerk Van Delft Groep is 
onzichtbaar
De werktuigbouwkundige en elektrische installatie van het nieuwe hoofdkantoor en warehouse van 
motorkledingproducent REV’IT! uit Oss zijn voorzien van de nieuwste snufjes. “Het is gewoon jammer 
dat je het meeste van ons vakmanschap bij oplevering niet meer ziet”, lacht Maechel van Beek, 
teammanager van de Van Delft Groep. “In het modern vormgegeven industriële gebouw diende het 
installatiewerk zorgvuldig weggewerkt te worden. Wat in het zicht zit is puur design.”

Totaalinstallateur
Bij de Van Delft Groep uit Nieuwkuijk – het installatiebedrijf dat dit jaar 125 jaar bestaat – zijn 
duurzame en energiezuinige toepassingen vanzelfsprekend geworden. “Dat het hele dak bij het nieuwe 
bedrijfspand van REV’IT! vol ligt met zonnepanelen en het pand zonder aardgas wordt verwarmd, is in de 
huidige tijd niet echt vernieuwend. Als totaalinstallateur zijn dit soort zaken meer regel dan 
uitzondering. Zeker bij alle nieuwe installaties gaan wij uit van de hoogste standaard in duurzaamheid 
en energiebesparing.” De Van Delft Groep is bij het nieuwbouwproject van REV’IT! één van de 
hoofdaannemers. “Ons bedrijf is als zodanig verantwoordelijk voor de complete technische installatie. 
Vanaf het leiding- en kabelwerk in de fundering tot en met de oplevering zijn wij bij de bouw betrokken.” 

Het gebouw heeft een stoere, 
industriele uitstraling.
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De nieuwbouw omvat tevens 
een kantoor van 3 verdiepingen.

jmvandelft.nl

Hoendiep 297-1
9744 TA Groningen

Telefoon 050 551 5312
info@pikkertgrondwerken.nl
www.pikkertgrondwerken.nl

Bedrijfspand REV IT • Oss
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Opdrachtgever
REV’IT! Sport Internationaal, Oss

Architect
Architectenbureau cepezed BV, Delft 

adviseur
VR Bouwmanagement, Lith

Constructeur
Aveco de Bondt, Eindhoven 

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Berghege, Oss 

Installatie adviseur
K + Adviesgroep BV, Echt

Installateur
Van Delft Groep, Nieuwkuijk

Gevelbouw
JM van Delft & Zn, Drunen

Staalconstructie 
Metaalbouw Vloet Mill BV, Mill 

Staalmontage 
Hektracon, Vorstenbosch 

Bouwprogramma
Bouwen kantoor en warehouse t.b.v. 
REV’IT Sport Internationaal

Bouwperiode
Zomer 2019 - februari 2020 

Bruto vloeroppervlakte
4.500 m2

REV’IT! voorziet straks voor 
het grootste gedeelte in de eigen 
elektriciteitsbehoefte.
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Markant en duurzaam  bedrijfspand

IFB Filtertechniek • Brielle

All-electric en met optimale isolatie

Industriebouw • februari 2020 • 56



Markant en duurzaam  bedrijfspand

Tekst: Margot Visser

Het is zo niet zichtbaar, maar 
door de plint aan de onderkant 
van de bedrijfshal te laten 
doorlopen tot in het dak van het 
kantoor, wordt de samenhang 
tussen beide delen benadrukt.

voor IFB Filtertechniek
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IFB Filtertechniek • Brielle

Complete constructie-
adviezen
Tekenen, rekenen én begeleiden vanaf voorlopig 
ontwerp tot oplevering behoort tot het 
takenpakket van elk van de acht constructeurs van 
De Vries Konstruktieburo B.V. uit Gouda, dat de 
constructieve adviezen, tekeningen en 
berekeningen verzorgde voor de nieuwbouw van 
IFB Filtertechniek. 

“Dat allround aspect is wat mijn werk leuk maakt”, 
vertelt constructeur Mark Kok. “Van het 
offertestadium tot en met de uitvoering ben ik 
betrokken bij een project. Voor de opdrachtgever is 
het prettig dat hij één aanspreekpunt heeft en dus 
snel antwoord krijgt op zijn vragen.” 

Hoogterestrictie
De moeilijkheid in het ontwerp voor IFB 
Filtertechniek zat vooral in het kantoorgedeelte. 
“Met een hoogterestrictie van 10 meter was het 
flink puzzelen in het 3D-model om, in combinatie 
met het gewenste installatiepakket, op alle 
verdiepingen te kunnen voldoen aan de eis ten 
aanzien van de minimale vrije hoogte. Door 
intensief overleg met de architect en aannemer 
hebben we dat goed opgelost.”

     
      
    


0186 - 618765

www.vandongen-schilderwerk.nl

Met hart voor het 
schilderwerk
Snel een groot team samenstellen dat schilderwerk 
met vakmanschap uitvoert, is geen probleem voor 
Van Dongen Schilderwerk. 

Het schildersbedrijf uit Oud-Beijerland ging dan 
ook graag in op de vraag van aannemer 
Middelwateringbouw om alle wanden en kozijnen 
van het nieuwe bedrijfspand van IFB Filtertechniek, 
in totaal 2.000 m2, van een mooie verflaag te 
voorzien. 

Gladde,strakke muren
“Ze wilden gladde, strakke muren. We hebben 
daarom eerst Renovlies aangebracht en daarna 
gesausd met afneembare latex, op elke verdieping 
een andere kleur”, vertelt oprichter en eigenaar Ad 
van Dongen. 

Vijftien jaar geleden startte hij zijn bedrijf alleen. 
Inmiddels is het uitgegroeid tot een middelgroot 
bedrijf met 25 medewerkers in vaste dienst. “Zij 
zijn onze kracht, het zijn allemaal mensen uit de 
regio die weten wat wij met kwaliteit bedoelen. We 
zorgen voor opleiding en bijscholing en kunnen zo 
onze hoge kwaliteitsstandaard blijven waarmaken.”
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Luchtfilterfabrikant IFB Filtertechniek hecht veel waarde aan duurzaamheid. Bij het ontwerp van het nieuwe 
bedrijfspand stond dat aspect dan ook centraal. Het resultaat is een ‘all electric’ pand met een EPC van 
nul, dat bovendien fraai oogt door het markante gevelontwerp met grote luifel. Slechts 10 maanden had 
aannemingsbedrijf Middelwateringbouw B.V. nodig om dit project te realiseren.

Vanwege groeiende omzetten had IFB 
Filtertechniek B.V. een groter 
bedrijfspand nodig met meer ruimte 
voor opslag, productie en kantoor-
faciliteiten. Op industrieterrein 
Seggelant in Brielle vond het 
familiebedrijf een geschikte locatie. 
Architectenbureau Topos B.V. uit 
Waddinxveen maakte een ontwerp met 
duurzaamheid, een comfortabele 
werkomgeving en een fraaie en 
markante uitstraling als voornaamste 
uitgangspunten.

Bouwteam
Middelwateringbouw B.V. uit Rotterdam-
Nesselande verkreeg de opdracht voor 
dit in bouwteamverband gerealiseerde 
project. “Zowel de voorbereiding als de 
bouwtijd was kort”, vertelt Arjan Kraak 
enthousiast. “In maart 2019 zijn we 
begonnen en begin januari 2020 hebben 

we het project opgeleverd. Ondanks die 
krappe planning was de opdrachtgever 
zeer tevreden over zowel de geleverde 
kwaliteit als de samenwerking. Dat 
streven we altijd na; hoge kwaliteit, 
betrouwbaarheid en afspraken nakomen 
staan bij ons centraal.”

Optimale isolatie
De nieuwbouw is circa 3.900 m2 groot. 
Het voorste gedeelte van circa 900 m2 
bestaat uit kantoren en het achterste 
gedeelte is een grote bedrijfshal van 
3.000 m2. De constructie bestaat uit een 
stalen skelet, bekleed met sandwich-
panelen. Met een RC-waarde van 6 zijn 
deze extra goed geïsoleerd. Bijzonder 
is dat niet alleen de kantoorruimte 
maar ook de loods met deze panelen is 
bekleed. Door de plint aan de onderkant 
van de bedrijfshal te laten doorlopen tot 
in het dak van het kantoor, wordt de 

samenhang tussen beide delen 
benadrukt. Het pand is all electric en dus 
gasloos. 450 Zonnepanelen op het dak 
zijn goed voor 80% van de stroom-
behoefte. Overal in het gebouw is 
LED-verlichting in combinatie met 
bewegingssensoren en daglichtregeling 
aangebracht en buiten staat een aantal 
laadpalen met zonnepanelen.
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IFB Filtertechniek • Brielle

Prettig werken
Naast duurzaamheid stelt IFB Filter-
techniek ook hoge comforteisen aan 

het pand. Zo is er veel aandacht besteed 
aan het realiseren van een optimaal 
binnenklimaat. En de inrichting is erg 

fraai, vindt Kraak. “Door het warme 
kleurgebruik en hoge afwerkingsniveau 
heeft het een mooie uitstraling. Er zijn 
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bovendien wat extra dingen toegevoegd, 
zoals een ingebouwde Playstation in de 
kantine en een inpandige fitnessruimte. 

Ook is er een grote buitenruimte met 
design banken. Dat maakt het voor de 
medewerkers prettig werken.”

