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5253 RK Nieuwkuijk
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088 – 205 34 00
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info@hercuton.jajo.com
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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!



Dipaq kantelhekken & 
Aanrijdbeveiliging

Dipaq Safety Products leverancier van:

- d.flexx® Flexibele Kunststof Aanrijdbeveiliging
- Triax® Doorlaatinrichtingen / Veiligheidskantelhekken

Al ruim 25 jaar een begrip!

www.dipaq.nl
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Beste lezers van Industriebouw,

Waren het tijdens de vorige editie vooral 
issues als PFAS en de stikstof crisis die ons bezig 
hielden, op het moment dat ik dit voorwoord 
schrijf is dat het coronavirus.

In een paar weken tijd heeft het coronavirus 
ook ons land getroffen. De overheid heeft 
ingrijpende maatregelen genomen om de 
verspreiding van het virus onder controle te 
krijgen. Dezelfde maatregelen hebben 
aanzienlijke invloed op vele bedrijfssectoren, 
van horeca tot retail.

Kortom, ook voor ondernemingen in de 
bouwsector is het een periode vol onzekerheden. 
En uiteraard leven wij met jullie mee.

Met deze nieuwe editie van Industriebouw 
willen we laten zien dat het niet alleen kommer 
en kwel is, maar dat er wel degelijk nog steeds 
volop mooie initiatieven zijn die het verdienen 
om uitgelicht te worden in ons vakblad. 

Wat dacht je van Flower Tower, een hoogwaardig 
en veilig appartementencomplex dat Ruigrok 
Productie BV in Aalsmeer laat bouwen voor 
arbeidsmigranten. Of de uitbreiding van het 
distributiecentrum (van maar liefst 20.000 m2) 
van de succesvolle Duitse online apotheker 
DocMorris in Heerlen, die is gebouwd op de 
grens tussen Nederland en Duitsland. En 
natuurlijk het grootste orthopedisch centrum 
van Nederland, dat in april de deuren opent in 
Zoetermeer.

Wij wensen je veel leesplezier.

Cock Penning
Industriebouw
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DC Doeleman Logistiek • Waddinxveen

Het nieuwe DC ligt aan 
de afrit naar de A12.
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Tekst: Marcel Migo

DC Doeleman Logistiek 
en Cookware Company

Nieuw onderkomen
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Het complex heeft een 
prachtige, luxe uitstraling.

Vele handjes maken zelfs zwaar staalwerk licht  
Het leeuwendeel van de werkzaamheden van GS Staalwerken Groep B.V. bij de realisatie van DC Doeleman Logistiek 
was voor de kerst afgerond. Cruciale delen van het inwendige deel konden nog in 2019 worden gerealiseerd. Het 
betrof de montage van de staalconstructie (circa 841 ton) van het skelet en het leggen van kanaalplaatvloeren (circa 
500 stuks) voor een totaaloppervlakte van 3.000 m2 (mezzanine en kantoren).

Projectleider Paul Wijnands: “Straks, in de allerlaatste fase, voeren we nog schilderwerkzaamheden uit en dan zit 
onze bijdrage aan dit erg mooie DC erop.” Wijnands ziet terug op een geslaagd project waarin prettig en goed is 
samengewerkt. “De planning was strak en dan is het ontzettend fijn om steeds snel en goed te kunnen schakelen. 
Daar zijn alle partners in de bouw voor nodig. Daarvoor wil ik ook mijn dank uitspreken aan De Vries en Verburg 
voor de goede coördinatie. Onze allersterkste kracht zijn verder onze medewerkers. Mensen met heel veel kunde en 
een hands on-mentaliteit. Daardoor kunnen we snel schakelen en zijn we flexibel.” 

Kernwaarde
De GS Staalwerken Groep is actief in de staalbouwwereld, van engineering en productie tot aan montage. “Van-
uit de verschillende vestigingen zijn we actief in diverse sectoren zoals utiliteitsbouw, infra en stalen trappen. De 
bedrijven binnen de GS Staalwerken Groep zijn al vele jaren partners voor gerenommeerde aannemers, bouwbe-
drijven en projectontwikkelaars. Vakmanschap, gedrevenheid, kwaliteit en betrouwbaarheid zijn kernwaarden voor 
onze organisatie.”

DC Doeleman Logistiek • Waddinxveen
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Gespecialiseerd in staalconstructies; 
van engeneering tot en met montage

+31 (0) 492 505500 | www.gsstaalwerken-groep.nl

www.mdservice.nl

ELEKTROTECHNIEK

BEVEILIGINGSTECHNIEK

DATA & TELEFONIE

BEELD & GELUID

Alles wat je niet ziet, maar wat zorgt voor comfort in bedrijf en thuis! Ook zijn 
wij specialist in laadoplossingen van een compleet station tot aan een lader 
thuis.

MD Service B.V. | Zuidbaan 505 | 2841 MD Moordrecht 
Tel: 0182-550799 | info@mdservice.nl | www.mdservice.nl

‘Maatwerk staat bij ons op één!’ 

MD Service bv heeft de complete elektrotechnische installaties voor DC Doeleman Logistiek geleverd en geïnstal-
leerd. John Schutte, projectleider namens MD Service bv: “Denk daarbij bijvoorbeeld aan het aanbrengen van alle 
verdeelkasten, kabelinfra, railkoker, gehele data- en glasvezelnetwerk en natuurlijk de wandcontactdozen.”

“Maar we hebben ook alle ledverlichting geleverd en geïnstalleerd. Deze wordt op verzoek van de opdrachtgever uit 
duurzaamheidsoverwegingen geschakeld door bewegingsdetectie.” Het Goudse bedrijf, dat zeer recent zijn derde 
lustrum vierde, realiseerde ook de terreinverlichting en alle camera-, alarm- en toegangscontrolesystemen. Extra 
uitdagend bij dit project was de zeer snelle bouwtijd in combinatie met het hoge afwerkingsniveau. “Wij zitten 
altijd aan het eind van bouwprojecten, waardoor snelheid en flexibiliteit echt vereisten zijn. Dankzij goed overleg 
en een betrokken opdrachtgever hebben we goed werkende oplossingen kunnen leveren die de ruimten ook visueel 
aantrekkelijk hebben gehouden.”

Veelzijdige klus
“Elke ruimte is anders en elke toekomstige gebruiker heeft zijn eigen vragen en wensen. We beschikken over een 
aantal standaard elektrotechnische concepten en oplossingen waarbinnen we altijd maatwerk kunnen leveren. Dit 
DC krijgt bijvoorbeeld een warehouse management system dat we helemaal naar wens voor dit specifieke complex 
realiseren.” Kortom: Een mooie en veelzijdige klus voor het allround elektrotechnisch installatiebedrijf. “De opdracht 
past vanwege de omvang heel mooi in de groei die we als bedrijf doormaken.”

Industriebouw • maart 2020 • 7
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DC Doeleman Logistiek • Waddinxveen

VARIOGATE.COM

WWW.VARIOGATE.COM
   Haagh Protection BV, NL

Info@haagh-protection.com

Alles voor een veilige werkomgeving 

Haagh Protection uit Rijen leverde en monteerde in DC Doeleman Logistiek 4 zogenoemde VARIOGATE®-hekken, 
bedoeld om de opsteekopeningen in etages veilig af te schermen. Het bedrijf werd al vroeg in het proces ingescha-
keld om te kijken naar de veiligheid van de toekomstige medewerkers. 

Salesmanager van Haagh Protection Richard Tijssen: “Het bleek al snel dat we hier een oplossing konden bieden 
met een van onze vele standaard toestellen die wij uit voorraad kunnen leveren. Het is de enige veilige oplossing 
om op hoogte te kunnen werken.” Zorgen dat mensen in een veilige omgeving kunnen werken. Dat is het doel dat 
Haagh Protection voor ogen heeft. Het maakt daarbij gebruik van zeer hoogstaande, gecertificeerde oplossingen. 
“Naast de standaard toestellen kunnen we voor elke situatie op maat gemaakt toestel produceren. We kijken dan 
naar beschikbare ruimte, afmetingen van de pallets en het logistiek proces bij de klant.” 

Next level safety
Naast de VARIOGATE-hekken levert Haagh Protection ook Vigil premium-antislip elementen. “Daarnaast leveren 
we industriegordijnen waarmee ruimten gemakkelijk kunnen worden afgesloten en mensen in andere ruimten bij-
voorbeeld geen last hebben van stof of koude.” Haagh Protection voor next level safety. Tijssen: “We blijven continu 
werken aan de allerbeste veiligheidsoplossingen!”

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

Industriebouw • maart 2020 • 8
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Opvallend is dat de docks 45 
graden zijn gedraaid en niet 
lijnrecht op de gevel staan.

Doeleman Logistiek en de Cookware Company kunnen over enkele weken terecht in een bijzonder fraai en 
zeer gunstig gelegen nieuw onderkomen in Waddinxveen, middenin de Randstad, op een steenworp afstand 
van de A12. Uitdagingen bij de realisatie waren er genoeg, vanwege de hoge kwaliteitsambities, maar ook 
door een strakke planning, bijzonder veel regenval in de laatste maanden en vanwege de dichte bebouwing 
rondom was het soms echt passen en meten om de laadkuil te bereiken. Maar het is gelukt! Er staat nu een 
distributiecentrum (DC) dat helemaal klaar is voor de toekomst.

Doeleman Logistiek zal de helft van het 
DC zelf gaan gebruiken als warehouse 
en in de andere helft komt het nieuwe 
Europese distributiecentrum van de 
Cookware Company. Het complex krijgt 
twee kantoorgedeelten en één grote hal, 
die in twee delen wordt opgedeeld.

Luxe uitstraling
Qua omvang (15.000 m2 begane grond en 
5.000 m2 verdiepingsvloer) is het nieuwe 
DC voor De Vries en Verburg Bouw een 
mooi project. Het bekende bouwbedrijf is 
sterk in allerlei vormen van 
utiliteitsbouw en realiseert veelvuldig 
distributiecentra, meestal gelegen in 
en rondom de Randstad. Projectleider 
Michel van Veluw: “Dit distributie-
centrum is allereerst bijzonder van-
wege het uiterlijk. Een mooi ontwerp 
van DENC. Door de vliesgevel, een fraaie 
witte band rondom het gebouw en een 
zeer hoog afwerkingsniveau heeft het 

complex een prachtige, luxe uitstraling. 
Opvallend is ook dat de docks 45 
graden zijn gedraaid en niet lijnrecht op 
de gevel staan.”

Bijzondere locatie
Het DC voor Doeleman Logistiek staat op 
een prominente plaats en is een mooie 
eyecatcher. Ook de locatie mag bijzonder 
genoemd worden. De meeste nieuwe 
distributiecentra liggen op gunstige 
plekken, maar deze plek is wel heel 
optimaal, aan de afrit naar de A12. 
“Het is geen toeval dat we op Distripark 
Doelwijk momenteel meerdere 
distributiecentra bouwen. Veel centraler 
in de Randstad en super goed 
bereikbaar.”   

Toekomstbestendig in alle opzichten
Van Veluw: “Duurzaamheid was een 
zeer belangrijke wens van Doeleman 
Logistiek. Het DC is daarom compleet 

gasvrij, overal wordt gebruikgemaakt van 
ledverlichting, er zijn warmtepompen en 
het dak wordt volledig benut met bijna 
3.000 zonnepanelen.” Ook de indeling 
en opbouw zijn toekomstbestendig. Van 
Veluw: “De sprinklers zijn bijvoorbeeld 
hoog aangebracht, zodat ze nooit ‘in de 
weg’ zullen zitten bij eventueel ander 
gebruik van de opslagruimten.”
“Echt een mooi project,” blikt Van Veluw 
terug, “niet in de laatste plaats ook om-
dat we het_ met een fantastisch bouw-
team hebben gedaan!”

Terecht een 
eyecatcher

Industriebouw • maart 2020 • 9
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Ook de indeling en 
opbouw van het pand zijn 
toekomstbestendig.
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DC Doeleman Logistiek • Waddinxveen

Middelblok 138 E F G | 2831 BP Gouderak | Tel: 0182-378738 | info@staal2000.nl

Specialist in de berekening, engineering, levering en 
montage van staal.

 

Overal de signatuur van een staalspecialist 

Op allerlei plekken in DC Doeleman Logistiek is de hand van allround staalbouwer Staal2000 goed zichtbaar. Let-
terlijk vanaf de begane grond – via de gepoedercoate stalen trappen met spijlhekken en voorzien van eiken treden 
naar de verdiepingsvloer – tot en met een frame ten behoeve van de omvormers voor de zonnepanelen op het dak. 

Aan de buitenkant leverde en construeerde Staal2000 de trapjes en bordessen ter plaatse van alle vluchtdeuren. 
Vrijwel allemaal werkzaamheden die alleen in de laatste fase van het project konden worden uitgevoerd. Mede-
eigenaar Gert-Jan van Adrichem: “Dat vraagt om vakmanschap, snelheid en extra flexibiliteit en dat is precies wat 
wij gewend zijn te leveren. Wat zeker ook meewerkte, was de zeer prettige samenwerking met de aannemer en alle 
werkvoorbereiders. Iedereen werkte steevast oplossingsgericht.”

Kolossale blikvanger
“Zelfs voor de ervaren specialisten van Staal2000 was de hoofdtrap van het DC extra uitdagend. “Die is echt bijzon-
der fraai geworden. Het is een kolossale blikvanger geworden. Voor ons extra uitdagend, omdat we zo min mogelijk 
boutverbindingen konden gebruiken. Het is mooi als het resultaat dan overeenkomt met wat de architect voor 
ogen had.” Staal2000 - Staalconstructies is een allround staalspecialist in de berekening, engineering, levering en 
montage van staal en werkt door heel Nederland voor grote, zeer grotere en kleinere opdrachtgevers, vaak utili-
teitsbouw, waaronder distributiecentra.

Uw specialist in dakbedekkingen

Neodak | Industrieweg 4 | 5151 RV Drunen | Tel: 0416-531413 | www.neodak.nl

Industriebouw • maart 2020 • 12
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Naar verwachting is het 
distributiecentrum in april 
2020 helemaal gereed.

Neo Dak, Drunense dakbedekkingsspecialist

Neo Dak uit Drunen verrichtte alle benodigde werkzaamheden voor het dak van het nieuwe distributiecentrum 
voor Doeleman Logistiek BV in Waddinxveen. In totaal ging het om een dakoppervlakte van zo’n 13.000 vierkante 
meter. “Voor ons is dit qua omvang een heel gewone, gemiddelde klus”, vertelt eigenaar van Neo Dak Pawel Knebel. 
“We zijn zowel ‘kleine’ – vanaf 2.000 of 3.000 m2 als hele grote opdrachten gewend, hoe groter hoe beter/makke-
lijker en ook het hoge tempo van werken dat daarbij wordt gevraagd. Voor ons is dat gemakkelijk te doen. In 2019 
hebben wij circa 450.000 vierkante meter aan kunststof daken gelegd. Indrukwekkende en mooie projectfoto’s 
kunt u zien op bijna alle sociale media: Facebook, LinkedIn: Pawel Knebel, YouTube Neo Dak, www.neodak.nl.”

Neo Dak verzorgde de dakisolatie en de dakbedekking voor het DC, uiteraard met een kwalitatieve toplaag geschikt 
voor zonnepanelen. De werkzaamheden zijn inmiddels helemaal afgerond. Het bedrijf is niet op moeilijkheden of 
grote uitdagingen gestuit. Het doet waarnaar gevraagd wordt.

In Nederland en België
De specialist in kunststof dakbedekkingen verwerkt allerlei soorten dakisolatie en installeert vele soorten kunst-
stoffen (o.a. PVC, TPO, TPE, FPO, etc.). Het bedrijf richt zich hoofdzakelijk op de Nederlandse markt. Knebel: “Dat geldt 
voor ongeveer 70%, daarnaast doen we ook klussen in België en heel af en toe ook elders in Europa.”

Industriebouw • maart 2020 • 13
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De realisatie bracht wel wat 
uitdagingen met zich mee maar dankzij 
goed teamwerk is alles goed gekomen.

Industriebouw • maart 2020 • 14



Opdrachtgever
Doeleman Logistiek BV, Waddinxveen

Architect, directievoerder en 
hoofdconstructeur
Denc Netherlands BV, Bussum

Hoofdaannemer
De Vries en Verburg Bouw, Stolwijk 

E-installatie
MD Service BV, Moordrecht
 
W- en S-installatie
VRI Installatietechniek B.V., 
Capelle aan den IJssel

Sprinkler-installatie
Aqua + sprinklersystemen, Goor

Staalconstructie
GS Staalwerken Groep B.V., Helmond

Stalen trappen, hekwerken en 
balustraden
Staal2000, Gouderak

Dakbedekking
Neodak, Drunen

Kantelhekwerken
Haagh Protection B.V., Rijen

Bouwprogramma
Distributiecentrum voor Doeleman 
Logistiek en de Cookware Company 
bestaande uit twee kantoorgedeelten 
en één grote hal die in twee delen 
wordt opgedeeld

Bouwperiode
Juni 2019 - april 2020 (gepland)

Bruto vloeroppervlakte
15.800 m2 

Bouwkosten 
9 miljoen

Het complex krijgt twee 
kantoorgedeelten en één grote hal, 
die in twee delen wordt opgedeeld.
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Hercuton bouwt

Logiesgebouw Flower Tower •  Aalsmeer

Flower Tower in Aalsmeer
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Tekst: Ton van de Laar

Flower Tower krijgt 
dezelfde strakke silex 
gevels als nabijgelegen 
bedrijfspanden.

Huisvesting voor arbeidsmigranten

Flower Tower in Aalsmeer
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Hercuton tekende voor het ontwerp en 
bouwt het complex. Het logiesgebouw 
krijgt de toepasselijke naam Flower 
Tower. Volgens Peter de Bie, projectleider 
bij Hercuton, is het een uitgelezen 
mogelijkheid voor het bouwbedrijf uit 
Nieuwkuijk om zich breder te 
profileren in de markt. “Hercuton is 
natuurlijk bekend van de vele 
bedrijfspanden en distributiecentra die 
we gebouwd hebben. Maar we doen 
meer. Onze conceptmatige manier van 
bouwen is ook bij uitstek geschikt voor 
andere soorten bedrijfshuisvesting, zoals 
kantoorpanden. Een mooi voorbeeld 
hiervan is project ImageWharf in 
Amsterdam. Van een kantorencomplex is 
het maar een kleine stap naar een 
logiesgebouw. Met Flower Tower tonen 
we aan dat wij met ons bouwconcept 
ook dit soort gebouwen kunnen 
realiseren.”

