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Hercuton

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

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

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

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

Kantoren

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

Conceptmatige nieuwbouw in spraakmakende
loft architectuur of traditionele opzet.

Mogelijkheden
De mogelijkheden met ons prefab
betonbouwconcept zijn oneindig!

Meer weten? hercuton.tevreden.nl

BEZOEK ONS:

BEL ONS:

MAIL ONS:

WEB:

Touwslager 2
5253 RK Nieuwkuijk

088 – 205 34 00

info@hercuton.jajo.com

www.hercuton.nl

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,
Op het moment van dit schrijven duurt de
coronacrisis alweer een aantal weken. Waar in het begin
de schrik en het ongeloof overheersten, is er nu sprake
van acceptatie en is men in alle sectoren bezig wegen
te vinden om de nieuwe 1,5 meter samenleving vorm te
geven.
Waar de bouw eerst redelijk buiten schot bleef, zijn daar
ook nu de consequenties van de voortdurende crisis
voelbaar. Met name in de praktijk is het passen en
meten om de opgelegde maatregelen te handhaven en
sommige projecten lopen vertraging op omdat men
tegen allerlei praktische problemen aanloopt.
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De bouw zou echter de bouw niet zijn als ook zij niet
hun schouders eronder zouden zetten. Iedereen doet
zijn uiterste best om op een creatieve manier om te
gaan met de obstakels. En als we de geluiden om ons
heen horen, blijkt dat over het algemeen bewonderingswaardig goed te lukken. Dat geeft de burger moed!
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Traditiegetrouw laten we in deze editie van
Industriebouw natuurlijk weer veel projecten de revue
passeren. In februari van dit jaar opende bijvoorbeeld
een van de meeste duurzame, moderne en
multifunctionele gemeentewerven van Nederland zijn
deuren in Papendrecht. Albert Heijn breidt het aantal
Home Shop Centers uit om de forse groei van
e-commerce te ondersteunen; in Bleiswijk verrijst er
momenteel één van ruim 20.000 m2. En wat te denken
van de nieuwe AOC Terra school die in Emmen is
gerealiseerd.
Ook wij houden de moed erin!
We durven zelfs al vooruit te kijken en hebben
plannen om op korte termijn een nieuw blad in het
leven te roepen: Sport & Leisure bouw, een platform dat
zich specifiek richt op sport en leisure bouw
accommodaties. De eerste voorzichtige stappen zijn
gezet in deze editie en in de komende edities laten we
steeds meer kennismaken middels een special, waarin
een aantal sport & leisure projecten in de schijnwerpers
worden gezet.
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Wij wensen je veel leesplezier en hopen je op onze
manier wat positiviteit mee te geven.
Cock Penning
Industriebouw
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Zaanse grootgrutter
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realiseert zesde
Home Shop Center

Het nieuwe distributiecentrum
stelt Albert Heijn in staat om
tegemoet te komen aan de forse
groei van e-commerce.
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Het gebouw heeft een
bruto vloeroppervlakte
van in totaal 22.171 m2.

Om de forse groei van e-commerce te ondersteunen, breidt Albert Heijn het aantal Home Shop Centers uit. In
Bleiswijk verrijst er één van ruim 20.000 m2. Hier gaan straks circa 1.000 medewerkers ruim 40.000 bestellingen
per week verwerken. Pleijsier Bouw Genemuiden B.V. realiseert dit BREEAM Very Good project in opdracht van
ontwikkelaar Borghese Logistics.
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Steeds meer consumenten en zakelijke
klanten bestellen hun boodschappen
online. Om aan deze vraag te kunnen
voldoen, bouwt Ahold Delhaize Home
Shop Centers, e-commerce
distributiecentra voor hun online
activiteiten. Na Almere, Eindhoven,

Rotterdam, De Meern en Amsterdam
wordt Bleiswijk de zesde vestigingslocatie. Het nieuwe distributiecentrum
wordt gerealiseerd op bedrijventerrein
Prisma, inmiddels een heuse logistieke
hotspot voor dc’s van supermarktketens.

Loopbrug
Het gebouw heeft een totaal bruto
vloeroppervlak van 22.171 m2 en bestaat
uit 19.923 m2 warehouse en 2.248 m2
kantoorruimte. Er zijn 407 parkeerplaatsen voor auto’s en 135 voor
elektrische bestelbussen. Werknemers
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All-in constructie advies
‘Alles wat je niet ziet aan gebouwen’ is waar Pelecon structural engineers uit Gouda, adviseurs op het gebied van
bouwtechnische constructies, zich mee bezighoudt. Voor het Home Shop Center in Bleiswijk verzorgden ze het
ontwerp van de draag- en stabiliteitsconstructie.

“We hebben een all-in advies geleverd, dat wil zeggen van ontwerp, naar berekening en van tekening tot aan de
controle bij de uitvoering”, vertelt Mack Stolwijk, constructeur en sinds januari mede-aandeelhouder. Extra

aandacht vergde het inpandige vriesgedeelte. “Het plafond en de luchtkoelers komen geheel aan de dakspanten te
hangen.

Breed blijven oriënteren

Bij nieuwbouw van een hal, zoals dat hier het geval is, kunnen we dat meteen meenemen in de rekensommen.”

Distributiecentra vormen een belangrijk deel van de orderportefeuille van Pelecon. En dat blijft voorlopig nog wel
even zo, denkt Stolwijk. “Wij willen ons wel breed blijven oriënteren, waaronder ook in de woningbouwsector.”

OP ONS KUN
JE BOUWEN

Legt het fundament onder uw business

Wie zijn wij?

Een bedrijf dat sinds 1975 gespecialiseerd is in het maken van diverse
soorten betonvloeren. Wij maken vloeren van 1.000 m2 tot meer dan
100.000 m2.

Wie zijn onze klanten?

Vastgoedbeleggers, bouwbedrijven en investeerders.

Hoe realiseren wij dit?

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

Onze missie?

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

Als technisch partner van architecten, ontwikkelaars
en bouwprofessionals zorgt Pelecon ervoor dat ieder
bouwkundige constructie realiseerbaar is.
Veilig, duurzaam en efficiënt.
Beemterweg 37
7341 PC Apeldoorn
Tel: 31 (0) 55 312 1797
www.schipper.nl
post@schipper.nl

WWW.PELECON.NL
Vraag vrijblijvend een offerte aan (calculatie@schipper.nl)
of neem contact op met een van onze adviseurs.
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Het gebouw wordt in relatief
korte tijd gerealiseerd.

Altijd streven naar het beste
eindresultaat
Voor de orderpicking in het nieuwe Home Shop Center van Albert Heijn in Bleiswijk is een vlakke vloer (DIN18202
vlakheidsklasse 4) vereist. Schipper Vloeren b.v. uit Apeldoorn levert de traditioneel gewapende, op HSP palen

(inclusief) gefundeerde betonvloer voor de 20.000 m2 warehouse en daarnaast ook de vloeren van de laadkuilen
en mezzanines. Niet alleen brengen ze de vloeren aan, ze verzorgen ook de engineering.

Commercieel directeur Rob Over: “Opdrachtgevers willen graag dat wij het reken- en tekenwerk uit handen nemen.
Om dit intern nog beter te stroomlijnen hebben we daarom onlangs een nieuwe constructeur en een

werkvoorbereider aangenomen. Vloeren maken konden we al heel goed, nu kunnen we ook alles daaromheen beter
verzorgen.”

Enorme betrokkenheid

Kenmerkend voor hun werkwijze is volgens Over de enorme betrokkenheid. “Die zie je in alle geledingen terug en is
typerend voor het familiebedrijf dat we zijn. We vragen van iedereen om zich in te zetten voor het beste

eindresultaat. Het is een mentaliteit die we koesteren.” Opdrachtgevers kunnen bij Schipper terecht voor een breed
spectrum aan betonvloeren: van traditioneel gewapende, hybride, op palen gefundeerde tot en met supervlakke
vloeren.
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kunnen via een loopbrug veilig
oversteken naar de autoparkeerplaatsen.
De kantoren bevinden zich in een hoek
op de begane grond boven de 16 loading
docks. De duurzaamheidsambitie is
hoog ingezet met de BREEAM Very Good
certificering. De meest opvallende
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‘Hier gaan circa 1.000
medewerkers ruim 40.000
bestellingen per week
verwerken’

duurzaamheidsmaatregelen zijn de 15
zonnepanelen op het dak en de
toepassing van LED verlichting en
energiezuinige installaties, in
combinatie met hoge isolatiewaarden
van de gebouwschil.

Een impressie van de loopbrug
via welke werknemers veilig
kunnen oversteken naar de
autoparkeerplaatsen.

Standaard details
Door hun ruime ervaring in het bouwen
van grootschalige distributiecentra kon
Pleijsier Bouw Genemuiden B.V. snel
schakelen op dit project. Werkvoorbereider Mohammed Al-Gersani:
“We werken met standaard details,

waardoor we exact weten hoeveel tijd
we nodig hebben voor een bepaald
onderdeel. Daardoor kunnen we de
doorlooptijd flink verkorten. Als de
constructeur of architect een andere
invulling wil, kan dat natuurlijk,
alleen heeft dit dan wel gevolgen voor

de opleverdatum. Op dit project verloopt
de samenwerking heel soepel doordat
we MIES Architectuur door en door
kennen. Zo werkten we onder meer
samen aan het distributiecentrum voor
HelloFresh, dat naast dit project staat.”
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Korte bouwtijd
De geplande oplevering in september
gaat volgens Al-Gersani geen problemen
opleveren. “Het is krap, eind oktober zijn
we gestart met heiwerk en na de zomer
moeten we opleveren. In 45 weken zo’n
groot dc bouwen en een terrein van

In totaal beschikt het
distributiecentrum over
16 loading docks.
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29.000 m2 inrichten, is snel. De afbouw
gaat misschien nog wel spannend
worden, zeker omdat we ook niet weten
hoe het in deze coronatijd gaat lopen,
maar we gaan alles op alles zetten om
die datum te halen.”

BREEAM
Very Good als
ambitie

Breder denken over
duurzaamheid
Betonbouw - Betonvloeren - Kelderbouw
Gieltjesdorp 28
3828 EK Kockengen

E info@ca-bouw.nl
T 030-677 19 81

www.ca-bouw.nl

Als alleskunner “Een heel mooie Very Good”, zegt

Tom Linneman van Linneman Bouw & Advies uit
Geesteren over het BREEAM-label van het Home
Shopping Center in Bleiswijk. Hij is als BREEAM-

expert aangesteld om dit certificeringstraject te
begeleiden.

Totaalpakket in
betonbouw
Als alleskunner op het gebied van betonbouw

verzorgde Ca-Bouw Kockengen B.V. diverse

betonnen constructie-onderdelen van het Home

Shop Center in Bleiswijk, te weten de funderingsbalken en poeren, staalplaat-betonvloeren en de

goten en wanden van de laadkuilen, inclusief het

stellen van de ankers en het ondersabelen van de
kolommen.

“In cijfers komt het neer op 60.000 kilo wapening,
700 kuub beton en 850 strekkende meter

funderingsbalk”, vertelt directeur/eigenaar Gert

Opvallend hoge scores (>75%) zijn gehaald op de

categorieën Gezondheid, Materialen en Afval. Dat

strookt volgens Linneman met de ontwikkeling in
het denken over duurzaamheid.
Duurzame vastgoedprojecten

“Tot voor kort was de gedachte ‘ik leg een paar

zonnepanelen op mijn dak en ik ben duurzaam’.

Nu zien we een verschuiving: Het draait niet meer
alleen om energie maar ook om zaken als

materialen en afval. Pleijsier Bouw, Borghese en
Albert Heijn pakken dit alle drie heel goed op.”
Bouwbegeleiding van duurzame vastgoed-

projecten, vaak in combinatie met een BREEAM

traject, vormt de hoofdmoot van de werkzaamheden van Linneman Bouw & Advies.

Cazant. Doordat Ca-Bouw Kockengen B.V. over
eigen materieel en zo’n 30 vakbekwame

medewerkers beschikt, kunnen ze snel schakelen

als de planning een tandje omhoog moet. Dat was

hier niet nodig, al zat het niet mee in de uitvoering
volgens Cazant.

Extreme weersomstandigheden

“Door de extreme weersomstandigheden in

januari moesten we in een heel natte put werken.
Dat vertraagde het tempo, maar desondanks
hebben we de planning gehaald.”

BREEAM - DUURZAAMHEIDSADVIES - TEKENWERK
ENERGIELABELS - GEBOUWSIMULATIES

www.linneman.info | 0546 - 898 383
Vriezenveenseweg 8 | 7678VC Geesteren
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Bergen grondwerk
verzet

plating

wandbe
dé specialisten in dak- en

D hardeman-vanharten.nl

Indrukwekkend is de hoeveelheid werk die door

grondverzet- en infraspecialist Fa. Kamphorst uit
Ermelo is verricht om het 5 hectare grote terrein

van het Home Shopping Center in Bleiswijk gereed
te maken.

“We hebben 21.000 m2 puinbaan aangebracht
voor de hal, 5.000 m2 laadkuilen ontgraven en

van puinbaan voorzien, 20.000 m3 grond verzet,
25.000 m2 granulaat aangebracht voor het

buitenterrein, 3.200 m riolering en 25.000 m2

straatwerk aangebracht”, somt Jan Kamphorst,
derde generatie van het familiebedrijf, op.
Opdrachtgevers ontzorgen

Ten behoeve van het vrachtverkeer wordt circa

10.000 m2 Neoloy Geocell aangebracht. Dit zorgt

voor een versteviging van de ondergrond en maakt
een zwaardere verkeersbelasting mogelijk.

Fa. Kamphorst neemt het hele project van ontwerp
tot en met uitvoering, inclusief reken- en tekenwerk, voor haar rekening. “Onze opdrachtgevers

ontzorgen staat bij ons centraal”, aldus Kamphorst.
Naast de genoemde werkzaamheden behoren ook
sloopwerk, bodemsanering, recycling en transport
tot het dienstenpakket.
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Wij zijn dé klimaatspecialist die bouwt volgens het OBO-principe:
ü
ü
ü
ü
ü
Hello Fresh Bleiswijk

Aandacht
Praktisch
Waardevast
Betrouwbaar
Kwaliteit

Hornbach Den Haag

Stephensonstraat 145 Hoogeveen tel. 0528-220555 www.vanpanhuistechniek.nl info@vanpanhuistechniek.nl

Lidl Oosterhout

onderdeel van Top Installatiegroep

Met de nagestreefde BREEAM
Very Good certificering
moet het een duurzaam
distributiecentrum worden.
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Opdrachtgever
Ahold Delhaize, Zaandam
Ontwikkelaar
Borghese Logistics, Nijkerk
Architect
MIES Architectuur, Ede
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Hoofdaannemer
Pleijsier Bouw Genemuiden B.V.,
Genemuiden
Adviseur
Linneman Bouw en advies, Geesteren

Constructeur
Pelecon structural engineers, Gouda
Installaties
Van Panhuis Installatietechniek,
Hoogeveen

Dak- en wandbeplating
Montagebedrijf Hardeman en Van
Harten B.V., Lunteren
Betonvloeren
Schipper Vloeren, Apeldoorn
Grondwerk
Aannemersbedrijf G.W.W. Fa.
Kamphorst, Ermelo

Betonbouw
Ca-Bouw Kockengen BV, Kockengen

Bouwperiode
Oktober 2019 – september 2020

Bouwprogramma
19.923 m2 warehouse
2.248 m2 kantoren
407 autoparkeerplaatsen, waarvan 20
met laadpunt en 2 mindervalide
135 bestelwagenparkeerplaatsen

Bruto vloeroppervlakte
22.171 m2
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Nieuwe productiehal
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De Groot Vroomshoop
ademt hout

De oude bergingenhal van
De Groot Vroomshoop heeft
plaatsgemaakt voor een
splinternieuwe productiefaciliteit.
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De Groot Vroomshoop • Vroomshoop
Bij de bouw zijn verschillende
materialen hergebruikt.

Houtconstructiebedrijf De Groot Vroomshoop Groep B.V. breidt uit met een nieuwe productiehal voor bergingen
en een houtopslag. De 6.800 m2 grote hal is ontworpen en wordt gerealiseerd door zusterbedrijf Systabo B.V.
Niet alleen is de nieuwbouw duurzaam en deels circulair gebouwd, maar door het toegepaste hout wordt het
ook een fraaie en aangename werkomgeving.
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‘Wij ademen hout’ is te lezen op de
website van De Groot Vroomshoop Groep
B.V. Het houtconstructiebedrijf, ook een
volle dochter van Volker Wessels, produceert een brede range van houtbouwproducten; bergingen, dak- en gevelelementen en volledige houtskeletbouw. Op
het 9 hectare grote bedrijfsterrein in het

Twentse dorp Vroomshoop staan zo’n 10
productiehallen en kantoren. De oude
bergingenhal stond op een onhandige
plek op het terrein en bovendien wilde
men de productie verder uitbreiden. In
de nieuwe productiefaciliteit is plaats
voor houtopslag, een zagerij en
productielijnen.

Specialist in hallen
Systabo B.V. uit Enschede, eveneens een
dochterbedrijf van Volker Wessels, neemt
de bouw voor haar rekening. Eerder
bouwde de systeembouwspecialist al 2
andere productielocaties voor De Groot
Vroomshoop. “Bedrijfsruimten, en dan
met name heel grote, zijn onze
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Totaaloplossing in bedrijfshuisvesting

Gedreven en boordevol ambitie staat
Systabo achter haar opdrachtgevers. In
het bouwen van projecten, maar ook in het
voortraject: de inventarisatie van de eisen,
de adviezen, de architectuur en het afstemmen van de verschillende disciplines op het
eindresultaat. Wij delen graag onze kennis
en ervaring met onze opdrachtgevers.

• Logistiek
• Grootschalige retail
• BREEAM
• Ontwerp & realisatie
www.systabo.nl

De binnenzijde van de hal is
voorzien van geperforeerde
binnendozen, wat een gunstig
effect heeft op de akoestiek.
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specialisatie”, zegt sr. projectleider Gerrit
Waanders. “Snel bouwen is onze kracht,
en dat kunnen we doordat het
organisatorisch bij ons geborgd is. Een
goede voorbereiding, daar draait het
om. Daar steken we steeds meer tijd in,
zodat we meer kunnen prefabriceren.
Dat leidt tot minder faalkosten en een
kortere bouwtijd.” En snel gaat het zeker
in Vroomshoop. “De week voor Kerst
gingen de heipalen erin en eind maart
het glas. Begin april zijn de monolietvloeren gestort.”

In de staalconstructie zijn
houten liggers aangebracht.

