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

Stucwerk afwerkingen met zeer hoge visuele eisen
• Stucwerk voor glanzende afwerking
• Stucwerk in strijklicht situaties
Projectmanagement
• Uitvoering van grote projecten met een divers
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Beste lezers van Industriebouw,
Wat gaan de ontwikkelingen snel in deze spannende
tijden! De corona-maatregelen zijn inmiddels alweer
versoepeld en de vraag om aanpassing aan de nieuwe
1,5 meter samenleving blijkt de creativiteit van mensen
in alle sectoren enorm te stimuleren.
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Waar het er even op leek dat de bouwsector toch de
nodige consequenties zou ondervinden van de huidige
crisis, lijkt het in ieder geval voorlopig allemaal wel mee
te vallen. ‘Niet lullen, maar poetsen!’ Deze uitspraak is
tekenend voor de aanpak in de bouw. Werkgeversorganisaties en vakbonden hebben samen met de
ministers van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur
een protocol opgesteld dat bouwbedrijven praktische
handvaten geeft hoe zij met alle geldende restricties
toch veilig kunnen doorwerken op de bouwplaats. En
dat gebeurt dan ook volop. Soms is de doorlooptijd van
projecten wellicht wat langer dan voorzien, maar
iedereen is blij dat het werk grotendeels gewoon
doorgang kan vinden.

54

In deze editie van Industriebouw zetten we de
spotlights op een aantal mooie projecten. Zo is
Rotterdam The Hague Airport volop in ontwikkeling.
Een splinternieuwe vertrekhal - die beschikt over een
veel grotere capaciteit en ook nog eens duurzaam is nadert haar voltooiing. Daarnaast krijgt de luchthaven
de beschikking over een nieuwe brandweerkazerne. Ook
in Amsterdam is men flink bezig; de bijna 100 jaar oude
panden van de Nias- en Menadostraat in de Indische
buurt in Amsterdam-Oost worden ingrijpend
gerenoveerd. In Den Haag bouwt Hercuton in
recordtempo de vijfde megabioscoop in Nederland voor
het Belgische Euroscoop concern.
Uiteraard laten wij je in deze editie ook weer proeven
aan een aantal sport & leisure projecten, als vooruitzicht op ons nieuwe blad Sport & Leisure bouw.
Wij wensen je veel leesplezier en hopen je op onze
manier wat positiviteit mee te geven.
Cock Penning
Industriebouw
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Nieuwe vertrekhal
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Rotterdam The Hague Airport
nadert voltooiing

De oude vertrekhal wordt
gerenoveerd en vormt
straks een harmonisch
geheel met de nieuwbouw.
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De kracht van Rotterdam The Hague Airport is altijd de relatieve kleinschaligheid geweest. Een vliegveld waar
je snel en gemakkelijk naartoe kunt, dichtbij voor de inwoners van Zuid-Holland en omgeving en een plek waar
ook de afhandeling voor de passagiers en hun bagage altijd een stuk sneller gaat dan bij grotere vliegvelden.
Ondanks de groei van het aantal passagiers de afgelopen jaren blijven gemak, snelheid, een persoonlijke
benadering en de focus op de bediening van de regio het vliegveld kenmerken. Maar dat is nog niet het hele
verhaal, vertelt Jan-Willem Perdon, directeur Assets & Projects. “Kenmerkend voor dit vliegveld is ook onze
innovatiekracht. En op het gebied van duurzaamheid zijn we een pionier.”
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Dankzij glasgevels aan
alle zijden wordt het een
aantrekkelijke terminal
met een zeer moderne
uitstraling.

Omdat de oude vertrekhal van
Rotterdam The Hague Airport, nog uit
1970, verouderd was en te klein werd,
ontstond behoefte aan een nieuwe
terminal. Een terminal met een veel
grotere capaciteit, maar die wel goed
moet passen bij het karakter en de
uitstraling van het vliegveld. Geen
megalomaan anoniem gebouw, maar

een prettig gebouw met veel daglicht,
bedoeld om de passagiers zich prettig te
laten voelen. Een duurzaam gebouw ook,
onder meer met een mossedum dak.

Een persoonlijke omgeving
“Ruimtegebrek was de voornaamste
reden voor de renovatie en vergroting
van de vertrekhal. In 2003 was het aantal

passagiers circa 700.000. In 2019 zijn
we doorgegroeid naar 2,1 miljoen. De
bagage-afhandeling, maar ook de
security liep tegen de grenzen aan.”
Besloten werd om de sterke kenmerken
van het vliegveld door te zetten in de
nieuwe terminal. “Het wordt vooral
een heel persoonlijke omgeving.
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OP ONS KUN
JE BOUWEN

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

WWW.PELECON.NL
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Constructie van ruim 100 ton staal

09-04-2020 16:35

Ruim 100 ton staal en circa 4.000 stalen bouten zijn verwerkt in de staalconstructie van de nieuwe vertrekhal van
Rotterdam The Hague Airport. Vic Obdam Staalbouw B.V. kon alle specialiteiten die het in huis heeft, volop ten

uitvoer brengen in dit project. Van de engineering tot op de millimeter met behulp van eigen meetapparatuur en
3D-inscanningen in het voortraject tot en met de levering en montage. Dat alles in goede, nauwe samenwerking
met aannemer VolkerWessels. Projectleider Rick de Keijser licht toe hoe veelzijdig de bijdragen van Vic Obdam
Staalbouw B.V. aan de vertrekhal geweest zijn.

Een van dé krachten van het bedrijf is dat ze nog heel veel meer kunnen dan ‘enkel’ het leveren en monteren van
staalconstructies. De Keijser: “Dat maakt ons flexibel en hierdoor nemen we tevens een stuk zorg bij onze klant

weg. Doordat we de complete maatvoering én de coördinatie van meerdere disciplines zelf uitvoeren komen wij
niet voor verrassingen te staan.”

Van engineering tot en met montage

“We konden hier mooi laten zien dat we meerdere disciplines samen kunnen brengen en uitvoeren, vanaf de

engineering tot en met montage. Op dit werk zijn wij namelijk ook verantwoordelijk voor de levering en montage

van de comflorvloeren, dakplaten, trappen en glazen balustrades. Daarnaast hebben wij tijdens de montage van de
staalconstructie zorggedragen voor de montage van de houten dakliggers en de kanaalplaatvoeren.”
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Ruim 100 ton staal en
circa 4000 stalen bouten
zijn verwerkt in de
staalconstructie van de
nieuwe vertrekhal.
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Tijdens de bouwperiode
moest het vliegveld
‘gewoon’ blijven
functioneren.
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Aluminium en staal voor The Hague
Airport
De uitbreiding van Terminal 1 van Rotterdam The Hague Airport is in volle gang en daarmee ook de werkzaamheden
van JM van Delft & zn. Deze gevelbouwer produceert en monteert niet alleen de grote glazen aluminium gevel aan
de buitenkant, maar ook diverse stalen kozijnen en aluminium automatische schuifdeuren aan de binnenkant van
de terminal.“Na een lange voorbereidingsperiode hebben wij een vliegende start gemaakt met onze werkzaam-

heden aan dit project”, vertelt Albert Emmers, projectleider bij JM van Delft & zn. “De nieuwe aluminium buiten-

gevel met grote glasvlakken en de glazen automatische schuifdeuren naar de diverse gates creëren veel lichtinval
en geven de bezoekers een ruimtelijk gevoel. Daarnaast zorgen onze hoge stalen kozijnen voorzien van glas met
explosie werende folie en veiligheidsnetten voor een goede security doorgang ”, aldus Emmers.
Fijne samenwerking

Tijdens de uitbouw van de bestaande terminal gaat, dankzij diverse aanpassingen, de dagelijkse gang van zaken

gewoon door. “Bij JM van Delft & zn zijn wij wel gewend om te werken met een strakke planning en dankzij de fijne
samenwerking met onze opdrachtgever VolkerWessels zijn onze werkzaamheden nog voor de bouwvak klaar.”

jmvandelft.nl
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Nauwe samenwerking
met de klant en met
alle andere partijen is
een voorwaarde om een
project als dit te kunnen
doen.

Uitzwaaiers kunnen hun familieleden
in de vertrekhal zien via een glasconstructie. Er komen 2 dakterrassen,
zodat zowel vertrekkende passagiers
heel ontspannen aan hun vlucht kunnen
beginnen en bezoekers koffie kunnen
komen drinken met een fantastisch
uitzicht. Het aantal gates gaat van 8 naar
11. En er is flink geïnvesteerd om de
efficiency ook in de toekomst te kunnen
voortzetten. De bagage-afhandelingsruimte is in 2017 al uitgeplaatst en een
factor 7 keer groter geworden, zodat er
snel en veilig gewerkt kan blijven
worden en bovendien toekomstbestendig.”

Harmonisch geheel
De oude vertrekhal verdwijnt niet, maar
wordt gerenoveerd en vormt een
harmonisch geheel met de nieuwbouw,
ook qua uitstraling. Het ambitieuze
project is inmiddels vergevorderd. “Het
Centraal Securityfilter is al sinds
december 2019 operationeel.

‘Kenmerkend voor dit
vliegveld is ook onze
innovatiekracht’
Het dak en de glaswanden van de
nieuwe hal worden momenteel

afgewerkt, waarna de in- en afbouw kan
worden gestart. We verwachten in de
loop van dit jaar het project helemaal te
kunnen afronden.” Hoe de situatie rond
het coronavirus zich ook gaat ontwikkelen, het vliegveld bereidt zich volop voor
op wat nodig is om zijn passagiers straks
weer snel en prettig te kunnen ontvangen. De nieuwe vertrekhal op Rotterdam
The Hague Airport wordt eind dit jaar in
gebruik genomen.

Lichter, ruimer en
persoonlijker
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Straks staat er een prachtige
nieuwe terminal waar
Rotterdam The Hage Airport
weer jaren mee vooruit kan.
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Restauratie en
hoogwaardige
utiliteitsbouw
Onze specialisaties zijn:
Restauratiewerk
• Gevelherstelwerk, injecteren scheuren en
ornamenten met kalkgebonden injectiemortel
• Monumentaal betonherstel en aanpak
condensatieproblematiek
• Monumentale plafonds restauratie, fixeren met RVS
schroeven en ringen, verfvrij maken van lijstwerk en
ornamenten
• Nieuwe rieten plafonds maken met kalkmortel raap
en afwerklaag
• Saneersystemen aanbrengen
Aanpak vochtproblematiek
• Onderzoek en advies betreffende optrekkend vocht,
kelderlekkages en condensatievocht
• Uitvoering compleet van aanbrengen vochtregulerende kelder- en saneersystemen, inclusief
bikwerk en sauswerk

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

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

Industriebouw • mei 2020 • 16

De nieuwe vertrekhal op
Rotterdam The Hague
Airport wordt eind dit
jaar in gebruik genomen.

Opdrachtgever
Rotterdam The Hague Airport,
Rotterdam
Architect
Moen & Van Oosten Architecten,
Rotterdam
Installatietechnisch adviseur
DWA Installatie- en Energieadvies,
Gouda
Constructeur
Pelecon structural engineers, Gouda

Hoofdaannemer
VolkerWessels Bouw B.V., Amersfoort

Vloeren
Michels Parketvloeren B.V., Wijchen

Installateur
Engie Service Nederland N.V., Bunnik

Bouwprogramma
Uitbreiden en verbouwen terminal /
vertrekhal luchthaven Rotterdam The
Hague Airport

Gevelbekleding
JM van Delft, Drunen
Tegelwerk
TGLS, Nieuwegein

Bouwperiode
Januari 2018 – juni 2020

Staalbouw
Vic Obdam Staalbouw BV, Obdam
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Kwaliteit is het kernwoord
in onze bedrijfsvoering

Je kunt beter
een vliegveld
dan beneveld
betegelen
TGLS Tegelwijsheid

TGLS regelt en betegelt
Tegelwerk en ondervloeren voor retail,
food, automotive en utiliteitsbouw.
Van klein tot groot en van uitdagend
tot ogenschijnlijk onmogelijk.
Michels Parketvloeren BV | Bijsterhuizen 24-31 | 6604 LK Wijchen
024 - 3446535 | info@michelsparket.nl | www.michelsparket.nl

www.tgls.nl

Michels Parketvloeren maakt het
exact naar wens
Parketvloeren, buitenparket, trappen, wanden en zelfs plafonds, sinds ruim 20 jaar levert en bevestigt Michels

Parketvloeren uit Wijchen ze. Al het houtwerk is altijd PEFC- of FSC-gecertificeerd. Voor de nieuwe vertrekhal van
Rotterdam The Hague Airport staan de werkzaamheden van Michels Parketvloeren op het punt van beginnen.

“Op de vertrekhal komen twee dakterrassen. Wij gaan er bankirai-terrasdelen leveren en aanbrengen, een kleine
700 vierkante meter inclusief een 100 m2 accoya buitenplafond,” licht mede-eigenaar John Vos toe, al vanaf de

oprichting samen met Chris Koets de drijvende kracht achter dit bedrijf. Bankirai is een zeer sterke, weersbesten-

dige houtsoort. “Tevens zullen we in de nieuwe aankomst- en vertrekhal een lariks plafond leveren en aanbrengen
van ook circa 700 m2. Alle houtsoorten die we gebruiken uiteraard onder FSC-keurmerk.”
Van ontwerp tot afwerking

Hoe gaat Michels Parketvloeren te werk? “We maken samen met onze klanten de ontwerpen en doen vervolgens

zelf de inkopen. We zorgen ervoor dat onze klanten precies krijgen wat ze graag willen en dat ze er geen omkijken

naar hebben.” Die klanten komen uit heel Europa. “We maken vloeren, buitenparket, wanden, trappen en plafonds
in musea, scholen, theaters, kantoren, maar bijvoorbeeld ook voor de retail.” Bekende ketens als The Sting, A Mac
etc. maken al vele jaren graag gebruik van de vaardigheden en knowhow van Michels Parketvloeren.
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Subtiele, antracietgrijze vloer als
sfeerbepaler
Bepalend voor de rustige, stijlvolle sfeer van de nieuwe vertrekhal van Rotterdam The Hague Airport is ongetwijfeld
de in subtiele patronen gelegde antracietgrijze tegelvloer, geschikt voor jarenlang intensief gebruik en geleverd en
aangebracht door TGLS.

Projectleider Joop Goedhart: “Het zijn 90x90 cm Mosa-tegels met kleurcode 5104V.” De tegelaannemer heeft ook

de egaliseerwerkzaamheden en de zandcementdekvloeren aangebracht; alles gaat en staat met een goede basis.
Gewoon Superschoon™

TGLS levert projecten geheel afgewerkt op “tot en met de laatste voeg”. Gewoon Superschoon™ dankzij een

zogeheten 0-beurt die de cementsluier en ander hardnekkig bouwvuil verwijdert. Het bedrijf realiseert in heel

Nederland, maar ook in België, Luxemburg en Duitsland tegelvloeren van vaak zeer grote afmetingen en bestemd
voor jarenlang, intensief gebruik.
Flexibel

“We kijken bij iedere opdracht wat voor elke specifieke bestemming de beste oplossing is. Omdat we over een groot
netwerk van specialisten beschikken, kunnen we daarbij heel flexibel zijn.” Een vertrekhal van een vliegveld, dat

al die tijd gewoon operationeel bleef, is natuurlijk extra bijzonder, alleen al qua logistieke uitdaging. “Ik kijk heel

goed terug op de samenwerking met de aannemer. Als wij komen moet de vloer uiteraard leeg zijn. We hebben dat
uitstekend, steeds in fases, kunnen afstemmen.”

De vertrekhal is voorzien
van duurzame en veilige
installaties.
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Bepalend voor de rustige,
stijlvolle sfeer van de
nieuwe vertrekhal is de in
subtiele patronen gelegde
antracietgrijze tegelvloer.
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De nieuwe vertrekhal
wordteen prettig gebouw
met veeldaglicht, waar
passagierszich op hun
gemak voelen.
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Aan boord voor duurzame en veilige installaties
Rotterdam The Hague Airport heeft
grote ambities op het gebied van
duurzaamheid. De komst van de
nieuwe vertrekhal is daarom volop
aangegrepen om een aantal flinke
stappen te zetten, in nauwe
samenwerking met aannemer
VolkerWessels en technisch
dienstverlener ENGIE Services.
Projectleider Edwin van den Oosten
van ENGIE Services West licht toe
hoe de diverse door hen gerealiseerde installaties zullen zorgen
voor flinke energie- en kostenbesparingen.
Van den Oosten: “We hebben voor de
vertrekhal de elektrische installaties
ontworpen en geleverd en ook de
werktuigbouwkundige installaties
geleverd.” Daarnaast realiseerde ENGIE
alle systemen ten behoeve van fire &
safety en de sprinklerinstallaties. “Alles
wat nodig is voor brandpreventie en
ontruiming zou je dus kunnen zeggen.”
Het bedrijf wordt steeds vaker ingeschakeld om niet alleen installaties te realiseren, maar vooral ook om creatieve en

innovatieve oplossingen te ontwerpen.
De enorme expertise van de engineers
afdeling stelt bedrijven in staat om
stappen te zetten in hun verduurzamingsagenda.

Wensen van de gebruiker
“Opdrachten beginnen altijd met
klantvragen, met specifieke wensen. Een
van de wensen hier was om alle
verlichting in de vertrekhal automatisch
uit te laten schakelen als er niemand
is. Op jaarbasis bespaart dat natuurlijk
enorm veel energie.” Een ander
voorbeeld was de wens om het
decentrale noodverlichtingssysteem te
centraliseren. “Nu kan het beheer
daarvan veel gerichter plaatsvinden en
het is minder arbeidsintensief.” Naast
het door RTHA aangelegde extra noodaggregaat is er ook een UPS aangelegd voor
de hele terminal.

Soepele samenwerking
De samenwerking tussen Rotterdam The
Hague Airport, VolkerWessels en ENGIE
loopt gesmeerd. “We weten elkaar heel
makkelijk en snel te vinden en lossen

tegenvallers snel op. Ik merk ook dat de
mannen op de werkvloer elkaar goed
weten te vinden. Ik vind dat een groot
compliment voor de opdrachtgever.”

‘We blijven aan boord, we
blijven ontzorgen’
Technisch dienstverlener ENGIE
Services maakt onderdeel uit van ENGIE
Nederland. “We werken samen met veel
grote partijen voor heel uiteenlopende
opdrachtgevers in de zakelijke markt.”
Naast de advisering, het ontwerpen en
de realisatie van techniek verzorgt men
ook het onderhoud en beheer. “Dat doen
we ook bij de installaties van RTHA. We
blijven dus aan boord, we blijven
ontzorgen!”

Alles wat nodig is
voor brandpreventie
en ontruiming
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Het ontwerp van Moen & Van
Oosten Architekten voorziet in
een compact gebouw met korte,
duidelijke looplijnen.

Rotterdam The Hague Airport
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krijgt nieuwe brandweerkazerne
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De zonnepanelen op het
dak en de mossedumdaken
zijn goed zichtbaar.
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Rotterdam The Hague Airport
is al langere tijd bezig met een
grootscheepse verbouwing.
Zo wordt o.a. de terminal flink
onder handen genomen. Ook de
bestaande brandweerkazerne op
het terrein is toe aan vervanging.
In het najaar van 2020 moet deze
gereed zijn.
Er is uiteraard goed nagedacht over de
locatie van de nieuwe brandweerkazerne. Brandweervoertuigen moeten
binnen 3 minuten overal op het
landingsterrein ter plaatse kunnen zijn.
Daarnaast geldt dat de brandweerlieden
hun voertuigen vanuit het hele gebouw
binnen 30 seconden moeten kunnen
bereiken. Het ontwerp van Moen & Van
Oosten Architekten voorziet dan ook in
een compact gebouw met korte,
duidelijke looplijnen.

‘Brandweervoertuigen
moeten binnen 3 minuten
overal ter plaatse zijn’
Twee delen
“De brandweerkazerne is 24/7 bemand”,
vertelt Bernhard van Houwelingen van
De Vries en Verburg Bouw, die als
hoofdaannemer optreedt bij dit project.
“Het gebouw is opgedeeld in 2 delen.
De remise, waar de brandweervoertuigen zijn opgesteld en waar tevens
een technische ruimte en opbergruimten
te vinden zijn. En daarnaast een gedeelte
waar op de begane grond o.a. een
sporthal, fitnessruimte, kantoren,
kleedkamers met douches en toilet en
leslokalen gevestigd zijn, en op de
verdieping de slaapvertrekken en
verblijfsruimten - inclusief keuken en
kantine - voor de brandweerlieden.”

Duidelijk herkenbaar
“Er is een duidelijke fysieke scheiding
tussen beide delen. De uitrukgarage zit
aan de airside, de niet-publieke zone van
de luchthaven. Deze is voorzien van een
toegangscontrolesysteem.” De afzonderlijke delen zijn ook vanaf de buitenkant
herkenbaar. De gevel van de remise is
vooral gesloten; een lichtdoorlatende
gevel bij de overhead deuren en
sheddaken zorgen voor voldoende
daglicht.
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www.devriesverburg.

ONTWIKKELEN

BOUWEN

SERVICE EN
ONDERHOUD

BOUWEN OP KARAKTER

Via de overheaddeuren kunnen
de brandweerwagens de
remise snel verlaten.
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Monoliet afgewerkte
betonvloer
Mels Renes Betonvloeren is verantwoordelijk voor
het storten en afwerken van de betonvloer in de
brandweerkazerne van Rotterdam The Hague

‘de regisseur van uw bouwproject’
We adviseren, ontzorgen en begeleiden opdrachtgevers bij het
ontwerp, voorbereiding, uitvoering of facilitaire beheer en onderhoud

Airport. In de remise is gekozen voor een

duurzame, monoliet afgewerkte vloer (814 m2).

Base Consultancy | Prisma 16 | 2495 AR Den Haag | Tel. 070 30 30 454
info@base-consultancy.nl | www.base-consultancy.nl

“Deze vloer in de uitrukgarage is geïmpregneerd

met een transparante vloeistof, Ashford Formula”,

wat noodzakelijk is gezien het intensieve gebruik.

De uitvoering in
vertrouwde handen

permanent stofvrij, harder, slijtvaster en

Zeker bij een niet alledaags project als de bouw

bovendien sterk gereduceerd is.” Om de gewenste

luchthaven is het een must om een extra paar

Wouda sprake zijn van een gedegen voorbereiding

uitvoering. Base Consultancy trad dan ook op als

vertelt Coen Wouda. “Dit product geeft

bescherming van buitenaf voor de lange termijn,
De behandeling zorgt ervoor dat de vloer

stootvaster is en dat de vloeistofindringing

van een nieuwe brandweerkazerne op een

kwaliteit te kunnen leveren, moet er volgens

ogen en oren rond te hebben lopen gedurende de

en tijdige afstemming tussen aannemer,

directievoerder én toezichthouder om het geheel

betoncentrale en vloerenbedrijf.

in goede banen te leiden.

“Het luistert nauw om te komen tot een super

“In dit project waren er redelijk specifieke eisen

was het zaak de logistiek zo te regelen dat we zorg

custom made is”, vertelt directeur Paul den Heijer.

beton. Dankzij een uitstekende onderlinge samen-

personeel stonden voorop. Waar we als directie-

leveren voor een betonvloer waaraan hoge eisen

architect, opdrachtgever en aannemer, zorgen we

strak resultaat. Gezien de streng beveiligde locatie

waaraan moest worden voldaan, waardoor veel

konden dragen voor een continue aanvoer van

“Veiligheid en comfort voor het brandweer-

werking konden we een perfecte eindafwerking

voerder een verbindende rol spelen tussen

werden gesteld.”

er als toezichthouder voor dat de werkzaamheden

volgens het bestek verlopen om te waarborgen dat
de gewenste kwaliteit ook daadwerkelijk wordt
behaald”.