Het is een probleem dat al een aantal jaren speelt; gebrek aan goede huisvesting van arbeidsmigranten die 
in ons land komen werken. Ruigrok Productie BV, een bedrijf dat productielijnen levert aan bedrijven in de 
bloemen- en plantenbranche inclusief het bijbehorende personeel, gooit het over een andere boeg. Aan de 
Japanlaan in Aalsmeer laat het een hoogwaardig en veilig logiesgebouw voor arbeidsmigranten bouwen, pal 
naast de plek waar veel van hen zullen gaan werken. 

Strak geheel 
Flower Tower gaat onderdak bieden aan 
maximaal tweehonderd medewerkers 
van Ruigrok. Daarnaast komen er een 
beheerdersruimte en een gezamenlijke 
ruimte op de begane grond. Het complex 
wordt geheel opgetrokken uit prefab 
betonnen elementen en kanaalplaat-
vloeren. Binnen de appartementen 
worden metal stud scheidingswanden 
toegepast. Bij het ontwerpen van de 
gevels hield Hercuton rekening met de 
belendende bebouwing. “Links en rechts 
van het bouwterrein staan bedrijfs-
panden die wij eerder hebben gebouwd 
voor Celieplant / Bouquetnet en 
Bloominess. Die panden hebben silex 
gevels, daarom hebben we daar in dit 
geval ook voor gekozen. Zo blijft het een 
mooi strak geheel.”

Turn-key oplevering
Afgelopen december ging de eerste paal 
de grond in. Halverwege dit jaar moet 
het prefab betonnen casco gereed zijn en 
de oplevering staat vooralsnog gepland 
voor het einde van het jaar. Hercuton 
levert ook dit project turn-key op, 
inclusief alle installaties en zelfs de 
inrichting van het buitenterrein. 
“Ontzorgen blijven we doen”, besluit De 
Bie. “Mede daarom werken we met een 
vaste, vertrouwde club van onder-
aannemers die weten wat er gevraagd 
wordt en van wie wij weten dat ze dat 
kunnen leveren. Want klanttevredenheid 
en hoogwaardige kwaliteit blijven onze 
speerpunten.”

Logiesgebouw Flower Tower •  Aalsmeer

Het complex wordt geheel 
opgetrokken uit prefab betonnen 
elementen en kanaalplaatvloeren.

Industriebouw • maart 2020 • 18

http://www.hercuton.nl
http://www.nl.ruigrokpraca.pl/


Het project wordt turn-key 
opgeleverd, inclusief alle 
installaties en de inrichting 
van het buitenterrein.

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
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Opdrachtgever
Ruigrok Productie BV & Flower Tower 
BV, Hillegom

Bouwdirectie & toezicht
TPS Hillegom B.V., Hillegom 

Hoofdaannemer, design & build
Hercuton, Nieuwkuijk

E- en W- installaties
Terberg Totaalinstallaties, IJsselstein 

Galerijhekken, trappen en 
balkonhekken
Volders Constructie BV, Bavel 

Prefab beton
Preco BV, Apeldoorn

Dakbedekking
Primadak Roosendaal BV, Oud-Gastel

Kozijnen 
VPG Aluminium Ramen en 
Geveltechniek BV, Nieuwkuijk

Heipalen
Lodewikus Beton BV, Oosterhout

Fundering
JdB Groep, Hoofddorp

Bouwprogramma
Logiesgebouw met 66 
appartementen/kamers, beheerders- 
en gemeenschappelijke ruimte

Bouwperiode
December 2019 - december 2020 

Bruto vloeroppervlakte
3.913 m2

Logiesgebouw Flower Tower •  Aalsmeer

Jong geleerd is oud gedaan.
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De conceptmatige manier 
van bouwen van Hercuton 
blijkt ook zeer geschikt voor 
dit soort panden.
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Light4U verdubbelt kantoor-
Bedrijfsgebouw Light4U • Joure

De uitbreiding van het 
bestaande bedrijfspand 
telt circa 1.400 m2. 
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Light4U verdubbelt kantoor-
Tekst: Bert Vooijs

en opslagcapaciteit in Joure
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Auke Bangma is bij Bouwbedrijf Lont 
uit Sint Annaparochie commercieel 
verantwoordelijk voor de verkoop van 
agrarische- en utiliteitsbouw. Lont raakte 
betrokken bij de uitbreiding doordat 
Auke een directielid van Light4U kent uit 
zijn privénetwerk. Er werd overlegd, de 
aannemer kwam met de juiste prijs en 
een 1 op 1-traject kon worden ingezet. 

Uitbreiding van 1.400 m2 
“We waren vanaf het begin aanwezig”, 
vertelt Auke. “Toen de opdrachtgever 
een architect koos – Sipma uit 
Heerenveen - deden we tijdelijk een 
stapje terug tot we eind 2019 startten 
met de uitvoering. Nu - februari 2020 
– zijn we bezig met het stellen van de 
staalconstructie. We hopen in mei of 
juni op te leveren.” Het pand van Light4U 
bestond uit een kleine 1.100 m2 opslag 

Bouwbedrijf Lont is druk 
bezig met de montage van 
de wandplaten

Opdrachtgever Light4U wilde uitbreiding van het bestaande bedrijfspand in Joure. Light4U fabriceert, levert 
en installeert verlichtingsarmaturen en toebehoren aan meer dan 500 afnemers in binnen- en buitenland. Dat 
kunnen showrooms zijn, magazijnen en bijvoorbeeld winkels, maar ook horecabedrijven en utiliteitsprojecten. 
Uiteraard levert Light4U vooral LED-verlichting, in meer dan 100 verschillende armatuurmodellen.

Bedrijfsgebouw Light4U • Joure

en ruim 300 m2 kantoor op de tussen-
verdieping. “Daar komt nu nog eens circa 
1.400 m2 bij. Een verdubbeling!”

Gelijkwaardig samenspel
Bouwbedrijf Lont is een middelgrote 
aannemer in ‘alle takken van sport’. 
“Renovatie, restauratie en nieuwbouw 
van woningen, utiliteit en agrarische 
bouw. We bestrijken - met 85 
medewerkers en een flexibele schil van 
nog eens ongeveer 20 mensen – heel 
Noordelijk Nederland, van Midden-
beemster tot de regio Zwolle.” Voor het 
bouwbedrijf betekent vakmanschap 
ook en vooral: Werken op basis van een 
gelijkwaardig samenspel met de klant 
en de ketenpartners. “In de bouw heeft 
ieder zijn eigen rol en verantwoordelijk-
heid, maar uiteindelijk is teamgeest de 
meest krachtige motor.”

Betrokkenheid bij project tonen 
Veel projecten voert Lont uit in eigen 
beheer. “Er is altijd eigen personeel op de 
bouwplaats aanwezig. Ook bij Light4U in 
Joure is dat het geval. We willen niet het 
hele werk uitbesteden, maar betrokken 
blijven en die betrokkenheid tonen; voor, 
tijdens en na de uitvoering.” Zo 
kunnen aannemer, klant en keten-
partners samen maatwerk leveren dat 
toegevoegde waarde heeft voor de klant 
én de samenleving.

Klaar voor 
de toekomst
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Duurzame installaties 

Uiteraard leverde Light4U zelf de ledverlichting voor het nieuwe pand, maar voor het overige zijn alle 
werktuigbouwkundige en elektrische installaties verzorgd door Huisman Installatietechniek uit Joure. 
Michiel Huisman – derde generatie bij het 85 jaar oude familiebedrijf – somt op: “Verwarming, water, 
ventilatie, elektra, inbraak- en brandmelding, eigenlijk het complete verhaal.”

Huisman is al jaren de huisinstallateur van Light4U. Toen de nieuwbouw eraan kwam vroeg 
opdrachtgever Light4U hen om een aanbieding. Op basis daarvan werden ze geselecteerd voor het 
installatiewerk. “We werken zelf ook vanuit Joure. Ons werkgebied beslaat vooral een straal van 40 
kilometer om onze woonplaats, maar we komen ook in Groningen en zelfs in Amsterdam.” 
Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel geworden van de diensten en producten die Huisman 
Installatietechniek levert en installeert. “We hebben onlangs een ‘duurzame hoek’ ingericht in onze 
showroom, met o.a. om warmtepompen, zonnepanelen, laadpalen en bijvoorbeeld warmteterug-
win-units (WTW).” Ook particulieren kunnen bij Huisman Installatietechniek terecht voor het 
verduurzamen van hun woning. Bij Light4U verzorgde Huisman onder meer een warmtepomp en een 
WTW-installatie. “De ledverlichting leverde de opdrachtgever zelf, maar die hebben we wel voor hen 
gemonteerd.”

Topkwaliteit
aluminium 
en kunststof
kozijnen

> Ontdek onze 
uitstekende prijs 
en kwaliteits-
verhouding!

> ramen

Oastkern 25
9288 XJ 
Kootstertille

0512-330016 
info@alrako.nl
www.alrako.nl

> deuren > kozijnen

Produksjewei 1, 8501 XD Joure  |  (0513) 41 25 72  |  huisman.frl

// sanidrome.nl/huisman

Voor de betere 
badkamer van
A t/m Z...

Inspirerende showroom

Persoonlijk advies

Creatief ontwerp

Één aanspreekpunt

...en voor 
het betere 
installatiewerk

Gas- en elektra

Woningsprinklers

Zonnepanelen en 
warmtepompen

Verwarmingsinstallaties

Foto’s: Sjoerd Visser van Bouwbedrijf Lont
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Bedrijfsgebouw Light4U • Joure

■ Utiliteitsbouw
■ Hallenbouw
■ Trappen en hekken
■ Staalwerk t.b.v. woningbouw

Stadhoudersweg 67a, 9076 AB  St. Annaparochie 
Telefoon [0518] 40 15 77
E-mail: info@stok.nl, Internet: www.stok.nl

Constructie- en technisch installatiebedrijf
Levering en montage van STAALCONSTRUCTIES:

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

“Teamgeest is de meest 
krachtige motor” aldus 
Bouwbedrijf Lont.
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Opdrachtgever
Light4U BV, Joure

Architect
Sipma Architecten, Heereveen

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Lont, Sint Annaparochie 

Constructeur
Ingenieursgroep Romkes BV, 
Sint Nicolaasga 

Grondwerk
Miedema & Zijlstra GWW Service, 
Tzummarum 

E- en W-installatie
Huisman Installatietechniek, Joure

Staalbouw
Stok & Zn, Sint Annaparochie

Overheid- en kanteldeuren
Alpha Deuren, Apeldoorn

Vloeren, systeembekleding en 
gevelbeplating 
BMN Bouwmaterialen, Leeuwarden 

Binnenwanden
Falk Bouwsystemen, Ede

Aluminium en kunststof kozijnen
Alrako BV, Kootstertille

Bouwprogramma
Uitbreiding van bedrijfspand Light4U 
met opslag en kantoren

Bouwperiode
Oktober 2019 - mei/juni 2020 

Bruto vloeroppervlakte
1.400 m2

In mei-juni wordt de 
uitbreiding opgeleverd.
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Hof van Monet • Zaandam

Het beeld van 
‘schilderachtige 
Zaanse geveltjes’
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Appartementencomplex 

Tekst: Astrid Berkhout

Hof van Monet 
herrijst in Zaandam 
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Hof van Monet • Zaandam

Uitdagingen in de constructie 

Ingenieursbureau List uit Zaandam ontwerpt de constructie van het Hof van Monet. Al in 2016 schoof het bedrijf voor 
het eerst aan tafel bij MIII Architecten en de opdrachtgever. Pas begin 2019 ging de uitvoering echter daadwerkelijk 
van start.

“We zijn in staat een compleet pakket aan werkzaamheden aan te bieden, maar bij Hof van Monet hebben we alleen 
de constructie ontworpen en uitgewerkt”, vertelt hoofdconstructeur Sjoerd Beentjes. Het appartementencomplex ligt 
ingesloten tussen de Hogendijk en het Krimp, en bestaat uit 2 delen die met elkaar in verbinding staan middels een 
binnenplaats en een parkeerkelder. “Het plafond van de parkeerkelder moet de bouw wel kunnen dragen, dus dat 
behoefde extra aandacht. We moesten zorgdragen voor o.a. voldoende wapening en ondersteuning met funderings-
palen op de juiste plekken. In de basis is gekozen voor een betonconstructie, met betonnen vloeren en muren en 
daarboven in gemetseld kalkzandsteen. De buitengevels bestaan uit prefab houten geveldelen. Verder komt in de 
binnentuin een stalen galerijconstructie die toegang biedt tot de appartementen.”

Veel hoeken
“Uitdagend waren verder de vele hoeken in het ontwerp van de kapconstructie, niets is gelijk. Sommige daken 
eindigen bijvoorbeeld op de eerste verdieping, anderen op de tweede. Uitvoeringstechnisch kostte het net wat meer 
tijd om dat te realiseren.” Normaal gesproken is Ingenieursbureau List met name actief in de industriebouw en 
renovatiewerkzaamheden. “Een project als dit is dan ook een leuke afwisseling.”
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Het pand ligt aan de Hogendijk 
zijde een verdieping hoger dan 
de Krimpzijde, wat constructief 
en bouwkundig gezien wat 
uitdagingen met zich mee bracht.

Vanwege de locatie en de beperkte 
omvang van het bouwperceel stond 
men tijdens het bouwproces voor 
een logistieke uitdaging.

In een van de oudste delen van het centrum van Zaandam wordt momenteel hard gewerkt aan de realisatie van 
een uniek Zaans appartementencomplex, verscholen tussen de Hogendijk en het Krimp: Hof van Monet. Dankzij 
de kenmerkende Zaanse bouw sluit Hof van Monet perfect aan bij de bestaande bebouwing.
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Hof van Monet • Zaandam

“Hof van Monet bestaat uit 23 appar-
tementen verdeeld over 2 delen, die 
middels de kelder (inclusief parkeer-
gelegenheid) en een binnenplaats met 
elkaar in verbinding staan. “De voorgevel 
van beide gebouwen geeft het beeld van 
4 individuele panden, waarvan de losse 
gevels bij de punten bij elkaar komen”, 

vertelt Stefan Wever van hoofdaannemer 
Aannemingsbedrijf de Jong Ursem. De 
kleurstelling en de sierlijsten maken het 
helemaal af, daarmee zijn het echt de 
‘schilderachtige Zaanse geveltjes’ die de 
architect voor ogen had.”

Wind- en waterdicht

Het pand ligt aan de Hogendijk zijde (4 
bouwlagen) een verdieping hoger dan 
aan de Krimpzijde (3 bouwlagen). Con-
structief en bouwkundig gezien bracht 
dit wel wat uitdagingen met zich mee. 
Om het pand zo snel mogelijk wind- en 
waterdicht te maken, hebben we gebruik 
gemaakt van gevelsluitende HSB-ele-

Via de galerijconstructie hebben 
de bewoners toegang tot de 
appartementen.
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menten, die gelijktijdig met de wanden 
zijn geplaatst. In de kelder zijn prefab 
betonnen elementen gebruikt om zo snel 
mogelijk omhoog te kunnen bouwen.”

Logistieke uitdaging
“Bij aanvang van het project hebben 
we eerst alles laten inmeten door het 

kadaster om het geheel goed in kaart te 
brengen. Hier en daar waren wat ver-
schuivingen noodzakelijk om het com-
plex in te passen in de kavel. We hebben 
daarbij ook zorgvuldig overlegd met de 
eigenaren van de omringende bebou-
wing. Omdat we middenin het centrum 
werken én vanwege de beperkte omvang 

van het bouwperceel stonden we tijdens 
het bouwproces voor een logistieke 
uitdaging. De aanvoer van materialen 
heeft alleen plaatsgevonden aan de 
Krimp zijde om zo de Hogendijk te 
ontzien.”
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Hof van Monet • Zaandam

Stalen galerijconstructie 

Nifra Constructiewerken uit Obdam maakt kleine en middelgrote staalconstructies, trappen en balustrades voor wo-
ningbouw, utiliteitsbouw, infrastructuur en industrie. Voor het Hof van Monet vervaardigde het bedrijf o.a. een stalen 
galerijconstructie.

“De architect heeft de constructie ontworpen, aan ons de schone taak om het daadwerkelijk te realiseren”, vertelt Nico 
Braas van Nifra Constructiewerken. “We tekenen alles uit in 3D om het geheel te finetunen, zodat het allemaal goed 
past. We doen sowieso alles in eigen beheer: Het tekenen, inmeten, maken en monteren. De galerijconstructie is in 
onze eigen fabriek in elkaar gelast, waarna deze is voorzien van een zinklaag en uiteindelijk ook van poedercoating als 
extra beschermlaag. Qua kleur is gekozen voor ivoorgeel, wat perfect aansluit bij de kleur van de ‘Zaanse huisjes’.” 

Stalen kokers
De constructie weegt in totaal circa 20 ton, is 24 meter lang en 10 meter breed, en beslaat 3 verdiepingen. “Hij wordt 
tussen de beide bouwdelen van het appartementencomplex geplaatst. We zetten stalen kokers neer, waarna hier grote 
stalen frames van 10 meter lang en 1,5 meter breed op worden geplaatst. Bouwbedrijf De Jong Ursem zorgt er voor dat 
er bevestigingspunten zijn in het beton waar we de constructie in kunnen zetten.” Naast de galerijconstructie heeft 
Nifra Constructiewerken tevens de kapconstructie vervaardigd.

