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Beste lezers van Industriebouw,
Het is bijna zover, het aftellen tot de bouwvak is
begonnen!
En oh, wat zijn we toe aan vakantie. We hebben
allemaal een heftige tijd achter de rug. De bouw ging
van de ene crisis (stikstof) naar de andere (corona).
Gelukkig gloort er licht aan de horizon. Veel mensen
zullen waarschijnlijk voor de veilige weg kiezen en
hun vakantie lekker thuis vieren of elders in eigen
land. Wie wil, kan echter ook buiten onze
landsgrenzen op pad. Het maakt eigenlijk niet uit
wat je doet, als je maar samen bent met vrienden en
familie, zodat je in alle rust van elkaars gezelschap
kunt genieten.
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Ook wij gaan op vakantie. In de maand augustus zal
er dan ook geen vakblad verschijnen, maar in
september gaan we weer in volle vaart en met
hernieuwde energie van start.
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Voordat het zover is, hebben we natuurlijk nog deze
juli editie van Industriebouw. Met wederom een
aantal inspirerende projecten waarin hoofd- en onderaannemers laten zien waar ze goed in zijn.
Waaronder het distributiecentrum dat verrijst op een
van de laatste vrije kavels van het Tilburgse
industrieterrein Vossenberg. In Udenhout heeft
sporthal De Roomley een ingrijpende renovatie
ondergaan, waardoor het eveneens een hoogstandje
is op het gebied van duurzaamheid. En wat te denken
van de indrukwekkende facelift, inclusief uitbreiding,
die buurtwinkelcentrum De Gaard te Tuindorp-Oost
heeft gekregen, waarmee het helemaal klaar is voor
de toekomst.
Alle reden dus om het vakblad zittend naast je
zwembad, onder het genot van een drankje, op je
gemak door te bladeren.
Wij wensen je een hele fijne zomer toe en
verwelkomen je graag weer in september!
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Beveland Wonen • Goes

Voormalig Rabobank-pand
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transformeert tot duurzaam
kantoorgebouw

De nieuwe drie verdiepingen
hoge entreehal met vliesgevel
is een echte eyecatcher.
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Bij de verbouwing van het
kantoorgebouw van Beveland
Wonen is circulariteit het
uitgangspunt. Zoveel mogelijk
materialen uit het voormalige
Rabobank-pand krijgen een
tweede leven en er wordt rekening
gehouden met toekomstige
demontabiliteit. Cruciaal in zo’n
traject is het tijdsbestek, weet
hoofduitvoerder Arno de Rijder
inmiddels. “Met meer tijd hadden
we mogelijk nog meer materialen
kunnen hergebruiken.”

Deze zomer betrekt woningcorporatie
Beveland Wonen het nieuwe
kantoorgebouw aan de Livingstoneweg
in Goes, voorheen het kantoorgebouw
van de Rabobank. De bank zit daar nog
steeds, maar had niet meer het hele
gebouw nodig omdat het aantal
medewerkers flink is gekrompen. Het
pand is gesplitst en grondig verbouwd
om te kunnen voldoen aan de
functionele eisen van Beveland Wonen
en om het een eigen herkenbare

uitstraling te geven. Bouwbedrijf
Schrijver B.V. uit ’s Gravenpolder
realiseert dit project.

Open structuur
De grootste constructieve ingreep is de
nieuwe entreepartij, een echte

eyecatcher volgens De Rijder. “Het
bestaande pand was een gesloten
gebouw met veel kleine kamertjes.
Beveland Wonen wilde een open
uitstraling en een opvallende, duidelijke
entree. Die hebben we gecreëerd door
een oude gangzone eruit te halen en
daar een ruime, drie verdiepingen hoge
entreehal met vliesgevel te maken.

‘Het pand is nu gasloos en
met PV-panelen op het dak
en een warmtepomp vrijwel
energieneutraal’
Binnen hebben we de ruimte volledig
heringedeeld. De kleine kantoortjes
hebben plaatsgemaakt voor een open
structuur met veel licht en ruimte. Alle
installaties zijn aangepast en vernieuwd;
het pand is nu gasloos en met PVpanelen op het dak en een warmtepomp
vrijwel energieneutraal.”

Circulariteit als
uitgangspunt

Industriebouw • juli 2020 • 6

Het pand van Beveland Wonen
heeft een eigen herkenbare
uitstraling gekregen.
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Bouwbedrijf

Schrijver
‘S-GRAVENPOLDER

Bouwbedrijf

Krijger
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PUTTERSHOEK

WWW.BOUWGROEPSCHRIJVER.NL

SAMEN BOUWEN AAN
ZUID-WEST NEDERLAND

‘De doorlooptijd was slechts vijf maanden van opdracht tot
oplevering. Met meer tijd hadden we nog meer materialen kunnen
hergebruiken’

Circulair bouwen
Een wens van Beveland Wonen was
om zoveel mogelijk circulair te werk te
gaan. “Het gaat dan om materiaalkeuze,
nadenken over details en over
demontabiliteit. Samen met de architect
hebben we bepaald welke elementen
hergebruikt konden worden. Hiervan is
een logboek gemaakt door de architect.
Wij hebben als bouwkundig aannemer,
in samenwerking met de andere
bouwteamleden, een technische
beoordeling gedaan. Daarnaast is ook
een financiële afweging gemaakt; heeft
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het bijvoorbeeld wel zin om iets wat 20
jaar oud is en een levensduur van 30 jaar
heeft nog te hergebruiken?”

Korte doorlooptijd
Een groot deel van de materialen,
waaronder plafondplaten, kozijnen,
binnendeuren en vast meubilair, kon
worden hergebruikt. Meest opvallend
zijn de vloerdelen uit gesloopte
woningen, die een nieuw leven hebben
gekregen als gevelbekleding. De Rijder
denkt dat met meer voorbereidingstijd
nog meer bereikt had kunnen worden.

“De doorlooptijd was slechts vijf
maanden van opdracht tot oplevering.
Met meer tijd hadden we nog meer
materialen kunnen hergebruiken.”

Compliment voor hun
betrokkenheid en
samenwerking

Aandacht voor
circulair bouwen
Iets nieuw bouwen begint vaak bij iets ouds
slopen. Dat was ook bij de realisatie van het

nieuwe kantoor van woningstichting Beveland
Wonen in Goes het geval. Sturm en Dekker

sloopwerken BV, onderdeel van de Sinke Groep,

maakte met gedegen sloopwerk de weg vrij voor

de gedeeltelijke herbouw en een stuk uitbreiding
van het voormalige pand van de Rabobank.
“Bij sloopwerkzaamheden gaan wij altijd

zorgvuldig om met het verzamelen en opslaan van
materialen die kunnen worden hergebruikt. Bij

dit project was dat zelfs een harde eis vanuit de

opdrachtgever”, vertelt bedrijfsleider Jan de Voogd.
Recyclen

Zijn collega’s van Sturm en Dekker sloopwerken

BV uit Middelburg zorgden ervoor dat veel van het

sloopmateriaal weer een bestemming kreeg in het
nieuwe kantoor. “Denk aan binnenwanden, balies
en houten meubilair. Wat niet direct hier

toepasbaar was, krijgt via recyclen een tweede
leven.”
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De grote balie bij de receptie
is gemaakt van sloophout.

‘Het bestaande pand was een gesloten gebouw met veel kleine
kamertjes. Beveland Wonen wilde een open uitstraling en een
opvallende, duidelijke entree’
Industriebouw • juli 2020 • 10

Zelfdragende constructie
Een bouwwerk moet mooi, solide, veilig en duurzaam zijn en daarbij moeten alle wensen en eisen ook nog
eens binnen een bepaald budget gerealiseerd worden. De constructeurs van Archikon uit Goes weten wel
raad met dit soort vraagstukken.

“Wij hebben een hechte samenwerking met Beveland Wonen en wij kennen, vanuit eerdere verbouwingen,
ook het voormalige pand van de Rabobank in Goes bijzonder goed”, aldus de constructeur. “Dat gaf ons een
voorsprong toen architect Rothuizen met de vraag kwam om het nieuwe kantoor voor de woningstichting
constructief te begeleiden.”
De uitdaging

De grootste uitdaging zat voor ons in het ontwerpen en berekenen van een zelfdragende constructie voor het
transparante bouwvolume van het nieuwe entreegedeelte. De bestaande constructie van het

voormalige Rabobank-kantoor kon deze extra belastingen niet dragen. Wij zijn daar in samenwerking met de
architect en de uitvoerende partijen prima in geslaagd”, aldus hoofd van de afdeling Constructie Bas Oele.
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Ook in de
industriebouw
klinkt ons
sterke verhaal!
Hanse Staalbouw is gespecialiseerd in de bouw
van staalconstructies voor o.a. industrie en
utiliteit. Indien gewenst kunnen wij dit turn-key
voor u uitvoeren, van ontwerp tot oplevering.
Hanse Staalbouw is o.a. gecertificeerd volgens
de VCA**, NEN-EN 1090 en de ISO 3834-2 norm
en heeft ruime ervaring in fabricage en montage
van industrieprojecten, in binnen- en buitenland.

De Weel 13 • Nieuwerkerk • 0111 641 333 • www.hansestaalbouw.nl

hanse + staal een sterk verhaal

IJzersterk in turn-key bouwprojecten
Anders dan de bedrijfsnaam doet vermoeden richt Hanse Staalbouw BV zich al lang niet meer uitsluitend op het

produceren en monteren van staalconstructies. Het bedrijf uit Nieuwerkerk is door de jaren heen uitgegroeid tot
een modern bouwbedrijf dat zich bezighoudt met turn-key projecten in de utiliteitsbouw, agrarische bouw en

industriebouw. Ook bij de realisatie van het nieuwe kantoor van Beveland Wonen in Goes werd gebruik gemaakt
van de expertise van Hanse Staalbouw.

Adviseur Johan Flikweert was vanaf het eerste moment bij het project voor Beveland Wonen betrokken. Samen

met de architect, hoofdaannemer en de rest van het bouwteam dacht Johan namens Hanse Staalbouw mee over
de uitvoering en planning. “Wij produceerden en monteerden de nieuwe staalconstructie en hebben tevens

aanpassingen aan de bestaande constructie doorgevoerd. Daarnaast hebben wij alle stalen trappen geleverd.
Het in het zicht blijvend staal is voorzien van een coating.”
Strak en degelijk

Naast het staalwerk aan de binnenzijde verzorgde Hanse Staalbouw ook de gevelbekleding. “Die bestaat uit zware
geïsoleerde sandwichpanelen, afgewerkt met alucobond zetwerken. Dat geeft het kantoorpand een strakke en
degelijke uitstraling.”
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Slimme keuzes

Desondanks vindt hij dat het bouwteam een mooie prestatie heeft neergezet. “Door slimme keuzes te
maken, hebben we in korte tijd veel voor elkaar gekregen. Zo is het schilderwerk uitgevoerd door drie
bedrijven. Normaal gesproken concurrenten, maar nu werkten ze samen om de opleverdatum te halen.
Alle partijen verdienen een compliment voor hun betrokkenheid en samenwerking.”

Opvallend zijn de vloerdelen
uit gesloopte woningen, die een
nieuw leven hebben gekregen als
gevelbekleding.
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Lukasse
Dakbedekkingen gaat
voor duurzaam!
“Ons bedrijf is gespecialiseerd in platte daken. Dus
zowel nieuwbouw, reparatie, onderhoud als

renovatie van platte daken”, vertelt directeur

eigenaar Bram Lukasse. Zijn bedrijf uit Goes werkt
veelal aan industriële projecten en utiliteitsbouw.
Zij verzorgen ook al jarenlang service, onderhoud
en reparatie in opdracht van woningstichting
Beveland Wonen.
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Recent door ons uitgevoerde projecten:
Renovatie Gasthuis SVRZ 4.100 m2 Middelburg
Nieuwbouw 7.700 m2 Lamb Weston Kruiningen
Nieuwbouw 1.000 m2 Beveland Wonen te Goes
Renovatie Scheldebouw 3.100 m2 Middelburg

Het was dus niet vreemd dat Lukasse

Dakbedekkingen Goes BV als goede bekende van
Beveland Wonen bij de (ver)nieuwbouw van het

Renovatie en isolatie 33.000 m2 Firestone EPDM
i.c.m. zonnepanelen, de Ree Lisse

nieuwe kantoor van de woningstichting betrokken

Partner voor bouwers en beheerders

hoofdaannemer Bouwbedrijf Schrijver. “Wij

www.lukasse.nl

was. Ook vanwege de goede relatie met

hebben het bestaande platte dak gesloopt en
voorzien van nieuwe isolatie en Derbigum

dakbedekking. Dat heeft een bewezen levensduur
van maar liefst 40 jaar. Hoe duurzaam wil je het
hebben.”

EPDM folie

Daarnaast werd heel het platte dak van het

centrale nieuwe gedeelte eveneens voorzien van

Derbigum met een gedeeltelijke afwerking langs
de gevelaansluitingen met koud verlijmde EPDM
folie.
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Albert Plesmanweg 35 4 462 GC Goes

T (0113) 27 01 01 E info@lukasse.nl

Synto hergebruikt
zoveel mogelijk van
bestaande installatie
Installatiebedrijf Synto uit Goes kreeg de uitdagende

opdracht om bij de realisatie van het nieuwe kantoor

Synto is in alle markten thuis
Wij bieden comfort, veiligheid, functionaliteit
en energie-efficiëntie in iedere
woon- en werkomgeving. Of het nu gaat om
een industrieel complex of een zorginstelling,
een school- of kantoorgebouw of een
appartementencomplex.
Verrijn Stuartweg 17, 4462 GE Goes
tel. 0113 24 28 67 | KvK 22028860

voor woningstichting Beveland Wonen zoveel mogelijk
onderdelen van de bestaande technische installatie te
hergebruiken. En waar het voormalige pand van de
Rabobank nog een gasmeter had, daar moest het
nieuwe kantoor volledig gasloos worden.