Gedragen oplossing

Doordat dit een uniek project betreft met onderdelen die niet vaak voorkomen of speciale eisen
hebben, duurt het soms langer om tot een door

iedereen gedragen oplossing te komen. We mogen

echter trots zijn dat we er als team in zijn geslaagd
tot zo’n mooi eindresultaat te komen.”
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Een van de 3 crashtenders die
een plek krijgen in de remise.

Industriebouw • mei 2020 • 30

Industriebouw • mei 2020 • 31

Brandweerkazerne Rotterdam The Hague Airport • Rotterdam

Op het buitenterrein is
een sportkooi gebouwd.

De gevels van het verblijfsgedeelte zijn
juist helemaal transparant vormgegeven.
Ook het buitenterrein wordt aangepakt;
hier komt een buitensportkooi en een
stuk verharding voor de sneeuwvloot
van de luchthaven.

Gasloos en energiezuinig
Duurzaamheid heeft volop de aandacht.
Zo is het pand geheel gasloos, het is
aangesloten op warmtepompen. Ook de
overige installaties zijn zo
energiezuinig mogelijk vormgegeven.
“Daarnaast komen op de sheddaken aan
de gesloten zijde zonnepanelen te
liggen. Er komt bovendien een
mossedum dakbedekking.” Deze vangt
fijnstof weg en zorgt tegelijkertijd voor
een constante binnentemperatuur.
“Bijzonder is verder de kasgevel die we
aan de voorzijde hebben aangebracht.
Tussen deze kasgevel en de echte gevel
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vindt luchtophoping plaats. Die lucht
kan dankzij dit ingenieuze systeem in
de winter worden gebruikt om het pand
te verwarmen en in de zomer om het
pand te koelen.” Voor de 3 crashtenders, de zware blusvoertuigen waar de
brandweerlieden gebruik van maken bij
vliegtuigbranden, wordt in de garage een
aparte afzuiging gecreëerd zodat er zo
min mogelijk uitlaatgassen in de remise
komen.

‘We moeten ons werk
afstemmen op wat er op
de luchthaven gebeurt’
Zorgvuldige planning
“Het is een uitdaging om de alarmsystemen van de nieuwe brandweerkazerne en de luchthaven goed met

elkaar te laten communiceren.
Verder moeten we onze werkzaamheden
optimaal afstemmen op wat er op de
luchthaven gebeurt. Al onze kraan- en
hijsstellingen zijn voorzien van een rode
lamp en een wit-rood geblokte vlag
zodat ze ten allen tijde zichtbaar zijn.
Bij kraaninzet moeten we eerst
toestemming vragen, middels een
werkvergunning, en een kraan moeten
we binnen een half uur plat kunnen
leggen in geval van een calamiteit. Dit
alles vraagt om een zorgvuldige
planning. Gelukkig zijn we het gewend
om op luchthavens te bouwen dus dat
komt wel goed!”

Duurzaam
ontwerp mét
karakter

‘Low-tech en fraai
door eenvoud’
Klimaatgevels zijn de laatste tijd sterk in opkomst.
Het meest uitgebreide assortiment straatmeubilair van
Nederland en België
SKWshop.nl | Heresingel 28a | 9711 EV Groningen
info@skwshop.nl | (+31) 050-2806970

Allicon Aluminium Lichtconstructies heeft de

brandweerkazerne van Rotterdam The Hague

Airport voorzien van glasgevel als onderdeel van

een trombewand, die niet alleen duurzaam is maar
het pand ook nog eens karakter geeft.

Multifunctionele
sportkooi

“We zijn door de architect al in een vroeg stadium
betrokken bij het project zodat we konden

meedenken in de detail engineering”, vertelt

Jorien Boer. “De transparante glasgevel zit met een
luchtspouw van 20 centimeter voor de bouwkun-

SKWshop uit Groningen heeft buiten de kazerne

dige wand voorzien van zonnecollectoren. Onderin

brandweer én de luchthaven gebruik van kunnen

bovenin bestuurbare roosters, waardoor een na-

grote sportkooi van 22 meter lang, 14 meter breed

bewand genereert hierdoor zowel warm water als

een sportkooi gemaakt waar medewerkers van de

de glasgevel zitten permanent open roosters,

maken om fit en gezond te blijven. “Het is een

tuurlijke zonneschoorsteen ontstaat. Deze trom-

en 4 meter hoog”, vertelt Nynke de Jong van

warme lucht.”

landingsbaan, is hij voorzien van een

Hoogwaardige gevel

worden beoefend; voetbal, basketbal, volleybal

te plaatsen. Dit project laat echter zien dat je ook

palen aangebracht. De ondergrond bestaat uit

velconstructie met een hoge energieprestatie kunt

Het logo van de brandweer op de middenstip

sieve zonne-energie het gebouw in. Daarnaast is

voor ons om aan mee te werken!”

gevel gerealiseerd waar duurzaamheid, energieop-

SKWshop. “Gezien de locatie, vlakbij een

netoverspanning. Er kunnen verschillende sporten

We zijn zeker in staat om meer innovatieve gevels

en tennis. Voor de laatste twee zijn uitneembare

met een relatief basic, ‘low-tech’ systeem, een ge-

duurzaam multiplay kunstgras van 24 mm hoog.

behalen. Dit type wandconstructie haalt veel pas-

maakt het helemaal af. Al met al een mooi project

er dankzij de detail engineering een hoogwaardige
brengst en architectuur zijn samengebracht.”

Buiteninrichting

SKWshop levert alle mogelijke producten voor de
buiteninrichting (straat, plein, park,

Voor unieke overkappingen

sportaccommodaties), waaronder ook rook- en
fietsoverkappingen en kantoorunits.

Voor unieke glasgevels en
glasoverkappingen
Met de innovatieve glasconstructies
van Allicon verandert een overkapte
binnenruimte in een schitterend licht
atrium met een perfect leefklimaat.

Allicon Aluminium

T

0174 63 80 10

Lichtconstructies

E

info@allicon.nl

Kwintsheul

W www.allicon.nl
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OP ONS KUN
JE BOUWEN

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

WWW.PELECON.NL

Pelecon_adv_Vakblad industriebouw_apr20_93x137.indd 3
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Veilig en optimaal geconstrueerd
Pelecon uit Gouda doet al meer dan 20 jaar het constructiewerk voor Rotterdam The Hage Airport (RTHA).
Momenteel is het adviesbureau o.a. verantwoordelijk voor de constructie van de brandweerkazerne.

“We hebben ons uiterste best gedaan om, met respect voor het ontwerp van Moen & van Oosten Architecten en
puttend uit onze brede ervaring, te komen tot een zo optimaal en mooi mogelijk constructief ontwerp voor de
brandweerkazerne”, vertelt Piet Peters van Pelecon.
Afzonderlijke brandcompartimenten

“Het gebouw bestaat uit 2 delen; de remise en het gedeelte met verschillende verblijfsruimten. De constructie
bestaat uit een staalskelet, stalen dak- en gevelbeplating, betonnen vloeren op de eerste verdieping en een in

het werk gestorte fundering op de begane grond.” In totaal is maar liefst 120 ton staal in het pand verwerkt. “Om

brandoverslag tegen te gaan, zijn afzonderlijke brandcompartimenten gecreëerd. Verder hebben we meegedacht in
de detaillering van de staalconstructie zodat deze geluidstechnisch zo min mogelijk problemen gaat geven. Tevens
hebben we verschillende milieuvriendelijke en energiebesparende maatregelen ingepast in het ontwerp.”
Toetsende rol

“We hebben ook een controlerende rol in dit project. Zo toetsen we of de materialen die toegeleverd worden door
leveranciers, wel voldoen aan alle eisen. Daarnaast controleren we ter plekke op de bouwplaats zelf of er op

belangrijke onderdelen daadwerkelijk gebouwd wordt conform de door ons geleverde werktekeningen. We laten
niets aan het toeval over.”

In totaal is maar liefst
120 ton staal in het
pand verwerkt.
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ELEKTROTECHNIEK

KLIMAAT

SANITAIR

ADVIES

ONTWERP

UITVOERING

WIJ REGELEN ALLES VAN A TOT Z VOOR IEDER INSTALLATIEPROJECT!

Het pand is dankzij
warmtepompen geheel
gasloos en de installaties
zijn zo energiezuinig
mogelijk vormgegeven.
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‘We gaan niets uit de weg’
Van Rennes Elektro- en Installatietechniek uit Klaaswaal verzorgde de installaties voor de nieuwe

brandweerkazerne van Rotterdam The Hague Airport. Daarbij gaat het zowel om de elektrotechnische als de

werktuigbouwkundige installaties. “Juist in de combinatie van beide disciplines ligt ook onze kracht”, vertelt Dave
van der Splinter, projectleider Meet- & Regeltechniek.

Van Rennes heeft vanaf het begin meegedacht over de best passende uitwerking van de installaties. Vooral de

e-installaties vormden een uitdaging. Specifiek het toegangscontrolesysteem en de noodzakelijke koppelingen met
de alarmsystemen van de toren en havendienst van de luchthaven onderling. “We hebben noodstroomvoorzieningen aangebracht, zoals aggregaten en een UPS, waardoor de betrouwbaarheid is gewaarborgd.”
Warmtepompen

Het pand is voorzien van diverse warmtepompen, waarmee je kunt verwarmen én koelen. Er is gekozen voor
elektrische Ecodan lucht/water warmtepompen van Mitsubishi Electric, die aangesloten zijn op de vloer-

verwarming. “Hiermee kunnen we 24/7 het klimaat inpandig borgen naar de wensen van de eindgebruiker.”
Uitgebreid testen

Van Rennes heeft al eerder aan een brandweerkazerne gewerkt. Maar het feit dat het nu om zo’n grote kazerne op

een luchthaven gaat, maakt het uniek. “Alle installaties zijn uitgebreid getest. Zeker bij een brandweerkazerne moet
je zeker weten dat alles goed functioneert.”

Installatiebedrijf Van Rennes is sinds 1956 een gevestigde naam binnen de Hoeksche Waard. Zij zijn gericht op
totale ontzorging voor de opdrachtgever. Inmiddels uitgegroeid tot ruim 100 fte, opgedeeld in diverse teams,
zorgen zij met een persoonlijke aanpak ervoor dat alle installaties aansluiten op uw bedrijfsmodel.
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Hoog afwerkingsniveau raam- en gevelbouw
Wijnveen Aluminiumbouw, een specialist op het gebied van innovatieve raam- en gevelelementen, heeft de nieuwe
brandweerkazerne van Rotterdam The Hage Airport voorzien van o.a. aluminium vliesgevels, kozijnen, schuifpuien
en een 5-tal lichtstraten.

“Alle kozijnen en vliesgevels zijn zoals altijd door onszelf geproduceerd in onze eigen werkplaats”, vertelt Pieter-Bas
Bovee van Wijnveen Aluminiumbouw. “De montage is gebeurd door een van de vaste montagebedrijven waar we
mee samenwerken.”
Veel lichtinval

“Op de begane grond is gekozen voor een vliesgevelsysteem (Schüco FWS 50 SI), op de eerste verdieping zijn

kozijnen (Schüco AWS 75 SI+) aangebracht. Bij beiden zijn er ventilatieramen, klapramen, in verwerkt. Deze zijn
kenmerkend voor de ontwerpen van Moen & van Oosten Architecten. Zowel de vliesgevels als de kozijnen zijn
thermisch optimaal geïsoleerd. Daarnaast zijn ze geluidwerend om het omgevingslawaai zoveel mogelijk te
dempen. Op het dakterras op de eerste verdieping zijn 2 schuifpuien (Schüco ASS 70 HI) geïnstalleerd. Deze

beschikken over een mooi slank design. Op het dak zijn bovendien 5 lichtstraten aangebracht. En de schuifpuien

en klapramen worden nog voorzien van een hor.”hebben we verschillende milieuvriendelijke en energiebesparende
maatregelen ingepast in het ontwerp.”
Een mooi geheel

“We zijn in week 43 2019 gestart met de eerste werkzaamheden. Daarmee was het een uitdaging om alles tijdig

wind- en waterdicht te krijgen. Bijzonder is verder het hoge afwerkingsniveau, met allerlei leuke details. Dat maakt
het een mooi geheel.”

Bijzonder is het hoge
afwerkingsniveau van
o.a. de gevels.
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‘We streven naar 100% bronafzuiging’
Overlander uit Zeewolde voorzag al meer dan 1.800 hulpverleningsvoertuigen (brandweer, ambulance) van

uitlaatgasafzuiging met een automatische ontkoppelsysteem. Hetzelfde deden ze bij de nieuwe brandweerkazerne
van Rotterdam The Hague Airport.

“In dit geval hebben we 2 verschillende systemen gemonteerd”, vertelt technisch directeur Dennis Brünings. “Voor

de 2 ‘gewone’ brandweerwagens, waar de uitlaat zich aan de zijkant bevindt, is gekozen voor het flexibele SBT-Truck
Side Adapter railsysteem. De afzuigslang wordt hierbij met een magneet aan het voertuig bevestigd. Zodra het
voertuig start, start automatisch de ventilatie en wanneer hij de kazerne verlaat, wordt hij automatisch
ontkoppeld.”
Railsysteem

Voor de 3 enorme crashtenders is het Overlander AS-440 railsysteem geschikter omdat de uitlaat zich aan de

bovenkant bevindt. “Handmatige bevestiging is hierbij geen optie, dus we hebben per crashtender een railsysteem
gemonteerd, met een afzuigbak die meteen aangesloten wordt op de wagen zodra deze de remise inrijdt. Bij het
uitrijden volgt de afzuigbak de uitlaat van het voertuig en koppelt automatisch los bij de deur.”
Nauwgezette montage

“De constructie van het geheel luistert nauw omdat het railsysteem gekoppeld zit aan een rijdend object. Met

beide systemen worden de uitlaatgassen, tegenwoordig veelal fijnstof, optimaal afgezogen. Mocht de concentratie

in de remise om wat voor reden dan ook toch te hoog worden, dan springt het centraal afzuigsysteem automatisch
bij maar dat zal vanwege oplossingen van Overlander weinig tot niet voorkomen.”

Voor de crashtenders
is een railsysteem
geïnstalleerd voor de
uitlaatgasafzuiging.
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OVERLANDER KOESTERT
DE LUCHT DIE U INADEMT

Blootstelling aan dieselrookgassen kan de gezondheid van u en uw personeel
ERNSTIG BEDREIGEN. De uitlaatgassen verspreiden zich naar ruimtes waar
werknemers eten, slapen & verblijven. Het is dan ook van essentieel belang
om voor gezonde en veilige werkomstandigheden te zorgen.

Overlander is gespecialiseerd in afzuigsystemen voor brandweervoertuigen
en hulpdiensten, 100% bronafzuiging door middel van diverse verschillende
systemen voor elk type voertuig en uitlaat.

OVERLANDER, UW WERKPLAATSINRICHTER
Morseweg 2 Zeewolde
+31 (0)36 52 19 200
info@overlander.nl

WWW.OVERLANDER.NL

Opdrachtgever
Rotterdam The Hague Airport,
Rotterdam

Installateur
Van Rennes Elektro- en
Installatietechniek, Klaaswaal

Architect
Moen & Van Oosten Architecten,
Rotterdam

Aluminium kozijnen en
vliesgevels
Wijnveen Aluminiumbouw BV,
Wageningen

Hoofdaannemer
De Vries en Verburg Bouw B.V., Stolwijk
Constructeur
Pelecon structural engineers, Gouda
Bouwkundig adviseur
Base Consultancy BV, Den Haag
Staalconstructie
Van Den Brink Staalbouw, Barneveld

Gevelbekleding en dakplaten
Metal Bouwkonsort BV, Lopik
Werkplaatsinrichting
Overlander, Zeewolde
Lichtdoorlatende gevelbekleding
Rodeca Systems BV, Alphen aan de Rijn
Dakbedekking
Hollanddak BV, Waalwijk

Buiteninrichting
SKW shop, Groningen
Aluminium lichtconstructies
Allicon Aluminium Lichtconstructies BV,
Kwintsheul
Monolithisch afwerken beton
Betonbedrijf Renes BV, Stolwijk
Bouwprogramma
Brandweerkazerne (3 bouwlagen)
Bouwperiode
Juni 2019 – juli 2020
Oppervlakte
2.365 m2
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Buko Bouwsystemen bouwt

Naar verwachting
wordt het Albeda
College in augustus
2020 opgeleverd.
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bijzonder schoolgebouw
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Wie de naam BUKO Huisvesting hoort, denkt waarschijnlijk direct aan de tijdelijke huisvesting, keten en loodsen
die het bedrijf levert en plaatst. Maar een van de werkmaatschappijen van de onlangs door Algeco overgenomen
holding, BUKO Bouwsystemen uit Vuren, timmert ook aan de weg op het gebied van de permanente bouw, en
dan voornamelijk die van scholen. Op Rotterdam The Hague Airport bouwt BUKO Bouwsystemen een in het oog
springend pand voor de luchtvaartopleidingen van het Rotterdamse Albeda.
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In de grote vide komt een gigantisch
model van een vliegtuig te hangen,
van buitenaf zichtbaar door de 4
verdiepingen hoge vliesgevel.

Wie het gebouw straks nadert, kan er
niet omheen; hier draait het om
luchtvaart. In de grote vide hangt dan
namelijk een gigantisch model van een
vliegtuig, van buitenaf zichtbaar door
de 4 verdiepingen hoge vliesgevel. Het
vormt de eyecatcher van de school, die is

opgebouwd uit een theoriedeel met
restaurant en een praktijkdeel, dat
toepasselijk ‘de hangar’ genoemd wordt.
Het wordt een duurzaam, all-electric
gebouw met onder meer zonnepanelen
en een met naastgelegen panden
gedeelde wko-installatie.

Het praktijkgedeelte
wordt toepasselijk
‘de hanger’ genoemd
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Complete ruwbouw in
3 weken klaar
130.000 kilo staal, prefab betontrappen en ruim
4.000 m2 kanaalplaten construeerde en

monteerde Akker Metaal in nauwelijks 3 weken

tijd voor het nieuwe schoolgebouw op Rotterdam
The Hague Airport. In verband met de brandwe-

rendheid werden de stalen kolommen gevuld met
beton.

TGO trekt samen
op met Buko
Bouwsystemen
TGO Technische Installaties BV uit Hengelo
verzorgt bij de bouw van het nieuwe

schoolgebouw voor Albeda de werktuigbouw-

kundige installaties. Het is bepaald niet voor het
eerst dat TGO samenwerkt met BUKO

Bouwsystemen. In 2009 nam het Systall
Technische Installaties over, destijds het

installatiebedrijf van BUKO. Sindsdien voeren beide
bedrijven jaarlijks meerdere projecten samen uit.
TGO heeft vestigingen in Hengelo (TGO Oost) en

Giessen (TGO West). Voor de luchtvaartschool op
Rotterdam The Hague Airport moest TGO op
detailniveau diverse oplossingen bedenken.
Goede afstemming

“Het plaatsen van de installaties in het vliegtuig

dat boven de entree komt te hangen, vergt de no-

dige aandacht, net als de Mock-Up”, vertelt project-

leider Sjoerd Jansen. “Vanwege de beperkte ruimte,
met name boven de plafonds, hebben we alles heel
goed af moeten stemmen met de overige partijen.
Op technisch gebied is de luchtbehandelingskast
met daarin een regeneratiesectie voor de WKO

het vermelden waard.” Het gasloze gebouw krijgt
verder 2 warmtepompen.
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“Voor ons zijn dit redelijk standaard klussen”, zegt
directeur-eigenaar Arno van den Akker. “We

hebben alle stappen gerealiseerd; van het maken
van de productie-tekeningen tot het produceren,
conserveren en uiteindelijk monteren van het

geheel.” Deze combinatie komt vaker voor. “Onze

relaties kennen onze kracht. Hier zijn we goed in.”
BUKO is een van die vaste relaties. “Zo’n 3 à 4 keer

per jaar werken we samen. Altijd een succes.” Akker
Metaal is gespecialiseerd in de productie en

montage van staalconstructies en daarnaast
toeleverancier van zwaar plaatwerk. Het

vooruitstrevende bedrijf beschikt over een modern
machinepark en heeft veel stappen slim

geautomatiseerd. “Onze lasrobot sturen we
bijvoorbeeld direct aan vanuit ons Tekla

tekenpakket. We zoeken altijd naar de meest

innovatieve, slimme en snelle maatoplossingen.”

Tijdens de bouw is er
uitstekend samengewerkt
tussen alle bouwbedrijven.
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Goede samenwerking
Een trappenhuis verschaft toegang
tot de verschillende verdiepingen.

Voor projectleider Henk Oomen van
BUKO Bouwsystemen is dit laatste een
voorbeeld van de uitstekende samenwerking bij de totstandkoming. De
engineering van het gebouw kwam tot
stand op basis van intensief overleg met
de verschillende disciplines binnen
Albeda en de vormgeving is samen met
de Rotterdamse architect BSA Wim de
Bruijn in detail uitgewerkt. “Een
architect die ontwerpt vanuit de klant
en ook gedurende de bouw steeds
openstaat voor overleg.”

‘Wie het gebouw straks
nadert, kan er niet
omheen; hier draait het
om luchtvaart’
Strakke planning
“Een goede samenwerking tussen alle
partijen is essentieel voor dit project.
In augustus vindt de oplevering plaats,
minder dan een jaar nadat we voor het
eerst de bouwplaats op konden. Zo’n
strakke planning vereist veel
communicatie en afstemming, zeker in
deze tijd waarin het corona-virus voor
extra complicaties kan zorgen.”
Oomen roemt behalve de samenwerking
met wko-installateur Vink ook die met
Arcadis en de diverse adviseurs. Ook de
medewerking van de luchthaven en de
proactieve inzet van de nutsbedrijven
mag niet onvermeld blijven.

Turn-key
Behalve het vliegtuig dat in de entreehal
hangt, kent het ontwerp nog enkele
bijzondere aspecten, die te maken
hebben met de aard van de opleiding.
Zo is er een Mock-Up opstelling, waarin
bijvoorbeeld rookontwikkeling in een
vliegtuig gesimuleerd kan worden, zijn
er incheckbalies en een semiprofessioneel restaurant. “Al die dingen
nemen we direct al in de ruwbouw mee.
Aanvankelijk zou Albeda ze zelf
verzorgen, maar er komt zoveel bij
kijken, dat het een stuk efficiënter is
om ze meteen mee te nemen. Zo leveren
we de school straks in augustus turn-key
op.”
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Onderhoudsvriendelijke
mortelvloeren
Fondo Steentapijt BV uit het Brabantse Oudenbosch is

Bedrijvenweg 7 - 7161 AK Neede
T (0545) 29 13 29 E info@reith.nl

www.reith.nl

een familiebedrijf, dat een uitgebreid scala aan

kunststofvloeren levert en aanbrengt, waaronder
grindvloeren, marmervloeren, mortelvloeren,

gietvloeren en coatings. Alle vloeren kunnen in een
breed gamma aan kleuren geleverd worden en zijn

Duurzame
elektrotechnische
installaties
De gasloze nieuwbouw voor Albeda krijgt

uiteraard duurzame elektrotechnische installaties.
Reith Elektrotechniek uit Neede verzorgt die van A
tot Z, op basis van het ontwerp van adviseur
Nelissen Ingenieursbureau.

Directeur-eigenaar Jeroen Reith is de vierde

generatie die leiding geeft aan het familiebedrijf.

Hij somt op wat er geleverd wordt: “Ledverlichting
inclusief automatische schakelingen, de

brandmeldinstallatie, de zonne-energie installatie
en de laadpalen voor elektrisch vervoer buiten.
Diverse onderdelen kunnen straks op afstand

toepasbaar in diverse ruimten, van woonkamer tot
toilet.