Hergebruik
Hergebruik van materialen is een
circulair principe dat op verschillende
manieren wordt toegepast. Zo zijn de
houten spanten uit de gesloopte hal
verkocht en is het menggranulaat
(gebroken puin) onder de straat en vloer
van de nieuwe hal als fundering
aangebracht. In de staalconstructie
komen houten liggers die in de toekomst
kunnen worden hergebruikt. De keuze
voor houten spanten is een logische voor
een houtbouwbedrijf, en heeft een aantal
voordelen voor de uiteindelijke
gebruikers. Het weerkaatst geluid niet
zoals staal dat wel doet en ook ervaart
men het als prettiger om in te werken.

‘Wij ademen hout’
Geperforeerde binnendozen
De binnenzijde van de hal is voorzien
van geperforeerde binnendozen, wat
akoestisch een veel beter resultaat geeft.
“Er is de hele dag door het geluid van
knallende nietmachines, een heel fel
en hard geluid. Door deze wanden en
dakplaten wordt dat grotendeels geabsorbeerd.” Verwarming vindt plaats met
palletkachels, die het houtafval van de
productie verstoken. Doordat de hal goed
is geïsoleerd, hoeft er maar minimaal
gestookt te worden om hem op temperatuur te houden. Na de oplevering
die eind april 2020 is gepland, vormt de
montage van zonnepanelen op het dak
het sluitstuk van dit bouwproject.

Duurzaam en deels
circulair gebouwd
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De Groot Vroomshoop • Vroomshoop

Asbestsaneringen
OCE werkzaamheden
On- en offshore
Retail demontage
Specialistische sloopwerken

www.polybouw.nl

hein heun group
Schoolstraat 12
7681CK Vroomshoop (NL)
(0031) (0)546 - 64 10 11
info@heinheun.eu

0318 209 400 | www.meijerhekwerken.nl

Koploper in ‘omgekeerd bouwen’
Voordat met de bouw van de nieuwe productiehal van De Groot Vroomshoop kon worden gestart, moesten eerst de
oude productiehal en naastgelegen kringlooploods worden gesloopt. Hiervoor werd sloopbedrijf Hein Heun Groep
B.V. uit Vroomshoop ingeschakeld.

“We zijn gestart met asbestsanering en vervolgens hebben we de binnensloop uitgevoerd. Alles tot de vloer is eraf
gehaald. Daarbij moesten we de houten liggers sparen, aangezien deze in de nieuwe hal zouden worden
hergebruikt. Tenslotte hebben we een bodemsanering uitgevoerd”, vertelt Freerk Broekstra.
Amoveren

Hergebruik van materialen staat centraal in hun werkwijze: 90% van het sloopafval wordt zodanig gesorteerd dat
het kan worden hergebruikt. “Alles wat we doen is gebaseerd op dat principe”, aldus Broekstra. Liever spreekt hij
dan ook over omgekeerd bouwen of amoveren dan over slopen.

Hein Heun Groep B.V. is internationaal actief en richt zich onder meer op totaalsloop, retailsloop, specialistische

werken en on- en offshore. Ook het opsporen van explosieven behoort tot het uitgebreide dienstenpakket: Zo werd
het bedrijf onlangs ingeschakeld om de EODD te ondersteunen bij het ontmantelen van de V1, een straalvliegtuig
uit WOII, bij Wilp.
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Twintec Nederland

Staalbouw en
beplating in één hand

De staalvezelspecialist in industrievloeren

Zowel het stalen casco als de dak- en

wandbeplating van de nieuwe productiehal van De
Groot Vroomshoop zijn geproduceerd en

gemonteerd door Doeschot b.v. uit Hengevelde.
Tel: 0345 849 892 - www.twintec.nl - info@twintec.nl

De combinatie van deze twee disciplines levert een
efficiënt ontwerp én tijdwinst op. “Meestal zie je

een specialisatie in ofwel staalbouw ofwel dak- en

wandbeplating”, vertelt directeur/eigenaar Martijn
Doeschot. “Wij bieden beide en ontzorgen zo onze

opdrachtgevers. Alles hebben we in eigen huis, van
engineering tot en met montage.”

Industriële
betonvloeren op maat
De meest optimale betonvloer voor elke

Meer voorbereiding

opdrachtgever, dat streeft Twintec Nederland B.V.,

liggers. Het naadloos laten aansluiten op de

industrievloeren, na. “We nemen de volledige

ook meer flexibiliteit van de staalconstructeur. “Je

Design Build Guarantee pakket”, legt Marieke Pitlo

Kenmerkend voor dit project zijn de houten

specialist in staalvezelgewapende

staalconstructie vraagt meer voorbereiding en dus

verantwoording voor onze producten met ons

moet daarin mee kunnen gaan. Dat kan of wil niet

uit.

iedereen, maar daar ligt juist onze kracht.”

Optimaal eindresultaat

Naast staalbouw en dak-wandbeplating is het

“Dit houdt in dat Twintec het volledige traject

pen en plaatbewerking.

bereiken; berekenen, tekenen, bouwen, nazorg

ruim 40 jaar oude familiebedrijf ook actief in trap-

begeleidt om een optimaal eindresultaat te

en garantie.” Ook de betonvloer van de nieuwe

productiehal van De Groot Vroomshoop is op deze
manier uitgevoerd.

“Het betreft hier 6.800 m2

traditionele betonvloer op staal, deels op isolatie,

met vlakheidsklasse 4 en een dikte van 17 cm. Hij is
in 3 keer gestort en met de hand aangebracht. Ook

de allerhoogste vlakheden en grootste uitdagingen
kunnen we op deze manier, met of zonder

machines én met eigen mensen, volgens ons
Design Build Guarantee principe maken.”
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De Groot Vroomshoop • Vroomshoop
Voordat de bouw van start
kon gaan, moesten eerst de
oude productiehal en
naastgelegen kringlooploods
worden gesloopt.

Opdrachtgever
De Groot Vroomshoop Groep B.V.,
Vroomshoop

Staalconstructie, dak en
wandbeplating
Doeschot BV, Hengevelde

Ontwerp en realistatie
Systabo B.V., Enschede

Betonvloer
Twintec, Culemborg

Bouwprogramma
Hal voor productie, bergingen en
houtopslag

Constructeur
Aveco De Bondt, Eindhoven

Aluminium kozijnen
Polybouw Rijssen, Rijssen

Bouwperiode
December 2019 - april 2020

Installaties
Huisman Installatietechniek,
Daarlerveen
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Sloopwerk en Asbestsanering
Hein Heun Groep BV, Vroomshoop

Bruto vloeroppervlakte
6.800 m2

Na de oplevering worden er
zonnepanelen gemonteerd
op het dak.
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DC Welkoop • Apeldoorn

Systabo bouwt
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Tekst: Ton van de Laar
Foto’s: Systabo BV

servicekantoor en DC
voor Welkoop

Het ontwerp van het pand ziet
er behoorlijk futuristisch uit.
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DC Welkoop • Apeldoorn

Welkoop, retailer op het gebied van tuin en dier, verhuist van Ede naar Apeldoorn. Ontwikkelaar VolkerWessels
Logistics Development B.V. ontwikkelt samen met Welkoop een nieuw te bouwen distributiecentrum en
servicekantoor. Vanuit het nieuwe DC zullen alle 150 winkels van Welkoop bevoorraad worden. Systabo B.V.,
eveneens onderdeel van het VolkerWessels concern, is inmiddels druk aan het bouwen.
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Het 3 voetbalvelden grote
gebouw kent 2 expeditiezijden.

“We bouwen built-to-suit, helemaal op
maat voor de huurder”, vertelt Vincent
Kenkhuis, planontwikkelaar bij Systabo.
“Samen met VolkerWessels Logistics
Development als projectontwikkelaar en
Welkoop als huurder zijn we als bouwer

ook vanaf het eerste moment betrokken
bij de planvorming. We brengen onze
technische expertise in, om vanuit de
eerste ontwerpgedachte een optimaal
gebouw neer te zetten. Klantwaarden en
ontzorgen staan daarbij centraal.”

Bouwen op
maat
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DC Welkoop • Apeldoorn

Nieuwbouw distributiecentrum

Welkoop te Apeldoorn

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

Al meer dan 80 jaar een
begrip in de regio en daarbuiten
Jan Zevenhuizen B.V. | Kanaal Zuid 6 | 7332 BB Apeldoorn
Tel: 055-5414004 | info@ janzevenhuizen.nl

UTILITEITSBOUW
AGRIBOUW
RENOVATIE

en
dé specialisten wandbeplating
in dak-

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

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

Hemelwaterafvoer via infiltratie
Familiebedrijf Jan Zevenhuizen BV, al meer dan 80 jaar een begrip in Apeldoorn en omgeving, verzorgt het

grondwerk, de riolering en de bestrating voor de nieuwbouw van DC Welkoop. De hemelwaterafvoer geschiedt
door middel van infiltratie.

Projectleider Ben Sanders vertelt erover: “De gemeente Apeldoorn wil dat zoveel mogelijk regenwater geïnfiltreerd
wordt. We werden door aannemer Systabo uitgenodigd om die wens handen en voeten te geven. Samen hebben
we een plan ontwikkeld, waarbij 4 wadi’s en een infiltratiesysteem met waterkratten zorgen voor de afvoer.”
Huzarenstukje

Sanders is trots op de prestatie die momenteel wordt geleverd. “De start van de bouw is flink vertraagd door de

stikstofperikelen, maar de opleverdatum is niet mee verschoven. Onder flinke tijdsdruk hebben we toch zo’n 30.000
kuub grond afgevoerd, 20.000 kuub zand toegevoegd en ook nog eens 18.000 ton puingranulaat. Daar komt dan
nog de afwatering en bestrating bij van een terrein van bijna vier hectaren. Het is echt een huzarenstukje. Zoiets
lukt alleen met 100% inzet en een perfecte samenwerking en coördinatie. Gelukkig is de samenwerking met
Systabo uitstekend, we trekken in dit project vanaf het begin al samen op, als een bouwteam.”
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Turn-key oplevering
Het build-to-suit concept komt vooral tot
uiting in het kantoorgedeelte, dat gaat
functioneren als servicekantoor voor
alle Welkoopwinkels. “Architect Leferink
heeft het casco ontworpen. Vervolgens
heeft een interieurarchitect het
kantoorplan uitgewerkt met wanden,
meubels, afwerkingen en dat soort
zaken. Wij nemen dat direct in de
casco-bouwfase mee, zodat Welkoop
direct gebruik kan maken van een
turn-key opgeleverd pand.” Het 3
voetbalvelden grote gebouw kent 2
expeditiezijden. Het warehouse is
uitgevoerd met een hybride installatie.
Alleen tijdens piekmomenten in strenge
winters wordt met gas bijgestookt.

Vertraging door stikstof
De planning kwam eind 2019 onder druk
te staan door de stikstofproblematiek.
“Omdat we bouwen op 3 kilometer
afstand van Natura 2000-gebied Paleis

Het Loo, moesten we gepaste
maatregelen treffen voor het materieel
op de bouw. Zo hebben we onder meer
gekozen voor de inzet van elektrisch
materieel. Door vertraging in de
vergunningprocedure werd de
bouwtijd verkort, maar door samenwerking met onze ketenpartners en onze
LEAN werkwijze hebben we veel verloren
tijd ingehaald.

‘We bouwen built-to-suit,
helemaal op maat’
Daarnaast zijn we flexibel en geven we
Welkoop vóór de oplevering al de gelegenheid om stellingen in het distributiecentrum te gaan plaatsen. Zo zijn we
toch nog op tijd klaar en ondervindt Welkoop minimale hinder van de opgelopen
vertraging.”

Eigen bouwprincipes en duurzaamheid
De opdrachtgever en eindgebruiker
krijgen tijdens het ontwerptraject in BIM
inzicht in de gemaakte uitvoeringskeuzes, gehanteerde kwaliteit,
veiligheids- en milieuaspecten.
Regenwater wordt met een duurzaam
afwateringsysteem op locatie
geïnfiltreerd en geborgen. Daarnaast
wordt het pand BREEAM Very Good
gecertificeerd. De kortere bouwtijd
realiseert Systabo deels door de
standaard bouwmethode die het bedrijf
hanteert. “Tijdens de bouw van dit soort
volumineuze gebouwen lopen de
verschillende onderaannemers in
treintjes aaneengesloten in planning.
Alles is vooraf uitgewerkt in 3D, zodat
iedereen weet wat de bedoeling is. We
werken veelal met vaste ketenpartners,
die onze methodiek kennen. Dankzij
de inzet van alle partijen liggen we nog
steeds op schema.”

Het warehouse is uitgevoerd
met een hybride installatie.
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DC Welkoop • Apeldoorn

‘Een efficiënte aanpak loont’
Van Dalen Installatietechniek BV uit Twello verzorgt bij de nieuwbouw van het bedrijfspand voor Welkoop de

gebouwgebonden installaties. Onderdeel daarvan is onder meer een duurzaam verwarmingssysteem, hoofdzakelijk
met warmtepompen en aangevuld met gasverwarming.

Negentig procent van de tijd voldoen de warmtepompen, alleen bij extreme kou worden de gasketels ingezet. In de
toekomst kan bovendien de gasleiding gebruikt worden als bijvoorbeeld waterstof als brandstof in beeld komt.

Toch is niet de installatie het unieke van dit project, volgens André Roetert Steenbruggen, technisch directeur bij
Van Dalen.

Bouwteam

“Wij hebben een ruime ervaring in dergelijke bedrijfspanden. Daarom is aannemer Systabo ook bij ons terecht
gekomen als installatiepartner. Uniek is dat we vanaf dag één betrokken zijn bij het bouwteam, net als de
opdrachtgever én de eindgebruiker. Specifieke gebruikerswensen konden we zo direct meenemen bij het

ontwerpen van de installaties, rekening houdend met de BREEAM duurzaamheidseisen.” De installaties verwerkte

Van Dalen direct in een 3D model, zodat de gebruiker precies kon zien wat hij kreeg. “Door deze aanpak hebben we
niet te maken met gebruikerswensen achteraf, waardoor we heel efficiënt kunnen bouwen en aan de strakke
planning kunnen voldoen.”

Ondanks de vertraging in het
bouwproces als gevolg van de
stikstofproblematiek kan het pand
op tijd worden opgeleverd.
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DLVD advies is een deskundig adviesbureau op
het gebied van brandveiligheid
Met onze relaties werken wij aan integrale brandbeveiligingconcepten.
Onze specialiteit: distributiecentra en industriegebouwen.

Van Dalen Installatietechniek B.V. is specialist
in gebouwgebonden installaties voor distributiecentra
en bedrijfsgebouwen. Een ontwerpend installateur
met kennis op het gebied van duurzame
installaties en BREEAM.

Opdrachtgever
VolkerWessels Logistics Development
B.V., Amersfoort
Eindgebruiker/huurder
Welkoop Retail B.V., Ede

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

Grondwerk
Jan Zevenhuizen B.V., Apeldoorn

Sprinklerinstallatie
De Groot Installaties BV, Neerkant

Fundering
B-Smart fundering B.V., Eindhoven

W- en E-installateur
Van Dalen Installatietechniek B.V.,
Nijkerk

Hoofdaannemer
Systabo B.V., Enschede

Staalconstructie
Van den Brink Staalbouw B.V.,
Barneveld

Architect
Leferink Architecten BNA B.V., Oldenzaal

Kanaalplaatvloeren
VBI BV, Huissen

Constructeur
Snetselaar Constructieve Ingenieurs
B.V., Ede

Dak- en wandbeplating
Montagebedrijf Hardeman en Van
Harten B.V., Lunteren

Bouwprogramma
Warehouse (19.300 m2 BVO), kantoor
(3.600 m2 BVO) met losstaande
parkeergarage (184 parkeerplaatsen)
Bouwperiode
December 2019 – oktober 2020
Bruto vloeroppervlakte
ca. 23.000 m2
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Gemeentelijke Begraafplaats • Zeist

Crematorium Zeist vergt

Het crematorium werd
zorgvuldig ingepast in het
monumentale pand op de
begraafplaats in het Zeisterbos.
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Foto’s: Hulshof Architecten

creativiteit van architect
en bouwers
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Gemeentelijke Begraafplaats • Zeist

Bij de nieuwbouw en verbouwing
werden zo veel mogelijk
milieubesparende maatregelen
uitgevoerd, waaronder 67
zonnepanelen op het dak.

Gezien het feit dat steeds meer mensen tegenwoordig kiezen voor cremeren in plaats van begraven besloot de
gemeente Zeist om het monumentale gebouw op de gemeentelijke begraafplaats aan de Woudenbergseweg uit
te breiden met een kleinschalig crematorium. Architect Ineke Hulshof uit Delft kreeg de uitdagende opdracht om
deze uitbreiding te ontwerpen, zonder daarbij afbreuk te doen aan de grandeur van het monumentale pand en
passend binnen het bestaande bouwoppervlak en indeling van de aula, koffiekamer en ontvangstruimte.
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“Ik heb vaker dit soort complexe
projecten mogen doen en ook in dit
geval ben ik er in samenwerking met
een fantastisch bouwteam weer in
geslaagd om aan alle wensen en
uitgangspunten van de opdrachtgever
te voldoen”, stelt Hulshof.