Synto is een totaalinstallateur voor technische

installaties, waarbij de focus ligt op utiliteitsbouw en

industriële projecten. Het Zeeuwse bedrijf, waar ruim

50 mensen werkzaam zijn, is sinds eind 2019 onderdeel
van de landelijke technisch dienstverlener Unica. Bij
het gedeeltelijk verbouwen en stuk uitbreiding van

het nieuwe kantoor voor Beveland Wonen was circulair
bouwen een harde eis. “Naast het aanpassen van het

bestaande leidingwerk was het vervangen van de oude
cv-installatie door warmtepompen een flinke

operatie”, vertelt projectmanager Metin Yeral van
Synto. “In plaats van radiatoren wordt het hele
kantoorpand nu verwarmd en gekoeld via

vloerverwarming en een luchtbehandelingskast
met inductie units. De combinatie van lucht- en

vloerverwarming/-koeling voor klimaatbeheersing
passen wij tegenwoordig veelvuldig toe bij

utiliteitsbouw en industriële bouwprojecten.
Trots

Binnen dit project is gezocht naar alle technisch

toepasbare mogelijkheden binnen de beschikbare
budgettaire ruimte. We zijn trots op wat we
gerealiseerd hebben met ons ontwerp- en
montageteam,” stelt Metin.
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‘Een groot deel van de materialen, waaronder plafondplaten,
kozijnen, binnendeuren en vast meubilair, kon worden hergebruikt’

De kleine kantoortjes hebben
plaatsgemaakt voor een open
structuur met veel licht en ruimte.
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Goetheer & Huissoon BV combineert twee disciplines
in één bedrijf. Deze combinatie van bouwbedrijf en
Interieurbouw maakt van ons een veelzijdige
partner voor uiteenlopende bouw- en verbouwprojecten

Biezelingseweg 2A
4421 KN Kapelle-Biezelinge
T: 0113-333040
E: info@goetheer-huissoon.nl
W: www.goetheer-huissoon.nl

G&H leverde het maatwer k interieur
voor Beveland Wonen

‘Wij geven interieurbouw graag iets extra’s’
Vanuit hun grote expertise als maatwerkspecialist op het gebied van interieurbouw maakt Goetheer & Huissoon
BV uit Kapelle van elk interieur iets bijzonders. Zo had het bedrijf van Matjan Minnaard ook een groot aandeel in
het stijlvolle interieur van het nieuwe kantoor van Beveland Wonen in Goes.

De klus in opdracht van hoofdaannemer Bouwbedrijf Schrijver begon voor de Zeeuwse interieurbouwer met

het demonteren van het oude interieur in het voormalige kantoor van de Rabobank. “We hebben een gedeelte

daarvan hergebruikt bij de inrichting van het prachtig verbouwde kantoorpand”, aldus Minnaard. “Voor andere

stijlelementen in het interieur hebben wij hout gebruikt dat afkomstig is van woningen van Beveland Wonen die

recent gesloopt zijn. Dat is voor zo’n woningstichting natuurlijk het summum op het gebied van duurzaamheid en
circulair bouwen en verbouwen door hergebruik van eigen materialen.”
Eyecatcher

Het meest trots is zijn bedrijf op de grote balie bij de receptie. “Die is gemaakt van sloophout. Wij hebben daar
aan de voorzijde het logo van Beveland Wonen met onze CNC (computergestuurde) freesbank uitgefreesd. De
steeds van kleur wisselende verlichting zorgt voor een stijlvol en speels effect. Echt een eyecatcher.”
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ramen & deuren schuifsystemen vliesgevels vouwwanden

Achterhoeksestraat 57a | 4715 BD Rucphen | T: 0165-543926

Sterk in specialistische gevelbouw
Een in het oog springend onderdeel van de verbouwing van het kantoorpand waarin Beveland Wonen zich gaat
vestigen, is de nieuwe aluminium vliesgevel. Deze verbindt twee gebouwdelen met elkaar en vormt de nieuwe
entree. Gevelleverancier Komal B.V. uit Rucphen levert en monteert deze Aluprof vliesgevel (RAL 7016 pre anno)
inclusief automatische schuifdeuren en vervangt tevens een aantal kozijnen.

Volgens bedrijfsleider Antoine Ligt is het een opmerkelijk soepel verlopend project. “Het is in ons werk altijd de
vraag of het past. Gevelbouw is tot op de millimeter nauwkeurig werken. We zijn afhankelijk van de maten die

de aannemer aan ons doorgeeft. Hoe secuurder, hoe beter. Met bouwbedrijf Schrijver verloopt die samenwerking
heel prettig.”

Kwaliteit en vakmanschap

Ligt is de tweede generatie die werkzaam is in het familiebedrijf, dat ruim 35 jaar geleden werd opgericht door zijn
vader Jaap Ligt. Kwaliteit en vakmanschap staan er hoog in het vaandel. Alle producten worden in de eigen fabriek
geproduceerd en er worden hoge eisen gesteld aan de montage. “Voor het meer specialistische gevelwerk kun je
bij ons terecht. Ook grotere projecten kunnen we aan, dankzij onze slimme planning en deels geautomatiseerd
werken.”
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‘Samen met de architect hebben we bepaald welke elementen
hergebruikt konden worden. Hiervan is een logboek gemaakt door
de architect’

Het bestaande platte dak
is gesloopt en voorzien
van nieuwe isolatie en
Derbigum dakbedekking.

Industriebouw • juli 2020 • 19

Beveland Wonen • Goes

Op de muren prijken
prachtige levensgrote
foto’s van o.a. zee en
landschappen.

Wij denken met u mee
Totaal projectinrichter
TMC Project | Scottweg 14 | 4462 GS Goes | T:0113 22 41 46

Loose-lay vloeren
Voor het nieuwe kantoor van woningstichting Beveland Wonen in Goes verzorgden de projectinrichters van TMC

Project de complete vloerafwerking. “Verdeeld over drie verdiepingen ging het om zo’n 2.500 m2 vloeroppervlak”,
aldus Frans-Jan Witte. “Er is een combinatie gemaakt van tapijttegels en Loose-Lay PVC van Tarkett. Beiden liggen
in de antislip in plaats van volledig verlijmd. Hierdoor blijft de vloerbedekking altijd opneembaar.”

TMC Project uit Goes is gespecialiseerd in totaalinrichting van niet-particuliere gebouwen, zoals kantoren,

scholen, zorginstellingen en openbare ruimten. “Voor ons was dit project voor Beveland Wonen dus echt een

thuiswedstrijd. Waar wij anders vaak de complete projectinrichting voor onze rekening nemen, daar beperkte
zich dat in dit kantoor tot de afwerking van alle vloeren.”
Maatwerkoplossing

“Het circulaire en duurzame aspect was ook hierbij essentieel. Vandaar dat er gewerkt is met materialen die

deels vervaardigd zijn uit gerecycled materiaal en die aan het einde van de levensduur eenvoudig verwijderd en
hergebruikt of gerecycled kunnen worden. Beveland Wonen was dus erg blij met de maatwerkoplossing die wij
boden.”
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Circa driekwart van de
elektrotechnische installatie is
vernieuwd, met hergebruik van
zo veel mogelijk materialen.
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Beveland Wonen • Goes

Door toegevoegde
waarde de beste keus!
Industriële automatisering
Elektro
Beveiliging
Telecom
IT
Beheer

Werrilaan 8 | 4453 CC ‘s-Heerenhoek
T 0113 - 35 24 40 | E info@paree.nl

Paree B.V. Elektro - Telecom is door toegevoegde
waarde de beste keus
Je hebt een ouder kantoorpand dat gedeeltelijk verbouwd wordt en waar tevens een compleet nieuw stuk aan

wordt gezet. Daarnaast stelt de opdrachtgever als eis dat er zoveel mogelijk van de bestaande elektrotechnischeen beveiligingsinstallatie hergebruikt dienen te worden. Het team van Paree B.V. Elektro-Telecom uit

’s-Heerenhoek wist zich wel raad met deze uitdagende opdracht. Projectleider Rens Wondergem en zijn collega’s
voldeden aan alle uitgangspunten van woningstichting Beveland Wonen.

Paree B.V. is al jarenlang gespecialiseerd in complete elektrotechnische installaties voor utiliteitsbouw en

industriële projecten. Daaronder valt tevens de brandmeldinstallatie, inbraakbeveiliging, toegangscontrole,

camerabeveiliging en het datanetwerk. Ook bij de transformatie van het voormalige kantoor van de Rabobank
in Goes tot een modern nieuw kantoor voor Beveland Wonen werd een beroep op de expertise van Paree B.V.
gedaan. “Wij kenden het oorspronkelijke gebouw al van eerdere verbouwingen. Circa driekwart van de
elektrotechnische installatie is door ons vernieuwd. Waaronder een nieuwe hoofdaansluiting en een

uitgebreidere groepenkast. Dit in verband met de nieuwe warmtepompen en zonnepanelen waarmee het

moderne kantoor is uitgerust”, vertelt de projectleider. Veel bekabeling is hergebruikt. Omwille van de beoogde
energiebesparing is het hele pand voorzien van LED-verlichting. “Ook dat hoort bij circulair bouwen”, stelt
Wondergem.
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Opdrachtgever
Beveland Wonen, Goes

Gevel
Komal BV, Rucphen

Dakbedekking
Lukasse Dakbedekkingen Goes BV, Goes

Constructeur
Archikon, Goes

Interieurbouw
Goetheer & Huissoon BV, Kapelle

Architect
Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen BV, Middelburg

Staalbouw
Hanse Staalbouw BV, Nieuwerkerk

E-installateur
Paree BV Elektro-Telecom,
‘s-Heerenhoek

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Schrijver B.V.,
‘s-Gravenpolder
Technische installaties
Synto Installatiebedrijf Goes BV, Goes

Sloopwerkzaamheden
Sturm en Dekker Sloopwerken BV,
Middelburg
Complete vloerafwerking
TMC Project, Goes

Bouwprogramma
Bouwen kantoor Beveland Wonen aan
de Livingstoneweg
Bouwperiode
Februari 202o – juli 2020
Bruto vloeroppervlakte
3.000 m2
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Hordijk Verpakkingen • Zaandam

Hordijk Verpakkingen neemt

Bijzonder is het uitkragende
kantoorvolume aan de
zuidoosthoek van het pand,
pal langs de kanaalkade.
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nieuwe productielocatie in gebruik
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Hordijk Verpakkingen • Zaandam
Op 4 juni j.l. vond de oplevering
plaats van de nieuwe
productielocatie van Hordijk
Verpakkingen aan de Daalderweg
in Zaandam. Het Zaanse bedrijf,
marktleider in kunststof
verpakkingen voor (verse)
voedingsmiddelen, vergroot
hiermee haar capaciteit voor
folieproductie en thermovormen.
Duurzaamheid is een kernbegrip
voor Hordijk en dat is terug te zien
in de nieuwbouw, die gasloos en
energiezuinig is ontworpen.
Met 1,7 miljard verpakkingen per jaar
is Hordijk Verpakkingen marktleider
in kunststof verpakkingen voor (verse)
voedingsmiddelen. Gesneden groenten,
vlees- en viswaren, tapas, noten, verse
kruiden etc. zitten in de meeste gevallen
in een verpakking van Hordijk. Het
internationaal opererende bedrijf maakt
een sterke groei door en had dringend
behoefte aan uitbreiding. Een geschikte
locatie werd gevonden aan de
Daalderweg, tegenover de bestaande
productielocatie van het Zaanse
verpakkingsbedrijf.

‘Duurzaamheid is een
kernbegrip voor Hordijk en
dat is terug te zien in de
nieuwbouw’
Ontzorgen
Medio juli 2019 werd door bouwbedrijf
Heembouw gestart met de bouw van
het nieuwe bedrijfspand, bestaande uit
22.500 m2 productiehal en 1.300 m2
kantoor. Hordijk Verpakkingen koos naar
eigen zeggen voor Heembouw vanwege
hun vermogen om een opdrachtgever in
het hele proces te ontzorgen, van
schetsontwerp tot omgevingsvergunning, en hun werkwijze die voor
een snelle realisatie van het project
zorgt. Heembouw Architecten, het
inhouse architectenbureau, ontwierp een
gebouw met een stoere, no-nonsense
uitstraling. De felrode kleuraccenten
contrasteren mooi met het zwartgrijze
volume. Bijzonder is het uitkragende
kantoorvolume aan de zuidoosthoek van
het pand, pal langs de kanaalkade. Om
deze overkapping te realiseren, zijn grote
zwarte schoren aangebracht.
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Het nieuwe bedrijfspand
bestaat uit 22.500 m2
productiehal en 1.300 m2
kantoor.
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Hordijk Verpakkingen • Zaandam

De klimaatinstallatie in het kantoorpand
bestaat uit een VRF-systeem in combinatie
met randstrook vloerverwarming.

‘Frisse fabriek’ dankzij uitgekiende klimatisering
Bij de productie van kunststof
verpakkingen komt veel warmte vrij.
Zeker in een hete zomer zorgt dat
voor een onaangenaam werkklimaat
en neemt de kans op machine-uitval
toe. Klimaatbeheersing is dan ook
een belangrijk aandachtspunt voor de
nieuwe productielocatie van Hordijk
Verpakkingen in Zaandam.
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‘Hordijk heeft voor Colt gekozen omdat de energievriendelijke
adiabatische koeling met behulp van CoolStreams een goed
werkklimaat mogelijk maakt in onze productielocaties met een
grote interne warmtelast.’

Doordat Colt International B.V. al tien
jaar betrokken is bij de klimatisering van
de bestaande productielocaties van het
verpakkingsbedrijf, was het voor hen
relatief eenvoudig om de juiste
invulling van de uitgangspunten voor de
nieuwbouw te bepalen. “De processen
en bijbehorende kengetallen waren al bij
ons bekend”, aldus technisch adviseur
Gerton Oost. “Doordat we vroeg in het
traject aan tafel zaten, konden we de
beste posities voor de installaties kiezen,
waardoor Hordijk er straks meer profijt
van heeft. Ook zorgt die vroege
betrokkenheid voor efficiëntie qua
nieuwbouw. Zo kon bijvoorbeeld de
staalconstructeur meteen rekening
houden met de benodigde sparingen.”

