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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

Neem nu contact op voor een GRATIS veiligheidscheck van uw magazijn
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Beste lezers van Industriebouw,

Je zou het bijna vergeten maar er is meer gaande 
op de wereld dan alleen de coronacrisis. 

Nederland heeft immers nog steeds het 
voornemen om de uitstoot van broeikasgassen 
terug te dringen met ten minste 49% in 2030 ten 
opzichte van 1990, om te voldoen aan het 
Klimaatakkoord van Parijs. En ondanks het feit 
dat we de afgelopen maanden even andere 
dingen aan ons hoofd hadden, zijn de 
problemen die dit voornemen veroorzaakte voor 
o.a. de bouwsector, nu niet opeens opgelost. Er
wordt keihard gewerkt om de CO-2 footprint van
projecten zo klein mogelijk te maken en het lijkt
erop dat deze aanpak werkt. Steeds meer
projecten kunnen gelukkig alsnog doorgang
vinden. Dat is hoopgevend!

In deze editie van Industriebouw tonen we weer 
een aantal mooie projecten, klein én groot. Wat 
dacht je van de nieuwste uitbreiding van 
agrarisch handels- en wasbedrijf Van 
Oorschot in Achthuizen; een bewaarloods met 
machineberging en verwerkingsruimte. Of het 
prachtige nieuwe Multi Functionele Centrum 
(MFC) dat Fledderman Bouw en Ontwikkeling 
realiseerde in Siddeburen. Bijzonder is verder 
Het Mooiste Blauw, een nieuwe basisschool in 
Nuenen-West, waarvan het ontwerp 
geïnspireerd is door het schilderij Opwettense 
watermolen van Vincent van Gogh.

Uiteraard laten wij je in deze editie wederom 
proeven aan een aantal sport & leisure 
projecten, als vooruitzicht op ons nieuwe blad 
Sport & Leisure bouw.

Wij wensen je veel leesplezier!

Cock Penning
Industriebouw50
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Mark Minnema
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Torenhoog 
distributiecentrum  

Industriebouw • juni 2020 • 4



Tekst: Bert Vooijs
Foto’s: Sean van Hamond

Het pand verrijst pal naast 
de bestaande fabriek van 
Giant aan de A6.

IB

voor Giant in Lelystad  
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De keuze viel op Unibouw uit Gemert; 
een partner die ervaring heeft met het 
ontwikkelen, ontwerpen en bouwen van 
logistieke panden. Diverse disciplines 
– bijvoorbeeld productie, assemblage, 
opslag en e-commerce – werden in het 
nieuwe distributiecentrum geïntegreerd.  

Sturen
Toen projectmanager Richard van 
Campen in september 2019 betrokken 
raakte bij het project, was de 
voorbereiding al bijna klaar. Een maand 
later startte de uitvoering. “Het 
distributiecentrum is in eigen beheer 
ontworpen door onze tekenafdeling. 
Uiteraard in nauw overleg met de 
opdrachtgever. Samen zijn we tot deze 
bijzondere prestatie gekomen.” Een deel 
van het nieuwe pand is bedoeld voor de 

Sportfietsenmerk Giant zocht een strategische bouwpartner voor de 
uitbreiding van haar Europese hoofdvestiging in Lelystad. Om de positie 
van het van oorsprong Thaise bedrijf te verstevigen, had Giant Europe 
behoefte aan een nieuw distributiecentrum.  

DC Giant • Lelystad

opslag van complete fietsen, een ander 
deel voor onderdelen. De assemblage 
van de fietsen gebeurt in de 
oorspronkelijke hal. Die bestaande hal is 
nog geen zes meter hoog en beslaat een 
betrekkelijk klein oppervlak: “Giant 
huurde opslagruimte. Die opslag 
hebben we nu naar hun eigen plek 
gebracht. Grotendeels, want intussen 
blijft de behoefte aan opslag groeien. We 
hebben de bestaande ruimte daarom 
optimaal benut.”

‘Het distributiecentrum is 
in eigen beheer ontworpen 

door onze tekenafdeling’

Uiteraard beschikt het 
distributiecentrum over 
de nodige laaddocks.

Industriebouw • juni 2020 • 6

https://www.unibouw.eu/nl
https://www.giant-bicycles.com/global


Opdrachtgever
Giant Europe B.V., Lelystad

Bouwdirectie
Arcadis, Amsterdam

Adviseur brandbeveiliging
DLVD-advies, Velddriel
 
Adviseur civiele zaken
Grasveld civiele techniek, Beek en Donk

Hoofdaannemer
Unibouw, Gemert

Kanaalplaatvloeren
Fingo Nederland, Den Dolder

Dak- en wandbekleding
Hardeman van Harten, Lunteren

Grond-, riool-, straatwerk
Visscher BV, Mastenbroek/Almere

Magazijnstellingen
Jungheinrich, Alphen aan den Rijn

Staalconstructie
Van den Brink Staalbouw, Barneveld

S-installateur
Unica Fire Safety, Hoevelaken

E- en W-installateur
Van Panhuis installatietechniek BV, 
Hoogeveen

Dakbedekking
Hollanddak, Waalwijk

Bouwprogramma
Distributiecentrum voor fietsgigant 
Giant

Bruto vloeroppervlakte
17.000 m2  

De laaddocks bezien 
vanaf de buitenkant.
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UW PARTNER
IN CIVIELE TECHNIEK

Grasveld Civiele Techniek is een 
adviesbureau dat samen met 
haar klanten bruggen bouwt 
van het allereerste concept tot 
het uiteindelijke resultaat.
Wilt u weten hoe?  
Neem dan contact met ons op.

Grasveld Civiele Techniek B.V.    -    Rijakkerweg 5A    -    Beek en Donk    -    Tel. 0492-468219    -    www.grasveldct.nl    -    info@grasveldct.nl

DC Giant • Lelystad
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Civieltechnische voorbereiding in handen van 
Grasveld Civiele Techniek
 

In opdracht van Unibouw verzorgde Grasveld Civiele Techniek uit Beek en Donk de complete civieltechnische 
voorbereiding van het buitenterrein rondom het nieuwe distributiecentrum van Giant Europe. “De werkzaam-
heden zijn voor ons in 2019 begonnen”, vertelt Mark Grasveld. “Wij hebben het rioleringsplan en het terreinplan 
gemaakt. Het buitenterrein meet ongeveer 17.500 m2.”

Grasveld Civiele Techniek bestaat sinds 2005 en werkt sinds 2010 als civieltechnisch adviseur voor Unibouw. De 
projecten van de tien medewerkers van Grasveld Civiele Techniek bevinden zich in heel Nederland, mede dankzij 
een grote diversiteit aan opdrachtgevers. “Wij zijn een civieltechnisch adviesbureau. Tot onze opdrachtgevers 
horen gemeentes, woningstichtingen, projectontwikkelaars in utiliteit en woningbouw en specifieke opdracht-
gevers, waaronder bijvoorbeeld De Efteling.”
 
Veelzijdigheid
“De projecten zijn zeer divers zoals de ontwikkeling van distributiecentra, containerterminals en bedrijven-
terreinen maar bijvoorbeeld ook de aanleg van waterbergingen, nieuwbouwwijken en herinrichting van 
bestaande woonwijken. We maken rioleringsplannen, ontwerpen infrastructuur, maken bestekken, vragen v
ergunningen aan, maken kostenramingen, begeleiden aanbestedingen en begeleiden uiteraard ook de uitvoering 
van onze projecten.” Een veelzijdig bedrijf dat complete processen op een uiterst doelmatige wijze kan begeleiden 
van de eerste voorbereiding tot de uitvoering.

Diverse disciplines – o.a. 
productie, assemblage, 
opslag en e-commerce 
– worden in het nieuwe 
distributiecentrum 
geïntegreerd.
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info@visscherbv.nl
www.visscherbv.nl

Bisschopswetering 81
8293 PC Mastenbroek
038 344 62 36

Vlotbrug 3
1332 AE Almere

036 529 09 36

Met GPS exact op de coördinaat
 

In opdracht van hoofdaannemer Unibouw verzorgde Grondverzetbedrijf Visscher uit Mastenbroek/Almere onder 
meer het bouw- en woonrijp maken van de bouwlocatie in Lelystad, vertelt Gert Visscher. “We hebben alles 
geëgaliseerd en op niveau gebracht met puin, zodat de ondergrond stevig genoeg was voor de zware 
heimachines.”

“Na het heien hebben we bouwkundig grondwerk uitgevoerd; sleuven graven, voorbereiding voor de fundering 
en de laadkuilen. Vervolgens kon Unibouw beginnen met de uitvoering en wij met het optimaliseren van het 
rioleringsplan. Op dat moment in het proces brengen wij veel kennis en expertise in. Vaak verlagen we daarmee 
de kosten of verbeteren we de kwaliteit, soms allebei.” Na goedkeuring van de werktekeningen voor de riolering 
legde Visscher B.V. die aan volgens de gemaakte afspraken. Dat gebeurde met gebruik van GPS; exact op de 
coördinaat. Erbovenop kwam een laag schoon zand voor verdichting. “Daarna konden we beginnen aan de 
opbouw van de weg. Puin om op niveau te komen en het straatwerk daarop. Wij leveren de materialen en leggen 
de bestrating. Daarbij zorgen we voor voldoende afschot om het hemelwater naar de juiste afvoerplek te 
geleiden.”
 
Nederland en België
Het familiebedrijf Visscher bestaat inmiddels 99 jaar en heeft ongeveer 30 mensen in dienst. “We werken door het 
hele land. Vooral boven de grote rivieren, maar op het moment bijvoorbeeld ook aan een project in België.”

DLVD advies is een deskundig adviesbureau op 
het gebied van brandveiligheid

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

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

Industriebouw • juni 2020 • 10
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De blauwe kleur zorgt 
voor een frisse, moderne 
uitstraling.

De riolering is aangelegd met 
gebruik van GPS, exact op de
coördinaat.
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Het pand is letterlijk de 
hoogte in gebouwd.

Industriebouw • juni 2020 • 12



De hoogte in 
Daarvoor moest de hoogte in gebouwd 
worden. Het pand, begin juli 2020 
opgeleverd, verrees pal naast de 
bestaande fabriek van Giant aan de A6. 
Het distributiecentrum heeft ruim 16.000 
m2 opslagcapaciteit. Het 14,5 meter hoge 
gebouw is voorzien van een laadkuil en 
tien laaddocks. Een verbindingsgang 
maakt het nieuwe en het bestaande 
pand binnendoor voor elkaar bereikbaar.

Investeren, verhuren of verkopen, 
bouwen 
Unibouw is gevestigd in het Brabantse 
Gemert. “We werken door heel het land, 
nu bijvoorbeeld in Venlo en Schiphol, 
terwijl we onlangs hebben opgeleverd in 
Meppel en Ridderkerk.” De circa 50 
werknemers van Unibouw en 
zusterbedrijf Bouwgrondvinden.nl zijn 
allemaal betrokken bij management en 
ondersteunende diensten. Eigen 
cao-personeel heeft Unibouw niet in 
dienst. “Voor de uitvoering worden 
onderaannemers ingehuurd. Dat zijn 
vaste, vertrouwde partners die ieder hun 
eigen specifieke ervaring en expertise 
inbrengen.” Unibouw en Bouwgrond-
vinden.nl vallen samen met nog drie 
zelfstandige zusterbedrijven onder VDG 
Companies.

‘Een deel van het nieuwe 
pand is bedoeld voor 

de opslag van complete 
fietsen’

Duurzaam
Duurzaam bouwen is al lang geen 
modewoord meer. Bovendien blijkt 
duurzaamheid op de lange duur meer 
geld op te leveren dan het kost. Unibouw 
deed de afgelopen decennia een schat 
aan ervaring op bij het leveren van 
duurzaam maatwerk aan haar 
opdrachtgevers en leverde de laatste 
jaren meerdere projecten op die een 
BREEAM-certificaat waard bleken.

Integratie van 
verschillende disciplines

Industriebouw • juni 2020 • 13
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‘U vraagt, wij draaien…’
 

Bij de inrichting van het distributiecentrum van Giant Europe werkte Unibouw nauw samen met adviseur en 
leverancier Jungheinrich Nederland. Deze specialisten in intern transport, veiligheid en logistieke oplossingen 
leverden niet alleen de magazijnstellingen, maar bijvoorbeeld ook diverse machines om het magazijnwerk 
waar mogelijk automatisch en semiautomatisch te doen verlopen. 

Erik Hiemstra is Senior Account Manager Logistic Solutions bij Jungheinrich. De eerste verkennende gesprekken 
vonden plaats in 2016, vertelt hij. “Onderzoeken, afwegen, voorbereiden. We zijn samen met Giant en Unibouw 
opgetrokken tot er uiteindelijk een opdrachtverstrekking was.” Jungheinrich Nederland leverde een complete 
magazijninrichting; stellingen voor pallets, voor kleingoed en voor complete fietsen. “Daarnaast leverden we 
drie plateauliften voor de semiautomatische opslag van smallparts. Dat systeem kan de opslag en handling van 
smallparts volledig geautomatiseerd verwerken en aanbieden aan de magazijnmedewerker.“
 
Complete truckvloot
Jungheinrich leverde ook een complete truckvloot voor intern transport. “Waaronder smalle-gangen-
hoogbouw trucks die tussen de stellingen doorrijden, tot twaalf meter hoog. De bestuurder gaat mee naar de 
gewenste hoogte om zaken weg te zetten of te pakken.” Alle SGH-machines zijn verbonden met het 
Warehouse Management System (WMS) van Giant, zodat ze door de computer worden aangestuurd op de 
optimale route naar hun bestemming. Het meest bijzondere aan het project vond Erik de levering van 
maatwerk combi-trucks waarvoor Jungheinrich en Giant in goede samenwerking speciale fietsenkooien 
ontwikkelden. “Helemaal aangepast op de wensen van de klant. Daar zijn we uitermate trots op!”

Totaalleverancier en - ontzorger
Jungheinrich is een internationaal bedrijf dat wereldwijd in meer dan 40 landen actief is. De Nederlandse tak is 
gevestigd in Alphen aan den Rijn en Hengelo. De circa 450 medewerkers in Nederland vormen volgens Erik 
Hiemstra een ‘totaalleverancier en -ontzorger op het gebied van intralogistiek’. “Wij werken voor de 
groenteman op de hoek die pallets met fruit moet verplaatsen, maar we maken ook volledig geautomatiseerde 
magazijnen waar geen mensenhanden meer aan te pas komen. En alles daartussenin. U vraagt, wij draaien…”

Industriebouw • juni 2020 • 15
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Experts in 
brandbeveiliging 

voor iedere 
situatie.

BRANDDETECTIE  |  SPRINKLER  |  WATERMIST

BLUSGAS  |  TECHNISCH BEHEER  |  ADVIES

3.000 sprinklerkoppen
 

De sprinklerinstallatie in het distributiecentrum telt ongeveer 3.000 sprinklerkoppen, die van water worden 
voorzien door een tank met een inhoud van circa 603 m3. De diesel aangedreven sprinklerpompset komt van 
Boele Fire Protection, een zusterbedrijf van Unica Fire Safety uit Hoevelaken dat de levering en aanleg van de 
installatie verzorgde.  

Lead engineer Edwin Romberg vertelt dat Unica zich daarbij baseerde op een uitgangspuntendocument van 
Unibouw en DLVD. “En uiteraard op de geldende FM-voorschriften. De meldinstallatie voor de sprinklers werd
aangebracht door Johnson Controls in opdracht van Giant zelf.” De samenwerking met Johnson - en met alle 
andere betrokken partijen - liep gesmeerd. “Daarbij hadden we veel profijt van het feit dat alles in 3D-BIM 
getekend was; het hele project, dus bouwkundig, sprinklerinstallatie én overige installaties.”
 
Allround technisch dienstverlener
Unica Fire Safety is onderdeel van de Unica Group en werkt zowel voor collega-bedrijven als voor externe 
opdrachtgevers. Unica Group is de grootste onafhankelijke technisch dienstverlener van Nederland. Bij de diverse 
bedrijven die onder Unica vallen, werken in totaal ongeveer 2.700 mensen vanuit 25 vestigingen, verspreid over 
het land. Als allround technisch dienstverlener heeft Unica Group expertise in huis op gebieden als energie, ICT, 
beveiliging, installatietechniek en bijvoorbeeld projectmanagement. 

Industriebouw • juni 2020 • 16
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In het gebouw is tevens 
een sprinklerinstallatie 
aangebracht, met ongeveer 
3.000 sprinklerkoppen.
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dé specialisten in dak- en wan
dbeplating

D hardeman-vanharten.nl

DC Giant • Lelystad

In het distributiecentrum ligt 
1.500 m2 voorgespannen 
kanaalplaatvloer in diktes 
van 265 en 320 millimeter.

Industriebouw • juni 2020 • 18



FINGO NEDERLAND
Fornheselaan 118
3734 GE  Den Dolder

T +31 (0)30 229 70 10
E info@fingo.nl
www.fingo.nl

STERK OP ALLE NIVEAUS

Voorgespannen kanaalplaatvloeren van 10 meter
 

De kanaalplaatvloeren in het distributiecentrum van Giant Europe zijn geleverd door Fingo Nederland uit Den 
Dolder. “Unibouw benaderde ons al in een vroeg stadium”, aldus commercieel manager Bert Folbert. “Zoals 
gebruikelijk is de constructie al opgezet door Unibouw en na opdracht hebben wij dit in samenwerking met hen 
vertaald naar de definitieve productieplannen.” 

Inmiddels ligt in het distributiecentrum 1.500 m2 voorgespannen kanaalplaatvloer in diktes van 265 en 320 
millimeter. Flinke platen van tien meter lengte. Doelstelling was om de montageploeg direct van de vrachtwagen 
te laten monteren. “Daarom moesten onze wagens just-in-time onder de bouwkraan staan. Dat was voor dit 
project onze grootste uitdaging, want voor onze fabrieken ligt Lelystad niet naast de deur. We hebben vier 
productlocaties in België. Fingo Nederland wordt bediend door de fabrieken in Malle en Tessenderlo, waar 
voorgespannen kanaalplaatvloeren worden gemaakt.”
 
Familiebedrijf
Fingo is een Belgisch familiebedrijf dat al meer dan 70 jaar bestaat. Ze produceren en leveren zowel 
voorgespannen als gewapende kanaalplaatvloeren. Fingo Nederland is speciaal opgericht voor de Nederlandse 
markt. De productie blijft in België, maar het overige gebeurt voor Nederland vanuit Den Dolder; van verkoop tot 
engineering, het waarmaken van een betrouwbare planning alsmede de logistieke werkzaamheden.

Industriebouw • juni 2020 • 19
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DC Ceva en Drake & Farrel • Bleiswijk

Flexibel en opsplitsbaar  
DC in Bleiswijk  
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Tekst: Jan Smit
Foto’s: Bouwbedrijf Van de Ven

Een overall beeld 
van hal A, B, C en D, 
samen hebben zij een 
oppervlakte van ruim 
44.000 m2.

IB
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DC Ceva en Drake & Farrel • Bleiswijk

Opdrachtgever
WDP Development, Breda

Architect
Bogaerds architecten en ingenieurs 
BNA, Numansdorp

Hoofdconstructeur
Van der Zanden bouw-adviesbureau, 
Helmond
 
Adviseur infrawerken
Grasveld Civiele Techniek, Beek en Donk

Adviseur brandbeveiliging
Incendio, Utrecht

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf van de Ven, Veghel

E-installateur
Van Eck Elektro, Waardenburg

W-installateur
Dekker van Geest, Monster

Heitoezicht
Van Dijk Heitoezicht & 
funderingsexpertise, Zeist

Voegwerk
P. Smetsers, Den Bosch

Dak- en wandbekleding
Acoma, Duiven

Metaalconstructiewerk
Lammers Constructie BV, Budel

Grond en terreinverharding
Van de Beeten, Veghel

Houten binnendeuren
Berkvens BV, Someren

Bouwprogramma
Distributiecentrum/ kantoor t.b.v. CEVA 
logistics op Prisma bedrijvenpark

Bouwperiode
September 2019 – juni 2020

Bruto vloeroppervlakte
22.000 m2  

Hal A en B (foto) 
worden verhuurd aan 
Ceva Logistics.
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Ruim 44.000 m2 groot is dit nieuwe DC. 
Best fors, geeft Mark Hamers, 
projectleider namens Van de Ven, toe. 
Maar het kan nog groter, weet hij uit 
ervaring. Jumbo, Lidl, Kuehne + Nagel; 
voor tal van bedrijven heeft Van de Ven 
de laatste jaren DC’s gebouwd. Met als 
uitsmijter het nieuwe warehouse van 
Bol.com in Waalwijk, dat maar liefst 
115.000 m2 vloeroppervlak bemeet. Het 
nieuwe DC in Bleiswijk bestaat uit vier 
hallen. Die hebben vloeren van beton. 
Deze rusten op betonpalen. Ook de 
plinten bij de docks zijn van beton. De 
wanden bestaan uit sandwichpanelen, 
het dak is geïsoleerd met pir-isolatie
platen. 

‘We kunnen dit waarmaken 
omdat we regelmatig voor 

WDP bouwen’

Drie hallen opgeleverd
De hallen hebben allemaal eigen

Op het Prismapark in Bleiswijk, goed bereikbaar vanaf de A12 en N209, 
legt Bouwbedrijf Van de Ven momenteel de laatste hand aan de bouw 
van een distributiecentrum (DC) voor Warehouses De Pauw (WDP), 
een beursgenoteerde specialist in industrieel vastgoed. Een flexibel en 
opsplitsbaar gebouw waarvan de indeling vrij eenvoudig is aan te passen 
aan de wensen van de huurders. “Elk gebouwonderdeel bespreken we tot 
in detail.”  

Drie hallen zijn 
opgeleverd en verhuurd

kantoorruimtes. Deze bevinden zich 
in de hoeken op de begane grond en 
op de verdieping. Drie van de hallen 
zijn inmiddels opgeleverd en verhuurd, 
waarvan twee aan Ceva Logistics en één 
aan Konings-Zuivel. De vierde hal is naar 
verwachting in juli klaar en zal dan in 
gebruik worden genomen door Drake & 
Farrell, een bedrijf dat is gespecialiseerd 
in het recyclen van elektronica. Ceva 
Logistiscs huurt de hallen tijdelijk. Het 
huidige DC van deze onderneming staat 
in Den Haag en wordt gesloopt en 
vervangen door nieuwbouw. Anders dan 
bij de andere twee hallen zijn deze 
hallen daarom slechts basic ‘aangekleed’. 
Zodra er een huurder voor langere tijd in 
trekt volgen er meer specifieke 
aanpassingen. 

Alle hallen hebben 
vloeren van beton, die 
rusten op betonpalen.
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DC Ceva en Drake & Farrel • Bleiswijk

Van Dijk Heitoezicht is een bouwkundig bureau 
met specifieke kennis over de uitvoering van 

funderingswerken, toezicht op- en controle van 
heiwerkzaamheden.

Huis ter Heideweg 28 | 3705 LZ Zeist | 030 7851776 
info@heitoezicht.net | www.heitoezicht.nl

De ogen en oren van 
de constructeur
 

Rusten de heipalen op de juiste bodemlaag en 
hebben ze het juiste draagvermogen? Met onder 
meer die twee vragen op zak controleren de 
opzichters van Van Dijk Heitoezicht en 
Funderingsexpertise uit Zeist dagelijks op 
bouwprojecten door het gehele land allerlei 
soorten funderingspalen. 

“We zijn de ogen en oren van de constructeur,” 
licht Arno van Dijk, oprichter en directeur van dit 
bouwkundig bureau, toe. Bij het DC in Bleiswijk 
ging het om prefab heipalen, circa 1.500 stuks in 
totaal. Daar was één heistelling voor nodig en dus 
was één opzichter voldoende. Bij sommige 
projecten, zoals de bouw van het nieuwe 
distributiecentrum van Bol.com, waarbij 
Bouwbedrijf Van de Ven ook een beroep deed op de 
heiopzichters van Van Dijk, zijn dat er meer. 

Soms verloopt het heiwerk anders dan volgens 
het bodemonderzoek verwacht mag worden. Dan 
volgt er contact met de hoofdconstructeur. Maar in 
Bleiswijk was dit niet nodig.
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Gekoeld en gasloos
De hal van Konings-Zuivel is gekoeld en 
gasloos. De hal van Drake & Farell is ook 
gasloos en voorzien van warmtepompen. 
Speciaal is verder dat de installaties 
verdiept in het dak zijn weggewerkt.
Niet meer dan ruim een jaar heeft de 
bouw van het DC in beslag genomen. Een 
knappe prestatie waaraan een strakke 
planning ten grondslag lag. “We kunnen 
dit waarmaken omdat we regelmatig 
voor WDP bouwen en veel samenwerken 
met vaste partners. Partners waar je van 
op aan kunt.” 

Solide en veelzijdige bouwer
Van de Ven bestaat al ruim 90 jaar. Het 
familiebedrijf is in die periode 
uitgegroeid tot een solide en veelzijdige 
bouwer. 

‘Niet meer dan ruim een 
jaar heeft de bouw van het 

DC in beslag genomen’ 

De onderneming houdt zich namelijk 
bezig met alle facetten van het vak; van 

utiliteits- en industriële bouw tot 
renovatie en restauratie en van 
institutionele bouw tot woningbouw.
“We zijn een allround bouwer. De 
afgelopen jaren hebben we veel DC’s 
gerealiseerd, komend jaar ligt het 
zwaartepunt meer op appartementen. 
Die brede range biedt ons een stevig 
fundament.”

Naast het warehouse 
beschikken de hallen, op 
de foto de binnenkant 
van Hal A, tevens over 
een eigen kantoorruimte.
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DC Ceva en Drake & Farrel • Bleiswijk

Dak- en gevelbeplating voor kleine en grote 
projecten
 

Acoma heeft het nieuwe DC in Bleiswijk voorzien van dak- en gevelbeplating. Daarnaast heeft dit bedrijf uit 
Duiven ook de composietkaders om de kozijnen verzorgd. De vraag naar dit soort kaders neemt toe, vertelt Edwin 
van Rooden, adjunct-directeur bij Acoma. 

Hij vindt dat niet zo vreemd: “Composietkaders zijn gemakkelijker te verwerken dan bijvoorbeeld aluminium. En 
veel mensen vinden ze ook mooier.” Voor Acoma was het DC in Bleiswijk een flinke klus, maar niet uitzonderlijk, 
aldus Van Rooden. “We hebben bijvoorbeeld ook het nieuwe DC van Lidl in Oosterhout gedaan. Dat was nog een 
slag groter.”