Inbouw crematorium in afzinkkelder
Het inpassen van een kleinschalig

crematorium in het monumentale pand
op de begraafplaats in het Zeisterbos
vergde in diverse opzichten veel creativiteit van de architect en hoofdaannemer Barten Groep uit Houten. “Er is
een kelderbak gemaakt van 10 bij 14,6
meter. Het kelderbouwbedrijf MBS heeft
deze bovengronds gemaakt en daarna
af laten zinken. In deze kelder zit de
volledige elektrische installatie en de

oven. Er is ruimte voor een klein aantal
nabestaanden die bij de invoer aanwezig
willen zijn. Het crematorium is via een
lift en trap bereikbaar.” Tegelijk met de
realisatie van deze extra voorziening zijn
ook de bestaande aula, koffiekamer en
ontvangstruimte uitgebreid, verbouwd
en gemoderniseerd. Het complex biedt
na de oplevering in april 2020 ruimte aan
circa 200 bezoekers per uitvaart.
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Gemeentelijke Begraafplaats • Zeist

SPECIALIST IN
ONDERGRONDS
BOUWEN

Meer informatie:
T 035 588 18 88
W kelderbouw.nl
E info@kelderbouw.nl

DESKUNDIG & ONAFHANKELIJK
www.boorsma-consultants.nl

Waterdichte afzinkkelder
Hoe creëer je de benodigde ruimte voor de realisatie van een kleinschalig crematorium binnen het

bouwoppervlak van een monumentaal pand op de gemeentelijke begraafplaats in Zeist? Het antwoord op deze
vraag kwam van de MBS Groep. MBS staat voor Multibouwsystemen, één van de specialisaties binnen de MBS
Groep die in Soest gevestigd is. Het bedrijf van mede-eigenaar Wim van Looijengoed ontwierp, fabriceerde en
installeerde de complete afzinkkelder voor de gewenste uitbreiding.
Zo luchtdicht mogelijk

De MBS Groep leverde voor het project in Zeist een waterdichte afzinkkelder voorzien van sparingen voor de trap

en liftschacht. Bij het afzinken werd gebruik gemaakt van de zogenoemde caissontechniek. “Bij ons werk draait het
voor het grootste gedeelte om een grondige voorbereiding”, stelt Van Looijengoed. “Naast het ontwerpen, prefab

produceren en op locatie aanbrengen en waterdicht afwerken van kelders, zijn wij bijvoorbeeld ook druk bezig met

bodemonderzoek en krachtenberekening van bestaande funderingen. Voor het grondwerk en het met hydraulische
vijzels opspannen en op zijn plaats brengen van de prefab kelderwanden moeten we alles goed in kaart hebben.
Wij zijn als kelderbouwer immers aansprakelijk als er door ons werk schade aan een gebouw ontstaat. Gelukkig
hebben wij hier heel veel ervaring in.”
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Constructieve uitdagingen
Bij bouwprojecten komt het er volgens Christian Nederpelt van Ingenieursbureau Boorsma vaak op neer dat tijdens
het spel plotseling de regels worden aangepast. “Meestal heeft dat te maken met aanvullende wensen van de
opdrachtgever of voortschrijdende inzichten tijdens het ontwerpproces”, aldus de constructeur/projectleider.
“Door een flexibele opstelling kan er dan snel worden geschakeld.”
Innovatief

Aan constructieve uitdagingen geen gebrek bij de vernieuwbouw aan het monumentale gebouw op de algemene
begraafplaats in Zeist. Het kiezen voor een innovatie duurzame crematoriumoven leidde ertoe dat het ontwerp

halverwege flink omgegooid moest worden door de oven niet in het bestaande hoofdgebouw te plaatsen, maar in
een nieuw te bouwen kelder ernaast. Nederpelt: “De daaruit voortvloeiende constructieve uitdaging was het

ontwerpen van de ondergrondse kanalenschacht, waarin de kanalen en leidingen van de crematoriuminstallatie
in de kelder naast het gebouw naar de bestaande schoorsteen op het dak van het hoofdgebouw moest worden
geleid. Deze betonnen kelderbak moest als een soort van kransslagader het bestaande fundament van het

monumentale pand doorkruisen, om vervolgens verticaal zijn weg naar het dak te vinden. Tijdens de realisatie kun
je als constructief ontwerper steeds minder aan allerlei knoppen draaien. Het een heeft immers direct weer effect
op het ander.”

Er is een afzinkkelder
gerealiseerd met hierin o.a. de
volledige elektrische installatie
en de oven.
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Gemeentelijke Begraafplaats • Zeist
Duurzaam en milieubesparend
“Eén van de belangrijkste aandachtspunten bij de nieuwbouw en verbouwing
waren de milieubesparende aspecten
die de gemeente Zeist als opdrachtgever
terug wilde zien in het hele project”,
vertelt Joep van den Bercken. Hij was als
projectleider namens hoofdaannemer
Barten Groep vanaf de voorbereiding
tot en met de oplevering bij het project
betrokken. “Oorspronkelijk ging de
gemeente bijvoorbeeld uit van een

gasgestookte oven, maar dat is op basis
van alle klimaatdoelstellingen
aangepast.

‘Het was een uitdaging
om de uitbreiding te
ontwerpen’
Er is goed gekeken naar energiebesparende maatregelen, zoals verbetering

van de vloer- en dakisolatie. Op het dak
liggen 67 zonnepanelen. Verder is het
gebouw voorzien van CO2-sturing voor
de luchtbehandeling. Bijzonder is de
warmteterugwinning uit de rookgassen
van de crematieoven. Die oven bereikt
een temperatuur van circa 1.000 graden.
De warmte uit de rookgassen wordt
opgevangen in een voorraadvat van
11.000 liter. Daarmee kan het gebouw
worden verwarmd.”

Ook de bestaande aula,
koffiekamer en ontvangstruimte
zijn uitgebreid, verbouwd en
gemoderniseerd.

Opdrachtgever
Gemeente Zeist, Zeist

Hoofdaannemer
Barten Groep, Houten

Architect
Hulshof Architecten BV, Delft

E-installateur
Kalkhoven Elektrotechniek BV, Zeist

Constructeur
Ingenieursbureau Boorsma, Amersfoort

W-installateur
Guts Installatietechniek BV, Boxtel

Constructeur
MBS Kelderbouw, Soest
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Bouwprogramma
Uitbreiden Gemeentelijke
Begraafplaats met inbouw
ondergronds crematorium
Bouwperiode
November 2019 - april 2020
Bruto vloeroppervlakte
250 m2

De gemeente Zeist wilde een
aantal milieubesparende
maatregelen doorvoeren in het
project, zowel bij de nieuwbouw
als bij de verbouwing.

Het interieur is fris en modern.
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Plastica • Waalwijk

Plastica presenteert FibreC van Rieder:

Concrete with Character
Plastica Plaat B.V. heeft sinds kort ook een revolutionaire ‘stenen’ gevelbekleding in haar assortiment
opgenomen. FibreC van Rieder is een bijzonder, high-end product met een stevige, karaktervolle uitstraling.
FibreC biedt ontwerpers alle vrijheid in hun creativiteit én het product sluit perfect aan bij de vraag naar
circulaire oplossingen.

Authentieke uitstraling

Creatieve toepassingen

FibreC staat voor glasvezelversterkte
gevelplaten met de C van concrete
(beton), creatief én circulair. FibreC zorgt
voor een authentieke betonuitstraling.
De glasvezelversterking en natuurlijke
mineralen vormen de basis van de
kwaliteit van het materiaal zonder enig
afbreuk te doen aan de levendige betonuitstraling. Het product is hierdoor bij
uitstek geschikt om bij te dragen aan een
karaktervolle toepassing van bijzondere
ontwerpen.

FibreC geeft alle ruimte aan creativiteit.
Omdat de platen maar 13 mm dik zijn
en ook in gebogen vorm te produceren
zijn, zijn de mogelijkheden ongekend.
De gevel past als een huid om de vorm
van een gebouw. De vormmogelijkheden
zorgen voor een ontwerpvrijheid die echt
uniek is voor beton.

FibreC staat voor
glasvezelsterkte
gevelplaten met de C van
concrete, creative & circular

Er zijn drie soorten FibreC:
•
concrete skin - groot formaat panelen;
•
öko skin - gevelstroken;
•
formparts - maatwerk met L- of Udoorsnede, als een ronde boog en met
speciale afmetingen.
Er zijn vier kleurcollecties: greyscale,
pietra, bricky en timbre. Alle kleuren zijn
leverbaar in drie oppervlaktestructuren.
Hiermee kan de sfeer en uitstraling van
een gevel compleet op smaak worden
gebracht. Van strak zwart tot warm zand,
van baksteenrood tot helder wit en alles
daar tussenin.

Verwerkt met concrete
skin en formparts.
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Verwerkt met concrete
skin en formparts.
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Plastica • Waalwijk

Industriebouw • april 2020 • 46

Verwerkt met concrete
skin.

Verwerkt met öko skin.

Ontzettend duurzaam
FibreC past helemaal bij de groeiende
vraag om uiterst duurzame en veilige
producten. Niet alleen is de
levensverwachting van het onderhoudsvrije materiaal meer dan vijftig jaar,
FibreC is bovendien compleet circulair.
Aan het product zijn geen chemicaliën
toegevoegd om uit te harden. FibreC
is kristallijn silica vrij en bevat ook
geen andere gevaarlijke componenten.
Daarnaast is het materiaal ook nog eens
onbrandbaar. FibreC heeft brandclassificatie A1- onbrandbaar; getest met
BBA/UK systeem door MPA
Braunschweig. Het product is zelfs
temperatuurstabiel tot 350 C0.

Tijdens de productie van FibreC
staan recycling, CO2-neutraal en
afvalvermindering centraal

in om volledig CO2-neutraal te
produceren. Op dit moment heeft ze de
hoeveelheid primaire energie al tot een
minimum weten te reduceren.

Rieder, de producent van FibreC, staat
bekend om haar intensieve inzet op het
gebied van kwaliteit, duurzaamheid en
circulariteit. De producent gaat heel ver
om afval zoveel mogelijk te verminderen.
Dit doet ze door grondstoffen te
vervangen door gerecyclede materialen
en door hergebruik van afval. Rieder
voorkomt verspilling of onnodige
restmaterialen door materialen zoveel
mogelijk op projectbasis te leveren. En
tot slot zet de organisatie zich actief voor

Plastica groep
Industrieweg 92
5145 PW Waalwijk
Tel. +31(0) 416 67 24 00
Fax. +31(0) 416 67 24 90
info@plastica.nl

FibreC is met recht een product met toekomst.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Plastica Plaat B.V. - T +31 (0) 416 67 24 00
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Garage Kooy • Oud-Beijerland

Nieuw garagepand
voor

Het wordt echt een garage
met alles erop en eraan, met
qua functie heel verschillende
ruimtes.
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IB

Tekst: Marcel Migo
Foto’s: RoosRos Architecten

Autobedrijf Kooy
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Garage Kooy • Oud-Beijerland
Art impression van het
nieuwe garagepand voor
autobedrijf Kooy.

Op een paar 100 meter van de huidige Oud-Beijerlandse vestiging van Autobedrijf Kooy verrijst een ruim,
spiksplinternieuw garagepand, aan de Ferrarilaan, vlak aan de N217, en vlakbij de afslag naar de A29. Een
mooie allround klus voor het Zeeuwse Aannemingsbedrijf Fraanje B.V., omdat alle ruimten in het pand heel
verschillende functies krijgen en dus geheel eigen voorzieningen nodig hebben. Toch vormt alles samen bij elkaar
een eenheid en staan de ruimten nadrukkelijk met elkaar in verbinding. In hoog tempo wordt gewerkt aan een
garage waar Kooy straks jarenlang mee vooruit kan.
Steef de Gast, bedrijfsleider van de
afdeling Bedrijfspanden van
Aannemingsbedrijf Fraanje B.V., een
ontwerp van RoosRos Architecten,
beschrijft hoe het pand er over een paar
maanden uit komt te zien: “Het
garagepand wordt op de eerste plaats
een heel mooi gebouw, qua afwerkingsniveau ook net even een slag verfijnder
dan vergelijkbare bedrijfspanden. Een
voorbeeld van zo’n luxe detail is een
transparante strook in de overheaddeur
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die dan weer fraai strookt met de rest
van de gevel. Niet gemakkelijk om te
maken, maar het resultaat is erg mooi.”

‘Onderkomen inclusief
supershowroom’
Auto’s in de vitrine
Het garagepand wordt een heel
herkenbaar gebouw, ook omdat je straks

zelfs van een flinke afstand goed kunt
zien wat er allemaal in het pand staat.
“Autobedrijf Kooy is een Mazda- en
Hyundai-dealer, en dus moeten de
auto’s zelf de echte blikvangers worden.
Vandaar dat voor een licht, transparant
gebouw is gekozen met grote
raampartijen. Dat maakt het straks ook
een aangename plek om te werken.”

INGENIEURSBUREAU VOOR BOUW EN CIVIEL

Het garagepand krijgt een hoog
afwerkingsniveau, met een
aantal luxe details.

CERFIX CONSTRUCTIES BV:
FUNDERINGEN

CERFIX

BETONCONSTRUCTIES
STAALCONSTRUCTIES
HOUTCONSTRUCTIES

CERFIX SOLUTIONS BV:
BIM-PARTNER VAN ONTWERP TOT PROCUTIE
Schouwersweg 9d
Watertoren 51a
4451 HS Heinkenszand
3247 CL Dirksland
info@cerfix.nl | (0113) 56 40 60

Altijd zo uitvoeringsgericht
mogelijk
Aan de basis van het nieuwe garagepand van
Autobedrijf Kooy liggen de constructie-

ontwerpen van ingenieursbureau Cerfix, gevestigd
in Dirksland en Heinkenszand. Projectleider Mario
Verschuure: “Wij maken graag onze constructieberekeningen en -tekeningen als de klant iets
bijzonders wil, een niet-standaardgebouw.”

Kwaliteit is onze basis

“Altijd in nauwe afstemming met de architect,
indien gewenst in 3D gemodelleerd.” De

constructieontwerpen voor Kooy kwamen ook op
die manier tot stand. “Ondanks dat op enig

moment vereenvoudigingen nodig waren, wordt
het – mede door de fraaie glazen wanden – een
heel mooi, multifunctioneel gebouw.”
Schat aan ervaring

“We proberen altijd zo uitvoeringsgericht mogelijk,
praktisch, en wanneer nodig out of the box mee

• Utiliteitsbouw
• (projectmatige) Woningbouw
• Service & onderhoud
• Verbouw & restylen

te denken met onze klanten, maar we zullen nooit

concessies doen aan de kwaliteit en de veiligheid.”
Het ingenieursbureau kan bogen op een schat

aan ervaring. Het ontwerpt constructies voor zeer
uiteenlopende projecten. Van woonhuizen tot

bedrijfspanden en zelfs van straatmeubilair tot
Nieuwe Kraaijertsedijk 37,
4458 NK ’s-Heer Arendskerke
Tel. 0113 – 615 500
info@fraanje.com

containerunits. Veelal in Zuidwest-Nederland, maar
ook (ver) daarbuiten, tot over de landsgrenzen.
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Garage Kooy • Oud-Beijerland
Dankzij de fraaie afwerking
wordt het ook een aangename
plek om te werken.

ELEKTROTECHNIEK

KLIMAAT

SANITAIR

ADVIES

ONTWERP

UITVOERING

WIJ REGELEN ALLES VAN A TOT Z VOOR IEDER INSTALLATIEPROJECT!
Industriebouw • april 2020 • 52

Bij All Concrete Floors vindt u de mensen die het vak tot in
perfectie beheersen. Wij leggen al jarenlang kwaliteitsvloeren
voor diverse opdrachtgevers.
Wat wij afspreken doen wij ook.

All concrete Floors B.V.
Waterlaat 18
5571 MZ Bergeijk
Tel: +31 (0) 497 820994
E: info@acfloors.eu

Perfect afgewerkte betonvloer
Het nieuwe onderkomen van Autobedrijf Kooy krijgt een strakke monolitisch afgewerkte betonvloer die is

geleverd en aangebracht door bedrijfsvloerspecialist All Concrete Floors uit Bergeijk. Manager Verkoop Jos Huijers

kijkt enthousiast terug op het project. “Dit soort werken blijven gewoon ontzettend mooi, omdat we iets maken wat
specifiek is voor deze klant.”

“Doordat de oppervlakte behoorlijk is - ruim 2.000 m2 - is het geen ‘saai’ repeteerwerk, maar maatwerk in optima
forma. Voor de garage van Autobedrijf Kooy hebben we ook de wasplaats gemaakt en de showroom.”
Flexibele instelling

Een van de grote voordelen voor klanten van All Concrete Floors is dat ze alles in eigen beheer hebben, van het

ontwerp van de vloer en beton pompen tot de juiste menskracht. “Mede daardoor zijn we extreem flexibel. Ook de

verdere behandeling van de vloer nemen we graag op ons, van het aanbrengen van coatings tot het polijsten of juist
stroef maken van het oppervlak.” Flexibiliteit is bovenal een kwestie van instelling.

“Buiten beton storten kan niet als het regent. Maar als het een dag later droog is, doen we er alles aan om onze opdrachtgever tevreden te houden, door onze planningen om te gooien, storten we alsnog zodra het kan.”
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Garage Kooy • Oud-Beijerland

De juiste machine en de juiste knowhow
H. de Koning & Zn. BV beschikt over een uitgebreid machinepark, met onder meer mini-/midi-graafmachines, mo-

biele graafmachines, rupsgraafmachines, shovels en zelfs transportvoertuigen zoals tractoren en vrachtwagens die

alle verhuurd (kunnen) worden. Tegelijkertijd verricht het bedrijf alle mogelijke werkzaamheden op basis van calcu-

latie. Die veelzijdigheid kan het Oud-Beijerlandse bedrijf volop benutten bij de realisatie van de nieuwe garage voor
autobedrijf Kooy, in dezelfde plaats.

Directeur Freek-jan de Koning: “We voeren heel veel verschillende werkzaamheden uit en kunnen voor één project,
doordat we over al deze machines beschikken, voor diverse bijdragen worden ingeschakeld. Van de bouwrijpwerk-

zaamheden bij de start tot en met het asfalteren van het parkeerterrein, inclusief belijning, van de parkeerplaatsen
aan het einde.”
Totaalpakket

“Voor dit project hebben we een mooi totaalpakket kunnen leveren. Prettig natuurlijk voor de opdrachtgever en ook
mooi afwisselend voor onszelf.” Het allround bedrijf startte met graafwerkzaamheden, bracht allerlei onmisbare

elementen aan in de ondergrondse infrastructuur (o.a. aanleg van mantelbuizen t.b.v. elektra en de riolering voor de

waterafvoer), werkte o.a. de vloeren af en zet zelfs in de laatste fasen - met o.a. het asfalteren en het aanbrengen van
split rondom het gebouw - ook nog de laatste puntjes op de i.

H. de Koning & Zn B.V.
Aannemersbedrijf | Graafmachineverhuur

Albert Einsteinstraat 18
3261 LP Oud-Beijerland
0186 612899
www.hdekoning.nl
info@hdekoning.nl
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Alles erop en eraan
“Het wordt echt een garage met alles
erop en eraan, met qua functie heel
verschillende ruimtes. Wel zijn alle
delen in het gebouw licht. Dat geldt ook
voor de kantoren, die zich op de eerste
verdieping bevinden. Mooi en bijzonder
is dat je vanaf de eerste verdieping, die
een fraaie balustrade krijgt, perfect zicht
hebt op de benedenverdieping. Over en

weer blijven de ruimten zo dus bij elkaar
betrokken.” Naast de representatieve
ruimten, de showroom en de ontvangstruimte bevat het garagepand uiteraard
ook een ruime en – wederom – lichte
werkplaats en een wasplaats.

Persoonlijke benadering
Fraanje is, zeker in Zuidwest-Nederland
een bekende totaalaannemer, met veel

kennis en kunde in eigen huis. Het
bedrijf kiest standaard voor een zeer
persoonlijke benadering. “Vanaf het
allereerste begin spreken we heel veel
zaken heel ver door. Dat betaalt zich
altijd terug, omdat we daardoor
maximaal kunnen leveren wat de
opdrachtgever en de architect voor
ogen hebben.”

Er is gekozen voor een licht,
transparant gebouw met grote
raampartijen, zodat de auto’s straks
de echte blikvangers worden.