“Het begint met goed luisteren naar de
klant en begrijpen wat het productieproces inhoudt. Daarna gaan we zelf
meten wat er in een bedrijf gebeurt. Dat
vormt het uitgangspunt voor een maatwerkoplossing. Goede ventilatie gecombineerd met adiabatische koeling vormt
de basis van een frisse fabriek. Frisse
lucht levert veel op; mensen werken met
meer plezier, het ziekteverzuim wordt
lager, er worden minder fouten gemaakt

en de veiligheid in een fabriek neemt
toe.”

Frisse Fabriek certificaat
Onlangs is Hordijk Verpakkingen
gecertificeerd met het Frisse Fabriek
certificaat, uitgereikt door Colt. Fabrieken en/of productiehallen die voldoen
aan kwaliteitsnormen op het gebied van
temperatuur, ventilatie en schone lucht
komen hiervoor in aanmerking.

Colt International kan van elke productielocatie
een ‘frisse fabriek’ maken

Adiabatische koeling
Colt International adviseerde een
oplossing die zowel het warmteprobleem
verhelpt als relatief laag in energiekosten is. Deze oplossing bestaat uit
adiabatische koeling met CoolStream
units en natuurlijke afvoer. Adiabatische
koeling is een natuurlijk koelsysteem op
basis van verdamping van water
waardoor warmte wordt onttrokken aan
de buitenluchttoevoer. Circa tien
CoolStream units op het dak van de
fabriek zuigen buitenlucht aan en voeren
die gekoeld binnen. “We blazen lucht
in die acht tot tien graden koeler is dan
de buitenlucht. Zo is het zelfs op hete
zomerdagen aangenaam koel binnen.”

Maatwerkoplossing
Colt International kan van elke
productielocatie een ‘frisse fabriek’
maken. Oost licht dit door Colt
geïntroduceerde concept als volgt toe:
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Hordijk Verpakkingen • Zaandam
Economisch én duurzaam
Het pand is opgetrokken uit een 836 ton
zware staalconstructie met kanaalplaatvloeren. De 22.500 m2 grote vloer,
uitgevoerd met een traditionele
wapening, is door bedrijfs- en
industrievloerenspecialist Van Berlo
gerealiseerd op 5.000 mini vibropalen.
Een opvallend aspect is het constructieve
onderscheid in de productiehal tussen
het productiegedeelte en het
distributiedeel. In het productiegedeelte
staan de kolommen twee keer zo ver uit
elkaar als in het distributiedeel. Op die

Duurzaamheid en maatschappelijk
verantwoord ondernemen staan bij
Hordijk Verpakkingen hoog in het
vaandel.
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manier is zo economisch en duurzaam
mogelijk gebouwd. De nieuwe
productielocatie is met de tegenover
gelegen bestaande fabriek verbonden via
een ondergrondse verbinding van
leidingen voor lucht, water, stroom en
data.

6.000 PV-panelen
Duurzaamheid en maatschappelijk
verantwoord ondernemen staan bij
Hordijk Verpakkingen hoog in het
vaandel. Zo streeft het bedrijf ernaar om
in de nabije toekomst biobased verpak-

kingen te maken en deze na gebruik te
recyclen tot nieuwe verpakkingen. Bij die
ambitie past een duurzaam bedrijfspand.
De nieuwbouw heeft geen gasaansluiting en de 100% groene stroom komt van
circa 6.000 PV-panelen. De klimaatinstallatie in het kantoorpand bestaat uit een
VRF-systeem in combinatie met randstrook vloerverwarming. De hal is in zijn
geheel voorzien van vloerverwarming.
De warmte- en koudeopwekking wordt
gedaan door middel van een tweepijpswarmtepomp.

Er is gekozen voor een
duurzaam ontwerp, het
nieuwe gebouw is gasloos
en energiezuinig.

Opdrachtgever
Hordijk Holding BV, Delft

Constructeur
Pelecon, Gouda

Bouwprogramma
Nieuwbouw bedrijfshal met kantoren

Architect
Heembouw Architecten,
Roelofarendsveen

E- en W-installateur
Vink Installatie Groep BV,
Roelofarendsveen

Bouwperiode
Juni 2019 – juni 2020

Hoofdaannemer
Heembouw bedrijfsruimten West,
Roelofarendsveen

Sprinklerinstallatie
Aqua + Sprinklersystemen BV, Goor

Bruto vloeroppervlakte
23.800 m2

Klimaattechniek
Colt International B.V., Cuijk

Industriebouw • juli 2020 • 31

Dr. Knippenbergcollege • Helmond

Nieuw onderkomen voor
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Dr. Knippenbergcollege
in Helmond

Een impressie van hoe het
nieuwe onderkomen van
de Knip er medio 2021 uit
zal zien.
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Dr. Knippenbergcollege • Helmond
Naast de school komt ook
een nieuw stadion voor
voetbalclub Helmond Sport.

Medio 2021 betrekt het Helmondse Dr. Knippenbergcollege een nieuw onderkomen op de multifunctionele
Sport- en Beleefcampus De Braak. Het is de bedoeling dat er - behalve de middelbare school voor mavo, havo en
vwo - ook een nieuw stadion voor voetbalclub Helmond Sport komt op de campus, naast andere voorzieningen
als de Praktijkschool Helmond, een topsporthal, gymzalen, fitness en sportvelden. Het nieuwe schoolgebouw
biedt straks plaats aan 1.700 leerlingen.
Architectenbureau RoosRos Architects
uit Oud-Beijerland ontwierp in opdracht
van de Vereniging Ons Middelbaar
Onderwijs (OMO) de OMO Scholengroep
Helmond een markant, functioneel en
toekomstgericht gebouw, met drie
vleugels die samenkomen in een
centrale hal. De hal, met een hoge vide,
is de centrale ontmoetingsplek van de
school. In de vleugels is ruimte voor
klaslokalen, werkpleinen, ateliers,
leerlabs, een auditorium en diverse
andere functies. De drie ruimten die
buiten tussen de vleugels ontstaan,
worden benut als entreeplein, fietsen-
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stalling en groene recreatieruimte. Vanaf
de eerste verdieping is er via een talud
een verbinding met de naastgelegen
sportvelden.

‘Het nieuwe schoolgebouw
biedt straks plaats aan
1.700 leerlingen’
Flexibele constructie
Het Rotterdamse bureau IMd
Raadgevende Ingenieurs is de constructeur van het gebouw. IMd ontwierp een

betonnen skelet van kolommen, balken
en vloeren, waardoor de binnenruimte
vrij in te delen is. Die flexibiliteit is
welkom, omdat de ervaring leert dat de
visie op onderwijs regelmatig verandert,
en daarmee ook de behoefte aan grotere
of juist kleinere lokalen. De imposante
centrale hal krijgt een stalen dak, dat
afdraagt op slechts drie kolommen.

Markant, functioneel én
toekomstgericht

Frisse School
De nieuwe Knip, zoals de school in de
volksmond genoemd wordt, voldoet
aan de eisen voor het predikaat ‘Frisse
School’, met een gezond binnenklimaat
en een laag energieverbruik. Het
gebouw wordt bijna gasloos; er zijn wel
gasgestookte cv-ketels, maar die worden
alleen als extra verwarming ingezet bij
extreme kou. Ook de buitenruimte, met

veel groen, zal bijdragen aan een
positieve beleving van de scholieren.

Domper
Een domper voor het Knippenbergcollege zijn de problemen die ontstaan
zijn rondom de bouw van het nieuwe
stadion voor voetbalclub Helmond Sport,
dat het kloppende hart van de sport- en
beleefcampus zou moeten worden. De in

financieel zwaar weer verkerende club
was al niet blij met het ontwerp voor dat
stadion, maar is nu vanwege de
corona-crisis naar eigen zeggen niet in
staat de afgesproken eigen bijdrage van
anderhalf miljoen euro te betalen. Alle
partijen werken naarstig aan een
oplossing, de bouw van de nieuwe Knip
loopt echter geen gevaar.

Constructeur IMd ontwierp een
flexibele constructie, waardoor de
binnenruimte vrij in te delen is.

Opdrachtgever
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
(OMO), Tilburg

Constructeur
IMd Raadgevende Ingenieurs,
Rotterdam

Architect
RoosRos Architecten, Oud-Beijerland

Hoofdaannemer
Heerkens van Bavel Bouw BV, Tilburg

Installatietechnisch adviseru
De Blaay-van den Bogaard
Raadgevende Ingenieurs BV, Capelle
aan den IJssel

E-installateur
Hoppenbrouwers Techniek, Roosendaal
S- en W-installateur
Megens Installaties, Druten

Bouwprogramma
School waarin klaslokalen, werkpleinen,
ateliers, leerlabs, auditorium en tal van
andere functies t.b.v. het Dr. Knippenbergcollege
Bouwperiode
Januari 2020 – april 2021
Bruto vloeroppervlakte
9.283 m2
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Dr. Knippenbergcollege • Helmond

Dr. Knippenbergcollege wordt een Frisse School
Megens Installaties uit Druten verzorgt de werktuigbouwkundige installaties voor het nieuwe

onderkomen van het Dr. Knippenbergcollege in Helmond. De opdracht omvat het loodgieterswerk

(riolering, koud- en warmtapwater en gasinstallatie), de HVAC installaties (verwarming, ventilatie en

koeling) en de meet- en regeltechniek voor de installaties. De installaties zijn door Megens Installaties

ontworpen volgens het concept van Frisse Scholen. Technisch directeur Armand van Andel legt uit wat dat
inhoudt.

“Frisse Scholen klinkt misschien een beetje als een goede luchtverversing”, begint hij, “maar het gaat veel
verder dan dat. Een Frisse School heeft een laag energieverbruik en een gezond binnenmilieu met

betrekking tot luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid. Daarmee zorgen Frisse Scholen voor

een lager energieverbruik, minder CO2-uitstoot en een lager verbruik van fossiele brandstoffen. In het Dr.
Knippenbergcollege komen bijvoorbeeld wel gasgestookte cv-ketels, maar die worden alleen ingezet als

het echt koud is, om pieken op te vangen. Voor de reguliere verwarming en ook voor de koeling zijn twee
luchtwater warmtepompen voorzien, die staan opgesteld op het dak.”
Klimaatplafonds

De luchtkwaliteit en het comfort worden geregeld via een intelligent ventilatiesysteem. “Druk bezette

lokalen hebben een grote behoefte aan ventilatie. Is een lokaal bijvoorbeeld maar half gevuld, dan is die

behoefte lager. Het systeem dat wij installeren meet de bezettingsgraad via het CO2-gehalte van de lucht

en past de ventilatie daar op aan. Ook wordt rekening gehouden met de functie van een ruimte. Zo zal een
leslokaal een hogere ventilatiebehoefte hebben dan een lerarenkamer of kantoor.” Er wordt grotendeels

gebruik gemaakt van hybride-klimaatplafonds. Deze verzorgen de luchtverversing alsook de verwarming
en koeling. Tevens is de verlichting in deze plafonds geïntegreerd. De regeltechniek en het Gebouw

Beheer Systeem verzorgt Megens Installaties zelf. “Wij zijn ruim 15 jaar Priva partner, waardoor we met
onze eigen meet- en regeltechniek afdeling de software schrijven en ook alles monteren en in bedrijf
stellen. De centrale installaties, maar ook de ruimteregelingen worden middels het Priva-systeem

aangestuurd en gemonitord. Ruimtes worden geregeld op temperatuur en CO2 gehalte, om de exacte

behoefte op te wekken en te leveren in de ruimte waar die behoefte is. Het GBS systeem is op afstand te
beheren en monitoren.”
Prefab

Het werk verloopt volgens Van Andel voorspoedig. “Doordat we de hele installatie zelf verzorgen, kunnen
we veel onderdelen prefabriceren in onze eigen werkplaats. Dat bevordert de bouwsnelheid en -kwaliteit

enorm. Bovendien is de samenwerking met de andere partijen, zowel de bouwkundige als de elektrotechnische, uitstekend.”
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DC Prologis 2 • Waalwijk

Distributiecentrum DC2
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van Prologis is milieuén mensvriendelijk

DC2 heeft een oppervlakte
van circa 51.000 m2,
verdeeld over drie hallen.
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DC Prologis 2 • Waalwijk
Het vooraanzicht van DC2.
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Vastgoedbedrijf Prologis is druk
bezig met de ontwikkeling
van een nieuw logistiek park
op bedrijventerrein Haven 8 in
Waalwijk. Ze hadden hier al een
distributiefaciliteit van 60.000 m2.
In 2017 sloten ze een overeenkomst
met de gemeente voor de
ontwikkeling van nog eens 150.000
m2. In 2019 werd unit A van DC2
opgeleverd, een mooi voorbeeld
van de voor Prologis kenmerkende
duurzame manier van bouwen.
DC2 heeft een oppervlakte van circa
51.000 m2, verdeeld over drie
verschillende hallen (units) met een
vrije hoogte van 12,2 meter en inclusief
kantoorruimte (per unit). ASK Romein is
de hoofdaannemer van het project. DC2
unit A is al gerealiseerd en momenteel
in gebruik door huurder Ingram Micro.
Units B en C worden gebouwd zodra er
huurders zijn gevonden. Unit A beslaat
circa 13.000 m2, inclusief circa 500
m2 aan o.a. open kantoorruimte met
flexibele indelingsopties, kitchenette en
receptie.