De specialist
Acoma is gespecialiseerd in dak- en gevelbeplating en in dakbedekking; bij warehouses zoals dat in Bleiswijk, maar 
ook bij tal van andere projecten. Woningrenovatie bijvoorbeeld. “Vorig jaar hebben we nog meegeholpen om zo’n 
600 tot 800 woningen te renoveren en energie neutraal te maken.” Hoe groot een project is, doet wat Acoma 
betreft niet zo ter zake. Bedrijven en andere organisaties, maar ook particulieren kunnen bij de onderneming 
terecht voor een dak van één tot tienduizenden m2. “Een garagedak, een woning, bedrijfshal of kantoor; wij 
kunnen een passende aanbieding maken en hebben de expertise hiervoor in huis.”

Bijzonder is dat de 
installaties verdiept in 
het dak zijn weggewerkt.
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Gespecialiseerd in daken, gevels en dakbedekking 

Geograaf 34 | 6921 EW Duiven | Tel:026-3117776  
www.acoma.nl | e.vanrooden@acoma.nl

Vakkundigheid, kwaliteit en betrouwbaarheid

 
 
 
 
 
 
 
Lammers Constructie 
Postbus 2192 
6020 AD Budel 
Airpark Brabant 
Randweg zuid 5 
6021 PW Budel 
Telefoon 0495 – 431.000 
E mail info@lammersconstructie.nl 
WWW.lammersconstructie.nl 
 

‘We gaan met onze 
tijd mee’
 

Distributiecentra zijn de core business van 
staalbouwer Lammers Constructie BV uit het 
Brabantse Budel. Ook bij het nieuwe DC van WDP 
in Bleiswijk heeft het bedrijf alle stalen 
draagconstructies gefabriceerd en gemonteerd. 

De balken zijn in de CADCAM-gestuurde machines 
op maat gemaakt, voorzien van gaten en de locatie 
waar platen komen is al afgetekend. Vervolgens 
heeft Lammers de balken per oplegger naar 
Bleiswijk vervoerd. Daar zijn ze direct vanaf de 
oplegger gemonteerd. “Efficiency is in onze 
branche essentieel,” vertelt Michel Spierings, 
verantwoordelijk voor de verkoop bij Lammers. “En 
we doen wat we hebben afgesproken. Dat is ons 
handelsmerk.” 

Lammers voert zoveel mogelijk alles zelf in eigen 
huis uit - zowel ontwerp als productie, 
conservering en montage. Het bedrijf beschikt 
daartoe in Budel over 8700 m2 aan goed 
geoutilleerde productiefaciliteiten. “Vroeger 
bouwden we nog wel eens een winkel of een 
winkelcentrum, maar tegenwoordig richten we ons 
vooral op DC’s. We gaan met onze tijd mee.”
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DC Ceva en Drake & Farrel • Bleiswijk

Postbus 263 5700 AG Helmond • Baroniehof 169b 5709 HL Helmond
T 0492 540361 • F 0492 542025 • E p@vanderzandenadvies.nl

15
4
10

Engineering voor

Betonconstructies

Staalconstructies

Houtconstructies 

Funderingen

De kozijnen van het 
distributiecentrum 
zijn voorzien van 
composietkaders.
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Van Eck Elektro | Industrieweg 25 | 4181 CA Waardenburg | 0418-65 13 14

Kwaliteit, innovatie en veelzijdigheid in elektrotechniek, 
telematica, beveiliging en duurzame oplossingen

Specialist in 
elektrotechnische 
installaties
 

Met uitzondering van de alarminstallatie en de 
camerabeveiliging heeft Van Eck Elektro uit 
Waardenburg in opdracht van Bouwbedrijf Van 
de Ven alle elektrotechnische installaties in het 
nieuwe DC in Bleiswijk geïnstalleerd. 

“Redelijk standaard,” zo omschrijft Laurens van 
Heumen, directeur van Van Eck deze 
werkzaamheden. “Dit is utiliteitsbouw met een 
bedrijfshal en dat is precies waarin wij zijn 
gespecialiseerd.” Van Eck is met zo’n 40 monteurs 
een middelgrote installateur die alles doet op het 
gebied van elektrotechniek - van camerasyste-
men en PV-panelen en van telecomsystemen tot 
laadpalen. Het bedrijf neemt daarbij desgewenst 
zowel het advies, het ontwerp, de installatie als het 
onderhoud voor zijn rekening. 

Werkgebied
Het werkgebied ligt doorgaans meestal maximaal 
zo’n 50 kilometer rondom Waardenburg, maar er 
zijn uitzonderingen. Zo verzorgt Van Eck 
bijvoorbeeld ook al het installatie- en onderhouds-
werk van elektra bij alle Total-tankstations in het 
hele land.

‘Wij zijn de huiskitter 
van Bouwbedrijf Van 
de Ven’
 

Het kitwerk in het nieuwe DC van WDP in Bleiswijk 
is gedaan door Smetsers De Kit Specialist. Van de 
dilatatievoegen in de betonnen vloeren en de 
toiletten en van de vensterbanken tot de tegels; 
alles is door deze ervaren kitters uit Den Bosch 
strak afgewerkt. 

Smetsers heeft dat gedaan in opdracht van 
Bouwbedrijf Van de Ven, de hoofdaannemer van 
dit project. Beide bedrijven werken inmiddels al 
zo’n zeventien jaar samen. Tot volle tevredenheid. 
“We zijn zeg maar de ‘huiskitter’ van Van de Ven,” 
vertelt Peters Smetsers, directeur en eigenaar van 
de naar hem vernoemde kitspecialist. Behalve in 
DC’s en andere bedrijfsgebouwen is zijn bedrijf 
ook volop actief in de woningbouw, zowel in de 
nieuwbouw als bij renovatieprojecten. Lucht- en 
waterdicht bouwen is daarbij een specialiteit. 

Gespecialiseerd
Behalve in Nederland kitten de gespecialiseerde 
vaklieden van Smetsers ook in onder meer 
Engeland, Duitsland, België en Frankrijk.
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Een totaalconcept 
voor de 
brandveiligheid
 

Voor de brandveiligheid in het nieuwe DC van WDP 
in Bleiswijk heeft Incendio BV het totale advies 
geleverd. 

Incendio is onder meer gespecialiseerd in het 
uitvoeren van risicoanalyses en het opstellen van 
brandveiligheidsadviezen in reguliere en 
complexere omgevingen zoals de verwerking van 
en de op- en overslag van brandgevaarlijke stoffen 
in industriële omgevingen. Incendio ontwierp voor 
het DC een totaalconcept voor de brandveiligheid, 
inclusief risicobeoordelingen. Ook heeft Incendio 
de Uitgangspuntendocumenten opgesteld voor 
de certificering van de sprinkler-, brandmeld- en 
ontruimingsalarminstallatie. Het DC in Bleiswijk 
bestaat uit meerdere vergrootte (brand)
compartimenten waar de sprinklerinstallatie als 
gelijkwaardigheid is toegepast. 

Het gebouw heeft meerdere huurders. Bij het 
bepalen van de vluchtwegen heeft Incendio daar in 
het plan van aanpak rekening mee gehouden. 
Zo heeft iedere hal zijn eigen vluchtwegen, zonder 
daarbij de ruimtes van andere huurders te hoeven 
doorkruisen.

Create a Fire Safe Environment

Incendio B.V. | Maarssenbroeksedijk 13a | 3542 DL Utrecht
www.incendio.nl | info@incendio.nl

Het gebouw kan relatief 
makkelijk worden aangepast 
aan de wensen van de huurders.
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DC Ceva en Drake & Farrel • Bleiswijk

T  +31 174 21 20 80

F  +31 174 24 25 11

info@dekkervangeest.nl

www.dekkervangeest.nl

Vlotlaan 578

2681 TX Monster

Postbus 50

2680 AB Monster

Industriële Automatisering | Industriële Componenten | Installatietechniek

In totaal zijn ten behoeve van 
het distributiecentrum circa 
1.500 prefab heipalen geplaatst.

Industriebouw • juni 2020 • 32



Van het gas af
 

Vloerverwarming aanleggen in een bedrijfshal van ongeveer 15.000 m2. Dat is pas ‘een uitdaging’. In hal C van 
het nieuwe DC van WDP in Bleiswijk, waar straks Drake & Farrell, specialist in retourstromen van apparatuur, zijn 
intrek neemt, is het de installateurs van Dekker van Geest uit Monster niettemin goed gelukt. 

“15.000 m2 doe je niet in één keer, dat moet in etappes,” verduidelijkt projectleider Steven de Wee. “Je legt telkens 
eerst de onderwapening, dan de vloerverwarming, dan de bovenwapening en vervolgens stort je beton. Dat vergt 
een strakke planning, goede samenwerking en ervaring.” Bij Dekker van Geest verstaan ze die kunst. Het bedrijf is 
in het Westland, Den Haag en omstreken in de utiliteitsmarkt een begrip als installateur voor klimaat- en sanitaire 
installaties. Naast complete klimaatsystemen, waaronder ook bodemenergie, gasleidingen, ventilatiesystemen en 
airconditioning, verricht de onderneming ook loodgieterswerk, zoals hemelwaterafvoerinstallaties, waterinstalla-
ties, sanitair en riolering en service en onderhoud. 

Installatie van warmtepompen
Ook in het DC in Bleiswijk was Dekker van Geest verantwoordelijk voor de aanleg en het ontwerp van alle 
werktuigkundige en sanitaire installaties. Meest bijzonder daarbij; de installatie van de warmtepompen - met de 
vloerverwarming in het magazijn en een VRF-systeem in het kantoorgedeelte - in hal C. Gevolg: Drake & Farrell is 
in Bleiswijk straks helemaal van het gas af. 
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Koelhuis Van Oorschot • Achthuizen

‘We zijn echt 
keukentafelbouwers’
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Tekst: Astrid Berkhout
Foto’s: Bouwbedrijf Jos Vrolijk

Het pand is gebouwd in 
een T-vorm; een grote 
verwerkingsruimte met aan 
weerszijden drie koelruimtes.

IB
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Koelhuis Van Oorschot • Achthuizen

Bincx B.V.
De Bonkelaar 7

3774 SB Kootwijkerbroek
Tel: 0342 44 44 40
Fax: 0342 44 47 23

info@bincx.nl
www.bincx.nl

Logistieke uitdaging
BINCX, een expert in systeembouw uit 
Kootwijkerbroek, levert en monteert de 
staalconstructie en prefab betonwanden voor de 
nieuwe bewaarplaats van Van Oorschot. 

“We hebben alles in eigen hand, van de werk-
voorbereiding tot en met de montage”, vertelt 
Gerben van den Brink. “De staalconstructie, waar 
ruim 150 ton staal in is verwerkt, is conform het 
ontwerp van het adviesbureau geheel op maat 
geëngineerd. Voor een optimaal resultaat worden 
zowel de staalconstructie als de prefab beton-
wanden van tevoren uitgetekend in 3D model. Ze 
worden bovendien gelijktijdig gemonteerd. In dit 
geval gaat het om zeer zware betonwanden met 
een gewicht van 8,5 ton.”

42 vrachten wanden gemonteerd
“Vanwege de bereikbaarheid hadden we groot 
materieel nodig om de 42 vrachten wanden 
gemonteerd te krijgen. In samenwerking met de 
klant stelden we een plan op om de logistiek in 
goede banen te leiden; het bedrijf draait namelijk 
gewoon door.”
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Bouwbedrijf Jos Vrolijk heeft veel 
expertise als het gaat om agrarische 
bouw. “Minimaal 70%  van onze 
projecten is agrarisch gerelateerd”, 
vertelt Jos Vrolijk. “Dit is historisch zo 
gegroeid. Mijn ouders zijn akkerbouwers, 
dus we hebben veel kennis in huis over 
het product waar het om gaat.”

Samen bouwen
“Wij zijn echt keukentafelbouwers, in 

Het gaat voorspoedig met agrarisch handels- en wasbedrijf Van Oorschot. Op het terrein aan de Heintjesweg in 
Achthuizen zijn de afgelopen jaren al de nodige gebouwen herrezen herrezen ten  behoeve van de teelt, opslag 
en verwerking van akkerbouwproducten. Sinds oktober 2019 is Bouwbedrijf Jos Vrolijk hard aan het werk om 
de nieuwste uitbreiding, een bewaarloods met machineberging en verwerkingsruimte, te realiseren.

nauwe samenspraak met de eind-
gebruiker komen wij tot een plan. Het 
product en de bijbehorende werk-
processen staan daarbij centraal. In 2017 
zijn we al in overleg gegaan met Kees 
van Oorschot en onafhankelijk 
adviesbureau DLV Advies. DLV advies 
heeft het ontwerp verder constructief 
uitgewerkt, met daarin ook de details 
die voor de productbewaring van belang 
zijn. De nieuwbouw met een vloerop-

pervlakte van 3.300 m2 moest natuurlijk 
ook passen in het bestaande bouwvlak. 
In de loop der jaren hebben we al een en 
ander bijgebouwd voor Van Oorschot; in 
2011 een bewaarloods met wasserij en 
in 2017 een machineberging. Daarnaast 
hebben we in 2014 de daken van de 
bedrijfshal gerenoveerd, dus dit is alweer 
het vierde project dat we voor Van 
Oorschot mogen doen.”

Het gebouw heeft meerdere 
dakhellingen die in elkaar 
overlopen om zo veel mogelijk 
vrije hoogte te realiseren.
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Koelhuis Van Oorschot • Achthuizen

Bijzondere vorm
“Vooral de T-vorm van het pand (met 
een inhoud van 7.050 kuub koelruimte) 
is bijzonder, die is tot stand gekomen 
op basis van de situatie ter plekke. Er is 
een grote verwerkingsruimte met aan 
weerszijden drie koelruimtes (drie van 
1.100 kuub en drie van 1.250 kuub). Het 
gebouw heeft meerdere dakhellingen die 
in elkaar overlopen om zo veel mogelijk 

vrije hoogte te realiseren; die is nodig 
om binnen met machines te kunnen 
manoeuvreren.” De bijzondere vorm 
geeft het pand een eigenwijze uitstraling 
en maakt het anders dan anders.

Aandacht voor duurzaamheid
De bewaarcellen zijn  door 
respectievelijk Ventri Techniek en Engie 
Services voorzien van ventilatie en koe-

ling. “Onder de opslagruimte hebben we 
beluchtingskelders aangelegd. Produc-
ten kunnen in bulk op roosters worden 
gestort. 

‘Vooral de T-vorm van het 
pand is bijzonder’ 

Koude lucht komt via diezelfde roosters 
bij de producten, die zo worden gekoeld.” 

Het is logistiek gezien een 
enorme uitdaging om alles 
goed te organiseren.
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Er is tevens aandacht voor 
duurzaamheid en lange levensduur 
vanwege de keuze voor betonnen 
wanden en vloertjes. “We hebben bij 
alles de hoogste isolatiewaarden en de 
gunstigste ventilatiecapaciteit toegepast. 
Daarnaast is er de mogelijkheid om het 
dak van de uitbreiding vol te leggen met 
zonnepanelen. Daarmee is het pand in 
potentie zelfvoorzienend.”

Gesneden koek
“Het werk zelf is voor ons gesneden 
koek. Het is vooral logistiek gezien een 
uitdaging om alles goed te organiseren. 
Van Oorschot is gedurende de bouw 
natuurlijk gewoon in bedrijf en we 
maken allemaal gebruik van het centrale 
erf. Om die reden hebben we er voor 
gekozen alle bouwmaterialen een kilo-
meter verderop te centraliseren. Datgene 

wat we op een bepaald moment nodig 
hebben, vervoeren we vervolgens steeds 
naar de bouwplaats. Dat werkt perfect. 
Eind juni moet de bewaarloods gereed 
zijn, ruimschoots op tijd voor de nieuwe 
oogst.”

Samen bouwen
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Klimaatbeheersing op 
z’n best
Ventri Techniek is een internationaal opererende 
specialist in innovatieve ventilatietechnieken voor 
de agrarische sector. Het jonge bedrijf, met deson-
danks ruim 25 jaar ervaring in het vak, voorziet de 
koelruimtes van de nieuwe bewaarloods van Van 
Oorschot van een ventilatiesysteem.

“Zoals wel vaker hebben we dit gedaan in nauwe 
samenwerking met Engie Refrigeration, die 
verantwoordelijk is voor het condens-droog-
systeem”, vertelt Peter Maljaars. “De schuur is 
onderverdeeld in zes compartimenten. In ieder 
compartiment worden zes ventilatoren 
geïnstalleerd. Daarbij is gekozen voor 
EC-ventilatoren van het Duitse kwaliteitsmerk 
Ziehl-Abegg. In deze bewaring komen de 
allernieuwste technische snufjes, waaronder in 
alle cellen relatieve vochtigheid en CO2 sensoren. 
Bovendien wordt alles automatisch op afstand 
aangestuurd via pc of mobiele telefoon. De 
klimaatbeheersing is daarmee perfect ingesteld op 
het multifunctionele karakter van de bewaarloods, 
waar allerlei verschillende producten zullen 
worden gedroogd en bewaard.” Voor Ventri  
Techniek is het een mooi overzichtelijk project. “We 
kunnen ons hier concentreren op onze corebusi-
ness. In principe kunnen we als erkend installateur 
echter ook de elektrische installatie verzorgen, 
alles in één hand.”
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Opdrachtgever
Agrarisch handels- en wasbedrijf Van 
Oorschot, Achthuizen

Ontwerp en projectbegeleiding
DLV advies, Uden

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Jos Vrolijk, Zevenbergen

E- en W-installateur
Technisch Installatieburo H.C. 
Doornhein, Herkingen

Ventilatie
Ventri Techniek, Dronten

Mechanische koeling
ENGIE Refrigeration BV, Emmeloord

Staalbouw
Bincx, Kootwijkerbroek

Isolatiepanelen
Falk bouwsystemen, Ede

Prefab betonelementen
Schelfhout, Villers-le-Bouillet (BE)

Bouwprogramma
Bewaarloods akkerbouw, inclusief 
machineopslag en verwerkingsruimte

Bouwperiode
Oktober 2019 - juni 2020

Bruto vloeroppervlakte
3.300 m2 

Er is volop aandacht voor 
duurzaamheid; zo kan het dak 
in de toekomst desgewenst vol 
worden gelegd met zonnepanelen.
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Steunpunt Veiligheid en Werf • Wieringerwerf

Realisatie Gemeentewerf en 
Steunpunt Veiligheid 
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Tekst: Desiree Scheid
Foto’s: Jorritsma Bouw

Een visualisatie van het 
multidisciplinaire pand.

Vier disciplines 

IB

onder één dak 
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De bouwkundige en installatietechnische realisatie van de Gemeentewerf en het Steunpunt Veiligheid in 
Wieringerwerf lag geheel in handen van Jorritsma Bouw. Projectleider Addy Sonneveld geeft aan dat dit 
multidisciplinair project in een Voorspelbaar Bouwproces tot stand kwam.

Het energiezuinige gebouw 
is naast zonnepanelen o.a. 
voorzien van een Intelligente 
Installatie Systeem Daikin VRV.

Steunpunt Veiligheid en Werf • Wieringerwerf
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De nieuwe gemeentewerken van 
Hollands Kroon zitten samen met de 
uitvalbasis voor brandweer, politie en 
ambulance in hetzelfde pand. “Aan de 
hoeklocatie voor de gemeentewerken 
zitten zowel kantoren als sanitaire 

ruimtes geschakeld, maar ook opstel-
plaatsen voor brandweerauto’s”, vervolgt 
Sonneveld. “Ook politie- en ambulance-
medewerkers hebben elk een eigen deel 
binnen het gebouw. Ze rukken allen uit 
van dezelfde basis. Separate functies 

die naast elkaar acteren. Gemeente en 
brandweer delen enkele ruimtes maar 
de meeste functies zijn van elkaar 
gescheiden. Vier kantines dus. Maar ook 
een ruimte voor medicatie-opslag, extra 
grote douches, een speciale politie-
ophoudcel en een afzonderlijke ruimte 
voor onderhoud en opslag van attributen 
van gemeentewerken. Alles binnen één 
gebouwvolume, een eenheid.”

Voorspelbaar bouwproces
In tien maanden tijd realiseerde 
Jorritsma Bouw dit complexe pand. Van 
sloop en sanering van de oude 
gemeentewerf tot aan een oplevering 
waar vier verschillende gebruikers blij 
mee zijn. “Bij een multidisciplinair 
gebouw horen uiteindelijk alle 
puzzelstukjes op tijd in elkaar te 
vallen. De meerwaarde van Jorritsma 
Bouw ligt niet alleen in onze ervaring 
en ons specialisme. Het is ook de vaste 
keten aan bedrijven die aan ons gelieerd 
zijn en die goed en snel schakelen. We 
weten wat we aan elkaar hebben en 
hoe we op elkaar kunnen inspelen. Zo 
werd de infra op het terrein compleet 
opnieuw ingericht door Haarsma Groep. 
Een strakke planning voor de bouwkun-
digen en specifieke afstemming onder-
ling om gebouw en infra gelijktijdig op te 
leveren.” 

Sober, krachtig en transparant
De gebruikte strakke en sobere steen 
geeft de buitenkant een krachtige en 
doelmatige uitstraling. Zeker in 
samenspel met de kozijnen. Tegelijker-
tijd is de binnenzijde transparant, de 
glazen binnenwanden creëren een open 
sfeer.

‘Uitvalbasis voor brandweer, 
politie en ambulance in 

hetzelfde pand’ 

Nutsvoorzieningen
“Steeds vaker ligt in de openbare weg 
onvoldoende nutscapaciteit om een 
nieuw gebouw te voeden. De opdracht
gever heeft hier veel coördinatie in 
verzet om bij oplevering de vereiste 
spanning te kunnen leveren. Als bouwer 
ligt dit helaas buiten onze invloedsfeer. 
De samenwerking met nutspartijen kan 
op dit gebied zeker nog verbeteren.”    
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Steunpunt Veiligheid en Werf • Wieringerwerf

Waltaweg 6 | 8765 LP Tjerkwerd | T: 0515-57 91 00 | info@haarsmagroep.nl

Haarsma Groep, uw partner in grond-, 
weg-, water- en betonbouw. De 
Haarsma Groep heeft ruime ervaring en 
expertise op heel veel bouwterreinen.

Infra & milieu

Beton & waterbouw

Sloop & recycling

Grondstoffen & logistiek

Projectontwikkeling

Grondverzet

STAAT VOOR KWALITEIT

Sterk op elk terrein
 

Haarsma Groep is op vele gebieden actief, van grondwerk en wegenbouw tot water- en betonbouw. Projectleider 
Rinze Bergsma van Haarsma Infra en Milieu uit Tjerkwerd vertelt over de aanname van de gehele civiele 
herinrichting van het buitenterrein bij de nieuwe gemeentewerf Wieringerwerf.  Naast het regulier verwijderen 
van bestaande verhardingen en het nodige grondverzet brachten ze ook riolering, drainage en nieuwe 
verhardingen aan.

“Bij het uitvoeren van onderliggend bestek en tekeningen zet Haarsma altijd een paar extra stappen”, geeft 
Bergsma aan. “Vanuit technisch en praktisch oogpunt proberen we net even verder te kijken. Zo vervingen we hier 
de geplande betonplaten al snel door H-klinkers met een kleiner oppervlak, om het terrein zo egaal mogelijk te 
maken. Dit bespaarde gemeente Hollands Kroon geld. In combinatie met de open fundering en bestrating op de 
vele parkeerplaatsen is dit ook vanuit watermanagement een betere toepassing. Regenwater infiltreert direct de 
grond in. Natuurlijk verzorgden we ook de nutsvoorzieningen, de hekwerken en de nodige groenvoorzieningen.“ 

Een veelzijdige speler
Haarsma Groep is een veelzijdige speler in de grijze en groene sector. Onder de naam Wegen Bouw Recycling 
(WBR) bewerken ze bouw- en sloopafval tot grondstoffen voor de wegenbouw. Maar ze zijn ook uw partner voor 
het realiseren of verhogen van kades en het onderhouden van natuurvriendelijke beschoeiingen.
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Een stap vooruit in 
duurzaamheid en gemak

Het interieur is fris en modern.
Intelligent Installatie Systeem
“Met het Steunpunt Veiligheid en de Werf is een energiezuinig 
gebouw neergezet. Natuurlijk liggen er zonnepanelen op het 
dak. Maar vooral het Intelligente Installatie Systeem Daikin 
VRV met Intelligent Touch Managers is voor de gebruikers een 
flinke stap vooruit in duurzaamheid en gemak. De gasloze 
installatie zorgt voor luchtverwarming en luchtkoeling, maar 
ook voor verwarming van heet water en ventilatie. De decen-
trale units zijn aangesloten op een centrale unit. Rekening 
houdend met de behoeftes van de verschillende disciplines 
die 24/7 paraat zijn.”
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Opdrachtgever
Gemeente Hollands Kroon

Architect
ME-2 architecten, Medemblik

Installatietechnisch adviseur
Sijperda-Hardy, IJlst 

Hoofdaannemer
Jorritsma Bouw, Bolsward

Grondwerk en wegenbouw
Haarsma Groep, Tjerkwerd

Staalbouw
Stok & Zn BV, Sint Annaparochie

Installateur
Van der Weerd Installatietechniek BV, 
Franeker

Bouwprogramma
Gemeentewerf met steunpunt voor 
politie / brandweer en ambulance

Steunpunt Veiligheid en Werf • Wieringerwerf
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■ Utiliteitsbouw
■ Hallenbouw
■ Trappen en hekken
■ Staalwerk t.b.v. woningbouw

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

Constructie- en technisch installatiebedrijf
Levering en montage van STAALCONSTRUCTIES:

Bouwperiode
September 2019 - april 2020

Bruto vloeroppervlakte
3.500 m2

De binnenzijde is transparant, 
de glazen binnenwanden 
creëren een open sfeer.
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Basisschool Het Mooiste Blauw • Nuenen
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Tekst: Jan Smit
Foto’s: Van Stiphout bouw

De nieuwe school doet 
sterk denken aan de 
Opwettense watermolen.

door Van Gogh
Basisschool geïnspireerd 

IB
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Vergelijk het oorspronkelijke 
ontwerp met het uiteindelijke 
eindresultaat.

Basisschool Het Mooiste Blauw • Nuenen
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De nieuwe school doet zowel qua 
ontwerp als qua bouw en gebruikte 
materialen sterk denken aan de 
watermolen, die overigens nog steeds 
bestaat en onlangs geheel is 
gerestaureerd. De molen omvat twee 
schuren met daartussenin twee grote 
waterraden. Het Mooiste Blauw bestaat 
uit drie loftachtige delen. Waar bij de 
molen de waterraden staan, bevindt zich 
nu een transparante, overdekte 
tussenruimte. Daarin kunnen de 
kinderen spelen wanneer het bijvoor-
beeld slecht weer is. Ook staat hier een 
podium. Deze tussenruimte verbindt de 
twee buitenste delen. Daarin bevinden 
zich de groeps- en leslokalen en ruimtes 
voor het personeel. 