Opdrachtgever
Autobedrijf Kooy, Oud-Beijerland
Constructeur
Cerfix Constructies BV, Heinkenszand
Ontwikkelaar
RoosRos Architecten, Oud-Beijerland
Architect
RoosRos Architecten, Oud-Beijerland
Adviseurs
Ingenieursbureau IOB, Hellevoetsluis

Hoofdaannemer
Aannemingsbedrijf Fraanje BV,
‘s-Heer Arendskerke
E- en W-installateur
Van Rennes Elektro-en
installatietechniek, Klaaswaal
Staalbouw
Van der Put Staalbouw, Zevenbergen
Dakb en gevel
Cladding Partners, Oosterhout

Grondwerk
H. de Koning & Zn BV, Oud-Beijerland
Stortvloer
All Concrete Floors, Bergeijk
Bouwprogramma
Garagepand
Bouwperiode
December 2019 - juni 2020
Bruto vloeroppervlakte
1.919 m2
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Sport & Leisure
bouw

Zwembad
Banakkers
Etten-Leur

Sportcomplex
Nieuw Tijenraam

Restauratie
Amstel Hotel

Raalte

Amsterdam

Focus Filmtheater
Arnhem

Sport & Leisure bouw

SLB

Beste lezers,

In het voorwoord lieten we al kort doorschemeren dat we voornemens zijn om op termijn een
geheel nieuw blad in het leven te roepen. Dat vraagt natuurlijk om wat toelichting.
Sport & Leisure bouw is een platform dat zich specifiek richt op sport en leisure bouw
accommodaties. We hebben gemerkt dat projecten op dit gebied te maken hebben met
speciale eisen op het gebied van veiligheid, installaties, bezettingsgraad, beleving en techniek.
Dat maakt dat een eigenstandig blad dat, geheel de focus legt op deze dynamische branche,
meer dan gerechtvaardigd is.
We noemen het bewust een platform omdat we er – net als bij Industriebouw – een
vakspecifieke community bouwen, het moet meer worden dan ‘alleen’ een blad. Iedereen die
actief is in de sport & leisure bouw branche kan zich middels ons platform op de hoogte stellen
van de laatste ontwikkelingen, to-the-point projectbeschrijvingen en praktijkgerichte
informatie over o.a. technieken en producten binnen de sector.
De eerste stappen zijn inmiddels gezet. In de komende edities van Industriebouw verschijnt
steeds een special rondom sport & leisure projecten, die langzaam in omvang zal toenemen,
om uiteindelijk uit te groeien tot een zelfstandig blad. De ambities zijn groot.
In deze eerste special bijten we de spits af met twee inspirerende projecten. In Dorst
realiseerde voetbalvereniging Neerlandia ’31 in Dorst een langgekoesterde wens; een stijlvolle
nieuwbouw die dankzij het fraaie ontwerp een echte blikvanger is geworden. Voetbalvereniging
GHVV ’13 liet in het Zuid-Hollandse Geervliet een eigentijds, duurzaam clubgebouw bouwen
dat perfect past in het karakteristieke polderlandschap.
Dit smaakt naar meer!
Cock Penning
Bladmanager

www.sportenleisurebouw.nl

Hopelijk smaakt het naar meer!

Sportaccommodatie VV Neerlandia • Dorst

Stijlvolle nieuwbouw
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SLB

Tekst: Margot Visser
Foto’s: Gorisse Bouw BV

voor VV Neerlandia’31
Het complex, bestaande uit
kantine en kleedaccommodatie,
is dankzij het mooie ontwerp
een echte blikvanger.
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Sportaccommodatie VV Neerlandia • Dorst
Doordat twee verschillende
materialen voor de gevel zijn
gebruikt - op de foto die vliesgevel
en het geveltimmerwerk voor ‘de’
kantine- lijken het aparte gebouwen.

Jarenlang werd overlegd over het al dan niet opknappen van de accommodatie van voetbalvereniging
Neerlandia ’31 in Dorst. Uiteindelijk werd het zelf gefinancierde nieuwbouw. Het fraaie en duurzame ontwerp
maakt het nieuwe complex tot een blikvanger.
Op 3 juni 2019 startte de sloop van het
oude clubhuis en voor het eind van het
jaar moest de nieuwbouw klaar zijn.
Flink aanpoten dus voor Gorisse Bouw
uit Oosterhout, dat het project vanuit
een aanbesteding door de gemeente
Oosterhout en v.v. Neerlandia ’31 gegund
kreeg. “Het ontwerp van MARKT 38
Architectuur|Bouwmanagement lag al
min of meer vast”, vertelt Jacco
Goudzwaard, mede-eigenaar van het
in 2014 opgerichte middelgrote
aannemingsbedrijf. “Onze rol was vooral
uitvoerend. De meeste disciplines,
waaronder het geveltimmer- en
schilderwerk, hebben we in eigen beheer
uitgevoerd en een aantal, waaronder
het installatie- en staalwerk, is in
onderaanneming gedaan door bedrijven
uit de regio.”

Opvallend gevelontwerp
Kantine en kleedaccommodatie vormen
één gebouw, waardoor vanuit de
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kantine de kleedkamers kunnen worden
bereikt. Het gebouw heeft twee
dakdelen, waarvan het deel boven
de kantine hoger is gelegen. Doordat
MARKT 38 twee verschillende materialen
voor de gevel heeft gebruikt, een vliesgevel en geveltimmerwerk voor de
kantine en gevelmetselwerk voor de
kleedkamers, lijken het aparte
gebouwen. Ter plaatse van de entree
grijpen de geveldelen in elkaar. In het
ontwerp was al rekening gehouden
met de korte doorlooptijd. “De kleedkamers zijn bijvoorbeeld opgetrokken
uit zwarte MBI-metselblokken die niet
meer afgewerkt hoefden te worden. Het
kantinegedeelte bestaat uit een snelbouw staalconstructie voorzien van grote
gevelpuien. Doordat de bouw ook tijdens
de competitie doorliep, is door ons
voorzien in tijdelijke kleed en douche
units.”

Nul op de meter
Om de energierekening hoeft de club
zich straks weinig zorgen te maken. Het
nieuwe pand is gasloos en voorzien van
lucht/water warmtepompen. Maar daar
blijft het niet bij. De vereniging wil de
eerste voetbalclub worden in Nederland
met nul op de meter. Om dat te
realiseren, moeten er minimaal 200
zonnepanelen op het dak komen.
Momenteel wordt onderzocht welke
subsidiemogelijkheden er zijn. De
officiële opening van het clubgebouw
vond op 2 februari j.l. plaats.
Goudzwaard kijkt met een goed gevoel
terug. “Elk project wordt door ons met
dezelfde betrokkenheid en korte lijnen
aangevlogen. Dit was een mooi werk in
onze eigen regio waarbij we met gepaste
trots op het eindresultaat terug kunnen
kijken.”

Het is de bedoeling dat er
uiteindelijk minimaal 200
zonnepanelen op het dak komen.

Kantine en kleedaccommodatie
vormen één gebouw.
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Sportaccommodatie VV Neerlandia • Dorst

Wij bij Verhoeven Staalconstructies, hebben hart voor techniek, denken en doen in staal.
Verhoeven Staalconstructies b.v. | St. Josephstraat 13 | 5089 NK Haghorst | Tel: (013) 504 1241

Sterk in uitdagend staalwerk
De gekruiste buiskolommen op het terras, de Willems windverbanden, de poedercoating in verschillende kleuren en
de strakke aansluitpunten maken de staalbouw van de nieuwe accommodatie van v.v. Neerlandia ’31 tot een
veelzijdig werk voor Verhoeven Staalconstructies b.v..

“Het was geen rechttoe rechtaan staalbouw en juist daardoor past het zo goed bij ons”, vertelt directeur/eigenaar
Rogé Verhoeven, derde generatie van het familiebedrijf uit Haghorst. “Wij gaan niet voor de tonnen, maar voor

de kleinere en uitdagender werken zoals dit.” Staalconstructies worden in 3D-CAD technologie virtueel volledig

opgebouwd alvorens ze worden gezaagd, geboord, samengesteld, afgelast en gemonteerd door het vakkundige

team van Verhoeven Staalconstructies. Door samen te werken met leveranciers die daar ook sterk in zijn, wordt de
foutmarge tot een minimum beperkt.
Kort lijntjes

“We beginnen pas te produceren als het vooraf helemaal goed is.” Door de relatief beperkte omvang van het bedrijf
is de flexibiliteit groot en zijn de lijntjes kort. Die eigenschappen kwamen goed van pas op dit project. “Vlak voor

de bouwvak zaten we aan tafel met Gorisse, en meteen erna, bij de start van het nieuwe voetbalseizoen, moest het
klaar zijn. Dat dit is gelukt, is typerend voor onze organisatie.”
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Het nieuwe pand is gasloos
en voorzien van lucht/water
warmtepompen.

Opdrachtgever
VV Neerlandia, Dorst

Installateur
Kasto Service, Made

Bouwprogramma
Kantine en kleedkamers

Architect
MARKT 38 architectuur
bouwmanagement, Made

Installateur
R&S Elektrotechniek, Oosterhout

Bouwperiode
Juni 2019 - december 2019

Staalconstructie
Verhoeven staalconstructies, Haghorst

Bruto vloeropppervlakte
710 m2

Aannemer
Gorisse Bouw B.V., Oosterhout

Sport & Leisurebouw • april 2020 • 63

Sportaccommodatie GHVV • Geervliet

Eigentijds en duurzaam

Het nieuwe sportcomplex gaat
naadloos op in de omgeving.
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Tekst: Jan Smit
Foto’s: Van Zanten Bouw

sportcomplex
GHVV’13

Geheel energieneutraal
Sport & Leisurebouw • april 2020 • 65

Sportaccommodatie GHVV • Geervliet
Duurzaam, modern, passend in de
omgeving én gezellig. Het
wensenlijstje van de gemeente
Nissewaard, het bestuur en de
leden van GHVV ’13 voor het
nieuwe sportcomplex van deze
voetbalvereniging was niet mals.
Toch is de missie geslaagd. Mede
door de goede samenwerking
binnen het bouwteam onder
leiding van hoofdaannemer Van
Zanten Bouw.
Een modern, langgerekt (63 meter),
loftachtig gebouw met aan weerszijden
een grote veranda, geflankeerd door 3
voetbalvelden. Wie even ten zuiden van
de Toldijk in het Zuid-Hollandse
Geervliet het gloednieuwe sportcomplex
van voetbalvereniging GHVV ’13
opdraait, weet zich aangenaam
verrast. Dit oogt niet als een dertien in
een dozijn accommodatie. En toch biedt
het alles wat de gemeente, het bestuur
en de leden van de in 2013 ontstane
fusievereniging verlangden: Een
eigentijds, duurzaam clubgebouw met
12 kleedkamers en een gezellige kantine
dat past in het karakteristieke
polderlandschap.

Geheel energieneutraal
Voor wat betreft die duurzaamheid: Het
nieuwe sportcomplex is geheel
energieneutraal. De accommodatie is
voorzien van vloerverwarming die wordt
gevoed door 2 warmtepompen. Die
pompen zorgen ook voor warm water.
Op het dak liggen zonnepanelen, overal
hangt ledverlichting. Verder is het
gebouw optimaal geïsoleerd en voldoet
het aan alle eisen op het gebied van
luchtdichtheid. Dat is niet alleen goed
voor het milieu, het scheelt ook in de
kosten. Dit laatste is geen luchtfietserij,
verzekert projectleider Kevin Jansson
van hoofdaannemer Van Zanten Bouw.
“Bij de oplevering in maart, een paar
weken nadat de werkzaamheden klaar
waren, stonden de meterstanden nog
steeds op nul.”

Passend bij de omgeving
Ook is bij het ontwerp en de bouw van
het complex rekening gehouden met de
omgeving. Geervliet maakt deel uit van
de gemeente Nissewaard op het (voormalige) eiland Putten, tegenwoordig deel
van Voorne-Putten. Dat heeft een open
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polderlandschap met langgerekte
boerderijen. De vorm van het clubhuis
sluit daar goed bij aan. Voor de
bouwers van Van Zanten Bouw was het
een interessante opdracht. Temeer
omdat er vanaf het begin is gewerkt in

een bouwteam. Jansson: “We hebben
vanaf het ontwerp tot het eind alle
oplossingen samen bedacht en
uitgewerkt. Dat is goed bevallen.”

Het vooraanicht van het gebouw.

Van Zanten Bouw is een allround bouwbedrijf met een lange geschiedenis. Sinds
het ontstaan in 1871 is het familiebedrijf
uitgegroeid tot een toonaangevende en
innovatieve partner bij bouwprojecten in
alle segmenten, zowel in Vlaardingen als

in de omliggende regio’s Groot Rijnmond
en Haaglanden. Een slagvaardige,
flexibele organisatie en korte interne
communicatielijnen staan aan de basis
van dit succes. De aannemer werkt
voornamelijk aan projecten in de

woningbouw, utiliteitsbouw, renovatie,
restauratie en onderhoud. Woningbouwstichtingen, de overheid, de zorgsector,
het bedrijfsleven en particulieren
behoren tot de opdrachtgevers.
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Sportaccommodatie GHVV • Geervliet

Holland Sport Systems
De inrichter voor uw sportaccommodatie!

Complete inrichting
sportaccommodaties
Zowel de afrastering rond de voetbalvelden, de
ballenvangers achter de doelen als de

dubbelstaafmathekwerken rond de airco-

installaties op het nieuwe sportcomplex van

GHVV’31 zijn geplaatst door De Haas Hekwerk.
De Haas is gespecialiseerd in hekwerken en levert

Complete inrichting
sportaccommodaties
Holland Sport Systems (HSS), gespecialiseerd in het
optimaal inrichten van sportaccommodaties, heeft
bij GHVV’13 de materiaalruimte voorzien van
ballenlockers. Die opdracht is HSS op het lijf
geschreven. Het bedrijf uit Veenendaal is
marktleider in (gaas)lockers.

“Een compacte en overzichtelijke opslag voor dure
trainingsmaterialen waar veel belangstelling voor
bestaat,” vertelt Jos Martens, oprichter en

eigenaar van HSS. “Penningmeesters weten wat er

op jaarbasis aan trainingsmaterialen verdwijnt, dat
loopt in de papieren. Onze producten zorgen voor

een afgesloten, goed ventilerende opslag van deze
kostbare materialen.

” Van lockers en kleedkamerbanken tot

tribunestoelen en (duurzaam) buitenmeubilair:
HSS levert en installeert het allemaal. Dat doet

de onderneming al twintig jaar. Met succes en tot
volle tevredenheid. Sportverenigingen,

gemeentes, aannemers en andere bedrijven weten
HSS in groten getale te vinden. Het Sportbedrijf
van de gemeente Rotterdam is zo’n klant, maar

ook het TT-Circuit Assen. Daar heeft HSS de nieuwe
Haarbocht- en Winterdijktribunes van nieuwe
stoelen mogen voorzien.
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een totaalpakket: Van sportveldafrastering en
gaashekwerk tot spijlen-, plantsoen- en

sierhekwerk, draaipoorten, schuifpoorten en

tijdelijk hekwerk. Het in 2007 als eenmansbedrijf

opgerichte bedrijf uit Nieuwland heeft inmiddels
ongeveer 15 hekwerkmonteurs in dienst. Die zijn
actief door heel Nederland.

Sportcomplexen en industriële projecten

De Haas werkt daarbij zowel voor bedrijven en de
overheid - van Schiphol tot de Belgische

ambassade in Den Haag - als voor particulieren.
De laatste jaren ligt de focus vooral op

sportcomplexen en industriële projecten

waaronder distributiecentra. Behalve het hekwerk
verzorgt De Haas daar ook de toegangs- en

beveiligingssystemen. Naast hekwerk kan het

bedrijf ook bestrating en het eventuele grondwerk
verzorgen; los of in combinatie met het plaatsen
van hekwerk.

Uiteraard beschikt het pand over
alle benodigde voorzieningen.
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Sportaccommodatie GHVV • Geervliet
MEER DAN
70 JA
ERVARINGAR
TELT!

Beschermen en behouden van vastgoed
Het dienstenpakket van Schults Nederland
• Schilderwerk
• Wandafwerking
• Glaswerk

• Spuittechnieken
• Keukenmontage
• Maatwerk

Zierikzee • Rotterdam • Zevenbergen
ISO 3834-2

www.staalpartners.nl

www.schultsnederland.nl

EN1090 EXC3

Van schilderwerk tot totaalonderhoud
Schults Nederland heeft op het nieuwe sportcomplex van GHVV’13 de fijne afbouw van de kantine en kleedkamers

verzorgd. Dit behelsde onder meer het stuc- en spuitwerk van de wanden en de plafonds, het schilderwerk binnen en
het aanbrengen van transparante beits onder de overkappingen buiten.

De klus is goed verlopen, aldus projectmanager Dijno Sadhoeram. En dat verbaast hem niet. “We werken vaak met

Van Zanten Bouw, dan weet je wat je aan elkaar hebt.” Schults, dat kan bogen op 70 jaar ervaring, is gespecialiseerd in
afbouw- en onderhoudswerkzaamheden; van schilderwerk en beglazing tot renovaties en energiezuinige

maatregelen. Het middelgrote familiebedrijf (derde generatie) uit Zierikzee richt zich daarbij op particulieren en

bedrijven, maar bijvoorbeeld ook op woningcorporaties en scholen. Recent nog tekende Schults voor de afwerking van
Doggersbank, een nieuw woon-zorgcomplex in Hoogvlietbouw, en de nieuwbouw van obs De Sterrenkijker in

Dordrecht. Zuidwest Nederland is het belangrijkste werkgebied met af en toe uitschieters richting Utrecht en
Amsterdam.

Het langgerekte, loftachtige gebouw
heeft aan weerzijden een grote
veranda en wordt geflankeerd door
3 voetbalvelden.
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Iedereen kan lekker ontspannen
in de fraaie kantine.