Het pand oogt fraai door het 
markante gevelontwerp met 
grote luifel.
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PLAFONDS & WANDEN

WWW.LEENDERTJANSE.NL

PLAFONDS  |  WANDEN  |  AFTIMMERWERK
Waalsmondelaan 5  l  Alblasserdam  l  T 06-17599990  l  info@leendertjanse.nl

IFB Filtertechniek • Brielle

Transportstraat 51
Bergambacht
Tel. 0182 - 34 16 94

magnavloeren.nl

kunstharsvloeren
projectstoffering
dekvloeren

Perfecte match 
vloerafwerking en 
dekvloer
“Zorg ervoor dat je vloerafwerking en dekvloer 
goed op elkaar afstemt”, is de boodschap van Marko 
Verbeek van Magna Vloeren B.V uit Bergambacht. 

Hij ziet vaak genoeg dat dit niet gebeurt, 
waardoor er achteraf kosten gemaakt moeten 
worden om de dekvloer alsnog geschikt te maken 
voor de gekozen vloerafwerking. Doordat Magna 
Vloeren beide expertises in huis heeft, is een op-
drachtgever verzekerd van een goed 
eindresultaat. 

“We zitten het liefst in een vroeg stadium bij de 
klant aan tafel om een passend advies uit te 
kunnen brengen”, zegt Verbeek, de derde 
generatie alweer van het in Bergambacht 
gevestigde familiebedrijf. 

Voor het nieuwe bedrijfspand van IFB 
Filtertechniek in Brielle legde de vloerenspecialist in 
totaal 900 m2 PVC-stroken en betonlook 
tapijttegels van Desso/Tarkett. Deze fraaie 
vloerafwerkingen werden aangebracht in de 
kantoor- en verkeersruimtes en de kantine.

Het nieuwe pand 
is sinds januari jl. 
volledig in bedrijf.
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Het gebouw is niet alleen 
duurzaam maar biedt ook nog 
eens een zeer comfortabele 
werkomgeving voor de 
medewerkers.

Plafonds met uitstraling 

Dat er veel aandacht is besteed aan de inrichting van het nieuwe bedrijfspand van IFB Filtertechniek in Brielle, is 
ook terug te zien in de plafonds. Qua systeemplafond is gekozen voor een tegel met een wat luxere uitstraling; de 
doorzaktegel Rockfon Blanca. 

“Dit systeem heeft matwitte profielen. Net wat meer trendy dan de standaard glanzende”, vertelt Leendert Janse 
van Leendert Janse Afbouw. Het afbouwbedrijf uit Alblasserdam zette alle plafonds in de nieuwbouw, in totaal 
ruim 1.000 m2. Naast de systeemplafonds leverde hij ook 3 plafondeilanden voor de kantine. “Ook deze zijn 
gekozen vanwege hun hoogwaardige uitstraling. Ze worden steeds vaker toegepast in vooral de bedrijfsmatige 
markt.” 

Leendert Janse Afbouw kan alle soorten plafonds zetten; vaste, systeem-, Luxalon (aluminium) en 
plafondeilanden. Ook wanden zetten en aftimmerwerk behoort tot het dienstenpakket. Scholen, ziekenhuizen, 
kantoren, bedrijfspanden en winkels vormen het werkgebied van deze afbouwspecialist. Middelwateringbouw B.V. 
is een opdrachtgever met wie hij al jaren naar tevredenheid samenwerkt. “Met meer dan 13 jaar ervaring weet ik 
wat belangrijk is in het afbouwen. Kwaliteit leveren en afspraken nakomen, dat streef ik altijd na.”
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ANIVERS THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER A LAZY DOG.
THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER A LAZY DOG.

THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER A LAZY DOG.

META PRO THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER A LAZY DOG.
THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER A LAZY DOG.
THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER A LAZY DOG.

© MM DESIGN

PANTONE 7468UPANTONE 1665U

Uw nieuwe
tegelvloer?
ons vakmanschap!
We komen graag bij u langs voor 
een oriënterend gesprek!

ANIVERS THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER A LAZY DOG.
THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER A LAZY DOG.

THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER A LAZY DOG.

META PRO THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER A LAZY DOG.
THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER A LAZY DOG.
THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER A LAZY DOG.

© MM DESIGN

PANTONE 7468UPANTONE 1665U

0184 - 61 19 17

Bel voor een vrijblijvende 
scherpe offerte naar 

www.slingerlandtegels.nl

Perfect afgewerkte 
keramische vloeren 
en wanden
IFB Filtertechniek heeft kosten noch moeite 
bespaard om het nieuwe bedrijfspand een
bijzondere uitstraling te geven. Daar hoort een 
hoog afwerkingsniveau bij, ook qua tegelwerk. 
Dit werd verzorgd door Tegelzettersbedrijf 
Slingerland uit Hardinxveld-Giessendam.

Bij IFB Fitertechniek is 77 m2 aan vloertegels (Coem 
cotto cemente lichtgrijs, 60,4 bij 60,4 cm) en 166 
m2 aan wandtegels (Coem cotto cemente lichtgrijs, 
120,8 bij 60,4 cm) geplaatst. “Keramische tegels 
zijn ideaal”, vertelt Corine Slingerland. “Ze zien er 
precies hetzelfde uit als natuursteen - wat vroeger 
vaak werd gebruikt - en daarnaast zijn ze ook nog 
eens voordeliger, duurzaam en makkelijk in 
onderhoud.” Corine is het eerste aanspreekpunt 
voor de klanten. “Wij leveren alle merken en 
kunnen desgewenst ook adviseren over de best 
passende oplossing. De tegels worden altijd gelegd 
door mijn man of mijn zoon Arie. We houden dat 
bewust in eigen hand om kwaliteit te kunnen 
garanderen. In het geval van IFB is er een nalevering 
geweest als gevolg van een communicatiefoutje. 
Daar doen wij niet moeilijk over, die persoonlijke 
service vinden we niet meer dan normaal.”

Goedereede
Glas & kunststof

0187-492648

Goes
Showroom

0113-227766

Oud-gastel
Aluminium

0165-322262

Glas & kunststof

Aluminium

Showroom

Goemaat heeft zich gespecialiseerd in het 
produceren, leveren en monteren van alle soorten 

glas kozijnen van kunststof en aluminium.

www.goemaat.nl

Totaaloplossingen in 
kozijnen en beglazing
“Moet er een kozijn in, dan kunnen wij het leveren.” 
Als specialist in alle soorten glas en aluminium en 
kunststof kozijnen werd Goemaat Aluminium B.V. 
uit Oud-Gastel door aannemer Middelwatering-
bouw ingeschakeld om het nieuwe bedrijfspand 
van IFB Filtertechniek van aluminium kozijnen te 
voorzien. 

Doordat Goemaat de productie in eigen hand heeft, 
kon een snelle doorlooptijd worden 
gerealiseerd. “We kunnen binnen 8 tot 10 weken 
leveren. Doordat we met eigen monteurs werken, 
zijn we bovendien flexibel in de uitvoering”, vertelt 
Jolanda Hasselmeijer. 

Innovatiekracht en een hoge kwaliteitsstandaard 
kenmerken het bedrijf. Alle aluminium kozijnen van 
Goemaat zijn voorzien van het VMRG keurmerk, 
waarmee ze voldoen aan het bouwbesluit en de 
CE-markering. 

Goemaat Aluminium B.V. heeft naast de 
hoofdlocatie in Oud-Gastel, waar tevens de 
productiefaciliteit staat, nog een vestiging in
 Goedereede (productie van kunststof kozijnen en 
glas) en een showroom in Goes. 
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Opdrachtgever
IFB Filtertechniek BV, Brielle

Architect
Topos bv, Waddinxveen 

Constructeur adviseur
De Vries Konstructieburo, Gouda

Hoofdaannemer
Aannemingsbedrijf 
Middelwateringsbouw BV, 
Rotterdam-Nesselande 

Installaties
Barth Installatietechniek B.V., 
‘s-Gravendeel 

Betonvloeren
BetonBouw West B.V., Rozenburg

Vloeren 
Magna Vloeren BV, Bergambacht

Tegelwerk
Tegelzettersbedrijf J. Slingerland BV, 
Hardinxveld-Giessendam

Dak-en gevelbekleding
Hardeman Van Harten BV, Lunteren

Systeemplafond 
Leendert Janse Afbouw, Alblasserdam

Schilderwerk 
Van Dongen schilderwerk, 
Oud-Beijerland 

Kozijnen, ramen en deuren 
Goemaat Aluminium, Goedereede

Bouwprogramma
Bouwen kantoor en bedrijfshal 
t.b.v IFB Filtertechniek

Bouwperiode
Maart 2019 - januari 2020 

Bruto vloeroppervlakte
3.900 m2

Aanneemsom:
 2 miljoen euro

De grote bedrijfshal in het 
achterste gedeelte beslaat 
3.000m2. 
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Twee  nieuwe
DC De Ruif & De Braak • Oud-Gastel & Roosendaal

Een impressie 
van DC De Ruif 
te Oud-Gastel.
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Twee  nieuwe
Tekst: Marcel Migo

West-Brabantse DC’s

klaar voor oplevering en gebruik
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UW PROJECTMANAGER VOOR AL UW

DISTRIBUTIECENTRA ONTWIKKELINGEN / VASTGOED

Progam Bouwmanagement is

adviseur bij vele duurzame

projecten. Keurmerken als

BREEAM, WELL of het

energielabel worden

veelvuldig ingezet om de

duurzaamheid van het

gebouw aan te tonen.