‘Op deze manier is het
bedrijf in staat om te
voldoen aan de grote vraag
naar logistieke ruimte’
Voortrekkersrol op het gebied van
duurzaamheid
Prologis vervult een voortrekkersrol als
het gaat om duurzaamheid; in al haar
projecten, ook bij DC2, neemt dit een
belangrijke plek in. Begin 2020 is de onderneming nog uitgeroepen tot Top Real
Estate Company op de Global 100 Most
Sustainable Corporations in the World
List 2020. Het is alweer de elfde keer dat
Prologis genoemd wordt in de Global
100; deze keer bezet het bedrijf de zesde
plaats onder Amerikaanse bedrijven en
de zesentwintigste plaats wereldwijd.
“We passen de BREEAM-beoordelingsmethode toe om de duurzaamheidsprestaties van onze gebouwen te meten”,
aldus Sander Breugelmans, VP Country
Manager Prologis Benelux in een
nieuwsbericht op www.prologis.nl. “Ook
werken we met energiezuinige
verlichting en zonnepanelen. We streven
er bovendien naar prettige, gezonde
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DC Prologis 2 • Waalwijk

Een duurzame én gezonde werkomgeving
Zuid-Nederlands Installatiebedrijf (ZNI) uit Berkel-Enschot werkt al langer samen met industrieel vastgoed-

ontwikkelaar Prologis en bouwkundig aannemer ASK Romein bij projecten in Zuid-Nederland. Voor distributie-

centrum 2 (DC2) op Prologis Park Waalwijk verzorgden zij alle w-installaties, van sanitair tot verwarming, koeling
en ventilatie.

In een ‘functional description’ gaf Prologis aan, aan welke eisen de installaties moesten voldoen. “Om te zorgen

dat het pand voldoet aan de gewenste BREEAM Very Good certificering hebben we verschillende voorzieningen

geïnstalleerd”, vertelt Fred Reniers van ZNI. “O.a. automatische toiletspoeling (middels sensoren), energiebespa-

rende donkerstralers die juist in warehouses als deze zorgen voor een hoog rendement, veel comfort en een lage

NOx-uitstoot, en een energiemonitoringsysteem waarmee het energieverbruik per afdeling en per bouwlaag kan

worden bijgehouden. Het regenwater wordt opgevangen in een bassin zodat het kan worden hergebruikt voor het

doorspoelen van het toilet.”
WELL certificering

“Het gebouw beschikt tevens over diverse WELL features, wat betekent dat het medewerkers een gezonde werk-

omgeving biedt. Op verschillende plekken in het gebouw heb je groene wanden, wij hebben zorggedragen voor de
afvoer en de sproeivoorzieningen. Daarnaast hebben we in het pand een aantal Join The Pipe drinkwatertappun-

ten gerealiseerd. Samen met WELL adviseur M3E hebben we bovendien op basis van CO2 berekeningen de ventilatie voor specifieke ruimtes aangepast. Zo is het voor iedereen een aangename plek om te vertoeven!”
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werkomgevingen te creëren door middel
van de WELL-norm.” DC2 unit A voldoet
aan het certificaat BREEAM very good
en aan een Well Building-certificering.
Ongetwijfeld zullen ook units B en C hier
in de toekomst aan voldoen.

‘Prologis vervult een
voortrekkersrol als het
gaat om duurzaamheid’
Groeipotentie
Het logistieke park van Prologis in
Waalwijk omvat naast DC2 tevens DC4,
een complex van in totaal 46.725 m2
verdeeld over drie units. Daarnaast is
DC3 in ontwikkeling, een distributiecentrum van 26.000 m2 dat bestaat uit
twee units. Naar verwachting zal dit
medio 2020 worden opgeleverd. Daarmee beslaat de portfolio van Prologis in
Waalwijk 100.000 m2, met de potentie
om te groeien tot 210.000 m2. Op deze
manier is het bedrijf in staat om ook
in de toekomst te voldoen aan de grote
vraag naar logistieke ruimtes in de regio
Waalwijk-Tilburg, vanuit zowel nationale
als internationale ondernemingen. Met
name de nabijheid van de A-59, scheepsvrachtterminals en havensteden als
Antwerpen en Rotterdam maken het een
zeer gewilde locatie.

BREEAM very good
en Well Buildingcertificering

Unit A van DC2 is exemplarisch
voor de voor Prologis kenmerkende
duurzame manier van bouwen.

Opdrachtgever
Prologis Benelux, Amsterdam

Hoofdaannemer
ASK Romein, Roosendaal

Adviseur BREEAM
M3E Groep, Breda

E-installateur
Bras-Electro, Oss

Architect
Johan de Vries Architect, Willemstad

W-installateur
Zuid-Nederlands Installatiebedrijf,
Berkel-Enschot

Bouwprogramma
Distributiecentrum inclusief kantoor
(3 units).
Bouwperiode
Oktober 2018 – september 2019 (unit A)
Bruto vloeroppervlakte
51.000 m2 (unit A circa 13.000 m2)
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Splinternieuw bedrijfspaviljoen
Triple Q op Papendorp

De buitenkant van het pand bestaat
uit metselwerk, met daartussen
witte stroken uitgevoerd in Travertin
natuursteen.
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Tekst: Astrid Berkhout
Foto’s: Maarssen Groep

Q1, Q2 en straks Q3
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Een loopbrugconstructie
verbindt Q1 met Q2.

In 2010 is de Maarssen Groep gestart met de nieuwbouwontwikkeling Triple Q op een zichtlocatie op
kantorenpark Papendorp te Utrecht. Het ontwerp is afkomstig van Vera Yanovshtchinsky Architecten en omvat
drie kantoorpaviljoens. Q2 is in 2011 reeds opgeleverd maar de financiële crisis gooide roet in het eten voor
de rest van het plan. Met enige vertraging werd Q1 onlangs dan toch gerealiseerd. Bouwbedrijf Wessels Zeist
fungeerde wederom als hoofdaannemer.
De drie kantoren lopen op in hoogte: Q1
telt drie bouwlagen, Q2 vier bouwlagen
en Q3 zal vijf bouwlagen omvatten. De
kleurschakering van de gevels is ook
verschillend. “De buitenkant van alle drie
de panden bestaat uit metselwerk, met
daartussen witte stroken uitgevoerd in
Travertin natuursteen”, vertelt Herman
Hendriks, projectleider bij Wessels Zeist.

“Voor Q1 is echter gekozen voor de
meest lichte sortering stenen, voor Q2 en
Q3 wordt het steeds net iets donkerder.
Dat geeft een heel mooi effect.”

Onderdeel van het landschap
Triple Q1 is drie bouwlagen hoog en in
totaal circa 2.300 m2 groot (begane grond
300 m2, beide verdiepingen 2.000 m2).

De formele entree bevindt zich op de
eerste verdieping. Onder het paviljoen is
parkeergelegenheid gecreëerd, die wordt
aan het zicht onttrokken door een
overkraging en het omringende glooiende landschap. “Op de begane grond vind
je een fitnesszaal voor het personeel, een
lift, sanitaire voorzieningen, een
technische ruimte (met WKO-installatie)

‘De drie kantoren lopen op in hoogte: Q1 telt drie bouwlagen,
Q2 vier bouwlagen en Q3 zal vijf bouwlagen omvatten’
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en een trafostation. De kantoren
bevinden zich op de eerste en tweede
verdieping. Wij hebben deze als grote
open ruimte opgeleverd. Huurder IG&H,
die ook al Q2 in gebruik heeft, heeft zelf
gezorgd voor de inrichting.”

Iedere bouw is anders
“Qua constructie is gekozen voor een
combinatie van prefab beton en kanaalplaatvloeren. Daarbij hebben we wel
geleerd van onze ervaringen met Q2.
Wat dat betreft is iedere bouw anders.

Bij Q1 hebben we bijvoorbeeld de balken
minder hoog gemaakt zodat we meer
speling hadden in de details en hebben
we net wat meer wapening aangebracht.
De prefab betonnen elementen werden
ook op een andere manier aangeleverd
zodat deze direct vanaf de vrachtwagen
naar de plaats van bestemming konden
worden gebracht, zonder deze eerst te
hoeven draaien. Dat bespaarde veel tijd.
Het is prettig om al in een vroegtijdig
stadium te kunnen meedenken, daar
bewijzen wij onze meerwaarde.”

Laadpalen
Wessels Zeist heeft tevens zes laadpalen
geplaatst voor elektrische auto’s. “IG&H
breidt dit aantal verder uit, daarnaast
installeren zij nog zonnepanelen op het
dak. Om dit allemaal mogelijk te maken,
hebben we het trafostation van 600 KVA
dat we al in 2011 hadden neergezet,
moeten vervangen door een exemplaar
van 1.000 KVA.”

Soepele samenwerking
Het bouwproces is soepel verlopen, in goede samenwerking met alle betrokken partijen. “Zeker bij wat kleinere
projecten als deze is het altijd lastiger om vertragingen op te vangen maar al met al hebben we samen echt iets
moois neergezet. Hopelijk wordt er snel een huurder gevonden voor Q3, dan kunnen we daar in volle vaart mee
aan de slag!”

Onder het paviljoen
is parkeergelegenheid
gecreëerd.
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www.vaneestaal.nl

STAAL TOTAAL.
DAT IS ONS
VERHAAL!

Van Ee is toonaangevend in staal. Staal totaal, dat is ons verhaal. Totaal in
expertise, totaal in het creëren van mogelijkheden en totaal in het maken
staalconstructies, trappen, balustrades, bruggen en specials in staal. Het liefst
in co-creatie met de opdrachtgever. Dan kunnen wij vanaf het idee meedenken
om het bouwproces zo optimaal mogelijk in te richten. Daar ligt onze kracht.
Door het toenemende aantal opdrachten, zoeken wij nieuwe medewerkers die
aan onze mooie projecten willen werken. Wil jij meer info over deze vacatures?
Bel dan met Martijn van Ee op 06-22961171 of kijk op onze website.

Wij zoeken

• Ervaren projectleider
• Constructeur
• Ervaren Tekla-tekenaar
• Ervaren calculator
• Machine-operator
• Ervaren samensteller
• Voorman monteur

Ben of ken jij iemand die geschikt is
voor één van deze vacatures?
Ga naar onze pagina op Facebook, Instagram of LinkedIn,
tag de betreffende persoon en maak samen kans op een
helikoptervlucht!

Van Ee Staalspecialisten BV Deventerweg 5, 3771 NP Barneveld (0342) 493 555 info@vaneestaal.nl

De grote, stalen trap
die voert van de
eerste naar de tweede
verdieping is een
echte eyecatcher.
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Eyecatchers van staal
In 2011 vervaardigde Van Ee Staalspecialisten uit Barneveld reeds de constructie en trappen voor paviljoen Triple
Q2. Ook voor project Triple Q1 werd het bedrijf, dat al 42 jaar toonaangevend is in staal totaal, ingeschakeld.

“We hebben de trappen niet alleen geproduceerd en gemonteerd, we hebben ook de complete engineering
gedaan”, vertelt Gerwin de Greef, projectleider bij Van Ee Staalspecialisten. “Van tevoren is alles tot in detail

uitgewerkt in 3D BIM. Dat doen we zoveel mogelijk in co-creatie met de aannemer, andere onderaannemers en
de architect. In deze fase is veel afstemming nodig om alle disciplines goed op elkaar te laten aansluiten. Maar
dan kom je in de uitvoering wel tot een prachtig eindresultaat.”
Grote, luxe binnentrappen

De stalen trap die voert van de eerste naar de tweede verdieping, is groot en luxe, en heeft een open structuur.
“Hij bestaat uit twee delen, inclusief bordes dat uitkijkt over de centrale vide. De trap loopt rond, heeft eiken

treden en is door de interieurbouwer aan de buitenzijde voorzien van eiken lamellen. Boven sluit hij mooi aan op
het stalen hekwerk met glas, dat is uitgevoerd in dezelfde kleurstelling, Akzo Sable Brun 650.”
Stalen loopbrugconstructie

De steektrap van de begane grond naar de eerste verdieping heeft dezelfde look and feel als de hoofdtrap. Hij

beschikt over een meegebogen eiken handleuning én een luifelconstructie aan de gevel. “Verder hebben we een
fraaie stalen loopbrugconstructie gemaakt als verbinding tussen Q1 en Q2, evenals een dakconstructie voor de

lichtopvang bovenop het gebouw én de leuningen en hekwerk voor de noodtrappenhuizen. We hopen dat we op
afzienbare termijn kunnen beginnen aan de realisatie van Q3, dan is ons werk voor ons gevoel helemaal af.”
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Meer dan leverancier van gevels
Lieftink denkt met u mee
Lieftink Geveltechniek is een
gerenommeerd leverancier van ramen,
deuren, kozijnen, schuifpuien, vliesgevels,
lichtdak constructies en brandwerende
puien van aluminium of staal. Maar
Lieftink doet meer dan dat: van
engineering tot fabricage en van coating
tot montage. Lieftink denkt met u mee!

Produktieweg 17
2404 CC Alphen aan den Rijn
T 0172 46 96 70
info@lieftink.nl
www.lieftink.nl
@LieftinkGevels
Lieftink Geveltechniek
Lieftink Geveltechniek

Visie op gevels, techniek en design

‘Op naar Triple Q3!’
Lieftink Geveltechniek uit Alphen aan den Rijn, leverde en monteerde voor Triple Q1 700 m2 aan vliesgevels en
aluminium kozijnen van het kwaliteitsmerk Schüco, en 100 m2 aan brandwerende stalen kozijnen.

“De laatste waren met name bedoeld voor het entreegebied op de begane grond”, vertelt Joost Plompen,

commercieel directeur Lieftink Geveltechniek. “De entree heeft daarnaast automatische deuren gekregen voor
optimaal comfort. De kozijnen zijn uitgevoerd in zonwerend glas om ongewenste opwarming in het pand te

voorkomen. De profielen zijn bovendien voorzien van een metallic coating, wat het pand een chique uitstraling

geeft. Het heeft veel tijd en aandacht gekost om die laag mooi egaal aan te brengen. We beschikken gelukkig over
een eigen coatingfaciliteit, dat onderscheidt ons van vergelijkbare bedrijven en maakt ons heel flexibel.”
Strakke planning

Last but not least heeft Lieftink Geveltechniek vliesgevels aangebracht in de loopbrug tussen Q1 en Q2. “Op de

bovenste verdieping hebben we ook nog een glazen dakopbouw gecreëerd. We waren bekend met het ontwerp
van de architect en de detaillering omdat we in 2011 ook al betrokken waren bij het eerste van de totaal drie

geplande gebouwen. Desondanks was het spannend of we de strakke planning zouden halen. Mede dankzij een
goede, intensieve samenwerking met de aannemer is het uiteindelijk toch gelukt. We zijn er trots op dat we
wederom het vertrouwen hebben gekregen. De opdrachtgever is blij met het eindresultaat, dus wij ook!”
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De kantoren bevinden
zich op de eerste en
tweede verdieping.