Architect
M3 Architecten, Rijswijk

Constructeur
Ingenieursbureau List, Zaandam 

Hoofdaannemer
Aannemingsbedrijf De Jong Ursem, 
Ursem

E- en W-installatie
Gingnagel V.O.F., Zaandam 

Staalbouw
Nifra Constructiewerken, Obdam 

Metselwerk
Heilig, Zwaag

Stukadoorswerk
Veerman en Kemper, Volendam

Tegelwerk
SVK Tegelwerken , Alkmaar

Schilderwerk 
Matena Schilderwerken, Obdam 

Bouwprogramma
Appartementencomplex Hof van 
Monet

Bouwperiode
Februari 2019 - april 2020 

Bruto vloeroppervlakte
2.260 m2

Echte Zaanse 
huisjes

Duurzame materialen
“Er worden zoveel mogelijk duurzame, 
onderhoudsvriendelijke materialen 
toegepast. Zo is voor de afwerking van de 
gevel gekozen voor Rockpanel gevel-
delen, gemaakt van steenwol. Er zijn 
kunststof panelen gebruikt voor de go-
ten, boeidelen, sierlijsten en makelaars. 
Verder is voor de galerijconstructie ge-
bruik gemaakt van houtcomposietdelen. 
Al deze materialen zijn onderhoudsarm 
en hebben een lange levensduur.”

Hoog afwerkingsniveau
 “Wij leveren het project op in vergaande 
fase van afbouw. De opdrachtgever 
draagt zorg voor de vloerafwerking en de 
inrichting, de rest doen wij; De Jong 
Ursem. Er is sprake van een hoog afwer-
kingsniveau, al met al zijn het behoor-
lijk luxe appartementen, voorzien van 
duurzame installaties.” Naar verwach-
ting wordt Hof van Monet medio 2020 
opgeleverd.
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Wij zijn gespecialiseerd in het vervaardigen en monteren 
van staalconstructies, trappen en balustraden ten behoeve 
van renovatie en nieuwbouwprojecten.
 
Op de website vindt u informatie over wie wij zijn, wat wij 
doen en wat wij u kunnen bieden. Wij hebben een aantal 
van onze gerealiseerde projecten voor u op een rijtje gezet 
op de pagina projecten om u een beeld te geven van wat 
wij voor u kunnen betekenen.
 
Mocht u niet de nodige informatie kunnen vinden, dan kunt 
u altijd contact met ons opnemen.

Tel. 0226-451199   www.nifra.nl

Braken 21       1713 GC  Obdam       T 0226 - 45 41 00  

9% BTW INDIEN DE WONING DOOR PARTICULIEREN WORDT BEWOOND EN OUDER IS DAN 2 JAAR.

MooierMooier
Buiten maken

wij het ook

Schilderwerk van hoog 
niveau
 

Bij een pand als Hof van Monet hoort natuurlijk ook 
schilderwerk van een hoog niveau. Hiervoor werd 
Matena Schilderwerken uit Obdam ingeschakeld, 
van oudsher een familiebedrijf dat inmiddels al 25 
jaar bestaat. 

“We hebben veel vaste klanten en krijgen de meeste 
projecten binnen via mond-op-mond reclame”, 
vertelt eigenaar Gert-Jan Matena. Zo ook het Hof 
van Monet, waarvoor ze werden benaderd door 
Bouwbedrijf De Jong. “We schilderen alle 
appartementen aan de binnenkant. Ook de berging 
op de binnenplaats nemen we onder handen. In 
totaal gaat het om 3.500 m2 aan wanden, 1,700 m2 
aan plafonds, 1.000 meter aan plinten en 180 deuren 
en deurkozijnen. De wanden en plafonds spuiten we 
voor een mooie strakke uitstraling. De plinten, 
kozijnen en deuren worden handmatig geschilderd. 

Een goed product is de basis, vandaar dat wij werken 
met hoogwaardige Sigma Coating van verfgroot-
handel Plug.” Alles in maagdelijk wit. “Begin februari 
zijn we gestart en we verwachten het werk eind 
maart – geheel conform afspraak – af te ronden. Als 
we straks klaar zijn, ziet het er ongetwijfeld 
geweldig uit. We zijn blij dat we hier aan mee heb-
ben mogen werken!”
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DC DocMorris • Heerlen

Bijzonder is dat de 
uitbreiding is gebouwd op 
de grens tussen Nederland 
en Duitsland.

Hoogwaardige uitbreiding 
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Tekst: Astrid Berkhout

Op de grens

DC DocMorris Heerlen 
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SPAAN 
PROJEKTEN 

SPAAN PROJEKTEN BELEEF DE RUIMTE 

De Hooge Akker 9, 5661 NG Geldrop 
T. 040-2260428  E. info@spaan-projekten.nl 

 

De kracht van 
eenvoud
 

De kantoren in de distributiehal van DocMorris zijn 
door Spaan Projekten Stoffering uit Geldrop op 
vakkundige wijze voorzien van vloerbedekking. In 
de kantoorruimtes zijn tapijttegels gelegd en in de 
kantine PVC vloeren. 

“Het grote voordeel van PVC vloeren is dat ze 
ijzersterk zijn”, vertelt Danny Spaan, eigenaar van 
Spaan Projekten Stoffering. “Bij DocMorris hebben 
we ze aangebracht in 2 kleuren, inclusief borders. 
In 3,5 week hebben we de klus geklaard, zonder 
opleverpunten. Het was voor ons allemaal redelijk 
standaard maar ook dan is een goede voorbereiding 
essentieel. Normaal vinden we het fijn om een 
beetje mee te denken vroeg in het proces. 

Één kans
Bij DocMorris hebben we echter alles keurig 
uitgevoerd conform het ontwerp van de architect. 
Niets is ons te min. Of het nu gaat om een rolgordijn 
op een slaapkamer bij een particulier of een groot 
project van meer dan 1.000 m2, wij leveren gewoon 
kwaliteit. Je krijgt maar één kans om iets netjes te 
maken, dus het moet in één keer raak zijn. Als we 
samenwerken met Bouwbedrijf van de Ven is het 
sowieso bijna altijd een inkoppertje. Dat was ook 
hier het geval!”

DC DocMorris • Heerlen

VAVA-Veghel. De naam is ontstaan uit “Van Asperen Voor Advies” door de 
behoefte die er was en nog steeds is bij bouwbedrijven die ieder voor zich 

vaak geen binding hebben met de fabrikanten van betonnen systeemwanden, 
-vloeren en daken, trappen en bordessen e.d. en daardoor geen goed gevoel 

hebben bij hun inkopen.

VAVA-Veghel B.V. | Aa-Straatje 8 | 5461 BC Veghel | info@vavaveghel.nl | 041 - 33 19 001

Bouwen met 
elementen
 

Wij, VAVA-Veghel, zijn ook hier de leverancier van 
betonnen ‘Onderstempelingsvrije’ elementen. 70 
mm dik en in variërende afmetingen van max. 3.000 
mm breed tot wel 5.400 lang.

Deze elementen zijn in tegenstelling tot de 
‘normale’ bekistings breedplaat vloerelementen 
voorzien van speciaal hiervoor ontwikkelde 
‘constructieliggers’ (zie foto). Een U-vormige 
‘bovengoot’ in plaats van een bovendraad van 
bijvoorbeeld 8 mm.

Deze goot is fabrieksmatig al voorzien van beton 
waardoor het element zelfdragend is voor het, op de 
bouwplaats, op te storten beton.

Naast de levering van deze beton elementen is 
‘VAVA-Veghel’ ook gespecialiseerd in ‘funderings-
balken’ als halffabricaat en het ‘Massief (hellende) 
dak- en wandelement’ dat wij op de bouwplaats 
voorzien van milieuvriendelijk naadloze isolatie met 
een Rc-waarde van >7.0.

Site: www.vavaveghel.nl 
Mail:  info@vavaveghel.nl 
Mob.: 0653109025
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Bouwbedrijf van de Ven uit Veghel, ook al 
verantwoordelijk voor de bouw van het 
bestaande distributiecentrum (2014) op 
bedrijventerrein Avantis, realiseerde de 
uitbreiding in opdracht van 
vastgoedontwikkelaar Montea in 2019. 
“We zijn van begin tot eind in bouwteam 
opgetrokken, samen met Montea en 
DocMorris”, vertelt projectleider 
Chris van den Biggelaar. “Dat werkt 
ook het beste, zo weet je als aannemer 
precies wat de klant van jou verwacht.” 

Op de grens
Het nieuwe distributiecentrum is 
gebouwd achter de reeds bestaande 
locatie. “Beide gebouwen zijn met elkaar 
verbonden door middel van een 
verbindingsgang van 85 meter lang. 
De verbindingsgang is volledig op 
afschot vanwege het hoogteverschil 

Er is ook veel aandacht besteed 
aan de beveiliging van het pand.

De succesvolle Duitse online apotheker DocMorris heeft het distributiecentrum in Heerlen uitgebreid met maar liefst 
20.000 m2. Daarmee is de totale beschikbare oppervlakte en de bijbehorende productiecapaciteit verdrievoudigd. Dit was 
hard nodig want in verband met de groei van het bedrijf was het bestaande distributiecentrum te klein geworden. Dankzij 
de nieuwbouw is de bloeiende onderneming helemaal klaar voor de toekomst.

van het landschap. Het vloerniveau van 
fase 2 ligt 2,5 meter hoger dan fase 1, 
een mooie uitdaging dus om de vloer 
gelijkmatig af te laten lopen.” Bijzonder 
is dat het gebouw is gebouwd op de 
grens tussen Nederland en Duitsland. 
“Het regenwater wordt geloosd op eigen 
terrein in een wadi die overloopt op het 
Nederlandse riool die gekoppeld is aan 
een infiltratiesysteem dat in Duitsland 
ligt. Praktisch gezien had dit gelukkig 
geen consequenties voor de bouw maar 
het had organisatorisch wel de nodige 
hindernissen.”

Speelse uitstraling
De hoofddraagconstructie is compleet 
van staal en er is gekozen voor pvc 
dakbedekking en aluminium puien. 
“Door verschillende kleuren sandwich-
panelen in de gevels aan te brengen, 

hebben we aan de buitenkant een 
speelse uitstraling gecreëerd.” De 
binnenwanden van de distributiehal 
zijn van hoogwaardig afgewerkte 
sandwichpanelen. “De vloer heeft een 
hoge vlakheidsklasse meegekregen 
omdat DocMorris in de toekomst gebruik 
wil gaan maken van een automatisch 
stellingssysteem.” Naast de hal is er 
tevens ruim 2.000 m2 aan kantoorruimte 
(verdeeld over 2 bouwlagen) bijgekomen. 
“Dankzij de vele glaswanden zijn het 
open, transparante ruimtes geworden. 
Door een mezzaninevloer van circa 1.800 
m2 in te bouwen is reeds voorzien op 
mogelijke uitbreiding van de kantoren 
de komende jaren.”
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Door verschillende kleuren 
sandwichpanelen in de gevels aan 
te brengen, is aan de buitenkant een 
speelse uitstraling gecreëerd.

Industriebouw • maart 2020 • 41



Opdrachtgever
Montea, Tilburg

Architect
Architectenburo Olieslagers, 
Nieuw Bergen 

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf van de Ven, Veghel
 
Adviseurs
Bouw-Adviesbureau Van der Zanden 
B.V., Helmond

Breedplaatvloeren
VAVA-Veghel, Veghel 

E-installateur
Hoppenbrouwers Techniek, Roosendaal

Metaalconstructiewerk
GS Staalwerken, Helmond

Behangwerk & vloerbedekking
Spaan projecten, Geldrop

S-installateur
MD Sprinkler Systems, Veghel

Liftinstallatie
Kone liften, Den Haag

 

Bouwprogramma
Distributiecentrum inclusief kantoren

Bouwperiode
November 2018 - september 2019

Bruto vloeroppervlakte
Distributiehal circa 20.800 m2, 
kantoor circa 2.200 m2 

DC DocMorris • Heerlen

Hoppenbrouwers.
WAAR
TECHNIEK
LEEFT.

Al meer dan 100 jaar ontwerpt, installeert en 
onderhoudt Hoppenbrouwers werktuigbouw-
kundige en technische installaties. 

Benieuwd naar ons? Kijk op
hoppenbrouwerstechniek.nl

Gespecialiseerd in staalconstructies; 
van engeneering tot en met montage

+31 (0) 492 505500 | www.gsstaalwerken-groep.nl

Hoge eisen binnenklimaat
“Omdat er wordt gewerkt met 
medicijnen, werden hoge eisen gesteld 
aan hygiëne, verwarming, koeling, 
lichtinval en ventilatie. De temperatuur 
moet constant blijven. De distributiehal 
en de opslagruimte zijn om die redenen 
bijvoorbeeld gescheiden door een 

tussenwand en de vloer is behandeld 
met een pentra-sil sealer, een 
stofbindende coating. Daarnaast zijn de 
20 docks voorzien van geïsoleerde 
levellers.” Veiligheid is uiteraard ook be-
langrijk bij een pand als dit, vandaar dat 
veel aandacht is besteed aan de 
beveiliging. “Er is een uitgebreid 

alarmsysteem met intercoms en 
toegangspoorten op diverse locaties. 
Dit blijkt ook uit de permanente 
bewaking in het gebouw. Je moet echt 
toestemming hebben om dit gebouw 
binnen te kunnen gaan.”
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Het nieuwe distributiecentrum is 
gebouwd achter de reeds bestaande 
locatie.

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
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Fulfilment center  met

QLS • Dordrecht

Het fulfilment center is 
gevestigd aan de voet 
van de Merwedebrug 
in Dordrecht
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Fulfilment center  met 
Tekst: Jan Smit

automatische orderverwerking 

Industriebouw • maart 2020 • 45



QLS Pakketdienst & Fulfilment is de 
laatste jaren snel gegroeid. Zo snel dat 
deze onderneming, die de logistieke 
afhandeling verzorgt voor ruim 500 
webwinkels, op de huidige drie locaties 
in Dordrecht uit haar jasje is gegroeid. 
Voor de directie van het familiebedrijf 
reden om op zoek te gaan naar een 
geschikte nieuwbouwlocatie. 
Bedrijventerrein Oostpoort aan de N3 
en de Beneden-Merwede bood soelaas. 
Daar, aan de voet van de Merwedebrug, 
verrijst momenteel het nieuwe fulfil-
ment center van QLS. 

Opslag- en orderpicksysteem 
Een strak, rechthoekig gebouw van twee 
verdiepingen in de kleuren lichtgrijs en 
antraciet met een grote parkeerruimte. 
Aan de kant van de Beneden-Merwede 
komen de kantoren. Die beslaan over 
twee verdiepingen ongeveer 500 m2 en 
hebben een luxeuitstraling. Met als slag-
room op de taart het uitzicht op de rivier. 

De nieuwbouw is een strak, 
rechthoekig pand in de kleuren 
lichtgrijs en antraciet met een 
grote parkeerruimte.

Aan de voet van de Merwedebrug op bedrijventerrein Oostpoort in Dordrecht leggen  onderaannemers onder 
auspiciën van hoofdaannemer Zwaluwe Bouw momenteel de laatste hand aan het nieuwe kantoor en fulfilment 
center van QLS Pakketdienst & Fulfilment. Een strak geheel van ongeveer 10.000 m2 verdeeld over twee 
verdiepingen.

QLS • Dordrecht

Ook de loods bestaat uit twee 
bouwlagen, elk ruim 4.000 m2 groot. 
Die hebben een strakke monolithisch 
gestorte betonvloer. Een deel van die 
vloer is gepolijst. Dat was nodig omdat 
hierop het automatische opslag- en 
orderpicksysteem AutoStore is 
geïnstalleerd. 

Tradotionele bouw
Het fulfilment center is verder vrij 
traditioneel gebouwd: Een staal-
constructie met gevelbeplating op een 
betonnen fundering die weer rust op 
heipalen. Zwaluwe Bouw leverde op 
hetzelfde bedrijventerrein eind 2018 
ook het nieuwe bedrijfspand op van 
DKJ Transport, een bedrijf dat weg-
transporten verzorgt door heel Europa. 
De bouw van bedrijfshallen en 
distributiecentra is voor Zwaluwe Bouw 
een relatief nieuwe specialiteit. De klus 
is goed verlopen. Dit is mede ingegeven 
door de uitstekende samenwerking met 

QLS en de andere partners. “We werken 
vaak met vaste partners,” verduidelijkt 
projectleider Jan Freeke. “Dat is onze 
kracht. Het werkt prettiger, voor ons, 
maar ook voor de opdrachtgever; het 
komt het uiteindelijke resultaat ten 
goede.”

Energiek renoveren
Zwaluwe Bouw is actief in renovatie, 
serviceonderhoud, restauratie, nieuw-
bouw en projectontwikkeling. De 
Brabantse aannemer bouwt en 
ontwikkelt woningen, maar ook 
kantoren, bedrijfshallen,  (woon)zorg-
centra en andere utiliteitswerken. 
Freeke: “Onze opdrachtgevers zijn zeer 
divers, als bouwer spelen we daar op in.” 
Ook duurzaam ondernemen staat bij 
Zwaluwe Bouw hoog op de agenda. Met 
het ‘Energiek Renoveren’ concept heeft 
het bedrijf inmiddels al meer dan 10.000 
woningen verduurzaamd. 
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Allround e-installateur
 

Een elektrotechnisch installateur die alle disciplines 
van het vak beheerst. Dat is Gertenbach Elektro, de 
in Dordrecht gevestigde installateur die zich richt op 
het advies, ontwerp en de aanleg van onder meer 
elektra en data-installaties. 

In het nieuwe distributiecentrum van QLS 
Pakketdienst & Fulfilment komen de werknemers 
van Gertenbach wat dat betreft volop aan hun 
trekken. Van de verlichting tot de data-installatie en 
van de beveiliging tot de zonnepanelen inclusief het 
trafostation: Gertenbach, dat hoofdzakelijk actief 
is in de Drechtsteden, installeert het allemaal. Plus 
daarbij de gehele elektrotechniek achter het 
automatische opslag- en orderpicksysteem. 

gemêleerde klantenkring
“Een mooie klus,” vertelt Ron Dubbelman, directeur 
en eigenaar van Gertenbach. “Wij proberen breed in 
de markt te staan. Daar sluit deze opdracht goed bij 
aan.” Gertenbach Elektro heeft dan ook een 
gemêleerde klantenkring. 

Scholen, woningcorporaties, een centrum voor 
dagbesteding, maar ook de plaatselijke Jaguar-
dealer behoren tot de clientèle.