Benieuwd wat we voor u

kunnen betekenen?

UW  ADVISEUR ,  OOK  BIJ

GEZONDE  PROJECTEN

WWW .PROGAM .NL

PROGAM Bouwmanagement is hét onafhankelijke

bouwadviesbureau voor de vastgoedsector,

projectontwikkeling en de private sector.

 

Vanaf (pre-) initiatief tot en met de exploitatiefase

begeleidt PROGAM Bouwmanagement

complete bouwtrajecten. 

 

Meer weten? 

 

Neem contact op met Dick Vink

d.vink@progam.nl of bel 078 681 8022

DC De Ruif & De Braak • Oud-Gastel & Roosendaal

De ruimte in DC De Ruif kan 
naar wens in verschillende 
compartimenten worden 
opgedeeld.
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Op bedrijventerrein Borchwerf I en II, in het grensgebied van de gemeenten Roosendaal en Halderberge, 
pal aan de A17, verrijzen momenteel verscheidene distributiecentra. PROGAM Bouwmanagement B.V 
begeleidt de bouw- en ontwikkelingprocessen van DC De Ruif (Oud-Gastel) en DC De Braak (Roosendaal). 
Twee verschillende projecten met twee compleet verschillende bouwteams. Beide projecten blinken uit in 
duurzaamheid, zijn uitermate flexibel van opzet en zijn ontwikkeld door Van Dam Invest uit Noordwijk.

DC De Ruif mag dankzij de 
bijzondere vormgeving van 
de gevels gezien worden.

“Het eerste wat in het oog springt, is 
natuurlijk de buitenzijde”, vertelt 
projectmanager Dick Vink van PROGAM 
Bouwmanagement. “Beide 
distributiecentra onderscheiden zich in 
architectuur waar het ontwerp van ver-
schillende architectenbureaus zijn.” 
De Ruif is een ontwerp van Convex 
Architecten en De Braak werd door 
Stripes Architects ontworpen. “Heel mooi 
en bijzonder aan De Braak is bijvoor-
beeld een band van wit aluminium 
composiet die over de gehele gevel 
doorloopt, van de opslagruimten tot 
boven de raampartijen van het kanto-
rengedeelte. De gevels zijn voorzien van 
hoogwaardige geïsoleerde materialen. 
“Vaak worden DC’s gezien als lelijke 

dozen, maar deze DC’s mogen echt 
gezien worden.”

BREEAM 
“Wij begeleiden projectmatig bouw- en 
ontwikkelingprocessen, vanaf het 
huisvestingvraagstuk tot en met de 
oplevering. Meestal gaat het om 
utiliteitsprojecten, waaronder de laatste 
jaren relatief vaak - distributiecentra.” 
In het geval van DC de Braak was de 
voorfase een spannende. Er moest 
namelijk eerst een uitgebreid 
bommenonderzoek plaatsvinden, omdat 
het gebied tijdens de Tweede 
Wereldoorlog hevig gebombardeerd is. 
“Gelukkig heeft het geen vertraging 
opgelopen en troffen we geen bommen 

en is de bouw zelf vervolgens heel soepel 
verlopen.” PROGAM Bouwmanagement is 
gespecialiseerd in het aansturen van 
verduurzamingsprocessen. “We 
realiseren zowel BREEAM- als WELL 
Building-certificaten.” In het geval van 
De Ruif en De Braak gaat het om 
BREEAM. Voor DC De Braak betrof het 
Outstanding en voor DC De Ruif het 
Very Good-certificaat. “Dat is sowieso 
al bijzonder en in deze regio echt nog 
uniek, daarmee lopen we dus voorop. 
Ook bijzonder is de engineering van de 
zonnepanelen, die is namelijk direct 
meegenomen bij de bouw en hoeft dus 
niet pas maanden later te worden 
gerealiseerd.”
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Flexibel en circulair
De oplevering van beide complexen is 
bijna gelijktijdig voorzien, in maart. 
Op dit moment is nog niet bekend welke 
bedrijven zich in de twee DC’s gaan 
vestigen, maar de gebouwen zijn 

dermate multifunctioneel opgezet, dat 
ze voor zeer uiteenlopende partijen 
interessant zijn. “De ruimten kunnen 
naar wens in verschillende compar-
timenten worden opgedeeld. Het zijn 
distributiecentra voor koopmans

goederen. Een van onze uitgangspunten 
is verder dat we zo circulair mogelijk 
willen bouwen. In principe zijn de 
onderdelen waar de DC’s uit zijn 
opgebouwd bijna helemaal herbruikbaar. 
Mochten ze ooit plaats moeten maken 

DC De Ruif & De Braak • Oud-Gastel & Roosendaal

Het ontwerp van DC De Ruif 
is afkomstig van Convex 
Architecten.
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voor iets nieuws, dan hoeven ze dus niet 
vernietigd te worden.” Een ander mooi 
voorbeeld van die focus op herbruikbaar-
heid is dat de uitkomende materialen 
van een oude fabriek waar lijm en verf 
gemaakt werd, dat op de plaats stond 

waar nu De Braak wordt gebouwd, is 
gebruikt voor het nieuwe DC. Het schone 
puin is onder meer gebruikt voor de 
fundering van De Braak. Alles wat 
gebruikt kon worden, is hergebruikt; 
een mooi voorbeeld van circulariteit en 

duurzaamheid. Over een paar weken is 
West-Brabant twee DC’s rijker die klaar 
zijn voor een duurzaam bestendige 
toekomst.
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Wilt u meer weten? 
Wij staan altijd voor u klaar.
www.evelo.nl | 0168 – 325265 | info@evelo.nl

Met zorg en passie voor 
installatietechniek

Energiezuinig tot in de 
kleinste details
Alle gebouwgebonden installaties (E en W) van 
DC De Ruif, zijn door installatiebedrijf Evelo B.V. 
gerealiseerd. Het DC heeft het BREEAM-certificaat 
Very Good, en dus was er veel installatietechnisch 
maatwerk te verrichten.

Van ultragevoelige lekdetectie in de waterleiding 
tot het aanbrengen van bewegingssensoren op alle 
verlichting, tot zelfs het maximeren van de water-
spoeling in de toiletten. Een volledig klimaatsys-
teem op VRF in combinatie met vloerverwarming 
geeft het hoge comfort. Geen enkel probleem voor 
de specialisten uit Zevenbergen. Projectleider John 
Huijbregts: “We hebben heel veel ervaring met 
installaties voor distributiecentra en kunnen als 
totaalinstallateur aan alle wensen van onze klanten 
voldoen.”

Vertrouwde samenwerking
“We werkten opnieuw fijn samen met Bouwbedrijf 
Vrolijk en andere vertrouwde partners. Als totaalin-
stallateur zijn we van begin tot eind bij het pro-
ject betrokken, en hechten veel waarde aan vaste 
betrokken partijen om mee samen te werken. Dat 
geeft een vertrouwd gevoel en draagt bij aan de 
kwaliteit.”

DC De Ruif & De Braak • Oud-Gastel & Roosendaal

DC De Ruif.
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Hofman Staalbouw BV 
de Sluis 13 

7681 KA Vroomshoop 
Tel: 0546-644411

E-mail: info@hofmanstaalbouw.nl

DLVD advies is een deskundig adviesbureau op 
het gebied van brandveiligheid

Met onze relaties werken wij aan integrale brandbeveiligingconcepten. 
Onze specialiteit: distributiecentra en industriegebouwen.

De Geerden 24 | 5334 LE Velddriel (GE) | 085-7501093 | advies@DLVD.nl

Een oerstevig geraamte voor het DC 

Hofman Staalbouw bv leverde een aantal essentiële bijdragen aan DC Van Dam in Oud-Gastel. De Vroomshoopse 
specialist in staalbouw produceerde, leverde en monteerde de complete hoofdstaalconstructie. “We hebben het 
complete casco opgebouwd. In totaal hebben we daarvoor zo’n 850 ton staal verwerkt”, vertelt directeur Martijn 
Oosterhuis. “De fabricage van de staalconstructies vond plaats in onze eigen fabriek in Vroomshoop.”

Daarnaast leverde en monteerde het bedrijf de betonwanden, de P&T elementen, de betonnen liftschachten, de 
mezzaninevloeren en de stalen hekwerken in distributiecentrum. Alles in een zeer kort tijdsbestek. “Dat was best 
uitdagend, maar is, mede door de zeer fijne samenwerking met Bouwbedrijf Vrolijk B.V., prima gelukt!”, aldus 
Oosterhuis. “Alles hebben we, zoals we dat altijd doen, in BIM gerealiseerd, met behulp van ons eigen 
3D-tekenprogramma.”

Kwaliteit van idee tot uitvoering
Oosterhuis: “We zijn dit type opdrachten gewend. We zijn een landelijk opererend bedrijf en bouwen hoofdzakelijk 
logistieke centra en grotere complexe utiliteitsgebouwen. Daarbij kunnen we als totaalleverancier onze klanten 
volledig ontzorgen. We adviseren graag vanaf de ontwerpfase. DC Van Dam, met een oppervlakte van 30.000 m2 is 
voor ons een opdracht van gemiddelde omvang.” 
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Wij denken proactief met u mee, nemen uw zorgen uit handen 
en beloven u een hoogwaardig kwalitatief eindresultaat. Van 
landmeetkundige inwinning, ontwerp, realisatie t/m nazorg.