Betonstenen binnenbladen
De binnenbladen zijn, anders dan bij de 
molen, van betonsteen. Deze binnen-
bladen zijn opgetrokken tussen de stalen 

Het Mooiste Blauw, de nieuwe basisschool in Nuenen-West, is er bepaald niet een van het type dertien in een 
dozijn. Mede met dank aan Vincent van Gogh, die van 1883 tot 1885 in Nuenen woonde. Hij schilderde daar onder 
meer de Opwettense watermolen. Dit werk inspireerde de architect van de school tot een prachtig ontwerp dat, 
net als de watermolen destijds, het belangrijkste oriëntatiepunt moet worden in deze nieuwe wijk. 
Bouwbedrijf Van Stiphout uit Sint-Oedenrode was de hoofdaannemer.

Het Mooiste Blauw bestaat 
uit drie loftachtige delen.

spanten. Maar de afwerking is, net als bij 
de Opwettense watermolen, zowel aan 
de binnen- als aan de buitenkant, 
grotendeels van hout. Daarbij is, net als 
bij de molen toen Van Gogh deze 
schilderde, een van de twee buitenste 
delen zwart gelakt en het andere 
donkerrood. Voor het middeldeel is 
blanke lak gebruikt. De twee buitenste 
delen hebben een zadeldak met donkere 
dakpannen. Het middelste deel heeft aan 
de zonkant PV-dakpannen. De andere 
zijde is gemaakt van transparante 
golfplaten. 

‘Opwettense watermolen 
vormt basis van ontwerp’

Veel zichtwerk
Overigens is niet alleen het ontwerp, 
maar ook de naam van de basisschool 

ontleend aan Van Gogh. De schilder was 
voor zijn schilderijen voortdurend op 
zoek naar ‘het mooiste blauw’. In 
Nuenen had hij die gevonden, schreef hij 
zijn broer Theo; in de blauwe kielen van 
de boeren om precies te zijn.

“Een leuke opdracht, mede omdat het 
zo’n speciaal gebouw is,” blikt project-
leider Wilco Vogels terug. “Soms best een 
uitdaging. Er is veel zichtwerk, dat moet 
er uiteraard perfect uitzien. Maar het 
resultaat mag er zijn, daar zijn we best 
trots op.”

Bouwbedrijf Van Stiphout is een 
zogeheten ontwikkelende bouwer. De 
onderneming is vooral actief in de 
woningbouw – als bouwer en als 
projectontwikkelaar. Daarnaast bouwt 
het bedrijf onder meer scholen, 
woonzorgcentra, bedrijfshallen en 
andere utiliteitswerken.
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Wie onze werkplaats binnenloopt, ‘proeft’ het meteen: 
bij Van der Linden gaan ondernemerschap en vakmanschap hand 

in hand. Wij produceren: kozijnen, ramen, deuren en trappen voor 
nieuwbouw en renovatie

Edisonweg 7 | 5466 AR Veghel | T: 0413 366490 
E: info@vdlindenveghel.nl | www.vdlindenveghel.nl

Kozijnen van meranti- en irokohout  
De maar liefst 67 houten kozijnen inclusief de ramen en de deuren in de nieuwe basisschool Het Mooiste Blauw in 
Nuenen zijn op maat gemaakt en gezet door Machinaal Timmerbedrijf Van der Linden uit Veghel. De kozijnen in de 
twee buitenste delen van het gebouw zijn van merantihout met het FSC-keurmerk, die in het middelste deel van 
irokohout. Deze laatste zijn behandeld met transparante verf. Daardoor blijven de kleur en de structuur goed 
zichtbaar. 

Van der Linden, dat zelf beschikt over een moderne, goed geoutilleerde timmerfabriek, werkt de laatste jaren 
wel meer met speciale houtsoorten. Niet alleen bij scholen en andere gebouwen, ook in de woningbouw, vertelt 
Jochem van der Linden, een van de twee directeuren van het al 40 jaar actieve, ‘no-nonsens familiebedrijf’ dat ‘niet 
houdt van bla-bla’, maar ‘de lat wel hoog legt’. 

Speciale trappen
Behalve kozijnen levert en installeert Machinaal Timmerbedrijf Van der Linden ook speciale trappen. Deze trappen 
worden in de werkplaats gemaakt, en vervolgens door Van der Linden geplaatst en afgewerkt, desgewenst ook met 
andere materialen zoals rvs, staal, smeedijzer en glas. Ook lakken, oliën en andere behandelingen behoren tot de 
mogelijkheden.

Basisschool Het Mooiste Blauw • Nuenen
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Totaalpartner voor grondwerken, sloopwerken, 
aanleg van onder en bovengrondse infrastructuur.

H. Kuijpers BV  | T:0499 46 11 95 | E: info@hkuijpers.nl 

Meedenken vanaf het allereerste begin  
“Een mooie klus.” Zo omschrijft Harm Kuijpers, directeur en eigenaar van grond- en sloopwerkbedrijf 
H. Kuijpers BV uit Sint Oedenrode, de bijdrage die zijn onderneming heeft mogen leveren aan de bouw van 
basisschool Het Mooiste Blauw in Nuenen. H. Kuijpers BV nam daarbij zowel de bouwput als de bestrating, de 
riolering buiten het gebouw en de afrastering die is gemaakt van houten Douglaspalen voor zijn rekening. Ook 
heeft het bedrijf ervoor gezorgd dat de bestrating van gebakken klinkers goed aansluit bij de natuurspeelplaats 
die de school laat aanleggen. 

H. Kuijpers BV is gespecialiseerd in grond- en sloopwerken, het aanleggen van bestrating en aanleg en onderhoud 
van infrastructuur. Het bedrijf werkt zowel voor particulieren als voor bedrijven en voor de overheid. Bouwbedrijf 
Van Stiphout, de hoofdaannemer van Het Mooiste Blauw, is een goede relatie van H. Kuijpers BV. Ook met Gebr. van 
Stiphout Projectontwikkeling zijn er nauwe banden. “We doen veel in- en uitbreidingsprojecten. We denken daarbij 
graag vanaf het begin mee met de projectontwikkelaar, over de aanpak en over de kosten. Op dat gebied hebben 
we in de loop der jaren behoorlijk wat expertise opgebouwd.”
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Alle installaties 
optimaal weggewerkt
 

Van der Vleuten Elektrotechniek & Beveiliging 
heeft bij de bouw van basisschool Het Mooiste 
Blauw alle elektrotechnische installaties verzorgd. 
Van het verlichtingsplan, stopcontacten, datanet-
werk en inbraakbeveiliging tot de brand-
meldinstallatie en de noodverlichting; het bedrijf 
uit Sint-Oedenrode installeerde het allemaal. 

Best een uitdagende klus, vertelt mede-directeur 
en -eigenaar Erwin Delisse. “Er was veel zichtwerk. 
Om de stijl van het pand zo min mogelijk aan te 
tasten, hebben we alle leidingen zo goed 
mogelijk weggewerkt.” Dat laatste is de technici 
van het installatiebedrijf wel toevertrouwd. Van 
der Vleuten Elektrotechniek & Beveiliging bestaat 
al 60 jaar. In die periode heeft de onderneming 
zich ontwikkeld tot een toonaangevende totaal-
installateur op het gebied van elektrotechniek, 
telecommunicatie, beveiliging en service en 
onderhoud. 

De dienstverlening strekt zich uit van advies, 
ontwerp en realisatie tot het beheer van 
installaties. Naast elektrotechniek zijn beveiliging, 
toegangscontrole, camerasystemen en domotica 
specialiteiten van Van der Vleuten.

Basisschool Het Mooiste Blauw • Nuenen
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Opdrachtgever
Gemeente Nuenen, Nuenen

Basisschool De Mijlpaal, Nuenen

Bouwmanagement
Laride hart voor huisvesting, Veldhoven

Architect
Architecten-en-en, Eindhoven
 
Hoofdaannemer
Bouwbedrijf van Stiphout BV, 
Sint-Oedenrode

Interieurontwerp
Puur Sang Interieurconcepten BV, 
Eindhoven

E-installateur
Elektrotechniek van der Vleuten, 
Sint-Oedenrode

Grond en sloopwerk
H. Kuijpers BV, Sint-Oedenrode

Leverancier kozijnen
Machinaal Timmerbedrijf Van der 
Linden, Veghel

Bouwprogramma
Basisschool Het Mooiste Blauw in een 
nieuwbouwwijk

Bouwperiode
April 2019 - mei 2020

Bruto vloeroppervlakte
1.500 m2 

De afwerking van het geheel 
is, zowel aan de binnen- 
als aan de buitenkant, 
grotendeels van hout.
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DC Emmerblok • Oud-Gastel

DC Emmerblok omvat een 
warehouse van 4.344 m2, een 
mezzanine van 476 m2 en 327 
m2 aan kantoorruimte.

Nieuw distributiecentrum 
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Tekst: Mark Minnema
Foto’s: Buro van den DoolIB

herrijst op Borchwerf II
Industriebouw • juni 2020 • 59



Op bedrijvenpark Borchwerf 
II in Oud-Gastel realiseert 
bouwbedrijf Vrolijk een nieuw 
distributiecentrum, DC Emmerblok. 
Met een oppervlakte van 5.000 m2 
is het voor een logistiek centrum 
bescheiden van omvang. 

Emmerblok is gelegen op een zicht-
locatie langs de A17 en dat zal zeker een 
troef zijn bij het werven van de toekom-
stige huurder of koper. Opdrachtgever 
KDC Vastgoed zet het distributiecentrum 
neer met het oog op verhuur of verkoop. 
De nieuwe gebruiker krijgt met Emmer-
blok een warehouse van 4.344 m2, een 
mezzanine van 476 m2 en 327 m2 aan 
kantoorruimte. De laadkuil geeft toegang 
tot vijf elektrisch te bedienen laaddocks 
en bovendien heeft het gebouw drie 
elektrisch bedienbare deuren op het 
maaiveld. 

Evenveel aandacht
Je zou Emmerblok een distributie-
centrum van bescheiden omvang 
kunnen noemen. Projectleider Joop van 
Houdt: “Met Bouwbedrijf Vrolijk maken 
we ook veel grotere. Mijn projectteam is 
momenteel bezig met een 
distributiecentrum van 65.000 m2. Maar 
met dit werk zijn we net zo blij en we 
geven het evenveel aandacht. Voor ons is 
ieder werk speciaal.” Minder van omvang 
wil ook niet zeggen dat het makkelijker 
is. Dezelfde disciplines zijn betrokken; 
grondwerk, heiwerk, de 
staalconstructie. “De afmetingen zijn 
kleiner, maar voor de uitbesteding aan 
onderaannemers maakt dat weinig uit. 
In de voorbereiding moeten we in 
principe dezelfde disciplines doorlopen.”

‘Uitgangspunt is het plan 
dat KDC met zijn architect 

heeft bedacht voor het 
aantal meters ’ 

Coördinatie is essentieel
Met het grondwerk is aangevangen in 
februari en de oplevering is eind 
november. Veel werk wordt uitbesteed. 
Bij hoofdaannemer Vrolijk ligt de nadruk 
op voorbereiding, toezicht en planning, 
en ook de zorg voor kwaliteit en 
veiligheid. “De coördinatie is het 
belangrijkste bij zo’n project, 

DC Emmerblok • Oud-Gastel

werkzaamheden moeten op elkaar 
afgestemd zijn. Alle onderdelen moeten 
op elkaar aansluiten en dan komt het 
aan op de details. Dat heeft alles met 
goede werkvoorbereiding te maken.”

Eindgebruiker onbekend
Er is nog geen eindgebruiker bekend en 

er zijn dus nog geen specifieke 
wensen waarmee rekening gehouden 
hoeft te worden. “Uitgangspunt voor ons 
is het plan dat KDC met zijn architect 
heeft bedacht voor het aantal meters 
en daarbij de installaties, ventilatie en 
verlichting. Dat is het standaard plan dat 
wij bouwen. Zou er straks een huurder 
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De bouw is inmiddels 
in volle gang.

of koper komen die wil dat een wand of 
iets dergelijks verplaatst wordt, dan kan 
dat aangepast worden.”

Gunstige locatie
Distributiecentrum Emmerblok zal 
voorzien zijn van energiezuinige LED-
verlichting en wordt ‘gasloos’ opgeleverd. 

Het gebouw wordt verwarmd en gekoeld 
met aircosystemen. Voor potentiële 
huurders of kopers kan de gunstige 
locatie de doorslag geven. Emmerblok is 
in Oud-Gastel gelegen tussen de Rand-
stad en de Vlaamse Ruit. Rotterdam, 
Moerdijk en Antwerpen zijn niet ver. 
Op industrieterrein Borchwerf II, ten 

noorden van Roozendaal, ligt Emmerblok 
bovendien op een zichtlocatie langs de 
A17. Die snelweg is met twee afritten 
met Borchwerff II verbonden. Het terrein 
heeft bovendien een afgesloten parkeer-
plaats voor vrachtwagens.
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0165-820370 | www.breuregrondwerken.nl

dé specialisten in dak- en wan
dbeplating

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

Vliesgevels met 
tripleglas
 

Gruijters Aluminium BV maakt en monteert de 
vliesgevels voor DC Emmerblok; in totaal 140 m2 
gevel met tripleglas. Gruijters is een erkende 
gevelbouwer gespecialiseerd in projecten 
variërend van 50 tot 5.000 m2, vertelt directeur en 
oprichter Chris Gruijters. “Daar zit dus veel 
tussen, maar elk project krijgt alle aandacht die 
het verdient.”

Voorop staat dat ze het werk helemaal in eigen 
hand houden. In het eigen CNC-machinepark 
worden de aluminium profielen gezaagd en 
geassembleerd tot vliesgevels, ramen en deuren 
die geplaatst worden door een eigen 
montageteam. “Door de machines èn onze 
vakkennis leveren we een constante en hoge 
kwaliteit. Gewoon een mooi en goed product.” 

Duurzaamheid
“Aluminium is sowieso een groen materiaal. Het 
is 100% te recyclen zonder kwaliteitsverlies. Sinds 
de oprichting, twintig jaar geleden, kozen wij voor 
duurzaamheid. Door die duurzaamheid en de 
toepassingsmogelijkheden van aluminium wordt 
de markt alleen maar breder. Er kan veel; afwerking 
in glans, mat, structuur of metallic. Hoe wij het 
verschil maken? We vinden vooral transparantie en 
duidelijkheid heel belangrijk.”

Actief meedenken met 
de klant
 

Voor Breure Grondwerken betekent een project 
als DC Emmerblok niet louter het uitvoeren het 
ontwerp. 

Ze denken ook stevig mee om dat te optimaliseren, 
aldus projectleider Egbert Leehuis: “We hebben 
bijvoorbeeld gezorgd dat de riolering voldoet aan 
aanvullende eisen van de gemeente voor 
afwatering en opslag van regenwater. Zoiets moet 
ook passen binnen het financiële plaatje. Dat 
nemen wij voor onze rekening.” 

Veel werk in de voorbereiding
“We denken met de klant mee, zodat die een 
lagere prijs krijgt voor de gevraagde kwaliteit.” Het 
betekent dat veel werk juist op kantoor gebeurt, in 
de voorbereiding. “Als je begint met half voorbereid 
werk stuit je in de uitvoering op afwijkingen.’’

Laadkuil
Breure doet veel distributiehallen van 20.000 tot 
50.000 m2. Emmerblok is kleiner, maar dat maakt 
voor de complexiteit van het werk geen verschil, 
zegt Leehuis. Bij Emmerblok lag de laadkuil 
bijvoorbeeld onder het niveau van het grondwater. 

Spanningsveld
“Dat is op te vangen met drainage en bemaling, 
maar je moet er goed over nadenken en het moet 
passen binnen het budget; je werkt continu in dat 
spanningsveld.” 
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INSTALLATION 
WITH A SMILE
Barth Installatietechniek, onderdeel van de Barth 
Groep, is een proactieve installateur met een 
passie om bedrijven te ontzorgen. Wij creëren, 
onderhouden en inspecteren installaties in alle 
soorten gebouwen. Elke dag weer bewijzen onze 
medewerkers dat hun liefde voor techniek in 
combinatie met servicegerichtheid de meest 
tevreden klanten oplevert.

Kijk op www.barthinstallatietechniek.nl of 
www.barthgroep.nl voor meer informatie.

2998-Barth-Advertenties-Installatietechniek.indd   2 22/06/2020   15:00

‘Je moet niet nadenken maar vóórdenken’
 

Barth Installatietechniek verzorgt voor project DC Emmerblok de technische installaties. Dat is bekend terrein voor 
het bedrijf. Barth is regelmatig betrokken bij de bouw van distributiecentra, vertelt Karel Barth. 

“Belangrijk bij distributiecentra is het voortraject: de uitgangspunten moeten helder zijn omdat je het moet 
realiseren in een kort tijdsbestek. Halverwege wil je bij voorkeur niets meer wijzigen.” Daarom is het volgens Barth 
zo belangrijk om vooraf met alle partijen om tafel te zitten. “Graag zijn we vroeg betrokken om met de aannemer 
het concept te bedenken en prijstechnisch het beste resultaat te behalen.” De installateur is dan ook een totale 
partner, vult projectleider Harm Jan Hoondert aan. “Je moet het samen doen. Iemand zei; je moet niet nadenken, 
maar vóórdenken. Daar is Barth heel sterk in.”

Flexibiliteit
‘Anders’ aan bouwproject DC Emmerblok is dat er nog geen eindgebruiker bekend is op wiens wensen je kunt 
inspelen. Natuurlijk is er het ontwerp van KDC Vastgoed en adviseur Valstar Simonis. “Maar als er zich gaande het 
bouwproces een huurder meldt met speciale wensen kan daar zo mogelijk nog aan worden voldaan.” Barth is een 
veelzijdig bedrijf. Behalve DC’s verzorgen ze installaties van kantoorpanden, schoolgebouwen, (semi-)overheids-
gebouwen en verzorgings- en verpleeghuizen. Ook is het bedrijf betrokken bij de transformatie van 
kantoren naar appartementen. 

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

 
betonvloeren bv

hiber
 

Opdrachtgever
KDC Borchwerf BV, Moerdijk

Architect
Buro Van Den Dool, Gorinchem

Adviseur installaties
Valstar Simonis BV, Eindhoven
 
Adviseur constructies
AMB Ingenieurs BV, Tilburg

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Vrolijk, Moerdijk

Dak- en gevelbekleding
Hardeman Van Harten BV, Lunteren

Installateur
Barth Installatietechniek, ‘s-Gravendeel

Staalconstructie
Nijborg Staalbouw, Renswoude 

Gevelsluiting
Gruijters Aluminium BV, Gemert

Betonvloer inclusief wapening
Hiber Betonvloeren BV, Sint-Oedenrode

Grondwerk
Breure Grondwerken BV, Roosendaal

leveren en aanbrengen 
dakbedekking
Hollanddak, Waalwijk

Bouwprogramma
Distributiecentrum Emmerblok

Bruto vloeroppervlakte
5.000 m2 

Het distributiecentrum 
is klein maar fijn.
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Nieuw sportcentrum 

Met een knipoog naar de historie
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Tekst: Rien Tholenaar
Foto’s: Cordeel

De gemeente Hellevoetsluis 
realiseert een supermodern, 
multifunctioneel sportcentrum 
voor haar inwoners. 

Hellevoetsluis is 
technisch hoogstandje 

SLB
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Zoekt u een bouwonderneming die gespecialiseerd is in utiliteitsbouw en industriële bouwprojecten, dan bent 
u bij Cordeel Nederland aan het juiste adres. “Vanuit ons hoofdkantoor in Zwijndrecht en onze vestigingen 
in Vlissingen, Terneuzen en Neer (Geelen Vastgoed & Bouw) bouwen we met meer dan 150 enthousiaste en 
gekwalificeerde medewerkers aan en voor de toekomst”, vertelt projectleider Martin Nederveen. De realisatie 
van een compleet nieuw en modern sportcentrum voor de gemeente Hellevoetsluis is één van de mooie 
projecten waar Cordeel Nederland momenteel bij betrokken is. 

Het pand voldoet aan alle 
eisen op het gebied van 
hygiëne en veiligheid.

Sportcentrum Hellevoetsluis • Hellevoetsluis
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De gemeente Hellevoetsluis speelt als 
opdrachtgever met de realisatie van een 
nieuw, multifunctioneel sportcentrum in 
op de kwaliteitseisen en maat-
schappelijke behoeften van deze tijd. Het 
complex van circa 8.500 m2 biedt ruimte 
aan verschillende zwembaden en een 
sporthal. Naast een officieel NOC/NSF 25 

meter wedstrijdbad en een recreatiebad 
met glijbaan is er ook een doelgroepbad. 
Dit bad heeft een verstelbare bodem en 
is speciaal bedoeld voor kinderen en 
volwassenen met een beperking. 
“Bijzonder is de vorm van het 
recreatiebad. Daarin zijn de contouren 
van de oude vesting van Hellevoetsluis 

terug te zien. Het is een speelse link naar 
de geschiedenis.”

Technisch hoogstandje
Bij de bouw van het fonkelnieuwe 
sportcentrum werkt hoofdaannemer 
Cordeel Nederland samen met onder 
meer Slangen + Koenis Architecten uit 
IJsselstein en Van Dorp Installaties uit 
Utrecht. “Ook deze partijen hebben de 
nodige ervaring met dit soort projecten. 
Er worden aan openbare 
sportvoorzieningen extra hoge eisen 
gesteld op het gebied van hygiëne en 
veiligheid. Dat geldt voor de bouw-
constructie en afwerking, maar zeker 
ook voor de complete technische 
installatie. Voor de zwembaden is een 
betonnen kelder gemaakt, die is 
opgebouwd uit prefab elementen. In de 
hele constructie zitten natuurlijk alle 
technische voorzieningen voor het 
regelen van de waterkwaliteit en 
watertemperatuur, de verlichting en 
aansturing voor de verstelbare bodem 
van het doelgroepbad verwerkt. Heel 
imposant om te zien.” 

‘Het complex van circa 
8.500 m2 biedt ruimte 

aan zwembaden en 
een sporthal’ 

Voorbeeldfunctie
Naast de drie zwembaden en sporthal is 
er op de begane grond ook een centrale 
horecavoorziening. Op de eerste etage 
bevinden zich een fitnessruimte en 
kantoren voor de beheerder en de 
medewerkers van het sportcentrum. 
“Voor de toeschouwers is er via de 
bovenverdieping toegang tot de tribunes 
van de sporthal en het wedstrijdbad”, 
legt Martin uit. In het zeer uitgebreide 
programma van eisen voor dit project 
zitten ook veel zaken die betrekking 
hebben op duurzaamheid en 
energiebesparing. “De gemeente 
Hellevoetsluis heeft ook in dat opzicht 
een voorbeeldfunctie. Het sport-
centrum is dus volledig gasloos en het 
hele gebouw is voorzien van 
luchtgestuurde verwarming die per 
ruimte afzonderlijk te regelen is. We 
lopen met de bouw mooi op schema 
en het nieuwe sportcentrum zal geheel 
volgens plan deze zomer worden 
opgeleverd.” 
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Tegelwerk van 
de bovenste plank

‘Het gaat om de 
details’
 

Het Tilburgse familiebedrijf Zeebregts 
Tegelprojecten verzorgt al het tegelwerk voor 
projectmatige woningbouw. Daarnaast staat het 
bedrijf bekend als expert op het gebied van 
particuliere en openbare zwembaden. “Die hebben 
wij er in de bijna 70 jaar dat ons bedrijf bestaat 
al heel veel gemaakt”, vertelt directeur Sander 
Zeebregts. 

Momenteel legt het tegelzettersbedrijf de laatste 
hand aan de afwerking van het nieuwe 
sportcentrum van de gemeente Hellevoetsluis. “Bij 
dit soort projecten draait het voor ons om de 
details die essentieel zijn. Denk aan het opzetten 
van de waterkeringen en goten langs de 
badranden. Wij weten precies hoe we dat aan 
moeten pakken.”

Sportcentrum Hellevoetsluis • Hellevoetsluis

Van Dorp Deventer | Maagdenburgstraat 12 | 7421 ZC Deventer 
Tel: 0570-659659 | infodeventer@vandorp.eu | www.vandorp.eu

Technisch dienstverlener met oog voor de toekomst

Van Dorp Installaties 
verzorgt het complete 
plaatje
 

De werkzaamheden die Van Dorp Installaties bij de 
realisatie van het nieuwe sportcentrum in 
Hellevoetsluis verricht, staan model voor de 
aanpak van deze totaalinstallateur. “Wij hebben 
alle expertise in huis om het complete 
installatiewerk te verzorgen. Van ontwerp en 
enginering tot installatie, onderhoud en service”, 
vertelt bedrijfsleider Marco Berghuis.

Van Dorp Installaties heeft 14 vestigingen, 
verspreid over heel Nederland. “Projecten zoals het 
nieuwe sportcentrum in Hellevoetsluis zijn voor 
ons installatiebedrijf niet echt heel bijzonder. De 
uitdaging in dit soort openbare 
sportvoorzieningen zit hem voor ons vaak in het 
omvangrijke Programma van Eisen. 

Pasklaar ontwerp
Wij hebben dat vertaald naar een pasklaar 
ontwerp. Het gebouw is volledig gasloos en dat is 
zeker met het oog op de warmtebehoefte van de 
zwembaden vrij uniek. De circa 580 zonnepanelen 
voorzien voor een belangrijk deel in het totale 
stroomverbruik.”
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Het complex beschikt o.a. 
over een recreatiebad.
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In het complex is een 
officieel NOC/NSF 25 meter 
wedstrijdbad te vinden.
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CREATING
INSPIRING

SPACES

Onze Koers-formule
Kwaliteit

Onderhoud
Eerlijkheid
Resultaat

Samenwerken

Sharp ProjectsSharp Gietvloeren

Lierenstraat 17 | 2984 AE Ridderkerk
010 261 3420

www.sharpprojects.nl
www.sharpgietvloeren.nl

info@sharpprojects.nl
info@sharpgietvloeren.nl

In de sportzaal kunnen 
verschillende sporten 
worden beoefend.
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Sharp Projects geeft projectstoffering iets 
extra’s
 

Iedere opdrachtgever heeft voor zijn pand wel een bepaald idee over de sfeer en uitstraling. Het is 
vervolgens aan de architect om dat idee te vertalen naar een pasklaar ontwerp. Daarna is het aan bedrijven 
zoals Sharp Projects om er vanuit hun expertise concrete invulling aan te geven. De onderneming uit 
Ridderkerk is gespecialiseerd in projectstoffering en kunstharsgebonden gietvloeren. Een knap staaltje 
werk van het bedrijf van directeur Rick Peters is o.a. te zien in het nieuwe sportcentrum in Hellevoetsluis.