Opdrachtgever
Maarsen Groep, Amsterdam

E-installateur
Schulte & Lestraden, Lisse

Architect
Vera Yanovshtchinsky Architecten,
Den Haag

W-installateur
Schulte & Lestraden, Lisse

Constructeur
Van Rossum, Amsterdam
Hoofdaannemer
Wessels Zeist, Zeist

Staalbouw
Van Ee Staalspecialisten, Barneveld
Gevels
Lieftink Geveltechniek, Alphen aan den
Rijn

Bouwprogramma
Bedrijfspand, inclusief parkeergelegenheid
Bouwperiode
Mei 2019 – februari 2020
Bruto vloeroppervlakte
2.300 m2
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Persbericht

Harting en batterijontwikkelaar
iwell zetten volgende
stap in samenwerking
HARTING assembleert en test de Cube batterijsystemen die ontwikkeld zijn door iwell. Nadat de
eerste tientallen succesvol geleverd zijn door HARTING aan iwell word de samenwerking verder
uitgebreid. Dankzij de investering van HARTING in de productiecapaciteit kan het Utrechtse bedrijf
iwell haar batterijsopslagsysteem voor duurzame energie sneller leveren. Met Cube, het slimme
batterijsysteem dat piekbelasting afvlakt voor onder andere hoogbouw, besparen vastgoedeigenaren
jaarlijks tot duizenden euro’s op hun netbeheerkosten. Hierdoor profiteren zowel huurders als
vastgoedeigenaren van de energietransitie.
Om aan de steeds grotere vraag naar het slimme batterijsysteem van iwell te kunnen voorzien, heeft iwell de
samenwerking gezocht met HARTING. Zij staan onder andere bekend om hun industriële connectoren, maar
zijn ook zeer sterk in het assembleren van technisch complexe apparaten. In HARTING heeft iwell een partner
gevonden die zowel schaal kan maken als flexibel is. De kennis en ervaring van HARTING is ingezet om het
assemblage proces verder te standaardiseren en versnellen. Nu de vraag naar iwell batterijsystemen toeneemt,
wordt de productiecapaciteit ook verder uitgebreid. HARTING investeert hiervoor fors in mensen, tooling en
productieruimte.

Over iwell
iwell heeft als missie om de energietransitie in de gebouwde omgeving te versnellen met behulp van slimme
batterij oplossingen. Daarom heeft iwell het Cube batterijsysteem ontwikkeld waarmee verduurzamen en
besparen hand in hand gaan. Het bedrijf richt zich op eigenaren van appartementencomplexen, in het bijzonder
op woningcorporaties en vastgoedbeleggers . Niet wachten en slechts praten over verduurzaming, maar direct
aan de slag met concrete slimme oplossingen. Groen, betaalbaar en slim. Voor meer informatie zie www.iwell.
nl.
Over Harting
HARTING Benelux is een dochteronderneming van HARTING Stiftung & Co. KG in Espelkamp, Duitsland.
High Performance is de basis voor industriële automatisering en producttechnologie. Het productportfolio
van HARTING bestaat uit connectoren voor elektrische en elektronische toepassingen, aansluitingen voor
apparatuur, industriële Ethernet-switches, UHF-RFID-systemen en kabelassemblage voor industriële netwerken
en fabrieksautomatisering. We leveren niet alleen producten, we bieden state-of-the-art oplossingen voor het
transport van data, signalen en stroom. HARTING heeft wereldwijd meer dan 5.000 mensen in dienst, verdeeld
over 44 verkoopbedrijven en 14 productielocaties. Voor meer informatie zie www.HARTING.com.

Harting Benelux
Larenweg 44
5234 KA ‘s-Hertogenbosch
073 - 641 0404
cor.vandergraaf@harting.com
www.harting.com

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vincent Ruijter via
vincent@iwell.nl of 06-12177267 of Harting bv, Cor van der Graaf via
Cor.vandergraaf@HARTING.com of 073-6410404
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iwell B.V.
Atoomweg 7-9
3542 AA Utrecht
085 - 130 3572
vincent@iwell.nl
www.iwell.nl
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Facelift en uitbreiding
buurtwinkel De Gaard
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Qua uitstraling en
duurzaamheid is De Gaard
volledig gerevitaliseerd.
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Terwijl Tuindorp-Oost almaar verder uitdijde was er aan het
kleinschalige buurtwinkelcentrum De Gaard in deze Utrechtse wijk
al ruim vijftig jaar weinig veranderd. Alle reden voor een stevige
renovatie en uitbreiding, besloot de eigenaar. Een uitdagende klus
voor hoofdaannemer De Vries en Verburg, vooral omdat de winkels
gedurende de werkzaamheden open moesten blijven. Maar het
resultaat mag er zijn. “We hebben het winkelcentrum wat betreft
uitstraling en duurzaamheid gerevitaliseerd en klaar gemaakt voor de
toekomst,” vertelt projectleider Marco Pellikaan.

Zo’n 8.300 m2 winkelruimte biedt het
inmiddels opgeleverde project. Dat is
bijna een verdubbeling ten opzichte van
de oude situatie. Een flink stuk hiervan
is toebedeeld aan de aan de noordzijde
gelegen Albert Heijn-supermarkt. Die
vormt het kloppend hart van De Gaard.
Daarnaast hebben ook diverse andere
retailers, waaronder landelijke ketens
als Etos, Primera en Kruidvat, domicilie
gevonden in het winkelcentrum.
Daarnaast zijn vijftien nieuwe
appartementen gebouwd.

Een flinke impuls
Niet alleen de capaciteit van het
woon- en winkelcomplex is echter
uitgebreid, ook de uitstraling heeft een
flinke impuls gekregen. “Bezoekers eisen
meer comfort, ze willen zich thuis voelen
in hun winkelcentrum.
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Moke Architecten, dat samen met
Huibers Bureau voor Architectuur het
ontwerp van de het project heeft
bedacht, heeft daar goed naar geluisterd.
Ze hebben een alzijdig geheel
ontworpen, een winkelcentrum zonder
achterkant dat van alle kanten
toegankelijk is, met glazen luifels die
rusten op stalen dragers en sierlijke
gevelbogen. Het dak van de winkel
passage in het midden is voorzien van
glasstroken. Dat geeft veel licht en maakt
het transparant. Aan de zuidzijde ligt
een pittoresk pleintje met bomen en een
terras. Zo is een karakteristiek, eigentijds
en multifunctioneel geheel ontstaan.”
Ook aan het verkeer is gedacht. Naast
een grote parkeerplaats en
fietsenstalling voor bezoekers is er zelfs
een speciale parkeerplaats voor
bewoners en winkeliers.

Aan de zuidzijde ligt een
pittoresk pleintje met bomen
en een terras.

‘We hebben het winkelcentrum wat betreft uitstraling en
duurzaamheid gerevitaliseerd en klaar gemaakt voor de toekomst’

Veelvuldig overleg
De uitbreiding en revitalisatie hebben in
totaal zo’n 2,5 jaar in beslag genomen.
Bouwkundig gezien was het project niet
zo ingewikkeld, vertelt Pellikaan. “Er is
veel tijd gaan zitten in overleg met
betrokkenen. Met de winkeliers,
bewoners, eigenaren en omwonen-

den, maar ook met de nutsbedrijven,
de infrabouwers en de gemeente. Daar
ontkom je niet aan. De winkels moesten
bijvoorbeeld tijdens de werkzaamheden
gewoon open blijven. Dat lukt niet
zonder goede afstemming en
omgevingsmanagement.”

Klaar voor de
toekomst
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‘Ziekenhuizen, woonzorgcentra, distributiecentra, scholen; we
bouwen bijna alles. We zijn van alle markten thuis.’

Van alle markten thuis

Verdubbeling ten
opzichte van oude
situatie

Groot voordeel: De Gaard is niet het
eerste gemengde project op het gebied
van retail- en woningbouw voor De Vries
en Verburg. Semi-utiliteitsbouw is één
van de dertien specialismen van deze
Stolwijkse aannemer, die inmiddels is

doorgedrongen tot de twintig grootste
bouwers van Nederland. “Ziekenhuizen,
woonzorgcentra, distributiecentra,
scholen; we bouwen bijna alles.
Daarnaast zitten we volop in service en
onderhoud. We zijn van alle markten
thuis.”

Er zijn tevens vijftien nieuwe
appartementen gebouwd.
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www.devriesverburg.

ONTWIKKELEN

BOUWEN

SERVICE EN
ONDERHOUD

BOUWEN OP KARAKTER
DVV_ADV Winkelc DeGaard_190x137_V2.indd 1
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Er moest een speciale kraan aan te
pas komen om de hefschuifpuien van maar liefst 5,3 meter breed en
2,7 meter hoog - te monteren die
toegang bieden tot de balkons.
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Gevels, ramen, deuren en kozijnen op maat
Stalku Geveltechniek leverde en monteerde de verdiepte kunststofkozijnen, -ramen en -deuren voor alle
appartementen van woon- en winkelcentrum De Gaard. De kozijnen hebben zetwerk en waterslagen in

aluminium, de ramen zijn wit aan de binnenkant en donker aan de buitenkant. Pièce de résistance was de

montage van de liefst 5,3 meter brede en 2,7 meter hoge hefschuifpuien die toegang bieden tot de balkons.
“Er moest een speciale kraan aan te pas komen om deze puien te kunnen plaatsen,” vertelt Jeroen Boeters,
directeur van Stalku. “Dat is uiteindelijk goed gelukt, maar was best lastig vanwege al het verkeer.
Bovendien moesten de winkels gewoon open blijven.”
Nieuwbouw en renovatie

Stalku Geveltechniek is gespecialiseerd in het leveren en monteren van stalen, aluminium en kunststof
gevels, ramen, deuren en kozijnen. Het bedrijf uit Zoetermeer, biedt oplossingen op maat voor

nieuwbouw- en renovatieprojecten, variërend van woningen tot prestigieuze utiliteitsprojecten zoals de
vervanging van de glazen gevel van Robeco-kantoor aan de Coolsingel in Rotterdam.
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‘De vijfhoek creëert
eenheid en rust’
Wie door de 80 meter lange passage in het nieuwe
winkelcentrum De Gaard loopt, kan er niet

omheen; de vijfhoek. Zowel in de keramische vloer
als in het houten plafond keert dit patroon terug.

Dit plafond, met MDF als drager en aan de zijkant
eikenfineer, is bedacht, gefabriceerd en geleverd
door ProFinish uit Wormerveer.

“We hebben goed gekeken naar het ontwerp van

de passage,” vertelt Erik van der Veen, eigenaar van
ProFinish. “Door de vijfhoek terug te laten komen
in het plafond, creëer je eenheid en rust. Dat is,
denk ik, goed gelukt.” ProFinish ontwerpt,

fabriceert en levert houten plafonds en wanden
bij tal van projecten, variërend van het nieuwe
trainingscomplex van Feyenoord tot de Gerrit

Rietveld Academie. Ook voor grote oppervlaktes
draait ProFinish zijn hand niet om. Zo werkt het
bedrijf momenteel onder meer aan de plafonds
voor het Maria Montessori in Nijmegen. Die
beslaan bij elkaar zo’n 2500 m2.
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uw betrouwbare
partner in
verduurzamen

Menselijk comfort
door techniek
Een installatie moet u passen, zowel
qua ﬁnanciën als qua duurzaamheid.
De oplossingen die wij voor u kunnen
bedenken en uitvoeren zijn zo goed
als grenzeloos.

CONTACT
Heating Service
Installatietechniek B.V.
Postbus 26
3420 DA Oudewater
Weijland 70
2415 BD Nieuwerbrug
Tel 0348 – 688 777
Info@heatingservice.nl

Uw vraag is onze uitdaging!

Scan de QR code om direct naar
www.heatingservice.nl te gaan!

Partner in de energietransitie
Niet alleen wat betreft capaciteit en esthetiek heeft woon- en winkelcentrum De Gaard de afgelopen tweeënhalf

jaar een stevige metamorfose ondergaan, ook op het gebied van duurzaamheid. Door zowel in de winkels als in de
nieuwe appartementen warmtepompen te installeren hebben de installateurs van Heating Service uit
Nieuwerbrug aan den Rijn ervoor gezorgd dat het complex helemaal van het gas af is.

Een flinke klus, vertelt bedrijfs- en projectleider Dick Roeleveld. Niet zozeer technisch. “Als bedrijf zijn wij vrij ver in

de energietransitie. We hebben inmiddels voor vele projecten passende oplossingen bedacht.” Maar vooral omdat

er ook voor de bewoners en winkeliers nogal wat veranderde. “Goede voorlichting is daarbij essentieel. Dat laatste
hebben we overigens samen met de opdrachtgever gedaan.” Tevens heeft Heating Service de omzetting van de

centrale verwarming van de 32 bestaande appartementen naar een hybride warmtepomp gerealiseerd. Verder is
de winkelpassage voorzien van warmtepomp luchtgordijnen.
Vanaf het begin betrokken

Heating Service werkt veel samen met De Vries en Verburg, dikwijls in bouwteamverband. Daardoor was het

bedrijf direct vanaf het begin bij het project betrokken, ook als adviseur, en kon de aannemer al in de ontwerpfase
beschikken over alle kennis en ervaring van de installateur.
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Het winkelcentrum is ontworpen
als een alzijdig geheel dat van
alle kanten toegankelijk is.

‘Niet alleen de capaciteit van het woon- en winkelcomplex is echter
uitgebreid, ook de uitstraling heeft een flinke impuls gekregen.’
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Woon- en Winkelcentrum De Gaard • Utrecht

aanrechtbladen
vloertegels
haardplaten

grafmonumenten
vensterbanken

urnen

tafelbladen

wasbakken

gevelbekleding
vensterbanken

douchebakken dorpels gedenkplaten

›››

www.overkamp-natuursteen.nl

Gouderaksedijk 42 - 2808 NG Gouda
0182-512601 - info@overkamp-natuursteen.nl

Uw leverancier voor natuursteen!