Voor integrale oplossingen op het gebied van: 
� (Ambachtelijke) bestratingswerkzaamheden
� Betonverhardingen en printbeton
� Grondsaneringswerkzaamheden
� Onkruidwerende voegvullingen
� Landmeetkundige inwinning
� Asfalteringswerkzaamheden
� Riolering en leidingwerk
� Ontwerp/engineering
� Grondverzet

Totaalontzorgers 
in civiele techniek

Kerkeheidestraat 5a 4714 RC Sprundel  •  T (0165) 383 105  
E info@gebroomenbv.nl  •  www.gebroomenbv.nl

Deels onzichtbaar, altijd onmisbaar 

Keurig op schema realiseerden Gebr. Oomen B.V. voor distributiecentrum De Ruif in Oud-Gastel het complete 
grondwerk, alle rioolwerkzaamheden, groenwerkzaamheden en de bestrating. Algemeen directeur Mano Oomen 
kijkt tevreden terug: “Het meest uitdagend was wat mij betreft het ambitieuze tijdpad, maar dat hebben we prima 
gehaald. Sterker nog: We hadden zelfs nog voldoende tijd voor bijkomend werk, doordat het terrein nog met 1.700 
m2 werd uitgebreid.” 

Bij dit project werd ook ondersteuning geboden om te werken conform alle geldende wet- en regelgeving. “Het DC 
bevindt zich op twee kadastrale percelen. Dat betekent dat je sommige zaken twee keer moet regelen.” Een 
voorbeeld van hoe ervaring en kennis van zaken een heleboel ellende en vertraging kan voorkomen.

Totaalontzorgers in civiele techniek
Familiebedrijf Gebr. Oomen b.v. is gespecialiseerd in alle facetten van civieltechnische projecten, van de 
ondersteuning in het vergunningentraject tot en met de realisatie van de complete infrastructuur tot en met de 
nazorg. Ook beschikken ze over een eigen ingenieursbureau. “We weten wat er op de werkvloer speelt en kunnen 
steeds heel direct bijsturen. Fijn voor onze klanten is bovendien dat ze tijdens het hele traject steeds één 
aanspreekpunt hebben.” Zowel private opdrachtgevers als overheden weten het bedrijf uitstekend te vinden.

DC De Ruif & De Braak • Oud-Gastel & Roosendaal
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Gewoon bijzonder mooi 
De complete ‘schil’ van distributiecentrum De Ruif in Oud-Gastel is het werk van Cladding Partners B.V., specialist in 
metalen dak- en gevelbedekking. Behalve de wanden leverde en construeerde Cladding Partners ook de dakbedek-
king van het complex. 

Alles optimaal geïsoleerd, en het dak perfect gereed gemaakt voor zonnepanelen, want het is een BREEAM-project. 
Enkel met uitzondering van de beglazing, is dus de totale buitenkant gerealiseerd door Cladding Partners. 

Projectleider Jeroen van der Velden: “Daarnaast hebben we ook nog de sandwich panelen binnenwanden geleverd. 
Alles bij elkaar een mooie klus, vooral ook omdat we het in een hoog tempo, in een hele fijne samenwerking 
hebben kunnen realiseren.” 

Bijzonder aan het distributiecentrum is dat het aan de ene kant bewust heel mooi opgaat in zijn omgeving, door de 
subtiele kleurstelling en speciale profielen, andere delen krijgen juist extra accent, zoals de entrees door het gebruik 
van aluminium composieten. Van der Velden: “Er worden op deze plek heel wat DC’s gebouwd momenteel, maar 
deze springt er wel uit. Materiaal en ontwerp zijn gewoon bijzonder mooi.”

Het duurzame DC De Ruif 
voldoet aan het BREEAM 
Outstanding certificaat.
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DC De Ruif & De Braak • Oud-Gastel & Roosendaal

Een impressie 
van DC De 
Braak te 
Roosendaal.
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DC De Ruif & De Braak • Oud-Gastel & Roosendaal

Bijzonder aan De Braak 
is o.a. een band van wit 
aluminium composiet 
die over de gehele gevel 
doorloopt.
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Bolckmans N.V.: Voor De Braak was 
alleen het allerbeste goed genoeg 

Gepast trots is commercieel manager Gunter Vermeulen van Bolckmans N.V. als hij 
terugblikt op de realisatie van distributiecentrum De Braak in Roosendaal. De aannemer 
legde met de diverse participanten de lat zeer hoog; qua toekomstbestendigheid, maar 
ook als het ging om de afwerking, het uiterlijk. Bedrijventerrein Borchwerf is een fraai 
distributiecentrum rijker dat op het gebied van duurzaamheid als voorbeeld mag worden 
gezien voor de wijde regio.

Bouwbedrijf Bolckmans N.V. uit Hoogstraten, net over de grens, onder Breda, maakt deel 
uit van het ASVB-netwerk. Vermeulen: “Aan de Stegge Verenigde Bedrijven (ASVB) is een 
netwerk van 23 innovatieve, zelfstandig opererende ondernemingen in bouw en vastgoed.” 
Sinds vier jaar bedient het bedrijf – toenemend – de Nederlandse markt en realiseert het 
ook aan deze kant van de grens bedrijfsgebouwen en logistieke centra waaronder 
distributiecentra, meestal met een behoorlijk grote oppervlakte.

BREEAM Outstanding
Distributiecentrum De Braak in Roosendaal was zelfs voor Bolckmans N.V. een bijzonder 
project. “Dit complex heeft het BREEAM Outstanding-certificaat verkregen. Dat is uniek 
voor deze regio.” Vermeulen deelt de duurzaamheidsambities van opdrachtgever Van Dam 
volledig. “We hebben maar één bolletje waar we met zijn allen op moeten leven en zullen 
dus meer circulaire gebouwen moeten neerzetten.”

Zeer hoge ambities
Wat dit DC zo bijzonder maakt? “Vergelijk het met de productie van een auto. Er worden 
tegenwoordig geen slechte auto’s meer geproduceerd en elke auto die uit de fabriek rolt 
glimt. Maar na enige tijd worden de verschillen tussen al die auto’s heel zichtbaar en 
merkbaar. Zo is het ook met distributiecentra. De Braak is mooi en blijft mooi. Ook over 
tien jaar staat De Braak als een huis. En vrijwel alle onderdelen waaruit het is opgebouwd 
zijn circulair. Dit mooie DC kon er alleen maar komen doordat alle partners zeer betrokken 
waren en gedurende het complete proces uitermate kritisch en ambitieus bleven.”
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UW PROJECTMANAGER VOOR AL UW

DISTRIBUTIECENTRA ONTWIKKELINGEN / VASTGOED

Progam Bouwmanagement is

adviseur bij vele duurzame

projecten. Keurmerken als

BREEAM, WELL of het

energielabel worden

veelvuldig ingezet om de

duurzaamheid van het

gebouw aan te tonen.

Benieuwd wat we voor u

kunnen betekenen?

UW  ADVISEUR ,  OOK  BIJ

GEZONDE  PROJECTEN

WWW .PROGAM .NL

PROGAM Bouwmanagement is hét onafhankelijke

bouwadviesbureau voor de vastgoedsector,

projectontwikkeling en de private sector.

 

Vanaf (pre-) initiatief tot en met de exploitatiefase

begeleidt PROGAM Bouwmanagement

complete bouwtrajecten. 

 

Meer weten? 

 

Neem contact op met Dick Vink

d.vink@progam.nl of bel 078 681 8022

DC De Ruif & De Braak • Oud-Gastel & Roosendaal

DC De Braak is 
voorzien van maar 
liefst 24 laaddocks.
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Vrijwel alle onderdelen 
waaruit De Braak 
is opgebouwd, zijn 
circulair.
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Opdrachtgever
Damsteen Vastgoed B.V., Noordwijk

Ontwikkelaar
Program Bouwmanagement BV, 
Barendrecht

Architect
Convex Architecten, Rotterdam

Adviseur
W4Y adviseurs BV, Harderwijk 

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Vrolijk, Moerdijk

Installateur
Evelo, Zevenbergen

Preffabbeton
Preco BV, Apeldoorn

Dak- en gevelbekleding
Cladding Partners, Oosterhout 

Staalbouw
Hofman Staalbouw, Vroomshoop

Fundering
Gebroeders Oomen, Sprundel

Bouwprogramma
Distributiecentrum De Ruif

Bruto vloeroppervlakte
22.000 m2

DC De Ruif & De Braak • Oud-Gastel & Roosendaal

Industriebouw • februari 2020 • 82

http://www.vandamgroep.nl
https://www.progam.nl
https://convexarchitecten.nl
https://www.w4y.nl
http://www.bbvrolijk.nl
https://www.evelo.nl
https://www.preco.nl
https://www.cladding.nl
https://www.hofmanstaalbouw.nl
https://gebroomenbv.nl


Opdrachtgever
Vandam Invest BV, Noordwijk

Bouwmanagement
Program Bouwmanagement BV, 
Barendrecht

Architect
Stripes Architects, Eindhoven

Hoofdaannemer
Bolckmans, Hoogstraten (België) 

Adviseur
M3E, Breda

Adviseur
Van Hooft en Partners BV, Rijkevoort

E-Installateur
Van Dijnsen Installatiewerken BV, Breda

S-&W-Installateur
Belcotec NV, Geel (België)

Vloeren 
Van Berlo Bedrijfsvloeren B.V., Experts 
in Funderingen en Bedrijfsvloeren, 
Veghel 

Bouwprogramma
Distributiecentrum ‘DC de Braak’  met 
24 laaddocks / kantoorblokken

Bouwperiode
April 2019 - februari 2020 

Bruto vloeroppervlakte
27.900 m2
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Metamorfose  gemeentewerf

Gemeentewerf • Aalten 

De verduurzaming van het 
pand inspireert hopelijk 
anderen om hetzelfde te doen.