In het fonkelnieuwe sportcomplex met diverse zwembaden, een sporthal en fitnessruimte heeft Sharp 
Projects ruim 2.000 meter aan vloeroppervlakte van marmoleum voorzien. “Daarbij inbegrepen zit ook het 
marmoleum bekleden van de traptreden en tribunes”, vertelt Peters. “Daarnaast hebben wij de technische 
ruimten voorzien van een gietvloer coating. Voor onze vloerenleggers zat de grootste uitdaging in het 
leggen van de gestanste kleurenmozaïekvlakken van linoleum. Het eindresultaat is een waar kunstwerk 
van zo’n 500 m2. Dat is wat wij verstaan onder ouderwets vakmanschap.”

Stijlvol en slijtvast
Naast mooi en stijlvol komt het bij projectstoffering in openbare ruimten vooral aan op duurzaamheid. 
“Neem zo’n sportcentrum, dat wordt zeer intensief gebruikt. Daarnaast heb je in de verschillende 
ruimten ook te maken met de invloeden van temperatuurschommelingen en een hoge luchtvochtigheid. 
Daar moeten onze vloeren allemaal tegen bestand zijn. Bovendien moeten dergelijke grote oppervlakken 
goed schoon te houden zijn. Op al die punten scoren onze vloeren echt supergoed.” Sharp Projects werkte 
bij dit project voor het eerst samen met hoofdaannemer Cordeel. “Wat ons betreft was dit zeker niet de 
laatste keer. Van beide kanten is er grote tevredenheid over de onderlinge afstemming en uitvoering. Het 
eindresultaat mag er zijn, dus iedereen is dik tevreden.” 
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Beeld- en sfeerbepalend interieur
 

Loop je een willekeurig zwembad of sporthal in Nederland binnen, dan is de kans groot dat een groot gedeelte 
van het interieur door Hermeta is vervaardigd. Voor het nieuwe sportcentrum in Hellevoetsluis mochten zij het 
complete interieur verzorgen.

Het veelzijdige bedrijf is marktleider in Nederland als het gaat om de inrichting van sportcentra en openbare 
zwembaden. “Dat varieert van de receptiebalie tot aan de garderobe en van de kleedruimte tot de tribunes, bars 
en lockers. Je kunt als bezoeker dus echt niet om ons werk heen”, lacht directeur verkoop interieurbouw Emiel Mol. 

Mooi en solide
Hermeta is een oer-Nederlands bedrijf dat tot ver buiten onze landsgrenzen actief is. “Wij zijn een maakbedrijf 
met eigen merken. De interieurs die wij maken, zijn vaak beeld- en dus sfeerbepalend. Naast esthetisch moeten 
onze producten ook een stootje kunnen hebben. In openbare ruimten komt veel publiek en het interieur wordt 
intensief gebruikt. Bovendien heb je in zwembaden ook nog eens te maken met de invloeden van vocht en 
temperatuurschommelingen. Wat wij maken en monteren, heeft dus veel te lijden. Het interieur voor het nieuwe 
sportcentrum in Hellevoetsluis is voor ons bedrijf wederom een mooi visitekaartje.” 

Uiteraard mag ook een 
centrale horecavoorziening 
niet ontbreken.
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Hofman Staalbouw BV 
de Sluis 13 

7681 KA Vroomshoop 
Tel: 0546-644411

E-mail: info@hofmanstaalbouw.nl

Een knap staaltje vakwerk
 

Met meer dan 30 jaar ervaring in de staalbouw, dak- en wandbeplating is Hofman Staalbouw uit 
Vroomshoop een hooggewaardeerde partner bij veelal grootschalige bouwprojecten. “Onze betrokkenheid bij de 
realisatie van het nieuwe sportcentrum in Hellevoetsluis geeft goed weer waar wij als bedrijf voor staan en waar 
wij allemaal toe in staat zijn”, zegt projectleider Peter Hoff.

Hofman Staalbouw verzorgt naast de productie van prefab staalconstructies ook het ontwerp, de 
krachtenberekeningen en de engineering. “Ons team bestaat goed gemotiveerde medewerkers die met passie hun 
werk uitvoeren. Wij richten ons volledig op de utiliteitsbouw, scholen, zorginstellingen, bedrijfspanden, 
distributiecentra, sporthallen, zwembaden en andere openbare ruimten.” 

Eyecatcher
Voor het sportcentrum in Hellevoetsluis verzorgde het bedrijf uit Vroomshoop de complete staalconstructie en 
monteerde hier ook de door Derix toegeleverde gelamineerde houten liggers. Bij de zwembaden hebben die een 
vrije overspanning van 21 meter en in de sporthal maar liefst 34 meter. “Die kolossale liggers rusten op onze 
staalconstructie. Een eyecatcher bij de entree is het stalen vakwerkspant met een vrije overspanning van maar 
liefst 37 meter. Dat is wat je noemt een knap staaltje vakwerk.” 
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Eveneens bijzonder; het 
sportcentrum is volledig 
gasloos.
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Steenstripafwerking 
geeft gebouw allure
 

Bij de realisatie van moderne gebouwen draait het 
om duurzame materialen, die energiebesparend 
zijn en die ook nog eens een esthetische 
uitstraling hebben. Bij Cladding Partners uit 
Oosterhout schrikken ze niet terug van zo’n 
wensenpakket.

“Ons bedrijf is gespecialiseerd in duurzame 
oplossingen voor dak- en gevelbekleding, 
dakbedekking, isolatie en lichtstraten”, vertelt 
projectleider Richard Hessels. “Ook bij het nieuwe 
sportcentrum in Hellevoetsluis kwamen onze 
expertise en ervaring prima van pas.” Een groot 
deel van het werk dat door zijn collega’s bij dit 
project is gedaan, valt weg achter de steenstrip-
afwerking die het moderne sportcentrum een 
markante en authentieke uitstraling geeft. 

Stijlvol
“Blikvangers zijn verder de Rodeca gevelafwerking 
in de achtergevel van de sporthal en de composiet 
panelen op de rechter zijgevel. Heel stijlvol en het 
zorgt voor een lichte en vriendelijke uitstraling. Wij 
zijn zeer tevreden over het eindresultaat.”
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  Gevelreiniging     Reguliere schoonmaak

    Sanitaireenheden   Bouwschoonmaak      

  Glasreiniging  Booreilanden   Schepen

    Bouwopruimingen      Evenementen
o.a. Glasreiniging

Scholen

Gevelreiniging

Bouwplaatsen

C L E A N I N G S E RV I C E  H E N S E N

Sinds 1999 heeft Cleaning Service Hensen B.V. 
zich ontwikkeld tot een gerenommeerd 
schoonmaakbedrijf. Met ruim 100 vakkundige 
medewerkers hebben wij onze klanten heel wat 
te bieden. Zoals schone kantoren, opgeruimde 
bouwplaatsen, gevelreiniging, frisse sanitaireen-
heden en een helder uitzicht. Zo maken wij 
kantoormeubilair schoon, reinigen uw tapijt en 
wassen en zemen uw ramen. Dit alles uiteraard 
op een milieubewuste manier. 

Als totaalaanbieder kunnen wij alle voorkomende 
werkzaamheden op het gebied van schoonmaken 
voor u verzorgen. Zo vaak en wanneer u maar wilt.

Wij zijn gespecialiseerd in:
-  Reguliere schoonmaak, glas- en  

gevelschoonmaak
 -  Specialistisch onderhoud (schepen en 

booreilanden)
 - Bouwopruimingen en -schoonmaak
- Schoonmaak evenementen

Daar begin je toch zeker zelf niet aan!

Voorstraat 3  |  3265 BT Piershil
T: 0186 - 69 93 92  |  F: 0186 - 69 93 93  
E: info@cs-hensen.nl  |  I: www.cs-hensen.nl 

Schoonmaken?

Geen half werk
Niets werkt volgens hoofdaannemers en bouwpartners zo fijn als een opgeruimde bouwplaats. De medewerkers 
van Cleaning Service Hensen (CSH) uit Piershil weten als geen ander hoe zij die moeten realiseren, zo ook bij het 
sportcentrum in Hellevoetsluis. 

Naast het schoonhouden van bouwplaatsen en het gescheiden afvoeren van bouwafval zorgt het bedrijf ook voor 
een complete schoonmaak van de binnen- en buitenzijde bij oplevering van een project. “Bij de sleuteloverdracht 
krijgt de eigenaar een pand dat er spik-en-span uitziet”, vertelt manager Bouwschoonmaak Satish Astrokarijo.

Geen half werk
Het is volgens Satish niet toevallig dat CSH vanaf dag één bij de nieuwbouw van het sportcentrum in Hellevoetsluis 
betrokken is. “Hoofdaannemer Bouwbedrijf Cordeel is één van onze vaste opdrachtgevers. Onze medewerkers 
zorgen ervoor dat al het bouwafval gescheiden ingezameld en afgevoerd wordt en houden ook de bouwketen 
keurig schoon.” In en om het nieuwe sportcentrum hebben de schoonmakers van CSH ook tegen de oplevering nog 
heel wat werk. “Op dat moment komen onze schoonmaakspecialisten in actie om het hele complex van binnen en 
van buiten grondig schoon te maken. Alles blinkt als wij de deur achter ons dichttrekken”, lacht de manager van 
CSH.
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Opdrachtgever
Gemeente Hellevoetsluis, 
Hellevoetsluis

Architect & engineering
Slangen + Koenis Architecten, 
IJsselstein

Hoofdaannemer
Cordeel Nederland, Zwijndrecht
 
Installateur
Van Dorp Installaties, Utrecht

Projectstoffering
Sharp Projects, Ridderkerk

Schoonmaakwerkzaamheden 
bouwplaats
Cleaning Service Hensen, Piershil

Tegelwerk
Zeebregts Tegelprojecten, Tilburg

Staalconstructies
Hofman Staalbouw BV, Vroomshoop

Dak- en gevelbekleding
Cladding Partners, Oosterhout

Interieurbouw
Hermeta, Asperen

Bouwprogramma
Multifunctioneel sportcentrum 
Hellevoetsluis

Bouwperiode
Maart 2019 - eind 2020

Bruto vloeroppervlakte
8.500 m2 

Het tegelwerk van 
de zwembaden is 
verzorgd door Zeebregts 
Tegelprojecten.
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Dit is hoe Hotel van der Valk 
Middelburg er uiteindelijk uit 
komt te zien. 

Van der Valk Hotel

Hotel van der Valk • Middelburg
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Tekst: Astrid Berkhout
Foto’s: Fraanje Bouw & Algra 
en Marechal Architecten 

SLB

Middelburg breidt uit
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In juni 2010 opende Van der Valk Hotel 
Middelburg haar deuren. Fraanje was 
ook al betrokken bij de bouw van dit 
pand, dat 117 hotelkamers en suites, 
een restaurant, een bar en 11 zalen en 
boardrooms omvat. Naast het hotel is 
1,6 hectare grond aangekocht om de 
uitbreiding te realiseren. In september 
2019 is gestart met het bouwrijp maken 
van de bouwlocatie. “We hebben vrij 
snel de boorpalen vastgelegd zodat we al 
in oktober konden gaan boren”, vertelt 
Joost Polderdijk van Fraanje. 

‘De uitbreiding wordt 
verbonden middels 

een corridor van 32,5 
meter lang’

Corridor als verbinding
De uitbreiding is circa 53 meter lang 
en circa 15 meter hoog, en bestaat uit 4 
bouwlagen. “Op de begane grond 
bevinden zich welness faciliteiten als 
een sauna, zwembad en fitnessruimte, 
evenals behandelruimtes en een hotel-
bar. Op de eerste, tweede en derde 
verdieping zijn 48 hotelkamers te 
vinden. Buiten komt er een stuk terras 
bij. De uitbreiding wordt bovendien 
verbonden met de bestaande bouw 
middels een corridor van 32,5 meter 
lang.” Ook op het buitenterrein gaat een 
en ander gebeuren; hier herrijzen een 
nieuw parkeerterrein, twee tennisbanen 
en een binnentuin. “Dit valt echter 
buiten onze opdracht, het Van der Valk 
Hotel regelt dat zelf.”

Van der Valk Hotel Middelburg is 
druk bezig het bestaande hotel in 
de wijk De Mortiere uit te breiden. 
Uitbreiding is met name gewenst 
om op het gebied van welness 
iets toe te voegen aan de huidige 
voorzieningen. Het is de bedoeling 
dat het nieuwe gedeelte in het 
voorjaar van 2021 in gebruik wordt 
genomen. Aannemingsbedrijf 
Fraanje leidt de bouw in goede 
banen.

Hotel van der Valk • Middelburg

Corridor verbindt 
oud en nieuw
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Met de uitbreiding wil Hotel 
van der Valk Middelburg 
vooral op het gebied van 
welness iets toevoegen aan 
de bestaande voorzieningen.
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Eén geheel
Qua constructie is sprake van een 
betonnen casco in combinatie met 
kanaalplaatvloeren, inclusief kelder-
constructie ter plaatse van het zwembad. 
“De gevel bestaat uit metselwerk in twee 
kleuren; antraciet voor de plint, met 
daarboven oranjerood. Verder komen 
er aluminium kozijnen. We gebruiken 
dezelfde kleuren en materialen als bij 
het bestaande gebouw, zodat het qua 
uitstraling echt één geheel wordt. Voor 
de corridor is gekozen voor aluminium 
vliesgevels die veel licht doorlaten, dit 
geeft een mooie open uitstraling.”

‘Na de zomervakantie 
hopen we te kunnen starten 

met de afbouw’

In bedrijf
Tijdens de nieuwbouw blijft het hotel 
gewoon ‘in bedrijf’. “Voordat de 
coronacrisis toesloeg, moesten we onze 
werkzaamheden in verwachte drukke 
periodes dan ook goed afstemmen met 
Van der Valk. We beginnen sowieso wat 
later op de dag om de overlast voor 
gasten tot een minimum te beperken.” 
Op het moment dat we elkaar spreken, 

is men volop bezig met de gevelsluiting, 
het metselwerk en de installaties. 
“Binnenkort beginnen we met de dak-
bedekking. Na de zomervakantie hopen 
we te kunnen starten met de afbouw.”

Fraanje richt zich zowel op woning- als 
utiliteitsbouw. Het allround aannemings-
bedrijf houdt het hele proces (“van de 
eerste streep op papier tot en met het 
onderhoud”) in eigen hand. Korte lijnen, 
flexibiliteit en slagvaardigheid zijn 
belangrijke kernwoorden. Ondanks de 
groei de afgelopen jaren blijft het 
familiaire karakter van Fraanje overeind.

Hotel van der Valk • Middelburg

Waar mogelijk worden 
dezelfde materialen en 
kleuren gebruikt als bij 
het bestaande gebouw.
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Kwaliteit is onze basis

Nieuwe Kraaijertsedijk 37, 
4458 NK ’s-Heer Arendskerke
Tel. 0113 – 615 500 
info@fraanje.com

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

197 prefab betonnen elementen
Bart Mulder Montage heeft het betonwerk voor de aanbouw van Van der Valk Hotel Middelburg 
uitgevoerd. In totaal zijn 197 prefab betonnen elementen gemonteerd, evenals ongeveer 500 vloerplaten.

“De elementen hadden afhankelijk van het formaat een gewicht van tussen de drie en twaalf ton”,  vertelt Bart 
Mulder. “Ze zijn aangebracht op alle vier de bouwlagen; van de begane grond tot en met de derde verdieping. Om 
de snelheid er in te houden, zijn we steeds met vier man tegelijk bezig geweest. Daardoor waren we in staat de klus 
in tien weken klaren.”

Alleskunner in de ruwbouw
Mulder heeft zich in de twintig jaar dat hij nu in het vak zit, gespecialiseerd in betonbouw, met name in de 
utiliteitsbouw. “Indien gewenst verricht ik ook andere werkzaamheden in de ruwbouw. Ik doe zowel kleine als grote 
projecten. Zo ben ik betrokken geweest bij Parkeergarage Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch en heb ik meer dan een jaar 
gewerkt aan een appartementencomplex van acht verdiepingen in Cadzand, het laatste overigens ook voor Fraanje; 
die is al sinds 2004 een trouwe samenwerkingspartner. Het is zwaar werk maar ik vorm al heel lang een team 
samen met een collega zzp-er. We zijn perfect op elkaar ingespeeld, dat maakt het een stuk makkelijker én leuker!”
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KEMPENAARS 
BETONWERKEN | GIETBOUW 

Smoorstraat 3 
4705AA Roosendaal 

0165-551129  
 

info@kempenaars-bv.nl 
www.kempenaars-bv.nl 

Een fundament van beton
De fundering van de uitbreiding en de corridor van Van der Valk Hotel Middelburg is gemaakt door betonbouwer 
Kempenaars Betonwerken-Gietbouw BV. Het bedrijf, dat al ruim 40 jaar bestaat, is gespecialiseerd in de wat meer 
complexe betonwerken. 

“Dat is zo gegroeid”, vertelt Peter Touw. “We hebben vakmensen in dienst die bij uitstek projecten met een hogere 
moeilijkheidsgraad uitstekend aan kunnen. In dit geval hebben we circa 530 m1 aan fundatiebalk gemaakt. Het 
ging deels om hoge funderingsbalken van één meter hoog met een hoge ‘sponning’ erin. Dat kan wat lastiger zijn, 
maar doordat we gebruik hebben gemaakt van ons eigen traditionele bekistingsysteem konden we daar goed op 
inspelen. Juist dat eigen bekistingsmateriaal stelt ons in staat om vlot te werken en eigen oplossingen te creëren.” 

Samenwerking
Kempenaars Betonwerken-Gietbouw BV heeft tevens de keldervloer bekist en de begane grond vloer, bestaande uit 
kanaalplaten, gelegd en afgestort. “We hebben de opdracht in prima samenwerking uitgevoerd voor Fraanje 
Aannemingsbedrijf uit Lewedorp. Wij werken namelijk voornamelijk voor hoofdaannemers die het uitvoerend deel 
van het betonwerk aan ons uitbesteden.”

Hotel van der Valk • Middelburg
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Duurzame dakbedekking
Eind juni start Daktechniek Allaart-de Kraker uit Arnemuiden met haar werk aan het dak van de uitbouw van Hotel 
van der Valk Middelburg. “Zowel het hoogste dak - inclusief overstek - als het dak op de eerste verdieping, het terras 
op de derde verdieping én de corridor worden voorzien van Hertalan EPDM dakbedekking van 1,2 mm”, zegt Sandra 
Allaart. 

“Als erkend dakpartner werken wij uitsluitend met de hoogwaardige producten van dit Nederlandse 
kwaliteitsmerk.” Het duurzame systeem van Hertalan EPDM is speciaal vervaardigd voor platte daken zoals die bij 
Hotel van der Valk. Het is gemaakt van een weekmakervrij materiaal dat blijvend bestand is tegen uv-stralen, ozon 
en andere weersinvloeden, en hoge en lage temperaturen. Dankzij de volledig verknoopte molecuul structuur is het 
blijvend elastisch en uiterst flexibel. 

Het is de vakmensen van Daktechniek Allaart-de Kraker wel toevertrouwd om dit goed te leggen. “Mijn man werkt 
al vanaf zijn vijftiende op het dak, hij wordt niet snel verrast; dit is voor hem een standaard klus zonder veel 
bijzonderheden.”
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Van Tatenhove 
Kelderafdichting BV

+31 654947360
Gapingseweg 10, 4352 JC Gapinge

info@vantatenhovekelderafdichting.nl
vantatenhovekelderafdichting.nl

Geïsoleerde, 
waterdichte kelder
 

Van Tatenhove Kelderafdichting uit Gapinge heeft 
de kelder van de wanden, kimmen en stortnaden 
van de uitbouw van Van der Valk Hotel Middelburg 
aan de buitenzijde vakkundig afgedicht. Hiervoor 
hebben zij gebruik gemaakt van het product 
Deuxan® 2K.

“We hebben de kelderwand eerst schoon-
gespoten met een hoge druk reiniger”, vertelt 
Peter van Tatenhove. “Vervolgens hebben we een 
primerlaag aangebracht voor een goede hechting, 
waarna we 2 lagen Deuxan® van ieder circa 5 mm 
dik erop hebben gespoten. Zo is de kelder echt 
helemaal waterdicht. Door er isolatieplaten op te 
plakken, is het geheel ook nog eens geïsoleerd.” 

Van Tatenhove voert projecten uit in Nederland 
én België; van woningen en bedrijfspanden tot 
ziekenhuizen en scholen. Het bedrijf kan tevens de 
kelderafdichting aan de binnenzijde verzorgen. “Bij 
lekkages voeren we ook vaak betoninjecties uit. 
We werken met een vast team van ervaren zzp-ers, 
stuk voor stuk vakmensen die de kwaliteit 
kunnen leveren waar we voor staan. Daar komen 
onze klanten uiteindelijk voor terug.” 

metselwerken
Westdorp Bouw BV

Stavenisse 06 21 470 001info@westdorpbouw.nl

Vakkundig 
metselwerk
 

Westdorpbouw bv uit Stavenisse is 
verantwoordelijk voor het metselwerk van de 
uitbreiding van Hotel van der Valk Middelburg, 
inclusief de corridor. 

Eind april zijn de werkzaamheden gestart, die 
ongeveer tien weken zullen duren. “Fraanje is de 
hoofdaannemer waar wij het gevelmetselwerk en 
de spouwisolatie voor verzorgen”, vertelt Johan 
Westdorp. “We zorgen voor een luchtdichte 
afwerking zodat warmteverliezen tot een 
minimum worden beperkt. Vervolgens 
metselen we de buitenmuren. In totaal metselen 
we 190.000 gevelstenen, in twee verschillende 
kleuren; antraciet en oranjerood, dezelfde 
kleurstelling die gebruikt is voor het bestaande 
gebouw. Het verloopt allemaal soepel dus we 
verwachten alles netjes conform planning af te 
ronden.” 

Westdorpbouw begon in 2010 als allround metsel-
bedrijf maar heeft zich in de loop der jaren toege-
legd op het verzorgen van metsel- en 
voegwerk, stelwerk en kozijnen profielen. “We 
zijn actief in zowel de woning- als utiliteitsbouw. 
Fraanje is voor ons een vaste samenwerkingspart-
ner. Het merendeel van onze opdrachten komt bij 
hen vandaan. Dat is prettig werken.”

Hotel van der Valk • Middelburg
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Qua constructie is sprake van 
een betonnen casco in combinatie 
met kanaalplaatvloeren, inclusief 
kelderconstructie ter plaatse van 
het zwembad.
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Ook aan het interieur is 
veel aandacht besteed.

Voor de aanbouw van het nieuwe 
gedeelte zijn natuurlijk allerhande 
bouwmaterialen nodig.

Hotel van der Valk • Middelburg
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VAN ONZE 
EXPERTISE 

NAAR UW 
SPECIALISME!

Voorraad- en productinformatie of gelijk bestellen? Ga naar:

WWW.RAABKARCHER.NL

Raab Karcher Middelburg
Waldammeweg 2

Tel. (0118) 62 50 55

• Alles onder 1 dak, bespaar tijd en geld

• Meer dan 25.000 producten op voorraad

• Ruime collectie tegels

• Bouwshop en inspirerende showroom

‘We doen meer 
dan alleen het 
leveren van 
bouwmaterialen’
Voor het realiseren van de uitbouw van Hotel Van der 
Valk Middelburg zijn natuurlijk allerhande bouw-
materialen nodig. Deze worden geleverd door Raab 
Karcher, die ook al betrokken was bij de totstand-
koming van het reeds bestaande gebouw.

 “Fraanje benaderde ons ook nu weer met de vraag in 
hoeverre de materialen die destijds zijn gebruikt, nog 
beschikbaar waren”, vertelt Barry Schroevers van Raab 
Karcher Middelburg. “Voor producten die niet meer 
leverbaar waren, hebben wij geadviseerd over 
passende alternatieven.” Raab Karcher levert binnen-
muurstenen, gevelstenen metselmuur en isolatie-
materiaal. “Fraanje kan gedurende het project tussen-
tijds materialen bijhalen in onze bouwshop. Uiteraard 
kunnen we het ook ter plaatse brengen met een van de 
vijf vrachtwagens die dagelijks bezorgen in de regio.”

Partner in de bouw
 In dit project is de rol van Raab Karcher beperkt tot het 
leveren van bouwmaterialen maar het bedrijf kan veel 
meer. “In Middelburg hebben we bijvoorbeeld eigen 
tegelzetters in dienst. Daarnaast hebben we 
logistieke en online diensten waar onze klanten 
gebruik van kunnen maken. Bovendien leveren we 
prefab aan projecten, van vloeren, kappen en funderin-
gen tot een compleet casco. Ook het showroomtraject 
voor o.a. keukens, sanitair en tegels kunnen we 
begeleiden. Als betrouwbare partner in de bouw doen 
we ons best om bouwprofessionals op alle mogelijke 
manieren te ontzorgen.”
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Voegwerk van de 
bovenste plank
 

Vaders Voegwerken VOF uit Bergen op Zoom, 
gespecialiseerd in gevelreiniging en voegwerk, is 
ingeschakeld om het voegwerk van de gemetselde 
muren van de uitbreiding van Hotel van der Valk 
Middelburg te verzorgen.

“Qua omvang moet je denken aan circa 2.600 
m2”, zegt Dennis Vaders. “Met twee man zijn we 
daar zes tot acht weken mee bezig. Het is voor 
ons een redelijk standaard klus, het is vooral zaak 
de werkzaamheden tijdig af te krijgen.” Vaders 
Voegwerken VOF doet naast nieuwbouw ook aan 
gevelrestauratie van o.a. monumentale gebouwen, 
en werkt voor zowel bedrijven als particulieren. 

Het familiebedrijf is in 1978 opgericht door Leo 
Vaders. Hij wordt bijgestaan door verschillende 
andere mannen uit de familie, waaronder zoon 
Dennis, die het vak met de paplepel ingegoten 
kreeg en samen met Chris Vaders een eigen bedrijf 
heeft. “In al die jaren heeft Vaders Voegwerken VOF 
een behoorlijke naam opgebouwd, mensen kennen 
onze kwaliteiten.”

“De samenwerking met Fraanje gaat al heel ver 
terug, ze weten ons steeds weer te vinden en daar 
zijn we blij om.”

Klaasse 
Betonstaal B.V.

Peter Klaasse | Oranjepolderseweg 2 | 4341 PR Arnemuiden
Tel: 06-11127895 | info@klaassebetonstaal.nl | www.klaassebetonstaal.nl

Hotel van der Valk • Middelburg

‘Een goede 
voorbereiding is het 
halve werk’
 

Voor het leveren en aanbrengen van de wapening 
bij zowel uitbreiding als corridor van Hotel van 
der Valk Middelburg is Klaasse Betonstaal B.V. uit 
Arnemuiden in de arm genomen. 