Fondo is regelmatig partner van Buko Bouwsystemen
bij de afbouw van scholen en andere gebouwen. Voor
de luchtvaartschool van het Albeda College op

Rotterdam The Hague Airport brengt Fondo een

coatingvloer aan in een van de ruimtes. Deze coating
is slijtvast, stofvrij, vloeistofdicht en bestand tegen
diverse chemicaliën.
Mortelvloeren

Daarnaast brengt Fondo in de sanitaire ruimtes

mortelvloeren aan, een ijzersterke, 100 % waterdichte
en zeer krasvaste vloerafwerking. Aangegoten

sanitaire plinten met een ronde holling zorgen ervoor
dat de vloer ook in de lastigste hoekjes goed te

reinigen is. Zo vormen deze mortelvloeren niet alleen

een esthetische, maar ook een onderhoudsvriendelijke
vloerafwerking.

uitgelezen worden. We spelen bij het installeren

ook in op de wensen van de klant en op veranderde
inzichten, waardoor in het oorspronkelijke ont-

werp diverse aanpassingen nodig waren, zonder

overigens de basis ervan aan te tasten. Wij werken
al geruime tijd samen met BUKO Bouwsystemen.
Onze kracht is het flexibel inspelen op de wensen

van de klant. Meedenken, zodat we komen tot een
optimaal eindresultaat dat voldoet aan alle
wensen en eisen van de klant.”

Fondo Steentapijt B.V. | Markt 43 | 4731 HM Oudenbosch
Tel: 0165-321184 | E: info@fondosteentapijt.nl | www.fondosteentapijt.nl
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De ruwbouw was in slechts 3
weken klaar.
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Het prachtige, lichte gebouw
wordt straks voorzien van
elektrische rolgordijnen.

Het hele gebouw
ademt luchtvaart.
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Elektrische
rolgordijnen in plaats
van screens
Al sinds 1974 levert en monteert Van Berchum
Zonwering uit Werkendam alle vormen van
zonwering op maat. Tot het brede

www.polybouw.nl

leveringsprogramma behoren screens, rolgordijnen,
uitvalschermen en markiezen, maar bijvoorbeeld
ook rolluiken en garagedeuren voor bedrijven en
particulieren. Bij de nieuwbouw van Albeda op
Rotterdam The Hague Airport verzorgde het
familiebedrijf elektrisch bedienbare
rolgordijnen van het merk Verosol.
Uniek project

“Best wel uniek”, zegt directeur-eigenaar Dirk van
Berchum. “Bij dergelijke projecten valt de keuze
meestal op windvaste, zonwerende screens.

Elektrische rolgordijnen komen niet zo vaak voor.
Zeker gezien de omvang is het daarom wel een

uniek project voor ons.” De keuze voor rolgordijnen
is gemaakt door de architect, om esthetische
redenen.

“Met BUKO als opdrachtgever hebben we al jaren

een prima relatie. Het is ook fijn dat we vroeg bij het
project betrokken werden, om zo te komen tot de
optimale oplossing.”

Wij staan voor u klaar, al 40 jaar lang!
De reputatie laat zich kenmerken door de woorden flexibel en
professioneel maatwerk.
Bruningsstraat 17 | 4251 LA Werkendam | Tel. 0183-504204 | info@vanberchumzonwering.nl
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Opdrachtgever
Albeda College, Rotterdam

Adviseur constructie
Peree Bouwadvies BV, Deventer

Staalconstructie
v.d. Akker Metaal BV, Oss

Bouwmanagement
Arcadis, Rotterdam

Hoofdaannemer
Buko Bouwsystemen, Vuren

W-Installateur
TGO Technische Installaties BV, Hengelo

Architect
BSA Wim de Bruijn BV, Rotterdam

Adviseur W- en E-installaties
Nelissen Ingenieursbureau BV,
Eindhoven

Warmtepompen
Vink Installatie Groep BV,
Roelofarendsveen
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Aluminium vliesgevels
Polybouw Aluminium, Rijssen

Zonwering
Van Berchum Zonwering, Werkendam

Bouwperiode
September 2019 - augustus 2020

Kunststofvloeren
Fondo Steentapijt BV, Oudenbosch

Bouwinformatie
Schoolgebouw met praktijk- en
theorieruimte

Bruto vloeroppervlakte
3.250 m2

Elektrotechnische installatie
Reith Elektrotechniek, Neede
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MFC • Noordwijk

Het combinatiegebouw in
Noordwijk biedt ruimte
voor behandelingen,
recreatie en ondersteuning.
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IB

Tekst: Desiree Scheid
Foto’s: IAA Architecten

Maatpak voor
Centrumgebouw zorgpark
Willem van den Bergh

Clustering van verschillende functies
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Specialist in
vloerafwerking
VLAQ Groep bracht de vloerafwerkingen aan en zat
al vroeg in het bouwteam. “We keken mee bij de

materiaalkeuze en gaven advies over praktische en
technische aspecten”, vertelt bedrijfsleider

Alexander Brandjes. “De juiste toepassingen voor
de juiste ruimte.”

Op de begane grond ligt een betonlook Faroni PU
gietvloer Solid Stone van 11.500 m2. De 500 m2
natte ruimtes zijn voorzien van een kunststof

troffelvloer Faroni Solid Sand, inclusief 600 m1

plintsystemen. In diverse ruimtes zijn daarnaast
750 m2 Faroni twee-laagse expoxy coating
aangebracht in grijstint. Alles is netjes

geëgaliseerd onder de bedekking en tevens ligt er
850 m2 Marmoleum Concrete. De 450 m2

professionele sportvloeren zijn van Pulastic. En

op de verdieping liggen 2.100 m2 tapijttegels van

fabrikant Ege. Een dunne sterke tapijttegel, waarbij
de vloer uiteraard ook is voorzien van een

egalisatie laag. VLAQ Groep vulde de traptreden in

de hal trouwens uit met kunststofmortel en bracht
daaroverheen dezelfde PU gietvloer aan.
Advies

De expertise van VLAQ Groep werd vaak ingezet
voor advies over de verschillende diktes van de

vloerafwerking en de correcte aansluitingen. Zo is
de zandcementdekvloer zwevend ofwel

hechtend aangebracht. Extra aandacht was er ook
voor vloerverwarming en de juiste dilataties bij
diverse verdikkingen en verhogingen.

VLAQ Groep is een landelijk dekkend netwerk van

specialisten met diverse vestigingen. Ze adviseren,
begeleiden en appliqueren al meer dan zeventig
jaar in diverse sectoren. Of het nu gaat om

projectstoffering, dekvloeren, kunststofvloeren,

infra of onderhoud. Alle knowhow in eigen huis,
dus ook snel schakelen op zowel korte als lange
termijn.
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De buitenkant van het gebouw
heeft een vriendelijke, warme
uitstraling door de houten
gevelbekleding.

Al schetsend en ontwerpend met gebruikers vroeg om tafel. De insteek voor een succesvol complex gebouw
met veel functies onder éen dak. Het combinatiegebouw in Noordwijk voor mensen die op het terrein wonen
en werken biedt ruimte voor behandelingen, recreatie en ondersteuning. “We wilden op deze plek wat extra
reuring creëren”, vertelt Henk Gersen van IAA Architecten.
Dat begint al bij de entree; een algemene
centrale ontvangsthal die ook voor een
receptie of kleine activiteiten kan
dienen. En meteen ook de ingang is voor
het restaurant en de supermarkt. De
opvallende ontvangstsbalie is verwerkt
in een gigantisch meubelstuk en loopt
over in de trap naar de verdieping. Hier
zitten vooral ondersteunende kantoorfuncties, met vergaderruimtes die ook
weer uitkomen op de centrale hal.

Sportzaal als kern van gebouw
De gymzaal ligt bewust in de kern van
het gebouw, om een minder fraaie
buitenkant van het gebouw te
voorkomen. Daaromheen liggen alle
andere functies in een logische routing.

Situering en herkenbaarheid zijn zeer
belangrijk. Moeiteloos vinden de cliënten
hier artsen, tandarts en fysiotherapie.
Met behandelruimtes, fysiotherapiezaal,
sporttoestellen en zelfs een therapeutisch zwembad.

‘Invulling van het
centrumgebouw was een
complexe opgave’
Aandacht voor specifieke behoeftes
“Invulling van het centrumgebouw was
door de clustering van functies een
complexe opgave”, geeft Gersen aan.
“Veel verschillende gebruikers en

verzorgers. Om vooraf te achterhalen
hoe iedereen door de dag heen functioneert, gingen we met alle betrokkenen
de diepte in. Na het globale PvE zijn
afzonderlijke behoeftes verder
gespecificeerd. Zo werkt de speciale
schoenmaker bijvoorbeeld in een kuil
op stahoogte terwijl bewoners in hun
rolstoel voor hem zitten. Ook hier
maatwerk dus.“

Beleving van gebruikers
Het materiaal en kleurgebruik zijn
gekozen vanuit de visie van de
zorginstelling. De buitenkant van het
geheel houten gebouw heeft een
vriendelijke en warme uitstraling door
de houten gevelbekleding.
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De trap, balie en trapkast in
één meubelstuk is een echte
blikvanger.

De opvallende ontvangstsbalie
loopt over in de trap naar de
volgende verdieping.
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EeStairs + Centrumgebouw Noordwĳk

Knap staaltje in staal
en hout
Bij binnenkomst in het centrumgebouw valt het
meteen op. De trap, balie en trapkast in één

meubelstuk komt van EeStairs uit Barneveld. “We
zijn een trappenfabrikant met vooral stalen

trappen”, legt projectmanager Johan Floor uit. ”
“Door onze houtafdeling komt daar steeds meer

meubelwerk bij. In dit geval een mooie combinatie
EeStairs heeft een passie voor het
ontwerpen en realiseren van trappen,
uitzonderlĳke trappen. Zeer functioneel
en tegelĳkertĳd een blikvanger in ieder
gebouw. Een combinatie van
verrassende designs en hoogwaardige
materialen.
Neem contact op met
Creative Director, Cornelis van Vlastuin
CvV@eestairs.com / +31 342 405710

van een stalen trap, aan de buitenzijde bekleed

met hout, met tegelijkertijd een kast onder zich
met printerruimte.” De trap loopt een op een

aan de onderzijde door in de ontvangstbalie. Het
meubel was onderdeel van het ontwerp van IAA

architecten. “Samen is veel aandacht besteed aan
de uitvoering. De verschillende materialen, in

diverse donkere tinten, geven een uniek karakter.
Dit prachtig houtwerk maakt dat het van alle

kanten mooi is om naar te kijken, bovendien is het
interieur zo onderdeel van de trap.”
Tot in detail uitgetekend

“Verder leverden we ook een wandkast van 7 bij 7
meter in dezelfde stijl. Geen kleine jongen. We
produceren de zo groot mogelijke delen, in dit

geval de stalen constructie, altijd in onze eigen

fabriek. Vervolgens is deze op locatie neergezet
zodat KBM verder kon. Het houtwerk voor het
meubel is daarna door EeStairs ter plekke

eromheen geplaatst en ook afgespoten. Alles was
van tevoren uitgetekend in BIM. Ook alle

materialen van andere bedrijven. Iedereen wist dus
perfect waar hij aan toe was.”
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Wandafwerking met
specifieke details
De gehele wandafwerking en schilderwerk van het

Centrumgebouw komt van Schildersbedrijf BDS uit
Katwijk. “Als onderdeel van het bouwteam stapten
we al tijdens het voortraject in”, legt
medeoprichter Marco Schaap uit.

“Een wandafwerking met glasvlies en sauzen,
maar ook met heel wat specifieke details. We

behangen met diverse soorten Vescom, niet echt
een huis, tuin en keuken behang. Dit vergt echt
een specialistische en gedetailleerde manier

Blokmakerstraat 7
2222 AD Katwijk
info@schildersbedrijf-bds.nl
www.schildersbedrijf-bds.nl

Nieuw
Adres!

van werken. Het luistert heel nauw in de zin van

aanbrengen. De stroken kunnen niet zomaar tegen

elkaar aan geplakt worden. Banen gaan over elkaar
heen en worden dubbel doorgesneden. De fabriek
produceert een grote rol. Wij brengen daar een

eigen volgorde in banen aan. Die worden om en
om geplakt, dus boven-beneden en dan weer

beneden-boven. Je merkt aan kleurverschil op de
wand direct als het niet goed verwerkt is.
IAA Architecten bedacht dit en door onze

deskundigheid is het zeker onderscheidend.“
Allround schilders

BDS bestaat nu 8 jaar en wordt aangestuurd door 3
allround schilders van oorsprong. Stephan

Barendsma en Marco Schaap zitten niet meer op

de werkvloer, maar regelen al het kantoorwerk. Van
communicatie tot calculatie en financiën. Adri van

Dijk regelt de inkoop van materialen en is nu vooral
meewerkend uitvoerder. “Onze vliegende keep op

de werkvloer die het project ook begeleidt met de
voorman. Dat werkt heel prettig voor iedereen.“
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In tegenstelling tot de omliggende
woonfuncties in gemetselde stenen
gebouwen. Heel helder voor de
cliënten. Net als de duidelijke structuur
aan de binnenkant, waar de kleuren
zijn afgestemd op de gebruikers. In het
restaurant heerst een andere sfeer dan
op kantoor boven, alles draagt bij aan de
beleving van de mensen.

Toegepaste techniek
De combinatie van het duurzaam,
thermisch gemodificeerd hout en de
aluminium kozijnen levert
onderhoudsvrije gevels op.
Zonnepanelen op het dak zorgen samen
met een WKO en ledverlichting voor
een laag energieverbruik. Daarnaast is
het gebouw uitgebreid geëxamineerd

aan de voorkant. Een goed functionerend bouwteam, BIM en een integrale
en gelijkwaardige samenwerking tussen
opdrachtgever ‘s Heeren Loo, bouwer
KBM en ontwerper IAA Architecten. De
weinige verassingen bij bouw en
oplevering tonen aan dat vooraf echt
over alles goed is nagedacht.

Voor een complete beleving
zijn de kleuren binnen
afgestemd op de gebruikers.

Opdrachtgever
Stichting ‘s Heeren Loo Zorggroep Willem van den Bergh, Ermlo
Architect
Architectenbureau IAA, Amsterdam
Hoofdaannemer
Katwijkse Bouwmaatschappij KBM,
Katwijk aan Zee

Schilderwerk
Schildersbedrijf BDS, Katwijk

Bouwprogramma
Multifunctioneel centrum

Trappen & meubelstukken
EeStairs, Barneveld

Bouwperiode
November 2018 - mei 2020

Vloeren & raambekleding
Vlaq Groep BV, Moordrecht

Bruto vloeroppervlakte
6.700 m2

Installateur
Schulte & Lestraden BV, Lisse
Industriebouw • mei 2020 • 63

Holiday Inn Express Hotel • Amsterdam

Het hotel bestaat uit twee
44 meter hoge torens van 14
verdiepingen.
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SLB

Tekst: Margot Visser
Foto’s: Slavenburg Bouw

Nieuwe Holiday Inn Express

nadert oplevering
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Holiday Inn Express Hotel • Amsterdam
Alleen nog de puntjes op de i en
dan is het nieuwe Holiday Inn
Express hotel in Amsterdam-Noord
klaar om gasten te ontvangen.
Met 438 kamers is het de grootste
vestiging van de keten in Europa.
Slavenburg Bouw realiseert dit,
door zusterbedrijf Adriaan van
Erk Ontwikkeling en Paradepaard
3 ontwikkelde, project. Na de
oplevering in mei 2020 zal huurder
Odyssey Hotel Group het gaan
exploiteren.
Wat opvalt aan het nieuwe hotel is de
matgouden kleur van de gevel.
“Formule-eigenaar Intercontinental
Hotels Group moest er aan wennen,
maar nu het klaar is vinden ze het erg
mooi geworden”, zegt Bob Renee, Hoofd
Planvoorbereiding van Slavenburg Bouw.
De nieuwe vestiging van de hotelketen
staat in het Hamerkwartier in
Amsterdam-Noord, een trendy wijk
die volop in ontwikkeling is. Het hotel
bestaat uit twee 44 meter hoge torens
van 14 verdiepingen. In de plint komen
een ontbijtrestaurant, werkplekken voor
hotelgasten en vergaderruimtes. Gasten
kunnen hun auto parkeren in de
ondergrondse parkeergarage.

‘We bouwen op een
postzegel omdat we van
alles tegenkwamen’
Bollenplaatvloer
De bouw van de garage had flink wat
voeten aarde. “We bouwen op een
postzegel, de grond was hier en daar
vervuild en we kwamen van alles tegen,
waaronder houten palen en resten van
kademuren. In het gebouw is een
betonconstructie opgenomen, een
zogenaamde bollenplaatvloer. Ten tijde
van de bouw gaf dit onzekerheid en is
er extra onderbouwing qua reken- en
tekenwerk geleverd om er zeker van te
zijn dat deze vloeren voldoen”, vertelt
Arie Houweling, directeur van Adriaan
van Erk Bouwbedrijven.
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Dankzij het
gebruik van
sprake van v

veelvuldig
n glas is er
veel lichtinval.

Dankzij het veelvuldig
gebruik van glas is er
sprake van veel lichtinval.
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Holiday Inn Express Hotel • Amsterdam
Al meer
dan100
100 jaar
jaar
Al meer
dan
kwaliteit
vakmanschap
kwaliteit
enen
vakmanschap

Aandacht voor
vloerafwerking
Vloerafwerking vormt vaak het sluitstuk van een

bouwproject. Dan is er niet altijd meer tijd om de
juiste keuze te maken, zo is de ervaring van Leen
Boon, oprichter en eigenaar van projectinrichter
FTR8 uit Rhenen.

“En dan zit je 10 jaar met een vloer waar je niet

Elektrotechniek – Telematica – Beveiligingsinstallaties – Inspecties – Beheer en onderhoud

Kiest u voor kwaliteit, dan kiest u SDR Elektrotechniek. Met meer dan 100 jaar
ervaring in de installatiebranche zijn wij de juiste partner voor uw projecten en
voor het beheer en onderhoud van uw elektrotechnische installaties. Betrokken,
betrouwbaar, flexibel en snel. Wij bieden u de best passende oplossingen met
het oog op de toekomst. U kunt 24/7 op ons rekenen!

SDR Elektrotechniek B.V.
Propellerstraat 1
1059 CB Amsterdam
020-5110880
info@sdr.nl | www.sdr.nl

mee blij bent. Wij willen onze opdrachtgevers

Focus op modulariteit

trekken. Kwaliteit staat bij ons altijd op de eerste

Het nieuwe Holiday Inn Express hotel in

daarvoor behoeden door op tijd aan de bel te
plaats.”

Verzorgen van alle vloerafwerkingen

Voor het nieuwe Holiday Inn Express hotel verzorgt
FTR8 alle vloerafwerkingen; 12.000 m2 geprint

tapijt, 2.500 m2 pvc-vloeren en 200 m2 parket, dat

de bekleding vormt een 7 meter brede tribunetrap.
Ook de engineering en constructie van deze trap is
in eigen huis gedaan. Alle vloeren-

disciplines kan FTR8 in eigen beheer uitvoeren, ook
het zeer specialistische terrazzowerk. Voor

complete projectinrichting, inclusief meubilair,

kunnen opdrachtgevers eveneens aankloppen in
Rhenen.

Amsterdam bevat behoorlijk veel installaties per

m2. “En met 438 kamers gaat de wet van de grote
getallen op”, zegt André Praat, projectmanager
Nieuwbouwprojecten bij E-installateur SDR

Elektrotechniek. “Daarom hebben we gekozen voor
modulariteit. Dus zoveel mogelijk prefabricage,
plug and play concepten en complete

werkpakketten. Zo kunnen we zowel een

kwalitatief als kwantitatief productieproces
waarborgen.”

SDR Elektrotechniek verzorgt het volledige

E-pakket, waaronder de licht- en krachtinstallatie,
brandmeld- en ontruimingsinstallatie, data/

telefooninstallatie en toegangscontrole. Als lid van
het bouwteam kon het Amsterdamse

installatiebedrijf al in een vroeg stadium haar
kennis en kunde inbrengen.

FTR8: Veelzijdig in projectinrichting!

Maakbaarheid

“Prettig aangezien we dan de meeste toegevoegde
waarde kunnen bieden, niet alleen op technisch
vlak maar ook qua maakbaarheid.” SDR

Elektrotechniek is behalve expert in nieuw-

bouwprojecten ook specialist in werken in 24-

uursomgevingen, zoals de hotelbranche, Schiphol
en het Mediapark.

FTR8 | Remmerdan 11 | 3911 TZ Rhenen | www.ftr8.com | info@ftr8.com
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Er waren speciale
profielen nodig om de
geluidsoverdracht tussen
de kamers te beperken.
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Holiday Inn Express Hotel • Amsterdam

Opvallend is de
matgouden kleur.

Veel glas
Begin 2019 kon gestart worden met de
2 torens. Deze zijn opgetrokken uit een
prefab betonskelet met vliesgevel. De
hoeveelheid glas is volgens Renee ‘
exceptioneel’. “Het ziet er prachtig uit
maar maakt het wel lastig om aan de
EPC-eis van 1 te voldoen. Ook waren
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speciale profielen nodig om de geluidsoverdracht tussen de kamers te beperken.” Cruciaal voor een soepel en snel
bouwproces is volgens Houweling het
‘aangelijnd krijgen’ van de bouwpartners. “Het treintje moet blijven lopen
en daar moet iedereen in mee gaan.
Onderdelen moeten op voorhand gereed

zijn en bevoorrading gebeurt tijdens de
bouw. Alles moet just-in-time geleverd
worden vanwege de geringe afmeting
van de bouwplaats. Daarvoor hebben
we strakke afspraken gemaakt met onze
prefab leveranciers. Spullen konden in
de buurt worden opgeslagen dankzij
goede afspraken met de gemeente.”

Gasloos
Halverwege de bouw kreeg Slavenburg
van diezelfde gemeente onverwacht het
dringende verzoek om het pand gasloos
te maken. Houweling: “Dat is niet eenvoudig in een gebouw waar vooral qua
warmwatervoorziening nogal wat wordt
gevraagd op piekmomenten. We hebben

uit Italië een bijzondere hoogtemperatuur warmtepomp gehaald die voldoende capaciteit kan leveren voor het warm
tapwater. In combinatie met een WKOinstallatie en 150 zonnepanelen op het
dak staat er nu een duurzame en enorm
hoogwaardige installatie.” In een dik jaar
tijd 2 torens van 44 meter bouwen inclu-

sief overdracht aan de eigenaar noemt
hij ‘een hele knappe prestatie’. “Ook is
het mooi dat we weer een groot hotel in
Amsterdam hebben mogen bouwen. Na
het Marriott en Leonardo is het de derde
grote ontwikkeling in 3 jaar tijd. Daar
zijn we trots op.”
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Allround metaalproducent en toeleverancier
van hoogwaardige metaalproducten bewerkt
uit plaatstaal, buis en draadwerk
Gespecialiseerd in het monteren van aluminium ramen,
deuren, kozijnen, beplating en vliesgevels

Met alle technieken
onder één dak
hebben wij voor elke
vraag een oplossing.