Extra ruimte creëren, achterstallig onderhoud wegwerken en het gebouw 100 % energieneutraal maken. Met 
die 3 wensen besloot de gemeente Aalten ruim een jaar geleden tot de uitbreiding en verduurzaming van de 
gemeentewerf. En als het even kon, moest de verduurzaming andere gemeentelijke diensten en bedrijven 
binnen de Achterhoekse gemeente ook nog eens inspireren hetzelfde te doen. In die missie lijken de gemeente 
en de bouwers geslaagd. 
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als voorbeeldproject verduurzaming
Metamorfose  gemeentewerf

Opdrachtgever
Gemeente Aalten, Aalten

Architect
Architectenbureau Temming, 
Lichtenvoorde 

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Bepam, Aalten

Vloeren
Hengeveld Bedrijfsvloeren, Winterswijk 

E- en W-installaties
Heegt Installatie, Winterswijk 

Staalconstructie
Eeftink Rensing, Lichtenvoorde

Grond- en straatwerk
Loonbedrijf Wissink, Dinxperlo

Zonnepanelen
Tenten Solar, Lichtenvoorde

Bouwprogramma
Renovatie, uitbreiding en 
verduurzaming 

Bouwperiode
Februari 2019 - januari 2020 

Bruto vloeroppervlakte
350 m2

Bouwkosten:
Ruim 1,5 miljoen euro

Tekst: Jan Smit

Gasloos en 100% energieneutraal
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De gemeentewerf, die is gevestigd aan de 
rand van het industrieterrein van Aalten, 
heeft een flinke metamorfose ondergaan. 
Dat was ook hard nodig: Het pand, 
waarvan het eerste deel is gebouwd in 
1998, was gedateerd en te klein 
geworden. De afgelopen jaren was er 
alleen het hoogstnodige aan onderhoud 
gedaan. Bovendien zocht de gemeente 
ook een nieuw onderkomen voor de 
ruim 30 medewerkers tellende 
groenploeg van Laborijn, de 
gemeentelijke sociale dienst. De 
gemeenwerf leek daarvoor de meest 
ideale keuze. Voor de gemeente was het 
bovendien een goede aanleiding om het 
gebouw tegelijkertijd aanzienlijk te 
verduurzamen. De werf kreeg daarmee 
een primeur: Het is het eerste 
gemeentelijke gebouw dat helemaal 
gasloos én 100% energieneutraal is. 
Een mooi referentieproject voor andere 
gemeentelijke diensten, bedrijven en 
organisaties in Aalten en omgeving.

Extra ruimte
De klus is inmiddels geklaard. Bovenop 
de bestaande bebouwing is onder regie 

Gemeentewerf Aalten kan gebruik maken 
van groene, zelfopgewekte energie, onder 
andere dankzij de zonnepanelen op het dak.

Gemeentewerf • Aalten 

van aannemer Bepam een etage 
verrezen van 220 m2. Daarin bevinden 
zich een ruime kantine, sanitaire 
ruimten en een spreekkamer. 
Tegelijkertijd is de bestaande ruimte op 
de begane grond opnieuw ingedeeld. 
De sanitaire ruimten zijn verkleind, de 
kantoren vergroot en ook hier is een 
spreekkamer gecreëerd. Daarnaast is er 
op de begane grond 130m2 bijgekomen. 
Deze extra ruimte is bestemd voor het 
stallen van voertuigen en ander 
materieel. Tevens bevindt zich hier de 
werkplaats voor het onderhoud van 
Wmo-hulpmiddelen.

Energieneutraal
Voor wat betreft de verduurzaming 
springen vooral de liefst 350 
zonnepanelen in het oog. Maar er is 
meer gedaan om het gebouw 100% 
energieneutraal te maken. Het bestaande 
iso-glas op de begane grond is vervangen 
door triple glas met een Krypton-
gasvulling. De verwarming en koeling 
worden geregeld door twee 
warmtepompen. Daarnaast is de 
verdieping optimaal geïsoleerd. Het 

project kost in totaal ruim 1,5 miljoen 
euro. De gemeente verwacht dat die 
investering op termijn grotendeels kan 
worden terugverdiend uit besparingen 
op het energieverbruik.
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Vloeistofdichte monoliet betonvloeren 

Hengeveld Bedrijfsvloeren uit Winterswijk tekende bij de uitbreiding van de Gemeentewerf Aalten voor 
alle vloeistofdichte monoliet betonvloeren.  Zowel voor de vloer in de zoutopslag als voor die in de 
werkplaats en bij de wasplaats - in totaal zo’n 300 m2 - heeft de onderneming het beton geleverd, 
verwerkt en afgewerkt, inclusief de bekisting, de wapening, het vlinderen, afkitten en de keuring. Een 
klus die uitstekend is verlopen, mede dankzij het goede voorbereidende werk van de hoofdaannemer, 
vertelt directeur Jurgen Hengeveld.

Hengeveld Bedrijfsvloeren is gespecialiseerd in betonvloeren en cementdekvloeren. Van bergingsvloeren 
van 15 m2 tot bedrijfshallen van 3000 m2: Hengeveld maakt ze allemaal. “Een uit de hand gelopen 
hobby,” aldus de directeur, die het bedrijf in 2011 begon onder de paraplu van Hengeveld Bouw, het 
eveneens in Winterswijk gevestigde bouwbedrijf van zijn vader. “Iedereen verklaarde mij destijds voor 
gek, want het is zwaar werk, maar ik vind het nog steeds prachtig. Er gaat niets boven zo’n mooie, gladde 
traditionele betonvloer.” Inmiddels heeft hij dagelijks zo’n tien mensen aan het werk. Behalve bij de 
Gemeentewerf in Aalten hebben zij onder meer de vloeren verzorgd bij Ikea Hengelo, Intratuin in Duiven, 
het supportershome van De Graafschap en transportbedrijf Dachser in Zevenaar.
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BVG Bergschenhoek • Bergschenhoek 
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Gasloos en energieneutraal
Op eigen kracht

Tekst: Heidi Peters

Het bouwen van BVG 
Bergschenhoek was 
uitdagend doordat er tot de 
afbouwfase geen stroom 
beschikbaar was. 
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Het pand bestaat uit vier units van 
668 m2 bedrijfsruimte, evenals 110 m2 

kantoorruimte, over twee verdiepingen.

BVG Bergschenhoek • Bergschenhoek 

Ontwikkelaar
Prohuis BV, Capelle aan den IJssel

Architect
Bias Architecten, Rotterdam

Adviseurs
Adviesbureau brandveiligheid en 
EPCNex2us, Etten-leur

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Vrolijk, Moerdijk 

E-installaties
Martinu Elektrotechnisch 
installatieburo, Ridderkerk 

W-installaties
Barth Installatietechniek, ‘s-Gravendeel

Schilderwerk
Jos Boeren Schilders, Roosendaal

Bouwprogramma
Bedrijvenverzamelgebouw met 4 
bedrijfsunits 

Bouwperiode
April 2019 - februari 2020 

Bruto vloeroppervlakte
3.000 m2

Er lag repac op het terrein waar bedrijfsverzamelgebouw Bergschenhoek moest verrijzen en dat was 
het wel. Op zich geen probleem voor Bouwbedrijf Vrolijk, dat veel ervaring heeft met het bouwen van 
bedrijfsverzamelgebouwen op nog onontgonnen gebied. Maar dat er tot de afbouwfase geen stroom 
beschikbaar was, maakten ze nog niet eerder mee. “Dat was voor het eerst, ja”, lacht projectleider Vincent 
van Antwerpen.
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In april 2019 begon de bouw van Bedrijfs-
verzamelgebouw (BVG) Bergschenhoek 
in Bergschenhoek. Op een bouwplaats 
van 5.800 m² ging Vrolijk met onderaan-
nemers en partners aan de slag om het 
BVG met een oppervlakte van 2.800 m² 
te realiseren. “Zo’n ruime bouwplaats 
werkt fijn. Je kunt makkelijk manoeuvre-
ren en opslaan”, aldus Van Antwerpen. 
BVG Bergschenhoek is voor Bouwbedrijf 
Vrolijk het zesde bedrijfsverzamelge-
bouw in deze eigentijdse stijl, waarbij 
ook dezelfde architect betrokken is. “Dat 
maakt dat zowel wij als onze partners en 
onderaannemers steeds verder kunnen 
optimaliseren en een steeds beter eind-
resultaat neerzetten.”

Warmtepompen en zonnepanelen
Het gebouw bestaat uit vier units van 
668 m2 bedrijfsruimte. Daarbij is er in 
totaal 110 m2 kantoorruimte voorzien, 
over twee verdiepingen. Het bedrijf is 
gasloos gebouwd. Op het dak staan 
warmtepompen die warmte of juist 
koude uit de lucht halen. Dit alles wordt 
elektrisch aangestuurd, waarvoor op elke 
unit 50 zonnepanelen zijn geïnstalleerd. 