Dorpels van natuursteen
De dorpels onder de puien in winkelcentrum De Gaard zijn van natuursteen en op maat gezaagd en geleverd
door Natuursteenbedrijf Ben Overkamp uit Gouda. In dit geval is gekozen voor Belgisch hardsteen van
Carrières du Hainaut, eigenaar van de grootste groeve met deze steensoort.

Ben Overkamp krijgt natuursteen doorgaans in grote platen aangeleverd. Van deze halffabricaten maakt

het bedrijf vervolgens in de eigen werkplaats met behulp van moderne, CNC-gestuurde zaagmachines een
eindproduct. Het familiebedrijf, dat zich richt op natuursteen voor interieurwerk, bouwwerk en grafmonu-

menten, koopt de natuursteenplaten meestal bij importeurs. Soms importeert de onderneming rechtstreeks,
onder meer uit Italië.

Natuurlijke uitstraling

Vooral in de bouw ziet het bedrijf de vraag naar natuursteen toenemen. Dat is niet zo vreemd, meent Menno
Overkamp, samen met zijn broer directeur en eigenaar van het natuursteenbedrijf dat is opgericht door zijn
opa. “In het buitenland wordt natuursteen in de bouw altijd al veel gebruikt. In Nederland zie je dat nu ook
steeds meer. Mensen ontdekken de voordelen; natuursteen heeft een natuurlijke uitstraling, het gaat lang
mee en behoeft geen onderhoud.”
Industriebouw • juli 2020 • 64

Voor unieke overkappingen

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

Allicon Aluminium

T

0174 63 80 10

Lichtconstructies

E

info@allicon.nl

Kwintsheul

W www.allicon.nl

Groot Overeem 4 | 3927 GH Renswoude | T:0318-575070 | www.staalbouw-barneveld.nl

Dankzij warmtepompen in zowel de
winkels als de nieuwe appartementen
is het winkelcentrum helemaal van het
gas af.

Opdrachtgever
Van der Vorm Vastgoed, Rotterdam

Plafonds en wanden
Profinish, Wormerveer

Adviseur
Advin B.V., Papendrecht

Gevel
Stalku Geveltechniek, Zoetermeer

Architect
Moke Architecten, Amsterdam

Staalbouw
Staalbouw Barneveld, Renswoude

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

Aluminium lichtconstructies
Allicon Aluminium lichtconstructies BV,
Kwintsheul

Installateur
Heating Service, Nieuwerburg aan den
Rijn

Natuursteen
Natuursteenbedrijf Ben Overkamp,
Gouda
Bouwprogramma
Renoveren / uitbreiden winkelcentrum
De Gaard met 3500 m2
winkeloppervlakte en appartementen
Bouwperiode
Oktober 2017 – mei 2020
Bruto vloeroppervlakte
8.700 m2
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Tacx • Oegstgeest

Vanwege het hoge
afwerkingsniveau is het pand
een lust voor het oog.

Nieuw onderkomen Tacx
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Tekst: Ton van de Laar
Foto’s: Marlinspike Hitch BV

is echt een visitekaartje
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Tacx • Oegstgeest
Het constructief ontwerp
voor de nieuwbouw is
behoorlijk complex.

Hoog afwerkingsniveau is uniek

‘Tacx by Garmin’ prijkt er straks op de gevel van het nieuwe bedrijfspand van het oer-Hollandse familiebedrijf,
wereldwijd marktleider op het gebied van hometrainers en tevens bekend van de productie van bidons. Het
pand wordt gebouwd op industrieterrein De Boeg in Oegstgeest. Tacx werd dit jaar overgenomen door Garmin
en beide bedrijven hechtten er waarde aan het nieuwe onderkomen tot een waar visitekaartje te maken. In het
nieuwe pand komen kantoren, productie- en ontwikkelfaciliteiten en een magazijn.

“Wij hebben al heel wat gebouwen
ontwikkeld, maar een project met een
dergelijk afwerkingsniveau zijn we nog
nooit tegengekomen.” Aan het woord is
Pieter van Kruijsdijk, eigenaar van
ontwikkelaar Marlinspike Hitch BV. “De
gevel wordt bijvoorbeeld in drie fasen
uitgevoerd. Eerst een wind- en
waterdichte laag, vervolgens een laag
om er diepte in te brengen en tot slot
een laag om daar nog verfijning op aan
te brengen. Verder vind je in het gebouw
speciale trappen, verlichte visuals in de
parkeerkelder voor het personeel, een
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zeer hoogwaardige afwerking in de
kantoren en zelfs plinten op de
magazijnvloer. De machines in de fabriek
worden van onderen, door de vloer heen,
gevoed zodat je geen leidingen ziet
lopen. De vloeren zijn voorzien van een
coating, een bedrijf als ASML zou er
jaloers op zijn. Zowel het personeel als
de bezoekers worden er straks in de
watten gelegd.”

Gigantische lichtstraten
Ook constructief zijn kosten noch moeite
bespaard om aan de wensen van de

opdrachtgever te voldoen. “Tacx wilde zo
min mogelijk kolommen in de ruimte en
door zo veel mogelijk licht in het
gebouw. Het heeft onder meer
geresulteerd in betonnen balken van een
meter hoog in het dek van de
parkeerkelder en gigantische lichtstraten
van 16 en 22 meter breed en 140 en 100
meter lang. Ook zijn er zelfs in
brandscheidende wanden veel ramen
aangebracht, met 120 minuten
brandwerende beglazing.”

Complexe opdracht
Adviesbureau Kerkers uit Someren verzorgde het

constructief ontwerp voor de nieuwbouw van Tacx.
Eigenaar Erik Kerkers voerde al vaker opdrachten

uit voor Marlinspike Hitch, maar niet vaak van deze
omvang. “Die omvang zat niet zozeer in het aantal
vierkante meters als wel in de complexiteit.”

“Uitgangspunt was het ontwerp van de architect.
Bij het uitwerken hebben we veel vrijheid

gekregen. Ons constructief ontwerp is daarna

gebruikt voor het definitieve bouwkundig ontwerp.
We hebben bijvoorbeeld in de betonbalken en het
dek van de kelder een aantal doorvoersparingen

en boorzones voorzien. Daar zijn de installaties op

aangepast. Wel hebben we, omdat we niet van het
begin af aan alle bouwkundige voorzieningen in
beeld hadden, op diverse andere plaatsen
detailoplossingen moeten verzinnen.”
Aandachtspunten

Daarnaast noemt Kerkers de wens om zo min
mogelijk kolommen toe te passen, de hoge
vloerbelastingen en de grote kelderbak in

combinatie met de hoge grondwaterstand als
aandachtspunten.

Adviesbureau
Kerkers Someren
advies voor staal-, beton- en houtconstructies
Berkel 6

Tel.: 0493-471414

Someren

www.kerkers.info

Hoofdconstructeur nieuwbouw Tacx Oegstgeest
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Tacx • Oegstgeest

Specialist in vloeren en
raambekleding
Heiberg 4
5504 PB Veldhoven
+31(0)40 - 304 62 89
info@icmprojects.nl
www.icmprojects.nl

Vloerafwerking op hoog niveau
ICM Projects is een Veldhovens bedrijf met ruim 40 jaar ervaring in het leggen van ondervloeren en

vloerafwerkingen, alsmede het leveren en monteren van zonwering door heel Nederland. Voor het nieuwe pand
van Tacx is ICM verantwoordelijk voor de cementdekvloeren en de vloerafwerkingen voor het gehele pand.

Algemeen directeur Jelle Engels legt uit wat dat inhoudt: “In de parkeerkelder en de fabriekshallen brengen we
een epoxyvloer aan op de betonnen ondervloeren, bij elkaar zo’n 11.000 m2 vloeistofdichte en stofvrije vloer. In

het kantoorgedeelte van 5.000 m2 hebben we de cementdekvloeren gemaakt en afgewerkt met EGE en Modulyss
tapijttegels, Therdex pvc stroken en Forbo marmoleum.”
Strakke planning

Volgens Engels zijn twee aspecten kenmerkend voor het project; het hoge afwerkingsniveau en de tijdsdruk. “Alle
producten die we leveren, zijn van hoge kwaliteit. Maar met name de vloerafwerking in de kantoren zit zeker in

het luxere segment. We hebben onze meest ervaren vakmensen op het project gezet om in de dienstverlening de
hoogste kwaliteit te kunnen leveren, maar ook om aan de strakke planning te kunnen voldoen. Mede door de
coronaperikelen staat die flink onder druk. Gelukkig is de communicatie tussen de partijen onderling en met
Marlinspike Hitch uitstekend, zodat we op tijd klaar zullen zijn.”
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Er komen zo min mogelijk
kolommen in de ruimte
en zoveel mogelijk licht in
het gebouw.

‘Een bedrijf als ASML zou er jaloers op zijn. Zowel het personeel
als de bezoekers worden er straks in de watten gelegd’
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Tacx • Oegstgeest

Totale projectondersteuning
Verhuur grondverzetmachines
Bemand en onbemand

Hillegommerdijk 155 • Lisserbroek • 0252-424101

‘Eigen beheer smaakt naar meer’
Ruim een jaar geleden was PUM nog hoofdzakelijk een loon- en verhuurbedrijf dat een uitgebreid arsenaal aan

rups- en mobiele kranen, shovels, tractoren en veegmachines inclusief capabele machinisten aan aannemers en
andere bedrijven verhuurde voor grondwerk. Aangenomen opdrachten waren niet onbekend maar grote
opdrachten waren, tot dit project, nog niet eerder op hun pad gekomen.

Directeur-eigenaar Pum Enthoven kreeg de vraag of hij een offerte wilde maken voor het in eigen beheer

verrichten van het grondwerk voor de nieuwbouw van Tacx op bedrijventerrein De Boeg in Oegstgeest. Die

offerte werd een opdracht en Pum heeft daar geen seconde spijt van gehad. “We hebben hier het totale grondwerk
verricht. Van het egaliseren van het terrein voor de heistellingen, het uitgraven van de kelder en de funderingen,

het aanvoeren en aanbrengen van granulaat voor de vloeren tot het uitrijden en deels opslaan van de uitgegraven
grond.”

Eigen materieel

“Dat deden we allemaal met ons eigen materieel, zoals onze graafmachine met lange giek, en met eigen

personeel. We hebben het werk naar volle tevredenheid en netjes binnen de deadline opgeleverd, iets waar we
heel trots op zijn.” De werkzaamheden bleven niet onopgemerkt: PUM werd gevraagd om ook voor andere

projecten, zowel op het bedrijventerrein als daarbuiten, grondwerk te verrichten. “Werken uitvoeren in eigen
beheer bevalt goed. Het smaakt naar meer.”
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Zelfs in brandscheidende wanden zijn
veel ramen aangebracht, met 120
minuten brandwerende beglazing.

Geen hoofdaannemer
Marlinspike Hitch voert het project uit zonder hoofdaannemer. “We hebben voor de diverse klussen
nevenaannemers ingeschakeld en coördineren alles zelf. Natuurlijk was dat even wennen en afstemmen in het
begin, maar uiteindelijk bevalt het goed. Het scheelt toch weer een stapje in de overlegstructuur, waardoor we
sneller knopen kunnen doorhakken. Gezien de krappe planning – in september verwachten we het pand op te
leveren – is dat zeer welkom.”

Opdrachtgever
Tacx BV, Oegstgeest

Betonwerk
KernBouw, Cruquius

Afbouw
ICM Projectinrichting, Veldhoven

Architect
Thomas Architecten, ‘s-Hertogenbosch

E-installateur
Homma Elektrotecniek BV, Lisse

Ontwikkelaar
Marlinspike Hitch BV, Gorinchem

W-installateur
A. de Jong Installatietechniek,
Schiedam

Bouwprogramma
Bedrijfspand met fabrieks-, montageen opslagruimte, productiehallen,
kantoren en parkeerkelder

Adviseur constructies
Adviseur Kerkers BV, Someren
Grondwerk
PUM Enthoven, Lisserbroek

Leverancier luchttechnische
installaties
Vink Systemen BV, Katwijk

Bouwperiode
Mei 2019 – september 2020
Bruto vloeroppervlakte
24.000 m2
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Sporthal De Roomley • Udenhout

Van der Weegen renoveert
sporthal De Roomley
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Tekst: Henk Wind
Foto’s: Van der Weegen Bouwgroep

Het gebouw biedt nu integraal
onderdak aan kleedkamers
en kantine, die voorheen in
aanbouwen ondergebracht
waren.
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Sporthal De Roomley • Udenhout

‘De gevel van de bovenbouw is nu bekleed met delen inlands
douglas, die verduurzaamd zijn met een biologische verf op basis
van schimmels.’

Sporthal De Roomley in Udenhout heeft een ingrijpende renovatie ondergaan met een hoge score op
duurzaamheid. De glazen puien in de plint van de voorgevel zijn van cradle-to-cradle gerecycled aluminium.
De gesloten geveldelen bestaan uit houtskeletbouwelementen die geïsoleerd zijn met ingeblazen stro.
Wie in Udenhout langs sporthal De
Roomley rijdt, ziet een compleet nieuw
gebouw. Het architectonische beeld is
modern, de gevels zijn volledig
vernieuwd en het gebouw is vergroot.
Het biedt nu integraal onderdak aan
kleedkamers en kantine, die voorheen
in aanbouwen ondergebracht waren.
Eigenlijk is alleen de sporthal zelf
gehandhaafd en die is tijdens de
renovatie dan ook zo veel mogelijk in
gebruik gebleven.