Van eind december 2019 tot mei 2020 zijn ze bezig 
geweest met de klus. “Wij doen eigenlijk alles waar 
ijzer in beton moet komen”, vertelt Peter Klaasse. 
“In totaal gaat het in dit project om 55 ton ijzer. 
We zijn begonnen met de keldervloer, waarna we 
trapsgewijs omhoog hebben gewerkt, op de voet 
gevolgd door de betonbouwers. De verdiepingen 
bestaan uit prefab wanden die rechtstreeks uit de 
fabriek komen, dus daar hadden wij eigenlijk 
alleen met de koppelsystemen te maken. Het 
meeste werk zat voor ons in de onderbouw. De 
fundering is zeer gedetailleerd, met wel 20 tot 30 
verschillende betondetails en sponningen. Dan is 
het fijn dat je goede vakmensen in dienst hebt aan 
wie je een werk als dit met een gerust hart kunt 
toevertrouwen. Dankzij een goede voorbereiding 
zijn we bovendien niet voor verrassingen komen te 
staan.”  
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In de sfeervolle kamers is 
het aangenaam toeven.

Opdrachtgever
van der Valk, Dordrecht

Architect
Algra & Marechal Architecten, 
Roosendaal

Constructeur
Broersma Ingenieurs BV, Den Haag

Hoofdaannemer
Fraanje aannemingsbedrijf, Lewedorp

Heiwerk
Verhoef Funderingstechnieken, 
Meerkerk

Kelderafdichting 
Van Tatenhove Kelderafdichting BV, 
Gapinge

Gevelsteen
Raab Karcher Middelburg, Middelburg

Metselwerk
Westdorp Bouw, Stavenisse

Bekisten en storten funderingen
Kempenaars BV, Roosendaal

Dakbedekking
Allaart-de Kraker Daktechniek BV, 
Arnemuiden

Prefab beton casco montage
Bart Mulder Montage, Hulten

Betonstaal
Klaasse Betonstaal BV, Arnemuiden

Voegwerk
Vaders Voegwerken VOF, 
Bergen op Zoom

Zwembad installatie
Starline Oost BV, Enter

Bouwprogramma
Uitbreiding Hotel van der Valk met 40 
extra kamers / fitness en welness-
voorzieningen

Bouwperiode
November 2019 – september 2020

Oppervlakte
6.000 m2 

  

Ook aan het interieur is veel 
aandacht besteed.
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In het fraaie ontwerp 
komen de clubkleuren 
rood-wit-blauw terug.

Clubgebouw Rugbyclub Waterland • Purmerend 

Ruwbouw = afbouw
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Tekst: Heidi Peters
Foto’s: Vendrig Leegwater ArchitectenSLB

bij rugbyclub Waterland

Goede afstemming met alle partijen
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Gemeente Purmerend, Rugbyclub 
Waterland en A. Jonkers Bouwbedrijf 
BV uit Purmerend ondertekenden in de 
zomer van 2019 een driepartijen-
overeenkomst voor de realisatie van een 
nieuw clubgebouw voor Rugbyclub 
Waterland. Vendrig Leegwater 
Architecten ontwierp het nieuwe 
onderkomen.

Alles in het zicht 
“Aan de binnenkant wordt er niets 
afgetimmerd of afgewerkt”, vertelt 
Quinsten de Moes van A. Jonkers 
Bouwbedrijf BV. Het ontwerp is zo, dat 
ruwbouw ook afbouw is. Er komt geen 
systeemplafond in. De akoestiek hebben 
we opgelost met geperforeerde 

Het nieuwe clubgebouw van Rugbyclub Waterland wordt opgeleverd volgens het principe ruwbouw = afbouw 
met installaties in het zicht en onbehandelde binnenmuren van Bia Beton. “Het vergt een secure voorbereiding 
en een goede afstemming met alle partijen. Want als een muur er eenmaal staat, kun je er niets meer aan doen.”

Clubgebouw Rugbyclub Waterland • Purmerend 

Er komen grote 
warmtepompen op het dak.

geprofileerde stalen dakplaten met 
cannelurevulling. Voor de binnenmuren 
zijn, zoals vaker in de sportwereld, Bia 
Beton blokken gebruikt. De staal-
constructie maar ook de E- en W-
installaties zijn in het zicht. 

‘Aan de binnenkant 
wordt niets afgetimmerd 

of afgewerkt’

Als een muur er staat, kun je er niets 
meer aan doen. Elk steentje en elk blok is 
uitgetekend door de architect, evenals 
elke schakelkast. Alles moet je 
afstemmen. Het vergt veel van de 

metselaar, vooral de buitenmuren. De 
voegen moesten precies in het hart van 
de stalen kolom uitkomen.”

Rood-wit-blauw
Architect Renzo Leegwater: “Door de 
staalconstructie blauw te schilderen, 
komen de rood-wit-blauwe clubkleuren 
in het gebouw terug, samen met het 
rood van de baksteen en het grijswitte 
van de Bia Beton muren. Ruwbouw 
opleveren scheelt fors in de kosten, 
waardoor de rugbyclub een mooie 
gietvloer kon laten leggen.” Het is een 
gasloos en heel duurzaam clubgebouw. 
Op het dak worden grote warmte-
pompen geplaatst. “Die vinden wij niet 
heel mooi”, aldus Leegwater. 
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www.bouwbedrijfjonkers.nl
Einsteinstraat 81-83, 1446 VE Purmerend

kunststofkozijnen en puien
www.kroonkozijn.nl

 GEMAK, VEILIGHEID EN ENERGIEBESPARING 
Engberts Elektrotechniek  
Einsteinstraat 68 
1446 VG  PURMEREND 
I: www.engberts.nu 

‘We houden wel van 
een uitdaging’
 

Engberts Elektrotechniek uit Purmerend is 
verantwoordelijk voor de E-installatie in het 
nieuwe clubgebouw van Rugbyclub Waterland. 
“Wij zorgen voor de alarminstallaties, de toegangs-
controle, verlichting, stopcontacten en wat daarbij 
hoort”, vertelt Meindert Engberts. 

“Het is in basis een eenvoudige installatie maar 
we hebben wel gezorgd voor slagvaste ledverlich-
ting die automatisch in- en uitschakelt. Omdat de 
aannemer ruwbouw oplevert, is het een volledige 
zichtinstallatie. Dit vereist maatwerk en dat past 
precies bij hoe wij ons werk doen. Het is altijd 
netjes en gestructureerd met een hoogstaand 
eindresultaat.”

Communicatie
“Bij een dergelijke oplevering is communicatie heel 
belangrijk. De monteurs op locatie dienen van a tot 
z te weten wat er moet gebeuren en nemen hier 
hun verantwoordelijkheid in. Want alles wat wordt 
neergezet, is direct het eindresultaat en dus 
zichtbaar, daar wil je niet meer in breken of 
aanpassen. Wij hebben regelmatig met 
soortgelijke projecten te maken en houden wel van 
een uitdaging.”

Een close-up van enkele eye-
catchers in het metselwerk.
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Duurzaam en 
gasloos clubgebouw

Clubgebouw Rugbyclub Waterland • Purmerend 

“Daarom creëerden we een soort 
schoorsteen, die door een specifiek 
gebruik van de stenen ventilerend is. 
Fraai en functioneel, want de warmte-
pompen kunnen zo lucht aanzuigen. We 
hebben de stenen ook op deze manier 
gebruikt om de letters RUGBY weer te 
geven.”

Creatief gebruik van steen
“In het gebouw hebben we rode baksteen 
van Wienerberger gebruikt, om precies 
te zijn type Standaard Moduul formaat. 

Opdrachtgever
Rugbyclub Waterland, Purmerend

Architect
Vendrig Leegwater Architecten, 
Purmerend

Constructeur
Oud Bouwconstructies, 
Heerhugowaard

Hoofdaannemer
A. Jonkers Bouwbedrijf BV, Purmerend

E-Installateur
Engberts Elektrotechniek, Purmerend

W-Installateur
Knook Totaaltechniek BV, Purmerend

Staalbouw
D-Tech Staalbouw BV, Alkmaar 

Kozijnen
Kroon Kozijn, Purmerend

Bouwprogramma
Clubgebouw Rugbyclub Waterland

Bouwperiode
September 2019 – juli 2020

Oppervlakte
620 m2 

Deze steen is wat groter, 28x8,8x8,8 
centimeter. Door creatief gebruik van de 
steen hebben we in het metsel-
ontwerp verfraaiing en detaillering 
aangebracht zonder meerkosten. In de 
gevels gebruikten we de achterkant van 
de baksteen. Deze is minder perfect en 
dat geeft een andere uitstraling. Op deze 
manier benutten we alle kanten van de 
baksteen. Dat is, ook vanwege de maat 
van de steen, prijstechnisch interessant.” 
Het clubgebouw heeft verder vloerver-
warming, onderhoudsarme kunststof 

kozijnen van Kroon Kozijn uit 
Purmerend en de sloten zijn door de 
aannemer uitgerust met het Blue 
Contact sluitsysteem, waarmee je per 
app en per sleutel de toegang per ruimte 
en persoon kunt regelen.

Ruwbouw is afbouw dus 
alles ligt in het zicht.
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ELEKTROTECHNIEK + CV + LOODGIETER

KNOOK b.v.
TOTAAL TECHNIEK   

Gasloos in Purmerend
 

Een gasloos clubgebouw voor Rugbyclub 
Waterland uit Purmerend, dat is de opdracht waar 
Knook Totaaltechniek, eveneens uit Purmerend, 
mee aan de slag is gegaan. “Het is een gasloos 
gebouw dat volledig met warmtepompen wordt 
verwarmd en gekoeld”, aldus Ton Knook, binnen 
het familiebedrijf verantwoordelijk voor de 
W-installaties. 

“En ook in een gasloos gebouw moet het water 
een temperatuur van 60 graden kunnen bereiken, 
dus is het belangrijk dat alles optimaal op elkaar 
wordt afgestemd en dat de installatie deskundig 
worden ingeregeld. Er ligt overal vloerverwarming 
en er is een geavanceerd technisch systeem, M-net, 
geïnstalleerd ter voorkoming van het ontstaan van 
legionella. Douches en andere leidingen worden 
wanneer nodig thermisch gereinigd zodat er altijd 
veilig gebruik van gemaakt kan worden. Wij 
hebben inmiddels al vaker de E- of W-installatie 
in clubgebouwen uitgevoerd, dus dit is voor ons 
gesneden koek.” 

Naamsbekendheid
Knook Totaaltechniek wordt gerund door Bert en 
Ton Knook. Het bedrijf bestaat 46 jaar en heeft in 
de regio een grote naamsbekendheid. 

In het metselontwerp is 
creatief gebruik gemaakt 
van rode bakstenen.
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Nieuw zwem- en 

Sportcomplex Aquapelle • Capelle aan den IJssel 

sportcomplex

Sport & Leisurebouw • juni 2020 • 102



Tekst: Bert Vooijs
Foto’s: De Vries & Verburg 

Een impressie van het 
splinternieuwe zwem- 
en sportcomplex.

SLB

voor Capelle aan den IJssel
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Bij de aanbesteding voor project 
‘Aquapelle’ viel de keuze op De Vries en 
Verburg Bouw uit Stolwijk. De voorberei-
dende bouwwerkzaamheden begonnen 
in het najaar van 2018, vertelt 
projectleider Bernhard van Houwelingen. 
“Lokale sportverenigingen, scholen en 
‘Sportief Capelle’ waren nauw 
betrokken bij het ontwerp van 
architecten MoederscheimMoonen 
uit Rotterdam en Wehrung uit Beek.” 
Vanwege de slechte grondslag werd het 
zwembad niet onderkelderd. “De baden 
liggen dus op maaiveldniveau. Daarom 
is in het ontwerp de entree gelift naar de 
eerste verdieping. De sporthal kreeg wel 
een entree op de begane grond.”

‘Uiteindelijk staat er een 
pracht van een gebouw, 

met een mooie uitstraling’

Zwembad 
Het zwemcomplex kreeg een 25 meter 
lang wedstrijdbad en een doelgroepen-
bad van 15 bij 10 meter. Beide zijn 
voorzien van in diepte variabele, 
beweegbare bodems. Het wedstrijdbad 
voor de helft en het doelgroepenbad in 
zijn geheel. “Op de begane grond liggen 
de baden en de zwembadinstallaties. De 
eerste verdieping is voor entree, 
kleedruimtes en horeca. De tweede 
verdieping herbergt de overige 
technische ruimtes en kantoren. We 
bouwden een staalconstructie op beton 
en maakten er een gevel omheen.” 
Bijzondere aandacht was er voor 
metselwerk met betonsteen om 
aantasting van de wanden door vocht 
en chloride te voorkomen. 

Toen zowel het oude zwembad als 
de sporthal vervangen moesten 
worden, besloot de gemeente 
Capelle aan den IJssel de twee 
projecten te combineren. De 
sporthal werd gesloopt en op de 
vrijgekomen locatie openen een 
dezer dagen een zwembad en een 
nieuw sportcomplex de gescheiden 
entrees. Beide gebouwen delen 
onder meer een horecafaciliteit. Het 
oude zwembad, elders in Capelle 
aan den IJssel, kan nu ook worden 
gesloopt.

Sportcomplex Aquapelle • Capelle aan den IJssel 
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Het wedstrijdbad is voor de helft 
voorzien van in diepte variabele, 
beweegbare bodems.
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Sportcomplex Aquapelle • Capelle aan den IJssel 

ONTWIKKELEN

BOUWEN

SERVICE EN 
ONDERHOUD

www.devriesverburg.nl

B O U W E N  O P  K A R A K T E R

Er is geen doorloop 
mogelijk van het ene naar 
het andere gebouw.
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De sporthal is gemakkelijk 
op te delen in twee of vier 
kleinere zalen.

Sporthal
De ontwerpen van beide gebouwen 
ademen flexibiliteit. “De sporthal is 
gemakkelijk op te delen in twee of vier 
kleinere zalen. Vanaf de tribune is het 
horecagedeelte toegankelijk. Hoewel 
zwembad en sporthal deze functie 
gezamenlijk gebruiken, is geen doorloop 
mogelijk van het ene naar het andere 
gebouw.” De daken van de sporthal 
liggen vol met zonnepanelen. ‘Aquapelle’ 
is geheel gasloos gebouwd en wordt 
verwarmd met warmtepompen. De ruw-
bouw en de staalconstructie werden in 
BIM voorbereid. Dat leidde ertoe dat het 
internationale softwarebedrijf 
Construsoft uit Zevenaar haar jaarlijkse 

BIM Award voor 2019 (in de categorie 
Benelux) aan ‘Aquapelle’ toekende. 

‘De ontwerpen van 
beide gebouwen ademen 

flexibiliteit’

Klimaatscheiding
“De zalen waar de baden liggen, zijn 
klimaattechnisch streng gescheiden van 
de overige ruimtes. Zo houden we de 
vochtige, chloride houdende lucht weg 
uit de andere gebouwdelen.” Die ingreep 
vereiste nogal wat voorbereiding en had 

veel bouwkundige impact. “Uiteindelijk 
staat er echter een pracht van een 
gebouw, met een mooie uitstraling; het 
sportcomplex is een aanwinst voor de 
gemeente Capelle aan den IJssel!”

Winnaar BIM-
Award 2019
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Sportcomplex Aquapelle • Capelle aan den IJssel 

De oude sporthal is gesloopt, 
op de vrijgekomen locatie is 
Aquapelle herrezen.

(af)Bouwen op elkaar 
en met elkaar
 

Ricardo van Belzen is eigenaar/directeur van 
MBE Afbouw uit Middelburg. Zijn bedrijf verzorgde 
een groot deel van de binnenafbouw voor 
Aquapelle in Capelle aan den IJssel. 

“Wij werken vaker samen met De Vries en Verburg 
als hoofdaannemer”, aldus Van Belzen. “We hebben 
een goede werkrelatie en dat is veel waard tijdens 
een bouwproject. De afbouw in Capelle kwam neer 
op onder meer het plaatsen en afwerken van de 
metalstud wanden, het monteren van de systeem-
plafonds en het verzorgen van de akoestische 
houten betimmeringen in het zwembad, het 
horecagedeelte en de complete sporthal. Eind mei 
2020 hebben we onze werkzaamheden afgerond.” 

Houten onderdelen
MBE Afbouw werkt met een vaste kern van 12 
medewerkers, met daaromheen een flexibele schil 
van 40 tot 50 mensen. “Aquapelle is een prachtig 
project, mede door de specifieke houten 
onderdelen die we mochten timmeren. Je maakt 
echt iets moois. Dankzij de goede voorbereiding en 
de fantastische samenwerking is het project dus 
ook nog eens heel goed gelukt.”

MBE-afbouw | Kleverskerkseweg 17 | Postbus 8147 | 4338 PA Middelburg 
Tel: 0118-634833 | E-mail: info@ mbe-afbouw.nl | www.mbe-afbouw.nl

Wij hebben op deze 
bouwplaats de 

Metalstud wanden en 
systeemplafonds.

En tevens in 
sporthal/horeca/zwembad 
alle akoestische ligno trend 

plafonds en wanden 
gerealiseerd.

Een project om trots op te zijn.
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Opdrachtgever
Gemeente Capelle aan den IJssel

Architect
MoederscheimMoonen Architects, 
Rotterdam

Wehrung Architecten, Beek

Constructeur
A. Palte BV, Valkenburg aan de Geul

Hoofdaannemer
De Vries & Verburg Bouw B.V., Stolwijk

Installateur
Hellebrekers Technieken, Nunspeet

Afbouw
MBE Afbouw, Middelburg

Adviseur bouwfysica
Peutz BV, Zoetermeer 

Bouwdirectie 
Synarchis BV, Hardinxveld-Giessendam

Tegelwerk
Van Geffen Tegelwerken, Erp

Metselwerk
Metselbedrijf Leeflang BV, Stolwijk

Staalconstructie
Staalbouw Barneveld, Renswoude

Beweegbare zwembadbodems
Variopool, Oudkarspel

Bouwprogramma
Zwembad en sportcomplex met horeca

Bouwperiode
Februari 2019 – juni 2020

Oppervlakte
5.735 m2 

Sportcomplex Aquapelle • Capelle aan den IJssel 
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T E G E L W E R K E N

Van Geffen Tegelwerken | Hoogven 13 | 5469 EM Erp | 
Tel: +31(0)413 216217 | info@vangeffentegels.nl | www.vangeffentegels.nl

Uw specialist in tegelwerken & 
natuursteen maatwerkoplossingen

Mosa-tegels bepalen 
de sfeer
 

Zwembadkeramiek is een specialisme waarin maar 
een paar bedrijven in Nederland en België zich 
hebben bekwaamd. Een van die bedrijven is 
Van Geffen Tegels & Natuursteen uit Erp. 

“Wij hebben al ruim 50 jaar ervaring in het 
leveren en plaatsen van zwembadkeramiek en 
maken ongeveer acht grote zwembadprojecten per 
jaar”, vertelt Theo Peerenboom. “We houden het 
van A tot Z in eigen hand; de waterdichting, 
stucwerken, smeervloeren en het betegelen van de 
baden, perrons, kleedruimtes, sanitair en horeca.” 

In patroon getegeld
In In Aquapelle verzorgde Van Geffen ook de 
betegeling van de kleedruimtes en het sanitair in 
de sporthal. Erg fraai vindt Peerenboom de 
Mosa-stroken met tegels van 5, 10 en 15 bij 60 
centimeter in patroon betegeld. “Die keuze van de 
architect heeft mede bepaald hoe mooi dat 
zwembad is geworden!”
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Nieuwe Nobelaer • Etten-Leur

Het nieuwe cultuurcentrum 
wordt een lust voor het oog.
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Tekst: Rien Tholenaar
Foto’s: Ten Bras Westinga

Eigentijds cultuurcentrum
sluit aan bij de toekomst

SLB
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Vanaf oktober 2021 krijgt Etten-Leur een gloednieuw cultuurcentrum. Bouwbedrijf Vrolijk neemt in opdracht 
van de gemeente Etten-Leur de bouw voor zijn rekening. “Het ontwerp is aangeleverd door de architect, wij 
verzorgen samen met onze partners de realisatie”, vertelt projectleider Fons Laurijssen. “Het gebouw gaat onder 
andere gebruikt worden als bibliotheek, concertzaal, theater en muziekstudio. Daar komt de nodige techniek bij 
kijken, onder andere voor licht en geluid; een uitdagende klus!”

De onlangs gestarte bouw van het 
nieuwe onderkomen van cultuur-
centrum Nieuwe Nobelaer in Etten-
Leur kent een lange geschiedenis. Eerst 
gooide de economische crisis roet in het 
eten. Daarna wilde de aanbesteding niet 
vlotten. Het tweede aanbestedingstraject 
was wel succesvol. “Het aanbestedings-
traject is gestart met een selectie-
procedure waarbij op basis van tal van 
relevante referenties de vijf meest 
geschikte bedrijven zijn geselecteerd”, 
legt Laurijssen uit. “Naast onze 
activiteiten in de cultuursector hebben 
wij eveneens ervaring met het bouwen 

Nieuwe Nobelaer • Etten-Leur

van distributiecentra, bedrijfsverza-
melgebouwen en kantoorpanden. Ook 
bouwden we twee bioscopen in Breda en 
Haarlem. 

‘De multifunctionele foyer 
wordt gebruikt voor 

evenementen en beurzen’ 

De bioscoop in Breda was een belangrijke 
referentie voor dit project. Het winnende 
bouwbedrijf is uiteindelijk gekozen op 
basis van de ingeleverde prijs.” 

Partners
Met samenwerkingspartners Bink 
Elektro uit Sprundel voor de elektrische 
installatie en installatiebedrijf Kin uit 
Rijen neemt BB Vrolijk de bouw voor zijn 
rekening. “Op basis van de omschrijving 
en tekeningen van de gemeente maak je 
een begroting. Naast de bouwkosten heb 
je te maken met de bedrijfskosten, 
algemene kosten, winst en risico. Die 
hebben we zo scherp gezet, dat we 
duidelijk de goedkoopste waren. Het 
geeft veel voldoening als je dan 
daadwerkelijk de opdracht krijgt.” 

Het gebouw zal o.a. 
worden gebruikt als 
bibliotheek, concertzaal, 
theater en muziekstudio.
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Nauwkeurige voorbereiding zorgt voor 
uitgekiende installatie
 

Een goede voorbereiding is het halve werk. Dat gezegde gaat zeker op bij het realiseren van de installatietechniek 
voor de Nieuwe Nobelaer. “Om een comfortabele omgeving te creëren, is het ontzettend belangrijk om geluids- en 
luchtstromen op orde te hebben. Dit vergt vooraf veel werkvoorbereiding en engineering”, vertelt Johan Branten, 
projectleider bij KIN Installatietechniek. “Achteraf is zoiets lastig te corrigeren.”

Als werktuigbouwkundig installateur is KIN Installatietechniek onder andere gespecialiseerd in geveltechniek, 
koeling- en cv-installaties. “Wij zijn vooral gericht op appartementen- en utiliteitsbouw. De bouw van een 
multifunctioneel centrum met theater- en muziekfaciliteiten is voor ons niet nieuw. In dit geval is het belangrijk 
om rekening te houden met de omvang van de grote theaterzaal. Die biedt straks plaats aan zo’n 800 personen. 
De uitdaging hierbij is om met lage circulatiesnelheid een fijne conditie te creëren, zonder dat het gaat tochten.”

Oog voor details
“De geluidsinstallatie is een ander belangrijk punt. Elk ongepland piepje is fataal voor de bezoekersbeleving. Door 
dit aan de voorkant nauwkeurig uit te kienen en te berekenen, zorgen we voor een perfecte uitvoer. De planning 
waarin wij moeten werken is strak, maar haalbaar”, concludeert Johan. “Dat zorgt voor een gezonde spanning.”
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Het is logistiek gezien een 
enorme uitdaging om alles 
goed te organiseren.

Nieuwe Nobelaer • Etten-Leur

De theaterzaal moet 
straks plaats bieden aan 
circa 800 personen.
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Uitdagende 
combinatie van functies

Multifunctioneel
Het nieuwe cultuurcentrum komt aan de belangrijkste 
invalsroute naar het centrum van Etten-Leur te staan en 
krijgt straks verschillende functies. De multifunctionele foyer 
wordt gebruikt als locatie voor evenementen en beurzen. De 
repetitie- en muziekstudio’s zijn vanuit de centrale ruimte 
direct zichtbaar en kunnen ook voor publieke activiteiten 
worden ingezet. 

‘Hier komt de nodige techniek bij 
kijken; een uitdagende klus’ 

Elke activiteit vraagt om de nodige, specifieke techniek. “Er 
worden onder andere een speciale theatervloer, geluid- en 
lichtinstallaties, lieren en een tribune die in en uit kan 
schuiven aangebracht. Het gaat hierbij om voorzieningen die 
we niet dagelijks realiseren. Als bouwer kunnen we zelf heel 
veel, maar voor sommige zaken heb je partijen nodig die daar 
nét wat meer vanaf weten. Het is een mooie uitdaging om 
de juiste partijen te zoeken die dit samen met ons kunnen 
realiseren. Ieder z’n vak!”

DLVD advies is een deskundig adviesbureau op 
het gebied van brandveiligheid

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

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

Mede dankzij een 
uitgekiende installatie is 
het straks aangenaam 
toeven in de theaterzaal.
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Civiele Aanneming Huijbregts BV gaat grondig te 
werk
Als specialist in grond-, weg- en waterbouw werkt Civiele Aanneming Huijbregts BV veelal in opdracht van 
gemeenten, waterschappen en aannemers. Bij het bedrijf van directeur en eigenaar Wil Huijbregts werken 26 
mensen. 

“Het project voor de bouw van de Nieuwe Nobelaer is voor ons bedrijf uit Zundert eigenlijk een soort van 
thuiswedstrijd”, stelt Wil. Zijn bedrijf is begin juni gestart met het ontgraven van de fundering. Daarbij gaat het om 
het afvoeren van 4.800 m3 grond. “Wij verzorgen al het grondwerk en ook het straatwerk voor het nieuwe 
culturele centrum. Bij het grondwerk hoort ook het verzorgen van de riolering en het leggen van de benodigde 
mantelbuizen. Tegen dat het gebouw in oktober 2021 opgeleverd wordt, gaan onze mensen het straatwerk rondom 
de Nieuwe Nobelaer netjes in orde maken. Wij staan dus zowel aan het begin als aan het eind van dit mooie 
project.” 