Hierdoor is energieneutrale bedrijfsvoe-
ring mogelijk. Waar veel bedrijvenunits 
slechts tot vorstvrij verwarmd kunnen 
worden, kunnen deze bedrijfsruimtes 
verwarmd worden tot 16°C. Hiervoor is 
het hele pand, inclusief het dak, voor de 
maximale warmte geïsoleerd. De ther-
mische isolatie resulteert in RC-waardes 
van 3,5 m2 K/W voor de vloer (geïsoleerde 
vloeren), 4,5 m2 K/W voor de gevel en 6,0 
m2 K/W voor het dak. De opslag- of wer-
kruimtes zijn uitgerust met lichtstraten 
voor daglicht en met ledverlichting.

Geen nutsvoorzieningen
“Op het nieuwe industrieterrein lagen 
nog geen nutsvoorzieningen, die zijn een 
half jaar voor we startten met de bouw 
aangevraagd”, vertelt Van Antwerpen. 
“Maar tot we met de afbouwfase begon-
nen, was er geen stroom. Daarom maak-
ten we gebruik van eigen aggregaten en 
van de stroomkastjes van de opdracht-
gever die op het naastgelegen terrein 
stonden. Met onze piekspanningen 
veroorzaakte dat in die kastjes natuurlijk 
regelmatig doorgeslagen stoppen. Dit 
was op momenten echt een uitdaging.”

Kraanaansluiting
De fundering en de staalconstructie zijn 
berekend op de installatie en het gebruik 
van kraanbanen. Alle units zijn voorzien 
van rails en liggers. Daardoor is het voor 
de huurder eenvoudig om een kraanbaan 
te installeren. “De opdrachtgever hecht 
waarde aan hoogwaardige producten 
met een dito uitstraling. Dat zie je terug 
in de units die luxe zijn afgewerkt met 
een goede kwaliteit pantry en toiletu-
nits met urinoirs en mooi tegelwerk. Als 
bouwbedrijf lever je ook graag iets moois 
op, dus daar werken wij graag aan mee.”

De units zijn allemaal luxe afgewerkt.
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Moderne industriële uitstraling 

Het schilder- en behangwerk voor BVG Bergschenhoek is verzorgd door Jos Boeren Schilders uit 
Oud-Gastel. Zij werken vaker samen met hoofdaannemer Bouwbedrijf Vrolijk. 

BVG Bergschenhoek bevat vier units, die allen bestaan uit een loods met een kantoor eraan. Binnen 
moesten deuren, deurkozijnen, plinten en aftimmeringen geschilderd worden. De wanden werden 
behangen met glasvezelbehang. “In 9 van de 10 kantoorpanden zie je dat glasvezelbehang weer 
helemaal terugkomt. Dit geeft een wat warmere en gezelligere uitstraling”, vertelt Jos Boeren, die zijn 
schildersbedrijf dit jaar 20 jaar geleden opstartte. De eerste keer dat beide bedrijven samenwerkten, was 
een jaar of 6 geleden, aan een woning bij een boerenbedrijf. 

“Deze kennismaking en samenwerking is ons beiden goed bevallen. Sinds die tijd werken we veel samen 
met Bouwbedrijf Vrolijk en voeren voor hen veel werkzaamheden uit in distributiecentra en bedrijfsver-
zamelgebouwen. Een aantal BVG’s, waaronder ook deze, worden uitgevoerd in opdracht van een vaste 
opdrachtgever. De kleuren, binnenin licht en daaromheen donker, staan dan altijd al in het bestek. In die 
zin is het voor ons een kwestie van netjes uitvoeren en dat doen we natuurlijk.”

BVG Bergschenhoek • Bergschenhoek 
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Dankzij de ruime bouwplaats was het 
fijn werken voor Bouwbedrijf Vrolijk en 
de andere uitvoerders.

De voorkant van de bedrijfshal.
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Bedrijfspand van der Waal • Ridderkerk

G.A. van der Waal heeft 
uiteindelijk gekozen voor 
bedrijventerrei Cornelisland in 
Ridderkerk als locatie voor de 
nieuwbouw.

Combinatie van showroom, werkplaats en kantoor
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G.A. van der Waal breidt uit

Tekst: Desiree Scheid

op bedrijventerrein Cornelisland
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“G.A. van der Waal zit al bijna 75 jaar 
in onderhoud en verkoop van tuin- en 
parkmachines”, geeft van der Slik aan. 
“De niet-geïsoleerde loods die het bedrijf 
nu huurt, is al jarenlang toe aan 
verruiming en verbetering.  Na een 
uitbreidingsplan van het huidige pand 
en een nieuwbouwplan in Zwijndrecht 
gingen ze uiteindelijk op zoek naar een 
nieuwe locatie in het vertrouwde 
Ridderkerk. Kort Geytenbeek Architecten 
ontwierp een bedrijfspand met een 
grotere showroom, een ruimere 
werkplaats en een rianter kantoor.” 

Bekende bouwer uit de regio
“Hanse Staalbouw, een Zeeuws 
familiebedrijf, is gespecialiseerd in de 
bouw van complete bedrijfspanden. 
Alle bouwkundig aspecten bij dit project 
vallen dan ook onder onze discipline. 
De tekeningen kwamen van de architect, 

Bedrijfspand van der Waal • Ridderkerk

hanse + staal een sterk verhaal
De Weel 13  •  Nieuwerkerk  •  0111 641 333  •  info@hansestaalbouw.nl  •  www.hansestaalbouw.nl

Meer sterke verhalen? www.hansestaalbouw.nl

een bekende partij waar we vaker mee 
samenwerken. Wij zitten zelf in 
Nieuwerkerk en bouwen veel in deze 
omgeving. Opdrachtgever G.A. van der 
Waal kende ons daardoor al en vroeg ons 
in vol vertrouwen om een prijsopgave, 
dat pakte goed uit.“
Verwerking huisstijl
Hanse Staalbouw zit nu halverwege het 
traject.  De staalconstructie, het dak en 
de gevelbouw zijn zo goed als gereed. 
Binnenkort storten ze de 
betonvloer, daarna start de afbouwfase. 
Het bouwtype is niet heel afwijkend van 
andere opdrachten die ze in het 
verleden maakten. Het ontwerp vroeg 
wel om enkele alternatieve 
uitwerkingen.  Extra eisen aan het hoge 
en lage gedeelte van de showroom 
bijvoorbeeld en ook afwijkende kleuren 
om de huisstijl van G.A. van der Waal in 
het exterieur mee te nemen. 

Op het bedrijventerrein wordt op 
meerdere locaties tegelijkertijd volop 
gebouwd. Het is gezellig en rumoerig op 
de bouwplaats. De adequate toegangs-
wegen zorgen voor weinig hinder van de 
verschillende projecten of partijen. 

De neuzen de goede kant op
“Het afgelopen jaar was in de bouw 
natuurlijk een hectisch jaar. Ondanks 
dat we het bij Hanse Staalbouw erg druk 
hadden, zijn we in 2019 tóch met deze 
opdracht gestart. In de overtuiging dat 
we het voor G.A. van der Waal tot aan 
het einde goed zouden verzorgen. 
Dat krijgen we alleen maar voor elkaar 
doordat onze medewerkers altijd met 
een positieve neus de goede kant op-
gaan.“  

De uitbreiding van G.A. van der Waal krijgt eindelijk vorm op het bedrijventerrein Cornelisland in Ridderkerk. 
Wim van der Slik is projectmanager bij Hanse Staalbouw. Hij vertelt over de lange voorgeschiedenis en de 
huidige stand van zaken.
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Opvallende showroom en entree 

Al sinds 2015 zitten Kort Geytenbeek Architecten en G.A. van der Waal samen aan tafel. Het derde plan wordt uit-
eindelijk realiteit. Architect Benno van Luttikhuizen vertelt over de insteek van het ontwerp van de nieuwbouw.

“De showroom en de hele entree springen er uit, letterlijk. In de basis is het een eenvoudig en overzichtelijk ge-
bouw. G.A. van der Waal heeft behoefte aan een grotere werkplaats, met daaraan gekoppeld een magazijn en 
een opslagloods voor materieel. En zeker ook meer kantoor- en showroomruimte. Klanten komen langs voor het 
uitgiftemagazijn, het kantoor of de werkplaats. Maar door de gebruikte vormgeving worden ze in het nieuwe 
bedrijfspand altijd geconfronteerd met de showroom. Door deze iets lager te maken en naar achteren te plaatsen, 
trekt hij de aandacht.”

Passend bij de huisstijl
“Sandwichbeplating en vliesgevels passen we uiteraard vaker toe in projecten. Afwijkend lieten we hier echter over 
de hele gevel een volledige vliesgevel komen. En qua kleurstelling sluiten we aan op de olijfgroene kleur van de 
huisstijl van G.A. van der Waal. Dit matcht erg goed met het antraciet en de witgrijze kleur van het pand. Ook de 
overheaddeuren krijgen de juiste bedrijfstint mee, niet de standaard harde kleuren.”

“Van oorsprong heeft ons kantoor rijke ervaring in de recreatiesector. De laatste jaren werkt Kort Geytenbeek 
Architecten steeds meer voor bedrijven. Bedrijfsgebouwen en kantoorpanden zijn een belangrijk onderdeel van ons 
portfolio.”