Opdrachtgever
Gemeente Nisswaard, Nisswaard

Inrichting sportaccommodatie
Holland Sport Systems, Veenendaal

Architect
Ziggurat, Heenvliet

Hekwerk
De Haas Hekwerken, Nieuwland

Aannemer
Van Zanten Bouw BV, Vlaardingen

E-installateur
A & B Electrotechniek Zuid Beijeland
BV, Zuid-Beijerland

Afwerking
Schults Nederland, Zierikzee

Bouwprogramma
Sportcomplex met 3 voetbalvelden,
12 kleedkamers en kantine
Bouwperiode
Mei 2019 – januari 2020
Oppervlakte
946 m2

W-installateur
Dekker van Geest Installaties BV,
Monster
Sport & Leisurebouw • april 2020 • 71

Haarlemmerpoort • Amsterdam

Bijzonder wonen in
gerenoveerde
Haarlemmerpoort

Het neoclassistische
gebouw van Bentheimer
zandsteen in 2018 en 2019
is volledig in ere hersteld.
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Haarlemmerpoort • Amsterdam

Een kelder met
gewelven
Strippen tot op het casco, sparingen aanbrengen
in dragende muren en grondwerk voor de
onderkeldering, dat is in het kort wat
Kuyer Sloopwerken uit Soest in de

Haarlemmerpoort voor zijn rekening nam.
Goede samenwerking

“Het uitgraven voor de onderkeldering was niet
gemakkelijk”, aldus Bas Kuyer. Dit vroeg om een

De metalen basis

Hengel BV. “De oude fundering moest hersteld

Het BC Metaal BV maakt, de naam zegt het al, alles

Vervolgens kwam er een stempel onder, die moest

Haarlemmerpoort in Amsterdam. Marco

goede samenwerking met Bouwbedrijf Van den
worden, dus hebben we het geheel casco gestript.

van metaal. Zo ook voor de

uitharden”.

Cornelissen is een van de oprichters van

“De volgende dag konden we weer

men begonnen met het uitgraven van een kelder.

samenwerking. We kwamen er ook achter dat de

dat er water in de kelder loopt. Vervolgens hebben

gewelven bleken te zijn. Ook dat hebben we

de begane grond constructief voldoet”.

is ontstaan. Al gravend kwam onze machine steeds

Entresol

autolaadkraan weer uit getakeld. Al met al hebben

Haarlemmerpoort, maar die moest er wel komen.

BC Metaal BV: “In het gebouw Haarlemmerpoort is

verder. Zo deden we per dag een deel, in goede

Wij hebben een kim geplaatst, om te voorkomen

twee rondingen links en rechts van het gebouw,

wij benodigd staal aangebracht zodat de vloer van

uitgegraven, zodat er een hele grote kelderruimte
dieper. Uiteindelijk is deze er met een

“Oorspronkelijk was er geen verdieping in de

we twee weken gestript en twee weken gegraven”.

Dus ook voor de entresol hebben wij het staal

aangebracht, waarop de tussenvloer kan rusten”.
“Er kwam ook nog een stukje restauratie bij

kijken: Het oude trappenhuis moest gerestaureerd
worden. Een deel van de leuningen was weg en er

KUYER

moesten nieuwe balusters gemaakt en

SLOOPWERKEN

Kuyer Sloopwerken, met respect
voor de omgeving en oog voor
de toekomst.
Uw betrouwbare partner in
sloopwerk, asbestverwijdering
en betonboringen.
Laanstraat 20 | 3762 KD Soest | 06-13228903
info@kuyersloopwerken.nl
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geïnstalleerd worden”.
Bijzonder project

“Het is qua gebouw een bijzonder project, maar

de werkzaamheden zelf, dat is voor ons gesneden
koek. Wij doen heel veel renovatiewerken”.

Het markante pand is voorzien
van luchtwarmtepompen en
zonnepanelen op het dak.

Sinds september 2017 is Bouwbedrijf van den Hengel uit Soest betrokken bij de renovatie, restauratie en
verbouwing van Haarlemmerpoort in Amsterdam. Deze Haarlemmerpoort is de vijfde stadspoort op die plaats
en gebouwd in 1840. Sinds september 2019 zijn er 10 appartementen in gebruik en dit voorjaar worden op de
begane grond en in de kelder 2 horecagelegenheden gerealiseerd.
Waar tot een paar jaar geleden
Haarlemmerpoort onderdak en canvas
bood aan krakers, zwervers en
graffitispuiters, is het neoclassistische
gebouw van Bentheimer zandsteen in
2018 en 2019 weer in ere hersteld.
Bouwbedrijf Van den Hengel nam als
hoofdaannemer de regie van de
grootscheepse aanpak op zich.

Twee fasen
“In september 2017 startte fase 1, het
strippen en onderkelderen van het hele
gebouw”, vertelt Anton van den Berg bij
Bouwbedrijf Van den Hengel. “Dat was
toen nog in opdracht van Ymere, die het
gebouw in 2018 verkocht aan
Stadsherstel Amsterdam. Vervolgens
kregen we de opdracht voor fase twee,
het herstel van houtrot, zodat het

constructief stabiel was. “In grote lijnen
was de fundatie goed genoeg, we
hoefden geen palen bij te heien.
Binnenmuren zijn op vijzels gezet om
optrekkend vocht tegen te gaan en we
hebben veel nieuwe koppen ingegoten,
waarvan de oorspronkelijke verrot
waren. In die tijd verkocht Ymere
Haarlemmerpoort aan Stadsherstel.

‘Kwestie van just in time
leveren en goed plannen’
Na de bouwvak van 2018 startten we
met het herinrichten van het gebouw.
Het moest gasloos worden met
warmtepompen op het dak, er moesten
10 appartementen worden gebouwd en
beneden dus ruimten voor horeca. Met
de inrichting hiervan wordt binnenkort

gestart. De appartementen waren met de
bouwvak van 2019 klaar en zijn
inmiddels bewoond.”

Medewerking gemeente
“Dat er luchtwarmtepompen en
zonnepanelen op het dak mochten,
dat is bijzonder voor zo’n oud pand.
De gemeente Amsterdam heeft hierin
meegedacht en medewerking getoond.
Dat geldt ook voor de bouwplaats.
Onder de poort mochten we alles
afzetten. Eigenlijk mogen daar geen
grote kranen komen, maar ook daarvoor
hebben we samen een oplossing
gevonden. Vervolgens is het een kwestie
van ‘just in time’ leveren en goed
plannen. Maar dat zijn wij wel gewend,
we werken vaak in de stad en op relatief
kleine bouwplaatsen.”
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kozijnen
trappen
deuren
ramen
Haarlemmerpoort • Amsterdam

sterk in
maatwerk

Zowel bij uw verbouw en nieuwbouw is
Bronkhorst de ideale partner. Specialist
in vervaardiging van kozijnen, ramen,
deuren en trappen. Bel met Bernardo
of Henk-Jan (0577) 491 683 voor meer
informatie of een offerte!
IJzersterk in

restauratie
werk

Diepeweg 20 • Elspeet

www.mhbronkhorst.nl

info@mhbronkhorst.nl

Authentieke uitstraling, hedendaagse
comfort
De klokken van de Haarlemmerpoort zijn teruggekeerd en werken weer. De omlijsting hiervan is gemaakt door

Machinale Houtbewerking Bronkhorst uit Elspeet. Daarnaast leverde de houtspecialist kozijnen, ramen, deuren,
plinten, diverse betimmeringen, lijsten en glas voor de renovatie van de Haarlemmerpoort.

“Er waren wat bijzonderheden aan dit project”, vertelt Henk-Jan van Asselt, calculator/werkvoorbereider bij Machi-

nale Houtbewerking Bronkhorst . “Het gebouw moest gasloos en een goed geïsoleerd geheel worden. Tegelijkertijd
bleef een deel van de oorspronkelijke kozijnen in gebruik. Deze zijn voorzien van nieuwe ramen met HR-glas en

betere tochtdichtingen. We maakten de lijst voor de klokken in de fries en reproduceerden oude betimmeringen
met details. Deze vind je in het hele gebouw terug.”
Zo luchtdicht mogelijk

“Aan de zijkanten heeft het gebouw rondingen met gebogen kozijnen. De onderdorpels van de kozijnen, die in de

radius van de muur lopen, waren verrot. Deze hebben we nagemaakt in oregon pine naaldhout, een nauwkeurige
klus. De hoge dubbele deuren onder de poort waren in slechte toestand, hiervoor hebben wij nieuwe deuren en

kozijnen gemaakt. De toegangsdeuren van de appartementen zijn voorzien van luxe, zware paneeldeuren. Samen

met de architect en aannemer hebben we oplossingen bedacht en uitgevoerd om zo luchtdicht mogelijk te detailleren. Renovatie en restauratie, dat doen we veel en daar zijn we goed in!”
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De Haarlemmerpoort is de
vijfde stadspoort op die plaats
en gebouwd in 1840.

In het pand zijn o.a. 10
appartementen gerealiseerd.
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Haarlemmerpoort • Amsterdam

Onderweg 9 | 4241 XD Arkel | 06-46082355
henhschilders@gmail.com

Kleuronderzoek als
basis
H & H Schilders BV uit Arkel tekende voor het

schilder- en spuitwerk van Haarlemmerpoort in
Amsterdam. “Opdrachtgever Stadsherstel heeft
een kleurenonderzoek laten uitvoeren”, legt
Heintjes senior uit.

“Het is een monument, hè, je kunt het niet zomaar
in elke kleur schilderen die je wilt. Deze kleuren en
het verftechnisch advies zijn opgenomen in het

onderliggend bestek waarmee wij aan de slag zijn
gegaan.”

Luxere segment

“De wanden en plafonds binnen hebben we

gespoten. De binnendeuren, plinten, kozijnen, het
trappenhuis, maar ook de ornamenten aan de
buitenkant, zoals rond de klokken, hebben we
geschilderd. Dus binnen- en buitenwerk.

Wij werken al jaren samen met Bouwbedrijf Van

den Hengel BV. Doorgaans werken we in het wat
luxere segment. We zijn niet ingericht op of
uitgerust voor grote nieuwbouwprojecten.

Haarlemmerpoort is een mooi voorbeeld van wat
wij, onder meer, doen.”
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De klokken van de
Haarlemmerpoort zijn
teruggekeerd en werken weer.

Oorspronkelijke grandeur
“Ondanks de moderne faciliteiten die
bij gasloos komen kijken, komt toch de
oorspronkelijke grandeur van het oude
pand weer tevoorschijn. Dankzij de
architect kunnen we aan de
binnenkant heel veel kapconstructies
laten zien, dat is prachtig. Samen hebben

we besproken hoe het trappenhuis te
verwerken, en hoe de daglichttoetreding
in de appartementen met het dakterras
te regelen. Vakinhoudelijk waren er geen
hele grote uitdagingen, maar het was
ontzettend leuk om aan zo’n markant
gebouw te werken.”

Oorspronkelijke
grandeur is hersteld

Opdrachtgever
Stadsherstel Amsterdam, Amsterdam

E-installateur
Electro 2000, Middenbeemster

Schilderwerk
H&H Schilders, Arkel

Architect
Architectenbureau J. van Stigt BV,
Amsterdam

W-installateur
Schermer BV, Hoorn

Bouwprogramma
Renovatie en onderkledering
Haarlemmerpoort Amsterdam

Constructeur
Strackee BV, Amsterdam
Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Van den Hengel B.V., Soest

Sloopwerken
Kuyer Sloopwerken, Soest
Houtbewerking
Machinale Houtbewerking Bronkhorst,
Elspeet

Bouwperiode
September 2017 - maart 2020
Bruto vloeroppervlakte
1.653 m2

Staalbouw
BC Metaal BV, Soest
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Gemeentewerf Papendrecht • Papendrecht

De nieuwe gemeentewerf
is dankzij de gekozen opzet
multifunctioneel inzetbaar.
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Duurzame, multifunctionele
gemeentewerf in Papendrecht
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Gemeentewerf Papendrecht • Papendrecht
Kenmerkend voor het
ontwerp zijn de scherp
schuin lopende gevels.

Aan de Willem Dreeslaan in Papendrecht opende in januari van dit jaar een van de meeste duurzame, moderne
en multifunctionele gemeentewerven van Nederland zijn deuren. Dit project, dat bestaat uit een kantoor en een
bedrijfshal, is gebouwd onder aanvoering van aannemer BMN de Klerk uit Hardinxveld-Giessendam.
De nieuwe gemeentewerf van
Papendrecht is ontworpen door Mies
Architectuur uit Ede. Het gebouw springt
direct in het oog door het opvallende
ontwerp; geen functionele rechthoek,
maar sterk schuin lopende gevels,
waarbij veel glas en beplating is
toegepast. “Aan de voorzijde van het
gebouw wijkt de vliesgevel schuin naar
achteren, terwijl de gevel aan de
achterzijde als het ware over de straat
heen hangt”, vertelt Kees Sterrenburg,
werkvoorbereider bij BMN de Klerk.
“Daar is bovendien een grote stalen luifel
geconstrueerd. Die hangt boven de
toegangsweg naar de werf. Deze is net
als de gevel afgewerkt met stalen
plankprofielen. Tussen de draagconstructie van de luifel zijn stalen
lamellen gemonteerd door Storax.”
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Goede isolatie

Geheel gasloos

De extra uitdaging die de schuinte van
het ontwerp opleverde heeft de
aannemer volgens hem prima weten
te tackelen “door vroegtijdig te gaan
rekenen en tekenen onder andere samen
met gevelbouwer Cladding Partners.”
Om een zo duurzaam mogelijk project te
realiseren, zijn zowel kantoor als
bedrijfshal zeer goed geïsoleerd. “De
schil bestaat grotendeels uit stalen
sandwichplaten, plus (op de begane
grond bij het kantoor) 35 cm dikke, met
PIR geïsoleerde betonelementen.
Ongeacht het materiaal heeft die schil
overal dezelfde hoge isolatiewaarde (Rc
6,5). Bovendien is driedubbel, zonwerend
glas toegepast.”

Ook qua energievoorziening is gelet
op duurzaamheid; de gemeentewerf is
geheel gasloos. De energie voor de werf
wordt opgewekt met 270 zonnepanelen,
en er wordt verwarmd en gekoeld met
behulp van een warmtepomp. Dat klinkt
vrij standaard, maar dat was het in dit
geval zeker niet: “Het inpassen van de
leidingen in het kantoorgedeelte was
best een puzzel, omdat je de constructie
uiteraard zo licht mogelijk wilt houden,
terwijl dit bouwdeel tegelijkertijd minder hoog is dan gebruikelijk (6 meter, 2
bouwlagen). Daarom hebben we onder
hele platte en brede leidingkanalen
toegepast, en sparingen voorzien in de
staalconstructie.”

Soepele staalbouw
Ook Van der Kolk & Vos Staalbouw uit Hardinxveld-Giessendam was betrokken bij de bouw van de nieuwe gemeentewerf in Papendrecht. Het bedrijf leverde en monteerde hiervoor de staalconstructie voor zowel de bedrijfshal als
het kantoorgedeelte. Bovendien heeft de staalspecialist kanaalplaatvloeren gelegd en prefab wanden geplaatst.

“Dit zijn projecten die ons passen als een oude schoen”, vertelt Frank van der Sloot, algemeen directeur van Van der

Kolk & Vos Staalbouw. “Vanwege onze ervaring met dit soort opdrachten, en omdat we dit project mochten uitvoeren in nauwe samenwerking met BMN de Klerk. Een bouwpartner waar we zeer regelmatig samen projecten mee
realiseren.”

Multifunctioneel inzetbaar

Papendrecht had behoefte aan een nieuwe gemeentewerf, die een moderne, duurzame en zelfvoorzienende werk-

omgeving biedt, en die multifunctioneel inzetbaar is binnen de gemeente. Op het perceel aan de Willem Dreeslaan
wordt naast de gemeentewerf op termijn ook nog een nieuwe brandweerkazerne en een afvalbrengstation gere-

aliseerd. De bedrijfshal is thermisch verzinkt en het kantoorgedeelte gecoat. Het bouwen van de werf was volgens
Van der Sloot best een puzzel, met name door de strakke logistieke planning. Zo lag de datum om het hoogste

punt te vieren van tevoren vast. Een eerste oplevermoment dat ruimschoots werd behaald, mede door de soepele
samenwerking in het bouwteam.

Opdrachtgever
Gemeente Papendrecht, Papendrecht
Architect
Mies Architectuur, Ede
Hoofdaannemer
BMN De Klerk Bouw B.V., Hardinxveld-Giessendam

Wij zijn gespecialiseerd in staalconstructies
voor diverse toepassingen:
- Bedrijfspanden nieuwbouw en verbouw
- Retail nieuwbouw en verbouw
- Woningbouw
- Olie en Gas toepassingen
- Offshore toepassingen

Staalbouw
Van Kolk en Vos Staalbouw, Veen
Dak en Gevel
Cladding Partners, Oosterhout
E-installateur
Verkerk Groep, Zwijndrecht
Stalenlamellen
Storax, Zwijndrecht
Bouwprogramma
Gemeentewerf & Afvalbergstation met kantoor

Bagijnhof 30
4264 AZ Veen
Tel: 0416-696302
Email: info@kolk-vos.nl
Website: www.kolk-vos.nl

Bouwperiode
Janauri 2019 - januari 2020
Bruto vloeroppervlakte
2.000 m2
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AOC Terra School • Emmen

Een nieuw schoolgebouw
in een bestaande

groene omgeving
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Foto’s: Brands Bouwgroep BV

Een impressie van hoe het
complex er uit komt te zien.
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AOC Terra School • Emmen

Afgraven samen met
archeologen
Voor de terreininrichting bij de herbouw van de

AOC Terra in Emmen is De Waard Grondverzet uit

Zeewolde ingeschakeld. Uitvoerder Robert Jansen:
“De Wind Groep haalde ons er al bij de

voorbereidingen bij, daardoor konden we strak

plannen en meedenken met de opdrachtgever. Wij

Uitdagingen in het
ontwerp

hebben het gehele terrein bouwrijp gemaakt. Na
de bouw wordt het schoolterrein ingericht. Het
puin dat vrijgekomen is bij de sloop, ligt als

tijdelijke bouwweg rondom de school. Later wordt
dit hergebruikt voor de fundering van de

Vanaf het begin is W2N Engineers Bouwkundig

parkeerplaatsen en rijwegen”.

de AOC Terra school in Emmen. Samen met de

Dierenpark Emmen

opzetten voor de aanbestedingsfase voorbereid.

Emmen geschonken voor onder andere het

ontwerpproces de diepte in, vertelt Johan van der

grond ontgraven en afgevoerd. Het afgraven

wijzigingen in het ontwerpproces, bijvoorbeeld

resten van oude boerderijen hebben gevonden,

vloeren vervangen werden door THQ-liggers in de

klus voor ons.”

Ingenieursbureau betrokken bij het ontwerp van
Wind Groep hebben zij de eerste constructieve

“De bomen die zijn gekapt, zijn aan het Dierenpark

Na toewijzing van de aanbesteding ging het

olifantenverblijf. In totaal hebben we 9.000 m3

Wijk, constructeur bij W2N. “Vervolgens kom je op

hebben we samen met archeologen gedaan die

omdat de aanvankelijke H-profielen onder de

evenals oude greppels. Al met al een heel mooie

vloeren.”

Passende oplossing

Bijzonder was ook het hellende dak in de

constructie, waardoor het schoolgebouw mooi

wegliep tegen de bosrand. “Bij de gymzaal hadden
we als uitdaging dat het een grote overspanning
betrof, die we met raatliggers hebben opgelost.