Met uitzicht op de rivier
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QLS • Dordrecht

De kantoren, verdeeld over 
twee verdiepingen, hebben een 
luxe uitstraling.
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Projectontwikkelaar
Pakketdienst QLS BV, Dordrecht

Architect
DIV Architecten, Numansdorp 

Hoofdaannemer
Zwaluwe Bouw en Projectontwikkeling 
BV, Hooge Zwaluwen

 

 

E-installateur
Gertenbach Elektro BV, Dordrecht

S- en W-installateur
BVI Installatiebedrijf, Wagenberg

 

Bouwprogramma
Kantoorgebouw QLS

Bouwperiode
Juli 2019 - maart 2020 

Bruto vloeroppervlakte
Circa 4.000 m2

Het pand ligt direct 
aan het water
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KAW dingt mee naar

KAW architecten • Groningen

‘sleutelproject’ Stuttgart
KAW is door de gemeente Stuttgart uitgenodigd voor een prijsvraag voor de radicale herinrichting van de stad, die moet leiden tot 
minder auto’s in de stad en een duurzamer leefomgeving. Het gaat om een miljardeninvestering waarmee Stuttgart de B14 - een 
soort snelweg die de stad in tweeën deelt - wil aanpakken. 

Het architectenbureau had voor deze opgave eerder al een strategie ontwikkeld, bestaande uit gedeeltelijke overkapping van 
de weg, betere verbindingen voor fietsers en voetgangers, en verduurzamings- & klimaatbeheersingsmaatregelen. KAW heeft 
inmiddels een consortium samengesteld dat naast KAW bestaat uit het gelauwerde nsp christoph schonhoff landschaftsarchitekten 
stadtplanner en Professor Wolfgang Haller, een expert en autoriteit op het gebied van verkeer.

Het effect van de verbinding van de twee delen van de stad zou gigantisch en veelledig zijn. Zo kunnen er volstrekt nieuwe 
verbanden gelegd worden, die allerlei sociale, fysieke en economische voordelen opleveren. Delen van de stad die nu met de 
rug naar elkaar toe liggen, worden opeens met elkaar verbonden. De overlast van geluid en de uitstoot van fijnstof wordt sterk 
teruggebracht en er ontstaat ruimte op een toplocatie voor nieuwe ontwikkelingen. 

Persbericht

Impressie situatie 
Staatstheater in Stuttgart.
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KAW architecten 
Kattenhage 1
9701 BM Groningen
088-529 00 00
info@kaw.nl
www.kaw.nl

Persbericht

Wat de visie van KAW verder bijzonder maakt, is dat het architecten- en adviesbureau een manier heeft gevonden om dit enorme 
project midden in een drukke stad uitvoerbaar te maken. De oplossing bestaat uit een visie waarin de risico’s beheerst worden 
door het geheel op te knippen in kleinere, behapbare projecten. En dat zonder het verkeer stil te hoeven leggen en zonder dat de 
samenhang verloren gaat.

Tekening stadstheater 
prijsvraag B14 Stuttgart.

Met de opbrengsten van de grondverkoop kunnen mooie dingen ontstaan op het gebied van kunst, cultuur en sociaal-
maatschappelijke ontwikkelingen (zie foto’s, red.). Door de ingreep blijkt het tevens mogelijk de stad beter voor te bereiden op 
klimaatverandering. Hittestress en wateroverlast zijn door de topografie van Stuttgart belangrijke gegevens om rekening mee te 
houden. Watermanagement en ecologie zijn ook uitgangspunt voor het infrastructurele concept van KAW. 
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DC Kippie • Waddinxveen

In het ontwerp van RBK Food 
Projects zijn de verschillende 
functies mooi geïntegreerd.
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Nieuw distributiecentrum

Tekst: Bert Vooijs

voor Kippie in Waddinxveen
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DC Kippie • Waddinxveen

De vliesgevel heelft heldere, zonwerende 
beglazing voor optimaal comfort.
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Het in 1945 opgerichte familiebedrijf Krijgsman Poeliers uit Poeldijk is in 75 jaar tijd van een kleine poeliersketen 
uitgegroeid tot het huidige Kippie, een franchiseorganisatie met meer dan 55 aangesloten grill- en 
maaltijdenwinkels. Door de gestage groei en uitbreiding van de activiteiten, waaronder thuisbezorging van de 
producten, ontstond behoefte aan meer opslag- en expeditieruimte.

Na een aanbesteding kreeg De Vries en 
Verburg Bouw uit Stolwijk opdracht voor 
de bouw van een nieuw distributie-
centrum in Waddinxveen. “We bouwen 
een distributiecentrum met kantoor, van 
waaruit Kippie alle winkels gaat 
bedienen voor de verkoop”, aldus 
projectleider André de Geus van De Vries 
en Verburg. Een deel van de productie 
gaat plaatsvinden in Waddinxveen. 
Verder zal het nieuwe pand dienstdoen 
voor opslag en overslag. De bouw startte 
in augustus 2019. “We hopen het project 
in de loop van juni 2020 op te leveren.”

Voedselkwaliteit voorop
Het hoofdkantoor van Kippie bevindt 
zich in Poeldijk. Nu worden van daaruit 
nog de diverse versproducten en andere 
verbruiksartikelen geleverd aan de 
winkels, die ruwweg verspreid liggen 
over een gebied tussen Alkmaar, Goes, 
Tilburg en Hengelo. De meeste winkels 

Integratie van 
verschillende functies

bevinden zich in het westen van het 
land, vandaar dat Waddinxveen een 
goede locatiekeuze is. Kippie biedt 
dagelijks verse, lekkere en gemakkelijke 
producten aan, waarbij voedselkwaliteit 
hoog in het vaandel staat. Mede daarom 
is bij de bouw van het distributie-
centrum niet beknibbeld op moderne en 
efficiënte koel- en vriesmogelijkheden. 

Functies mooi geïntegreerd
De Geus is enthousiast over het ontwerp 
van RBK Food Projects uit Deventer. “De 
verschillende functies zijn mooi 
geïntegreerd. De verwerking van 
vries- en koelcellen in het gebouw 
vraagt, ook tijdens de uitvoering, 
bijzondere aandacht.” De samenwerking 
met opdrachtgever en architect is 
gelukkig zeer goed. “Dat nauwe contact 
met Kippie en met directievoerder Hans 
van Hoorn van RBK levert extra kwaliteit 
op.”

Breed in de markt
De Vries en Verburg opereert in ‘Groot 
Randstad’ en bouwt voor diverse 
bedrijfstakken. “Van ziekenhuis tot 
distributiecentrum, van nieuwbouw-
woning tot onderhoud en renovatie. We 
staan heel breed in de markt.” De bouwer 
werkt in een platte organisatie met 
ongeveer 190 eigen mensen en een 
schil van onderaannemers.

WB Infra BV | Burgemeester Colijnstraat 219 | 2771 GN Boskoop
Tel: 06 - 821 666 36 | E-mail: info@wbinfrabv.nl | www.wbinfrabv.nl
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DC Kippie • Waddinxveen

Novoferm Nederland BV levert de 
overheiddeuren, snelloopdeuren, 
brandroldoeken en compleet geïsoleerde 
dockunits.
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‘Samen maken wat je belooft’ 

Wijnveen Aluminiumbouw uit Wageningen werkt regelmatig met De Vries en Verburg Bouw. De hoofdaannemer betrok 
Wijnveen in het voortraject bij het project. “Zo verzorgden we bijvoorbeeld ons deel in de calculatie”, zegt projectleider 
Pieter-Bas Bovee. “Toen de opdracht een feit was, hebben we de plannen verfijnd om als team een prachtig project neer te 
zetten.” 

Het terugkerende contact met De Vries en Verburg is daarbij een voordeel. “Samen zorg je dat je maakt wat je belooft. 
Van A tot Z: Engineering, productie en uiteindelijk montage op de bouw zelf. De samenwerking berust op onderling 
vertrouwen en goed overleg. Afspraak is afspraak.” Voor DC Kippie leverde en monteerde Wijnveen een vliesgevelsysteem 
van Schüco. “Wij krijgen dat als halffabricaat aangeleverd en maken er de gewenste gevelsamenstelling van. In de 
vliesgevel kwam een entreepui met dubbele deuren.” Daarnaast monteerde Wijnveen een schuifpui - van het systeem 
Reynaers - op het dakterras. De vliesgevel heeft heldere, zonwerende beglazing voor optimaal comfort.

Familiebedrijf
Wijnveen Aluminiumbouw werkt landelijk. Opgericht in 1897 ging het familiebedrijf na vier generaties stapsgewijs 
over in handen van de huidige eigenaar, Hans Janssen. De circa 50 medewerkers werken aan  de projecten en de 
ondersteuning daarvan. “Voor de montage huren we steevast een viertal vertrouwde montagebedrijven in. In deze 
samenstelling kunnen wij de klant en eindgebruiker optimaal bedienen.”

Het nieuwe pand 
is sinds januari jl. 
volledig in bedrijf.

DC Kippie • Waddinxveen

NOVOFERM INDUSTRIE
VOOR LOGISTIEKE OPLOSSINGEN

OVERHEADDEUREN • (SNEL)ROLDEUREN  

LAAD- EN LOSSYSTEMEN • BRANDWERENDE DEUREN EN PUIEN 

www.novoferm.nl

we make your business easier
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Toekomstbestendige isolatiewaarden 

Novoferm Nederland BV is totaalleverancier en specialist in vele vormen van toe- en uitgangen voor industriële 
gebouwen en woningbouw. Zo leverde Novoferm ook producten voor het uitdagende, toekomstgerichte project van 
Kippie. Accountmanager Andries van Mourik bespreekt de wensen met zijn klanten en zoekt gezamenlijk naar duurzame 
oplossingen.

“Wij leveren in Waddinxveen de overheaddeuren, snelloopdeuren, brandroldoeken en compleet geïsoleerde dockunits.” 
Novoferm onderscheidt zich door op verschillende momenten in het bouwproces actief mee te denken. “In het 
voortraject leveren we niet alleen 3D-modellen maar nemen wij het complete tekenwerk uit handen. Dit door met BIM 
onze modellen in het tekenwerk van de klant te integreren. Zo verkleinen we samen de foutmarge en minimaliseren 
miscommunicatie tijdens de uitvoering.” Novoferm maakte op basis van de toekomstgerichte wens van de klant een 
offerte op maat. “Vervolgens startte een intensief traject om de droom van Kippie, een future proof distributiecentrum, te 
realiseren.”

Tot in de puntjes
Aannemer De Vries en Verburg bereidde het project tot in de puntjes voor. Novoferm kreeg twee duidelijke pijlers mee: 
De isolatiewaarden en energiehuishouding moeten optimaal zijn.“Thermo 80 overheaddeuren, de absolute top in 
isolatie, gecombineerd met isolerende levellers en shelters, houden de kou binnen. Daardoor heerst binnen een 
constante, goed regelbare temperatuur. In combinatie met onze snelloopdeuren STRONG, aangepast naar de strenge 
eisen van de foodindustrie, creëren we een optimale energiehuishouding.”

Het distributiecentrum heeft tevens een 
kantoor, van waaruit Kippie alle winkels 
gaat bedienen voor de verkoop.
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WIJ REGELEN ALLES VAN A TOT Z VOOR IEDER INSTALLATIEPROJECT!

ELEKTROTECHNIEK

ADVIES

KLIMAAT

ONTWERP

SANITAIR

UITVOERING

De verwerking van vries- en koelcellen 
in het gebouw vraagt, ook tijdens de 
uitvoering, bijzondere aandacht.
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Efficiënte verwarming en luchtbehandeling 

De installaties voor luchtbehandeling, warmte en koeling evenals de waterleiding en 
vuilwaterafvoeren in het kantoorgedeelte van distributiecentrum Kippie te Waddinxveen 
worden verzorgd door Van Rennes Elektro- & Installatietechniek uit Klaaswaal. Bijzonder aan dit 
project is dat de warmte en koeling van de kantoren wordt betrokken uit de koude-installatie 
van het distributiecentrum, vertelt projectleider Erwin van Riel. 

Het kantoor kent nog meer maatregelen die energie besparen. “Vloerverwarming vormt de 
basisverwarming in de kantoren. In de luchtbehandelingsinstallatie wordt gebruik gemaakt 
van warmteterugwinning. De installatie wordt in ruimtes die niet continu bezet zijn gestuurd 
op CO2, zodat het systeem zich aanpast op het aanwezige aantal personen”, aldus Erwin. “Voor 
meer comfort voor de gebruikers is de temperatuur per ruimte instelbaar. Dat regelen we met 
fancoil-units.” 

“Een mooi opgezet project”, vindt Erwin.  “Alle betrokken partijen werken rechtstreeks voor de 
opdrachtgever Kippie. “Na engineering en het doorspreken van onze plannen met de adviseur 
RBK Food Projects konden we starten. Wij zijn inmiddels met de montage bezig. In juni moet het 
klaar zijn.” 

Naast werktuigbouwkundige installaties verzorgt installatiebedrijf Van Rennes ook 
elektrotechnische installaties. Het werkgebied beslaat vooral de provincies Zuid-Holland, 
Brabant, Zeeland en Utrecht. Met ruim 100 fte’s, opgedeeld in diverse teams, regelt Van Rennes 
met een persoonlijke aanpak installaties die aansluiten op het bedrijfsmodel van haar 
klanten. 
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Van stopcontact tot datasysteem 

Bij de bouw van een groot distributiecentrum komt qua elektrotechnische installatie veel meer kijken dan netjes 
weggewerkte kabels en de stopcontacten op de juiste plek. Daarom vroeg opdrachtgever Kippie aan een adviseur een 
aantal elektrotechnische installatiebedrijven te presenteren. Uiteindelijk viel de keuze op Kromwijk Elektrotechniek uit 
Woerden.

“We hadden de beste klik”, vertelt projectleider Marcel van Dijk van Kromwijk. “Half maart zijn we begonnen met het 
werk. Wij verzorgen de totale elektrotechnische installatie in het distributiecentrum. Naast de gebruikelijke elektrische 
installaties is dat onder meer het camerasysteem, inbraakmelding, brandmelding, toegangscontrole en de data-
installatie. Onze eigen mensen zijn daarmee in Waddinxveen aan de slag.” Marcel vindt het een mooi project. “Wij zijn, 
net als alle andere partijen, nauw betrokken bij voorbereiding en uitvoering. Dat is goed voor de onderlinge 
samenwerking.” 

Ook buiten de regio
Vanuit Woerden bedient Kromwijk Elektrotechniek vooral de Regio Amsterdam/Utrecht, maar: “Met regelmaat komen 
we ook daarbuiten. Dat kan door het hele land zijn. Kromwijk is een middelgroot bedrijf met veel kennis en ervaring over 
alles wat met elektrotechnische installaties te maken heeft.” Eerdere distributiecentra waar Kromwijk Elektrotechniek de 
installaties verzorgde, zijn bijvoorbeeld die van winkelketens Jumbo en Lidl.

‘Samen maken wat je belooft’.
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Rapidoor | Watermanstraat 96 | 7324 AK Apeldoorn | Tel: +31 (0)55 303 4390 | info@rapidoor.nl

Uw partner voor snelloopdeuren

Oostzee 18  |  3446 CH  Woerden  |  T 0348 48 12 80

www.kromwijkelektro.nl

Kromwijk, 
   waarmakers

Volautomatische snelloopdeuren met radarbediening

Wie in een distributiecentrum koel- en vriesinstallaties verwerkt, wil dat de deuren van de verschillende cellen snel 
openen en sluiten en zo kort mogelijk open zijn. Om energie en geld te besparen en om de optimale temperatuur voor de 
opslag van de producten te realiseren. Het Apeldoornse bedrijf RAPIDoor BV levert snelloopdeuren op maat, met name 
voor geconditioneerde omgevingen, waaronder ook vriescellen.

Albert Schaafsma vertelt dat RAPIDoor onder meer deuren leverde voor het diepvries-distributiecentrum van Jumbo. En 
nu dus voor Kippie. “In goed overleg met de hoofdaannemer hebben we onze Iso Speed snelloopdeuren specifiek aan-
gepast op de behoeften van de opdrachtgever. Zo zijn deze deuren voorzien van een frequentiegeregelde besturing met 
soft-start en soft-stop.” De deuren zijn bovendien een halve meter hoger dan de doorgang om aanrijschade te voor-
komen. “Ze openen volautomatisch als er een voertuig aanrijdt. Dat gebeurt met behulp van radar, zodanig afgesteld dat 
hij alleen reageert op aanrijdende heftrucks. Niet op personen en op dwarsverkeer. Bij het grote temperatuurverschil 
tussen de loods en de -23 graden Celsius in de vriescel zou het zonde zijn als de deuren onnodig openden.”

Specialist
RAPIDoor is specialist in snelloopdeuren en bezit een schat aan kennis en ervaring in geconditioneerde omgevingen, 
waaronder vriescellen. Schaafsma: “Afhankelijk van de situatie zoeken we de beste oplossing voor de klant. Daarom 
overleggen we eerst uitgebreid met ze, zodat we optimaal maatwerk kunnen leveren.”
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De Steiger 73 | 1351 AE Almere | Tel: (0)36 53 59 333 | info@borgh.nl | www.borgh.com

WWW.VARIOGATE.COM
   Haagh Protection BV, NL

Info@haagh-protection.com

VARIOGATE.COM

Polyurethaanvloer: 

Sterk, slijtvast, 

hygiënisch en bestand 

tegen hoge temperaturen

De productie en installatie van de productievloeren in het 
distributiecentrum van Kippie is in handen van Stonhard 
Nederland. Het van oorsprong Amerikaanse bedrijf is 
wereldwijd marktleider op het gebied van vloeren, 
wanden en bekleding op basis van epoxy, urethaan en 
MMA. 

Martin Bogerd, verantwoordelijk voor het Westen van 
Nederland, België en Luxemburg, vertelt dat Stonhard 
vaker samenwerkt met hoofdaannemer De Vries en 
Verburg. “In dit geval concentreert ons werk zich op de 
productieruimtes in het distributiecentrum. We verzorgen 
een hygiënisch polyurethaan vloersysteem; volledig 
vloeistofdicht zodat er nergens bacteriën in kunnen 
gedijen.”

Aanbrengen van de vloer
De zes millimeter dikke vloerlaag met de naam Stonclad 
UT wordt niet gegoten, maar gemorteld. “We binden 
het polyurethaan met een zeer fijn zand. Ondanks de 
geringe dikte is de vloer sterk, slijtvast en bestand tegen 
schoonmaak op hogere temperaturen en met relatief 
zure schoonmaakmiddelen.” Het aanbrengen van de vloer 
staat gepland voor mei 2020.