Willemstijn Geveltechniek BV| Hendrik van Naaldwijkstraat 35 | 271 BB Naaldwijk |

Broeikweg 23 | 2871 RM Schoonhoven
Tel: 0182-389999 | www.hieselaarbv.nl

Groot in gevelbouw
Heel veel glas zit er in de vliesgevel van het nieuwe Holiday Inn Express Hotel in Amsterdam, met ook nog eens

een behoorlijke dikte 30 mm om de gewenste isolatiewaarde te kunnen halen. Het plaatsen van die zware ruiten

kon niet handmatig en vereiste daarom speciale voorzieningen. “We hebben de hefsteigers verankerd aan de gevel.
Vanaf daar hebben we met een minikraantje de ruiten aangebracht”, vertelt Pierre Siegrest van Willemstijn

Geveltechniek B.V., het gevelbouwbedrijf dat de complete vliesgevel van het hotel heeft gemonteerd. Een krap jaar
werkten gemiddeld tien man van zijn bedrijf aan deze klus.

Projecten van deze omvang zijn Willemstijn niet vreemd. “We worden regelmatig voor grote werken gevraagd. Zo

hebben we onder meer gewerkt aan het Corendon Hotel in Badhoevedorp, appartementencomplex Het Platform in

Utrecht en de Ziggodome. Onze kracht is dat we snel kunnen schakelen. We werken met eigen medewerkers en een
grote flexibele schil van zzp’ers en ingeleend personeel. Die leiden we zelf op.”

Willemstijn Gevelbouw/Willemstijn Geveltechniek B.V., gevestigd in Naaldwijk, monteert aluminium ramen,
deuren, kozijnen, vliesgevels en beplating voor opdrachtgevers door heel Nederland.
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Compleet pakket in metaalbewerking
Opvallend aan het nieuwe Holiday Inn Express hotel in Amsterdam is de ‘gouden’ gevelbeplating.

Metaalbewerkingsbedrijf Hieselaar B.V. uit Schoonhoven leverde de circa 8.000 m2 aluminium buitenbeplating.
“Het was een omvangrijke klus en bovendien de eerste keer dat we een dergelijke buitentoepassing hebben

gemaakt”, vertelt algemeen directeur Frank Peltenburg. “Met name de engineering vereiste veel tijd en aandacht.
Dankzij de grote inzet van onze projectleider Gyula Schopenhouer is het hele project vlekkeloos verlopen.” Als
oppervlaktebehandeling is gekozen voor anodiseren. Hiervoor is door Hieselaar een specialist ingeschakeld,

Alumet uit Etten-Leur. “Andere oppervlaktebehandelingen doen we in eigen huis, maar dit vereist specifieke kennis
en kunde.”

Maakbaarheid

Typerend voor familiebedrijf Hieselaar is de grote diversiteit in producten die ze maken; dat varieert van

elektronicabehuizingen tot en met complete kantoor- en winkelinrichtingen. “We maken voor zo’n 300 tot 400
klanten uit allerlei branches eindproducten. Zo zijn we nu bijvoorbeeld bezig met de productie van kantoor-

meubelen voor een kantoorgebouw met 3.000 medewerkers. Maar we maken ook designproducten voor merken

als Lensvelt, Moooi, Cascando, Functionals en Leolux. Met welke vraag een ontwerper of architect ook bij ons komt,
we kijken altijd of het maakbaar is.”

Gezien de geringe afmeting
van de bouwplaats was het
een uitdaging om de logistiek
goed te regelen.
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Ook aan het interieur is
veel aandacht besteed.
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In de sfeervolle kamers is
het aangenaam toeven.

Opdrachtgever
Odyssey Hotel Group, Nisswaard

Installateur
SDR Elektrotechniek, Amsterdam

Bouwprogramma
Hotel voor Holiday Inn Express

Architect
Dedato architecten en ontwerpers,
Amsterdam

Gevelbeplating
Metaalbewerkingsbedrijf Hieselaar BV,
Schoonhoven

Bouwperiode
Mei 2019 – mei 2020

Constructeur
JVZ Raadgevende Ingenieursburo,
Deventer

Vloerafwerking
FTR8, Rhenen

Hoofdaannemer
Slavenburg Bouw, Bergambacht

Oppervlakte
2.500 m2

Montage gevelbeplating
Willemstijn Geveltechniek BV,
Naaldwijk
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Euroscoop • Den Haag

Hercuton bouwt
megabioscoop in recordtempo
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SLB

Tekst: Ton van de Laar
Foto’s: Hercuton

Rondom het bouwvolume
is de ruimte voor logistieke
handelingen beperkt, een goede
coördinatie is dus vereist.
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Euroscoop • Den Haag
Art impression van de
nieuwe Euroscoop.

Hercuton BV uit Nieuwkuijk bouwt in Den Haag de vijfde megabioscoop in Nederland voor het Belgische
Euroscoop concern, thans in eigendom van Pathé Theatres BV. Opdrachtgever namens Pathé Theatres BV is
het Belgische bouwmanagementbureau Argos Project Management BV. Het wordt een complex met 10 luxe
bioscoopzalen - goed voor in totaal 2.500 stoelen - 3 horecagelegenheden en een parkeergarage voor 500 auto’s.
Vorig jaar voltooide Hercuton al een
soortgelijk project in Amsterdam-Noord.
De Haagse Euroscoop heeft een gunstige
ligging, vlakbij snelweg A12, station
Ypenburg en de naastgelegen Park &
Ride. Naar verwachting opent Euroscoop
Cinema Den Haag in het najaar van 2021
de deuren.

Prefab beton
Buiten worden 2 grote pleinen gecreëerd.
Het publiek kan straks via deze pleinen
op 2 niveaus het gebouw betreden.
Aanvankelijk ging het ontwerp voor de
pleinen uit van een staalconstructie.
Dat zou betekenen dat er brandwerende
bekleding aangebracht zou moeten
worden, een hele klus. Hercuton stelde
daarom voor om ook de pleinen uit te
voeren in prefab beton. Projectleider
Arno Wouters van Hercuton legt uit
waarom: “Ons prefab betonsysteem,
Legolisering noemen we het, kunnen
we uitvoeren in de gewenste
brandwerendheid. Bovendien is het zo
goed doorontwikkeld, dat het een hoge
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bouwsnelheid garandeert met zo goed
als geen faalkosten. De opdrachtgever
ging hierin mee, mede vanwege de
positieve ervaringen in Amsterdam.”
Ook de dichte gevels worden uitgevoerd
in beton, dat wordt gecoat in twee
grijstinten. De dakconstructie wordt
wel uitgevoerd als staalconstructie,
met stalen dakplaten, isolatie en
dakbedekking.

logistieke handelingen beperkt. “We
hebben maar 11 meter rondom, waarop
we alles kwijt moeten; de aan- en
afvoerwegen, materiaalopslag en
bewegingsruimte voor de 2 rupskranen van 160 ton die we inzetten.
Een complexe situatie dus, waarbij we
alle handelingen extra goed moeten
coördineren.”

‘Het wordt een complex
met 10 luxe zalen, goed
voor in totaal 2.500 stoelen’

De voordelen van het bouwen in prefab
beton komen goed tot uiting in de
bouwtijd. Hercuton begon met de
werkzaamheden in augustus 2019 en zal
het casco opleveren in september van dit
jaar. “Als je in ogenschouw neemt dat we
tussendoor 8 weken stil hebben gelegen
en als je de vakanties niet meetelt,
bedraagt de bouwtijd amper 10
maanden. Vanaf het heien van de eerste
paal tot het wind- en waterdicht
opleveren. Dat is een mooie prestatie,
zeker als je ook nog eens rekening houdt
met de beperkingen die voortvloeien uit
Dankzij het
de huidige corona-problematiek.”

Spievormige bouwplaats
Een ander interessant aspect van het
project is de spievormige bouwplaats.
Het ontwerp van de bioscoop volgt de
vorm van die bouwplaats, met als resultaat een 174 meter lang gebouw met een
hoogte van 16 meter, in breedte
variërend van 60 tot 26 meter. Rondom
het bouwvolume is de ruimte voor

Korte bouwtijd

gebruik van
sprake van v

700.000 kilo staal voor Euroscoop
Reijrink Staalbouw uit het Noord-Brabantse Esbeek levert voor de bouw van de nieuwe megabioscoop in Den Haag

uiteindelijk zo’n 700 ton aan stalen onderdelen. Een groot deel daarvan monteert het bedrijf ook zelf, onder andere
de dakconstructie, waarin 25 raatliggers verwerkt zijn.

De windverbanden en vloerliggers, die Reijrink Staalbouw ook levert, worden gemonteerd door Vrolijks prefab

betonbouw, dat in opdracht van Hercuton de montage van het prefab betonnen casco verzorgt. Reijrink, Hercuton
en Vrolijks werkten ook al samen bij de bouw van de Euroscoop vestiging in Amsterdam, die in 2019 opgeleverd

werd. Een ervaring die volgens Corné van Roovert, projectleider bij Reijrink, zijn vruchten afwerpt. “De problemen

die we in Amsterdam tegenkwamen kunnen we nu voorblijven”, zegt hij. “De montage verloopt niet alleen daarom
een stuk soepeler, maar ook omdat Hercuton al in de ontwerpfase de detaillering met ons en met Vrolijk kon
afstemmen.”

Als voorbeeld noemt Van Roovert de 500 à 600 stalen ingietstukken voor de prefab betonnen

kolommen, die speciaal geëngineerd zijn om de aansluiting van staal op beton zo eenvoudig en maatvast mogelijk

te maken. “Zo kunnen we snel en nauwkeurig bouwen, zonder faalkosten. Een ideale vorm van samenwerking dus.”

veelvuldig
n glas is er
veel lichtinval.
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VBH Works:
Betrouwbare partner
van Hercuton
Bij iedere montage moeten er passtukken worden
gemaakt. Hercuton kan daarvoor rekenen op VBH
Works. Dit in het Brabantse Berlicum gevestigde

bedrijf is naast specialist in alle soorten sloopwerk
ook gespecialiseerd in het boren en zagen van

beton. Eigenaar Tom de Hoop belicht de relatie van
VBH Works met Hercuton.

“We zijn inmiddels al jarenlang partners”, zegt

hij, “daarom kennen wij hun manier van bouwen
perfect. We weten precies hoe hun prefab beton

systeem in elkaar zit en weten dus ook wat er wel
en niet kan. Wanneer er een onderdeel op maat

moet worden gemaakt weten wij precies hoe dit in
zijn werk gaat en doen we dit op een manier die de
bouw zo min mogelijk vertraagt”.
Continu aanwezig

VBH Works is normaliter op afroep beschikbaar,

vaak nog dezelfde dag. Bij de bouw van Euroscoop
in Den Haag is het bedrijf zelfs continu aanwezig,
om zo vertragingen te minimaliseren.

renovatieslopen
betonboren - zagen

VBH Works | De Nieuwe Ploeg 9 | 5258 EX Berlicum
073-6907943 | info@vbhworks.nl
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Het pand wordt
opgebouwd uit
prefab beton.

 Betonwerken
 Betonvloeren
 Betonpompen
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Euroscoop • Den Haag

betonvloeren bv

Industrieweg 8
5492 NG Sint-Oedenrode
Kantoor
+31(85)9023968
Uitvoering +31(6)25115371
Verkoop +31(6)28410733
E-mail
info@hiber.nl

complete
cascobouw
Hoofdkantoor Roompot Vakanties Goes

hiber

Ontdek het
voordeel van

· stabiliteitswanden
· spouwbladen
· gebogen wanden
· brandwanden
· kolommen
· trappen
· bordessen
· balken
· dakplaten
· platen voor het
trappenhuis

Engineering

Productie

Maak kennis met ons op

Het publiek kan straks
via 2 grote pleinen op
2 niveau’s het gebouw
betreden.
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Levering

Montage

www.preco.nl

De dakconstructie wordt
wel uitgevoerd als
staalconstructie, met stalen
dakplaten, isolatie en
dakbedekking.

Opdrachtgever
Euroscoop NV, Lanaken (B)
Projectmanagement
Argos Project Management NV,
Brussel (B)

Funderingspalen
Vroom Funderingstechnieken BV,
Oosthuizen
Funderingen
Augustinus BV, Ochten

Architect
Forum Architecten & Planners, Tilburg

Staalconstructie
Reijrink Staalconstructie BV, Esbeek

Constructeur
Pieters Bouwtechniek, Delft

Betonvloeren
Hiber Betonvloeren BV, Sint-Oedenrode

Hoofdaannemer
Hercuton BV, Nieuwkuijk

Kanaalplaatvloeren
Preco BV, Apeldoorn

Kozijnen
Blitta gevelsystemen BV, Venray
Beton zaag en boorwerk
VBH Works, Berlicum
Bouwprogramma
Multifunctioneel cinema- en leisure
complex met tien bioscoopzalen, drie
horecagelegenheden en parkeergarage
Bouwperiode
Augustus 2019 – eind 2021
Oppervlakte
15.000 m2
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Van Ossenbruggen Fruit • Ingen

Van Ossenbruggen Fruit

De aluminium
gevelelementen met groen
zonwerend glas springen
direct in het oog.
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Tekst: Rien Tholenaar
Foto’s: JCVANKESSEL Bouw

breidt uit in Ingen

Veel aandacht voor voedselveiligheid
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Van Ossenbruggen Fruit • Ingen
In de nieuwe sorteer- en
verpakruimte lag het accent
vooral op het functioneel
gebruik van de ruimte en
borging van voedselveiligheid
en hygiëne.

De betrokkenheid van de JCVANKESSEL Groep bij de uitbreiding van het bedrijfspand van Van Ossenbruggen
Fruit is een schoolvoorbeeld van hoe het moderne bouwbedrijf het liefst werkt. “Wij zijn vanaf het begin bij
de planvorming en het vergunningentraject tot en met de uiteindelijke realisatie en oplevering met onze
verschillende divisies bij dit project betrokken geweest. Samen met de opdrachtgever en onze bouwpartners
hebben we iets heel moois neergezet”, stelt directeur Adrie van Kessel.
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Onbeperkt veelzijdig
Entropal uit Geldermalsen ontwerpt en realiseert
maatwerk aluminium oplossingen voor dak- en
gevel. “Ook bij de realisatie van de nieuwe

sorteer- en verpakruimte en het kantoor voor
Van Ossenbruggen Fruit hebben wij onze

technische kwaliteiten optimaal toe kunnen
passen”, vertelt directeur Tewes Tuitman.
Maatwerk in moderne fabriek

“Opdrachtgevers zoals aannemers kunnen bij ons
terecht voor complete aluminium gevelpuien,

ramen en deuren voor nieuwbouw, renovatie en

onderhoud. Design, zon-, geluid- en brandwerend,
uw mogelijkheden zijn eindeloos. Elke dag

realiseren wij maatwerk in onze moderne fabriek
in Geldermalsen.” Voor de uitbreiding en

nieuwbouw voor Van Ossenbruggen Fruit heeft

Entropal alle kozijnen, deuren en ramen geleverd

en gemonteerd. “Ook de fraaie vliesgevels hebben
wij voorzien van groene zonwerende beglazing.

Esthetisch, duurzaam, onderhoudsvriendelijk en
energiebesparend”, aldus Tewes.

JCVANKESSEL Bouw uit Geldermalsen is als overkoepelende
factor verantwoordelijk geweest voor de projectaansturing en
realisatie. Maar Adrie geeft aan dat de betrokkenheid van zijn
bedrijf bij dit project veel verder ging. “Zo hebben wij ook de
architectuur verzorgd en alle vergunningen voor de
bedrijfsuitbreiding geregeld. Dat laatste was nog een hele
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Van Ossenbruggen Fruit • Ingen

DLVD advies is een deskundig adviesbureau op
het gebied van brandveiligheid

STAALCONSTRUCTIES ALUMINIUM GEVELELEMENTEN
TOTAALBOUW

DAK- EN GEVELBEPLATING

3D VORMWERK

PVC DAKBEDEKKING

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

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

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

WWW.SLUISVELD.NL

Grensloos staal!
“Je kunt het verzorgen van de complete staalconstructie voor de uitbreiding van het bedrijfspand van Van

Ossenbruggen Fruit in de Betuwe voor ons wel een thuiswedstrijd noemen”, zegt Buddy van Sluisveld. Met het

familiebedrijf Van Sluisveld Steel Project BV uit Heusden zit men vaak met projecten ver over onze landsgrenzen.
Met name in Zuid Amerika in het Caraïbisch gebied. “Vandaar dus onze slogan: Grensloos staal!”

Het staalbouwbedrijf van de familie Van Sluisveld is gespecialiseerd in de complete engineering, prefab fabricage,

transport en montage van staalconstructies. Het bedrijf heeft 45 medewerkers om dat allemaal in goede banen te
leiden “Ook bij het project voor Van Ossenbruggen Fruit werd een beroep op onze brede expertise en ruime

ervaring op het gebied van staalbouw gedaan. Het ging hier om een constructie met een vrije overspanning van
zo’n 50 meter, dus zonder dragende kolommen op de werkvloer. Dat zijn voor ons als staalbouwers mooie

uitdagingen.” De montage op de bouwlocatie werd in dit geval gedaan door las- en constructiebedrijf Van Essen,
een goede relatie van de opdrachtgever. “Wederom een mooi project in samenwerking met bouwbedrijf JC van
Kessel.”
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De nieuwe sorteer- en
verpakruimte heeft een
oppervlakte van 97 bij 75
meter en de kantoorruimte
is met 800m2 uitgebreid.

toer. Van Ossenbruggen Fruit zit al van
oudsher in het dorpje Ingen en om het
vrachtverkeer door dit rustige dorp in de
Betuwe te verminderen, is een nieuwe
ontsluitingsweg vanaf het agrarisch
bedrijfsterrein naar de provinciale weg
aangelegd. Daar moest uiteraard het
bestemmingsplan voor worden
aangepast. Door deze oplossing blijven
de rust en veiligheid in het dorp
gewaarborgd en heeft Van Ossenbruggen
Fruit de gelegenheid om hun markt
positie als teler en distribiteur van
hardfruit voor supermarkten in heel
Europa verder te versterken.”

Passend in een natuurlijke omgeving
Bij de bedrijfsuitbreiding stonden
aspecten als duurzaamheid en hygi-

ëne centraal. “Van Ossenbruggen Fruit
staat als bedrijf feitelijk midden in een
boomgaard. In zo’n natuurlijke en groene
omgeving past natuurlijk geen kil en
modern gebouw. Daar is door toepassing
van duurzame materialen en passende
kleurelementen op ingespeeld. De
aluminium gevelelementen met groen
zonwerend glas springen daarbij direct
in het oog. Esthetisch, duurzaam en
energiebesparend.”

‘De rust en veiligheid in het
dorp blijven gewaarborgd’
Voedselveiligheid en hygiëne
De nieuwe sorteer- en verpakruimte

heeft een oppervlakte van 97 bij 75
meter en de kantoorruimte is met 800
m2 uitgebreid. “Ook binnen hebben onze
architecten waar mogelijk
natuurlijke sfeerelementen in het
ontwerp opgenomen. Hier lag het accent
echter vooral op het functioneel gebruik
van de ruimte en borging van
voedselveiligheid en hygiëne. Voor het
eerste hadden wij continu afstemming
met de leveranciers en installateurs van
de nieuwe sorteer- en inpaklijnen. Wat is
de meest efficiënte routing en waar
moeten precies de aansluitingen komen?
De glad afgewerkte betonnen vloer,
vlakke paneelwanden en aluminium
kozijnen zijn eenvoudig te reinigen. Voor
de medewerkers zijn er moderne
sanitaire voorzieningen.”
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Ook binnen hebben
de architecten waar
mogelijk natuurlijke
sfeerelementen in het
ontwerp opgenomen.

 Betonwerken
 Betonvloeren
 Betonpompen
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Het gebouw gaat
naadloos op in de
natuurlijke omgeving.

Mooie, gladde vloer
Voor betonnen vloeren, funderingen, kelders en betonbewapening ben je bij Aannemingsbedrijf Augustinus BV uit
Ochten aan het juiste adres. Een mooi staaltje van hun kunnen is terug te zien in de fonkelnieuwe sorteer- en

verpakruimte van Van Ossenbruggen Fruit. Bij dit bedrijf uit de Betuwe zorgden de betonwerkers van Augustinus
voor een mooie en spiegelglad afgewerkte betonnen vloer van 5.242 m2.

“Voor ons echt een mooie klus bij een heel mooi bedrijf”, stelt werkvoorbereider en calculator Stephan Hendriksen.
In een bedrijf dat gespecialiseerd is in het telen, sorteren, verpakken en distribueren van hardfruit is een schone
werkomgeving essentieel. De door de betonspecialisten van Aannemingsbedrijf Augustinus ontwikkelde en
gevlinderde vloer draagt daar in hoge mate aan bij. ”
Stijlvast en functioneel

“Slijtvast, mooi egaal en dus ook in zo’n grote ruimte prima schoon te houden, dat was het uitgangspunt. In die
opzet zijn wij ook deze keer weer prima geslaagd. We werken bij de meeste opdrachten in de utiliteitsbouw en

woningbouw als één van de onderaannemers. Dat was ook hier het geval. De samenwerking met hoofdaannemer
Van Kessel Bouw liep voortreffelijk.”
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Specialist in koel-en vriesbouw

Alles onder één dak
Of het nu gaat om plaatsing en onderhoud van
cv-installaties, loodgieterswerk, dakwerk, het

plaatsen of vervangen van zinken goten, monteren
en aansluiten van sanitair of het aanleggen van
Javeko B.V. - Goeseelsstraat 25 - 4817 MV Breda
Tel: +31 (0)76 5720586 - info@javeko.nl - www.javeko.nl

volledige elektrische installaties; de vakspecialisten

van De Haas Montage uit Maurik zorgen ervoor dat
het dik in orde komt, zo ook bij de nieuwbouw van
Van Ossenbruggen Fruit.

Specialist in koel- en
vriesbouw
Al bijna 35 jaar timmert het familiebedrijf Javeko
uit Breda stevig aan de weg als specialist in

koel- en vriesbouw voor de foodsector. Ook bij de
uitbreiding van de sorteer- en inpakafdeling van

Van Ossenbruggen Fruit werd een beroep gedaan
op de expertise van JAVEKO.

“We hebben een hecht team van 10 medewerkers.
Naast duurzame koel- en vriescellen bouwen we
ook andere geconditioneerde ruimtes, waar
klimaatbeheersing nodig is. Dankzij onze

diversiteit aan producten, kunnen we altijd

maatwerk leveren afgestemd op de wensen van de
klant”, vertelt mede-eigenaar Maurits Mol.

“Ons bedrijf richt zich voornamelijk op de

particuliere markt”, vertelt directeur Gerwin de
Haas. “Dat is 75% van ons werk. Voor de

nieuwbouw van Van Ossenbruggen Fruit

hebben wij het platte dak voorzien van traditionele
bitumen dakbedekking, inclusief alle
hemelwaterafvoeren.”

Voedselveiligheid en hygiëne

“Tevens waren wij verantwoordelijk voor de

montage en al het leidingwerk voor de sanitaire
voorzieningen. In een bedrijf waar voedsel-

veiligheid en hygiëne hoog in het vaandel staan,
is dat een belangrijk onderdeel. Dat zie je

bijvoorbeeld terug in de desinfectie-/ontkalkings-

installatie met toegangscontrole. Daar moet je als
bezoeker of medewerker wel gebruik van maken,
anders kom je er gewoon niet in”, sluit De Haas
lachend af.

Functioneel en foodsave

“Voor de uitbreiding van Van Ossenbruggen Fruit

hebben wij de isolatiepanelen voor de scheidingswanden en plafonds geleverd en gemonteerd.

Voor de verwerking en opslag van appels en peren
hebben we de panelen en aansluitingen foodsafe
afgewerkt. Tevens hebben we diverse loopdeuren
gemonteerd. Opdrachtgever Kees van

Ossenbruggen was zeer content met het

functionele en esthetische eindresultaat.
Daar doen we het voor!”