De stramienen lopen niet evenwijdig, waardoor
het een ingewikkelde puzzel werd om de

kanaalplaatvloeren in te tekenen. Samen met VBI

• Grond-, straat- en rioleringswerk
• Sloop-, asbest- en saneringswerk

is hier een passende oplossing voor bedacht.

• Transport en overslag
• Zandwinning de Tsjonger
• Dieselopslag Sneek

En ook de grootte van het complex, bestaande uit
verschillende gebouwen, maakte deze opdracht
bijzonder.”

Sneek / Zeewolde / Meppel / Nijeholtpade

Prof. Zernikestraat 14
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8606 JV Sneek

tel: 0515 – 57 99 00

In het kader van circulair
bouwen is er goed nagedacht
over de te gebruiken
bouwmaterialen.

“De grootste uitdaging was om deze volumineuze school midden in een oud Brinkdorp zodanig te bouwen dat
het volledig in de natuurlijke omgeving past.” Roelof Wind, een van de directieleden van de Wind Groep uit
Drachten, is trots op de nieuwe AOC Terra school die het in een woonwijk in Emmen heeft gerealiseerd. “We
hebben het in nauwe samenwerking met Richard Menzen van Brands Bouw en Niemeijer installatie uit Emmen
ontworpen en uitgevoerd.”
“Onder andere de schuine daken maken
dat het gebouw mooi wegvalt tegen
de vele bomen die deze omgeving zo
kenmerken”, vult Menzen aan. “Ook de
bewoners, die we intensief betrokken
hebben bij het bouwtraject, zijn blij met
het nieuwe gebouw. Op de open dag op
22 januari zag ik veel mensen die heel
enthousiast waren. Er is ook een leuk
YouTube filmpje van gemaakt, dat zegt
ook al veel.”

Hoogwaardige dakbedekking
De bouw is op verschillende manieren
bijzonder. “De bouw is volgens de
traditionele kalkzandsteenfundering met
geïsoleerde kanaalplaten. Daarbij is de
staalconstructie uitgevoerd met
THQ-liggers, waar ook weer
kanaalplaatvloeren over heen liggen.
De gevel bestaat uit HSB-elementen met
metselwerk, aluminium en houten
kozijnen. Op het dak ligt een

hoogwaardige dakbedekking, en op
sommige dakdelen is er een sedumdak.
Ook worden er zonnepanelen
aangebracht op de daken. Noemenswaardig is dat er ook een dierenverblijf
en een gymzaal zijn gebouwd bij het
complex. De dierenverblijven en de
gymzaal hebben we een houten gevelbedekking gegeven. Voorts hebben we
een nieuwe en grotere kas van 650 m2
gerealiseerd.”
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AOC Terra School • Emmen
Slim omgaan met het
gebruik van energie is
onderdeel van het ontwerp
van de e- en w-installaties.
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Slim omgaan met
energie
Niemeijer Installatietechniek verzorgt voor Terra in
Emmen de volledige elektrotechnische en

werktuigbouwkundige installaties van de school.

RST Bouwsystemen b.v.
24e Laan 3
7876 BL Valthermond
E: info@rstbouwsystemen.nl
www.rstbouwsystemen.nl

“Dat was een mooie uitdaging”, aldus directeur

Fred Niemeijer. “Vanaf de ontwerpfase werden wij
in het bouwteam betrokken. We hebben alle

installaties voor het gebouw zelf ontworpen en

geëngineerd. Slim omgaan met het gebruik van

energie is onderdeel van het door ons ontworpen
concept”.

Optimale leeromgeving

Dak- en
gevelbeplating

“De installatie is volgens het PvE ‘frisse scholen

Bij de nieuwbouw van AOC Terra school in Emmen

optimale, behaaglijke en prettige leer- en

door RST Bouwsystemen uit Valthermond. “We

verlichting en het klimaat automatisch

aangebracht en circa 1.800 m2 sandwich panelen”,

klasse B’ ontworpen. Hierdoor ontstaat er een

zijn de staaldaken en gevelbeplating uitgevoerd

werkomgeving. Zo worden bijvoorbeeld de

hebben in totaal circa 1.900 m2 stalen dakplaten

ingeschakeld bij binnenkomst en is dit regelbaar

vertelt Mans Roossien van RST Bouwsystemen.

kasten geplaatst om een goede luchtkwaliteit te

“De gevels zijn door ons voorzien van

toepassing van een kruisstroomwisselaar hebben

houten of vezelcement platen worden

optimaal worden geventileerd, maar dat geuren

en verwachten half april gereed te zijn met onze

per vertrek. In totaal zijn er 5 luchtbehandelingsgaranderen. Met een slim ventilatieplan en de

montageprofielen, waarop door de aannemer

we ervoor gezorgd dat de dierenverblijven

aangebracht. We zijn daar gestart in oktober 2019,

niet verspreid worden. In de afgelopen 40 jaar

werkzaamheden.”

opgebouwd en gaan wij altijd voor kwaliteit.”

RST Bouwsystemen bestaat dit jaar 20 jaar en is

hebben wij als totaalinstallateur een goede naam

steeds meer actief in de scholenbouw en

woningbouw. Het bedrijf is met name actief in het
aanbrengen van Klikfels dakplaten voor de
woningbouw.

Al 40 jaar een begrip in Noord-Nederland
www.niemeijer-installatietechniek.nl | Columbusstraat 12 |
7825 VR Emmen | (0591) 630056 | niemeijer@instal.info
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AOC Terra School • Emmen

Integraal project
“Het was een integraal project waarbij
we vanaf de sloop van het oude
schoolgebouw, die door Bork
Sloopwerken is uitgevoerd, alles

Industriebouw • april 2020 • 90

hebben verzorgd. Dus ontwerp, planning,
bestek, aanbesteding, onderaanneming
en eindverantwoordelijkheid. Het
project omvat ook de infrastructuur om
het schoolgebouw heen, die De Waard

voor z’n rekening heeft genomen.”

Binnen budget
“Het hele werk moest gerealiseerd
worden voor het opgeven

Ook de infrastructuur om het
schoolgebouw heen maakte
onderdeel uit van het project.

plafondbudget. Ik ben er trots op dat
we dat hebben kunnen realiseren.”
Het schoolgebouw wordt volgens
planning op 17 juli 2020 opgeleverd.
Wat het bouwteam betreft wordt dat

ook gehaald, hoezeer de coronacrisis
momenteel ook de economie verstoort.
“We hebben er hier in het Noorden
minder last van, dat is voor ons een
voordeel.”

Een optimale leeren werkomgeving
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AOC Terra School • Emmen

WAT JE OOK ZOEKT IN HOUT EN
BOUWMATERIALEN DOEN WE.
Met 73
vestigingen
altijd in de
buurt.

Beste service

Flexibele logistiek

Juiste voorraad

Vakkundig advies

BMN | Emmen | Pieter de Keyserstraat 10 | 7825 VE Emmen
BMN | Coevorden | Einsteinweg 5 | 7741 KP Coevorden

Zorgvuldige keuze bouwmaterialen
BMN Bouwmaterialen is vanaf het begin betrokken geweest bij de bouw van de nieuwe AOC Terra school in Em-

men. “Brands Bouw vroeg ons specifiek om mee te denken over de keuze van de materialen, omdat ze zoveel mogelijk circulair wilden bouwen”, aldus Chris Botter, accountmanager bij BMN Emmen.

Doordat je kunt meedenken vanaf het eerste ontwerp, krijg je alles mee van het project. Van funderingskist en buitengevel tot en met de binnenwanden, plafonds en afwerking. Om goede keuzes te kunnen maken, bemonsterde

BMN Brands Bouw eerst met diverse bouwmaterialen. “Denk hierbij aan gevelbekleding, gevelstenen en wand- en

vloertegels. In goed overleg met verschillende fabrikanten werden deze materialen op het project bezorgd. Ook zijn
er veel materialen vanuit ons magazijn geleverd. Het vergt allemaal een strakke planning, waar je alleen maar in
slaagt als je intensief samenwerkt.”
Win-win situatie

“Dit soort projecten zijn altijd de leuke werken”, aldus Chris Botter. Na een jarenlange relatie ken je elkaar goed. Dat
maakt het samenwerken erg prettig, maar je verlaagt ook de faalkosten. Zo zorg je voor een win-winsituatie.” BMN
Bouwmaterialen heeft 81 vestigingen over heel Nederland.
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De bouw is in volle gang,
de oplevering staat
gepland voor juli 2020.

De nieuwe AOC Terra
School gaat moeiteloos
op in de omgeving.
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AOC Terra School • Emmen

Metall stud wanden
en systeemplafonds
Griemink Klazienaveen verzorgde in opdracht van
Brands Bouw de complete afbouw voor het AOC
Terra College in Emmen, waaronder alle

systeemplafonds en Metall stud wanden. Eigenaar
Ger Moes: “We hebben gekozen voor Metal stud
wanden met Siniat LaDura Premium gipsplaten,
een stootvaste plaat. In totaal betreft het zo’n

5.400 m2 aan wanden. Voor de systeemplafonds
hebben we de Eurocoustic Tonga gebruikt, een
strakke witte plaat.

Bijzondere projecten

De architect heeft voor de 4 verschillende

schooltypen ook 4 verschillende kleuren toegepast

voor een duidelijk onderscheid. Hier praten we over
5.800 m2.” Griemink begon in week 2 en werkt
volgens planning tot eind juni aan de afbouw,
waarbij 16 personen zijn ingeschakeld.

Tegelijkertijd werkt Griemink ook nog aan een

tiental andere projecten, waarbij het inmiddels

48-jarige bedrijf enige tientallen mensen inzet.
Bijzondere projecten uit het verleden zijn onder

meer Museum De Fundatie in Zwolle en het Drents
Museum in Assen waar Griemink voor werd
ingeschakeld.

tel: 0591-316978
www.griemink-klazienaveen.nl
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Leerlingen en medewerkers
kunnen over niet al te lange tijd
genieten van de nieuwe school.

Opdrachtgever
Agrarisch Opleidingscentrum Terra,
Winsum

Grondwerk
De Waard Grondverzet B.V., Zeewolde

Afbouw
Paas Totaalafbouw B.V., Emmen

Architect
Wind Architecten Adviseurs, Drachten

Leverancier bouwmaterialen
BMN Bouwmaterialen, Emmen &
Coevorden

Bouwprogramma
Schoolgebouw

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Brands Bouwgroep BV,
Emmen

Plafonds en wanden
Griemink Klazienaveen BV,
Klazienaveen

Bouwfysisch advies
W2N advies, Drachten

Stalen dak- en gevelbekleding
RST Bouwsystemen B.V., Valthermond

Bouwperiode
Juli 2019 - juli 2020
Bruto vloeroppervlakte
8.000 m2

Installaties
Niemeijer Installatietechniek, Emmen
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Van der Windt Verpakkingen • Den Hoorn
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IB

Tekst: Desiree Scheid
Foto’s: Bouwbedrijf Vrolijk

Duurzaam
distributiecomplex
VDW Den Hoorn

Het is te zien dat het
distributiecomplex onder
architectuur is gebouwd.
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Van der Windt Verpakkingen • Den Hoorn
Het plan voor het logistieke
centrum is aangemeld voor
‘Bewuste Bouwers’.
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Ook een parkeerplaats mag
natuurlijk niet ontbreken.

De oplevering van het nieuwe uiterst duurzaam distributiecomplex van VDW Den Hoorn op bedrijventerrein
Harnschpolder staat voor de deur. Bouwbedrijf Vrolijk is al vanaf 2014 voor Van der Windt Verpakkingen de
meedenkende partner in het bouwteam- en prijsvormingstraject.
Projectleider Sep van Ekeren is sinds
januari 2019 bij het project betrokken
en financieel en organisatorisch
verantwoordelijk. “Bouwbedrijf Vrolijk
werd zes jaar geleden benaderd om
het bouwteam te vormen en verzorgde
verder zowel het complete bouwkundige
pakket als het infra pakket. Dit behelsde
onder andere de samenwerking met
onze vele partners zoals Voorbij voor HSP
palen, Van Berlo voor funderingstechniek, Cluistra voor de staalconstructie, Cladding voor geveltechiek,
Gruijters voor gevelsluiting, Altebra voor
de sprinklerinstallaties en Breure voor
de infra. Voor 80% partijen waar we al
eerder mee werkten. Als hoofdaannemer
verzorgden wij in dit project de
prijsvorming, de enginering en de
uitvoering. De coördinerende rol
deelden we met Barth
Installatietechniek, nevenaannemer voor
de E en W installaties. Een rechtstreekse

opdracht van de opdrachtgever.”

‘Meerdere aspecten
maakten het tot een
enerverend project’
Onder architectuur
Het onder architectuur gerealiseerde
distributiecomplex heeft een vrij
indeelbaar kantoorgedeelte met 3
kantoorlagen en een bedrijfshalgedeelte met een expeditiekantoor en
werkplaats. De centrale entreehal op de
begane grond sluit aan op de showroom
en diverse spreekkamers. De bedrijfshal
van ongeveer 25.000 m2 heeft een
maximale vrije hoogte van 12 meter en
een mezzanine van 2.000 m2 met een
maximale vrije hoogte van 4 meter. De
29 overheaddeuren komen bijna allemaal uit in de verdiepte laad- en losdock.

BREEAM score Excellent
“We kwamen in aanraking met onderwerpen die we niet overal tegenkomen.
In overleg is bijvoorbeeld besloten voor
het project een BREEAM score van 4
sterren (Excellent) te eisen. Het was
vooral voor architect Dick van den Dool
een uitdaging om het gehele proces
correct te verwerken. Als aannemer
moesten we met name de rittenadministratie en de productspecificatie
bij houden tijdens de bouwwerkzaamheden. En dit alles goed documenteren
en onderbouwen. Het plan is vervolgens
aangemeld bij de ‘Bewuste Bouwers’,
waar nu alle projecten van Vrolijk toe
behoren. Met als insteek de omgang met
de buren goed te laten verlopen. Én om
ook de bouwplaatsen een goed
uitstralingsniveau mee te geven.”
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Van der Windt Verpakkingen • Den Hoorn

Het pand beschikt over een vrij
indeelbaar kantoorgedeelte met
3 kantoorlagen.
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Stalen trap
De trap in het kantoorgedeelte van het nieuwe
distributiecomplex van VDW is door 08 Metaal
onlangs ter plekke geheel gereed gemaakt.

“De laatste loodrubbertjes zijn geplaatst en de
treden zijn gestreken”, vertelt directeur John

Verduyn. “De stalen trap met houten treden is niet
heel complex, maar het moet wel nauwkeurig
passen”.

Goede samenwerking

“Na opdrachtverlening meten we ter plekke altijd
na of wat op tekening staat precies klopt met de
werkelijk situatie in de bouw. Is overal ook wel

netjes de afgesproken maat aangehouden? Zo niet,
dan passen we het hier en daar nog aan en

produceren het dan in onze eigen werkplaats.
Vervolgens gaan we z’n tweeën naar de

bouwlocatie toe om alles te monteren, vaak met

liftjes en hoogwerkers. Het bouwbedrijf timmert

later rondom de trap alles weer af met hout zodat
het er netjes uit ziet.”

08 metaal maakt veel trappen, hekwerken en

andere constructies in aluminium, staal en rvs, in
heel ruime zin en heel allround.
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Van der Windt Verpakkingen • Den Hoorn

Ontdek het
voordeel van

complete
cascobouw

· Constructieve wanden
· Brandwanden
· Geïsoleerde wanden
· Kolommen

INSTALLATION WITH A SMILE

· Balken
· Trappen
· Bordessen
· Balkonplaten

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

· Kanaalplaatvloeren
· Galerijplaten
· T-elementen
· Specials

Kijk op www.barthinstallatietechniek.nl voor meer informatie.

Engineering

Productie

Maak kennis met ons op

Maar liefst 50.000 pallets
krijgen een plek in het
logistieke centrum.
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Levering

Montage

www.preco.nl

Enerverend project
“Het is een afwijkend project in de
portefeuille van Bouwbedrijf Vrolijk.
Zeker ook omdat er veel directieleveringen waren waardoor de afbouw
van het kantoor eigenlijk in twee
gedeelten plaatsvond. Meerdere
aspecten maakten het tot een

enerverend project. De lange aanloop
van het project bijvoorbeeld en de
betrokkenheid van de familie
Paardekooper als opdrachtgever. Maar
ook de hernieuwde inzichten tijdens
het bouwproces en de samenhangende
bewaking van het BREEAM concept.“

Een architectonisch
plaatje

De bedrijfshal van ongeveer
25.000 m2 heeft een maximale
vrije hoogte van 12 meter en
een mezzanine van 2.000 m2.

Opdrachtgever
Van der Windt Verpakkingen,
Den Hoorn

Leveren en moneteren stalen
trappen
08 Metaal, Nieuwendijk

Architect
Buro van den Dool, Gorinchem

Dakbedekking
Neodak BV, Drunen

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Vrolijk, Moerdijk

Dak- en gevelbeplating
Cladding Partners, Oostmarsum

Infra
R. Breure Aannemings- en
verhuurbedrijf BV, Zwanenburg

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

HSP palen
Voorbij Funderingstechniek,
Amsterdam

Bouwprogramma
Logistiek centrum met kantoorruimte
en design studio

Vloeren
Van Berlo Bedrijfsvloeren, Experts in
Funderingen en Bedrijfsvloeren, Veghel

Bouwperiode
Januari 2019 - juni 2020

Prefab betonelementen
Preco, Apeldoorn
Schilderwerk
Jos Boeren Schilders, Roosendaal
Staalconstructie
Machine- en Staalbouw Cluistra BV,
Renswoude

HSP palen
Voorbij Funderingstechniek,
Amsterdam

Gevelsluiting
Gruijters Aluminium BV, Gemert
Sprinklerinstallatie
Altebra Sprinklertechniek BV, Deventer

Bruto vloeroppervlakte
27.500 m2
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Lüchinger Architects • Rotterdam

Persbericht

Prachtig ontwerp
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Persbericht

Kossmann.dejong
IB Foto’s:&Jeroen
Musch

Tekst: Lüchinger Architects

Bolidt Innovation Center
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Lüchinger Architects • Rotterdam
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Persbericht
De Bolidt Campus
Langs de oever van de Noord in
Hendrik-Ido-Ambacht verrijst de nieuwe
Campus van Bolidt, fabrikant van
gietvloeren en kunststoftoepassingen.
Het begon met de behoefte aan
uitbreiding van opslagfaciliteiten. Maar
al snel kwamen er een heleboel
dingen samen en werd het niet alleen
een nieuw logistiek centrum, maar ook
een gastvrij innovatiecentrum met living
lab. Typisch Bolidt, ‘Je doet het goed, of
je doet het niet’. Ertegenover staat de
nieuwe productiefaciliteit voor prefab
vloeren voor de scheepsindustrie. Met de
bestaande en andere nieuwbouw heeft
Bolidt een eigen campus gecreëerd. De
vloeiende vormen van de nieuwbouw
passen naadloos bij de stedenbouwkundige en verkeerskundige situatie.
Lüchinger Architects is verantwoordelijk voor het masterplan van Bolidt, het
architectonisch ontwerp en begeleidt
de verdere uitwerking in samenwerking
met Kossmann.dejong experience
architects en een team van specialisten.