Stonhard is een one stop shop: “Wij ontwikkelen, 
produceren en installeren de vloeren met eigen mensen. 
De klant heeft gedurende het proces één projectleider als 
vast aanspreekpunt die verantwoordelijk is voor opname, 
advies, offerte, planning, contact tijdens uitvoering en 
oplevering.”
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Opdrachtgever
Kippie (KOB BV), Poeldijk

Architect
RBK Food Projects, Deventer 

Hoofdaannemer
De Vries en Verburg Bouw, Stolwijk

Architect, directievoering
RBK Food Projects, Deventer 

Constructeur
JVZ Raadgevende Ingenieursburo, 
Deventer 

Elektrische installaties
Kromwijk Elektrotechniek, Woerden

Bedrijfsdeuren en docks
Novoferm Nederland, Waardenburg

Werktuigbouwkundige 
installaties 
Van Rennes Electro- en 
installatietechniek, Klaaswaal

Koudetechnische installatie
Van Kempen Koudetechniek, Tiel

Grond- en bestratingswerk
WB Infra, Boskoop

Staalconstructie incl. 
leggen kanaalplaat 
Staalbouw Barneveld, Renswoude

Aluminium vliesgevels 
Wijnveen aluminiumbouw, 
Wageningen 

Koel- en vries snelroldeuren 
RAPIDOOR BV, Apeldoorn

Installatie productievloer 
Stonhard Nederland BV, 
‘s-Hertogenbosch

Bouwprogramma
Nieuwbouw van distributiecentrum 
voor Kippie met vries- en koel-
technische installaties, kantoren, etc

Bouwperiode
Augustus 2019 - juni 2020 

Bruto vloeroppervlakte
6.500 m2

Naar verwachting is 
het distributiecentrum 
in juni 2020 gereed.
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Winkelcentrum De Struytse Hoeck • Hellevoetsluis

Dankzij de metamorfose 
blijft De Struytse Hoeck 
ook in de toekomst 
aantrekkelijk.

Facelift voor 
Winkelcentrum 
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Tekst: Ton van de Laar

Struytse Hoeck
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“Ons aandeel in de metamorfose van De 
Struytse Hoeck is het opnieuw bekleden 
van de kolommen en balkdelen in de 
gevels van de winkels. Vorig jaar 
hebben we ook bij een andere klant het 
gevelkader bekleed in samenwerking 
met ontwerper KuiperCompagnons en 
Plastica. De goede ervaringen bij dat 
project zorgden ervoor dat we ook voor 
deze opdracht in beeld kwamen.” 

Prettige samenwerking
Over de samenwerking met de diverse 
partijen is Van Vught zeer te spreken. 
“Opdrachtgever Aannemersbedrijf 
De Bruijne heeft alle achterconstructies 
uitgetimmerd, waarna wij iedere situatie 
afzonderlijk ingemeten hebben. Aan de 
hand daarvan hebben we de platen stuk 
voor stuk uitgetekend, die vervolgens 
door Plastica werden geproduceerd en 

Tijdens de bouw doet iedereen 
z’n best om de overlast voor het 
winkelend publiek te beperken.

Winkelcentrum De Struytse Hoeck in Hellevoetsluis krijgt momenteel een grondige metamorfose. In acht fases worden 
zowel de bestrating als de gevels aangepakt, met als doel het goedbezochte centrum aantrekkelijk te houden voor het 
winkelend publiek. Bij het opknappen van de gevels speelt pvvT een belangrijke rol. Directeur Pieter van Vught vertelt over 
de bijdrage van deze afbouw- en gevelspecialist.

Winkelcentrum De Struytse Hoeck • Hellevoetsluis

netjes in pakketten afgeleverd.” Voor de 
bovenzijde van de puien is gekozen voor 
Plastica NT. De kolommen zijn bekleed 
met de robuuste Colorstone platen. Een 
mooi detail zijn de hoeken die in verstek 
zijn gezaagd, hierdoor krijgt het geheel 
nog meer allure.  

Overlast beperken
Tijdens de renovatie blijven de winkels 
gewoon open. Het is voor pvvT daarom 
van belang om de overlast voor het 
winkelend publiek tot het minimum te 
beperken. “Daarom brengen we telkens 
de dagproductie naar de plek waar die 
moet zijn en hebben we buiten het 
winkelgebied een kleine werkplaats 
ingericht. Hier kunnen we eventueel 
platen nog op maat zagen, mocht dat 
nodig zijn.”

Cluster bedrijfshuisvesting
pvvT maakt deel uit van het cluster 
bedrijfshuisvesting van de Janssen de 
Jong Groep, samen met de zuster-
bedrijven Hercuton, Remco Ruimtebouw, 
Woody Building Concepts, Hafkon 
International, ServicebouwPlus en 
Ocmer. Gezamenlijk bieden deze 
bedrijven hun klanten totaal-
oplossingen voor hun bouw- of 
verbouwwensen. De renovatie van 
Winkelcentrum De Struytse Hoeck past 
mooi in het portfolio van pvvT, vindt Van 
Vught: “Het is een flinke klus, waarmee 
we goed kunnen laten zien waartoe we 
in staat zijn. En het is ook fijn om mee te 
mogen werken aan een project met deze 
allure.”

Industriebouw • maart 2020 • 68

http://www.kuipercompagnons.nl
http://www.plastica.nl
http://www.debruijnebv.nl
http://www.debruijnebv.nl
http://www.pvvt.nl
https://www.jajo.com
https://www.jajo.com
https://www.hercuton.nl
https://www.remco.nl
https://www.woodybuildingconcepts.nlhttps://www.woodybuildingconcepts.nl
https://www.hafkon.nl/en/
https://www.hafkon.nl/en/
https://www.servicebouwplus.nl
https://www.ocmer.com.pl


KuiperCompagnons | Van Nelleweg 3042 | 3044 BC Rotterdam |
T: 010 - 433 00 99 | E: kuiper@kuiper.nl | www.kuiper.nl

Bestuurlijke lef
 

KuiperCompagnons verzorgde het ontwerp voor de 
facelift van winkelcentrum De Struytse Hoeck. 
Martijn Niehof en Silvian van Tuyl, respectievelijk 
stedenbouwkundige en architect bij het 
Rotterdamse bureau, roemen de rol van de 
opdrachtgevers.  

Niehof: “Uitgaande van de vraag om eens te kijken 
naar de gevels, die wel een opfrisbeurt konden 
gebruiken, kwamen we met elkaar tot de 
conclusie dat ook de bestrating en de inrichting van 
de openbare ruimte een upgrade verdienden.
Zo blijft De Struytse Hoeck ook in de toekomst 
aantrekkelijk, niet alleen als winkelcentrum, maar 
ook als verblijfsgebied en ontmoetingsplek. 
De gemeente, de winkeliers en de VvE – onze 
opdrachtgevers – konden zich vinden in die visie.” 
Van Tuyl vult aan: “Dat is best bijzonder, want 
waarom zou je zoveel geld investeren in een goed 
lopend winkelcentrum? Hun vooruitziende blik en 
bestuurlijke lef verdienen een groot compliment.” 
Hellevoetsluis krijgt nu een centrum waar niet 
alleen gewinkeld wordt, maar waar mensen elkaar 
ook ontmoeten, waar evenementen plaatsvinden, 
waar toeristen afmeren om hun boodschappen te 
doen. Met open gevels, fraaie en comfortabele 
bestrating veel groen en bijzondere pleinen. 
Kortom: Een aangenaam verblijfsgebied. Kersen op 
de taart worden een drijvende tuin met terras en de 
levendige kades, waar het goed toeven zal zijn.

www.vdmijle.nl 078-6134697

Natuurstenen sokkels 
voor kolommen
 

Natuursteenbedrijf Van der Mijle BV uit Dordrecht is 
gespecialiseerd in het produceren van 
bouwelementen in Belgisch hardsteen of andere 
natuursteensoorten. Elementen voor een simpel 
trapje, maar ook voor complete gevels, zowel voor 
nieuwbouw-, renovatie- als restauratieprojecten. 

Voor de renovatie van winkelcentrum De Struytse 
Hoeck leverde Van der Mijle de bekleding voor de 
sokkel van de kolommen. Een mooie opdracht, 
volgens directeur-eigenaar Rein van der Mijle: 
“Aannemer De Bruijne heeft de achterconstructie 
uitgetimmerd, waarna wij de kolommen stuk voor 
stuk hebben ingemeten, uitgetekend en 
geproduceerd op onze productielocatie in 
Dordrecht.” De platen zijn uitgevoerd in 3 cm dik 
Belgisch hardsteen, lichtblauw gezoet. De hoeken 
zijn in verstek, terwijl de bovenzijde een facetrand 
kreeg. 

Ook de montage werd door het bedrijf zelf verzorgd. 
“Dat is onze kracht”, besluit Van der Mijle, “Onze 
dienstverlening is compleet, van de engineering 
en productie tot en met de montage en de service 
achteraf.”
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Een open karakter 

Plastica Groep leverde met haar producten een belangrijke bijdrage aan de luxueuze uitstraling van het 
gerenoveerde winkelcentrum De Struytse Hoeck. Voor de gevelkolommen leverde het Waalwijkse bedrijf Colorstone 
beplating in de uitvoering glad SB en voor de balkdelen tussen deze kolommen 6 mm dikke Massief NT platen. 

De beplating werd door pvvT op een houten achterconstructie verlijmd met het Plastiflex-NT lijmsysteem van 
Plastica. De beplating aan de voorkant en de zijkanten van de kolommen sluit in verstek op elkaar aan, waardoor 
ze optisch een geheel vormen. Commercieel technisch adviseur Richard van den Hout van Plastica is trots op het 
resultaat. 

Renovatieproject
“Bij een renovatieproject als dit komt veel meer kijken dan bij nieuwbouw. Alles moet goed ingemeten en op maat 
gemaakt worden. Daarnaast was er in dit geval ook een uitgekiende logistiek nodig, omdat de winkels tijdens de 
renovatie gewoon open bleven. Als je ziet wat in korte tijd door aannemer De Bruijne en pvvT is gerealiseerd, dan 
is het prachtig dat wij daar een bijdrage aan hebben kunnen leveren. Het is een winkelcentrum geworden met een 
open karakter. Chic, maar toch warm, huislijk en gezellig. Onze gevelbekleding past daar bij.”

Plastica maakt het plaatje compleet
Plastica levert hout, steen, metaal en kunststof plaatmateriaal voor in- en exterieur. 

Onze producten zijn uitermate duurzaam en in talloze uitvoeringen en dessins 

verkrijgbaar. Welke uitstraling u ook wilt creëren, Plastica maakt het mogelijk.

 Waalwijk | Tel. +31(0)416 67 24 00 

 w w w. p l a s t i c a . n l

Winkelcentrum De Struytse Hoeck • Hellevoetsluis
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Een uitgekiende logistiek 

Aannemersbedrijf De Bruijne BV nam bij de renovatie van winkelcentrum De Struytse Hoeck het bouwkundige deel 
voor haar rekening. Bestaande gevelbekleding en luifels werden verwijderd, nieuwe bekleding en luifels werden 
aangebracht, waarbij voor het verlijmen van de gevelbekleding pvvT als onderaannemer werd ingeschakeld. 

Grote klus
Directeur Wim de Bruijne legt uit waarom: “Het was voor ons bouwtechnisch geen ingewikkelde klus, maar wel een 
grote. Bovendien moest alles in korte tijd gerealiseerd worden, om de overlast voor het winkelende publiek zoveel 
mogelijk te beperken.” De Bruijne BV is gevestigd in Hellevoetsluis en speelde dus in De Struytse Hoeck een 
thuiswedstrijd. “Dat maakt dit project wel speciaal voor ons, evenals het feit dat de winkels tijdens de renovatie 
gewoon open bleven. Dat vergt een uitgekiende logistiek en vereist de nodige aandacht voor de veiligheid. Maar we 
zijn blij dat we dit werk mochten doen in ons eigen dorpje. Het is wel een typisch renovatieproject. Je komt de ene 
na de andere verrassing tegen als je de constructie blootlegt. Gelukkig hebben we steeds een oplossing weten te 
vinden en is de vertraging die we daardoor opgelopen hebben binnen de perken gebleven.”

De prachtige gevels geven de 
Struytse Hoeck nieuwe allure.
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Opdrachtgever
Aannemersbedrijf De Bruijne BV, 
Hellevoetsluis

Ontwerp
KuiperCompagnons, Rotterdam 

Gevelbekleding
pvvT, Nieuwkuijk
 

Leverancier gevelbekleding
Plastica Plaat BV, Waalwijk

Natuursteen
Natuursteenbedrijf Van der Mijle BV, 
Dordrecht

 

Bouwprogramma
Winkelcentrum d.m.v. aanpassen 
gevelbekleding en buitenruimte

Bouwperiode
Oktober 2019 - maart 2020 

Ook de bestrating en de inrichting 
van de openbare ruimte krijgen 
een upgrate.

Een totaaloverzicht van De 
Struytse Hoeck, die in acht fases 
wordt aangepakt.
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Art impression van het 
winkelcentrum De Struytse Hoeck.

Tijdens de renovatie blijven 
de winkels gewoon open.
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Oogverblindende   nieuwbouw voor

Oogcentrum Noordholland • Heerhugowaard

Bijna energieneutraal

Oogcentrum   Noordholland
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Oogverblindende   nieuwbouw voor

Tekst: Margot Visser
Foto’s: EGM Architecten

De nieuwbouw van 
Oogcentrum Noordholland 
oogt als een wit 
ruimteschip.

Oogcentrum   Noordholland
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De toenemende vraag naar oogheel-
kundige zorg en een groeiende focus 
op super-specialistische oogzorg en 
onderzoek vormden de aanleiding voor 
Oogcentrum Noordholland om 
nieuwbouw te realiseren. Het complex 
aan de Gildestraat is een tweelaags 
gebouw met een oppervlakte van 4.500 
m2. De wit gestuukte gevel met 
repeterende smalle glasstroken en de 
ruim 10 meter hoge glazen pui geven het 
pand zijn opvallende uitstraling. 
Binnen vormt de groene patio het 
hart van het gebouw, waaromheen de 
spreek-, behandel- en onderzoekruimtes 
zijn gegroepeerd. De parkeervoorziening 
ligt onder het pand, verscholen achter 
een groen talud. 

Prestigeuze nieuwbouw
Aannemersbedrijf Dick De Boer raakte 
bij dit project betrokken door een werk 
in de privésfeer. “Voor een oogarts van 
het Oogcentrum hadden we een aantal 
optimalisaties aan zijn woning 

Ook van binnen is de entree 
een streling voor het oog.

Als een wit ruimteschip prijkt het Oogcentrum Noordholland in het Heerhugowaardse landschap. Het 
gebouw ziet er niet alleen bijzonder uit, maar is bovendien ‘gezond’ en voldoet aan de BENG-normering. 
Aannemersbedrijf Dick de Boer uit Hoorn maakte deel uit van het bouwteam dat dit project realiseerde.

Oogcentrum Noordholland • Heerhugowaard

uitgevoerd. Hij was zo tevreden over 
onze aanpak dat hij ons voor dit project 
voordroeg”, vertelt Dick de Boer. 
Het in renovatie- en restauratiewerk 
gespecialiseerde aannemersbedrijf nam 
dit prestigieuze nieuwbouwproject graag 
aan. “Waarmaken wat de opdrachtgever 
en architect voor ogen hebben, dat zien 
we graag in een werk en dat is hier heel 
goed gelukt. Voor de betonbouw 
hebben we een partner gezocht, Van 
Muijen Betonbouw. Bouwkundig was het 
daarna voor ons een ‘makkie’; bij 
renovaties van kantoorpanden komen 
we vaak allerlei onverwachte zaken 
tegen, maar daar was hier natuurlijk 
geen sprake van. Wel waren er weer 
andere uitdagingen. Neem het inbouw-
pakket voor de operatiekamers; 50 
mensen roepen daar iets over en daar 
moet je dan als bouwer zorgvuldig mee 
omgaan. ” 

Duurzaam en gezond
Kenmerkend is verder de hoge duur-
zaamheidsambitie. Het complex is 
Bijna Energieneutraal (BENG); gasloos, 
voorzien van twee bijzondere warmte-
pompen, zonnepanelen en duurzame 
verlichting met aanwezigheidsdetectie. 
Ook voldoet het gebouw aan de WELL 
Building Standard, wat vooral betekent 
dat het een gezonde werk- en ver-
blijfsomgeving voor medewerkers en 
bezoekers is. De Boer kijkt terug op een 
zeer geslaagd project. “De samen-
werking binnen het bouwteam, met 
EGM architecten, Royal Haskoning en 
Valstar Simonis, is prima verlopen, 
hoewel in eerste instantie gedacht werd 
dat zo’n prestigieus project door een 
meer ervaren nieuwbouwaannemer 
gerealiseerd zou worden. Maar achteraf 
hebben ze ons gecomplimenteerd over 
hoe het is verlopen en zijn we zelfs 
voorgedragen voor een volgend project. 
Dan hebben we het goed gedaan.”
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BouW’85 in Hem bouwt Prefab houtconstructies, voor alle denk 
bare toepassingen. Van (gelamineerde) houten (dak) constructies 
tot complete woningen, van gevelelementen tot gootrekken en van 
nieuwbouw tot renovatie, in welke vorm dan ook.

Productie 
Onze uiterst moderne werkplaats in Hem (3000 m2), het ervaren team 
en het volledig doorontwikkelde productieproces garanderen het 
beste product en de snelst mogelijke levertijd. De elementen worden 
fabrieksmatig geproduceerd en volledig geëngineerd. Dit levert een fikse 
besparing op de bouwtijd.

Bouw
Onze meest ervaren bouwers leiden de bouw ter plaatse. Zij hebben 
vrijwel alles al eens gezien en als ze het nog niet gezien hebben, krijgen ze 
er pas echt zin in. Het zit diep in de genen van BouW’85 om uitdagingen 
frontaal aan te gaan. Zelfs het schijnbaar onmogelijke mogelijk maken 
gebeurt regelmatig. Waar anderen op voorhand afhaken, begint ons 
bloed pas echt te stromen!