Duurzame ambitie
De renovatie is uitgevoerd door Van
der Weegen Bouwgroep uit Tilburg. Het

Gasloos en ‘nul op de meter’
vormden het uitgangspunt van het
duurzame installatieconcept.
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bouwbedrijf werkte de plannen uit in
bouwteam, samen met architect
Spacetranslators, constructeur
Archimdes en opdrachtgever gemeente
Tilburg. Stijn van der Weegen, directeur
realisatie van Van der Weegen
Bouwgroep, heeft deze samenwerking
als zeer prettig en positief ervaren. Daar
gingen wel twee mislukte aanbestedingen aan vooraf. Van der Weegen was
beide keren de enige inschrijver, maar
beide keren lag het inschrijvingsbedrag
boven het plafond. Dat kwam mede
doordat de gewenste duurzaamheid erg
ambitieus was ingevuld met bijvoorbeeld
een gevel met betonelementen met

olifantsgras. In de latere uitwerking is de
duurzaamheidsscore op peil gebleven,
maar is de invulling iets traditioneler
geworden. Zo is de gevel van de bovenbouw nu bekleed met delen inlands
douglas, die verduurzaamd zijn met een
biologische verf op basis van schimmels.

Hoge ambities op het
gebied van duurzaamheid

De gevel van de bovenbouw is
bekleed met delen inlands douglas.
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Sporthal De Roomley • Udenhout
De sporthal is tijdens de renovatie zo
veel mogelijk in gebruik gebleven.

Up-Straw
Bijzonder is de isolatie van de gevel met
stro. De keuze voor stro kwam voort uit
de deelname van de gemeente Tilburg
aan het internationale project Up-Straw.
Tilburg wil in 2030 CO2-neutraal zijn qua
vastgoedportefeuille en geeft er de
voorkeur aan om zo veel mogelijk
biobased materialen te gebruiken. Stro
is daarvoor uitstekend geschikt als goedkoop bijproduct van lokale landbouw.
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“Stro was een nieuw bouwmateriaal voor
ons. We hebben ons daarop ingelezen en
laten adviseren door Strobouw Nederland. Die hebben ons prima begeleid en
hebben aangegeven wat je wel en niet
kunt doen met stro. Bouwen met stro is
natuurlijk niet echt nieuw. Meestal gebeurt dat door stro te persen, de strobalen te stapelen en ze met leemstuc af te
werken. Zoals wij het hebben gedaan, is

het niet eerder toegepast.”

Inblaastechniek
Voor sporthal De Roomley zijn
gesegmenteerde houtskeletbouwelementen geproduceerd van 500 x 2500
mm en een dikte van 430 mm. Die zijn
vervolgens volgeblazen met stro, zoals
dat ook gebeurt bij na-isolatie en bij
cellulosevulling van houtskeletbouw.
“Doordat dat onder druk gebeurt weet je
zeker dat het element goed gevuld is, dat
het materiaal niet gaat inklinken en dat

je de gewenste isolatiewaarde haalt.”

Dampopen opbouw
De houtskeletbouw is in principe niet
anders van reguliere hsb. Voordeel was
wel dat de dampdichte folie aan de binnenzijde achterwege kon blijven doordat
stro een goede vochtregulerende werking
heeft. Aan de buitenzijde zijn de elementen bekleed met een dampopen biobased

houtvezelplaat, met daaroverheen een
waterkerende dampopen folie. Op het
regelwerk is vervolgens de gevelbekleding van inlands douglas
aangebracht.
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Sporthal De Roomley • Udenhout

Unieke biobased gevel
Hogere isolatiewaardes en dus dikkere

pakketten isolatie zijn ook in houtskeletbouw

steeds gebruikelijker. De hsb-elementen voor de
gevel van sporthal De Roomley vereisten echter

nog eens extra dikte vanwege de isolatie met stro.
“Het inblazen daarvan heeft Strobouw Nederland
op onze productielocatie gedaan. Dat was nieuw
voor hen en dat was nieuw voor ons”, zegt Serge

Wouters, bedrijfsleider duurzame oplossingen bij
Barli Bouwsystemen uit Uden.

Bijzonder onderdeel was ook de zoektocht naar
de juiste circulaire samenstelling van de

houtskeletbouwelementen, waarin Barli samen
optrok met aannemer Van der Weegen, de
architect en de gemeente Tilburg als

opdrachtgever. De buitenplaat van de elementen

moest dampopen, brandveilig èn biobased zijn. De
keuze viel uiteindelijk op Gutex Pyroresist
houtwolplaat van 60 mm.
Buitengevel

De houtskeletbouw-elementen zijn gebruikt als
voorzetgevel tegen de bestaande gevel. Aan de

buitenzijde heeft Barli een bekleding van Douglas

aangebracht. Ook hier heeft Barli intensief met Van
der Weegen, architect en gemeente Tilburg

gekeken naar de detaillering en esthetische
uitstraling.

Barli
Bouwsystemen
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Markkant Advies & Projectmanagement
Bukkumweg 24a
5081 CT Hilvarenbeek

Adviesbureau W-inst Tilburg
Laurierhaag 2
5091 DG Oostelbeers

Adviesbureau W-inst Eindhoven
Tjalkstraat 32 / Klokgebouw 227
5616 KC Eindhoven

Gasloos en ‘nul op de
meter’ uitgangspunt
van duurzaam
installatieconcept
Markkant Advies & Projectmanagement uit

Hilvarenbeek en adviesbureau W-inst zijn vanaf

het eerste begin samen opgetrokken om tot een

goed installatie-advies te komen voor sporthal De

Roomley. Markkant ontwierp de E-installaties, zoals
verlichting, krachtstroom, data, camera’s, inbraakalarmering en de ontruim- en brandmeldinstallaties. Adviesbureau W-inst nam de
W-installaties voor zijn rekening.

De twee bureaus ontwierpen samen een

duurzaam installatieconcept voor De Roomley,
waarbij gasloos en ‘nul op de meter’ het

uitgangspunt waren, in combinatie met de hoge
ventilatie-eis van een sporthal. Een goed

geïsoleerde schil was daarvoor de bouwkundige
randvoorwaarde, vertelt Niek de Lang van
Markkant.

Spanningsveld

Energiezuinige installaties voor verlichting (led) en
verwarming (warmtepompen) zorgen voor een zo
laag mogelijk energieverbruik. PV-panelen op het
dak compenseren wat het gebouw alsnog nodig
heeft. Markkant en W-inst zijn tot de oplevering
bij het project betrokken gebleven. “Er zit altijd

een spanningsveld tussen installateur en adviseur,
maar bij dit soort concepten drukken we er wel

een behoorlijk stempel op. Uiteindelijk is 90 % van
ons advies uitgevoerd.”
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Sporthal De Roomley • Udenhout

Professionele keuken
op maat
In de kantine van sporthal De Roomley heeft De
Leeuw Grootkeukentechniek uit Diessen een

professionele keuken geplaatst, volledig uitgevoerd
in rvs. Bij de inrichting heeft De Leeuw de wensen
van de gebruikers als uitgangspunt genomen en

die zo efficiënt én ergonomisch mogelijk ingepast
in de beperkte ruimte, met ook nog eens ronde
hoeken.

“Zo hebben we slimline-koelingen geplaatst

waarbij de motor onderin zit en ook de vaatwas-

ser is op ergonomische hoogte geplaatst”, vertelt
directeur Hans Akerboom van De Leeuw

Grootkeukentechniek. De volledige keuken is in

slechts één ochtend geplaatst. “Dat komt doordat
wij volledig custom made maatwerk leveren. We
hanteren geen standaard breedtes, maar meten

alles volledig in nadat de installateur is geweest.
De keuken zetten we in onze eigen werkplaats

hier in Diessen al een keer in elkaar en meten we
dan helemaal na. Dan kun je op locatie heel snel
monteren.”

De keuken omvat onder meer een

frituur, een vetafscheider, een professionele vaatwasser, koelingen, een inductiekookplaat, grill,

magnetron en oven en afzuiging. Uiteraard voldoet
de keuken aan alle hygiëne-eisen en is deze

volledig afgeplint en afgekit, volgens de HACCP.
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DE ENERGIEBESPAARDER
Frenger Systemen uw adres voor
het ontwerpen, leveren en
installeren van klimaatplafonds
en stralingspanelen
055
055 -- 7200955
7200955

WWW.FRENGER.NL
WWW.FRENGER.NL

Grote, keramische tegels
De houten plafonds in de sporthal van De Roomley hebben bij de renovatie plaats gemaakt voor klimaatplafonds.
Gekozen is voor het balvaste stalen lamellenplafond S-85 van Frenger Systemen B.V.. Voor verbetering van de
akoestiek is de geperforeerde versie toegepast.

Frenger Systemen B.V. is al sinds 1953 actief met klimaatplafonds, vertelt vestigingsleider Richard Brouwer. Klimaatplafonds werken op basis van stralingswarmte. De hoogte van een sporthal is daarbij geen probleem. Het principe
is te vergelijken met de werking van de zon naar de aarde. Stralingswarmte werkt snel en efficiënt, waardoor

klimaatplafonds tot wel 30% energiezuiniger zijn dan bijvoorbeeld luchtverwarming of andere conventionele
systemen voor sporthallen. De investering laat zich daardoor goed terugverdienen.
Geen stofwerveling

Een ander voordeel van stralingswarmte is dat er geen stofwerveling is, zoals bij convectie. Ook blijven de wanden
door het ontbreken van radiatoren geheel vrij voor de plaatsing van bijvoorbeeld sporttoestellen.
Ruimtethermostaat

Het klimaatsysteem van De Roomley is afgeregeld met een ruimtethermostaat. In principe is de temperatuur

voor de sporthal 18 °C. Boven de tribunes kan hetzelfde systeem worden afgesteld op 20 °C. Ook in de gangzone
is dit plafond aangebracht, maar hier is geen warmtevraag en heeft het uitsluitend een esthetische functie. In

het plafondsysteem S-85 zijn armaturen en bevestigingen van toestellen goed inpasbaar. Bij De Roomley zijn de
bestaande armaturen hergebruikt.

‘Stro was een nieuw bouwmateriaal voor ons. We hebben ons
daarop ingelezen en laten adviseren door Strobouw Nederland.’

Opdrachtgever
Gemeente Tilburg

Hoofdaannemer
Van der Weegen Bouwgroep, Tilburg

Klimaatplafonds
Frenger Systemen BV, Apeldoorn

Constructie-adviseur
Archimedes, Eindhoven

E- en W-Installateur
Hoppenbrouwers Installatietechniek,
Udenhout

Keuken
De Leeuw Grootkeukentechniek,
Diessen

Houtskeletbouw
Barli Bouwsystemen, Uden

Bouwprogramma
Renovatie sporthal

Aluminium puien
J.M. van Delft & Zn, Drunen

Bouwperiode
Juli 2019 – juli 2020

Afbouw
CNSTRCT, Den Bosch

Oppervlakte
2.200 m2

Adviseur
Markkant Advies &
Projectmanagement, Hilvarenbeek
Architect
Loes van Rijnsbergen (Spacetranslators)
& Servie Boetzkes (Atelier Boetzkes),
Eindhoven
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Het nieuwe pand heeft
een mooie, eigentijdse
uitstraling.
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Tekst: Rien Tholenaar
Foto’s: Aannemingsbedrijf Van Rijswijck

Bertels BV krijgt
nieuwbouw op maat
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Al ruim 85 jaar lang staat
Aannemingsbedrijf Van Rijswijck
garant voor allround vakwerk
op het gebied van nieuwbouw,
verbouw, onderhoud en renovatie
voor zakelijke en particuliere
opdrachtgevers. “Je kunt ons met
recht een solide en traditionele
bouwonderneming noemen”,
vertelt projectleider Bram
Seuntiëns. “Ons aandeel in het
nieuwe bedrijfspand voor de firma
Bertels BV in het Limburgse Ospel
is een mooi voorbeeld van de
manier waarop wij graag werken.
Oplossingsgericht, meedenken met
de klant en lekker snel schakelen.
Daar staan wij voor.”

De bouwonderneming uit Eindhoven
richt zich op het luxere segment in
de particuliere woningbouw en heeft
voor renovatie en onderhoud een vaste
samenwerking met woningstichtingen en VVE’s. “De hoofdmoot van ons
werk bestaat echter uit utiliteitsbouw
en industriële bouwprojecten. Dat we
opdrachtgevers hebben die al tientallen
jaren bij ons komen, zegt wel iets over de
kwaliteit van onze relatie met hen.”

Extra ruimte creëren
Bertels BV is een wereldwijde producent
en leverancier van kwalitatief
hoogwaardige substraten,
basisvoedingen en additieven voor in de
kweekindustrie. Ze zijn gevestigd in het

buitengebied van Ospel, behorend bij de
gemeente Nederweert. “Het oude
bedrijfspand was veel te klein. Er waren
tal van losse containers neergezet om
extra ruimte te creëren. In november
2019 zijn wij gestart met de bouw van
een modern nieuw pand van circa 2.500
m2. Dat biedt plaats aan diverse
kantoren, een kantine en onderzoeksruimte. De eerste fase is onlangs
opgeleverd en later dit jaar gaan wij
een koppeling maken tussen de oude
bedrijfshal en het nieuwe gedeelte.”
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Later dit jaar wordt een
koppeling gemaakt tussen
de oude bedrijfshal en het
nieuwe gedeelte.

‘Er komt heel veel daglicht binnen en het gebouw heeft in zijn
geheel een moderne en gebruiksvriendelijke uitstraling’
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‘Ons aandeel in het nieuwe bedrijfspand voor de firma Bertels
BV in het Limburgse Ospel is een mooi voorbeeld van de manier
waarop wij graag werken’
Licht en modern
Naast het creëren van meer bedrijfsruimte waren ook aspecten als
duurzaamheid en comfort belangrijke
uitgangspunten. “Er komt dus heel veel
daglicht binnen en het gebouw heeft in
zijn geheel een moderne en gebruiksvriendelijke uitstraling. Geheel in de stijl
van deze tijd voorzien een groot aantal
zonnepanelen binnenkort grotendeels in
de elektriciteit die Bertels BV verbruikt.
Daarnaast zijn de toegepaste

afwerkingsmaterialen onderhoudsvriendelijk. Daarmee doel ik onder meer
op de antracietkleurige aluminium
kozijnen en de verschillende komposietpanelen die toegepast zijn in de gevels.
Stijlvolle screens en houten lamellen
voor de ramen houden de zonnewarmte
buiten. Diverse wanden zijn afgewerkt
met speciaal ontworpen behang. Het is
dus in allerlei opzichten echt een maatkostuum dat perfect past bij de aard en
filosofie van dit mooie bedrijf.”