Historie
In het voortraject heeft Lüchinger
Architects in verschillende scenario’s

de potentie van de locatie aan de Noord
inzichtelijk gemaakt. De Bolidt Campus
ligt in het hart van de Drechtsteden waar
de maritieme sector een belangrijke rol
speelt. Lüchinger Architects is intensief
betrokken bij het proces om de
Noordkade en Waterbusplein tot een
gemeenschappelijk succes te maken: de
nieuwe poort van Hendrik-Ido-Ambacht
en van Bolidt. Door de uitbreiding is de
entree van de Campus nu gericht op de
rivier, dichtbij de nieuwe waterbushalte.
Bolidt heeft er een eigen steiger voor
ontvangst van gasten. De benadering
over het water is een belangrijk
uitgangspunt geweest bij de
ontwikkeling van het gehele plan.

‘Het innovatiecentrum is
een soort living lab’

op iconische bouwwerken als Hotel New
York, de Erasmusbrug en de molens van
UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk.
Tegelijkertijd krijgt de buitenlandse
bezoeker een goede indruk van de
typisch Hollandse maakindustrie aan
het water en een blik op een aantal
grote projecten van Bolidt.

Innovatie als leidmotief
Na aankomst is er geen twijfel over het
middelpunt van de campus: het Bolidt
Innovation Center. En dat is geen toeval,
want innovatie is de kern van Bolidt. Het
innovatiecentrum is een soort living lab.
Hier draait alles om chemistry;
bedrijfsonderdelen, klanten,
ondernemingen, disciplines, en
grondstoffen gaan een reactie met
elkaar aan en zo ontstaat telkens iets
nieuws. Om dat voor elkaar te krijgen
is transparantie nodig.

Verbonden door water
Vele bezoekers zullen aankomen via het
water, waar de onderdompeling in de
wereld van Bolidt begint. De reis over de
Maas vanuit Rotterdam naar de campus
is bezaaid met interessante bezienswaardigheden: de kapitein wijst de bezoeker

Het pand is overal voorzien van
glazen wanden zodat iedereen
kan zien wat er zich allemaal
afspeelt.
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Lüchinger Architects • Rotterdam
Transparantie als voorwaarde
Lüchinger Architects heeft een gebouw
ontworpen dat zich kenmerkt door zijn
vloeiende lijnen, transparantie en vrije
routing door het gebouw. Door de open
plattegronden en veelvuldig gebruik
van glas zijn verschillende programmaonderdelen gelijktijdig te zien. De drie
verdiepingen zijn te bereiken met de trap
of via de volledig transparante lift. Een
vide geeft zicht op de vloer met interactieve proefopstellingen en op de andere
activiteiten van Bolidt. Zo is een gesloten
industrieel complex getransformeerd tot
een open machine waar bezoekers
kennis kunnen maken met alle facetten
van het bedrijf.

Verhalende functies
Kossmann.dejong sloot aan bij de visie
van Lüchinger door waar mogelijk het
leidmotief van chemistry en openheid
gestalte te geven, ook in de functionele
onderdelen. De manier waarop een
onbelemmerde blik wordt geboden op
het functioneren van de machine is het
resultaat van vruchtbare samenwerking
tussen beide partijen. Door het
geïntegreerde ontwerp krijgen
bezoekers een ongepolijst kijkje in de
keuken, oftewel de kantoren, laboratoria, brainstormruimtes en logistiek.

Maar ook de non-stop bedrijvigheid
van heftrucks en vrachtauto’s. Al deze
onderdelen zijn functioneel ontworpen
en vertellen tegelijk hun eigen verhaal
zodat bezoekers overal in het gebouw
het DNA van Bolidt ervaren.

Ervaar de chemistry
Daarnaast is er veel energie gestoken in
het creëren van aanleidingen voor een
goed gesprek. Het gebouw barst van de
momenten en plekken waar de bezoeker
onderdeel wordt van de chemistry: in
de labs kun je je eigen monsters laten
samenstellen of onder leiding van
specialisten in de Bolidroom eigenhandig
experimenteren. Zo ervaart de bezoeker
aan den lijve wat er allemaal mogelijk is
met de kennis en materialen van Bolidt.

Interactie
Op de vloer staan interactieve exhibits
die de wereld van Bolidt verder blootleggen: van het kleinste element tot de
grootste opgave. Je zoomt in tot op
moleculair niveau, kunt zelf samples
testen door ze aan de heftigste krachten
bloot te stellen of ervaren wat er bij komt
kijken om en cruise schip van 5000m2
dek te voorzien. Je kunt meekijken over
de schouders van de medewerkers
verspreid over de aardbol of je

onderdompelen in de folklore van de
applicateurs. Om daarna een bijdrage
te mogen leveren aan het
Gesammtkunstwerk in de lobby.

Machine/theater
Speciaal voor de bezoeker transformeert
het gebouw tijdens elk bezoek tot een
theater. Even staat alles stil en ten
dienste van het verhaal, dat wordt
geprojecteerd over de hele breedte van
het gebouw, en hoe kan het anders,
de vloer. Gezeten op de glazen tribune
wordt je ondergedompeld in een
wervelende trailer, en reis je om de
wereld zonder van je plek te komen.

‘Door het gebruik van glas
is alles perfect te zien’
Vergezicht
Op de bovenste etage is een lounge
waarin alles samenkomt: werken,
lunchen, brainstormen, er is een intieme
boardroom en een uitdagend dakterras
met prachtig uitzicht over de Noord.
Hier kan een bezoek in stijl worden
afgesloten met de blik op de oneindige
mogelijkheden die nog in het verschiet
liggen.

Op de vloer staan interactieve
exhibits die de wereld van
Bolidt verder blootleggen.
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Persbericht

Speciaal voor de bezoeker
transformeert het gebouw
tijdens elk bezoek tot een
theater.

Opdrachtgever
Bolidt, Hendrik-Ido-Ambacht
Architect
Lüchinger Architects, Rotterdam
Projectmanagement
(samenwerking)
GetGripp, Rotterdam
Galvani Projectmanagement,
Schiedam
Constructeur
IMd Raadgevende Ingenieurs,
Rotterdam
Adviseur installaties
Beekink Installatieadviseurs,
Capelle aan den IJssel
Interieurarchitect
Kossmann.dejong, Amsterdam
Technisch ontwerp
(samenwerking)
RoosRos architecten, Oud-Beijerland
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Lüchinger Architects • Rotterdam

Het logistieke proces is vanuit
de kantoren goed te zien.
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Groot Bijstervelt • Oirschot

Groot Bijstervelt is herbestemd tot
een hoogwaardig, levenloopbestendig
woonzorgcomplex.

Voormalig
Montfortanenklooster
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Tekst: Astrid Berkhout
Foto’s: Bouwbedrijf Nico de Bont

Groot Bijstervelt
ondergaat transformatie
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Groot Bijstervelt • Oirschot

Het voormalig Montfortanenklooster Groot Bijstervelt in Oirschot wordt door Restauratieaannemer Nico de
Bont herbestemd tot een hoogwaardig, levensloopbestendig woonzorgcomplex. Zowel het tussenstuk aan de
westkant als de vleugel aan de oostzijde van het Hoofdhuis behoorden niet tot het oorspronkelijke gebouw
en hebben geen Rijksmonumentale status. In april 2018 is gestart met de sloop van deze gebouwen. De sloop
betekent dat het gebouw weer zijn authentieke contouren terugkrijgt. In het najaar is men begonnen met de
nieuwbouw. Inmiddels bevindt het project zich in de afrondende fase.
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De afrondende
werkzaamheden
ondervinden hinder
van de coronacrisis.

Het hoofdgebouw van het klooster wordt
volledig gerestaureerd. Dit monument
biedt straks plaats aan 46 woningen voor
ouderen die zware zorg nodig hebben en
wooneenheden voor lichtere zorg.
Daarnaast komt er circa 4.000 m2 aan
nieuwbouw bij. Het Koetshuis, via een

corridor verbonden met het
hoofdgebouw, omvat 26 woningen voor
senioren met een tijdelijke (intensieve)
zorgbehoefte. Aan de achterzijde is het
vrijstaande pand van De Residentie
herrezen, dat 24 ruime appartementen
omvat voor zelfstandig wonen.

Authentieke
contouren
hersteld
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Groot Bijstervelt • Oirschot

www.bogaerts-van-nuland.nl

Hersteld in oude glorie
Bogaerts- van Nuland B.V. uit Ravenstein, een specialist in restauratiewerken voor leiendaken, is verantwoordelijk

voor de leibedekking van het dak van voormalig Montfortanenklooster Groot Bijstervelt én de bijbehorende kapel.
Alles gebeurt op ambachtelijke wijze zodat de prachtige authentieke uitstraling van het pand weer in oude glorie
wordt hersteld.

“Het is echt nog een ambacht”, vertelt Bart Bogaerts, alweer de vierde generatie in het familiebedrijf dat al sinds
1875 bestaat. O.a. ‘landmarks’ als de ‘Stevenskerk’ in Nijmegen en ‘de Nieuwe Kerk’ in Delft staan op de

indrukwekkende referentielijst van Bogaerts- van Nuland. “Voor Groot Bijsterveld hebben we het hoofdgebouw

voorzien van een nieuw leien dak, uitgevoerd met Samaca MH55 natuurleien (560 m2), afkomstig uit Spanje. Ook
alle aanverwante loodgieterswerkzaamheden hebben we uitgevoerd, in totaal is er circa 5.000 kilo aan lood
toegepast op het gebouw.”
De kers op de taart

Momenteel is men bezig met de restauratie van het dak van de kapel. “Daarvoor gebruiken we de leibedekking die

oorspronkelijk op het hoofdgebouw lag. Deze was nog in dermate goede staat dat we ze konden hergebruiken. Dat
geeft de kapel meteen karakter. Nico de Bont heeft het timmerwerk verzorgd, wij maken het af met ons werk. We
hebben het voorrecht altijd de kers op de taart te zijn.”
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De constructie van de nieuwe
panden bestaat uit een
breedplaatvloer en
kalkzandsteenwanden,
met een gemetselde schil en
houten kappen.
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Groot Bijstervelt • Oirschot
In bouwteam

In de orginele staat

Nico de Bont, gespecialiseerd in
restauratie van monumenten en
hedendaagse herbestemming, bundelt
in dit project de krachten met
Hazenberg Bouw, dat zich bezighoudt
met de nieuwbouw. Beide bedrijven
vallen onder de TBI groep. “We
realiseren het project in bouwteam”,
vertelt projectleider Bas Cremers.

Het hoofdgebouw omvat een souterrain,
een beletage (de oorspronkelijke begane
grond van het klooster) en 2
verdiepingen. “Het souterrain ligt
feitelijk verdiept onder het maaiveld.

De constructie
“De constructie van beide nieuwe
gebouwen bestaat uit een
breedplaatvloer en kalkzandsteenwanden, met een gemetselde schil en
houten kappen. Verder is er gekozen
voor een schuine dakconstructie met
dakkapellen. De speelsheid in het
gevelmetselwerk zorgt voor een
authentieke uitstraling die past bij
het monumentale hoofdgebouw.” De
corridor, bestaande uit 2 lagen, fungeert
straks als hoofdingang.

Beide nieuwe gebouwen zijn
voorzien van een schuine
dakconstructie met dakkapellen.
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‘We hebben zo veel
mogelijk in de orginele
staat teruggebracht’
Bijzonder is dat de verschillende delen
van het pand afkomstig zijn uit
verschillende perioden; het middenstuk
dateert uit 1772, terwijl de linker- en
rechtervleugel terugvoeren tot begin
19de eeuw. Straks vormt het qua
inrichting een eenheid, we hebben
zo veel mogelijk in de originele staat
teruggebracht. De vloeren hebben we
flink verstevigd met staal om de nieuwe
vloerafwerking te kunnen dragen, dat

had praktisch nogal wat voeten in de
aarde.”

Corona-crisis
De herbestemming mag nu al een succes
worden genoemd, ongetwijfeld mede
dankzij het gebruik van de nieuwste
technieken. De coronacrisis heeft helaas
wel zijn weerslag op het project. “Het is
lastig manoeuvreren, we bekijken per
dag wat wel en niet kan. Als deadlines
voor de gefaseerde oplevering hebben
we 1 mei en 1 juni staan, maar het blijft
spannend of we die gaan halen. We
bedenken met het team creatieve
oplossingen, passend binnen de
richtlijnen.”

Ambachtelijk schilderwerk
Thuis in verduurzaming van
nieuwbouw en monumentale gebouwen
voor meer informatie over onze betrokkenheid verwijzen wij u naar
onze internetsite
adres
telefoon
e-mail
internet

:
:
:
:

Maarssenbroeksedijk 19b, 3542 DL Utrecht
06 – 294 280 26
info@feniksinstallatieadviseurs.nl
www.feniksinstallatieadviseurs.nl

Zowel De Residentie en De Oostvleugel als het

hoofdgebouw zijn op vakkundige wijze voorzien
van een lik verf door Vido Schilderwerken uit
Leerdam. Daarnaast heeft de onderneming,
gespecialiseerd in renovaties, beglazing
aangebracht.

“Dankzij onze jarenlange samenwerking met Nico
de Bont verloopt het allemaal heel soepel”,

Duurzame installaties
Feniks Installatie-adviseurs uit Utrecht is in de arm
genomen voor het ontwerp van de w- en e-instal-

laties bij Groot Bijstervelt. “Zeker bij monumentale
gebouwen moet je vooral creatief zijn”, vertelt

Harry Verkerk. “Je loopt tegen allerlei beperkingen

aan, dus het is een uitdaging om te komen tot een

installatieconcept waar de opdrachtgever gelukkig
mee is, binnen het beschikbare budget.

“De opdrachtgever vertrouwt erop dat wij

zorgvuldig omgaan met haar geld en dat doen we
dan ook. Het streven was om het complex zo
duurzaam en energievriendelijk mogelijk te

maken, gecombineerd met een comfortabel

binnenklimaat. Mede daarom is gekozen voor

hoogwaardig geïsoleerde binnengevels, isolerende
beglazing en vloerverwarming in alle vertrekken.

In het hoofdgebouw hebben we in een aantal hoog
monumentale ruimten de oorspronkelijke

radiatoren teruggeplaatst als sfeerbepalend

vertelt Gerrit Burggraaf van Vido Schilderwerken.

In de beide nieuwgedeeltes heeft het bedrijf al het
houtwerk geschilderd; daarnaast hebben zij in De
Residentie de muurafwerking van de algemene
ruimtes gedaan, en in De Oostvleugel de
muurafwerking van de kamers. “Bij het

hoofdgebouw hebben we al het voorkomende

schilderwerk gedaan, evenals de beglazing; van

monumentaal, gedeeltelijk zonwerend glas voor de
buitengevels tot brandwerende beglazing

binnen. We hebben veel research moeten doen om
te bepalen met welk glas de gewenste hoge

isolatiewaarde kon worden behaald, terwijl het
tegelijkertijd goed moest passen bij het

monumentale aanzien van het pand. Verder

hebben we proeven uitgevoerd om te komen tot

de perfecte kleur voor o.a. de spantenconstructie
op zolder. Het middengedeelte van het hoofdge-

bouw is nog behoorlijk authentiek en beschikt over
oude ornamentenplafonds. Daar konden onze
vakmensen hun passie voor ambachtelijk
schilderwerk helemaal in kwijt!”

element. De opdrachtgever had oorspronkelijk de
ambitie om een EPC richting de 0 te realiseren.

Voor de nieuwbouw komen we daar wel aan, maar
voor het monumentale hoofdgebouw bleek 0,8

(i.p.v 1,8 voor zorgfuncties) het maximaal haalbare.
All-electric bleek te duur, daarom zijn uiteindelijk

schilderwerken
beglazing
totaalonderhoud

een WKO installatie én deels gasgestookte

cv-ketels geïnstalleerd. Op het dak van beide

nieuwbouwgedeelten komen verder ruim 260
zonnepanelen.”

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

Wij zijn per direct op zoek naar jonge enthousiaste aankomend
(constructie)tekenaars en projectleiders. Een leer-werk traject en interne opleiding
behoren tot de mogelijkheden. Interesse? Bel of mail naar 0485-455364 of
info@metaalbouw-vloet.nl

Stalen trappen
Het zijn mooie eyecatchers geworden, de twee grote stalen trappen in het hoofdgebouw van Groot Bijstervelt. Ze

zijn vervaardigd door Metaalbouw Vloet uit Mill, een bekende naam in de wereld van staalconstructies. “We denken
graag vanaf het begin actief mee in het ontwerp, daar ligt onze kracht”, vertelt Anton Sommers.

“De trappen bevinden zich aan de linker- en rechterkant van het hoofdgebouw. Beide trappen zijn geheel gemaakt
van staal en hebben gezette baktreden. De hekwerken zijn om de constructie heen gebouwd. De traptreden zijn in

de cellen gelast om het geheel zo stevig mogelijk te maken, om die reden zijn de baktreden ook gevuld met beton.”
Veiligheid voorop

Metaalbouw Vloet beschikt over een eigen productieruimte van 4.200 m2 waar alle producten worden gemaakt,
zo ook deze twee trappen. “De trappen zijn opgedeeld per verdieping zodat de montage ter plekke op een veilige

manier kon plaatsvinden. Met behulp van een autokraan zijn de verschillende trapdelen naar het gebouw gebracht,
waarna deze met karretjes horizontaal het gebouw in zijn gereden. Met een elektrische takel hebben we ze vervolgens omhoog gehesen en gemonteerd.”
Trots

“Een trap maken vanaf een tekening kan iedereen. Het vergt veel meer om een trap op maat te vervaardigen die

perfect past binnen de bestaande bouw en die schadevrij gemonteerd kan worden. Dat gaat ons als specialist goed
af en daar zijn we trots op.”
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In het hoofdgebouw zijn
authentieke elementen zo
veel mogelijk behouden.