Bouw‘85 B.V.
Prefab Houtconstructies
Groeneweg 14, 1607 MK  Hem
Industrieterrein Zuiderkogge

T 0228 316060
E info@bouw85.nl
www.bouw85.nl

Voorliefde voor complexe houtconstructies 

‘Als de opdrachten spannend worden, dan begint het timmerbloed hier pas echt te stromen’, zo valt te 
lezen op de website van Bouw’85 uit Hem, specialist in prefab houtconstructies. Het Oogcentrum 
Noordholland is precies zo’n project wat zijn bedrijf ambieert volgens directeur/eigenaar Joey Besseling. 

Besseling: “Uiteraard wilden wij de deels gebogen gevelelementen voor dit project maken. In onze 
moderne timmerfabriek, met een club van ervaren en ambitieuze medewerkers, is geen uitdaging 
te groot en raken wij enthousiast. Zeker als het werk in bouwteam uitgevoerd wordt”.

Behoorlijk complex project
Bouwfysisch was het volgens Besseling een behoorlijk complex project. Denk aan een hoge 
isolatie-schil met veel glas, geïntegreerde zonwering, diverse materialen, brand- en geluidsoverslag naar 
verschillende verdiepingen en zelfs een OK. “Daar komt nog eens een QV-10 waarde van 0,4 bij. Met 
zoveel kozijnen en aansluitingen is dat geen eenvoudige opgave. Veel elementen zijn rond uitgevoerd 
met aansluitingen op staal en beton en staan volledig bloot aan wind. Wanneer er dan een 
blowerdoortest wordt gedaan en blijkt dat we het dubbel zo goed hebben gedaan als de eis, dan kun je 
wel zeggen dat dit bouwteam een dikke tien heeft gescoord.”
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Oogcentrum Noordholland • Heerhugowaard

Innovatief en duurzaam 

klimaatsysteem
 

De klimaatinstallaties voor het Oogcentrum 
Noord-Holland worden gerealiseerd door Schermer 
Installatietechniek B.V. uit Hoorn. 

Barend Schermer, derde generatie en sinds 2011 
directeur van het West-Friese familiebedrijf, over 
dit project: “Een kernwaarde van het Oogcentrum 
Noord-Holland is ‘bij ons krijgt u zorg volgens de 
laatste stand der techniek’. Dat is een mooie 
overeenkomst met onze visie”. 

Laatste stand der techniek plaatsen
De klimaatinstallaties die wij gaan realiseren voor 
dit gebouw zijn gasloos en voorzien van de nieuwste 
technieken. Zo wordt een lucht/water warmtepomp 
toegepast met een speciaal ontworpen 
4-pijpssysteem. De warmtepomp heeft volledig 
gescheiden watercircuits. Daardoor kunnen ze 
gelijktijdig en onafhankelijk van elkaar ‘koud’ en 
‘warm’ water leveren. We zijn trots om onderdeel te 
zijn van dit West-Friese bouwteam.” 

Schermer Installatietechniek B.V. verzorgt al ruim 
65 jaar de aanleg van W-installaties voor kleinere 
en grotere projecten, in de eigen regio maar ook 
daarbuiten.

ISO 3834-2 www.staalpartners.nl EN1090 EXC3

Partners in staalbouw
 

Staal is in de vooral uit beton bestaande constructie 
van het Oogcentrum Noordholland terug te vinden 
in de stabiliteitskolommen en de bevestiging van de 
vliesgevels en portalen bij de entree. Staalpartners 
B.V. uit Andijk heeft deze elementen verzorgd. Het 
Noord-Hollandse staalconstructiebedrijf maakt, 
monteert en conserveert uiteenlopende 
staalconstructies voor de utiliteitsbouw, 
machinebouw, woningbouw en industrie voor de 
internationale markt. 

Toevoeging aan de portefeuille 
Conserveren doet het bedrijf niet alleen voor eigen 
projecten maar ook voor derden. Sinds kort behoort 
het leveren en monteren van dak- en 
wandbeplating ook tot de mogelijkheden. Het 
Oogcentrum is een mooie toevoeging aan de 
portefeuille, vindt manager bedrijfsbureau Roy Smit. 
“Qua kilo’s is het voor ons misschien niet heel groot, 
maar het is een prachtig project om aan mee te 
werken.”
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Het pand voldoet aan de WELL Building 
Standard, het is dus een gezonde werk- 
en verblijfsomgeving voor medewerkers 
en bezoekers.

Bouwfysisch was het een complex project.
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Oogcentrum Noordholland • Heerhugowaard

Ouderwets vakmanschap in stofferen 

Decoratieve vloeren zijn in goede handen bij De Jager Projectstoffering. “Niets is te gek voor ons. Hoe 
moeilijker het wordt, des te leuker wij het vinden”, zegt Alex de Jager, directeur van het Hoornse stoffeer-
bedrijf. 

Voor het nieuwe Oogcentrum Noord-Holland in Heerhugowaard leverde en legde de projectstoffeerder 
1.500 m2 rubber vloeren in drie verschillende, lichte kleuren van het gerenommeerde Duitse merk Nora. 
Rubber biedt een aantal voordelen; het is duurzaam, onderhoudsarm en slijt- en vormvast. Het 
verwerken vereist wel specifieke vakkennis. “Niet elke stoffeerder mag rubber leggen. Je moet daarvoor 
gecertificeerd zijn, en dat elke twee jaar weer. Wij staan als één van de weinige bedrijven hoog 
aangeschreven op dit gebied”, aldus De Jager. De moeilijkheid in het Oogcentrum zit ‘m in de aansluiting 
van de rubber vloeren op de bamboe vloeren (gelegd door een ander vloerenbedrijf). “Bamboe is veel 
dikker, waardoor we onze vloer eerst op hoogte moeten brengen. Daarna gaan we afsmeren en 
egaliseren. Het moet uiteindelijk naadloos op elkaar aansluiten. Daar komt onze expertise mooi tot 
uiting.” De Jager Projectstoffering is een gecertificeerd leerbedrijf, dat jonge mensen opleidt tot alle 
niveaus van projectstoffeerder.

Overspoor 17
1688 JG Nibbixwoud

Tel: 0229-574010
E-mail: info@interieurbouwkarsten.nl

Industriebouw • maart 2020 • 80

https://alexdejager.nl


Opdrachtgever
Oogcentrum Noordholland, 
Heerhugowaard

Architect
EGM architecten, Dordrecht 

Directie
Groot Partners B.V., Alkmaar

Constructeur
Royal Haskoning DHV, Amersfoort

Constructeur
A. Harder Adviesbureau, Broek op 
Langedijk 

Hoofdaannemer
Aannemersbedrijf Dick de Boer, Hoorn 

Installatie-adviseur
Valstar Simonis, Rijswijk

Installaties
Schermer Installatietechniek BV, Hoorn

Loodgieter/waterinstallaties
Lenting Techniek, de Goorn

Elektra
Sasburg Techniek, Zwaag

Prefab houtconstructies 
Bouw 85, Hem

Woning en projectstoffering
De Jager projectstoffering, Hoorn 

Staalbouw
Staalpartners B.V., Andijk

Interieurbouw
Karsten Interieurbouw, Nibbixwoud

Bouwprogramma
Bouwen Oogcentrum

Bouwperiode
Januari 2019 - maart 2020 

Bruto vloeroppervlakte
1.000 m2

Een interieur dat past als een jas 

Kwaliteit en afwerking is waar het om draait bij Karsten Interieurbouw B.V. uit Nibbixwoud. Een team 
van enthousiaste en creatieve medewerkers zet zich in om zo goed mogelijk in te spelen op de 
wensen van de opdrachtgever. “Een interieur moet passen als je lievelingsjas”, is het credo van 
Piet Karsten, oprichter en eigenaar van het ruim 30 jaar oude interieurbouwbedrijf.

Karsten is enthousiast over het ontwerp van het nieuwe Oogcentrum Noordholland. “Het wordt een 
prachtig gebouw. Het is nog niet af maar voelt nu al heel prettig als je er rondloopt.” Voor dit project 
maakt zijn bedrijf onder meer de balies, pantries en keukenblokken. 

Organische vormen en materialen
“De organische vormen en materialen maken het ontwerp van deze meubels bijzonder. Neem de 
balies; het blad en de randen zijn van bamboe. Technisch is het een leuke uitdaging om te zorgen dat 
zo’n blad mooi rond doorloopt en aansluit op de bamboe vloer.” 

JUSTPIET
Karsten Interieurbouw realiseert de meest uiteenlopende interieurs voor haar klanten; van een enkel 
meubelstuk tot een complete inrichting van een hotel. Met de eigen ontwerpafdeling JUSTPIET kan de 
interieurbouwer ook het advies- en ontwerptraject voor haar rekening nemen.
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18 prachtig glanzende

Bedrijfsunits • Mijdrecht

De metallic Trespa 
platen geven het geheel 
een luxe uitstraling

bedrijfsunits op Werkeiland
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Tekst: Foka Kempenaar
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Afwerkplaten met een metallic glans zie je steeds meer 
verschijnen in het straatbeeld. Want ontwerpers en 
architecten krijgen zo meer mogelijkheden om gevels een 
speels effect mee te geven. Tegelijkertijd stellen dit soort licht 
reflecterende materialen aannemers voor uitdagingen. “Van 
dichtbij kun je door de reflectie nauwelijks onderscheiden hoe 
de vleug van zo’n plaat loopt. En dat is wel belangrijk, want 
zou je dit soort platen een kwartslag draaien ten opzichte van 
elkaar, dan verandert de reflectie, en daarmee de kleur. Dan 
krijg je een soort dambordgevel, in plaats van een geheel.” 
Daarom heeft Vesting Bouw leverancier PontMeyer gevraagd 
om conform het montageschema alle platen in de werkplaats 
te zagen en voor te boren. “Vervolgens is op de achterzijde van 

Aan de rand van het nieuwste bedrijventerrein 
‘Werkeiland’ van Mijdrecht zijn de afgelopen 
maanden 18 bedrijfsunits gerealiseerd. “Een project 
dat zeer soepel is verlopen”, aldus Dennis Honkoop, 
directeur bij aannemer Vesting Bouw BV. Bijzonder 
aan deze units is vooral de afwerking van de gevels. 
Hiervoor zijn onderhoudsvrije, metallic Trespa platen 
gebruikt, die het geheel een luxe uitstraling geven.

Bedrijfsunits • Mijdrecht

PontMeyer Beverwijk  
Nieuwekade 13 
tel. 0251 - 229 158

Geopend:  
maandag t/m vrijdag:  6:45 tot 17 uur
zaterdag:  7 tot 15 uur

www.pontmeyer.nl

Als echte partners samenwerken 

“Vanaf de eerste schets hebben we met alle bouwpartijen om de tafel gezeten, en als echte partners 
samengewerkt met Vesting Bouw BV. Je ziet dat zo’n aanpak vruchten afwerpt. Een bijzonder mooi 
project, waarbij het toegepaste metallic plaatmateriaal echt de kers op de taart is. Ik reed er van de week 
nog langs en de units springen er echt uit!” Alexander van Amstel, vestigingsmanager van PontMeyer 
(groothandel in Hout-, Plaat- en Bouwmaterialen) in Beverwijk, is enthousiast en overduidelijk trots op 
het geleverde werk voor de 18 nieuwe bedrijfsunits in Mijdrecht. 

PontMeyer heeft zowel de Trespa gevelplaten als het houten framewerk waarop deze moesten worden 
gemonteerd geleverd, in samenwerking met zusterbedrijf Platerij BV in Utrecht (beide onderdeel van 
TABS Holland NV). De laatste heeft al het voorboorwerk en het op maat zagen van de platen verzorgd. 
Zeker geen sinecure, aldus Van Amstel, want de Trespa platen moesten helemaal rondom alle units 
komen. 

“Je hebt het over maar liefst circa 800 m2 plaatmateriaal, dus een behoorlijk oppervlakte. Daarin 
moesten circa 8.000 gaten worden geboord.” Het toegepaste plaatmateriaal is Trespa Meteon Metallics, 
in de kleuren grijs en Terra (accentkleur die is toegepast rondom de kozijnen).

Units geschikt voor 
vele doeleinden
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Dankzij goed teamwerk is 
de bouw soepel verlopen.

Projectontwikkelaar
KPO planontwikkeling B.V., Zaandam

Architect
Studio PK, Wormerveer 

Hoofdaannemer
Vesting Bouw B.V., Beverwijk

E-installateur
Visser Elektrotechniek, Capelle aan 
den IJssel

S- en W-installateur
Sanigas Installatietechniek BV, 
Beverwijk

Bouwmaterialen 
Pontmeyer, Rotterdam 

Bouwprogramma
18 bedrijfsunits aan de 
Vermogenweg. De units worden casco 
opgeleverd

Bouwperiode
Maart 2019 - maart 2020 

Bruto vloeroppervlakte
6.000 m2

elke plaat een pijl gezet in de richting 
van de vleug, waardoor er tijdens de 
montage op de bouwplaats niets mis kon 
gaan.” 

Geschikt voor vele doeleinde
Doordat alle bedrijfsunits een 
verdieping hebben, zijn ze geschikt voor 
vele doeleinden (bedrijfscategorie 5). Van 
gebruik als werkplaats, of opslag voor 
een archief, tot klein kantoor voor de 
zakelijke dienstverlening. “De 4 
hoekunits hebben een complete 
verdieping (circa 99 m2). De 14 tussen-
liggende units zijn wat kleiner, en 
voorzien van een halve verdieping (circa 

45 m2).” Bovendien heeft elke unit de 
beschikking over eigen buitenruimte van 
ongeveer 35 m2, die bereikbaar is via een 
aparte loopdeur. 

Hoog afwerkingsniveau
De Trespa gevelplaten zijn gecombineerd 
met metselwerk van bontgekleurd 
vormbaksteen, met roodtinten. “Het 
gehele project heeft een hoog 
afwerkingsniveau en is volledig lucht-
dicht.” Alle units hebben een overhead-
deur en meerdere ramen, waaronder een 
draairaam dat desgewenst geopend 
kan worden. De units worden binnen-
kort casco opgeleverd. Bovendien zijn 

alle units standaard voorzien van onder 
andere een schrobput en vaste trap naar 
verdieping. Naast de bouw van de units 
verzorgt Vesting Bouw BV ook de 
bestrating van het buitenterrein.

De orderportefeuille van Vesting Bouw 
BV is breed. Van nieuwbouwprojecten tot 
verbouwingen, en van complexe trans-
formaties tot zeer specialistisch werk. 
Honkoop: “We werken niet met concep-
ten, dat past ons niet. Maatwerk, samen 
met onze vaste partners, daar houden 
we van. Slimme oplossingen bedenken, 
lekker bouwen, mooie dingen maken.”
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Refresco • Sittard

Refresco realiseert met de 
nieuwbouw 27.500 m2 

extra bedrijfsruimte
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Refresco fris vooruit

Tekst: Heidi Peters

Bouw in twee fases
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Hoofdaannemer van het project is 
Wijnen Bouw uit Horst. Omdat de 
productie ononderbroken moest 
doorgaan, is de bouw in twee fases 
uitgevoerd. De nieuwbouw bestaat uit 
een warehouse inclusief productiehal 
van circa 3.800 m2 en een opslag van 
grondstoffen van circa 4.000 m2. In totaal 
gaat het om een uitbreiding van circa 
29.000 m2 met een mezzanine vloer van 
circa 1.100 m². De staalconstructie van 
950.000 kg bevat 10.000 m2 sandwich-
panelen op 1.500 m2 betonplint, stalen 
dakplaten met pvc dakbedekking (29.000 
m2),  4.100 m3 PIR dakisolatie en 800 
m2 cellenbeton. De uitbreiding is tegen 

Refresco in Sittard, ook wel bekend als DIS, Dranken Industrie Sittard, heeft meer ruimte nodig. Ter verhoging 
van de efficiency en voor centralisatie trekt het bedrijf twee aanpalende brownfield terreinen aan. Hierop 
is inmiddels 27.500 m2 extra bedrijfsruimte gerealiseerd, bestaande uit een productiehal met nieuwe 
productielijnen en een opslagruimte. Het distributiecentrum is ontwikkeld door Next Level uit Eindhoven. Voor 
de nieuwbouw wordt een BREEAM Very Good certificaat aangevraagd.

Refresco • Sittard

bestaande bebouwing aan gebouwd en 
langs de bestaande belending zijn de 
wanden brandwerend uitgevoerd. De 
nieuwbouw is voorzien van dockunits 
en toegangsdeuren.

Productie moet doorgaan
Bij aanvang moest eerst het eerste deel 
van het oude voorraadmagazijn van 
Refresco gedeconstrueerd worden. 
Tijdens dit sloopproces werd een 
tijdelijke industriële tent geplaatst om 
de supply chain van bestaande 
productie draaiende te houden. 
Tegelijkertijd waren de grondwerken 
begonnen. Deze werden echter uitgesteld 

vanwege archeologische bevindingen. 
In januari 2019 kon Wijnen Bouw 
beginnen met de bouw van hal 2, waar 
de nieuwe bottellijn gehuisvest zou wor-
den. Toen de structuur van hal 2 stond, 
kon de bouw beginnen op hal 1, het 
nieuwe magazijn voor benodigdheden 
met gekoelde opslag. In mei 2019 
startten in hal 2 de bouw van de 
industriële vloeistofdichte vloeren en de 
installatie van de nieuwe bottellijn. In 
hal 1 kon de installatie van de 
industriële koelapparatuur en de 
voltooiing van de sprinklersystemen 
beginnen. Na voltooiing werd de 
industriële tent gedeconstrueerd en kon 

De nieuwbouw bestaat uit 
een productiehal met nieuwe 
productielijnen en een opslagruimte

Industriebouw • maart 2020 • 88

https://www.wijnenbouw.com
http://www.refresco.nl
https://next-level.eu/


Opdrachtgever
Next Level, Eindhoven

Architect
Architectenburo Olieslagers, 
Nieuw Bergen 

Hoofdaannemer
Wijnen Bouw, Horst

Constructeur
Bouw- Adviesbureau Van der Zanden 
BV., Helmond 

Aannemer werktuigbouwkundig
Wijnen Installatietechniek, Eindhoven

E-installateur
Hoppenbrouwers Techniek, Roosendaal

S-installateur
Wijnen Installatietechniek, Eindhoven

 

Bouwprogramma
Uitbreiding productielocatie Refresco

Bouwperiode
Oktober 2018 - december 2019 

Bruto vloeroppervlakte
27.500 m2

Het pand is voorzien van 
dockunits en toegangsdeuren.

fase 2 voor-bereid worden. Fase 2, de 
bouw van het magazijn van 20.000 m², 
kon van start gaan nadat het laatste deel 
van het oude voorraadopslaggebouw 
gesloopt was. Hierna startten de 
opgravingen voor funderingen gevolgd 
door het leggen van de funderingen en 
de staalconstructie.