De Haas Montage | Pr. Marijkelaan 35 | 4021 EB Maurik | gerwin@dehaasmontage.nl
Mob: 06-22714222 | Tel: 0344-689611
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Het platte dak is voorzien
van traditionele bitumen
dakbedekking.
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Degelijk installatiewerk
“Je zou ons wel de huisinstallateur voor Van Ossenbruggen Fruit kunnen noemen. Wij werken al jarenlang voor

deze klant”, zegt directeur Frank van Dee. Hij staat als nieuwe generatie aan het hoofd van C. van Dee Installatie vof.
Het familiebedrijf uit Eck en Wiel is gespecialiseerd in elektrotechnisch installatiewerk voor particuliere en zakelijke
opdrachtgevers.

C. van Dee Installatie verzorgde het elektrotechnisch installatiewerk bij de recente uitbreiding van de soorteer-

en verpakafdeling en het kantoor. “We hebben de hoofdvoeding binnengebracht, de groepenkast ingericht en van
daaruit alle bekabeling, aansluitpunten en schakelmateriaal in orde gemaakt. Daarbij hebben wij gekeken naar
de specifieke wensen van de klant en alles steeds zorgvuldig afgestemd met de partijen die de sorteer- en
verpakkingslijnen kwamen installeren.”
Samenwerking met Indulite

Voor de verlichting in dit project werkte zijn bedrijf samen met Indulite uit Beneden-Leeuwen. Indulite ontwerpt en
produceert LED-armaturen en aluminium lichtlijnen. “In de bedrijfshal bij Van Ossenbruggen Fruit hebben wij 750
meter lichtlijn gemonteerd voorzien van 5700K daglicht kleur LED’s waardoor de kwaliteit van het hardfruit goed

beoordeeld kan worden. Prachtige samenwerking met een regionaal bedrijf zoals C. van Dee Installatie”, aldus Freek
Hogekamp van de firma Indulite.

Blankertseweg 12 | 4024 HZ Eck en Wiel | T: 0344-691833 | M: 06-46636157
E: frank@electro-vandee.nl | www.electro-vandee.nl

LED SOLUTIONS

INDULED
vindingrijk in LED-oplossingen

INDULED
design
Nederlands
kwaliteitsproduct

Indulite BV | Energieweg 19a | 6658 AE Beneden Leeuwen | T: +31 487 516 698
E: info@indulite.nl | www.indulite.nl
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Om het vrachtverkeer door Ingen
te verminderen, is een nieuwe
ontsluitingsweg vanaf het agrarisch
bedrijfsterrein naar de provinciale
wegaangelegd.

Opdrachtgever
Van Ossenbruggen Fruit, Ingen

Aluminium kozijnen
Entropal, Geldermalsen

W-installateur
De Haas Montage, Maurik

Architect
JC van Kessel Architectuur,
Geldermalsen

Binnen koelpanelen wanden en
plafond
Javeko, Breda

Houten luifelconstructie en
entree
AVK Houtbouw, Geldermalsen

Hoofdaannemer
JC van Kessel Bouw, Geldermalsen

Productie staal
Van Sluisveld Steel Project BV, Heusden

Betonvloer
Augustinus BV, Ochten

E-installateur
C. van Dee Installatie vof, Eck en Wiel

Bouwprogramma
Nieuwbouw fruitpakstation met
kantoor
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Oud UWV-kantoor transformeert

Industriebouw • mei 2020 • 96

IB

Tekst: Marcel Migo
Foto’s: Slokker Bouwgroep

naar stoer appartementencomplex

Het is een mooi én
duurzaam gebouw
geworden.

Industriebouw • mei 2020 • 97

Scheveningseweg • Den Haag

Oordeel zelf: Voor en na!

Van het voormalige UWV-kantoor aan de Scheveningseweg in het Haagse Statenkwartier is aan de
buitenkant niets meer te herkennen. Enkel het betonskelet (bestaande uit de betonkolommen en de betonnen
tussenvloeren) is behouden, verder is alles nieuw. Na alle sloopwerkzaamheden kreeg Slokker Bouwgroep
de opdracht om met het casco van het oude kantoor als stevige basis een nieuw appartementencomplex te
bouwen.
“Inmiddels staat er een prachtig,
aantrekkelijk complex in een heel mooie
omgeving”, vertelt projectleider Johan
Fuykschot. “Het resultaat van heel hard
werken en heel veel teamwork.” Ook de
goede en prettige samenwerking met
opdrachtgever Amvest en onder meer de
gemeente Den Haag heeft bijgedragen
aan het mooie eindresultaat.

Logistieke en bouwtechnische
uitdagingen
“De Begin 2018 is gestart met de
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ontmanteling/sloop van het UWVkantoor, waarna eind tweede kwartaal
is gestart met het realiseren van de
transformatie naar de nu gerealiseerde
143 appartementen met ruime
parkeergarage. De oplevering staat
gepland voor eind mei 2020. Met
betrekking tot het bouwproces lagen er
voldoende logistieke en bouwtechnische uitdagingen. “Het bouwterrein was bijvoorbeeld heel beperkt in
omvang. Het overgebleven casco was
alleen aan de voorzijde bereikbaar,

waardoor alle benodigde materieel en
materiaal met hijsbewegingen van de
ingezette torenkraan naar de achterzijde van het complex moesten worden
getransporteerd.”Als het gaat om
bouwtechnische uitdagingen vroegen
niet voorziene afwijkingen aan het
bestaand casco om de nodige inventiviteit van de diverse partijen.

Schitterend ontwerp
Het appartementencomplex is
ontworpen door 2 architectenbureaus:Dankzij het

gebruik van
sprake van v

PBV Architects uit Wassenaar en Klunder
Architecten uit Rotterdam. “Een
schitterend ontwerp hebben ze gemaakt.
Dankzij hen staat er echt een gebouw
dat gezien mag worden en dat
tegelijkertijd uitstekend past bij de
omgeving.” Het gebouw telt 143
appartementen, variërend in grootte
en prijsklasse, met een aantal royale
penthouses op een extra toegevoegde
woonlaag. Elke woning heeft een eigen
terras of balkon. Alle bewoners kunnen
straks bovendien gebruikmaken van een
half-verdiepte parkeerkelder die zich
onder het gebouw bevindt. “Het complex
bestaat uit 3 ongeveer even grote,
half-vrijstaande woongebouwen,
waardoor een groot deel van de
veelvuldig
appartementen aan meerdere kanten

n glas is er
veel lichtinval.

raampartijen heeft. Dankzij de
combinatie van verschillende soorten
en kleuren metselwerk en gecoilcoate
stalen gevelbeplating heeft het gebouw
een stoer, industrieel en tegelijk statig
uiterlijk gekregen.”

‘Enkel het betonskelet
is behouden, verder is
alles nieuw’
Duurzaam
Een expliciete wens van opdrachtgever
Amvest was om het appartementencomplex een duurzaam gebouw te laten
worden, overigens een van de
specialiteiten van Slokker Bouwgroep.

Nog los van het hergebruik van het
betonskelet van het voormalig UWVkantoor is daar ook op allerlei andere
manieren voor gezorgd. “De isolatiewaarden van alle woningen zijn
bijvoorbeeld meer dan uitstekend, voor
de verwarming zijn lucht-/warmtepompen toegepast en op een groot deel van
de daken zijn zonnepanelen aangebracht.”
Slokker Bouwgroep vestiging Breda, is
een onderdeel van de Slokker Groep. Al
85 jaar bouwt, renoveert, vernieuwt en
transformeert het bedrijf in de diverse
divisies van woningbouw, utiliteitsbouw,
zorg en onderwijs.
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Alle betonschade deskundig verwijderd
In de parkeerkelder van het voormalige Haagse UWV-kantoor bevatte het plafond betonschade. Deze was
fors en moest verholpen worden. Deze taak was in de betrouwbare handen van Service Groep.

“Oppervlaktebewerking in de ruimste zin van het woord”, daarmee vat eigenaar-directeur Martijn van
Leeuwen van Service Groep het specialisme van zijn bedrijf samen. Met name bij renovatie- en

transformatieprojecten verricht Service Groep cruciale, onmisbare werkzaamheden. Oppervlakten van

beton, staal, asfalt of anders worden geschikt gemaakt voor het aanbrengen van een nieuwe applicatie.

“Het aanbrengen van spuitbeton, coating, (giet-) vloeren staat en valt met een goede voorbewerking van
de ondergrond.”

Aqua demolition

“In goede samenwerking met de Slokker Groep hebben we het aangetaste beton in de parkeerkelder, tot

achter de bewapening verwijderd; per fase steeds ongeveer 500 m2.” Service Groep maakte daarbij gebruik
van aqua demolition. Bij deze methode wordt het aangetaste beton met waterstralen onder ultra hoge

druk verwijderd. “Deze methode wordt steeds bekender en populairder. Dat komt omdat het een aantal

grote voordelen heeft ten opzichte van ‘ouderwets weghakken’. Je veroorzaakt geen trillingen en voorkomt
daarmee dat er nieuwe scheurtjes en beschadigingen optreden. Daarnaast zijn de grote voordelen dat de
wapening intact blijft, geen stof veroorzaakt wordt en dat er veel minder geluidsoverlast optreedt. Een

arbeidsvriendelijke methode waarmee de perfecte ondergrond ontstaat voor het aanbrengen van, in dit
geval, spuitbeton.”

Scala aan waterpompen

Service Groep beschikt over een scala aan waterpompen en aanverwante machines zodat altijd de juiste

productiviteit en optimale kwaliteit gerealiseerd kan worden. “In dit geval hebben we een pomp gebruikt
met een zeer hoge druk, dat heeft onder andere als voordeel dat je daarvoor relatief minder water nodig
hebt.”

Het in Gelderland gevestigde bedrijf voert zijn diverse diensten wereldwijd uit, van Nederland tot Japan tot
Curaçao. “We zijn breed inzetbaar en flexibel.” Zo konden ze in het Haagse appartementencomplex behalve
in de parkeerkelder ook op andere locaties in het gebouw hun diensten aanbieden. “We hebben daar ook
gefreesd en stofvrij gestraald ten behoeve van goede aanhechting van nieuwe vloerafwerkingen.”
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Frisse, strakke
afwerking

‘Bij het nieuwe Thialf hoort
een spectaculaire wand!
Wij bedachten de creatieve
oplossing...’

“99% van ons werk zit er inmiddels op!”, vertelt
eigenaar Elbert van Mourik van Van Mourik

Afbouw B.V. over hun omvangrijke bijdrage aan het
nieuwe appartementencomplex, het voormalige
UWV-kantoor, aan de Haagse Scheveningseweg.

Businesspark Friesland-West 31 • 8447 SL Heerenveen • 0513 63 10 63 • www.msp-dakenwand.nl

Ongeveer 5 maanden is de allround wanden- en
plafondafwerkingsspecialist er, in verschillende

fases, actief geweest. “We hebben ruim 20.000 m2

Ondanks dat de klus voor Van Mourik Afbouw B.V.

Alles uit de kast voor
een goede oplossing

er heel goed op terug. “Het resultaat is wel heel

MSP Dak en Wand BV kan het allerbest laten zien

stuks) en de kleurrijke VBK-wanden in de

‘niet-standaard’ zijn. Projectleider Jesmer Kuiper:

spackspuitwerk geleverd.”

niet complex of uitzonderlijk was, kijkt Van Mourik
mooi geworden. Vooral ook de kolommen (440

waar het allemaal toe in staat is als opdrachten

verkeersruimtes zien er bijzonder strak uit.”

“Wij zijn gespecialiseerd in opdrachten met een

Niet lullen maar poetsen

detailleringen, in de bouwmethodiek of in

“Daarvoor waren wij al 5 jaar actief als Stucadoors-

appartementencomplex aan de Haagse

veelgevraagd is voor o.a. dergelijke opdrachten

bouwmethodiek ontwikkeld worden.

allround is - “van stukadoren tot akoestisch

“In nauwe samenwerking met de aannemer is

flexibele, nuchtere instelling; “Niet lullen maar

gevelbekleding is van gecoilcoat staal, in totaal

grote moeilijkheidsgraad. Dat kan zitten in de

Van Mourik Afbouw bestaat sinds september

logistieke uitdagingen.” In dit geval, het

bedrijf Van Mourik.” Dat het relatief jonge bedrijf

Scheveningseweg, moest zelfs een nieuwe

komt volgens Van Mourik doordat zijn bedrijf

spuitwerk, dat doen we allemaal” - en door een

dat fantastisch gelukt!”, blikt Kuiper terug. “De

poetsen!”

3000 meter zichtoppervlak. We hebben die op rol
aangeschaft en zelf vervaardigd tot plank-

profielen.” Omdat het complex niet met een
hoogwerker bereikt kon worden, was men

genoodzaakt met steigers te werken. “Een flinke
opgave; op steigers werk je namelijk van boven
naar beneden terwijl deze plankprofielen van

onder naar boven moeten worden aangebracht.

We hebben speciaal voor dit project daarom een
nieuwe bouwmethodiek moeten ontwikkelen.

Het mooie is; je ziet enkel een heel mooi resultaat,

maar niet de complexiteit van de realisatie. Precies
wat we wilden bereiken!”
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Om dit prachtige resultaat
te behalen, moest een aantal
logistieke en bouwtechnische
uitdagingen worden
overwonnen.

Opdrachtgever
Amvest, Amsterdam

Oppervlaktebewerking
Service Groep, Oldebroek

Houtskelet
Timmerfabriek Neede, Neede

Architect
PBV Architecten, Wassenaar

Gevelbekleding
MSP dak en wand, Heerenveen

Dakbedekking
Mastum, De Meern

Architect
Klunder Architecten, Rotterdam

Stucadoorswerk
Van Mourik Afbouw BV, Geldermalsen

Constreur
SWINN structural engineerd, Gouda

Sloopwerken
Beelen Sloopwerken, Harderwijk

Bouwprogramma
Transformatie Scheveningseweg in
Den Haag

Hoofdaannemer
Slokker Bouwgroep, Breda

Grondwerk
Van der Tol Hoveniers, Amsterdam

Bouwperiode
Januari 2018 - mei 2020
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De zoutfabriek van Frisia
staat aan het wad.

Hoogwaardig en corrosieproof
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Tekst: Jan Smit
Foto’s: Bouwbedrijf Lont

acculaadstation Frisia Zout
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Bij de bouw van het pand
moest o.a. bij materiaalkeuze
rekening worden gehouden
met het zout dat op deze plek
alom aanwezig is.

In Harlingen, aan de rand van de Waddenzee, heeft Bouwbedrijf Lont uit St. Annaparochie in opdracht van
Frisia Zout een nieuw acculaadstation gerealiseerd. De opdracht was een uitdaging aangezien de zoutwinning
tijdens de bouw door moest gaan en er geen gebruik gemaakt mocht worden van niet goed behandeld staal
of aluminium, dit met het oog op corrosiegevaar. Toch is het Bouwbedrijf Lont gelukt deze bijzondere opdracht
binnen de daarvoor gestelde termijn naar tevredenheid te voltooien.
Maatwerk. Gerard Lont, namens
Bouwbedrijf Lont projectleider bij de
bouw van het onlangs opgeleverde
acculaadstation van Frisia Zout in
Harlingen, is ermee vertrouwd. “In
principe vraagt iedere opdracht om
maatwerk”, meent hij. “Maar in dit geval
was het net iets meer. De zoutfabriek
van Frisia staat aan het wad. Zout is
hier alom aanwezig, in de zilte zeelucht
en ‘vers’ gewonnen uit de grond. Dat
vraagt om een speciale aanpak voor wat
betreft de materiaalkeuze. Bouwen met
verkeerd behandeld staal of aluminium
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is geen goed idee, vanwege de snelle
corrosie.”

Maximale levensduur
Ook de manier van werken is bijzonder.
“Een accuboormachine in een afgesloten
koffer op de bouw laten staan, is niet
verstandig. Het zout zorgt ervoor dat
het apparaat binnen no time kapot is
doordat het vocht aantrekt. Alles wordt
nat.” Bouwbedrijf Lont werkt al zo’n jaar
of zeven voor Frisia Zout; de medewerkers zijn inmiddels met degelijke issues
bekend. Vlak voor Kerst is Lont begonnen

met de bouw van het acculaadstation.
Zetstukken van RVS, houtskeletbouw
gevels, pvc-platen, hoogwaardig bevestigingsmateriaal; het bestek omvatte alles
om de levensduur van het pand te maximaliseren. Zelfs voor het behandelen
van de staalconstructie was een apart
bestek geschreven.

Maximale levensduur
als streven

Dankzij het
gebruik van
sprake van v

Speciale bouwkundige eisen
Bilfinger Tebodin BV heeft Frisia Zout begeleid bij de bouw van het nieuwe acculaadgebouw. Van de

investeringsraming en de engineering, het organiseren van de aanbesteding en de bouwbegeleiding tot en met de
eindoplevering; de Nederlandse tak van het gelijknamige internationale advies- en ingenieursbureau heeft het
allemaal geregeld. Bilfinger Tebodin werkt al 12 jaar voor Frisia. De engineers zijn dan ook goed bekend met de
speciale bouwkundige eisen ten aanzien van het aanwezige zout op de locatie. “De stalen kolommen staan

bijvoorbeeld op een betonnen borstwering van een halve meter,” vertelt projectmanager Edwin Bos. “Plaats je ze
direct op de grond dan is de kans op corrosie levensgroot.”

Bilfinger Tebodin is een veelzijdig advies- en ingenieursbureau. De aangeboden diensten omvatten: consultancy en
engineering, procurement en constructie- en projectmanagement. Het bedrijf is actief in markten als olie en gas,
infrastructuur, chemie, industrie, utiliteit en milieu, vastgoed, gezondheid en voeding.

veelvuldig
n glas is er
veel lichtinval.

Uw ambitie is onze uitdaging, uw
strategisch resultaat ons uitgangspunt.
Met integrale consulting & engineering
oplossingen en professioneel project- en
constructiemanagement, internationaal
denken en lokaal doen, staat Bilfinger Tebodin voor u klaar. Flexibel, goed en veilig.
Bilfinger Tebodin is een multidisciplinair
advies- en ingenieursbureau en onderdeel
van de internationale, industriële service
provider Bilfinger SE.
www.tebodin.bilifinger.com
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Uw (bedrijfs)deuren
specialist
Damm Deurentechniek, al jaren een zeer kundig
leverancier van diverse soorten (bedrijfs)deuren.

Specialist in dak- en
gevelbeplating
De PVC-beplating op de gevels van het nieuwe

acculaadstation van Frisia Zout is geleverd en

aangebracht door De IJzeren Man. Dit bedrijf uit
Gildenweg 18 - 8304 BC - Emmeloord 0527 – 201777 - www.dammdeuren.nl

Joure is gespecialiseerd in het produceren en

aanbrengen van stalen en aluminium dak- en

gevelbeplating, zowel enkelwandig als geïsoleerd.
Maar staal en aluminium zijn vanwege het zout

Deuren op maat
Ook de overheaddeuren in het nieuwe

acculaadgebouw van Frisia Zout in Harlingen zijn
optimaal uitgerust tegen het alom aanwezige
zout. De deuren zijn uitgevoerd met compleet
RVS-beslag en de veren en de motoren zijn

getectyleerd. Een klus die Damm Deurentechniek,
de leverancier van deze deuren, wel is

toevertrouwd. Damm levert al jaren deuren aan
Frisia. Dat is deze onderneming op het lijf
geschreven.

Precies zoals de klant wil

“Wij maken deuren en kozijnen precies zoals de

klant dat wil. Daarmee bieden we een duidelijke
meerwaarde,” vertelt Paul Kemper, verkoper bij
Damm. Naast overheaddeuren produceert en

niet zo geschikt. Dus is er voor kunststof gekozen,
vertelt Albert Holtrop, directeur-eigenaar van De
IJzeren Man.

Voor zijn bedrijf, dat 25 mensen in dienst heeft en

op jaarbasis zo’n 200 tot 250 projecten uitvoert, is

het aanbrengen van kunststof beplating weliswaar
geen kernactiviteit, maar dit vormt geen probleem.
“Dat doen we regelmatig,” aldus Holtrop.
Heel Nederland

De IJzeren Man beschikt over een goed

geoutilleerde zetterij waar alle benodigde hoek- en
afwerkprofielen in eigen beheer worden

geproduceerd. Daarnaast heeft de onderneming
ook 2 mobiele profielwalsen voor aluminium

goten. Het bedrijf werkt door heel Nederland met
de nadruk op de bovenste helft van het land.

levert Damm ook koeldeuren, schuifdeuren,
garagedeuren, loopdeuren, roldeuren,

brandwerende deuren, rolluiken, snelloopdeuren
en raamkozijnen. Het bedrijf richt zich daarbij

zowel op de nieuwbouw- als op de renovatiemarkt.

Brandemeer
Brandemeer
8 8
Industrieterrein
Industrieterrein
De Ekers De Ekers

Behalve voor bedrijven is Damm ook actief voor

particulieren. Daarnaast heeft het in Emmeloord

gevestigde Damm een eigen dienst voor storingen
en reparaties. Die is 24/7 bereikbaar.

TV JOURE
85028502
TV JOURE

De IJzeren Man
Dak- & gevelbeplating

tel. [0513]
- 41 79-0041 79 00
tel. [0513]
info@deijzerenman.nl
info@deijzerenman.nl
www.deijzerenman.nl
www.deijzerenman.nl

Dé specialist voor al uw dak en/of gevelbekledingen
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Brandemeer 8

Geluidsoverlast binnen de norm
Het 2 lagen tellende acculaadstation
beslaat in totaal zo’n 300 m2. De
benedenverdieping, die is voorzien van
een verhoogde, vloeistofdichte vloer,
biedt plaats aan de nieuwe elektrische
heftrucks van Frisia. Op de etage staan
compressoren die het systeem van lucht
voorzien. Dat zijn zware apparaten die
rusten op een breedplaatvloer. Muren
van 220 mm kalkzandsteen houden de

geluidsoverlast binnen de norm.
Ondanks deze uitdagende omstandigheden hebben het bouwbedrijf en de
diverse onderaannemers de opdracht
binnen 4 maanden geklaard.

‘Een uitdaging aangezien
de zoutwinning tijdens de
bouw door moest gaan’

Bouwbedrijf Lont bouwt, naast utiliteitsgebouwen, onder meer woningen, zowel
projectmatig als vrijstaand, maar ook
bijvoorbeeld scholen, woon-zorgcomplexen en loodsen voor de
agrarische sector. Tevens is het bedrijf
actief als projectontwikkelaar en voert
het onderhoud, renovatie en woningverbetering uit voor onder meer woningbouwcorporaties.

Op de gevels van het
acculaadstation is PVCbeplating aangebracht.
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Van alle markten thuis
RVS316. Oftewel de RVS-soort die de minste kans geeft op aantasting door zout of zuur. Dat was volgens de

constructeurs van het nieuwe acculaadgebouw van Frisia Zout het meest ideale materiaal voor de afwerklijsten
rondom het pand. Immers, zout is alom aanwezig op deze locatie, en de kans op corrosie dus ook.

Postuma RVS & Montage B.V. uit Minnertsga is één van de leveranciers van RVS316 van Frisia Zout. Dus koos ook
Bouwbedrijf Lont, hoofdaannemer van dit project, voor RVS- en Staalmaker & Montage. Een slimme zet.

Bouwbedrijf Lont tekende zelf voor de houtskeletgevels en het aanbrengen van de PVC-platen rondom het gebouw.
Minnertsga-Harlingen is ongeveer 20 minuten met de auto. Dus telkens als Bouwbedrijf Lont weer een deel af had,
reed de tekenaar van Postuma RVS & Montage op en neer voor het inmeten en de montage van een deel van de

lijsten, die in de eigen werkplaats werden gesneden, gezet en gelast. “Dat werkte perfect,” vertelt Wopke Postuma,
directeur en eigenaar van het bedrijf.