Nieuwe Nobelaer • Etten-Leur
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Opdrachtgever
Gemeente Etten-Leur

Bouwmanagement
Stevens van Dijck, Zoetermeer

Architect
Architectenbureau Ten Bras Westinga, 
Amersfoort
 
Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Vrolijk, Moerdijk

Funderingspalen
Jacbo Nederland BV, Oosterhout

Staalconstructie
Buchinoren BV, Hoge Zwaluwe

W-installateur
KIN Installatietechniek, Rijen

E-installateur
Bink Elektro Groep, Sprundel

Loon- en grondwerk
Huybregts Loon-en Grondwerkbedrijf 
BV, Zundert

Bouwprogramma
Cultuurcentrum met bibliotheek, 
concertzaal, theater en muziekstudio

Bouwperiode
Juni 2020 - oktober 2021

Bruto vloeroppervlakte
5.150 m2 

De multifunctionele 
foyer wordt ingezet voor 
evenementen en beurzen.
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Industriebouw - media en bereik
Met Industriebouw komt uw boodschap aan.  Offline, online en 
met een groot bereik. Het vakblad en onze nieuwsbrieven staan 
als een huis en groeien alsmaar door. Neem even een kijkje via: 
www.industriebouw-online.nl

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

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

Verschijningsfrequentie
11 x per jaar

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

Full colour advertentieformaten en tarieven

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

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

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

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

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

professionele tekstschrijver*
-  Plaatsing beeldmateriaal bij

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

uw eigen site
-  Specifieke externe links mogelijk

in redactioneel artikel
-   Vermelding in de

 adverteerdersindex
- Opmaak advertentie

Industrie
Bouw

bouw

Vaktijdschrift over industriële en utilitaire bouwprojecten – augustus 2019Industrie
Bouw

West Beat
Amsterdam

In dit nummer:

DC De Ruif
Oud-Gastel

Bakker Barendrecht
Ridderkerk

www.industriebouw-online.nl

www.industriebouw-online.nl

https://industriebouw-online.nl


Industriebouw is het platform dat 
zich specifiek richt op de utiliteits-
bouw. De nadruk ligt daarbij op 
projecten voor de utiliteitsbouw, 
industrie en logistiek. Dit vakblad 
houdt u op de hoogte van deze 
ontwikkelingen met to the point 
project beschrijvingen en praktijk-
gerichte informatie over toepaste 
adviezen, technieken en producten. 
Vooral de grote opdrachtgevers zijn 
zich bewust van hun rol in de samen-
leving en lijken bijna tegen elkaar op 
te bieden met zoveel mogelijk BREE-
AM-sterren in hun duurzaamheids-
ambities. Alleen maar goed!

Industriebouw houdt u op de hoogte 
van deze ontwikkelingen met to the 
point projectbeschrijvingen en 
praktijkgerichte informatie over 
toegepast adviezen, technieken en 
producten. Vooral op logistiek gebied 
gaan de ontwikkelingen razendsnel, 
wat rechtstreeks voortvloeit uit de 
explosieve groei van online winkelen. 
Denk dan aan robotisering en auto-
matisering. Ook op dat vlak houden 
wij constant de vinger aan de pols.

Wat kan Industriebouw voor u 
betekenen? 
Als partij in het bouwproces, of dat 
nu is als adviseur, ontwerper, 
toeleverancier, uitvoerder, 
onderaannemer of in onderhoud 
en beheer, kunnen wij uw kracht 
in beeld brengen. Niet zozeer door 
uw Unique Selling Points in beeld te 
brengen, maar vooral door te 
vertellen welke herkenbare 
problemen u in staat bent op te 
lossen voor uw potentiele klant. Dat 
is namelijk het enige waarin die klant 
geïnteresseerd is!

Hoe doen wij dat? 
Dat doen wij praktijkgericht, aan de 
hand van een project waar u een 
substantiële bijdrage aan geleverd 
heeft. Wij vertalen deze bijdrage op 
journalistieke wijze naar een klant-
gerichte boodschap. Zo kunt u laten 
zien wat u doet, hoe u relevante 
problemen aanpakt en waarom uw 
aanpak of product de beste oplossing 
is voor een geschetst probleem. 
Vervolgens zorgen we samen (!) dat 
de boodschap digitaal terecht komt 
bij de relevante doelgroepen.

Wat kunt u van ons verwachten? 
U wordt benaderd door een van onze 
medewerkers die u een voorstel doet 
om te participeren in een project-
publicatie. Daarna neemt de redactie 
contact op met een van uw 
medewerkers (of met uzelf). In 
samenspraak wordt dan een artikel 
samengesteld dat in de uiteindelijke 
publicatie wordt verrijkt met 
illustraties en relevante externe links. 
Vervolgens wordt deze content 
deelbaar gemaakt: enerzijds in de 
uitgave Industriebouw zelf, anderzijds 
via social media van de uitgeverij 
en – belangrijker nog – via uw eigen 
digitale kanalen: de eigen website, 
Facebook, Linkedin, Twitter en zelfs 
websites van uw relaties.

Uitgever
Work4Media
Postbus 215
2990 AE Barendrecht
Tel: +31 (0)85 1117890
Fax: +31 (0)85 1117891
E-mail: info@work4media.nl
Web: www.work4media.nl

Hoofdredacteur
Astrid Berkhout 
E-mail:
redactie@industriebouw-online.nl

Creative designer
Jeffrey Penning 
E-mail: jpenning@work4media.nl
Mobiel: 0613159801
Tel: 085-1117890

Officemanager
Petra Schaap
E-mail: pschaap@work4media.nl
Tel: 085-1117860

Bladmanager
Cock Penning
E-mail: cpenning@work4media.nl
Mobiel: 06-13681334
Tel: 085-1117890

Media-adviseurs
Toos van de Sanden
E-mail: tvdsanden@work4media.nl
Tel: 085-1117862
Edwin Boogaard
E-mail: eboogaard@work4media.nl
Tel: 085-1117861
Ron Verschoor
E-mail: rverschoor@work4media.nl
Tel: 085-1117863

Work4Media Business Magazines
Bijdorpplein 41  |  2992 LG Barendrecht
Postbus 215  |  2990 AE Barendrecht
Telefoon: 085 – 111 78 90  |  E-mail: info@work4media.nl

Zo gaat ook uw boodschap viraal!

https://www.facebook.com/industriebouww/
https://www.linkedin.com/company/industriebouw-online/?viewAsMember=true
https://twitter.com/Industriebouw_
https://www.instagram.com/industriebouw_/?igshid=tl6yzq7vgvv1


Wasco • Apeldoorn

Wasco breidt gloednieuw 
distributiecentrum 

alweer uit  
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Tekst: Margot Visser
Foto’s: VDR Bouwgroep

Al snel na de realisatie 
van een splinternieuw 
distributiecentrum 
in Apeldoorn bleek 
uitbreiding noodzakelijk. 

IB
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Om ruimte te bieden aan de sterke groei 
van de bedrijfsactiviteiten besloot 
verwarmings- en sanitairgroothandel 
Wasco in 2016 een gloednieuw 
distributiecentrum van 18.000 m2 te 
bouwen op bedrijventerrein De 
Ecofactorij in Apeldoorn. De groei bleef 
zo sterk doorzetten dat vrijwel meteen 
weer een uitbreiding noodzakelijk bleek. 
Deze is nodig om meer ruimte te creëren 
voor sterk groeiende, op verduurzaming 

Pas vier jaar geleden werd het nieuwe distributiecentrum van Wasco opgeleverd en nu vindt er alweer een 
uitbreiding plaats. De aanbouw omvat 8.000 m2 logistieke ruimte en wordt gerealiseerd conform de BREEAM-NL 
Outstanding norm. Daarmee ligt de duurzaamheidsambitie nog een treetje hoger dan voor het hoofdgebouw.

Wasco • Apeldoorn

gerichte, productgroepen, zoals warm-
tepompen. Bouwbedrijf VDR Bouwgroep 
uit Deventer mocht na de nieuwbouw 
ook dit project realiseren.  

Haalbare ambitie
Was het nieuwe distributiecentrum met 
het BREEAM Excellent stempel al zeer 
duurzaam gebouwd, voor de aanbouw is 
het hoogste label, BREEAM Outstanding, 
het streven. “Deze norm gaat veel verder 

dan alleen de keuze voor duurzame 
materialen, energie en landgebruik”, 
licht commercieel directeur Marcel 
Bisseling toe. “Het omvat ook andere 
aspecten zoals het ontwerp van het 
gebouw, dat multifunctioneel, 
onderhoudsvriendelijk en gezond is. 
Voor ons was het een interessante 
uitdaging die we graag wilden aangaan 
en die we haalbaar achten.”
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Een artist impression 
van de uitbreiding.

dé specialisten in dak- en wan
dbeplating

D hardeman-vanharten.nl
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Wasco • Apeldoorn

Opdrachtgever
Wasco Holding BV, Twello

BREEAM adviseur
Adamasgroep, Arnhem

Architect
Bessels architekten & ingenieurs BV, 
Twello

Hoofdaannemer
VDR Bouwgroep BV, Deventer

Constructeur
Qbuz Adviesbureau bouwconstructies, 
Barchem

Installateur
Van Dalen Installatietechniek, Twello

Dak-en wandbeplating
Hardeman Van Harten, Lunteren

Bouwprogramma
Uitbreiden distributiecentrum Wasco 
Holding BV

Bouwperiode
Januari 2020 – juni 2020 

Bruto vloeroppervlakte
8.000 m2 
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Natuurlijke lichtinval
Een zichtbare duurzaamheidsmaatregel 
is de plaatsing van 3.500 zonnepanelen 
op het dak. Deze voeden onder meer de 
lucht-water warmtepompen die zorgen 
voor verwarming en koeling van het 
(gasloze) gebouw. Daarnaast is net als in 
het eerste ontwerp veel rekening 
gehouden met natuurlijke lichtinval. Ook 
de ecologie is niet ongemoeid gebleven. 
Aan de zijkant van het gebouw is een 
prachtige wadi aangebracht die voor de 
nodige natuurbeleving zorgt en er zijn 
verschillende maatregelen getroffen om 
gebouw en natuur zoveel mogelijk in 
elkaar te laten overlopen. 

Maatwerk
Logistieke centra vormen een kern-
activiteit van VDR Bouwgroep. Toch 
vraagt elk distributiecentrum om een 

eigen specifieke aanpak volgens 
Bisseling. “Ons streven is altijd om 
samen met de klant een project te 
realiseren dat volledig maatwerk is. 

‘Een bedrijfspand is net 
een gereedschapskist’ 

Een bedrijfspand is net een gereed-
schapskist; het moet helemaal zijn inge-
richt naar het specifieke bedrijfsproces 
van de klant. Dat vereist dat je vanaf de 
ontwerpfase met hem meedenkt. Van 
onze onderaannemers, die we als 
partners beschouwen, verwachten we 
dat ook. Dus niet alleen platen 
aanschroeven maar nadenken over wat 
de beste oplossing is voor de klant.”

Het ontwerp van de 
aanbouw voorziet 
in veel natuurlijke 
lichtinval.

Langdurige relatie
De vergaande focus op de klant hangt 
samen met de bijzondere bedrijfsvorm 
van VDR Bouwgroep. Grondlegger Piet 
van de Raadt schonk in 1983 zijn bedrijf 
middels een stichting aan zijn mede-
werkers. “Continuïteit is binnen VDR 
belangrijker dan korte termijn resultaat. 
We gaan altijd voor een langdurige 
relatie met onze klanten. Zo ook met 
Wasco. We zijn trots op wat we voor hen 
hebben mogen maken en hopen dat ook 
in de toekomst te mogen blijven doen.”

Duurzaamheidsambitie 
ligt nog hoger
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Rijksuniversiteit Groningen • Groningen

Een artist impression van 
het vernieuwde pand. 
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Tekst: Frank Thooft
Foto’s: Hegeman Bouw

Renovatie oude aanbouw 

IB

Heymansgebouw 
Rijksuniversiteit Groningen
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Eén dag voor de officiële oplevering kijkt 
projectleider Reinold Jansen van 
Aannemingsmaatschappij Hegeman 
terug op het bijzondere bouwproject dat 
hij in opdracht van de Rijksuniversiteit 
Groningen (RUG) uitvoerde in het hartje 
van de stad Groningen. Het bouwteam 
van Hegeman won in 2018 de 
meervoudige onderhandse selectie naar 
aanleiding van het definitief ontwerp, 
kosten, methodiek en planning. Het 
betrof de renovatie van de oude 
aanbouw van de Faculteit Gedrag- en 
Maatschappij wetenschappen (GMW) en 
van de toiletgroepen in het 
Heymansgebouw. Nu, twee jaar later en 
een prachtige ervaring rijker, rondt het 
team het opmerkelijke project af. 

De oude aanbouw van het Heymansgebouw was aan vernieuwing toe. Althans gedeeltelijk. De fundering en de 
vleugel moesten intact blijven. Daar tussenin lag de oude aanbouw, die geheel gesloopt en vervangen moest 
worden. Onder moeders vleugel beet Aannemingsmaatschappij Hegeman zich hierin vast en leverde uitstekend 
resultaat. 

Complexe opdracht
“Het was een complexe opdracht”, 
vertelt Jansen. “De faculteit is verdeeld 
over verschillende gebouwen, die 
onderling met elkaar verbonden zijn. 
Ons werkterrein lag op de begane grond 
en eerste etage van het gedeelte dat aan 
de achterzijde van het Heymansgebouw 
ligt. Daar overheen was jaren geleden 
een vleugel gebouwd, die moest intact 
blijven. Het bijzondere voor ons was 
dan ook dat we hebben moeten werken 
onder een bestaand gebouw en op een 
bestaande fundering.” 

Constructieve samenwerking
“Als bijzonder zou ik in dit project de 
samenwerking met RUG als opdrachtge-

ver en andere partners, waaronder AAS 
Groningen en Lammerink 
Constructiewerken, willen bestempelen. 
Bij de uitdagingen die we tegenkwamen, 
is steeds oplossingsgericht te werk 
gegaan en heeft eenieder zijn best 
gedaan om ook andermans belangen in 
ogenschouw te nemen.” Naast de 
technische uitdagingen in dit project, is 
ook de vormgeving met de uitstekende 
erkers opvallend. Op de buitengevel is 
isolatie toegepast van Sto, type Milano. 

Rijksuniversiteit Groningen • Groningen

Onder moeders 
vleugel

Door de krappe ruimte rondom 
het gebouw was het logistieke 
proces allerminst standaard.
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De vormgeving met de 
uitstekende erkers is 
opvallend.

Niet standaard logistiek proces
“Het logistieke proces was ook allerminst 
standaard. Waar normaalgesproken een 
hijskraan ingezet wordt, was dat hier 
geen optie. Dat kwam door de krappe 
werkruimte rondom het gebouw, het 
gegeven dat de fundering en de vleugel 

onveranderd moesten blijven, alsook de 
toepassing van de grote staal-
constructies in het gebouw. We hebben 
specifiek hijsgereedschap ingezet met 
aangepaste evenaars.” De doorloop-
tijd van het project was ongeveer tien 
maanden. “Zoals in ieder project komen 

er gaandeweg dingen op je pad, waar 
beslissingen over genomen moeten 
worden. Het trappenhuis is zo’n 
voorbeeld. Bij aanvang was het uitgangs-
punt dat deze gesloopt zou zijn voordat 
wij aan de slag zouden gaan, maar dat 
bleek toch niet mogelijk.”
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Rijksuniversiteit Groningen • Groningen

Strakke kaders
 

Binnen bijzonder strakke kaders werken, recht onder het bezielend oog van de Rijksuniversiteit Groningen. Voor 
die uitdaging stond Lammerink Constructiewerken vorig jaar, toen het bedrijf de opdracht aannam voor alle stalen 
onderdelen voor de nieuwe aanbouw van het Heymansgebouw. Wie het pand ziet, begrijpt meteen dat hier een 
knap staaltje werk is geleverd.

Martijn Lammerink, eigenaar van Lammerink Constructiewerken uit Geesteren, blikt tevreden terug op het project 
dat zijn bedrijf in onderaanneming van Aannemingsmaatschappij Hegeman uitvoerde. Lammerink 
Constructiewerken is verantwoordelijk voor de realisatie van alle stalen onderdelen in dit pand. De onderneming 
leverde met haar team de hoofddraagconstructie en leverde en implementeerde al het bouwkundige staal en de 
dakbeplating.

Uitstekende erkers
Het was vooral een uitdaging om in een bestaand gebouw een extra verdieping te realiseren, waarbij tevens 
erkers ingepast moesten worden. Deze naar buiten uitstekende erkers en het toegepaste staal in de gevel in de 
onderste etages geven het gebouw een markante aanblik. Daarvoor moesten specifieke staalconstructies en een 
hoofddraagconstructie worden ontworpen en gerealiseerd. Het was aan Lammerink Constructiewerken om uit te 
zoeken hoe deze zo efficiënt mogelijk bedacht en toegepast konden worden. Een bijzonder prettige samenwerking 
met de opdrachtgever en andere partners heeft tot een prachtig resultaat geleid. 

Samen maken we het af

Samen maken we het af

Habovo Groep | Kleiland 18 | 8271 RV IJsselmuiden | (038) 333 18 19 | info@habovo.nl
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Opdrachtgever
Rijksuniversiteit Groningen Vastgoed 
en Investeringsprojecten, Groningen

Ontwikkelaar
Rijksuniversiteit Groningen Vastgoed 
en Investeringsprojecten, Groningen

Architect
AAS Groningen, Groningen

Hoofdaannemer
Aannemingsmaatschappij Hegeman, 
Nijverdal

E- en W-installateur
Löwik, Almelo

Staalbouw
Lammerink Constructiewerken, 
Geesteren

Afbouw
Habovo Groep, IJsselmuiden

Bouwprogramma
Onder de Heymansvleugel komen meer 
studiewerkplekken, betere 
onderwijsfaciliteiten en een restaurant

Bouwperiode
April 2019 - mei 2020

Bruto vloeroppervlakte
1.800 m2 

Studenten kunnen 
vanaf heden gebruik 
maken van een prachtige 
gemoderniseerde aanbouw.
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Bouwplannen?

Van Rennes • Klaaswaal

Begin bij de installateur 
Installatiebedrijf Van Rennes regelt alles 
van A tot Z voor ieder installatieproject. 
Met een persoonlijke aanpak zorgen wij 
ervoor dat alle installaties aansluiten op 
uw bedrijfsmodel.  

• Staat u voor de keuze nieuwbouw of
renovatie?

• Wilt u energie besparen?
• Of heeft u andere plannen?

Wij komen geheel vrijblijvend bij u langs 
om uw wensen en ideeën te bespreken. 
In welke branche u ook actief bent, 

Vrijblijvend adviesgesprek?
Van Rennes
Rijksstraatweg 1
3286 LS Klaaswaal
www.vanrennes.nl
info@vanrennes.nl
0186 57 24 22

door onze jarenlange ervaring weten 
we precies waaraan uw gebouw dient 
te voldoen. Wij maken een passend 
voorstel of desgewenst een uitgebreid 
adviesrapport. Dit nemen we stap 
voor stap met u door, zodat u de juiste 
afweging kunt maken.

Daarna gaan wij aan de slag met de 
voorbereidingen, waarbij een projectteam 
wordt samengesteld. De projectleider 
is hierbij uw aanspreekpunt. Uiteraard 
kunnen we ons team bij grotere projecten 
uitbreiden. 

Met het ontwerp op maat starten wij 
met de uitvoering. Door een efficiënte 
coördinatie komen materialen just in 
time naar de bouwplaats, zodat onze 
monteurs alles netjes binnen planning 
kunnen installeren. De werkzaamheden 
gebeuren volgens een gecertificeerd 
kwaliteitssysteem, waarbij we continue 
streven naar verbeteringen.     Wij staan 
voor kwaliteit en ook na oplevering 
kunnen wij u ontzorgen door het 
technisch beheer uit handen te nemen. 
Uw duurzame partner zijn, dat is ons 
doel.
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Nieuwbouw verffabriek 
Chugoku 

De Japanse verfproducent Chugoku 
Marine Paints opende begin 2017 een 
compleet nieuwe fabriek op het 
industriegebied Dintelmond te 
Heijningen. Van Rennes was 
verantwoordelijk voor de elektro-
technische en werktuigbouwkundige 
installaties alsmede de installatie voor 
de procesautomatisering. Naast de 
realisatie waren zij ook verantwoordelijk 
voor het gehele ontwerp en engineering 
van alle installaties in dit miljoenen-
project. 

‘Alles waar een kabeltje 
aan zit, hebben zij in onze 

fabriek aangelegd’

Gezien de gebruikte stoffen voor de 
productie van verf zijn diverse ruimten 
aangemerkt als EX-zones, waarbij de 
installatie explosieveilig dient te zijn. 
Daarnaast is er rekening gehouden te 
worden met proceskoeling, vanwege de 
warmteontwikkeling van alle machines 
in de productielijnen.

Het installatieontwerp is uitgewerkt in 
3D/BIM. In het bouwkundige 3D model 
zijn alle installaties en machines van de 
productielijn verwerkt. Zo was het hele 
ontwerp van de fabriek inzichtelijk en 
kon in de voorbereidingsfase alles op 
elkaar afgestemd worden.

‘Ze hebben er geen 
omkijken naar. Alles wordt 

door ons geregeld’

Er is een WKO-installatie gerealiseerd, 
waarbij warmte en koude wordt 
opgeslagen in de bodem. Daarnaast 
voldoen de zeven luchtbehandelings-

kasten al aan de eisen van de Europese 
ErP verordening van 2018 met 
energielabel A. Ook zijn er maar liefst 
1.191 zonnepanelen geplaatst met een 
totaal vermogen van 315.615Wp en is er 
LED-verlichting toegepast. Tot slot wordt 
er voor het productieproces gebruik 
gemaakt van vrije koeling uit de 
buitenlucht en wordt er warmte 
teruggewonnen uit de perslucht-
installatie. Mede hierdoor is het kantoor 
klimaatneutraal.

Nog steeds doet Van Rennes het beheer 
en onderhoud van de installaties. 
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Regiokantoor WMD • Assen

De gevel bestaat uit 
een combinatie van 
vliesgevels en glas.

Regiokantoor WMD in een 
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Tekst: Mats Fortuin
Foto’s: Brands BouwIB

nieuwe, eigentijdse jas
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Regiokantoor WMD • Assen

Afwerking, vormgeving 
en renovatie
 

Schildersbedrijf Naber voert al sinds het einde van de 
jaren 60 van de vorige eeuw werk uit voor 
Waterleidingmaatschappij Drenthe. Ook in dit project 
heeft Naber in onderaanneming van Brands 
bijgedragen aan het nieuwe uiterlijk van het WMD 
regiokantoor. Het bedrijf uit Smilde heeft namelijk 
gezorgd voor het buitenschilderwerk, het binnen 
schilderwerk en de wandbekleding. 

Buiten zijn er reparaties uitgevoerd aan de 
betonnen gevelelementen, die vervolgens zijn 
afgewerkt in een blauwe kleur, geheel volgens het 
ontwerp van de architect. Binnen is er brand-
vertragende beglazing geplaatst in diverse kozijnen, 
en aansluitend zijn alle houten onderdelen zoals 
kozijnen, deuren en betimmeringen geschilderd.

Diversiteit van wandafwerkingen
Voor de wandbekleding is er gekozen voor 
glasweefsel, drie verschillende soorten Vescom vinyl 
en naadloze fotoprints. “De diversiteit van de 
verschillende toegepaste wandafwerkingen zorgt voor 
een unieke, eigentijdse uitstraling”, zo vertelt eigenaar 
Jack Naber. De fotoprints komen uit de eigen collectie 
van de WMD en zijn in één stuk geprint op de vinyl 
wandbekleding. 

Modern en chic
Het werk is hoofdzakelijk uitgevoerd door twee man. 
Voor het buitenwerk is er een derde man bijgekomen. 
Naber kijkt tevreden terug op het project: “Het 
binnenwerk hebben we mooi in de winterperiode 
kunnen uitvoeren en verder is het werk in een prettige 
samenwerking met Brands verlopen. Het 
eindresultaat ziet er modern en chic uit.”
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“In dit project hebben we te maken 
gehad met een interne verbouwing in 
een bestaand gebouw, waarbij het 
magazijn volledig in bedrijf bleef, met 
tegelijkertijd een verbouwing aan de 
buitenschil van het pand”, vertelt 
projectleider Richard de Roo. Het kantoor 
kon gedurende de verbouwing niet open 
blijven.  

Ruimtelijk met een frisse, luxe 
uitstraling 
Brands Bouw verwijderde ongeveer 90 
strekkende meter aan gevel, bestaande 
uit gasbetonelementen. De staalcon-
structie werd volledig blootgelegd maar 

Het regiokantoor en centrale magazijn van Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) is weer helemaal up-to-
date. De uitstraling van het pand aan de Fokkerstraat in Assen was namelijk niet meer van deze tijd en de bouw 
was gedateerd. Hoofdaannemer Brands Bouw uit Emmen realiseerde de transformatie in opdracht van WMD.

kon blijven staan. De gevel werd vervol-
gens weer opgebouwd met een combina-
tie van vliesgevels en glas. Dit maakt het 
kantoor veel ruimtelijker en zorgt voor 
een frisse, luxe uitstraling. 

‘Mede dankzij een gedeelde 
visie vormden uitdagingen 

geen struikelblokken’ 

“De vliesgevel hebben we gemonteerd 
op een blank gelakte houten draag-
constructie. Hier overheen kwam het 
glas met aan de buitenkant aluminium 

strippen. Van binnen is het hout dan 
goed zichtbaar, een leuk detail.” Verder 
heeft Brands Bouw alle binnenwanden 
gesloopt en voor een groot deel opnieuw 
uitgevoerd in glas. Ten opzichte van het 
oorspronkelijke kantoor, dat bestond 
uit vele gesloten kamers, is deze nieuwe 
indeling meer van deze tijd. 

Volledig opnieuw 
geïsoleerd 

De binnenwanden zijn gesloopt 
en voor een groot deel opnieuw 
uitgevoerd in glas.
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Opdrachtgever
Waterleidingsmaatschappij Drenthe 
(WMD), Assen

Architect
Sax Architecten, Assen

Hoofdaannemer
Brands Bouw, Emmen

Adviseur installaties
Invent, Beilen

Installateur
De Groot Installatiegroep, Emmen

Staalconstructie
Dell Ferro Steel, Veenoord

Afbouw
J.J. Naber Beheer BV, Smilde

Bouwprogramma
Transformatie WMD kantoor

Bouwperiode
September 2019 - mei 2020

Bruto vloeroppervlakte
2.400 m2 

Regiokantoor WMD • Assen

Hoogwaardigere isolatie
Ook het dak is onder handen genomen. 
Het is volledig opnieuw geïsoleerd met 
hoogwaardigere isolatie waardoor er 
flink meer bespaard kan worden op 
energiekosten. Naast het isolatiewerk 
heeft Brands Bouw ook een grote 
opbouw gerealiseerd op het platte dak 
van het kantoor. De magazijnloods ligt 
een stuk hoger dan het kantoor, en met 
de opbouw zijn de daken van beide 

delen met elkaar verbonden. Alle 
zichtlijnen vloeien hierdoor samen tot 
één strak geheel. 