Vijf afvullijnen
Refresco vult frisdranken en andere 
dranken, zoals bier en koude koffie, af 
in blikjes. Jaarlijks gaat het over bijna 
een miljard blikken per jaar. Dat gebeurt 

via vijf afvullijnen. Vanwege de vraag 
naar recyclebare PET-flessen en andere 
verpakkingsvormen is de uitbreiding 
en extra opslag gerealiseerd. Wicky, een 
kinderdrankje, is een eigen product van 
Refresco, dat eveneens in 
verschillende verpakkingen wordt 
geleverd. De bottellijn in de nieuwe 
productieruimte produceert meer dan 
880.000 blikken per dag. Deze blikken 
kunnen op drie verschillende pallettypen 
worden gestapeld en worden 
automatisch naar het nieuwe magazijn 
getransporteerd. De bouwperiode is in-

middels afgesloten, op dit moment 
worden de laatste werkzaamheden aan 
de infrastructuur verricht.
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Refresco • Sittard

Tijdwinst door venieuwde 
projectaanpak 

Een goede voorbereiding vooraf wint veel tijd tijdens de bouw. 
Hoppenbrouwers Techniek uit Dongen weet daar alles van. Robert Voets, 
projectcoördinator utiliteit E, is nauw betrokken bij de werkzaamheden voor 
Refresco in Sittard: “We hebben dit project net even anders aangevlogen.” 

Voets vervolgt: “Op basis van het programma van eisen maakten we een 
ontwerp en een plan van aanpak. Deze zijn vooraf doorgesproken met de 
pandeigenaar en de bouwteamleden. Zitten we op dezelfde lijn? Ja? Dan 
door, van het basisontwerp naar de volgende stap. We zaten regelmatig 
samen om de tafel.” 

Plan van aanpak
In dit plan van aanpak voor Refresco haalde Hoppenbrouwers Techniek alle 
grijze gebieden uit het bestek. “Materiaalkeuze, component- en armatuur-
keuze, alles is vooraf besproken. De klant weet hierdoor precies wat hij krijgt 
voor het bedrag dat in de offerte staat en de bouwpartners weten ook wat 
van elkaar verwacht wordt. Dat vraagt aan de voorkant natuurlijk meer tijd. 
Maar omdat alles beschreven is en er geen grijze gebieden meer zijn, 
verdien je die tijd later dubbel en dwars terug. Discussies tijdens de bouw 
over bijvoorbeeld materiaalkeuzes komen niet meer voor. Alles is al 
besproken en vastgelegd.”

Van a tot z
“Als het gaat om ons domein, zijn we op de stoel van de adviseur gaan 
zitten. We waren een projectteam binnen de grotere organisatie. Doordat 
we vanaf de calculatiefase betrokken zijn, zijn we dat ook nog bij de uitvoe-
ringsfase. Als team konden we het daardoor van a tot z oppakken.” 

Hoppenbrouwers Techniek verzorgde de elektrotechnische installatie en 
beveiligingsinstallaties, t.w. inbraakbeveiliging, toegangscontrole en CCTV 
bewakingscamera’s.
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Hoppenbrouwers.
WAAR
TECHNIEK
LEEFT.

Al meer dan 100 jaar ontwerpt, installeert en  
onderhoudt Hoppenbrouwers werktuigbouw kundige  
en technische installaties. 

Benieuwd naar ons?  
Kijk op hoppenbrouwerstechniek.nl

Tijdens de nieuwbouw moest de 
productie gewoon doorgaan.
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Aletta Jacobshal
Uitbreiding
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Tekst: Rien Tholenaar
Foto’s: Lander Bouw 
Keramiek BV

De nieuwe Aletta 
Jacobshal in wording

op Zernike CampusAletta Jacobshal
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Postbus 200 | 4900 AE Oosterhout | T +31 (0)88 882 0800 | www.lander.nl | info@lander.nl

Steengoed in keramiek

Keramische 
gevelbekleding
 

Voor een esthetische en milieuvriendelijke 
keramische gevelbekleding moet je bij de 
specialisten van Lander Bouw-Keramiek BV uit 
Oosterhout zijn. 

Het in 1984 opgerichte Noord-Brabantse bedrijf 
voorzag onder meer de Noord-Zuidlijn in 
Amsterdam van zo’n 18.000 m2 keramische 
gevelplaten. Nu is het bedrijf van directeur Marcel 
Gloudemans onder meer betrokken bij de complete 
buitengevelafwerking van de uit te breiden Aletta 
Jacobshal bij de Rijksuniversiteit Groningen. 

Levendig gevelbeeld
Gloudemans : “Om een levendig gevelbeeld te 
creëren, zijn de natuurroden keramische 
gevelelementen met 3 rillen ‘gestrooid’ in de 
gevelvlakken met 2 rillen. De RVS Rapidclips in de 
aluminium houders grijpen in de achterkant van de 
keramische elementen en borgen deze zo met het 
gevelsysteem. De gevelbekleding wordt zo 
maximaal op zijn plek gehouden door voegprofielen; 
belangrijk bij aardbevingsbestendig bouwen. 

Keramiek verweert slecht en weerstaat de tand des 
tijds waardoor een gebouw haar esthetische 
karakter behoudt. Bij de klus op de campus in 
Groningen gaat het om zo’n 2500 m2 buitengevel.”

Aletta Jacobshal • Groningen
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En zo moet de nieuwe hal 
er uit komen te zien!

Als hoofdaannemer realiseert BAM Bouw en Techniek samen met diverse partners de uitbreiding van de Aletta 
Jacobshal op de Zernike Campus in Groningen. Bij het gerenommeerde bouwbedrijf zijn ze wel wat gewend, 
maar projectleider Bart Perton geeft toe dat het in dit geval best een complex project betreft. “Tijdens de bouw 
moet alles op en rond de Rijksuniversiteit Groningen gewoon door draaien.”

Opdrachtgever
Rijksuniversiteit Groningen Afdeling 
Vastgoed, Groningen

Bouwmanagement
Antea Group, Capelle aan den IJssel 

Architect
Onix NL Architecten, Groningen
 
Hoofdaannemer
BAM Bouw en Techniek, Rotterdam

Gevelbekleding
Lander, Oosterhout

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

Installateur
BAM Bouw en Techniek, Rotterdam

Houtskeletbouwelementen
BKS elementen, Dokkum

Schilderwerk
Kuurman groep schilderwerken, 
Hoogezand

Bouwprogramma
Uitbreiden Aletta Jacobshal 
Rijksuniversiteit Groningen met 
600 digitale tentamenplaatsen 
en 2 collegezalen

Bouwperiode
November 2018 - maart 2020

Bouwperiode
5.000 m2 
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Aletta Jacobshal • Groningen

“Dat geldt ook voor alle colleges en 
tentamens die in het bestaande gedeelte 
van de Aletta Jacobshal plaatsvinden”, 
vervolgt Perton. “En zo waren er nog wel 
wat uitdagingen waarvoor wij als bouw-
team een passende oplossing hebben 
moeten vinden.”” 

Specifieke wensen en eisen
Eén van de uitdagingen waar Bart op 

doelt, was het creëren van voldoende 
ruimte voor het plaatsen van bouwke-
ten, bouwmaterialen en machines. “Wij 
hebben dat opgelost door de grote vijver 
tijdelijk dicht te gooien met 7.000 kuub 
zand. Bij de oplevering van de nieuw-
bouw (mei 2020) zullen we de vijver weer 
in ere herstellen.” Naast deze creatieve 
oplossing waren ook aspecten als de 
doorstroming van het bezoekersverkeer 

en de rust en veiligheid voor de stu-
denten en docenten belangrijke aan-
dachtspunten. “Wij hebben bijvoorbeeld 
eigen verkeersregelaars ingezet. Om de 
studenten en docenten zoveel mogelijk 
ongestoord hun werk te kunnen laten 
doen, zijn de palen onder de fundering 
niet geheid, maar geboord. Om diezelfde 
reden is de uitbreiding van de Aletta 
Jacobshal als vrijstaand gebouw neerge-

Het nieuwe gedeelte biedt met 5.400 m2 

bruto vloeroppervlakte extra ruimte voor 
colleges en tentamens.
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zet. Pas in het laatste gedeelte van het 
hele project wordt er een doorbraak en 
verbinding met het bestaande gedeelte 
gemaakt.”

Blikvanger
Het nieuwe gedeelte van de Aletta Jacob-
shal biedt met 5400 m2 bruto vloerop-
pervlak extra ruimte voor de vele col-
leges en tentamens die op de Groningse 

universiteit 7 dagen per week plaatsvin-
den. Het moderne gebouw bestaat uit 3 
bouwlagen en het ontwerp is van ONIX 
Architecten. “Bijzonder is dat er in dit re-
latief kleine gebouw maar liefst 300 ton 
staal is verwerkt. Ook de kanaalplaat-
vloeren met een overspanning van ruim 
18 meter zijn niet bepaald standaard. 
De grote college- en tentamenzalen zijn 
voorzien van akoestische betimmering 

op de wanden. Op de begane grond is de 
toiletgroep volledig genderneutraal. De 
nieuwe warmte-koude-installatie wordt 
gekoppeld aan de installatie van het be-
staande gedeelte en ruim 500 zonnepa-
nelen op het dak voorzien het complex 
van de benodigde stroom. De nieuwe 
Aletta Jacobshal is in alle opzichten een 
echte blikvanger zo bij de entree van de 
campus.”
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Aletta Jacobshal • Groningen

Denken in oplossingen 

Ieder bouwproject heeft zo zijn eigen uitdagingen. Bij ingenieursbureau voor bouwtechniek Goudstikker-de Vries 
(‘Ingenieurs in creativiteit’) weten ze daar alles van. Henk Kerssies, vestigingsleider van de vestiging in Emmen 
was als adviseur met zijn team nauw betrokken bij het ontwerpen en uitwerken van de hoofddraagconstructie 
van de Aletta Jacobs-hal. “Er werd gaandeweg dit project regelmatig een beroep gedaan op onze creativiteit”, 
vertelt Kerssies.

Geen kolommen
 “Door de grillige bodemgesteldheid was het aanbrengen van de fundering al meteen de eerste uitdaging. Eenmaal 
boven de grond lag de nadruk op de staalconstructie die zo stevig moest zijn dat er in de grote tentamen- en 
collegezalen geen kolommen nodig zijn. Wij werkten hier met kanaalplaatvloeren met een overspanning van maar 
liefst 18 meter. De hele constructie moet de zware belasting van honderden studenten en docenten natuurlijk wel 
veilig kunnen dragen. Een ander hoogstandje is het trappenhuis dat als het ware aan de buitengevel hangt. Nog 
een extra uitdaging is het realiseren van een verbinding tussen de nieuwbouw en het bestaande gedeelte. Die 
operatie zal pas tegen het einde van het project plaatsvinden. Tot dat moment gaan de colleges en tentamens 
in de huidige hal immers gewoon continu door.”

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
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‘s-Hertogenbosch
Rotterdam

Van ruwbouw tot afwerking 

De metaalconserveringsspecialisten, vastgoedschilders en projectstoffeerders van de Kuurman Groep zijn bij de 
meeste projecten echt vanaf het begin tot het eind betrokken. Zo is dat ook bij de realisatie van de uitbreiding van 
de Aletta Jacobshal van Rijksuniversiteit Groningen het geval. “Al onze bedrijfsdisciplines komen in dit mooie 
project prima tot zijn recht”, stelt projectleider Arjan Wever. 

In eerste instantie gingen de specialisten van Kuurman aan de slag met het aanbrengen van brandwerend 
schilderwerk en het aanbrengen van een aflaksysteem op de complete stalen constructie. Daarna startte de 
afbouwfase, daarbij waren de vastgoedschilders van het bedrijf nadrukkelijk betrokken. “Onze schilders 
verzorgden onder meer het aanbrengen van glasvezelbehang en het sauswerk van de wanden”, vertelt Arjan. 
“Daarnaast namen zij ook al het binnen-schilderwerk en het plaatsen van alle binnen-beglazing voor hun 
rekening.” 

Daarmee was de rol van de Kuurman Groep echter nog niet uitgespeeld. “Mijn collega’s van Kumbo Noord, de 
speciale tak voor projectinrichting, zorgt als finishing touch voor het leggen van het tapijt in de diverse ruimten 
en bij de entrees creëren zij zogenoemde droogloopzones.”

BKS Elementen goo.indd   1 20-02-18   15:21
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Aletta Jacobshal • Groningen

Er is maar liefst 300 ton 
staal verwerkt in het 
relatief kleine pand.

Niet alleen aan de buitenkant 
maar ook aan de binnenkant ziet 
de nieuwbouw er fantastisch uit.

Industriebouw • maart 2020 • 100



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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Gezondheidscentrum Westsingel • Horst

Beeldbepalend voor het redelijk 
standaard en traditionele 
gebouwde pand is de complete 
entreepartij.
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Tekst: Desiree Scheid

Duurzaam gezondheidscentrum
in Horst aan de Maas
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Projectleider Jan Willem Tillemans 
verwacht in mei klaar te zijn, ruim een 
jaar na de start van de bouw-
werkzaamheden.  “Het is een typisch 
voorbeeld van een project waar het 
meeste werk verborgen zit in detaillering 
en de binnenzijde van het pand. Beeld-
bepalend voor het redelijk standaard en 
traditionele gebouwde pand zelf is de 
complete entreepartij. Die bestaat 
volledig uit prefab beton en aluminium 
puien. Het uit twee lagen bestaande 
pand is verder vooral uit metselwerk 
opgetrokken.“ 

Precisiewerk door juiste partijen
“De echte complexe disciplines en 
details liggen veel meer op de achter-
grond”, gaat Tillemans verder. “Van de 
Schoot Architecten heeft het ontwerp tot 
in de kleinste details uitgewerkt. Vooral 

De entree bestaat volledig uit 
prefab beton en aluminium puien.

Hoofdaannemer Bouwbedrijf Van Bussel ’t Hout BV uit Helmond zit volop in de afbouwfase van een nieuw 
gezondheidscentrum in Horst. Voor opdrachtgevers Mondzorg Westsingel en Fysio Westsingel wordt de laatste 
hand gelegd aan een gecombineerd pand. Vooral de inpassing van de dentale installaties vroeg om goede 
selectie vooraf.

‘Precisiewerk tot 
in de kleinste 

details’

de tandartstechniek vroeg om veel 
specifieke eisen waar we vanaf het begin 
al heel nauwkeurig rekening mee 
hebben gehouden. Zo moesten niet 
alleen de tandartsstoel, maar alle 
dentale installaties, precies op de juiste 
plek komen. Belangrijk dus om goede en 
ervaren partijen met de juiste 
capaciteiten om je heen te verzamelen 
om dit voor elkaar te krijgen. Daarom 
selecteerde de Van Busselgroep 
vakbekwame onderaannemers en zijn 
alle installateurs in overleg met de 
opdrachtgevers en de architect bepaald. “

Duurzaam ontwerp
Het duurzaam ontworpen pand, in de 
nabijheid van de huidige fysiopraktijk, 
is uiteraard geheel gasloos en werkt met 
een warmtepomp. Daarnaast is warmte-
terugwin-ventilatie geïnstalleerd en 

worden zonnepanelen aangebracht.  
De geheel nieuwe maar wel al lopende 
tandartspraktijk is tijdelijk onder-
gebracht in comfortabele huisvesting 
van Portakabin op hetzelfde perceel. Bij 
de terreininrichting zal verder rekening 
gehouden worden met de wens dat het 
water makkelijk in de bodem kan 
trekken. Naast voldoende parkeer-
plaatsen is ook ruimte gereserveerd voor 
een wadi.   

Gezondheidscentrum Westsingel • Horst
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Afwerking van niveau  
In de afbouwfase van het gezondheidscentrum gaat Verhaag Afbouwprojecten uit Sevenum aan de slag voor de 
gewenste afgewerkte uitstraling. “We realiseren hier alle scheidingswanden, de Rigidur gipsvezelwanden en de 
systeemplafonds,” vertelt eigenaar Henk Lucassen uit. 

“In dit pand vergen de röntgenkamers met lood bekleden wanden wat extra aandacht. Om de straling tegen te 
houden gaan er dus een aantal wanden in met gips waar lood in zit.” Verder zijn het gewoon gipsvezelplaatwan-
den. Maar daar zit nog steeds heel wat in. De wanden verbergen de elektriciteitsleidingen, de afvoer en de ven-
tilatiesystemen. “We sluiten die wanden aan een kant. Nadat de installateurs hun specifieke materialen hebben 
aangebracht, sluiten we ook de andere kant. Hetzelfde geldt voor de systeemplafonds. Die ronden we pas echt af 
als de verschillende installateurs ook op deze plek klaar zijn.” 

Nauwe samenwerking
“Dit werkproces vraagt om een zeer nauwe samenwerking met alle installateurs.  Iets wat we met onze afbouw-
werkzaamheden wel gewend zijn. Hoofdaannemer Van Bussel heeft ons niet voor niets benaderd voor dit project. 
We werken veel voor vaste klanten.” Hofleverancier Verhaag kent een rijke historie en bijna 120 jaar vakmanschap. 
Naast Verhaag Afbouwprojecten zijn ook Verhaag Parket en Verhaag Schuifwandkasten onderdeel van dit familie-
bedrijf waar nu al de vierde generatie leiding geeft.

Het duuraam ontworpen pand is 
geheel gasloos en werkt met een 
wartepomp.
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Opdrachtgever
Mondzorg Westsingel, Horst

Opdrachtgever
Fysio Westsingel, Horst

Architect
Van de Schoot Architecten, Schijndel 

Hoofdaannemer
Van Bussel Groep, Helmond
 

W-installateur
Hoeben installaties, Asten

E-installateur
Maréchal Elektro, Den Bosch

Staalconstructie
W. Jansen Staalbouw, Someren

Dental leverancier
Henry Schein, Almere

Parket leverancier
Verhaag Afbouwprojecten, Sevenum

Bouwprogramma
Gezondheidscentrum met tandarts, 
fysiotherapie en ergotherapie

Bouwperiode
Mei 2019 - mei 2020

Bruto vloeroppervlakte
416 m2  

Gezondheidscentrum Westsingel • Horst

Het gebouw is uiteraard voorzien 
van alle benodigde installaties.