Waarmee hij overigens niet gezegd wil hebben dat de onderneming alleen in de regio actief is. Postuma RVS &

Montage werkt door heel Nederland. En of het nu gaat om afwerklijsten, bordestrappen of productielijnen voor de
voedingsindustrie: Postuma is van alle markten thuis.
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De bouw vond plaats onder
uitdagende omstandigheden;
de zoutwinning ging
ondertussen gewoon door.

Opdrachtgever
Frisia Zout BV, Harlingen
Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Lont, Sint Annaparochie
Adviseur
Bilifinger Tebodin Netherlands,
Schiedam

RVS bewerking, montage en onderhoud
Postuma RVS & Montage, Minnertsga
Schilderwerk
Roosma Schilders, Franeker
Houtskeletgevels
Bouwbedrijf Lont, Sint Annaparochie

Deuren
Damm Deurentechniek B.V., Emmeloord
Dak en gevelbekleding
De IJzeren man, Joure
Bouwprogramma
Acculaadstation voor Frisia Zout BV
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Strakke, statige

Industriebouw • mei 2020 • 112

IB

Tekst: Jan Smit
Foto’s: Aannemersbedrijf v.d. Heijkant

kantoorvilla’s
in het groen

De moderne kantoorvilla
is de vierde in een
reeks van vijf die
vastgoedonderneming
MAC3 Park laat herrijzen.
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Kantoorvilla’s MAC3 Park • Dronten

De kantoorvilla’s zijn
rechthoekig, strak en statig.’

Op De West, op loopafstand van het centrum van Dronten, heeft vastgoedonderneming MAC3 Park vorig jaar
wederom een moderne kantoorvilla laten verrijzen. Het is de vierde in een reeks van vijf. Hoofdaannemer van
deze ‘interessante opdracht’ was Aannemersbedrijf v.d. Heijkant uit het nabijgelegen Biddinghuizen, dat ook bij
de bouw van de eerste drie villa’s de regie had.
“Voor ons was het interessant omdat we
nog niet eerder zo’n project hadden
uitgevoerd,” vertelt Arjan van den
Heijkant, directeur van het gelijknamige
bouwbedrijf. “Maar het is uitstekend gelukt.” De vier kantoorvilla’s zijn gelegen
in het groen en hebben fraai uitzicht aan
alle kanten. Ze zijn rechthoekig, strak
en statig. En hoewel ze dezelfde vorm
hebben en er in alle gebouwen veel glas
is gebruikt, waardoor binnen en buiten
als het ware in elkaar overlopen, zijn
ze alle vier toch uniek. Lijkt het bij de
eerste villa, opgeleverd in 2015, alsof de
bovenste verdieping ‘zweeft’, omdat de
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gevel van de eerste etage bijna geheel uit
glas bestaat, bij de vierde villa zorgt de
vliesgevel voor een soort S.

‘We hebben nog
nooit eerder zo’n project
uitgevoerd’
MAC3 Park
De kantoorvilla’s hebben twee
verdiepingen en een oppervlak van in
totaal elk zo’n 775 m2. In de centrale hal
is er direct toegang tot de lift en het

trappenhuis. Op elke verdieping zijn
toiletten en andere facilitaire ruimten
aanwezig. De kantoorvloeren zijn open
en flexibel in te delen. Opdrachtgever is
MAC3 Park, met 180.000 m2 aan bedrijfsruimte de grootste aanbieder van
thematisch vastgoed in Flevoland. Met
de kantoorvilla’s in Dronten mikt MAC3
Park, tevens sponsor en naamgever
van het stadion van PEC Zwolle, vooral
op ondernemers in de ICT en zakelijke
dienstverlening. Dat lijkt een goede
keuze, de eerste drie villa’s zijn geheel
verhuurd, de vierde grotendeels.

De vijfde villa
Wanneer de bouw van de vijfde villa van
start gaat, is nog ongewis. Maar het lijkt
aannemelijk dat Aannemersbedrijf v.d.
Heijkant ook daarbij weer de lead krijgt.
MAC3 Park en v.d. Heijkant hebben een
nauwe band. Toen zijn vader nog aan het
roer stond, bouwde de aannemer al

het huis van Meine Breemhaar, oprichter en eigenaar van het vastgoedbedrijf,
vertelt Van den Heijkant. V.d. Heijkant
is voornamelijk actief in Flevoland. Het
familiebedrijf bouwt en ontwerpt huizen,
maar ook kantoren, bedrijfsgebouwen,
maneges, stallen en andere utiliteits-

werken. Ook op de verbouw- en
renovatiemarkt is het bedrijf volop actief.

Stuk voor stuk
uniek

De kantoorvilla’s hebben twee
verdiepingen en een oppervlak
van intotaal elk zo’n 775 m2.

Opdrachtgever
MAC3 Park Business Centres, Dronten
Architect
Lab32 Architecten, Geulle
Constructeur
JVZ Raadgevende Ingenieursburo,
Deventer

Hoofdaannemer
Aannemersbedrijf v.d. Heijkant,
Biddinghuizen
Kozijnen
Intercombi BV, Terborg
Installateur
Van den Bosch Installatietechniek BV,
Harderwijk

Bouwprogramma
Bouwen vijf kantoorvilla’s
Bouwperiode
December 2014 - april 2020
Bruto vloeroppervlakte
3.750 m2
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IJsselweg 19
7061 XT Terborg
T: (0315) 34 62 64
E: info@kozijnmanagement.nl

Net als in de andere villa’s
is er weer veelvuldig
gebruik gemaakt van glas.
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Gespecialiseerd in aluminium
Robert Middendorp, directeur en mede-eigenaar van Intercombi kozijnmanagement uit Terborg, doet
al sinds 1992 zaken met Aannemersbedrijf v.d. Heijkant, de hoofdaannemer van de kantoorvilla’s.
Eerst in dienst van een ander bedrijf, sinds 2000 onder de vlag van Intercombi. “Is dat niet iets voor
Intercombi” reageerde hij enthousiast toen hij in 2015 hoorde dat het bouwbedrijf voor de tweede
kantoorvilla op zoek was naar een nieuwe leverancier voor de kozijnen en vliesgevels. De aannemer
durfde het wel aan.
Intercombi, gespecialiseerd in advies en de levering van aluminium en kunststof kozijnen, bedacht
een fraaie oplossing; aluminium vliesgevels met spiegelend, licht platin silver glas op de begane
grond en donkerder parasol grijs glas op de verdiepingen, waardoor het net lijkt alsof het bovenste
blok van het gebouw zweeft. Precies zoals de architect het had bedoeld.
Opdrachtgever MAC3 Park tevreden, hoofdaannemer v.d. Heijkant tevreden, Middendorp tevreden;
ook bij de bouw van de derde en vierde kantoorvilla in de jaren daarop mocht Intercombi het kozijnmanagement verzorgen. De uitvoering verschilt per villa – alle vier de gebouwen zijn uniek, bij de
derde meanderen de kozijnen in de vorm van een S door de gevels. Maar die variatie maakt de klus
voor zijn bedrijf alleen maar interessanter, vertelt de directeur. Overigens voorziet Intercombi niet
alleen kantoren en bedrijfsgebouwen van kozijnen. Bij woningen – renovatie en nieuwbouw -,
scholen, crematoria, kerken; overal adviseert en installeert de onderneming over de meest ideale omlijstingen en glaspartijen. En dan vooral in Oost- en Midden-Nederland.
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Vrieshuis Aviko • Steenderen

Vrieshuis Aviko

Aviko heeft in Steenderen
het vrieshuis van de
toekomst gerealiseerd.
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Foto’s: VDR Bouwgroep

behaalt predicaat
BREEAM Outstanding
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Vrieshuis Aviko • Steenderen

Eerst werden de indrukwekkende
35 meter hoge staalconstructie
en de basisinrichting opgeleverd,
de schil van gevels en dak werd
hier omheen gebouwd.

Een 35 meter hoog industrieel gebouw in een uitermate landelijke omgeving. Dat komt er niet zonder slag of
stoot. Voor de bouw van het nieuwe centrale vrieshuis van Aviko in Steenderen kon beginnen, moest de Raad
van State zich uitspreken over – alleszins begrijpelijke – bezwaarprocedures van omwonenden.
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“We begonnen in augustus 2018 aan de
uitvoering”, aldus projectleider Bennie
List van VDR Bouwgroep uit Deventer.
Het project bestaat uit verschillende
modules, vertelt hij. “Het vrieshuis zelf
is 75 meter breed, 85 meter lang en 35

meter hoog. We bouwden een tweelaagse
expeditie ruimte ervoor, een kantoorgebouw van 4 bouwlagen en een
technische ruimte voor bijvoorbeeld
elektra, koeling, sprinklerinstallatie en
zuurstofverlagingsinstallatie.”

Uniek voor
een Nederlands
utiliteitsgebouw
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Efficiencyslag in
staalconstructie
Toen VDR Bouwgroep de aanbesteding in ging

voor de bouw van het nieuwe vrieshuis van Aviko

Actemium
feliciteert
AVIKO!

in Steenderen, werd stadsgenoot IQstaal er direct
bijgehaald om mee te denken hoe er een

efficiencyslag in het ontwerp gemaakt kon
worden, vertelt Meerten Muijs.

IQstaal regelde alles voor de staalconstructie van
de modules rond het vrieshuis - het kantoor, de

expeditie, portiersloge en technische ruimte - en
zorgde voor een duurzaam ontwerp. Daarnaast

leverde IQstaal de diverse trappen en bordessen,

waaronder een spiltrap om op het 35 meter hoge
vrieshuis van Aviko te komen.

mede tot stand gekomen door
Actemium. Building Technologies,
voor alle denkbare elektrotechnische-,
communicatie-, beveiligingsinstallaties

Van montage tot nazorg

en gebouwautomatisering.

“Het meeste doen we zelf”, zegt Muijs. “Van

ontwerp en tekeningen tot montage en nazorg.
Alleen de productie van de stalen onderdelen

besteden we uit.” IQstaal werkt door het hele land.
“Soms verzorgen we het hele ontwerp. Andere

keren, zoals hier voor Aviko, helpen we een flinke

efficiencyslag realiseren. Dat is ook deze keer weer
gelukt!”

Wat wij doen

Optimalisatie, ontwerp, engineering,
productie en montage van
staalconstructies
IQstaal B.V.

Dortmundstraat 30
7418 BH Deventer
085 130 6356
www.iqstaal.nl
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Het nieuwe Vrieshuis van AVIKO is

Meer informatie?
Kijk op actemium.nl
Fabriekstraat 17c,
7005 AP Doetinchem

‘Kort op de bal’ door goede
communicatie
Met advies, engineering en montage hielp Actemium Aviko met het installatiedeel van het vrieshuis. Actemium
is een landelijk netwerk van bedrijven, onderdeel van VINCI Energies. De vestiging in Doetinchem verdeelt haar

taken onder in ‘Industriële automatisering’, ‘services’ en ‘building technologies’; alle denkbare elektrotechnische-,
communicatie-, beveiligingsinstallaties en gebouwautomatisering.

In 2017 raakte client manager Servaas Wiendels betrokken bij het bouwproject voor het vrieshuis van zijn klant

Aviko. “Mijn taak vanuit ‘building technologies’ is om die klant te adviseren en te vertegenwoordigen gedurende

het hele traject; voorbereiding en uitvoering. Daarnaast is er een projectmanager van Actemium op het werk die
de lopende zaken coördineert.” Er lag geen dichtgetimmerd bestek. “Wij kregen volop gelegenheid onze advies-

functie waar te maken. Op basis van een projectbeschrijving werkten we samen met Aviko het technische deel uit;
zoals zij het wilden hebben en zoals wij het konden realiseren.”
Korte lijnen

Eind 2018 kreeg Actemium de definitieve opdracht. “In maart 2019 begonnen we met de engineering en in juni

met de montage. De communicatie verliep langs korte lijnen, daardoor zaten we samen met Aviko ‘kort op de bal’.
Alles is perfect verlopen. Dat is een complimentje waard voor de mensen ter plaatse. Wij zijn hier heel blij mee en
trots op.”

Actemium bood een helpende
hand met het installatiedeel
van het vrieshuis.
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Met man en macht wordt
gewerkt aan het vrieshuis, dat
in februari jl. werd opgeleverd.
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Het vrieshuis is onderdeel
van een ‘Smart Grid’ waar
de elektriciteit zodanig wordt
verdeeld dat het vrieshuis
vooral tijdens de nachtelijke
uren koelt.
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Smart Grid
Aviko, met Steenderen als
hoofdvestiging, distribueerde tot voor
kort vanuit verschillende locaties. De
behoefte ontstond om, vooral in het
kader van duurzaamheid, de logistiek te
verbeteren door een centraal vrieshuis
neer te zetten dat voldoet aan de milieunormen van nu en straks. In die behoefte
kon VDR Bouwgroep voorzien, gepokt en
gemazeld als ze zijn in duurzame en
circulaire engineering. “Uiteindelijk staat
er een vrieshuis dat het predicaat
BREEAM Outstanding verdient, uniek
voor een Nederlands utiliteitsgebouw!”
Daarvoor moest wel een flinke prestatie geleverd worden. Zo is het vrieshuis
onderdeel van een zogenaamde ‘Smart
Grid’ waar de elektriciteit zodanig wordt
verdeeld dat het vrieshuis vooral tijdens
de nachtelijke uren koelt. Daardoor
vraagt het gebouw overdag weinig tot
geen energie.

Breed BREEAM
Het behalen van BREEAM Outstanding
was een uitdaging voor zowel bouwer

als opdrachtgever. “Je moet in de volle
breedte ruim aan de eisen voldoen. Het
gaat om meer dan een bouwkundig
ontwerp. Ook om installaties,
bouwproces, omliggend grondgebruik,
inpassing van ecologie, eigenlijk alles.”
Tijdens de afbouw werd in december
2019 de voor BREEAM Outstanding
leidende ‘luchtdichtheidstest’
ruimschoots gehaald. Deze test hangt
cijfers aan de mate van onbedoelde
luchtlekkage uit de vriescel via de schil
van het gebouw, op basis van een
onderdrukmeting en een overdruk
meting. De strenge luchtdichtheidseis
vanuit BREEAM voor koel- en vriescellen
werd ruim gehaald; de luchtinfiltratie op
de totale schil van het gebouw bleef de
helft onder de gestelde norm.

Complex stellingwerk
Inpandig is sprake van zeer complex
stellingwerk. Het besluit van Aviko om
de staalframeconstructie niet alleen
onderdeel te laten zijn van de draag
constructie van het gebouw, maar
tegelijkertijd ook dienst te laten doen

als opslag voor pallets met goederen
(racking), bracht een mooie uitdaging
voor VDR met zich mee. Eerst werden de
indrukwekkende 35 meter hoge
staalconstructie en de basisinrichting
opgeleverd. Pas daarna werd de schil van
gevels en dak om het geheel heen
gebouwd. In februari 2020 vond de
eindoplevering plaats.

‘Het vrieshuis zelf is
75 meter breed, 85 meter
lang en 35 meter hoog’
Specialist in warehousing
VDR Bouwgroep is specialist in
duurzame nieuwbouw en revitalisatie
van bedrijfshuisvesting voor logistieke
en proces-specifieke bedrijven. Een
flexibele, meedenkende bouwer die
intensief investeert in de keten door,
zoals hun website vermeldt, ‘samen te
ondernemen, te innoveren en
verantwoordelijkheid en kennis te
delen’.

Tijdens de afbouw werd
in december 2019 de voor
BREEAM Outstanding
leidende ‘luchtdichtheidstest’
ruimschoots gehaald.
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De expeditieruimten van
‘Vrieshuis 4’ zijn voorzien
van een hygiënisch state of
the art sprinklersysteem.
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Hygiënische ‘droge’ sprinklerinstallatie
IJskoud of niet, brandbeveiliging is ook voor Aviko topprioriteit. De ‘expeditieruimten’ van ‘Vrieshuis 4’ zijn voorzien van
een hygiënisch state of the art sprinklersysteem, geïnstalleerd door Hamer uit Apeldoorn.

Projectmanager Bart Luyten leidde alles in goede banen voor het 82 jaar oude familiebedrijf. Hamer ontwerpt,

installeert en onderhoudt diverse soorten elektrische en industriële installaties en brandbestrijdingsinstallaties. In
Steenderen is gekozen voor een ‘droge’ sprinklerinstallatie. “Uiteindelijk komt er wel water uit de sprinklers”, legt
Luyten uit, “Maar dat komt pas in de leidingen als de sprinklers geactiveerd worden.”
Koudebruggen voorkomen

In overleg met Aviko onderzocht Hamer hoe zoveel mogelijk koudebruggen konden worden voorkomen met onder
meer speciale beugeling. “Je moet het zien als een grote koelkast. Je wilt zo min mogelijk condensvorming door

koudebruggen die ontstaan door de beugeling.” In totaal werkte Hamer 8 maanden aan het sprinklersysteem. Eerst

het voortraject, het ontwerp en de goedkeuring ervan. Daarna werkvoorbereiding, materialen bestellen en uiteindelijk
de uitvoering; plaatsen, leidingen aankoppelen et cetera. “Als er geen water in zit, is het systeem gevuld met stikstof
om de leidingen droog te houden en daarmee corrosie te voorkomen. Daarvoor hebben we een stikstofgenerator
geïnstalleerd.”

In eigen beheer

Hamer, onderdeel van de FOJA Groep, is een totaalinstallateur die alle gebouwinstallaties levert voor industriële

klanten. Elektra, verwarming, koeling, werktuigbouwkundige installaties, tanks (zowel boven- als ondergronds) en

sprinklersystemen zoals in Steenderen. “Kortom; alle mogelijke installaties rondom het bouwkundig casco. We doen

alles in eigen beheer. Eigen monteurs met eigen gereedschap; het hele traject van initiatief en ontwerp tot levering en
plaatsing van gecertificeerde installaties.” De circa 400 medewerkers van Hamer werken vanuit vestigingen in

Apeldoorn, Assen, Uden en het Belgische Kruibeke. Een echt familiebedrijf, aldus Luyten: “No nonsense, doe maar
gewoon, afspraak is afspraak, veiligheid en kwaliteit voorop.” Totale ontzorging voor de opdrachtgever. Inmiddels
uitgegroeid tot ruim 100 fte, opgedeeld in diverse teams, zorgen zij met een persoonlijke aanpak ervoor dat alle
installaties aansluiten op uw bedrijfsmodel.
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Rendement zonnepanelen blijft stijgen
In september 2017 startte voor B&W Energy en andere leveranciers van photovoltaïsche panelen de

aanbestedingsprocedure voor het vrieshuis in Steenderen. Precies een jaar later ontving B&W de oorspronkelijke
opdracht, nadat ze verkozen werden uit een groep van 3 bedrijven die met Aviko om de tafel mochten. In

september 2019 werd die eerste opdracht aangepast omdat de technische ontwikkelingen in de zonne-energiebranche zo hard gaan, dat het oorspronkelijke plan achterhaald bleek. Nu zijn ze aan het werk.

“Het mogelijke rendement was in een jaar tijd flink gestegen”, legt accountmanager Hans Rutgers van B&W

Nederland uit. “Per paneel steeg het vermogen van 285 naar 335 Wattpiek. Op dezelfde oppervlakte, 2.728 panelen,
is nu een rendement van 913,88 kilowattpiek (kWp) mogelijk.” Eind april 2020 kon de montage van de panelen
beginnen.

Regelmatig overleg

“In de loop van juni leveren we op.” B&W Energy uit het Duitse Heiden heeft 100 medewerkers in dienst, waarvan
sinds 2013 ook 5 Nederlanders in het Gelderse Ulft. Bij het project in Steenderen werkt B&W Energy nauw samen

met totaalinstallateur Actemium. “We overleggen regelmatig om te zorgen dat alle systemen goed op elkaar aansluiten.”

Voor het kantoor en de portiersloge
werden in totaal ongeveer 250 m2
systeemplafonds en zo’n 1.000 m2
metalstudwanden geleverd.
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Watt is uw energiebehoefte?
Voor de zakelijke markt & energiecooperaties.

PLAFOND- EN
WANDSYSTEMEN
Uw partner in afbouw
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www.bw-energy.nl
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ZZP-schil maakt meer mogelijk
Voor het kantoor en de portiersloge van Aviko’s ‘Vrieshuis 4’ verzorgde Eissink uit Hengelo de plafond- en wandsystemen. “In totaal leverden we ongeveer 250 m2 systeemplafonds en zo’n 1.000 m2 metalstudwanden”, zegt
projectleider Martijn Borgmeyer.

“De metalstudwanden zijn lichte scheidingswanden die in zowel rechte als gebogen vormen zijn gemonteerd,
inclusief de montage van deurkozijnen.” Bijzonder aan het kantoor van Aviko is de gebogen gevel. “Voor de

montage van de binnengevelwand was specifieke expertise nodig, daarom vroeg VDR of wij dat op ons wilden

nemen.” Begin februari vond de bouwkundige oplevering plaats, inclusief de plafonds en wanden van Eissink. “De

planning was zoals gewoonlijk krap, maar we hebben het met alle betrokken partijen samen gehaald.” Natuurlijk
werken de projectleiders Lean, maar: “Goede communicatie op de werkvloer is minstens zo belangrijk.”
De specialist

Eissink, één van de grootste afbouwers in Nederland, bestaat sinds 1958. Ze zijn specialist in plafond- en wandsystemen waaronder ook bijvoorbeeld glazen wandsystemen. “Door een informele werksfeer, korte lijntjes en

een grote schil van ZZP’ers rond onze eigen werknemers zijn wij zeer flexibel met projecten door het hele land. Zo
blijven de projecten voor Eissink en de opdrachtgever economisch haalbaar.”
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Vrieshuis Aviko • Steenderen

Terugkerende
samenwerking voor
glas, behang en
schilderwerk
Het schilder- en behangwerk in de portiersloge

en kantoren van het vrieshuis in Steenderen werd

Gespecialiseerd in brandvertragende technieken
Voor informatie:
Procal bv
E-mail: info@procal.nl
Vijzel 2
Website: www.procal.nl
8316 GH MARKNESSE
Tel.: 0527-203765
KvK 67503284

uitgevoerd door Meuleman Schilderwerken uit
Herwen. “We hebben gelaagd glas gezet en

schuiframen geplaatst in de kantoren en de

portiersloge”, zegt Fedor Meuleman, die de derde
generatie vertegenwoordigt in het door zijn
grootvader in 1935 gestichte familiebedrijf.

“Daarnaast brachten we glasvezelbehang aan op

Specialist in
brandwerende
voorzieningen

alle wanden in die ruimtes en schilderden al het

Op diverse manieren en plaatsen in het nieuwe

plinten. Verder hebben we op kleine schaal ook nog

brandveiligheid. In de technische ruimte en waar

ongeveer 15 medewerkers van Meuleman

kantoor werd gewerkt door Procal B.V. uit

houtwerk, waaronder binnenkozijnen, puien en

gebouw van Aviko is bijzonder veel aandacht voor

wat stucwerk en vloercoating aangebracht.” De

leidingen lopen door brandscheidingen in het

verzorgen glas-, behang- en schilderwerk voor

Marknesse.

bedrijven. “Met onze bouwende opdrachtgevers

“In de technische ruimte verzorgden we

utiliteitsprojecten. De particuliere opdrachten

vertelt eigenaar-directeur Andry Bonthuis van

al bijna 50 jaar samen met VDR Bouwgroep, naar

de technische ruimte en het kantoor brandwerend

diverse aannemers, maar ook voor particulieren en
komen we door het hele land, veelal voor

brandwerende bekleding op de staalconstructie”,

komen vooral uit de regio. We werken inmiddels

Procal. “Verder hebben wij alle doorvoeringen van

ieders tevredenheid; zo kwamen we ook bij het

gemaakt.”

project van Aviko terecht.”