Gedeelde visie
Tijdens de sloop kwam Brands Bouw 
tot de ontdekking dat een deel van het 
plafond in het kantoor lager lag ten 
opzichte van de rest van het plafond. 
Brands Bouw stond voor de keuze om 
deze constructie te behouden of het aan 

te passen naar het ontwerp. Uiteindelijk 
is in samenwerking met de opdracht-
gever besloten om middels een nieuwe 
staalconstructie de plafondlijn toch over 
de volledige vleugel op dezelfde hoogte 
te krijgen. Dit symboliseert de 
samenwerking in dit project volgens 
De Roo: “Door eenzelfde visie te delen en 
korte communicatielijnen te hebben met 
de opdrachtgever vormden dergelijke 
uitdagingen geen struikelblokken.”

De gevel bestaat uit een 
combinatie van vliesgevels 
en glas.
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De verbouwing was zo 
ingrijpend dat het kantoor 
gesloten moest worden 
gedurende de looptijd ervan.

Het kantoor is veel 
ruimtelijker en heeft een 
frisse, luxe uitstraling.
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Up Mountain • Amstelveen

Up Mountain volop 
in aanbouw.

Up Mountain: Bouwkundig 
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Tekst: Harmen Verwijs
Foto’s: Akor BouwIB

hoogtepunt in hartje 
Amstelveen 
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AKOR heeft zijn hoofdkantoor in Rijssen 
en werd groot in de retail- en winkel-
bouw. “Daarnaast zijn we actief in de 
woning- en appartementenbouw. En ook 
voor het plaatsen van een dakraam kun 
je ons inschakelen”, vertelt Brunnen-
kreef. “Standaard-woningbouw ligt ons 

Amstelveen heeft met de komst van Up Mountain een primeur. Het exclusieve appartementencomplex bestaat 
uit 45 terraswoningen die samen het allereerste bergdorp van Nederland vormen. Het complex werd bovenop 
een al bestaande parkeergarage gebouwd en is met z’n 50 meter het hoogste punt van het stadscentrum. 
Gert Jan Brunnenkreef, projectleider bij AKOR: “Niet één woning is hetzelfde. Daarom waren het eigenlijk 45 
projectjes in één.”

Up Mountain • Amstelveen

juist minder. We zijn het meest in ons 
element als het om een uniek project 
gaat.”  

Ongekende krachten
Project Up Mountain is zeker exclusief 
te noemen. De parkeergarage op de 

begane grond en eerste zes verdiepingen 
werd maart 2019 in gebruik genomen 
en vormt de basis van het gebouw. Daar 
bovenop werd een woontoren van nog 
eens zes verdiepingen toegevoegd. “De 
woonlagen staan haaks op de parkeer-
garage. Het was een hele uitdaging om 
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Het complex is met z’n 50 
meter het hoogste punt 
van het stadscentrum.

een constructie te ontwerpen die al dat 
gewicht kan dragen. De constructeur 
heeft dit opgelost door stalen 
verankeringen (consoles) op de 
hoofdconstructie van de parkeergarage 
aan te brengen. 

‘Het was een intensief, 
maar leerzaam project 

waar ik absoluut van heb 
genoten’ 

De consoles vangen de krachten op en 

leiden het gewicht naar de kolommen 
van de parkeergarage in de fundering. 
Het was een gigantisch karwei om alles 
uit te rekenen en te 
produceren. Alleen al in het lassen van 
de consoles zitten zo’n 120 manuren.”

Alternatief
Gert Jan benoemt ook de balkons. De 
bedachte betonnen balkons bleken te 
zwaar voor de staalconstructie met 
kanaalplaatvloeren. “In nauw overleg 
met onze partners zijn we uitgekomen 

bij lichtere balkons. Het moest echter 
ook weer niet te licht worden, want op 
een hoogte van 25 tot 50 meter zou de 
wind voor problemen kunnen zorgen. 
Het alternatief is een stalen frame 
voorzien van composietbekleding; een 
innovatieve oplossing.” 

45 projecten in 
één
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Installatie | Kleinbouw | Klimaat techniek
T 0313-428333 | DIEREN

Specialist in de installatietechniek

Specialist technische klimaatinstallaties

Cevesin Installatietechniek is een installatiebedrijf 
dat met een team van gemotiveerde 
medewerkers werkzaamheden op het gebied 
van veelal nieuwbouw verzorgt.

Cevesin Klimaattechniek is gespecialiseerd 
in technische klimaatinstallaties ten 
behoeve van utiliteitsgebouwen zoals 
bedrijfshallen, winkels, winkelcentra, 
(zorg)instellingen, etc.

Industrielaan 14 | 6951 KD Dieren | 0313-42 83 33 | info@cevesin.nl

Up Mountain • Amstelveen

Een mooie oplossing vraagt om creativiteit
 

Om het totaalplaatje van Up Mountain zo mooi mogelijk te houden, is extra veel aandacht besteed aan de details. 
Dit vergde de nodige creativiteit. Roland van Essen, eigenaar van Cevesin Installatietechniek: “De uitgang van het 
ventilatiekanaal komt niet zoals gebruikelijk uit op het dak, maar gaat naar beneden om uit te blazen op de zesde 
verdieping. Een unieke situatie.”

Als middelgroot installatiebedrijf verzorgt Cevesin nieuwbouw en woningbouwrenovatie in de regio West- en 
Oost-Nederland. Het bedrijf uit Dieren installeert onder andere airco- en koelsystemen en cv-installaties. “In Up 
Mountain hebben we een collectief airco-systeem en vloerverwarming aangelegd. In de collectieve ruimten, zoals 
het atrium en de trappenhuizen verzorgden we de afzuiging en installatie.” 

Uniek
Elk appartement in het gebouw is voorzien van een eigen ventilatie-installatie. “Normaal gesproken wordt de 
lucht uitgeblazen naar het dak. Om het beeld van de terraswoningen intact te houden, was het niet wenselijk om 
de lucht uit te blazen via het dak. De lucht wordt daarom via een lang kanalenstelsel naar de zesde verdieping 
gebracht. Hulpventilatoren in de ventilatieschacht maken dit mogelijk. Je gaat hiermee tegen de natuurwetten in. 
Als dan alles blijkt te werken geeft dat wel een kick!”

Industriebouw • juni 2020 • 146

https://www.cevesin.nl


Ieder appartement heeft 
een eigen elektrotechnische 
installatie.
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Up Mountain • Amstelveen
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Een prachtig beeld 
van het exclusieve 
appartementencomplex, dat 
bestaat uit 45 terraswoningen.
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Up Mountain • Amstelveen

Kopersvrije keuze 
geeft extra uitdaging
 

Een complex traject dat door goede samenwerking 
en een grondige voorbereiding prima is verlopen. 
Albo Deuren kijkt volgens commercieel manager 
Arie te Riet tevreden terug op de levering van ruim 
550 deuren voor project Up Mountain. 

“We leverden in totaal zo’n 400 deuren voor de 45 
appartementen en zo’n 190 deuren, 
waaronder brandwerende HPL deuren, voor de 
algemene ruimtes”, somt Te Riet op. “De omvang 
van een project als Up Mountain is voor ons niet 
zo bijzonder. De vrije keuze die kopers in dit geval 
hadden, is minder gebruikelijk. Normaal 
gesproken bepaalt de opdrachtgever of architect 
welke deuren in een gebouw worden toegepast.”

Mooi project
“Kopers konden in dit geval zelf kiezen welk 
deuren en kozijnen in hun appartement kwamen. 
Het was een behoorlijke klus om dat goed tot 
uitvoer te brengen. Gelukkig verliep de 
samenwerking erg soepel. We kijken terug op een 
mooi project!”
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Er zijn stalen verankeringen 
(consoles) op de hoofdconstructie 
van de parkeergarage 
aangebracht.

Intensief
De kopers bepaalden samen met een 
interieurarchitect grotendeels de 
indeling en afwerking van hun apparte-
ment. Elk appartement is daarom uniek. 
“Het vergde veel inspanning en 
coördinatie om de neuzen van alle par

tijen dezelfde kant op te krijgen. Overleg 
met alle betrokken is daarbij cruciaal, 
zodat iedereen weet waar hij aan toe is. 
Het was een intensief, maar leerzaam 
project waar ik absoluut van heb 
genoten!”

‘Dit exclusieve 
appartementencomplex 

vormt de allereerste 
bergdorp van Nederland’ 
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Otterloseweg 2      6732 BS Harskamp       T: 0318 45 72 48       info@vandeblaak.nl       www.vandeblaak.nl

Wij hebben een

passende oplossing

voor alles op het gebied

van elektrotechnische 

installaties.

GROOT ZIJN EN TOCH KLEIN BLIJVEN
Een sterk team op het gebied van gas, water en elektra. Groot zijn en 
toch klein blijven. Dan ben je qua prijs en service een interessante 
partner voor het MKB. Dat is dan ook de reden dat Van de Blaak 
Technische Installaties uit Harskamp en Van Grootheest CV- en 
loodgieterbedrijf uit Harskamp, hun krachten hebben gebundeld. 
Het team met samen meer dan 100 jaar ervaring mag zich totaal-
installateur noemen. 'Die combinatie levert voor de klant alleen 
maar voordelen op', aldus Martin van Beek.

Verlichtingsinstallaties
PV zonnepanelen
Laadpunten 
elektrische auto’s
Licht/kracht
Datanetwerken en 
Domotica en 
zorgsystemen
Inbraakdetectie- en 
camerasystemen
Brandmeld- en 
ontruimingsinstallaties
Noodverlichting
Inspectie, Service
en Onderhoud

Wij ontwerpen, installeren en onderhouden

elektrotechnische installaties 
in de utiliteits- en woningbouw.

Elk appartement zijn eigen elektrotechnische 
installatie
 

Van de Blaak Technische Installaties BV uit Harskamp voerde de elektrotechnische installaties voor alle 
appartementen in project Up Mountain uit. “Daarnaast namen wij ook de verlichting van de algemene ruimten, 
aansluitingen voor de zonnepanelen en installatie van de elektrische laadpalen in de parkeergarage voor onze 
rekening”, vertelt projectleider Bart van Santen.

“Naast AKOR hadden wij ook te maken met de wensen van de kopers. Zij bepaalden namelijk zelf de indeling van 
hun appartement en waar de wandcontactdozen, data- en verlichtingspunten moesten komen. In de 
voorbereidingsfase hebben wij hun wensen zorgvuldig geïnventariseerd en vertaald naar 45 installatieontwerpen 
op maat. Veelal in samenwerking met een interieurarchitect en altijd in overleg met de aannemer.” 

Verlichtingsplan
“Circa 90% van de installatiemiddelen bestaat uit schakelmateriaal en verdelers. Voor de verlichting in het atrium 
is gekozen voor sfeervolle en energiezuinige LED-verlichting en vluchtwegsignalering. De parkeergarage is met 
LED-lichtlijnen verlicht, terwijl in de overige ruimtes is gekozen voor energiezuinige LED-armaturen. Het 
verlichtingsplan hebben wij in nauwe samenwerking met een partner opgesteld. Wij zetten momenteel de 
puntjes op de i. Net voor de bouwvak rondden we onze werkzaamheden af.”

Up Mountain • Amstelveen
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Projectontwikkelaar
FiMek estate BV, Zaltbommel

AM Noordwest, Utrecht

Architect
Rijnboutt, Amsterdam

Constructeur
IMd raadgevende ingenieurs, 
Rotterdam
 

Hoofdaannemer
Akor Bouw Rijssen BV, Rijssen

W-installateur
Cevesin BV, Dieren

E-installateur
Van de Blaak Technische Installaties BV, 
Harskamp

Deuren
Aldo Deuren BV, Albergen

Bouwprogramma
Appartementengebouw Up Mountain 
met luxe koopappartementen boven 
een nieuwe parkeergarage en 
winkelpand

Bouwperiode
December 2018 – juni 2020

Bruto vloeroppervlakte
5.000 m2 

Het is en blijft een 
indrukwekkend gezicht.
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Rachmaninoff • Utrecht

Voormalig Utrechts 
standskantoor ondergaat

metamorfose
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Tekst: Ton van de Laar
Foto’s: Heembouw

De naam van het gebouw 
verwijst naar de componist 
Rachmaninov.

IB
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Chris van Reeden was voor Heembouw 
projectleider van de transformatie. Hij 
legt uit wat er allemaal kwam kijken bij 
deze opmerkelijke metamorfose. “Het 
bestaande casco hebben we 
gehandhaafd en uitgebreid met een 
stramien en drie extra woonlagen 

Het is een transformatie die met recht een metamorfose mag worden genoemd; de ombouw van het voormalige 
Utrechtse stadskantoor in de wijk Welgelegen tot het duurzame wooncomplex Rachmaninoff met 132 
huurappartementen. In net iets meer dan een jaar realiseerde aannemer Heembouw het project in opdracht van 
ontwikkelaar Egeria Real Estate Development en investeerder Bouwinvest Dutch Institutional Residential Fund 
NV. In april vond de oplevering plaats van het door Klunder Architecten BV ontworpen gebouw.

Het bestaande casco is 
gehandhaafd en uitgebreid 
met een stramien en drie 
extra woonlagen bovenop.

Rachmaninoff • Utrecht

bovenop. De bestaande parkeerkelder is 
bij het woongebouw getrokken en achter 
het pand is een nieuwe stallingsgarage 
gebouwd.”

Behoedzaam verbouwen
“Door het ontbreken van constructiedata 

van het bestaande pand, hebben we in 
samenwerking met constructeur IMd 
onderzoek gedaan naar de beton-
kwaliteit en de betonwapening. De zware 
betonnen dakvloer is verwijderd en de 
opbouw en de aanbouw zijn uitgevoerd 
in lichte stalen constructies. Ook de 
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balkons zijn licht geconstrueerd en uniek 
in hun opbouw. Onder de bestaande 
fundering zijn waar nodig extra poeren 
en palen aangebracht, via een vijzelcon-
structie is de belasting daarheen over-
gebracht.” De nieuwe gevels bestaan uit 
HSB-elementen en stalen gevelbeplating. 
Om te voldoen aan de geluidseisen is 
gekozen voor een traditionele zwevende, 
maar lichte dekvloer. 

3D-model zorgt voor tijdwinst
Bouwen vanuit een bestaand casco 

betekent dat uitgegaan moet worden van 
de maatvoering van dat casco. 
Heembouw heeft daarom de gehele 
constructie 3d-gescand en die maat-
voering ingevoerd in het 3D-model van 
het gebouw. “We wisten van alle hoekjes 
wat de hoogtes, de dieptes, de 
uitbuikingen en de peilmaten waren. 
We hebben de tijd genomen om al die 
gegevens zorgvuldig in het model in te 
voeren. Dat heeft in de uitvoering weer 
tijdwinst opgeleverd, omdat vooraf het 
ontwerp nog aangepast kon worden.” 

Van Reeden is trots op het eindresultaat. 
“Het was een prettig project om aan te 
werken, met Bouwinvest als een zeer 
deskundige en betrouwbare, vooruitstre-
vende klant. Ze weten wat ze willen en 
daarbij worden besluiten op het juiste 
moment en weloverwogen genomen, 
zodat ze niet storend zijn in het proces. 
Dat werkt erg prettig. Het pand is verder 
zeer duurzaam en opgeleverd 
inclusief de gehele terreininrichting van 
het plantsoen, dat doet ook wel wat met 
de beleving.”
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Tel. 06 53 33 41 17  •  beelen.hazenoot@gmail.com  •  www.beelenhazenoot.nl

Rachmaninoff • Utrecht

Een gigantisch pianoklavier tegen de wand
 

Schildersbedrijf Van Beelen & Hazenoot is een middelgroot schildersbedrijf, gevestigd in het Zuid-Hollandse 
Katwijk. Bij Rachmaninoff verrichte de onderneming schilder- en behangwerkzaamheden. Mede-eigenaar en -
oprichter Leen Hazenoot vertelt erover.

“We hebben de wanden van de 132 appartementen gesaust”, zegt Hazenoot. “Bovendien hebben we de algemene 
ruimtes, zoals de gangen en de entree, voorzien van scanbehang en gesaust. Ook hebben we de houten kozijnen 
van de entree geschilderd. Het meest opmerkelijke aan dit project is voor ons het gigantische pianoklavier dat een 
wand van de entreehal beslaat, verwijzend naar de componist Rachmaninov aan wie het gebouw zijn naam dankt. 
Daarvoor hebben we een Vesqom print laten maken en die vervolgens aangebracht.” Hazenoot is tevreden over het 
verloop van de werkzaamheden. “Het ging allemaal heel soepel. We waren er gemiddeld met drie man aanwezig 
en konden goed doorwerken. Rachmaninoff is een markant gebouw geworden en het is mooi om mee te kunnen 
werken aan de realisatie van zo’n project.”

Van Beelen & Hazenoot richt zich op grootschalige schilderwerken bij onderhoud, renovatie en nieuwbouw. 
Opdrachtgevers zijn vaak projectontwikkelaars en bouwbedrijven. Sinds de oprichting in 1995 werd er voornamelijk 
gewerkt aan scholen, hotels, zorgcentra, grote woningbouwprojecten en luxe nieuwbouwwoningen.
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De balkons zijn licht 
geconstrueerd en uniek 
in hun opbouw.
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Safe Beveiliging | Zwolseweg 40 Barendrecht | www.safe-beveiliging.nl

Complexe toegangbeveiliging
vraagt om een sterke speler

Safe Beveiliging installeert elektronische 
toegangsbeveiling in heel Nederland. Maar we 
doen veel meer dan dat. Want een elektronisch 
toegangssysteem vraagt ook om engineering, om 
een doordachte technische infrastructuur, om 
technisch en functioneel beheer en kennis van 
managed hosting en cloud computing.

Die expertise hebben we. En die delen we graag 
met u. Bel ons voor een afspraak. 088 40 88 800

Rachmaninoff • Utrecht

Optimaal proces voor optimale beveiliging
Safe Beveiliging uit Barendrecht levert al meer dan 40 jaar maatwerk op het gebied van vergrendeling en 
ontgrendeling van deuren. Voor Rachmaninoff verzorgde het bedrijf de toegangscontrole van de algemene 
ruimtes, de bergingen, de technische ruimtes en de parkeerplaatsen. Safe Beveiliging verzorgt tevens de 
monitoring van de installaties. 

Volgens projectmanager Mark van Lieshout was het een project zoals een project moet zijn. Daarmee bedoelt hij 
dat Safe Beveiliging al vanaf het begin betrokken werd in de uitwerking van het ontwerp, iets wat grote voordelen 
bood. “Aannemer Heembouw verdient hier echt een compliment. Door vanaf het begin oog te hebben voor alle 
aspecten zijn veel problemen voorkomen. Zo hebben we alles goed kunnen afstemmen met de leverancier van de 
puien en de deuren en zijn er de nodige aanpassingen aan het ontwerp doorgevoerd, ook om te voldoen aan de 
eisen voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Zeker als je te maken hebt met een bestaand casco is het belangrijk 
om in een vroeg stadium alles in beeld te hebben. Door deze aanpak hebben we samen de optimale oplossing voor 
de toegangscontrole kunnen vinden.” Die werd gevonden in een toegangscontrolesysteem van het merk Salto 
Systems.
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Opdrachtgever
Egeria Real Estate Development, 
Amsterdam

Investeerder
Bouwinvest Dutch Institutional 
Residential Fund NV, Amsterdam

Architect
Klunder Architecten BV, Rotterdam
 
Ontwerp buitenterrein
Lodewijk Baljon Tuin- en 
Landschaparchitecten BV, Amsterdam

Hoofdaannemer
Heembouw Wonen, Roelofarendsveen

Constructeur
IMd Raadgevende Ingenieurs BV, 
Rotterdam

Balkons
Normteq, Hengelo

E-installateur
Van den Pol Elektrotechniek BV, 
Montfoort

HSB-elementen
K&A Groep, Groot-Ammers

Schilderwerk
Schildersbedrijf Van Beelen & 
Hazenoot BV, Katwijk aan Zee

Toegangscontrole
Safe Beveiliging, Barendrecht

Bouwprogramma
Transformatie voormalig stadskantoor 
tot 132 wooneenheden

Bouwperiode
Oktober 2018 - april 2020

Bruto vloeroppervlakte
ca. 9.600 m2 

Om het bouwproces soepel 
te laten verlopen, is alles van 
tevoren uitgewerkt in 3D.
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Nieuw distributiecentrum 
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Tekst: Margot Visser
Foto’s: Bouwbedrijf Conferm

In het ontwerp van het 
distributiecentrum is volop 
aandacht voor details.

IB

voor Napoleon Grills 
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Raadgevende ingenieurs voor bouwconstructies 

Een goede constructeur verdient zichzelf dubbel en dwars terug

AMB Ingenieurs
Ringbaan Noord 193-20

T +31 (0)13-5439490

M info@AMB-ingenieurs.nl

5046 AB Tilburg W www.AMB-ingenieurs.nl

Fascinatie voor 
slimme constructies
 

“Iedereen kan een distributiecentrum uitrekenen, 
maar een paar ton besparen door zo’n gebouw 
zo efficiënt mogelijk neer te zetten, kost veel tijd. 
Veiligheid staat bij ons altijd op de eerste plaats, 
meteen daarna gaan we kijken hoe we de kosten 
beperkt kunnen houden”, zegt Marc Beljaars, 
directeur van constructie-adviesbureau AMB 
Ingenieurs uit Tilburg, dat de constructie-
berekeningen maakte voor het nieuwe 
distributiecentrum van Napoleon Grills in Tiel.

Efficiëntie is in dit project terug te zien in onder 
meer het ruimtegebruik (er zijn amper loze meters) 
en de staalconstructie (er zijn slechts twee typen 
hoofdspanten en twee typen subspanten 
toegepast). Door een slimme kolompositie te 
kiezen, is de hal efficiënt te gebruiken qua 
stellingtypen en de bijbehorende gangbreedten. 

AMB Ingenieurs adviseert opdrachtgevers op het 
gebied van staal-, steen- en betonconstructies, voor 
een breed scala aan zowel zakelijke als particuliere 
opdrachtgevers.

Bedrijfspand Napoleon • Tiel
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Vanaf het fraaie vijftien meter brede 
bordes hebben bezoekers van het nieuwe 
distributiecentrum van Napoleon Grills 
straks een mooi uitzicht over het kanaal. 
Bouwbedrijf Conferm, het label voor het 
marktvenster bedrijfshuisvesting van 
Remmers Bouwgroep, hielp de 
Canadese fabrikant van bbq’s en 
buitengrills aan deze plek. “Oorspronke-
lijk zou het pand op een andere locatie 
in Tiel komen”, vertelt William Holvoet, 
directeur Remmers Bouwgroep. “Door 
strengere milieumaatregelen konden 
we daar niet bouwen en kwamen de 
plannen stil te liggen. We vonden toen 

Het Europese distributiecentrum van BBQ-fabrikant Napoleon Grills verrijst naast het Amsterdam-Rijnkanaal 
in Tiel. Turnkey bouwbedrijf Conferm realiseert dit 22.000 m2 grote logistieke gebouw. Hun aanpak kenmerkt 
zich door een zeer intensieve samenwerking met de opdrachtgever. “Elk gebouwonderdeel bespreken we tot in 
detail.”  

Opvallend is dat de 
staalconstructie in het 
warehousegedeelte wit 
is gespoten.

deze locatie aan het kanaal, nabij de 
Container Terminal Utrecht. Die is vanuit 
logistiek oogpunt veel gunstiger.” 

‘We steken heel veel 
energie in het contact met 

klanten’
 

Schuine gevellijn
Het nieuwe distributiecentrum heeft een 
totale bruto vloeroppervlakte van 22.000 
m2, waarvan 1.500 m2 kantoorruimte en 
19.000 m2 warehouse. Het geheel is geen 
‘rechte doos’ maar loopt schuin weg. Dat 

is geen alledaagse keuze, beseft Holvoet. 
“Over het algemeen wordt een schuine 
gevellijn niet praktisch gevonden. We 
hadden ook voor een getrapte vorm 
kunnen kiezen, maar dan gaat kostbare 
palletruimte verloren. Nu benutten we 
de volledige kavel. Ontwerptechnisch 
misschien lastiger, maar vanuit 
esthetisch en financieel oogpunt een 
slimmere keuze.” 

Hoogwaardige afwerking 
binnen én buiten
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Van kantoorgebouw tot fabriek. En van ziekenhuis tot school. 
Veilige en betrouwbare elektrotechnische installaties zijn van levensbelang.
De integrale oplossingen van Huisman Etech Experts bestaan uit het 
adviseren, engineeren, installeren en onderhouden van elektrotechnische 
installaties.

Neem de proef op de som en maak vrijblijvend een afspraak 
voor een adviesgesprek.

Koningstraat 101, Druten
T  +31 487 51 85 55
W  www.huismanetech.nl

Denkend in oplossingen

ADV_190x137_denkend_in_oplossingen.indd   2ADV_190x137_denkend_in_oplossingen.indd   2 18-06-20   09:1118-06-20   09:11

Ook in het kantoorgedeelte is 
de afwerking hoogwaardig.

Industriebouw • juni 2020 • 166



‘Installeren blijft mensenwerk’
 

Het nieuwe distributiecentrum van Napoleon Grills is best een opmerkelijk project volgens Jurgen van 
Dinteren van Huisman Etech Experts, het elektrotechnisch installatiebedrijf uit Druten dat onder andere de 
complete E-installaties verzorgde voor de nieuwbouw van Napoleon Grills in Tiel. “Er wordt hier 20.000 m2 
neergezet voor een luxeproduct, dat zegt wel iets over de kracht van dit bedrijf en de vraag naar dit soort 
producten.”  

Napoleon Grills vroeg Huisman Etech Experts om een ontwerp te maken voor zowel de E- als de 
W-installaties. Voor het werktuigbouwkundige deel schakelden zij vaste partner Megens Installaties uit 
Druten in. Van Dinteren: “Megens is van oorsprong een familiebedrijf, net als wij. We weten wat we aan 
elkaar hebben en kunnen blindelings samenwerken. Ook bouwer Conferm is een familiebedrijf. Met hen 
hadden we nooit eerder samengewerkt, maar we bleken goed op elkaar aan te sluiten. De uitstekende 
samenwerking tussen deze drie partijen heeft geleid tot efficiëntie in het bouwproces, optimalisatie qua 
duurzaamheid en uiteindelijk, dankzij LEAN planning, een heel korte bouwtijd.” 

Alle disciplines
De elektrotechnische installaties bestaan uit de licht- en krachtinstallaties, beveiligingsinstallatie, 
inbraak- en brandmeldinstallatie, terreinverlichting en toegangssysteem en de energie-infrastructuur. 
Doordat Huisman Etech Experts alle disciplines in eigen huis heeft, kunnen ze elk installatie-onderdeel zelf 
uitvoeren. 