Ontwikkelen, bouwen en vastgoed
Tillemans legt uit dat familiebedrijf Van 
Bussel begon als Bouwbedrijf Van Bussel 
’t Hout BV. “Dit is nu nog steeds de uit-
voerende partij binnen de 

Van Busselgroep. Van ontwerp tot ople-
vering, met onze grote voorraad eigen 
bouwmateriaal kunnen we vaak snel 
aan de slag.  Daarnaast groeiden we uit 
tot een compleet vastgoedbedrijf met 

een eigen ontwikkeltak. Van Busselgroep 
streeft altijd naar een perfecte balans 
tussen functionele eisen en vormgeving.”   
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’S-HERTOGENBOSCH  •  TELEFOON 073 6 12 80 49
WWW.MARECHAL-ELEKTRO.NL

ELEKTRA • DOMOTICA • TOEGANGSCONTROLE • BRANDBEVEILIGING • ALARM • CCTV • DATA EN TELECOM • DUURZAME INSTALLATIES  

WIJ DENKEN IN OPLOSSINGEN

Een complete oplossing
 

Maréchal Elektro uit ’s-Hertogenbosch ontwierp, 
leverde en installeerde de complete elektro-
technische installaties in het gezondheidscentrum. 
“Naast de gebruikelijke E-installaties verzorgden wij 
ook de verlichtingsinstallatie, de videofoon en de 
alarm- en ontruimingsinstallaties”, verklaart 
projectleider Toine van Osch. 

“Maar we zorgden tevens voor de installatie van 
de KNX–domotica, datanetwerk en camera’s. Zodat 
men alles vanuit thuis kan zien en bedienen.” In dit 
project ligt de lat hoog en moet alles tot in detail 
worden afgestemd met alle partijen. De aanleg voor 
bijvoorbeeld de tandartsstoel en de röntgen-
apparatuur is specifiek en luistert heel nauw. 
“We hebben veel ervaring in deze discipline, wat 
zeker gewenst is. Van de Schoot Architecten kende 
Maréchal Elektro al goed en had een duidelijke 
voorkeur voor ons als installateur. Na de offerte-fase 
zijn we voorgesteld aan aannemer Van Bussel, om de 
gehele E-installatie voor onze rekening te nemen.” 

Totaalinstallateur
Van Osch vervolgt: “We zijn een echte totaal-
installateur. Maréchal Elektro gaat geen uitdaging 
uit de weg. Van nieuwbouw, verbouwing of 
transformatie van appartementen in het lage 
segment, tot de complexe gezondheidszorg 
utiliteitsbouw in het hoge segment.”

Stalen trappen
 

Jansen Staalbouw BV uit Someren leverde voor 
de gecombineerde tandarts- en fysiopraktijk de 
staalconstructie. “Daarnaast verzorgden we ook de 
stalen trappen”, legt eigenaar Ruud Jansen uit.  “Het 
gebouw kreeg naast een stalen noodtrap aan de 
buitenkant ook een stalen binnentrap met houten 
treden. Alles van ijzer is door ons te maken. We 
hebben een eigen werkplaats en twee montage-
ploegen. Het produceren en monteren van staal-
constructies is ons specialisme”. 

Staalconsructies als specialisme
Dit familiebedrijf levert naast staalconstructies voor 
bedrijfsgebouwen, utiliteitsbouw, woningbouw, 
stallenbouw en bedrijfsloodsen ook trappen, 
bordessen, hekwerken en luifels uitgevoerd in 
zowel staal als rvs. 

Afspraken nakomen
Van Bussel en Jansen Staalbouw BV trokken al bij 
meer projecten samen op.  Bij dit pand doen heel 
wat bedrijven uit de directe regio mee. De 
hoofdaannemer verzamelde meer partijen als 
Jansen Staalbouw BV om zich heen.  “Goed werk 
leveren en afspraken nakomen is een vanzelf-
sprekendheid”, gaat Jansen verder.  “In onze 
werkwijze zijn wij gericht op kwaliteit, veiligheid 
en service. Wij denken graag met u mee en zoeken 
dan naar een passende oplossing.”
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Een maatwerk   houten transportbrug

Loopbrug Erdotex • Rotterdam
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Een maatwerk   houten transportbrug

Tekst: Heidi Peters
Foto’s: AVK Houtbouw

De houten transportbrug 
vormt de verbinding 
tussen de twee bestaande 
bedrijfshallen.
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“Erdotex vroeg ons of we binnen een 
bepaald budget een verbindingsbrug 
konden realiseren tussen twee 
bedrijfspanden”, vertelt Paul van Bergen 
van AVK Houtbouw. “Wij dachten direct 
aan hout. Hout is veel lichter dan staal, 
waardoor je bespaart in de constructie-
kosten. De brug is van vurenhout, dus 
ben je als bedrijf ook nog eens duurzaam 
bezig. Hout is bovendien supersterk en 
heeft zelfs goede brandwerende eigen-
schappen. Wanneer de buitenkant van 

De brug bestaat uit 11 
kokers van 17 meter lang.

Erdotex verhuist van de Rotterdamse haven naar Ridderkerk. Voor hun werkzaamheden zoekt Erdotex naar een 
verbinding tussen twee bedrijfshallen. Tijdens het zoeken naar oplossingen komt het kledingrecyclebedrijf uit bij 
AVK Houtbouw uit Geldermalsen. Hun advies: Een transportbrug van hout.

Opdrachtgever
Erdotex Group, Ridderkerk

Ontwikkelaar
AVK Houtbouw, Geldermalsen 

Architect
JCVANKESSEL Architectuur, 
Geldermalsen

Hoofdaannemer
AVK Houtbouw, Geldermalsen

Speciaal transport
Pultrum Rijssen BV, Rijssen

Houtproductie
Derix, Niederkrüchten (D)

 

Bouwprogramma
Houten transportbrug

Bouwperiode
November 2019 - december 2019 

Bruto vloeroppervlakte
870 m2

Loopbrug Erdotex • Rotterdam

hout door brand wordt aangetast, 
ontstaat een brandwerende koolstoflaag. 
In tegenstelling tot staal vervormt hout 
niet en bezwijkt het minder snel.”

40 meter over de straat
Erdotex verwerkt 100 ton aan kleding per 
dag. Dit komt binnen in de ene hal voor 
een eerste sortering en gaat vervolgens 
naar een andere hal waar de handmatige 
sortering plaatsvindt, waarna de kleding 
in een balenpers gaat. De transportbrug 

gaat via de gevel van hal 1 naar buiten, 
vervolgens 40 meter lang over de straat 
en dan het volgende pand in. “Met CLT, 
Cross Laminated Timber, kun je mooie, 
lange en stevige producten maken. In 
dit geval waren het kokers van 17 meter 
lang. Alles is prefab gemaakt, vervoerd 
en in ongeveer een week ter plekke ge-
monteerd. De brug bestaat uit elf kokers. 
Het einddeel was te groot voor weg-
transport en is op locatie gebouwd. Als 
voorbereiding ter plekke volstond 
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Exceptioneel
in Transport en
Logistiek

www.pultrum-rijssen.nl

Goed voorbereid maakt 
net het verschil
 

“Iedereen moet zich ervan bewust zijn dat de 
vervoerder heel belangrijk is.” Aan het woord is 
Alessio Bearzatto, projectmanager bij Pultrum 
Rijssen BV uit Rijssen. “Er kan namelijk heel veel vervoerd 
worden, mits je goed met elkaar overlegt en de vervoer-
der meeneemt in het proces.”

Pultrum Rijssen BV is gespecialiseerd in exceptioneel 
transport en de huisvervoerder van Derix, de 
fabrikant van de houtpanelen voor de transportbrug. “Bij 
dit project zijn we in het voortracé betrokken. We onder-
zoeken de haalbaarheid van het vervoer over de weg en 
zetten een route-onderzoek uit, zodat de aannemer weet 
of er verkeersmaatregelen genomen moeten worden. De 
prefab modules waren 17 meter lang, 4.60 meter breed 
en 3.10 meter hoog en moesten tijdens de nacht 
vervoerd worden. We adviseerden om onder de 
modules poten te zetten op hoogte van de 
vrachtwagens. Zo konden we de wagens onder de brug-
elementen rijden en zelf laden. Dat scheelt 
kosten voor alle partijen. Dit is een voorbeeld van onze 
goede voorbereiding, waarmee we ons 
onderscheiden. Want als je het goed voorbereidt, dan 
maak je net het verschil!”

het ervoor zorgen dat de stalen jukken exact op positie 
liggen.”

Integratie in bestaande bouw 
“De grootste uitdaging hier was het creëren van een 
draagstructuur die niet enorm kostbaar wordt. Het 
kostbare zit er in dit project in dat een draagconstructie 
in bestaande bouw geïntegreerd moest worden. Ook 
positioneer je relatief grote elementen op 12 meter 
hoogte, waarop met name de wind krachten uitoefent. 
Het is gelukt. In de industriële sector is een CLT-oplos-
sing uitermate geschikt als verbindingselement. Niet 
alleen voor het transporteren van producten maar ook 
als brug voor personen of het opbergen van leidingen. 
Vooraf hebben we bij de leverancier van de transport-
band die in de brug komt, tekeningen en maten opge-
vraagd, zodat we elk paneel exact konden ontwerpen 
en maken, met sleuven, gaatjes of vloeropeningen op 
de juiste plek. Door goed af te stemmen hoe om te gaan 
met toleranties, voorkom je problemen. Het is custom 
made millimeterwerk. En dat ligt ons het beste.”

Custom made millimeterwerk

Het transport van de 
houtpanelen vormde een 
behoorlijke uitdaging.

Industriebouw • maart 2020 • 111

https://www.pultrum-rijssen.nl/
https://www.pultrum-rijssen.nl/


Het grootste   orthopedish centrum
‘t Lange Land Ziekenhuis • Zoetermeer

Een voorbode van 
hoe het orthopedisch 
centrum er straks in 
bedrijf uit zal zien.
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Het grootste   orthopedish centrum

Tekst: Jan Smit

van Nederland
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Pal naast het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer opent de Reinier Haga Groep in april het Reinier Haga 
Orthopedisch Centrum (RHOC), het grootste orthopedisch centrum van Nederland. Hoofdaannemer Sprangers 
Bouwbedrijf, dat is gespecialiseerd in onder meer middelgrote en grote zorgprojecten, heeft de regie over de 
bouw van dit uiterst moderne, luxueuze centrum voor bewegingszorg.

‘t Lange Land Ziekenhuis • Zoetermeer

Het pand wordt een modern, 
luxueus centrum voor 
bewegingszorg.
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“Wat direct opvalt: Ondanks de forse 
omvang (7.500 m2) detoneert het gebouw 
niet met de omgeving. Het RHOC staat in 
het Zorghart, een gebied met 
verschillende eerste en tweedelijns-
zorginstellingen in Zoetermeer. Zo is er 
naast het ziekenhuis ook een zorghotel, 
waar cliënten na de operatie kunnen 
herstellen. Aan de andere kant van het 
orthopedisch centrum ligt een woonwijk. 
Om ook daarmee in de pas te lopen, 
heeft de architect het gebouw ontworpen 
als een eigentijdse, compacte stadsvilla 
met witte gevelpanelen en strak vorm 
gegeven raamopeningen. 

Warme kleuren en materialen
Bij binnenkomst springt vooral de 
centrale hal in het oog. Die verbindt de 
drie verdiepingen van het gebouw en 
zorgt, mede dankzij het gebruik van 

warme kleuren en materialen, voor een 
aangename sfeer. Op de begane grond 
bevinden zich de spreekruimtes. De 
eerste etage biedt ruimte voor 44 bedden 
en nog eens vijftien bedden/stoelen voor 
dagbehandeling. De vier operatiekamers 
zitten samen met de kantoren op de 
tweede verdieping. De ruimte daarboven 
wordt gevuld met technische installaties 
voor onder meer de luchtzuivering. 

Specialistische opgave
“Deze specialistische opgave past goed 
bij de rol van realisatiepartner die wij 
als Sprangers willen vervullen,” vertelt 
Arjan van der Hoog, projectcoördinator 
namens Sprangers. Het bouwbedrijf, dat 
zich focust op Zuid- en West-Nederland, 
zowel in de woningbouw als in bedrijfs-
huisvesting (kantoren, DC’s), is gespeci-
aliseerd in het ontwikkelen en bouwen 

van werken met een hoge 
klantgerichtheid – medische centra 
(nieuwbouw Erasmus MC), uitbreiding 
en renovatie OK-çomplex ZorgSaam 
Ziekenhuis Terneuzen, maar ook 
bijvoorbeeld de uitbreiding van het 
bestaande pand van CAN-PACK 
Nederland in Heldmond. Van der Hoog: 
“Bij dit soort projecten is onze 
toegevoegde waarde als realisatie-
partner het grootst.”

Eigentijdse, compacte
stadsvilla

Het gebouw bestaat 
uit 3 verdiepingen.
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Innovatief systeem luchtzuivering operatiekamers 

SPIE e-fficient buildings Healthcare, een businessunit van SPIE Nederland, verzorgt in het Reinier Haga 
Orthopedisch Centrum in Zoetermeer de complete werktuigkundige, elektrotechnische en regeltechni-
sche installaties. Voor de operatiekamers is gekozen voor het nieuwe Opragon-systeem van Avidicare uit 
Zweden. 

Opragon is een innovatieve technologie speciaal ontwikkeld voor operatiekamers waar infectiegevoelige 
operaties plaatsvinden. De innovatie omvat onder meer dat niet alleen het gebied rondom de OK-tafel, 
maar ook de gehele OK-gebied (periferie) door middel van luchtdouches van geconditioneerde en HEPA-
gefilterde ventilatielucht wordt voorzien. Ook maakt het Opragon-systeem, dat inmiddels in tiental-
len ziekenhuizen wordt toegepast, minder geluid, gebruikt het (aanzienlijk) minder energie en zijn de 
onderhoudskosten lager. Voor SPIE was de installatie van dit nieuwe ventilatiesysteem bijzonder, vertelt 
business unit manager Cock Bons. “Dit is één van de eerste keren dat dit systeem in Nederland wordt 
toegepast. Ik ben er trots op dat wij dat hebben mogen doen.” SPIE e-fficient buildings Healthcare is kind 
aan huis in Nederlandse ziekenhuizen. In academische ziekenhuizen (Erasmus MC, Radboud) en streek-
ziekenhuizen (Martini, Maasstad, Van Weel Bethesda); bij tal van renovatie- en nieuwbouwwerken in 
de gezondheidszorg is SPIE van de partij. In het voortraject, bij het ontwerp, de begroting, de uitvoering, 
maar ook in het beheer en onderhoud.

SPIE is klaar om een voortrekkersrol te nemen bij de uitdagingen waar industrie, steden en maatschappij 
op het gebied van energie en communicatie voor staan. Om mee te bouwen aan een toekomst die   
duurzaam is ingericht voor generaties na ons.

“WIJ ZIJN EEN 
ESSENTIËLE 

SCHAKEL 
IN DE WERELD 

WAARIN WE 
WERKEN, 

WONEN EN 
LEVEN.”

www.spie-nl.com

Smart
city

e-fficient
buildings

Industry
services

Energies

SPIE, een gezamenlijke ambitie

E-FFiCIENT
BUILDINGS

��

SPIE, SPECIALIST IN 
DE INSTALLATIEBRANCHE

AdvSPIE_E-ffBuild (230x297mm).indd   1 25-06-18   10:40

‘t Lange Land Ziekenhuis • Zoetermeer

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
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Opdrachtgever
Reinier Haga Groep, Den Haag

Architect
EGM Architecten, Dordrecht 

Hoofdaannemer
Sprangers Bouwbedrijf, Breda, Delft, 
Amsterdam & Terneuzen

E- en W-installateur
SPIE Healthcare, Schiedam 

Gevelbouw
WVH Gevelbouw, Oirschot 

Betoncasco
De Boom Betonwerken, Krimpen aan 
den IJssel

Afbouw
Eilers Afbouw, Maassluis

OK’s
Medexs, Rhenen

Interieur 
Technoplanning Interieurontwikkelaars, 
Goor 

Bouwprogramma
Orthopedisch centrum

Bouwperiode
Oktober 2018 - april 2020 

Bruto vloeroppervlakte
7.500 m2

Een impressie van de gevels.
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   Uw partner voor bedrijfsmatig vastgoed

ONDERHOUD RENOVATIE VERBOUW
Uw bedrijfspand in  

goede staat houden?
Uw gevel, het dak of  

het buitenterrein  
renoveren? 

Uw bedrijfsruimte optimaal 
laten aansluiten op  

uw wensen?

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

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

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

Groepsonderneming van Janssen de Jong



   pvvT geeft uw gebouw inhoud!

AFBOUW & INTERIEUR GEVELTECHNIEK PREFAB & MONTAGE
Laat u verrassen met een 
onderscheidende afbouw 

en interieur!

Maak van de buitenzijde van 
uw bedrijfspand een 

echte eyecatcher!

pvvT beschikt over een eigen 
productielocatie, capaciteit en 

montagemiddelen.

WIE ZIJN WIJ?
Wilt u verrast worden met een bijzondere en 
sfeervolle afbouw, uniek interieur of opvallende 
geveloplossing? Kies dan voor de creativiteit en 
het vakmanschap van pvvT. Wij verzorgen het hele 
proces vanaf engineering tot en met realisatie 
en gaan uitsluitend voor het allerbeste proces en 
eindresultaat! 

CONTACT
T:  088 205 34 60
E:  info@pvvT.nl
I :  www.pvvT.nl

pvvT
Touwslager 2, 5253 RK Nieuwkuijk  
Postbus 67, 5250 AB Vlijmen

Groepsonderneming van Janssen de Jong

 WWW.PVVT.NL
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WIJ KOMEN AL                      JAAR 
GRAAG BIJ U OVER DE VLOER
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