Adviseren

In veel gevallen adviseert Bonthuis zijn klanten

vooraf over wat nodig is en wat niet: “Dat kost op

het eerste gezicht wel eens handel, maar je houdt
Meuleman Schilderwerken BV
Glas-, Behang- en Schilderwerk
Keurbeek 2, 6914 AG Herwen
T 0316 - 247106
E info@meuleman-schilderwerken.nl

V
C
A

GM
HECKLIST
ANNEMERS

www.meuleman-schilderwerken.nl
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er vaak goede relaties aan over. Bijvoorbeeld de

VDR Bouwgroep, met wie we dit project hebben
gedaan. We werken al jaren regelmatig samen.”

Voor het vrieshuis is o.a.
een kantoorgebouw van 4
bouwlagen herrezen.
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Vrieshuis Aviko • Steenderen

Er worden ook nog zonnepanelen
geplaatst op het vrieshuis.
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Vrieshuis Aviko • Steenderen

In het vrieshuis wordt brand
actief voorkomen door het
zuurstofgehalte in het pand
te verlagen.
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Wagner Oxyreduct brandbeveiliging
voor bevroren frieten
Om te zorgen dat haar diepvriesproducten alleen warm en knapperig worden in de frituur en de logistieke

processen te beschermen tegen brandgevaar, besloot Aviko actief brand te voorkomen door het zuurstofgehalte in
het nieuwe vrieshuis in Steenderen te verlagen.

“Pieter Bikker, directeur bij Wagner Nederland, vertelt: “Het doel was dat operationele en logistieke processen niet

worden onderbroken bij brand. Daarvoor is het belangrijk schade door rook, roet en de brand zelf te minimaliseren,
evenals vervolgschade door knelpunten in de productbeschikbaarheid en de leveringscapaciteit.”

Het gebruik van een op water gebaseerd blussysteem in het vrieshuis was geen optie. “Om bij brand verontreini-

ging van het opgeslagen voedsel en andere grote schade te voorkomen, is een gecertificeerde OxyReduct® installatie toegepast.” De Oxyreduct V-Line installatie verlaagt het zuurstofgehalte door middel van gecontroleerde

stikstofvoorziening. In deze atmosfeer kan een brand zich niet meer ontwikkelen. De beschermde gebieden blijven
toegankelijk voor geautoriseerd personeel. “De benodigde stikstof wordt direct ter plaatse op een milieuvriendelijke en kostenefficiënte manier uit de omgevingslucht gehaald.”
Maximaal beschermend effect

De vermindering van de zuurstofconcentratie is bepaald op basis van door Wagner uitgevoerde brandtesten met

de materialen die in het magazijn zijn opgeslagen. De brandbeveiligingsoplossing is dus optimaal aangepast aan
de omstandigheden bij Aviko: Voor een maximaal beschermend effect.
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Vrieshuis Aviko • Steenderen

State of the art
timmerwerk
De binnenkozijnen in vooral de kantoren en

portierloge van het Aviko-vrieshuis zijn gemaakt
en geleverd door Timmerfabriek Salland uit het
Overijsselse Lemelerveld.

Timmerfabriek Salland is het vaste adres voor

hoofdaannemer VDR Bouwgroep voor kozijnen.
Anderhalf jaar geleden nam eigenaar-directeur

Robert Koenjer de timmerfabriek over. “Dat was

een goed moment om de werkplaats volledig te
automatiseren met de modernste technologie.

Daar zitten we nu middenin, de eerste machines
zijn al in bedrijf.” We, dat zijn de 15 medewerkers
die in de werkplaats ramen, deuren en kozijnen
maken voor klanten verspreid over Nederland.

“Over het algemeen verzorgen wij het transport.

De klant, meestal een aannemer, regelt vervolgens
zelf de montage.”

Handelsweg 39 | 8152 BN Lemelerveld | 0572-382680 |
info@timmerfabriek-salland.nl | www.timmerfabriek-salland.nl
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Rite-Hite ontwikkelt al sinds 1965
oplossingen om de veiligheid en
productiviteit te verbeteren en
energie te besparen. Dit deden
wij gisteren, dit doen wij vandaag
en zullen wij morgen ook doen.
Rite-Hite zorgt voor een betere
werkomgeving in magazijn- en
productieruimte door innovatie
en kwaliteit.

www.ritehite.com

Rite-Hite Benelux BV
Koppelstraat 26
7391 AK Twello
Tel: +31-571-270 444

www.ritehite.com

2017_11_Ritehite_adA5.indd 1
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Opdrachtgever
Aviko, Steenderen

Staalconstructie
IQstaal, Deventer

Brandwerend spuitwerk
Procal BV, Marknesse

Hoofdaannemer
VDR Bouwgroep, Deventer

Metalstud wandsysteem
Eissink Plafond- en Wandsystemen,
Hengelo

Laaddock
Rite-Hite Benelux B.V., Twello

Adviseur ecologisch
Econsultancy BV, Doetinchem
PV-panelen
B&W Energy GmbH & Co, Heiden (D)
Elektrotechnische installaties
Actemium, Doetinchem
Schilderwerk
Meulenman Schilderwerken, Herwen

Sprinklerinstallatie
Hamer Installatie, Apeldoorn
Zuurstofverlaging
Wagner, Langenhagen (D)
Houten binnenkozijnen
Timmerfabriek Salland, Lemelerveld

Bouwprogramma
Nieuwbouw van centraal vrieshuis
met expeditie, kantoren en technische
ruimtes
Bouwperiode
Augustus 2018 – februari 2020
Oppervlakte
11.000 m2

Industriebouw • mei 2020 • 139

Integraal Kindcentrum • Markelo

Klimaatneutraal
kindcentrum in Markelo
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Een impressie van
het bouwterrein bij
aanvang van de bouw.
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Integraal Kindcentrum • Markelo
Een belangrijke pijler in het
ontwerp is het creëren van
een natuurlijke verbinding
tussen binnen en buiten.

Bouwkundig advies met grote
betrokkenheid
Het IKC wordt gebouwd conform het advies van Qbuz. Het adviesbureau uit Barchem onderzocht en adviseerde het
gehele constructieve ontwerp, van de fundering tot aan de dakvloer. De uitdaging zat o.a. in de vele draaglijnen die
verspringen ten opzichte van elkaar, zo vertelt Jos Waalder, constructeur bij Qbuz.

“Door integraal goed samen te werken met de aannemer, de architect en installateur zijn we tot een sterk ontwerp
gekomen. Mede door onze korte lijnen is er direct grote betrokkenheid vanaf het eerste contactmoment.”

Aan de hand van verschillende sterkteberekeningen en de dimensionering van de draagstructuur heeft Qbuz

kunnen bepalen waar de kolommen en liggers gepositioneerd moesten worden. Hierbij speelde het onderwerp

brand ook een belangrijke rol. De brandwerendheidseis van 60 minuten heeft grote invloed op de stabiliteitsvoorzieningen van het gebouw. De verticale windverbanden op de verdiepingen zijn grotendeels onbeschermd tegen
brand. Hierdoor heeft Qbuz een aantal afzonderlijke situaties moeten doorrekenen om de samenhang van de
constructie tijdens brand voldoende te kunnen waarborgen.

Dit project was niet eerste samenwerking met de KlaassenGroep, de twee bedrijven werkten eerder al aan het IKC

in Delden. Het project startte voor Qbuz in het begin van 2018 en werd ongeveer drie kwartalen later afgerond.
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De KlaassenGroep uit Dinxperlo legt de laatste hand aan het project ‘De Groene Droom’, wat de bouw van de 2
meest klimaatneutrale integrale kindcentra in Europa moet worden. Het plan is niet alleen gebaseerd op hoge
duurzaamheidsambities, maar ook op het maken van de verbinding tussen binnen én buiten spelen en leren. Het
eerste kindcentrum in Delden is reeds af, het tweede gebouw in Markelo dat 2 scholen zal samenvoegen, wordt
binnenkort opgeleverd.
“De gemeente heeft bij de aanbesteding
van de bouw gekozen voor een
innovatief partnerschap, een nieuwe
vorm van aanbesteding in Nederland”,
zo vertelt Koen van Hal, projectleider
bij de KlaassenGroep. “In samenwerking
met alle partners uit het consortium, de
schoolbesturen, de buurt en de
gemeente hebben wij invulling gegeven
aan het project de ‘Groene Droom’.

Natuurlijke verbinding tussen binnen
en buiten
Een belangrijke pijler in het ontwerp is
het creëren van een natuurlijke
verbinding tussen binnen en buiten. Het
gebouw is daarom gepositioneerd op de
Noord-Zuid richting; energiewinning,
energiebesparing en lichtinval worden zo
optimaal benut. Verder zijn er

technieken toegepast in en rondom het
gebouw waardoor er een digitale
omgeving is gecreëerd die toekomst
gericht is. Denk hierbij aan het gebruik
van Internet of Things, slimme
verlichting en sensoren. “Er zijn geen
grote bossen aan kabels getrokken zoals
vroeger werd gedaan. Alle aansluiting
en contacten worden nu door één groot
kabeltracé stekkerbaar gemaakt naar de
wanden. Een net, overzichtelijk ‘plug and
play’ concept.”

Flexibel en demontabel bouwen
Ook ligt er een sterke focus op flexibel
en demontabel bouwen. Bij zowel groei
als krimp kan de huisvesting worden
aangepast. Zo zijn er minder aparte
klaslokalen, meer open gemeenschappelijke ruimten en worden bijvoorbeeld

spreekkamers straks gecombineerd gebruikt door alle medegebruikers van het
pand. “Hier is vanaf het begin goed over
nagedacht. We hebben dit samen met de
architect aan de hand van allerlei
miniatuur blokjes in verschillende
vormen uitgedacht, en van daaruit
verder gewerkt.”

‘Creëren van verbinding
tussen binnen & buiten
spelen en leren’
Duurzaam karakter
Het gebouw kenmerkt zich door een
combinatie van diverse duurzaamheidstechnieken. Een energiezuinige
installatie met warmtepompen zorgt
voor duurzame warmte en verkoeling.

Qbuz geeft advies op alle gebieden van bouwconstructies.
Van woningbouw, utiliteitsbouw, industriële bouw, civiele
techniek tot en met renovatie en onderhoudswerk.
Onze kennis en ervaring vertalen zich in de volgende diensten:
constructief ontwerpen van bouwkundige en civiele constructies
berekenen en modeleren [tekenen] van bouwkundige
en civiele constructies
studieopdrachten en productinnovaties
detailengineering beton- staal- en houtconstructies
advies over bouwtechniek en uitvoeringstechnieken
second opinions en value engineering
constructieve controle op de bouwlocatie
constructief bouwtoezicht
schade-expertise, schade onderzoek, opnames en arbitragezaken
risicobeheersing
Building Information Model (BIM)
integraal samenwerken in bouwteams

Lochemseweg 33

7244 RR Barchem (Gemeente Lochem)

0573 - 21 50 30

Jong, dynamisch en ervaren
in bouwconstructies

info@qbuz.eu

www.qbuz.eu
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Integraal Kindcentrum • Markelo
Verder zijn er zonnepanelen op het dak
geplaatst en is de gevel voorzien van
hoog presterende biologische
isolatiematerialen. Het duurzame
karakter is ook zichtbaar op
verschillende plekken in het gebouw.

Door de grote glazen lichtkap zijn
bijvoorbeeld de in rastermoduul
geplaatste zonnepanelen te zien.
Tevens is het nieuwe kindcentrum
voorzien van een mechanische
afzuiginstallatie wat zorgt voor optimale

luchtbehandeling. Dit draagt positief bij
aan de kwaliteit van de leeromgeving.
Met de aanleg van de luchtbehandelingsinstallatie heeft het
gebouw Frisse Scholen klasse A behaald,
de hoogste conditiescore.

Duurzame zonwering
De zonwering van het IKC is afkomstig van Ambiance Resec uit Terborg. Bij het bepalen van de juiste zonwering
vormt het optimaliseren van het comfort een van de belangrijkste pijlers. Om het gebouw koel te houden,

worden daarom alle ramen buiten voorzien van de Ambiance RITS screens. Deze screens worden elektrisch bediend,
zijn bestand tegen grote windkracht en besparen tevens op energiekosten. Geheel in lijn met het klimaatneutrale
karakter van het IKC.

De rolgordijnen die binnen worden toegepast, zijn specifiek afgestemd op de verschillende ruimtes van het

gebouw. Zo zullen er in de kind slaapverblijven rolgordijnen worden geplaatst met een verduisterende stof.

Kindveiligheid is eveneens een belangrijk thema als het gaat om raamdecoratie. De rolgordijnen van Ambiance
Resec zijn daarom afgestemd op de officiële Child Safety voorschriften.
Combinatie van functionaliteit en ontwerp

Ambiance Resec heeft ook rekening gehouden met het algemene ontwerp van het gebouw. De screens zullen
worden gemonteerd op de glasvliesgevel middels uitvullingen op kleur. De detaillering van de zonwering valt

daardoor mooi samen met de strakke belijning van de gevel. Daarmee zal er een optimale combinatie worden
behaald van functionaliteit en ontwerp. De uitvoerende werkzaamheden beginnen voor Ambiance Resec eind
mei dit jaar en naar verwachting zal alles 2 weken later gemonteerd zijn.

In het gebouwworden diverse
duurzaamheidstechnieken
gecombineerd.
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5 tips om duurzaam te genieten
van Ambiance zonwering.
www.resec.nl/duurzaamheidstips

www.polybouw.nl

Opdrachtgever
Gemeente Hof van Twente, Goor

Staalbouw
Klein Poelhuis Konstruktie, Winterswijk

Installateur
Rouweler Installatietechniek, Zelhem

Architect
RoosRos Architecten, Oud-Beijerland

Aluminium vliesgevels
Polybouw Aluminium, Rijssen

Bouwprogramma
Nieuwbouw Integraal Kindcentrum

Constructeur
Qbuz Adviesbureau bouwconstructies,
Barchem

Zonwering
Ambiance Zonwering Resec, Terborg

Bouwperiode
Augustus 2019 - augustus 2020

Hekwerken en balustrades
Storax, Zwijndrecht

Bruto vloeroppervlakte
2.700 m2

Hoofdaannemer
KlaassenGroep, Dinxperlo
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De Sterrenkijker • Dordrecht

Bouwen volgens het
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Tekst: Heidi Peters
Foto’s: Van Zanten Bouw

frisse scholenbesluit

Kenmerkend voor de
school is de ronde,
gesegmenteerde vorm.
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De Sterrenkijker • Dordrecht
Het gebouw voldoet aan de eisen
vanuit het Besluit Frisse Scholen,
waardoor het een frisse en fijne
omgeving is om in te verblijven.

Aan het klimaat op scholen wordt veel aandacht besteed. De voorwaarden zijn opgenomen in het Besluit Frisse
scholen. Voor Van Zanten Bouw BV uit Vlaardingen geen probleem. De Sterrekijker in Dordrecht is niet de eerste
school die zij als hoofdaannemer tot stand brengen.
De nieuwbouw van De Sterrekijker in
Dordrecht is een rond gebouw. “Die
ronde, gesegmenteerde vorm vraagt in
bijna elke stap van de bouw de nodige
aandacht voor de maatvoering”, vertelt
Joost Kalis, projectleider bij Van Zanten
Bouw. “Het metselwerk moet maatvoering-technisch heel strak uitgevoerd
worden, evenals de houtskeletelementen. De aansluiting van bouwtechnische onderdelen, zoals de vloer, is
toch net anders dan bij rechte muren.”

Coronavirus
“De bouw heeft exact een jaar geduurd.
In april 2019 startten we met heien. Dat
deden we met boorpalen om het, ook
voor omwonenden, zoveel mogelijk
trillingvrij te kunnen uitvoeren.
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Op 1 april jl. hebben we het gebouw
opgeleverd. De bedoeling was om de
school na de meivakantie in gebruik te
nemen. We wisten toen natuurlijk nog
niets van het coronavirus.

‘Duidelijk communiceren
is in elk bouwproject
belangrijk’
De Sterrekijker is een basisschool met
een begane grond en een verdieping. We
hebben meerderelokalen gebouwd voor
de onder- en bovenbouw, een
speellokaal, werk- en spreekruimtes en
een teamkamer.”

Besluit Frisse Scholen
“Het Besluit Frisse scholen bevat een
programma van eisen dat vooral
betrekking heeft op licht, ventilatie en
geluid, zodat de school de hele dag een
frisse en fijne omgeving blijft. Daarom
heeft elk lokaal een thermostaat
waarmee ook het Co2-gehalte in de
ruimte gemeten wordt. Wanneer dit te
hoog wordt, treedt automatisch de
ventilatie in werking. De Sterrekijker is
een gasloos gebouw. Duurzaamheid was
een van de belangrijkste aandachtspunten in het plan van eisen. Het
gebouw wordt verwarmd met warmtepompen en er liggen ongeveer 150
zonnepanelen op het dak.”

Constructievloer in
de vorm van een
zaagblad
“Dit model vloer kom je niet zo vaak tegen”, vertelt
Harry Brouw van Bouw- en aannemingsbedrijf

Brouw en de Bode BV uit Krimpen aan de IJssel. Hij
vertelt over De Sterrekijker in Dordrecht, waarvoor
zij de fundering en de constructieve betonvloeren
hebben gemaakt.

“Van bovenaf gezien heeft de vloer het model van
een zaagblad. Dat vraagt timmermanschap, want
alles moet met houtbekistingen op maat worden
gemaakt. Wij doen dat graag. Ons bedrijf is wat

kleiner en we vinden het leuk om wat exclusievere
modellen te maken”.

100% voor de klus en kwaliteit

“In opdracht van Van Zanten Bouw BV hebben wij
al meer constructievloeren gelegd en ook al vaker

voor scholen. Of we nu klein civiel werk doen, in de
utiliteitsbouw of aan bedrijfshallen en

kantoorpanden werken, we zetten ons 100% in
voor de klus. Kwaliteit staat altijd voorop.”

Entree van het gebouw.
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De Sterrenkijker • Dordrecht
Constructieve samenwerking

UNITBOUW B.V.

“Het “Stichting H3O is de opdrachtgever van deze
nieuwbouw waarvan wij de aanbesteding wonnen. Vanaf
het allereerste begin was er een constructieve
samenwerking met de opdrachtgever en de partners. In de
opdracht zat bijvoorbeeld niet het buitenterrein. Het bleek
voor de stichting lastig hiervoor een geschikte partner te
vinden. Wij zijn vervolgens in gesprek gegaan over de
ontwikkeling van het terrein, wat de wensen waren.

WERKENDAM

UW PARTNER IN
HSB ELEMENTEN
www.keizerunitbouw.nl

Vierlinghstraat 14 | 4251 LC Werkendam | Tel. 0183-504955

‘Duidelijk communiceren
is in elk bouwproject
belangrijk’
Uiteindelijk konden we binnen het budget een oplossing
aanbieden voor een mooi terrein waar iedereen tevreden
mee is. Duidelijk communiceren is in elk bouwproject
belangrijk. Als je maar weet wat iedereen wenst, dan lukt
het om samen tot een goed resultaat te komen. De
totale uitwerking van de school, hetgeen de architect heeft
bedacht, hoe het in het gebouw zelf is gerealiseerd en op
elkaar is afgestemd; het is mooi geworden.”

Duurzaam en
gasloos

Houtskeletbouw voor een rond gebouw
De ronde vorm van IKC de Sterrekijker in Dordrecht werd opgebouwd met de houtskeletbouwelementen van Keizer
Unitbouw BV uit Werkendam. Keizer Unitbouw BV leverde de houtskeletbouwelementen aan hoofdaannemer Van
Zanten Bouw BV.

“De elementen zijn gebruikt voor de nieuwbouw, die op de bestaande bouw aansluit”, vertelt Jaap de Keizer. “De
bestaande bouw werd intussen ook verbouwd. In het voortraject hebben we de plannen op bepaalde punten
kunnen

optimaliseren. Dat was nodig, omdat we leverden in een natte winterperiode en omdat de vloer pas aangestort kon
worden als de gevels er stonden. Daarom adviseerden we de binnenbeplating uit te voeren in underlayment. Dit

stond niet in het oorspronkelijke voorstel, maar underlayment is beter waterbestendig. Op ons advies is het zo ook
uitgevoerd.”

Semi permanente units

Keizer Unitbouw BV levert en bouwt semipermanente units voor onder meer woningbouw, onderwijs en recreatie.
Daarnaast levert het bedrijf houtskeletbouwelementen, zoals voor IKC de Sterrekijker.
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MACHINE- EN CONSTRUCTIEBEDRIJF
REPARATIE - ONDERHOUD - HANDEL
DE HOFSTEDE 61A
4033 BV LIENDEN

TEL. 0488-482656 | WWW.VERCONELST.NL

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

Ook het buitenterrein is flink
onder handen genomen.
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De Sterrenkijker • Dordrecht

Graphorn Groen- en Infraprojekten BV
Mandenmakerstraat 20
2984 AS RIDDERKERK
078-6772522
www.graphorn.nl

Buiten zijn o.a. speel- en
parkeervoorzieningen
aangebracht.’
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De kracht van echt samenwerken
Oorspronkelijk zou Graphorn Groen & Infra BV uit Ridderkerk alleen het grond- en rioolwerk verzorgen voor de
nieuwe aanbouw van De Sterrekijker. Gaandeweg bleek Graphorn ook de juiste partner voor de aanleg van de
terreininrichting.

“De architect legde de basiseisen bij ons neer en in overleg hebben wij het uiteindelijke project vormgegeven”,

vertelt Addy Boer, directeur bij Graphorn. “De ronde vorm van het gebouw maakte de aanleg wel spannend. Op

het schoolterrein moesten behalve speelvoorzieningen ook parkeervoorzieningen voor de medewerkers komen.
Hekwerken, straatwerk, begroeiingen; bij alles houd je rekening met de vorm van het gebouw. Voor de

omwonenden kwam er een hoog hederascherm. In totaal hebben we zo’n 1.500 m2 verharding, 75 m2 kunstgras en

150 meter hekwerk aangelegd. Daarnaast ook nog kindvriendelijk hekwerk en 86 fietsbeugels en in overleg met het
schoolbestuur alle speeltoestellen.”
Gelijkwaardigheid

“Fijn aan dit project was de samenwerking. Architect, de directeur van de school, Van Zanten Bouw en wijzelf zaten
er gelijkwaardig in met respect voor ieders kennis en kunde. Ook de gemeente was betrokken, deze gaf ons nadien

de opdracht om ook de kiss & ride-zone aan te leggen. Met Van Zanten Bouw BV werkten wij eerder op deze manier
aan het Rembrandtkwartier in Rijswijk. Dan merk je de kracht van echt samenwerken.”

Fijn aan dit project was
de samenwerking.
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De Sterrenkijker • Dordrecht
Er liggen ongeveer 150
zonnepanelen op het dak
van de school.

Opdrachtgever
Stichting H3O, Dordrecht
Bouwdirectie
Nul25, Utrecht
Architect
Frencken Scholl Architecten, Maastricht
Bouwadviesburo
ZRi, Den Haag
Klictet, Waalwijk
Hoofdaannemer
Van Zanten Bouw, Vlaardingen
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Betonbouw
Brouw & de Bode B.V., Krimpen aan den
IJssel

E-installaties
A&B Electrotechniek Zuid-Beijerland,
Zuid-Beijerland

Staalconstructie
Vercon Elst BV, Lienden

Commissioning
IMI Aero-Dynamiek, Nijkerk

Houtskeletbouw
Keizer Unitbouw BV, Werkendam

Bouwprogramma
Nieuwbouw basisschool

Grond, rioolwerk, bestrating en
groenaanleg
Graphorn Groen & Infra, Ridderkerk

Bouwperiode
April 2019 - april 2020
Bruto vloeroppervlakte
2.500 m2

Doormeten voor de oplevering
IMI Aero-Dynamiek BV is een onafhankelijk dienstverlener voor commissioning en eindprestatie-borging. Bij De

Sterrekijker in Dordrecht hebben zij in opdracht van Van Zanten Bouw BV luchtdichtheid-, geluid- en thermografisch onderzoek uitgevoerd.