Opdrachtgever:

G.A. van der Waal, Ridderkerk

Hoofdaannemer:

Hanse Staalbouw, Nieuwerkerk

Architect:

Kort Geytenbeek Architecten, Zierikzee

Grondwerk:

GKB Groep, Barendrecht

Installaties:

Barth Installatietechniek, ‘s-Gravendeel
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‘Turn-key van  ontwerp tot en met

Opslag- en distributiehal Repa Transportbanden • Alkmaar

Het gebouw krijgt een stoere, 
robuuste uitstraling.
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‘Turn-key van  ontwerp tot en met

Tekst: Astrid Berkhout

Mooi in al zijn eenvoud

sleutelklare oplevering’
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Hercuton uit Nieuwkuijk, die ook de 
architect is van het gebouw, levert het 
bedrijfspand in mei 2020 turn-key op, 
inclusief het buitenterrein. “We beheren 
en beheersen het totale project, van 
ontwerp tot en met sleutel-klare 
oplevering”, vertelt Jack van den Broek, 
Commercieel Manager bij Hercuton. “We 
werken daarbij zo veel mogelijk met 
eigen ontwerpers, constructeurs, 
tekenaars en grondwerk- en 
montageploegen. Enkele jaren geleden 
hebben we een betonnen bedrijfshal met 
kantoor voor Donghua gebouwd, 
eveneens in Alkmaar. Raymond Breyaen, 
de eigenaar van REPA, was daar zo van 
onder de indruk; die stoere, robuuste 
uitstraling wilde hij ook voor hun eigen 
nieuwbouw.” Het lijntje naar Hercuton 
was daarmee snel gelegd. dk3 
Bouwmanagement was betrokken om te 
komen tot een voor REPA haalbaar 
ontwerp.

Accumulerend vermogen
De constructie van de bedrijfshal van 
REPA in Alkmaar is geheel gemaakt 
van prefab beton. “De degelijkheid, de 
brandwerendheid en het accumulerend 
vermogen waren belangrijke redenen 

REPA, oorspronkelijk geworteld in Uitgeest, levert al sinds 1993 transportbanden voor alle industrieën. 
Het bedrijf groeide de afgelopen jaren aanzienlijk en realiseert momenteel een splinternieuwe opslag- 
en distributiehal op bedrijventerrein De Boekelermeer in Alkmaar. Daarmee wordt een grote wens – het 
hoofdkantoor, de opslag en de bedrijfshallen gecentreerd op één locatie – werkelijkheid.

Opdrachtgever
Breyaen Beheer B.V., Alkmaar

Bouwbegeleiding
dk3 Bouwmanagement, Uitgeest 

Ontwerp
Hercuton, Nieuwkuijk

Hoofdaannemer
Hercuton, Nieuwkuijk 

E-Installaties
Kandelaar Elektrotechniek BV, 
Oosterhout 

Lichtstraten
DOME Lichtstraten BV, Oosterhout

Prefab beton
Preco B.V., Apeldoorn

TIS Controle
Seconed BV, Breda

Aluminium kozijnen 
en vliesgevels 
JM van Delft & Zn, Drunen 

Vloeren
Van Berlo Bedrijfsvloeren B.V., Experts in 
Funderingen en Bedrijfsvloeren, Veghel

Bouwprogramma
Bouwen bedrijfshal t.b.v. 
Repa Transportbanden

Bouwperiode
September 2019 - mei 2020 

Bruto vloeroppervlakte
19.507 m2

Opslag- en distributiehal Repa Transportbanden • Alkmaar

om voor beton te kiezen. Het laatste 
zorgt er voor dat het gebouw ook in de 
zomermaanden lekker koel is. Er zijn 
weinig temperatuurschommelingen, wat 
resulteert in een stabiel en 
prettig werkklimaat. Daarnaast 
verbruiken installaties hierdoor minder 
energie. Met een levensduur van 
minimaal 50 jaar is een beton-
constructie zeker duurzaam. Het kan 
bovendien relatief makkelijk uit elkaar 
worden gehaald, waardoor een groot deel 
van het pand kan worden gerecycled.” 
Het gebouw is verder geheel gasloos (het 
wordt aangesloten op een warmtenet) en 
er komen zonnepanelen op het dak.

LEGO voor volwassenen
De bedrijfshal heeft een oppervlakte van 
10.685 m², met aanpalend een 
laadloskuil van 390 m². Er komt tevens 
een kantoor van 895 m² (verdeeld over 
twee bouwlagen). “In het kader van 
brandveiligheid is de bedrijfshal 
opgedeeld in vier compartimenten. 
Daardoor hoeft er ook geen 
sprinklerinstallatie te komen.” Hercuton 
bouwt het geheel op een conceptmatige 
manier. “Het is net LEGO voor 
volwassenen. Het bouwen is in feite 

alleen nog een logistieke afwikkeling 
van het voortraject. Alles wordt van 
tevoren tot in de kleinste details 
uitgekristalliseerd. We werken daarnaast 
in een BIM-model zodat de samen-
werking met toeleveranciers en 
onderaannemers zo efficiënt en zo 
soepel mogelijk verloopt. Alle 
betonelementen worden uiteindelijk 
kant-en-klaar just-in-time aangevoerd 
op de bouwplaats en in elkaar gezet. 
Daardoor kan een pand als dit in zo’n 
kort tijdsbestek worden gerealiseerd.”
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Dankzij de conceptmatige 
manier van bouwen kan het 
pand in korte tijd worden 
gerealiseerd.
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Dome Lichtstraten
Everdenberg 77
4902 TT Oosterhout
www.domelichtstraten.nl
T: 0162 - 462188
F: 0162 - 462314
E: info@domelichtstraten.nl
E:  info@domelichtstraten.nl

DOME is werken in daglicht, 
Helder en Duidelijk

Opslag- en distributiehal Repa Transportbanden • Alkmaar

Slimme, duurzame technieken

De elektrotechnische installaties en beveiligingsinstallaties - van toegangscontrole en intercom tot alarm- en 
ontruimingsinstallaties - voor de opslag- en distributiehal van REPA  zijn in de kundige handen van 
Kandelaar Elektrotechniek uit De Kwakel. Het bedrijf maakt daarbij volop gebruik van de nieuwste, slimme technieken.

“Elektrotechniek is echt onze specialisatie, daar zijn we gewoon goed in”, vertelt Pim Hoogervorst. “Onze kracht ligt 
in het ontwerp, vandaar dat we ook bij REPA al vanaf het allereerste begin in bouwteam hebben meegedacht. 

Naast genoemde installaties komt er ook een glasvezelnetwerk, dat is in grote panden als deze het meest 
betrouwbaar. We hebben alles uitgetekend in 3D BIM. We geven dit extra meerwaarde via een app die de klant 
tijdens een rondgang door het pand een beeld geeft van hoe het gaat worden. 

Voor onszelf is het net zo goed noodzakelijk om precies te weten wat waar komt. Anders zouden we het tempo van 
het rappe bouwtempo van Hercuton niet bij kunnen benen. We zijn net het Nederlands elftal, we moeten 
voortdurend vooruit kijken om al van tevoren in te kunnen springen op wat gaat komen.”

Kandelaar Elektrotechniek | Bedrijvenweg 18 | 1424 PX De Kwakel 
 0297-343334 | www.kandelaar.com
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MontageLeveringProductieEngineering

www.preco.nlMaak kennis met ons op

Ontdek het 
voordeel van 
complete 
cascobouw

·  Constructieve wanden

· Brandwanden

· Geïsoleerde wanden

· Kolommen

· Balken

· Trappen

· Bordessen

· Balkonplaten

· Kanaalplaatvloeren

· Galerijplaten

· T-elementen

· Specials

jmvandelft.nl
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Industriebouw - media en bereik
Met Industriebouw komt uw boodschap aan.  Offline, online en met 
een groot bereik. Het vakblad en onze nieuwsbrieven staan als een 
huis en groeien alsmaar door. Online staat Industriebouw als een 
huis. Neem even een kijkje via www.industriebouw-online.nl

Online
44.730 online abonnementen 
52.000 bezoekers p/mnd 
8.000 unieke bezoekers p/mnd 
67.500 pagevieuws p/mnd

Printmedia
27.653 gedrukte exemplaren 
Verspreid onder aannemers, 
corporaties, architecten, 
adviesbureaus, opdrachtgevers, 
projectontwikkelaars, gemeentes, 
overheden en brancheorganisaties

Full colour advertentieformaten en tarieven

Optie 1 - €275,00
1/4 pagina redactie*
1/8 pagina full colour advertentie

Optie 2 - €485,00
1/2 pagina redactie*
1/4 pagina full colour advertentie

Optie 3 - €895,00
1/1 pagina redactie*
1/2 pagina full colour advertentie

Optie 4 €1.495,00
2/1 pagina redactie*
1/1 pagina full colour advertentie

Wat is inbegrepen?
- Redactionele bijdrage*
-  Redactionele ondersteuning door

professionele tekstschrijver*
-  Plaatsing beeldmateriaal bij

redactionele bijdrage mogelijk
- Advertentie in full colour
-  Advertentie krijgt doorlink naar

uw eigen site
-  Specifi eke externe links mogelijk

in redactioneel artikel
-   Vermelding in de  adverteerdersindex
- Opmaak advertentie

Verschijningsfrequentie
10 x per jaar

Thema’s
Installatie - Beton - Staal -  
Automatisering en technologie - 
BREAM - Duurzaamheid

Aanvullende tarieven

Voorkeursplaatsing: 5% toeslag
Omslagpagina:   10% toeslag
Achterpagina:  20% toeslag
Bij 2 plaatsingen:   10% korting
Bij 4 plaatsingen:   20% korting