Mooie uitdagingen
De scope van het bedrijf is heel divers; ze bedienen een breed palet aan marktsegmenten, waaronder naast 
utiliteitsbouw ook superjachten, binnenvaart en industriële projecten. “Dat maakt ons een interessante 
werkgever en zorgt ook voor afwisseling voor onze medewerkers. Er zijn binnen ons bedrijf veel mooie 
uitdagingen voor iemand die van techniek houdt. Daardoor weten we onze medewerkers heel lang aan 
ons te binden. Belangrijk, want installeren blijft mensenwerk.”
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Duurzame inrichting rioleringssysteem
 

Het realiseren van de boven– en ondergrondse infrastructuur voor het 1,1 hectare grote buitenterrein van het 
nieuwe distributiecentrum van Napoleon Grills in Tiel is een intensief werk voor Vink Aannemingsmaatschappij B.V. 
uit Barneveld. 

“Er ligt een veelheid aan leidingen en kabels in de grond, waaronder een 500 mm persleiding, hogedruk 
gasleidingen, middenspannings- en datakabels”, vertelt projectleider Lard de Vree. “Die moeten we kruisen om op 
het gemeenteriool aan te sluiten. Ook hebben we vanwege de beperkte ruimte 600 meter keerwand aangelegd 
als scheiding met het buurterrein.” Het rioleringssysteem wordt duurzaam ingericht, met drie gescheiden stromen 
voor respectievelijk vuil water, hemelwater en dakwater. Vink Aannemingsmaatschappij B.V. verzorgt zowel de 
capaciteitsberekeningen als de engineering en de aanleg hiervan.

Snel schakelen
De werkzaamheden voor Napoleon Grills vormen volgens De Vree een goede afspiegeling van de dienstverlening 
van Vink. “Alles zit hier wel in; engineering, grondwerk, rioleringswerk en terreininrichting. Onze kracht is dat we 
snel kunnen schakelen. We hebben een groot machinepark in eigen beheer en veel disciplines in eigen huis, 
waaronder 3D-engineers en een milieutechnisch adviesbureau.”
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� Betonwerken

� Betonvloeren

� Betonpompen

Het distributiecentrum heeft 
een strategische ligging aan 
het Amsterdam-Rijnkanaal.

www.vink.nl

Rechterhand van 
bouwend Nederland

Kijk voor actuele info
op onze vernieuwde
website:
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Snel en flexibel dankzij grote productiecapaciteit
 

Slechts tien weken had staalconstructiebedrijf GS Staalwerken Groep B.V. om de volledige constructie (875 ton 
staal) voor het nieuwe distributiecentrum van Napoleon Grills te engineeren, produceren en conserveren. “Dat is 
heel kort, maar door de productie te verdelen over drie van onze zes vestigingen konden we aan deze eis voldoen. 
Snelle levertijden en flexibiliteit, daar ligt onze kracht”, vertelt Technisch Commercieel Manager Marcel Sanders. 

De productielocaties met in totaal ruim 70.000 m2 productievloer bevinden zich in Beringe, Bergeijk, Bladel, 
Rheden, Helmond en Weelde (België). Elke locatie kan zelf coaten. Voor dit werk is een epoxycoating in de kleur RAL 
9002 aangebracht. De eigen trappenfabriek, GS Staalwerken te Gerwen, produceerde en leverde de trappen. Met 
twee montageploegen is de constructie, inclusief 3.000 m2 kanaalplaatvloeren, in zeven weken tijd gemonteerd. 

Strak plannen 
“Met een korte bouwtijd en weinig beschikbare ruimte op de bouwplaats moesten we strak plannen. In goed 
overleg met de bouwpartners hebben we een optimale bouwrouting kunnen verzorgen. De schuine lijn in het 
gebouw maakte de detaillering lastig, echter dat hebben we goed kunnen oplossen.” 

 

 

 

 

 

Utiliteitsbouw 

 

Infra 

 

Trappen 

 

Speciale constructies 

 

Conserveren 

 

 

 

 
www.gsstaalwerken.com 

+31 (0)492 – 50 55 00 
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Dankzij de schuine gevellijn 
kan men de volledige kavel 
benutten, daarnaast is het 
ook nog eens mooi.
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Opdrachtgever
Wolf Steel / Napoleon Grills, 
Geldermalsen

Architect
Designlogic, Helmond

Adviseur
AMB Ingenieurs, Tilburg

Hoofdaannemer
Conferm, Tilburg

E-installateur
Huisman Etech Experts, Druten

W-installateur
Megens Installaties, Druten

Brandbeveiliging
Spie, Tilburg

Funderingen
Augustinus BV, Ochten

Metaalconstructiewerken
GS Staalwerken groep, Helmond

Grondverzet en de boven- en 
ondergrondse infrastructuur
Vink Aannemingsmaatschappij B.V., 
Barneveld

Gevel
Schelfhout Beton, Kindrooi

Bouwprogramma
Distributiecentrum Wolf Steel Europe

Bouwperiode
December 2019 – bouwvak 2020

Bruto vloeroppervlakte
Bedrijfshal 20.000 m2  & 
kantoor 2.000 m2

Bedrijfspand Napoleon • Tiel

Ruim bemeten
Met zo’n 1.500 m2 is het kantoorgedeelte 
ruim bemeten. De afwerking is hoog-
waardig, wat bijvoorbeeld is terug te 
zien in verdiepingshoge stompe deuren, 
RVS beslag en de luxe inrichting van de 
showroom/inspiratieruimte. Is de buiten-
kant mooi, dan moet je dat ook doortrek-
ken naar binnen, is de visie van Holvoet. 
“Voor Wolf Steel was dat echter helemaal 
niet vanzelfsprekend. In Canada bouwen 
ze juist heel sober. Gelukkig zijn ze 
meegegaan in ons advies om hier niet 
op te bezuinigen, ook met het oog op 
eventuele verhuur of verkoop in de 
toekomst.”

Breed en smal
Die lange termijn visie komt ook terug 
in het warehousegedeelte. De hal is zo 
geconstrueerd dat hij zowel voor smalle 
als brede gangen en dus voor alle 
stellingsystemen geschikt is. Met verder 
een vrije hoogte van 13,70 meter en een 
supervlakke vloer (DIN 15.185) is aan alle 
flexibiliteitseisen voldaan. 
Opvallend detail is dat de staal-
constructie wit is gespoten. Dat maakt 
volgens Holvoet een groot verschil. “Wit 
is gevoeliger voor lichtreflectie en oogt 
veel moderner en frisser. De hele hal 
fleurt er van op.”

Eén uit 1.000
Die aandacht voor details typeert de 
werkwijze van het Tilburgse 
bouwbedrijf. “We steken heel veel 
energie in het contact met de klant. 
De verwachtingen van de klant 
overtreffen, dat is altijd ons streven. 
Daarvoor heb je wel betrokken 
opdrachtgevers nodig. Gelukkig hebben 
wij fantastische klanten en Napoleon 
Grills is er zelfs één uit 1.000. Dat zie je 
terug in de zeer hoge kwaliteit van dit 
gebouw.”

Het gebouw heeft een bruto 
vloeroppervlakte van in 
totaal 22.000 m2
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MFC • Sidderburen

De kerk en de nieuwbouw 
staan in de steigers.

Fledderman bouwt 

MFC Siddeburen 
duurzaam 
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Tekst: Henk Wind
Foto’s: Fledderman Bouw en OntwikkelingIB
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Renoveren van bestaande gebouwen 
is vaak een spannende klus waarvan 
vooraf de kosten nauwelijks te 
voorspellen zijn. Tijdens de uitvoering 
doen zich allerlei verrassingen voor, die 
leiden tot aanpassingen en dus 
vertragingen en kostenoverschrijdingen. 
“Maar ik heb in mijn planpresentatie 
vooraf heel duidelijk gesteld dat 
meerwerk onzin is”, zegt Bert 
Fledderman van Fledderman Bouw uit 

Fledderman Bouw en Ontwikkeling realiseerde het nieuwe Multi Functionele Centrum (MFC) Siddeburen. Het 
bedrijf renoveerde en versterkte daarvoor een bestaande kerkzaal en breidde deze aan de achterzijde uit met 
aardbevingsbestendige nieuwbouw voor diverse gebruikers. 

Siddeburen. “En dat we twee maanden 
later wilden beginnen en toch op het 
geplande moment zouden gaan 
opleveren. Dat waren de betrokken 
partijen niet gewend, waaronder CVW en 
NAM. Maar we hebben laten zien dat het 
wel kan.”

Korte lijnen
Om dit waar te maken, trok Fledderman 
extra tijd uit voor de voorbereidingen. 

MFC • Sidderburen

De nieuwbouw bevindt zich 
aan de achterzijde van de 
bestaande kerkzaal.

“Tekeningen zijn mooi, maar ze moeten 
wel overeen komen met de werkelijk-
heid. Meten is weten en dus hebben we 
vooraf alles ingemeten en bijvoorbeeld 
ook de plafonds van de kerkzaal open 
getrokken.” Dat gebeurde onder leiding 
van bouwkundige ing. Martijn 
Woltman van Fledderman Bouw, die 
tevens calculator en werkvoorbereider 
was en vervolgens ook bij alle 
bouwvergaderingen aanwezig was. Dit in 
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Zonneveld ingenieurs B.V. | Delftseplein 27 | 3013 AA Rotterdam

Zonneveld Ingenieurs 
maakt MFC bestand 
tegen aardbevingen
 

Voor de constructieberekeningen voor MFC 
Siddeburen heeft Zonneveld Ingenieurs uit 
Rotterdam het bestaande gebouw in een 3D-model 
ingevoerd in de computer. 

“Daar laat je de aardbevingskrachten op los en 
dan zie je waar versterkingen nodig zijn”, legt ing. 
Harm Hoorn van Zonneveld Ingenieurs uit. 
Vervolgens is het passen en meten om de 
benodigde staalconstructie in te passen zonder 
afbreuk te doen aan het karakter van het 
gebouw. “Met een beetje creativiteit en goede wil 
is dat goed op te lossen. Als je nu in het gebouw 
rondloopt heb je nog steeds de beleving van een 
kerkzaal, al is de functionaliteit natuurlijk wel 
ewijzigd.” Daarvoor heeft Zonneveld Ingenieurs 
ook maximaal gebruik gemaakt van de 
voorzetwanden die uit oogpunt van verduur-
zaming in de kerk zijn aangebracht. 

Op de plek van de preekstoel is een doorbraak 
gemaakt naar de nieuwbouw. “Vooral daar 
ontstaan grote krachten bij een aardbeving.” 
De nieuwbouw heeft een lichte staalconstructie 
en is constructief los gehouden van het bestaande 
gebouw. OLIJVE CONSTRUCTIE

Staal beschermt tegen 
aardbevingen
 

In MFC Siddeburen is veel staal toegepast. De 
nieuwbouw heeft een aardbevingsbestendige 
stalen hoofddraagconstructie en de bestaande 
kerkzaal en klokkentoren zijn versterkt met een 
eveneens aardbevingsbestendige staalconstructie.

Olijve Constructie uit Oosterwolde verzorgde de 
detailengineering en de montage van de staal-
constructie. Voor de versterking van de kerkzaal en 
klokkentoren werkte het bedrijf vanuit een 3D scan 
die hoofdaannemer Fledderman Bouw had laten 
maken. De staalconstructie bestond onder meer 
uit een vakwerkspant in het dakvlak en diverse 
versterkingen ter plaatse van de balkons in de zaal. 
De engineering vanuit het 3D model werkte in de 
praktijk zeer goed. “Uiteraard hadden we wel wat 
toleranties ingebouwd, maar die waren minimaal”, 
zegt directeur Rudy Olijve. Voor de monteurs was 
vooral de montage van de staalconstructie in de 
beperkte ruimte van de klokkentoren “een 
interessante klus”.

Bekend terrein
Het aardbevingsbestendig uitvoeren van de nieuw-
bouw was voor Olijve Constructie bekend terrein. 
“De benodigde windverbanden en de koppelin-
gen maar met name de zware belastingen op de 
knooppunten maken het wel extra ingewikkeld.”
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combinatie met uitvoerder Anton Boer. 
Ook de bouwkundige werktekeningen 
produceerde Fledderman Bouw in eigen 
beheer. “Deze korte lijnen voorkomen 
dat er informatie verloren gaat. Vaak 
zoekt een calculator eerst van alles uit 
en begint een werkvoorbereider weer 
helemaal opnieuw en vervolgens doet 
een uitvoerder dat nog een keer. Dat leidt 
tot miscommunicatie en faalkosten.” 
Deze manier van werken leidde tot een 
strakke aanpak en een snelle uitvoering, 

inclusief de coördinatie van de inzet 
van diverse vrijwilligers. “Uiteindelijk 
kwamen we tot 12.000 euro meerwerk, 
op een bouw van ruim 3 miljoen euro”, 
constateert Bert Fledderman tevreden.

‘Renoveren van bestaande 
gebouwen is vaak een 

spannende klus ’ 

Staalskelet in kerkzaal
Bij de renovatie is de kerkzaal aan de 
binnenzijde voorzien van een 
staalskelet, dat in geval van een 
aardbeving instorting voorkomt en de 
veiligheid van bezoekers garandeert. De 
kerktoren is versterkt met een 
inwendig stalen corset. De vloer van de 
kerkzaal is vervangen door een vloer van 
isolerend schuimbeton. De kerkzaal is 
aan de binnenzijde volledig gerenoveerd 
en voorzien van geïsoleerde voorzet-
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‘Meerwerk is 
onzin’

Het nieuwe gedeelte is 
aardbevingsbestendig geconstrueerd 
met een hoofddraagconstructie in 
staal, gekoppeld aan de betonnen 
vloeren.

wanden van 250 mm. Onder de galerijen 
zijn vergaderruimtes gemaakt. De 
glas-in-loodramen zijn gerestaureerd en 
voorzien van aluminium voorzetramen.

Nieuwbouw in staal en hsb
Achter de kerkzaal is nieuwbouw 
geplaatst. Ook hier is aardbevingsbe-
stendig geconstrueerd met een hoofd-
draagconstructie in staal, gekoppeld aan 
de betonnen vloeren. Het staalskelet is 
verder ingevuld met houtskeletbouw. De 

buitenbekleding is eveneens van hout. 
Zowel staal als hout kunnen meebewe-
gen met de trillingen van een aardbe-
ving. In deze nieuwbouw zijn diverse 
organisaties gehuisvest, zoals Thuiszorg, 
een huisartsenpraktijk, een diëtist en de 
bibliotheek. Deze laatste heeft onder-
dak gevonden in de centrale hal van 
het gebouw. Het bouwproject is gasloos 
uitgevoerd en maakt in plaats daarvan 
gebruik van aardwarmte. Het dak van de 
nieuwbouw is voorzien van PV-panelen 

en led-verlichting.
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• Onderhoud
• Agrarisch
• Aardbevingsbestendig bouwen

• Nieuwbouw
• Verbouw
• Renovatie

Hoofdweg 90        T: 0598 432 444
9628 CR Siddeburen       www.fledderman.nl

De glas-in-loodramen 
zijn gerestaureerd en 
voorzien van aluminium 
voorzetramen.
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Eén klimaatsysteem voor kerkzaal en nieuwbouw
 

Kloeze Installatietechniek uit Stadskanaal ontwierp en monteerde alle gebouwgebonden installaties van het 
MFC Siddeburen. Basis van de duurzame klimaatinstallaties is een hybride systeem dat een luchtwarmtepomp 
combineert met een bodemwarmtepomp. 

De twee systemen voeden de vloerverwarming die in het gehele gebouw is aangebracht. Daarbij is gekozen voor 
balansventilatie, in combinatie met topkoeling. Uitgangspunt voor Kloeze Installatiechniek was om de bestaande 
kerkzaal en de nieuwbouw op één klimaatsysteem te laten draaien. Dit om extra kosten te voorkomen. Vanuit 
de NAM - betrokken vanwege het aardbevingsbestendig bouwen - was daarbij de eis om het gebouw gasloos te 
maken.

Zo veel mogelijk weggewerkt
Vooral de inpassing van de installaties in de bestaande kerkzaal vergde de nodige engineering. “Voor zo’n zaal is 
toch een behoorlijke hoeveelheid lucht nodig en je kunt in zo’n zaal niet zomaar overal leidingen en kanalen 
aanbrengen”, vertelt bedrijfsleider Niek Kloeze. “Dat zou afbreuk doen aan het gebouw. De luchtkanalen zijn 
daarom zo veel mogelijk weggewerkt in de voorzetwanden, om zo afzuiging via het plafond mogelijk te maken.”

Monitoren op afstand
Kloeze Installatietechniek plaatste PV-panelen op het dak van de nieuwbouw en monteerde overal duurzame 
led-verlichting. Ook bracht Kloeze een volledig gebouwbeheerssysteem aan, dat het tevens mogelijk maakt het 
systeem op afstand te monitoren.

De kerkzaal is aan de 
binnenzijde volledig 
gerenoveerd.
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Vanaf de voorkant 
is niet zichtbaar dat 
aan de achterzijde is 
aangebouwd.
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Strak metselwerk in 
de plint
 

Misschien niet het meest opvallende deel, maar 
wel met zorg ontworpen en uitgevoerd is de 
gemetselde plint van de nieuwbouw van 
MFC Siddeburen. T.B. Metselwerken uit Dokkum 
voerde dit werk uit.

De plint is opgemetseld met strengpersstenen in 
tegelverband. De stenen liggen dus allemaal recht 
boven elkaar gestapeld, met strakke doorgaande 
stootvoegen. De strakke vorm van de 
strengperssteen benadrukt dat patroon nog eens, 
met eveneens kaarsrechte lintvoegen. “Dat is dus 
geen werk wat je zo maar even weg legt”, zegt 
directeur Tjipke Bruinsma van T.B. Metselwerken. 
“Dat moet echt strak want anders dan met een 
handvorm zie je echt alles met deze steen. Daar 
moet je dan wel de tijd voor nemen en zorgvuldig 
te werk gaan.” 

Alleskunner
Voor het Dokkumer metselbedrijf was dit geen 
probleem. “We zijn een allround metselbedrijf en 
we kunnen en doen alles, zowel in soorten stenen 
als metselverbanden. We hebben daar ruime 
ervaring in met diverse projecten.”

MFC deskundig onder 
dak
 

De dakbedekkingen van zowel de gerenoveerde 
kerkzaal als de nieuwbouw van het MFC 
Siddeburen zijn aangebracht door 
Baas Dakbedekkingen uit Stadskanaal. Baas 
Dakbedekkingen bracht conform het bestek EPDM-
dakbedekkingen aan op de platte daken van de 
gerenoveerde kerkzaal; voor de nieuwbouw was 
gekozen voor bitumen.

De bestaande kerkdaken zijn grotendeels 
merendeels van binnenuit geïsoleerd, zodat de 
EPDM rechtstreeks op het dakbeschot kon worden 
verkleefd. Slechts één bestaand dak is voorzien van 
een warmdakconstructie met drukvaste isolatie. 
De nieuwbouw heeft licht hellende daken, die 
vrijwel volledig gevuld zijn met PV-panelen. Voor 
Baas Dakbedekkingen maakte dat weinig verschil. 
“De isolatie is beloopbaar en is dus toch al 
drukvast”, zegt directeur Auke Ubels van Baas 
Dakbedekkingen. “De plaatsing van PV-panelen 
daarop is nauwelijks van invloed.”  

Renovatie én nieuwbouw
Baas Dakbedekkingen heeft brede ervaring in 
zowel nieuwbouw als renovatie, variërend van 
grote utiliteitsgebouwen tot particuliere daken. 
“Bijzonder was dat renovatie en nieuwbouw hier 
in één werk zaten.” 
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Anhydriet-vloeren 
zo strak als een 
biljartlaken
 

Zowel in de nieuwbouw als de gerenoveerde 
bestaande zaal van MFC Siddeburen bracht 
Rubingh Afbouw uit Stadskanaal anhydriet vloeren 
aan. Ook de balkons in de bestaande zaal voorzag 
Rubingh van een anhydriet-vloer. 

“Dat is een renovloer van 35 tot 40 mm dik op een 
houten ondergrond, gelegd op een onderlaag van 
Permafix. Meestal wordt gekozen voor een estrich-
vloer, maar dan moet je met al die platen naar bo-
ven. Dat is veel arbeidsintensiever. Anhydriet pomp 
je gewoon naar boven.” Directeur Jan Rubingh van 
Rubingh Afbouw is overduidelijk enthousiast over 
anhydriet. “Het heeft een veel hogere buigtreks-
terkte dan een zandcementdekvloer en is dus min-
der gevoelig voor scheurvorming. En het resultaat 
is zo strak als een biljartlaken.” 

Gevel in steens
Rubingh Afbouw maakte in het MFC Siddeburen 
ook de diverse gipswanden en -plafonds sauskleur 
en deed het tegelwerk voor toiletten, keuken en 
spoelkeuken. Een bijzondere klus was het 
herstellen van de dagkanten rondom de glas-in-
lood-ramen. Omdat dit een gevel in steens 
metselwerk is, voerde Rubingh dit uit met een 
cementgebonden mortel. 
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Opdrachtgever
PKN Siddeburen, Siddeburen

Architect
Architectenburo Eduard C.Gerds, 
Sappemeer

Constructeur
Ingenieursbureau Zonneveld BV, 
Rotterdam
 
Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Fledderman BV, 
Siddeburen

Installateur
Kloeze Installatietechniek BV, 
Stadskanaal

Staalbouw
Olijve Constructie, Oosterwolde

Afbouw
Rubingh Afbouw, Stadskanaal

Dak- en gevelbekleding
De IJzeren man, Joure

Metselwerken
TB Metselwerken, Dokkum

Dakbedekking
Baas dakbedekkingen BV, Stadskanaal 

Bouwprogramma
Aardbevingsbestendig 
multifunctioneel centrum met 
dorpshuis / bibliotheek en 
huisartspraktijk

Bouwperiode
Mei 2019 - mei 2020

Bruto vloeroppervlakte
965 m2 

Brandemeer 8

Industrieterrein De Ekers 

8502 TV  JOURE

tel. [0513] - 41 79 00  

info@deijzerenman.nl 

www.deijzerenman.nl
De IJzeren Man
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Dé specialist voor al uw dak en/of gevelbekledingen

Brandemeer 8

Industrieterrein De Ekers

8502 TV JOURE

tel. [0513] - 41 79 00

info@deijzerenman.nl

www.deijzerenman.nl

De opzet is prima zo, echter bij het lezen 
van de tekst denk ik dat i.p.v.
hét adres enz, het beter en mooier is om 
er van te maken: 

Dé specialist  voor al uw dak en/ of  ge-
velbekledingen

Zowel de bestaande
kerkzaal als de 
nieuwbouw draaien op 
één klimaatsysteem.
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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, fi xeren met RVS 

schroeven en ringen, verfvrij maken van lijstwerk en 
ornamenten

•  Nieuwe rieten plafonds maken met kalkmortel raap 
en afwerklaag

•  Saneersystemen aanbrengen 

Aanpak vochtproblematiek
•  Onderzoek en advies betreffende optrekkend vocht, 

kelderlekkages en condensatievocht
•  Uitvoering compleet van aanbrengen vocht-

regulerende kelder- en saneersystemen, inclusief 
bikwerk en sauswerk

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

Projectmanagement
•  Uitvoering van grote projecten met een divers 

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

Bijzondere afwerkingen:
• Betonlook
• Tadelakt
• Marmerpleister



Een intelligente regeling van de 
verlichting draagt in hoge mate bij 
aan het comfort dat de gebruikers 
van het gebouw ervaren en aan de 
maatregelen om aan de wettelijke 
Energiebesparingsplicht te voldoen. 
B.E.G. heeft aanwezigheidsmelders 
ontworpen die zonder probleem in 
een modern design passen. De stu- 
ring is gebaseerd op het gestandaar-
diseerd verlichtingsprotocol DALI en 
wordt nu gepresenteerd in een 
nieuwe dimensie. 

| DALISYS
Multisensoren, drukknopmodules, 
controllers en steeds vaker smart-
phone-app’s. Al deze besturings- en 
toepassingsapparaten hebben één 
ding gemeen: ze verzenden tijds-
kritische opdrachten direct of 
indirect naar de kunstmatige 
verlichting. Om er zeker van te zijn 
dat echt alle telegrammen kunnen 
worden verwerkt is met deel 103  
van IEC 62386 (de DALI standaard) 
het Multi-Master-principe 

LICHTMANAGEMENT 
ENERGIE-EFFICIËNTIE IN 
COMBINATIE MET DESIGN

ontwikkeld. In tegenstelling tot 
andere systemen heeft de Multi-
sensor van B.E.G. een eigen intelli-
gentie als controller. Dit maakt 
DALISYS zeer betrouwbaar en 
economisch aantrekkelijk.
Verhogen van het comfort door 
dimmen bij veel daglicht gecombi-
neerd met een biodynamische 
verlichtingssturing (HCL). Op de 
gang de verlichting standaard op 
oriëntatieniveau en bij beweging 
aan, de vergaderruimte tijdelijk 
anders belicht bij een presentatie, 
voor de schoonmaker de verlichting 
op 100%, etc.

DALISYS combineert lichtmanage-
ment met noodverlichtingsbeheer, 
jaloeziebediening en HVAC functie’s 
in één platform. Maximale controle 
zonder extra bekabeling. Voor de 
installatie komt niets extra kijken, de 
actoren worden rechtstreeks gevoed 
vanuit de DALI-bus. De adressering 
van de DALI-actoren, de aanpassing 
van de fabrieksinstellingen of de 

programmering van scènes vindt 
intuïtief plaats en omvat weinig 
stappen.

Het geheel kan worden gevisuali-
seerd en biedt de mogelijkheid tot 
informatie en is tevens een middel 
om handmatige wijzigingen in het 
systeem door te voeren. Het gebrui-
kersbeheer en de toekenning van 
rechten vindt centraal plaats op de 
DALISYS ViStation. Wanneer een 
gebruiker is toegewezen aan een 
groep, dan heeft deze automatisch 
de juiste toegangsrechten die zijn 
toegewezen aan deze groep.

Wij ondersteunen u graag in de 
ontwerp- en uitvoeringsfase van het 
DALISYS lichtregelsysteem

The lighting control professionals
info@beg-luxomat.nl 
Tel. 0172- 476 800

BC-leveranciers-1pagBNA.indd   2 27-05-2020   11:40



 

BREED INZETBAAR..        ..VOOR UW PROJECT!
  

  Zorg       
  Onderwijs      Nieuwbouw
  Kantoren      Renovatie
  Industrie      Ontwikkeling
  Logistiek      Service & Onderhoud
  Utiliteit

RIJKSSTRAATWEG 1 - 3286 LS KLAASWAAL - 0186-572422
INFO@VANRENNES.NL - WWW.VANRENNES.NL