Peter van Halteren, Teamleider Sales & Marketing bij IMI Aero-Dynamiek: “Bij een bouw worden vooraf waarden

vastgesteld die het pand bij oplevering moet hebben. Wij controleerden de luchtdichtheid en thermische lekkage

van de gebouwschil. Daarnaast hebben wij ook het contactgeluid tussen de verschillende verdiepingen en lokalen
beoordeeld. Dat Van Zanten Bouw dit laat uitvoeren, getuigt van een serieuze aanpak. Je toont immers aan dat je
de eisen uit het Frisse Scholenbeleid, je opdrachtgever en jezelf serieus neemt”.
Verbeterpunten

“Uit het onderzoek kwamen wat verbeterpunten naar voren, wat heel gewoon is. Wij adviseren ook hoe deze op te
lossen. Veel oplossingen zijn prima te doen en daar leer je als aannemer van voor het volgende gebouw. Wij zien

dat meer en meer aannemers deze onderzoeken laten uitvoeren; niet alleen omdat het geëist wordt, maar vooral

om er zelf van te leren en zich zo te onderscheiden als de beste bouwer. IMI Aero-Dynamiek onderscheidt zich door
de breedte van de dienstverlening, ervaren technici en flexibele instelling.”

Zicht op uw bouwkundige prestaties!

Luchtdichtheid op elke
schaal mogelijk!

Waterdichtheid van
gevel en kozijnen.

Zicht op alle
bouwkundige
aandachtspunten.

Geluidsmetingen in en
rondom de
bouwkundige schil.

IMI Aero-Dynamiek BV | Havenstraat 9 | 3860 AD Nijkerk
Postbus 173 | Tel: (0) 33 245 90 64
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Hal 6 • Ter Apel

In oktober 2019 is
gestart met de bouw
van Hal 6.

Norsco Groep
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Tekst: Frank Thooft
Foto’s: Norsco Groep

breidt uit met Hal 6
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Hal 6 • Ter Apel
Norsco Group heeft de bedrijfsactiviteiten in Ter Apel uitgebreid met de bouw van een grote hal, Hal 6. Deze hal,
van 100 bij 20 meter, bevat alle mogelijkheden om het equipment dat wordt gebruikt in de geothermie, olie- en
gasbranche, op professionele wijze te decontamineren en eventuele radioactiviteit te ontmantelen.
“Wij zijn hiermee volledig toegerust om
alle equipment die op locaties gebruikt is
om te inspecteren, te boren of op te
wekken, professioneel te reinigen zodat
de bedrijven ze weer veilig en
verantwoord opnieuw in kunnen zetten”,
René Elzen, trainee coördinerend
stralingsdeskundige bij Norsco Group.
“Voor ons staat veiligheid, duurzaamheid
en professionaliteit hoog in het vaandel.
Wij werken zelf volgens ISO 9001, ISO
14001 en ISO 45001.”

Milieuvriendelijke oplossingen
Norsco Group BV heeft vele jaren
ervaring in NORM (Naturally occuring
radioactive Material) decontaminatie en
specialistische reinigingen in
onder andere de olie-, gas, geothermie
en recyclingindustrie. “Met onze kennis
en ervaring zijn wij als geen ander in
staat om te voldoen aan de vraag naar
‘groene’ en milieuvriendelijke
oplossingen. We adviseren niet alleen
onze opdrachtgevers, we voeren ook
reinigingen uit van besmette en
vervuilde apparatuur en leveren unieke,
veilige oplos- en reinigingsproducten.”

‘Veiligheid, duurzaamheid
en professionaliteit staan
hoog in het vaandel’
Voorkomen van beperkingen
Norsco Group is een dienstverlener en
serviceverlener voor opdrachtgevers die
te maken hebben met ‘gevaarlijke’,
verontreinigde apparatuur en
materialen. “De producten en diensten
die wij leveren voorkomen
beperkingen in alle facetten. Hoe wij dat
doen? De afdeling BMS Development
voert (XRF)-analyses uit in het interne
laboratorium om te achterhalen welke
(NORM) contaminatie aanwezig is.
Vervolgens selecteren we op basis van de
analyse de juiste ‘groene’ chemicaliën en
reinigingsproducten. Daarna bepaalt de
afdeling Cleanstream de perfecte
reinigingsmethode en duurzame
afvalbehandeling. Via onze afdeling
Pipecare inspecteren we de materialen
en maken we de status inzichtelijk. Met
deze werkwijze bieden we opdracht-
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gevers een totaaloplossing om hun
apparatuur en materialen veilig te
reinigen met duurzame producten. Met
onze services en producten is Norsco
Group in staat om vervuiling te
analyseren, decontamineren en afval te
minimaliseren!”

Norsco Group biedt: 1. NORM/LSA decontaminatie, 2. Chemische reiniging,
3. Inspectie, 4. Brede range aan groene
chemicaliën.

De hal bevat uiteindelijk alle
mogelijkheden om het equipment
dat wordt gebruikt in de geothermie,
olie- en gasbranche, op professionele
wijze te decontamineren.
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Hal 6 • Ter Apel

Snel en efficiënt
bouwrijp maken
Loonbedrijf Folkers uit Sellingen is door Norsco

Groep ingezet om het volledige grondverzet voor

haar rekening te nemen voor de bouw van Hal 6 in
Ter Apel. Eigenaar Robert Folkers: “Er was een dijk
om het terrein heen gelegd die we eerst hebben

afgegraven. De bomen die erop stonden, hebben

we gerooid en versnipperd en het hout hebben we
afgevoerd. De grond hebben we daarna

en de stenen die er lagen gerooid, zodat de grond

Verlengen en versterken
bestaande hal

van Norsco.”

HTO Aannemingsbedrijf kwam via Tabak

afgegraven, verplaatst en gezeefd zodat je die ook

weer kon hergebruiken. Ook hebben we de klinkers
compleet bouwrijp gemaakt is voor de nieuwe hal

Mooie opdracht

Voor Folkers, een familiebedrijf dat al midden

vorige eeuw is opgericht en dat met vijf mensen

werkt, was het een mooie opdracht. “We werkten
hierbij ook samen met de firma Roelofs zodat we
het werk snel en efficiënt konden doen.”

Installatietechniek in Ter Apel in contact met Norsco
Group om Hal 6 te realiseren. “We begonnen in

oktober 2019 en verwachten medio mei 2020 klaar te
zijn”, vertelt werkvoorbereider Jasper Nomden. “De

stalen kolommen van een bestaande hal waren eerst
afgebroken en vervolgens opgeslagen. Voor ons een

mooie klus om niet alleen de hal weer precies zo op te
bouwen, maar ook met een wasplaats van 30 meter
uit te breiden waarbij oud en nieuw goed moesten

aansluiten. Ter Apel viel onder een ander windgebied.
Hierdoor moest de constructie worden versterkt. De

hal bleek ook niet meer zoals eerst door het maaiveld
heen gebouwd te worden. De hal staat nu op het

maaiveld. Dat leverde een winst van een meter hoogte
op, waardoor de grote heftruck van Norsco er precies
in paste. Al met al een mooi stukje maatwerk voor
Norsco.”
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De bestaande Hal 6 is
verlengd en versterkt.

Opdrachtgever
Norsco Group, Ter Apel

Installateur
Tabak Installatietechniek BV, Ter Apel

Bouwperiode
Oktober 2019 - mei 2020

Hoofdaannemer
HTO Aannemingsbedrijf, Assen

Bouwprogramma
Bouwen hal 6

Bruto vloeroppervlakte
2.000 m2

Loon- en grondverzet
Folkers BV, Sellingen
Industriebouw • mei 2020 • 161

Renovatie Nias- & Menadostraat • Amsterdam

Amsterdamse Nias- en
Menadostraat

Tijdens de totaalrenovatie
zijn alleen de voorgevel en
het dak intact gebleven.
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Foto’s: HSB Bouw B.V.

ondergaan totaalrenovatie
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Renovatie Nias- & Menadostraat • Amsterdam

Slopen met aandacht
voor circulariteit
De Graaff Sloop- en Milieuwerken B.V. had circa 3
maanden nodig om de renovatiesloop van de
woningen in de Nias- en Menadostraat in

Amsterdam uit te voeren. “We zijn begonnen met
het saneren en afvoeren van de asbesthoudende
materialen”, vertelt directeur Berno de Boer.

“Vervolgens hebben we het casco leeg gesloopt.
We slopen altijd circulair, wat inhoudt dat we

achterhouden en opslaan wat hergebruikt kan

worden. In dit geval was dat niet heel veel, alleen

de deuren en kozijnen. De overige materialen zijn
aangeboden voor recycling. Er is vervolgens

grondig verder gesloopt; de begane grondvloeren
zijn verwijderd, kasgaten zijn gehakt, de

achtergevel is eraf gegaan en de achtertuinen zijn
opgeschoond. “We hebben tijdens de

voorbereiding de panden destructief laten

onderzoeken op asbest en een vergunning

aangevraagd. Het gehele traject is heel soepel
verlopen.

Strak plannen is een kwaliteit van ons bedrijf. We

reageren altijd snel en kunnen daardoor een traject
vaak in minder tijd uitvoeren dan anderen.”

25 jaar ervaring in renovatie- en sloopwerken, grondwerk,
bodem- en asbestsanering
Donauweg 33 | 1043 AJ Amsterdam | Tel. 020-7165085
info@degraaffsloopwerken.nl | www.degraaffsloopwerken.nl
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Dankzij alle getroffen
maatregelen hebben de
woningen een sprong
gemaakt van energielabel G
naar energielabel B.

Art impression van Niasen Menadostraat.

De bijna 100 jaar oude panden van de Nias- en Menadostraat in de Indische buurt in Amsterdam-Oost worden
ingrijpend gerenoveerd. Funderingsherstel was nodig om het aan verzakking onderhevige woningblok te
stabiliseren. Een compleet nieuwe achtergevel zorgt voor een frisse uitstraling.
Tocht, vocht, kou en geluidsoverlast zijn
straks verleden tijd in de Nias- en
Menadostraat. De 25 woningen en 3
bedrijfsruimten ondergaan een
totaalrenovatie. Deze begon met een
grote sloop. “De complete achtergevel
met balkons, veel dragende tussenwanden, trappenhuizen en een deel van
de oude staalconstructie zijn
verwijderd. Alleen de voorgevel en het
dak zijn intact gebleven”, vertelt projectleider Rob Burger van HSB Bouw B.V. uit
Volendam, dat de renovatie uitvoert.

Krachtenspel
Vervolgens kon het funderingsherstel beginnen. Met gespecialiseerde
kleine heimachines zijn 79 stalenbuis
palen en 14 schroefinjectiepalen in
de grond verwerkt en volgestort met
beton. Een complicerende factor was
het hoekpand, waarin een coffeeshop
zit. Dit pand is geen eigendom van
opdrachtgever Woningstichting Eigen
Haard en vormt dus geen onderdeel van

de renovatie. “Toch moesten we ook
daar funderingsherstel uitvoeren om
het krachtenspel van de gestabiliseerde
funderingen evenwichtig te verdelen in
relatie tot de aangrenzende renovatieblokken. De coffeeshop moest in bedrijf
blijven. Daarom hebben we vanuit de
naastgelegen woning onder het pand
door gewerkt. Er is een staalconstructie
onder de vloer door gemaakt die feitelijk
op een ringfundering afsteunt, waarop
het erboven gelegen pand is
gestabiliseerd. We hebben samen met
het funderingsbedrijf, Funderingstechnieken De Coogh, veel tijd en
energie gestoken in het uitwerken van
die oplossing.”

Nieuwe achtergevel
Ingrijpend is ook de aanpak van de
achtergevelconstructie. Aanvankelijk
was het idee om deze slechts
gedeeltelijk te vernieuwen, maar op
initiatief van HSB werd gekozen voor
een volledig nieuwe gevel. “Construc-

tief en kwalitatief is dat een veel betere
oplossing dan het opknappen van een
lapjesdeken van stukjes metselwerk.” De
nieuw opgetrokken achtergevel is voorzien van strak pleisterwerk en er is een
nieuwe (prefab beton) balkonconstructie
gemaakt. In combinatie met kunststof
kozijnen is hij zo goed als onderhoudsvrij en zeer duurzaam. De bewoners
keren straks terug naar heringedeelde,
goed geïsoleerde en energiezuinige
woningen. Voor en achter zijn nieuwe
kozijnen met isolatieglas geplaatst. De
woningen zijn voorzien van de meest
zuinige installaties en er gaat elektrisch
gekookt worden. Door deze maatregelen
is een labelsprong van G naar B behaald.

Met behoud
van authentieke
uitstraling
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Renovatie Nias- & Menadostraat • Amsterdam

Almex Renovatie B.V.
Tokyostraat 19a
1175 RB Lijnden
Tel. 023-5552571
info@almexrenovatie.nl

Voor en achter zijn
nieuwe kozijnen met
isolatieglas geplaatst.
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Sterk in staalrenovatie
Een kleine 24 ton staal is door Almex Renovatie B.V. verwerkt in de renovatie van de woningen van de Nias en

Menadostraat in Amsterdam. De hoofdmoot bestaat uit het vernieuwen en aanpassen van de staalconstructie.
“Door het hele project heen zijn nieuwe liggers en kolommen geplaatst”, licht directeur Mark Hinderks toe. “Die
produceren we zoveel mogelijk vooraf in onze werkplaats. Soms slijpen we nog een klein deel op locatie. Een
paar ton staal zit in aanpassingen en demontage van bestaand staal. Daarnaast hebben we thermisch

verzinkt en gepoedercoat staal geleverd voor de lateien in de voorgevel en hebben we de jukken gemaakt voor
de nieuwe balkons aan de achterzijde.”
Drie fasen

Het werk is in 3 fasen uitgevoerd met een totale doorlooptijd van 13 weken. Hinderks: “We hadden in de eerste
fase wat vertraging doordat er asbest werd aangetroffen. Ook kregen we een meerwerkopdracht voor het
verwijderen van een deel van de bestaande staalconstructie. Het project is daarna soepel verlopen.

Renovatietechnisch gezien was het geen al te complex werk en de samenwerking met de collega’s van HSB
verliep prettig.”

Staaltechnische renovatie

Almex Renovatie B.V., gevestigd in Lijnden, is van oudsher gespecialiseerd in staaltechnische renovatie. Dit doen
zij voor woningen, bedrijfspanden, monumenten en publiek toegankelijke gebouwen. ‘Alles van staal in een

pand’ kunnen ze opknappen; inpandige constructies, vernieuwen van randbalken, complete balkonconstructies,
(sier)hekken, privacyschermen, vliesgevels en stalen kozijnen.
Veelzijdigheid

“Onze meerwaarde zit behalve in ons vakmanschap ook in onze veelzijdigheid en flexibiliteit. We denken mee,

stellen ons proactief op en kunnen snel schakelen. Ontzorging van onze opdrachtgevers op het gebied van staal
is onze insteek.”
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Samenwerkingspartner
in grond-, weg-, en
waterbouw
Decennialang is Van Geemen partner van HSB Bouw
als het gaat om werkzaamheden in grond-, weg- en

waterbouw. Na de Molukkenstraat volgde fase 2 aan
de Nias- & Menadostraat in Amsterdam.Voor beide

renovatieprojecten schakelde HSB Bouw de expertise
in van Van Geemen om het inpandige grondwerk

voor de funderingen te verzorgen. Daarnaast zijn ook
de tuinen opnieuw ingericht en voorzien van
terrassen en schuttingen.

“Doordat wij al in een vroeg stadium bij het project

betrokken worden, kunnen we direct vanuit praktisch
oogpunt meedenken”, aldus Willem Slot. “Hierdoor
worden de werkzaamheden in het gehele traject
bevorderd.” Niet het werk, maar de locatie is de

grootste uitdaging. “Het is werken op een postzegel
bij binnenstedelijke renovatieprojecten. Het

bouwterrein beperkt zich tot een afgebakend stuk

stoep en alleen klein materieel is geschikt. Om in de
achtertuinen te komen, moeten de machines dóór

het pand en inpandig is de werkruimte beperkt. Door
onze jarenlange ervaring en het vertrouwen dat we
onze opdrachtgever HSB Bouw hierin ontzorgen, is
een duurzame relatie ontstaan.”
Sterk in grote projecten

Van Geemen is niet alleen de juiste partij voor

binnenstedelijke werkzaamheden, het bedrijf is ook

sterk in grote projecten. De kennis en kunde van het
veelzijdige werkveld maken van Van Geemen een
betrokken samenwerkingspartner.

Ook van binnen is alles
flink onder handen
genomen.
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Totaalpakket in
funderingswerk

FUNDERINGSTECHNIEKEN

FUNDERINGSTECHNIEKEN
• Plan ontwikkeling, constructeur
• Plan
ontwikkeling,
constructeur
en
vergunning
aanvraag.
en vergunning aanvraag.

Funderingsherstel was nodig om het verzakte

• Trillingsarm heien en
• Trillingsarm
heienØen
114 t/m Ø406 mm.
trillingsvrij
persen

woningblok van de Nias- en Menadostraat in

trillingsvrij persen Ø114 t/m Ø406 mm.

• Inpandig aanbrengen van stalen damwand.
• Inpandig aanbrengen van stalen damwand.

• Heimachines
• Heimachinesmet
meteen
eendoorrijdbreedte
doorrijdbreedte
vanaf
vanaf6363cm.
cm.

Amsterdam-Oost te stabiliseren. Funderings-

• Funderingsherstel
• Funderingsherstelinclusief
inclusief sloop
sloop en
en
betonwerkzaamheden.
betonwerkzaamheden.

hiervoor een combinatie van paalsystemen toe.

technieken De Coogh B.V. uit Zaandam paste

• Minimale
• Minimalewerkhoogte
werkhoogte1,35
1,35 meter.
meter.

“Directe belendingen zijn uitgevoerd met een

• Opvijzelen
en gebouwen.
gebouwen.
• Opvijzelenenenrechtzetten
rechtzetten van
van woning en

trillingsvrij systeem en de overige, aansluitende,

• Paaladvies
• Paaladviesenenpaal
paalcontroleberekeningen.
controleberekeningen.

FUNDERINGSSPECIALIST
FUNDERINGSSPECIALIST

woningen met een trillingsarm systeem. Zo
beperken we de overlast en blijft het ook

22-24,1507
1507 BD
BD Zaandam
Zaandam
DaamSchijfweg
Schijfweg22-24,
Daam
Tel.:075
075- -616
61639
3904,
04,Fax:
Fax:075
075 -- 635
635 67
Tel.:
67 62
62
info@decoogh.com/ /www.decoogh.com
www.decoogh.com
info@decoogh.com

prijstechnisch interessant”, vertelt directeur/
eigenaar Edwin de Nijs.

De grote kracht van De Coogh ligt in het

totaalpakket dat het bedrijf te bieden heeft. “We

Daam Schijfw
f eg 22-24, 1507 BD Zaandam
fw
T l.: 075 - 616 39 04, Fax: 075 - 635 67 62
Te
info@decoogh.com / www.decoogh.com

kunnen zowel heiwerk als betonwerk in eigen
beheer uitvoeren, van ontwerp tot en met

realisatie. Dat heeft ontwerptechnische voordelen
13880514_Coogh.indd 1

23-10-13 08:56

en levert uiteindelijk bouwtijdverkorting en

kostenbesparing op.” Duurzaamheid is stevig

verankerd in hun werkwijze. “We proberen zoveel
mogelijk regionaal te werken om de

vervoersbewegingen te beperken. Ook zijn we
Van Geemen is een no-nonsense
aannemersbedrijf in de grond-, weg- en
waterbouw. Wij staan, met onze 35
medewerkers, met onze benen stevig ín de grond.
Wij bieden onze diensten aan in zowel hoofd- als
onderaanneming.

bezig met het verduurzamen van ons materieel.”

Van Geemen | Oosterweg M 20 | 1482 AJ Purmer
www.vangeemen.nl
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Interieurontwerp
Sanitair & tegels
Keukens
Wonen
Verf & stuc
Vloeren
Deuren
Haarden
Styling
Woonaccessoires

www.rijvo.nl

Alles-in-één afbouwbedrijf
Inspiratie, een ruime keuze en one-stop-shopping is wat de nieuwe showroom van Rijvo Afbouw in Purmerend

te bieden heeft aan kopers van nieuwbouwwoningen. Hier kunnen zij hun keuze voor tegels, sanitair en keukens
maken onder begeleiding van hun persoonlijke adviseur. Tegelwerk is de oorspronkelijke kernactiviteit van Rijvo.

Als gerenommeerde partij zijn ze door HSB Bouw gevraagd om het tegelwerk voor de 25 woningen van de Nias- en
Menadostraat te verzorgen.

“We kunnen de aannemer veel werk uit handen nemen”, licht directeur Gerard Groot toe. “Hij geeft de planning

aan en wij zorgen vervolgens voor de uitvoering en begeleiding. Doordat wij zowel de tegels als het sanitair leveren
worden de faalkosten verminderd en hoeven kopers geen verschillende showrooms te bezoeken. Onze ervaring is

dat het vaak misgaat in de communicatie tussen de tegel- en sanitairshowroom. Op deze manier blijft alles bij één
partij, wat een voordeel is voor de koper én de aannemer.”
Woon- en inspiratiecentrum

De projectenshowroom huist onder één dak met het 4.000 m2 grote woon- en inspiratiecentrum van Rijvo, een

‘alles-onder-één-dak woonwinkel’ met producten en diensten in het midden- en hoge segment. “Klanten kunnen
bij ons meteen verder shoppen voor hun verdere woninginrichting”, aldus Groot.
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Door het hele project heen
zijn nieuwe liggers en
kolommen geplaatst.

Authentieke uitstraling
Ook de monumentale voorgevel ziet
er weer picobello uit. Burger: “De oude
stalen lateien bleken veelal vergaan en
daarom zijn alle authentieke rollagen
gesloopt en als restauratiemetselwerk
hersteld. De ‘nieuwe’ stenen zijn daarna
weer als oud gekleurd door ze in het
werk per steen met speciale technieken

Opdrachtgever
Eigen Haard Projectontwikkeling,
Amsterdam

‘Funderingsherstel was
nodig om verzakking te
voorkomen’
te schilderen. Dit zijn leuke aspecten in
zo’n renovatie!”

Dat HSB veel disciplines onder één dak
heeft, zorgt voor een grote meerwaarde
volgens Burger. “We werken met eigen
timmerlieden, een eigen schildersbedrijf
en timmerfabriek. Zo kunnen we een
groot deel van de werkzaamheden
efficiënt en optimaal uitvoeren. Zowel
voor onszelf als de opdrachtgever is dat
een groot voordeel.”

Sloopwerk
De Graaff Sloopwerken, Amsterdam

Funderingstechnieke
De Coogh B.V., Zaandam

Architect
Archivolt Architecten BV, Amsterdam

Grondverzet
Van Geemen Grond- Weg- en
Waterbouw, Purmer

Bouwprogramma
Renoveren 25 huurappartementen en 3
bedrijfsunits

Constructeur
Pieters Bouwtechniek, Amsterdam

Staaltechnische renovatie
Almex Renovatie B.V., Lijnden

Bouwperiode
Mei 2019 – mei 2020

Hoofdaannemer
HSB Bouw B.V., Volendam

Interieur
Rijvo Tegelhandel BV, Purmerend
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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