Losse bijlagen, meegehechte bijlagen,  inserts en 
uitscheurkaarten op aanvraag. De defi nitieve 
prijsopgave volgt na  toezending van een 
proefexemplaar. Prijzen per 1 augustus 2019 
exclusief BTW

bouwIndustrie
Vaktijdschrift over utiliteitsbouw projecten en industriële gebouwen 
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State of the art

Gold Forum • Eindhoven

Gold Forum is een 
echte eyecatcher 
op bedrijvenpark 
Flight Forum.

distributiecentrum Gold Forum
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Tekst: Jan Smit

‘Een optimum tussen esthetiek en kosten’

distributiecentrum Gold Forum
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Projectontwikkelaar
Kero Bouw en Vastgoed BV, Waalre

Architect
Pauwert Architectuur, Eindhoven 

Constructeur
Adviesbureau Tielemans 
Bouwconstructies BV, Eindhoven

Hoofdaannemer
Aannemersbedrijf M.P. Drijvers BV, 
‘s-Hertogenbosch 

Adviseur
W4Y adviseurs BV, Harderwijk 

Gevelbouw
JM van Delft & Zn, Drunen

E-installateur
Van Woesik Elektro BV, Vught

W-installateur
B&R Technisch Beheer BV, Eindhoven

Sloop en grondwerk 
M. Heezen BV, Eindhoven

Staalconstructie 
Constructiebedrijf J. Lammers BV, Budel

Dak- en gevelbekleding 
Cladding Partners BV, Oosterhout

Bouwprogramma
Bouwen distributiecentrum 
‘Gold Forum’ met distributiehal en 
kantoorruimte

Bouwperiode
Februari 2019 - januari 2020 

Bruto vloeroppervlakte
21.100 m2

Naast de hal komt ook nog 
1.000 m2 aan kantoorruimte.

Gold Forum • Eindhoven
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Vanuit de lucht gezien lijkt Gold Forum 
enigszins op een reusachtige kei. Geheel 
indachtig het stedenbouwkundig plan 
dat aan het in totaal ruim 65 hectare 
tellende Flight Forum ten grondslag ligt. 
De panden op dit zowel via de weg als 
lucht goed bereikbare business park 
liggen als zwerfkeien verspreid in het 
landschap; een knipoog naar het (verre) 
verleden. Maar op de grond is Gold 
Forum state of the art. Net als Silver 
Forum, het aanpalende 
distributiecentrum met zijn 
zilverkleurige gevelafwerking dat wordt 
verhuurd aan het beursgenoteerde 
hightechbedrijf ASML. Beide DC’s 
vormen een architectonisch geheel.

In januari jl. is Gold Forum opgeleverd door aannemersbedrijf 
M.P. Drijvers BV. Dit nieuwe distributiecentrum op bedrijvenpark Flight
Forum bij Eindhoven Airport is een echte eyecatcher. Alleen al vanwege
de goudkleurige gevelbekleding en de organische vormgeving. 

Uit het zicht
Gold Forum omvat een bedrijfshal van 
20.000 m² en 1.000 m² aan kantoorruimte 
die is gesitueerd op een punt van het 
pand. Het gebouw steunt op een grote 
staalconstructie en een gevel met 
goudkleurige sandwichpanelen. In de 
hal is gekozen voor een vlakke 
betonvloer, in de kantoren voor een 
cementdekvloer. Overal hangt LED-
verlichting met bewegingsdetectie en 
daglichtsensoren. Om de organische 
vormgeving niet te ontsieren zijn alle 
w- en e-installaties zo veel mogelijk uit
het zicht geplaatst. Zelfs het trafohuisje
staat binnen de ronde contouren.
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jmvandelft.nl

Gold Forum • Eindhoven

Klaar voor BREEAM 
Outstanding
Van het riool en de waterleidingen tot de 
Cv-ketel en het energiezuinige VRF-systeem: 
voor alle werktuigbouwkundige installaties in 
Gold Forum tekende B&R Technisch Beheer uit 
Eindhoven. 

“Een flinke klus”, vertelt Paul Rooijackers, 
mededirecteur en -eigenaar van dit 
installatiebedrijf. En een uitdaging. Dat laatste 
niet zozeer omdat het een DC betreft, maar 
vooral vanwege het BREAAM Very Good-
keurmerk. “Dat was nieuw voor ons, maar het is 
prima verlopen.” Het was een goede 
voorbereiding voor Black Forum, het ook op het 
Eindhovense Flight Forum gelegen DC waar 
B&R Technisch Beheer nu aan de slag is, 
wederom voor Drijvers Bouw. 

Black Forum gaat voor BREAAM Outstanding, 
het hoogst mogelijke duurzaamheidsniveau. 
De ervaring bij Gold Forum komt goed van pas, 
denkt Rooijackers. Hij begon B&R samen met 
zijn compagnon Thomas Bovers in 2011, mid-
denin de crisis. 

“Een mooie kans om ons te bewijzen”, blikt hij 
terug. Dat laatste lijkt gelukt. 
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Er is intern gestreefd naar 
optimale flexibiliteit; de hal is 
nog volledig vrij in te richten.

BREEAM Very Good
Ook is Gold Forum zeer duurzaam; het 
DC, dat onder meer is uitgerust met een 
energiezuinig VRF-systeem, heeft een 
BREEAM Very Good-keurmerk. Voor de 
hoofdaannemer een bijzondere ervaring.  
“Voor ons is dit het eerste BREEAM- 
gecertificeerde project,” vertelt 
project-assistent Martin Drijvers, lid van 
de vijfde generatie binnen het 
familiebedrijf. Voor de aannemer was dit 
aanleiding een speciale BREEAM-
adviseur in te schakelen. “Een optimum 
tussen esthetiek en kosten,” noemt 
Drijvers Gold Forum. Waarbij de 
aannemer intern optimale flexibiliteit 
heeft betracht. Het nieuwe DC heeft 
namelijk nog geen huurder. Daarom is 
de tweede verdieping van de kantoorunit 
nog helemaal vrij in te richten. Datzelfde 
geldt voor de hal, die al wel is voorbereid 
voor de installatie van grote stellingen.

Black Forum
Aannemersbedrijf M.P. Drijvers BV, dat 
werken uitvoert voor particulieren, 
woningbouwcorporaties, gemeenten en 
onderwijsinstellingen, maar ook voor 

bedrijven en projectontwikkelaars, 
bouwt Gold Forum in opdracht van 
Kero Vastgoed. Dit is niet het eer-
ste DC voor de aannemer. In Venlo 
realiseerde Drijvers ook al eens een 
warehouse voor Kero Vastgoed. Een 
positieve ervaring die voor Kero reden 
was Drijvers ook uit te nodigen mee 
te dingen naar de opdracht voor 
Gold Forum. Inmiddels is het bouw-
bedrijf voor de projectontwikkelaar 
in cluster 2 van Flight Forum gestart 
met Black Forum, een nieuw DC. Dit 
gebouw krijgt een BREAAM Outstan-
ding-certificaat, het hoogst mogelijke.  
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Gold Forum • Eindhoven

Gold Forum omvat o.a. een 
bedrijfshal van 20.000 m2.

VOORKOM ONGEAUTORISEERDE TOEGANG 
(daken, machines, siloʼs, tanks, constructies, torenkranen …)

MET EEN GESCHIKTE TOEGANGSBEVEILIGING

Gepatenteerde producten

Coutier - Where safety matters - www.porte-coutier.com

Onze partner :

Toegangsdeuren voor permanente ladders
Conform de norm NEN EN ISO 14122-4 (2016)

Andere oplossingen: roteerbare rustplatformen en luiken
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HEEZEN B.V.

DUURZAAM DENKEN, DUURZAAM DOEN!

M. HEEZEN B.V.  |  HOOFDKANTOOR

Boven Zijde 7
5626 EB
Eindhoven

+31 (0)40 262 18 15
info@heezenbv.nl
www.heezenbv.nl

SLOOPWERKEN

BODEMSANERING

ASBESTSANERING

INFRA
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Van Berlo | Doornhoek 3715 | 5465 TA  Veghel | +31 (0)413 - 389 090
info@vanberlo.com | vanberlo.com

WIJ KOMEN AL JAAR 
GRAAG BIJ U OVER DE VLOER
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Fluitekruidzoom 18 | 2353 RD  Leiderdorp | info@monks.nl

Restauratie en 
hoogwaardige 
utiliteitsbouw

Onze specialisaties zijn:
Restauratiewerk
•  Gevelherstelwerk, injecteren scheuren en

 ornamenten met kalkgebonden injectiemortel
•  Monumentaal betonherstel en aanpak

 condensatieproblematiek
•  Monumentale plafonds restauratie, fi xeren met RVS

schroeven en ringen, verfvrij maken van lijstwerk en
ornamenten

•  Nieuwe rieten plafonds maken met kalkmortel raap
en afwerklaag

•  Saneersystemen aanbrengen

Aanpak vochtproblematiek
•  Onderzoek en advies betreffende optrekkend vocht,

kelderlekkages en condensatievocht
•  Uitvoering compleet van aanbrengen vocht-

regulerende kelder- en saneersystemen, inclusief
bikwerk en sauswerk

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

Projectmanagement
•  Uitvoering van grote projecten met een divers

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

Bijzondere afwerkingen:
• Betonlook
• Tadelakt
• Marmerpleister
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