Opdrachtgever
VB2 Vastgoed, Oirschot/Groot
Bijstervelt
Architect
Hylkema Erfgoed Advies en Ontwerp,
Utrecht
Adviseur
Feniks installatie-adviseurs, Utrecht
Hoofdaannemer
Nico de Bont, Vught (monumentaal
hoofdgebouw)

Hoofdaannemer
Hazenberg, Vught (nieuwbouw)

Afbouw
NAS, Geffen

Leidekkers- en loodgieterswerk
Bogaerts van Nuland, Ravenstein

Bouwprogramma
Restauratie hoofdgebouw en realisatie
twee nieuwbouw gedeelten

Schilderwerk
Vido Schilders, Leerdam
Metaalbouw
Metaalbouw Vloet, Mill
Dakbedekking
Van Hoek Dakdebekkingen, Heeze

Bouwperiode
April 2018 - juni 2020
Bruto vloeroppervlakte
8.000 m2 (inclusief 4.000 m2
nieuwbouw)
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Woonzorgcentrum Bijnkershoek • Utrecht

Indrukwekkende renovatie
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Foto’s: Van Baaren aannemers

Woonzorgcentrum Bijnkershoek

De voormalige eenkamerwoningen
van Bijkershoek worden vervangen
door in totaal 94 tweekamer
woonzorgwoningen.
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Woonzorgcentrum Bijnkershoek • Utrecht

Briljant Diensverlening BV | Zeemanlaan 11
3401 MV IJsselstein | 030-6043140

Kraakhelder na reiniging
onder hoge druk
Na het strippen van de gevels, en in het

woonzorgcentrum zelf alles tot op het casco,

moest het overblijvende beton van Bijnkershoek
worden gereinigd en deels geïmpregneerd. Dat
was een taak voor Briljant Dienstverlening uit
IJsselstein.

Eigenaar Evert Baarspul vertelt: “Van het gebouw
met serviceappartementen hebben we de gevel
gereinigd met hogedrukreinigers en vervolgens

het beton geïmpregneerd met hydrocrème. In het
woonzorgcentrum zelf reinigden we ook de
vloeren, plafonds en wanden.” Briljant
Glazenwassersfamilie

Dienstverlening is van oorsprong een

glasbewassingsbedrijf, voortgekomen uit de

Utrechtse glazenwassersfamilie Kraak. In de loop
van het ruim 30-jarig bestaan breidde Briljant de
dienstverlening uit met hogedrukreiniging van

renovatieprojecten en bijvoorbeeld beplating van

hallen. In opdracht van woningbouwverenigingen
verzorgt Briljant het jaarlijks leeghalen en

schoonmaken van dakgoten. Baarspul kwam op

zijn achttiende in dienst toen het bedrijf van zijn

moeder werd opgericht. “Nu staat mijn zoon klaar
Er is geprobeerd de overlast voor de
bewoners van het woonzorgcentrum
tot een minimum te beperken.
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om het werk straks voort te zetten.”

Van het gebouw met
serviceappartementen is de gevel
gereinigd met hogedrukreinigers
en is vervolgens het beton
geïmpregneerd met hydrocrème.

Een Utrechts woonzorgcentrum voor deels dementerende en überhaupt kwetsbare ouderen strippen en van
binnen en van buiten compleet renoveren. Hoe doe je dat? Het antwoord komt van Alexander Renes, directeur
bij Van Baaren aannemers uit Schoonhoven.
“We zijn ons terdege bewust van de rust
die we verstoren met onze noodzakelijke
bouwwerkzaamheden. Daarom werken
we in fasen. Eigenlijk was fase nul al in
2015. Toen hebben we de onderste twee
verdiepingen van Woonzorgcentrum
Bijnkershoek van binnen gerenoveerd.”
Eind 2018 begon Van Baaren met de
kennis die ze al hadden opgedaan aan
fase één; de linkerkant van het gebouw.
“Op dat moment was de rechterkant
gewoon bewoond, net als de onderste
twee verdiepingen van de vleugel
waaraan we werkten.” Rond de bouwvak
van 2019 konden de bewoners verhuizen
en begon het werk aan de rechtervleugel,
weer met de onderste twee verdiepingen bewoond. Daarbij moest in beide
fases wel nog even de gevel vervangen
worden. “Daar was dus haast bij en de
behoefte de overlast voor bewoners tot
een minimum te beperken.”

Samen thuis
Halverwege 2020 moet het werk klaar

zijn. “We leverden eind april 2
verdiepingen vervroegd op, zodat de
bewoners er konden terugkeren. Op die
manier ontstaat meer ruimte in
Zorghotel Domstate, waar ze tijdelijk
woonden.” Van Baaren is ‘huisaannemer’ bij AxionContinu, de
eigenaar van Bijnkershoek. Voor
projecten als deze, maar ook voor
onderhoud en reparaties, vertelt Renes.
“We hebben het zorghotel ook voor ze
gebouwd.”

Strippen en herinrichten
Bijnkershoek wordt totaal gestript. “Tot
op het casco. In het begin zijn
asbesthoudende borstweringen
verwijderd. Van binnen strippen we tot
op de cementvloeren en de betonwanden. Vervolgens bouwen we weer op.
De voormalige eenkamerwoningen
worden vervangen door in totaal 94
tweekamer woonzorgwoningen, met op
iedere verdiepingsvleugel een centraal
gelegen huiskamer.” Naast het gebouw

staat een pand met 82 serviceappartementen, waarvan Van Baaren
alleen de buitenkant renoveert.

Zorg, sport en villabouw
Van Baaren aannemers is een
familiebedrijf met inmiddels de vierde
generatie aan het roer. Van de 35
medewerkers van Van Baaren werken er
enkele in de eigen timmerfabriek, waar
houten kozijnen en andere prefab
gebouwonderdelen worden gefabriceerd.
Onlangs verhuisde het hoofdkantoor van
Lopik naar Schoonhoven. “We bouwen
in principe alles, voor een deel in eigen
ontwikkeling. Zorgprojecten voor
AxionContinu, maar ook veel
sportaccommodaties; openbare
zwembaden, sporthallen en bijvoorbeeld
clubgebouwen voor atletiekverenigingen.
Daarnaast bouwen we kantoren,
bedrijfshallen en ongeveer 10 vrijstaande
villa’s per jaar.”
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Brandvertragende materialen
Sinds 14 jaar is Projectstoffering Utrecht als huisstoffeerder betrokken bij projecten van AxionContinu, de eigenaar
van Woonzorgcentrum Bijnkershoek. In de bewonerskamers, huiskamers en kantoren komen nieuwe gordijnrails,

vitrages en overgordijnen. Het meest in het oog springend is echter de vloerafwerking, aldus Fred van Kersbergen
van Projectstoffering Utrecht.

“In de gangen van het gebouw leggen we marmoleum, een deel daarvan in stroken die patronen vormen”, vervolgt
Van Kersbergen. “Op de bewonerskamers komen PVC stroken met een warme houtkleur. Verder zijn we

verantwoordelijk voor het aanbrengen van gietvloeren met holplinten in de badkamers. Voor de opdrachtgever
heeft dit het voordeel dat alles wat met vloeren en stoffering te maken heeft, bij één partij ligt.”
Klanttevredenheid

Projectstoffering Utrecht bestaat sinds 2006. “We werken veel in de zorgsector, het onderwijs en kantoren, maar

we komen ook in hotels, winkels en leveren bijvoorbeeld separatiegordijnen voor ziekenhuizen.” Heel divers, dus:

“Harde en zachte vloerbedekking, inloopmatten, vitrage en overgordijnen, maar ook bijvoorbeeld binnenzonwering.
Alles wat we leveren en plaatsen is uitgevoerd in brandvertragende materialen. Want topkwaliteit en een strak
eindresultaat zijn ons belangrijkste streven. Pas als de klant tevreden is, zijn wij het ook.”

Wij hebben jarenlange
ervaring in het stofferen van
vloeren. Daarnaast leveren en
installeren wij onder andere
gordijnen, vitrage, wandbekleding
en binnen-/buitenzonwering.

Project Stoffering Utrecht | Texasdreef 5 | 3565 CL Utrecht |
Tel: 030-6018772 | info@projectstofferingutrecht.nl
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Schildersbedrijf Benno Jansen | Swammerdamweg 12 | 3401 MP IJsselstein
Tel: 030-2447253 | info@bjansenschilders.nl

In de zorgflat krijgt iedere
verdieping een eigen
herkenbare basiskleur.

Veel meer dan alleen schilderen
Schildersbedrijf Benno Jansen uit IJsselstein werkt al 12 jaar in een goede verstandhouding samen met Van Baaren
Aannemers. Nu zijn de medewerkers druk bezig met de renovatie van Woonzorgcentrum Bijnkershoek. Daar doen
ze veel meer dan alleen schilderen, aldus Benno Jansen.

Jansen: “We schilderen de bestaande kozijnen en plaatsen nieuwe HR++ isolerende beglazing, zowel voor het

woonzorgcentrum als voor de serviceflat. Verder behandelen we het metselwerk van de buitengevels met een

speciale mineraalverf die hoge waterdampdoorlaatbaarheid garandeert, zodat vocht ongehinderd naar buiten

verdampen kan. Daarnaast verzorgen wij de bouwschoonmaak, het spack spuiten van de plafonds en het behangen
van de binnenmuren.”
Een rustpunt

In de zorgflat krijgt iedere verdieping een eigen herkenbare basiskleur. Verder krijgt iedere woning enkele wanden
met een aparte kleur, zodat niet alles standaard wit is. Daardoor worden in totaal circa 50 verschillende kleuren
toegepast. “Onze verfleverancier heeft duidelijk op ieder blik of emmer aangegeven waar deze toegepast moet

worden. Bij de zithoeken in de gangen plaatsen we fotobehang. In combinatie met de kleuren en patronen vormt
dit een rustpunt voor de bewoners.” Was dat het? “Nee, we leveren ook alle steigers en bouwen die op. Ons eigen

uitzendbureau, ESJA Detachering Afbouw, levert onder andere gecertificeerde steigerbouwers, schoonmaakmedewerkers, schilders en spackspuiters. Ook op dit project.”
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De binnen- en buitenkant
is volledig gerenoveerd.

Opdrachtgever
AxionContinu, Utrecht

Elektrische installaties
Stigho Electro, IJsselstein

Glasbewassing en gevelreiniging
Briljant Dienstverlening BV, IJsselstein

Architect
Wiegerinck Architecten, Arnhem

Werktuigboukundige
installaties
Verstappen van Amelsvoort, Nuland

Bouwprogramma
Ingrijpende renovatie en herindeling
van woonzorgcentrum

Vloerafwerking en overige
stoffering
Projectstoffering Utrecht, Utrecht

Bouwperiode
Oktober 2018 - juli 2020

Hoofdaannemer
Van Baaren aannemers, Schoonhoven
Constructeur
Lievense, Nieuwegein
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Schilderwerk, beglazing en
keimwerk
B. Jansen Schilders BV, IJsselstein

Bruto vloeroppervlakte
7.150 m2

Van het naastgelegen
pand met 82 serviceappartementen is alleen de
buitenkant gerenoveerd.
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Togtemaarschool • Bedum

De nieuwe
Togtemaarschool
in vogelvlucht.

Hendriks Bouw en Onderhoud
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Tekst: Rien Tholenaar
Foto’s: Hendriks Bouw BV

is trots op nieuwe
Togtemaarschool
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Togtemaarschool • Bedum

“Een mooi gebouw met innovatieve oplossingen en een inspirerende ruimte waar kinderen worden uitgedaagd
zich te ontwikkelen.” Zo omschrijft projectleider Henk Diphoorn van hoofdaannemer Hendriks Bouw en
Onderhoud de nieuwe Togtemaarschool in Bedum.
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Bij de bouw grepen verschillende
bouwwerkzaamheden naadloos in elkaar.

bedrijf uit Assen ruim 40 vaste
medewerkers en soms worden er extra
mensen ingeleend.

Strakke planning
“Bij de realisatie van OBS
Togtemaarschool werkten wij binnen
een vooraf geformeerd bouwteam met
een Lean planning. De verschillende
bouwwerkzaamheden en aparte
disciplines grepen daardoor naadloos in
elkaar. Ondanks het slechte weer in het
najaar van 2019 verliep de hele bouw
keurig volgens planning Je zou dit met
recht een schoolvoorbeeld van
goedgeorganiseerd en efficiënt bouwen
kunnen noemen.”

Mooi en sterk bouwwerk
Opdrachtgever gemeente Het Hogeland
wilde een aardbevingsbestendig en
energiezuinige school met een
kindvriendelijke en inspirerende
esthetische uitstraling. “Je kunt stellen
dat we in die opzet volledig geslaagd
zijn. Het pand zit constructief zo goed
in elkaar dat het wel een stootje kan
hebben. Dat geldt niet alleen voor de
staalconstructie, maar ook voor het
fundament. De nieuwe school staat op
betonnen drukpalen van circa 25 meter.
Heien was middenin een woonwijk en
in de directe nabijheid van het oude
schoolgebouw, waar de lessen gewoon
doorgingen, geen optie. De ronde
vormen, speelse elementen in het
metselwerk en de overhangende luifels
geven het hele gebouw een moderne
en aantrekkelijke uitstraling. De
renbaan die door Team 4 Architecten
bewust in het project is opgenomen,
daagt de kinderen uit om lekker te
bewegen en hun energie kwijt te
kunnen.”

Energiezuinig

“Wij zijn wat je noemt een traditioneel
bouwbedrijf en richten ons vrijwel
volledig op utiliteitsbouw, scholen en
openbare ruimten. Daarnaast hebben wij
een aparte onderhoudsafdeling die zich

bezighoudt met het volledig vastgoedonderhoud voor bijvoorbeeld woningcorporaties, vereniging van eigenaren
(VVE), bedrijven en (semi)overheden.”
Er werken bij het bouw- en onderhouds-

Naast mooi en sterk diende de nieuwe
school ook energiezuinig te zijn. Het
moderne gebouw, bestaande uit 2
verdiepingen, is voorzien van goede
muur- en dakisolatie en zonwerende en
isolerende beglazing. “Daarnaast bestaat
de technische installatie van de school
uit een lucht-/water-warmtepomp in
combinatie met een vraaggestuurd
ventilatiesysteem. De gaswinning heeft
in dit stuk van Nederland voor veel
ellende gezorgd. Alleen daarom is het al
mooi dat dit soort nieuwe gebouwen
volledig aardgasvrij zijn.”
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Togtemaarschool • Bedum

Uw huisvesting onze zorg!
Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau dat opdrachtgevers
professioneel ondersteunt bij huisvestingsvraagstukken.

•
•
•
•
•
•

Uitvoeren haalbaarheidsonderzoeken
Opstellen programma’s van eisen
Begeleiden aanbestedingsprocedures
Aansturen ontwerptrajecten
Bouwbegeleiding (directievoering/ toezicht)
Advisering beheer en exploitatie
Projectmanagement van haalbaarheidsstudie tot inhuizing

Postbus 703
9400 AS Assen

www.pbgiezen.nl
info@pbgiezen.nl

T. 0592 86 23 65
M. 06 455 824 67

Speelse accenten
Project- en Bouwmanagement Giezen uit Assen is
vaak vanaf het begin bij bouwprojecten

betrokken. Dit was ook het geval bij de realisatie

van de nieuwbouw voor OBS de Togtemaarschool
in Bedum (gemeente Het Hogeland).

“De basisschool ligt in het aardbevingsgebied. Dit
vraagt constructief en bouwkundig extra

aandacht”, vertelt directievoerder Peter Giezen, die
samen met René Nederend het project heeft

begeleid. “De complete nieuwbouw, pal naast het

oude schoolgebouw, moest ook direct voldoen aan
alle moderne aspecten op het gebied van
duurzaamheid en energiezuinigheid.
Koppelbare leslokalen

Eind 2019 konden de circa 225 kinderen en hun

leerkrachten de nieuwe school in gebruik nemen.
De koppelbare leslokalen die door glazen

vouwwanden van elkaar gescheiden zijn springen
direct in het oog, zo ook de voorzieningen voor

sport en spel. Het is natuurlijk niet voor niets de
school waar voetballer Arjan Robben is
opgegroeid.”
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De technische installatie
bestaat uit een lucht/waterwarmtepomp in combinatie
met een vraaggestuurd
ventilatiesysteem.

Het mooie, speelse gebouw
beschikt over een renbaan
die de kinderen uitdaagt te
bewegen.

Kwaliteit in staalwerken
Dell Ferro Steel uit Veenoord (Drenthe) is gespecialiseerd in het engineeren, produceren en monteren van

staalwerken. “Alle mooie projecten die wij hebben mogen doen, vertellen feitelijk waar ons familiebedrijf voor
staat. Zo ook ons aandeel in de nieuwbouw van OBS Togtemaarschool in Bedum”, aldus directeur Bastiaan
Koerssen.

Het staalconstructiebedrijf richt zich op de industrie, infra en utiliteitsbouw. “Wij pakken het staalwerk in de

diverse projecten desgewenst volledig op. Bij de bouw van de nieuwe basisschool in Bedum was de samenstelling

en de krachtenberekening voor het staal al gedaan. Wij konden aan de hand daarvan dus direct aan de slag met de
verdere uitvoering.”

Gebouw met hoge eisen

Omdat de school zich in het aardbevingsgebied in Groningen bevindt en omdat in het gebouw dagelijks heel veel

kinderen en medewerkers aanwezig zijn, werden er extra hoge eisen aan de staalconstructie gesteld. “Voor dit soort
gebouwen werken wij met staal en lasverbindingen volgens de NEN 1090 uitvoeringsklasse 3-norm. De grootste

uitdaging was in dit geval het transporteren van de complete prefab gefabriceerde frames (bokken). Het ter plaatse
afmonteren nam hierdoor echter juist weer minder tijd in beslag.”
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Togtemaarschool • Bedum
Omdat de school zich in een
aardbevingsgebied bevindt,
werden er extra hoge eisen aan
de staalconstructie gesteld.

Opdrachtgever
Gemeente Het Hogeland, Het Hogeland

Hoofdaannemer
BV Bouwmij Hendriks, Assen

Opdrachtgever
Openbare Togtemaarschool, Bedum

Hoofdconstructeur
Ingenieursbureau abtWassenaar, Haren

Architect
Team 4 Architecten BV, Groningen

Adviseur
Sijperda-Hardy, IJlst
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Bouwmanagement
Project-en Bouwmanagement Giezen
BV, Assen
Installateur
ITBB, Groningen

Staalbouw
Dell Ferro Steel, Veenoord

Bouwperiode
Februari 2019 - maart 2020

Bouwprogramma
School inclusief parkeerplaatsen

Bruto vloeroppervlakte
2.000 m2

Schoolvoorbeeld van
efficiënt bouwen

Industriebouw • april 2020 • 137

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?

CONTACT

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!

T:
E:
I:

088 205 34 60
info@pvvT.nl
www.pvvT.nl

pvvT

Touwslager 2, 5253 RK Nieuwkuijk
Postbus 67, 5250 AB Vlijmen
Groepsonderneming van Janssen de Jong

WWW.PVVT.NL