Diverse wanden zijn
afgewerkt met speciaal
ontworpen behang.
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Duurzaamheid en
comfort als
uitgangspunt

De Haas & Heesterbeek verzorgde
de stijlvolle afwerking van de
binnenwanden, glaswanden en
systeemplafonds.

Al 30 jaar specialist
in afbouw
“Het leveren en monteren van wanden en plafonds
is onze core business. Daarnaast voeren wij ook

andere afbouwwerkzaamheden uit. Ook voor de

afbouw van het nieuwe bedrijfspand van de firma
Bertels BV werd een beroep gedaan op de

expertise en het vakmanschap van De Haas &

Heesterbeek”, vertelt projectleider Kevin Soetens.
Het afbouwbedrijf uit Eersel verzorgde voor het

nieuwe bedrijfspand in Ospel alle binnenwanden,

glaswanden en systeemplafonds. “Bijzonder is dat
in de grote kantine een zwart systeemplafond

diagonaal, met de daklijn mee is gehangen. Dat
geeft echt een leuk, speels effect.”
Mooi project

De volglaswanden werden door de Haas &

Heesterbeek op het project ingemeten waarna

deze exact op maat konden worden geproduceerd.
“Het was voor mij en mijn collega’s een mooi
project.”
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Energa verzorgt het
complete plaatje
Voor advies, ontwerp, realisatie en onderhoud van
complete gebouwgebonden elektrotechnische

installaties moet je bij Energa zijn. Het bedrijf uit

Venlo verzorgt op dat vlak het complete plaatje en

werkt uitsluitend in opdracht van zakelijke klanten.
Zo ook voor het nieuwe bedrijfspand van Bertels
BV in Ospel.

“Onze grootste uitdaging was ook bij dit project

om binnen het beschikbare budget een optimaal

resultaat te realiseren”, stelt projectleider Maarten
Werson. “Er zijn vanuit de opdrachtgever vaak veel
specifieke wensen ten aanzien van de elektro-

technische installatie, het datanetwerk, inbraakbeveiliging, brandveiligheid en ontruiming. ”
Voldoening

“Des te groter is de voldoening als je achteraf vast
kunt stellen dat we er samen met onze

bouwpartners en in goed overleg met onze

opdrachtgever Bertels en BBC Bouwmanagement
weer prima in geslaagd zijn om aan alle eisen en
wensen te voldoen.”

een vriend in
installatietechniek
www.energa.nl | 077 354 54 54
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Mede dankzij het veelvuldig
gebruik van glas komt er volop
daglicht binnen in het gebouw.

Het nieuwe gebouw biedt plaats
aan diverse kantoren, een
onderzoeksruimte én een kantine.

Opdrachtgever
Bertels B.V., Ospel
Architect
Van Santvoort Architecten, Nuenen
Hoofdaannemer
Aannemingsbedrijf van Rijswijck BV,
Eindhoven

Wanden en plafonds
De Haas & Heesterbeek BV,
Eersel
E-installateur
Energa, Venlo

Bouwperiode
November 2019 – februari 2020
Bruto vloeroppervlakte
2.000 m2

Bouwprogramma
Bouwen bedrijfspand voor Bertels aan
het Ommelpad
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Het gaat ‘slechts’ om
herinrichting van één verdieping,
desondanks was het een
veelomvattend project.
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Tekst: Bert Vooijs
Foto’s: Bouwbedrijf Wilmink-Oosterveld

Zoneplanning bij
aanpak Carrégebouw
Universiteit Twente
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De verdieping is voorzien
van maatwerkinterieur van
de bovenste plank.
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‘We hadden een zeer strakke planning. De gebruikers wilden er snel
weer in. Vanwege de coronarichtlijnen van het RIVM moesten we de
planning helemaal omgooien.’

Toen Universiteit Twente besloot het Carrégebouw op de Enschedese campus te laten herinrichten en groot
onderhoud te plegen, schreven ze een tender uit voor vier aannemers. Op basis van het beste Plan van Aanpak
én de beste prijs werd het project gegund aan Bouwbedrijf Wilmink-Oosterveld uit Borne. De derde verdieping
van het Carré krijgt nieuwe gebruikers, dus er was behoefte aan een andere indeling met o.a. moderne kantoren
en nieuwe studiezalen. Hoewel de herinrichting van één verdieping geen enorme klus lijkt, werd het een
veelomvattend project.
Tijdens de uitvoering zou in de rest van
het gebouw het universiteitswerk
gewoon doorgaan, vertelt projectleider
Bart Spijker: “We moesten dus veel
nadruk leggen op schoon en veilig
werken. We zorgden voor duidelijke
communicatie met alle betrokkenen
en richtten de planning zodanig in dat
werkzaamheden die geluidsoverlast
veroorzaken, waar mogelijk buiten
kantooruren plaatsvonden. Alle
materialen voerden we buitenom aan via
laadplatforms en steigers.” Alle ruimtes
– van kantoren tot natte cellen –
werden van vloer tot cascoplafond
gestript. “Van daaruit bouwden we de
verdieping opnieuw op. Begin juli zijn de
werkzaamheden afgerond. De nieuwe
gebruikers zijn al ingehuisd.”

leek de Coronapandemie roet in het eten
te gooien. “We hadden een zeer strakke
planning. De gebruikers wilden er snel
weer in. Vanwege de coronarichtlijnen
van het RIVM moesten we de planning
helemaal omgooien. Het werd meer een
zoneplanning dan een planning langs
een tijdlijn. Dat gebeurde in goed overleg
met de opdrachtgever en met onder
meer installateur Engie. Uiteindelijk
hebben we de opleverdatum alsnog
gehaald. Daar zijn we best trots op.”
Daarbij hielp het mogelijk dat het
gebouw een deel van de tijd vrijwel
leeg was omdat iedereen thuis werkte.
Lawaaiige werkzaamheden konden in
bepaalde gevallen alsnog overdag
plaatsvinden.

Corona: Extra uitdaging én logistiek
voordeel

Familiebedrijf Wilmink-Oosterveld
(tweede generatie) bestaat sinds 1978 en
heeft 30 mensen in dienst. “We werken

De bouw startte in februari 2020. Al snel

Beheer en onderhoud

‘regionaal plus’. We komen bijvoorbeeld
ook in de provincies Gelderland en
Utrecht en zijn bereid voor de klant een
stukje verder te rijden.” Het groeiende
bouwbedrijf focust de laatste jaren op
beheer en onderhoud van vastgoed.
“In utiliteit waren we al groot. Om de
huidige situatie te bereiken, schoof de
visie van Wilmink Oosterveld meer naar
beheer en onderhoud, wat resulteerde
in mooie klanten als de universiteit, de
brandweer en bijvoorbeeld voetbalclub
FC Twente. Uit evaluaties blijkt steevast
dat de opdrachtgevers zeer tevreden zijn
met het geleverde werk. Nog iets om
trots op te zijn.”

Corona zorgt voor extra
uitdagingen

Opdrachtgever
Universiteit Twente, Twente

Interieurbouw
Schroder Interieurs, Geesteren

Bouwperiode
Februari 2020 – juli 2020

Architect
Architecten van Mourik, Den Haag

Bouwprogramma
Verbouwen (intern) één etage van het
onderwijsgebouw Het Carré met
onderwijsondersteunende functies

Bruto vloeroppervlakte
1.000 m2

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Wilmink-Oosterveld BV,
Borne
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In korte tijd is iets heel
moois gerealiseerd.
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Het geheel heeft een nieuwe
indeling gekregen met
o.a. moderne kantoren en
nieuwe studiezalen.

KWALITATIEF
HOOGWAARDIGE
INTERIEURBOUW

Schröder Interieurs
Lutkeberg 25 | 7678 AJ Geesteren (OV)
T 0546 – 632 827 | www.schroder-interieurs.nl

Maatwerkinterieur in vier weken gemonteerd
Bij de herinrichting van de derde etage van het Carrégebouw verzorgde Schröder Interieurs uit Geesteren het

interieurmaatwerk. Dat gebeurde op basis van een interieurplan gemaakt door architectenbureau Van Mourik uit
Den Haag, aldus projectleider Wietze Potijk.

“Zij leverden schetsen aan die wij technisch uitwerkten. In de bouwvergaderingen met onder meer de aannemer
en de opdrachtgever kwamen we samen tot definitieve tekeningen.” De samenwerking met hoofdaannemer
Wilmink-Oosterveld verliep uitstekend. Daarbij was heldere communicatie belangrijk. “Vanwege de corona-

richtlijnen moesten ze voortdurend vooraf weten wie waar en wanneer aan het werk was.” Begin juli is het project
opgeleverd. “Samen met de architect en de contactpersoon van de opdrachtgever liepen we een laatste
controleronde door de vernieuwde kantoorverdieping.”
Visitekaartje

Het team van Schröder Interieurs telt zo’n twintig mensen. Zij ontwerpen en maken unieke interieurs op maat

voor kantoren, ziekenhuizen, winkels, horecabedrijven en woningen. De meubels en interieurs worden gebouwd in

de eigen werkplaats in Geesteren. “In het Carrégebouw hebben we in weinig tijd iets heel moois mogen maken. Na
een korte voorbereidingsperiode is alles binnen vier weken gemonteerd. Met dit project hebben we een prachtig
visitekaartje afgegeven.”
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Nieuwe gebouwen voor

Industriebouw • juli 2020 • 98

IB

Tekst: Mats Fortuin
Foto’s: Van Norel Bouwgroep

intensieve zorg en
begeleid wonen

De twee nieuwe zorggebouwen
zijn gevestigd op landgoed De
Lathmer in Wilp.
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Aannemen van werk
Recycling
Verhuur

‘Het is een mooi integraal project’
Hoogeboom Raalte is actief met aannemen van grond-, weg- en waterbouwwerkzaamheden, recycling en verhuur
van machines en containers sinds 1935. Het bedrijf heeft al herhaaldelijk samengewerkt met bouwbedrijf Van
Norel op het landgoed in Wilp.

Het werk voor de twee nieuwe zorggebouwen begon met het maken van de bouwwegen voor het bereikbaar
maken van de bouwplaats en het uitgraven van de bouwput. “Na het uitgraven zijn de fundatiepalen

aangebracht, hebben wij de bouwput opgeschoond en een bodemafsluiter van drainage zand aangebracht”, zo
vertelt eigenaar Gert Hoogeboom. Vervolgens heeft Van Norel de fundatie aangebracht. Hierna is Hoogeboom
Raalte gestart met de aanleg van de riolering.
Familiebedrijf

Eind juni 2019 ging het project voor Hoogeboom van start. “We zijn nu bezig met het opruimen van de bouw-

wegen. Voor Zozijn voeren we al tien jaar werk uit. Nu gaat het om de aanleg van de infra bij IB 3 en 4, waaronder
de bestrating, een stuk riolering en de aanleg van de tuin. Het is een mooi integraal project waar wij uiteen-

lopende werkzaamheden voor hebben mogen uitvoeren. Hoogeboom is een echt familiebedrijf dat bekend staat
om de Sallandse mentaliteit, samenvattend als afspraak is afspraak. Dat is prettig voor de opdrachtgever.”
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Door veel aandacht te besteden aan
details is een intieme, kleinschalige
woonomgeving gecreëerd.

Het landgoed De Lathmer in Wilp vormt een van de grotere zorglocaties van Zozijn. Op het landgoed staan
verschillende gebouwen die speciaal gericht zijn op het huisvesten van bijna 400 complex verstandelijke
gehandicapten. Het complex zal in begin 2021 twee nieuwe zorggebouwen rijker zijn. De Van Norel Bouwgroep
uit Epe realiseert de bouw.
De twee nieuwe gebouwen worden
toegevoegd aan de reeks gebouwen die
Van Norel Bouwgroep reeds realiseerde
op het landgoed. Beide gebouwen staan
gespiegeld tegenover elkaar waardoor
de buitenruimen, die gekoppeld zijn aan
de woonkamers, worden omsloten. Elk
gebouw telt circa 1.300 m2 aan
vloeroppervlak en bestaat uit een enkele
bouwlaag. Ter plaatse van de

gezamenlijke woonkamers zijn per
gebouw twee dakopbouwen voorzien
die de gebouwen een bijzonder accent
geven. Er zullen straks per gebouw 20
cliënten worden gehuisvest, verdeeld
over vier clusters.

Voorkomen van institutioneel karakter
In de uitwerking van de woongebouwen
is door de architect speciale zorg besteed

aan het woonkarakter van de gebouwen. Door veel aandacht te besteden
aan details is een institutioneel karakter
voorkomen. Er is een intieme, kleinschalige woonomgeving gecreëerd voor
de bewoners, zo vertelt werkvoorbereider
André Nijenhuis. “De cliënten
hebben vaak een meervoudige handicap
en worden doordoor intensief begeleid
door ervaren zorgpersoneel. De bewo-

‘Er zijn 180 zonnepanelen geplaatst op het dak. Daarnaast
worden de vloeren verwarmd middels vloerverwarming in
combinatie met een warmtepompinstallatie’
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ners hebben de beschikking over een
eigen woon-/slaapkamer en een eigen
badkamer. Verder zijn er gemeenschappelijke voorzieningen gerealiseerd
tussen de woonafdelingen in. Hieronder
vallen de woonkamers, keukens, een
rustruimte, een was -en droogruimte,
een multifunctionele ruimte en een
concentratie werkplek. Ook is er
gedacht aan het personeel. Zij krijgen
de beschikking over een slaapruimte,
kantoorruimte en een teampost. Op het
landgoed zijn onder andere fysio-,
logo- en ergotherapeuten werkzaam,
alsmede een gespecialiseerde tandarts,

Artsen Verstandelijk Gehandicapten,
diëtisten en speltherapeuten.”

Traditionele bouw, duurzame
installaties
De zorggebouwen kennen een vrij
traditionele bouw. De fundering rust
op in de grond gevormde boorpalen en
de begane grondvloer is opgebouwd
uit geïsoleerde kanaalplaatvloeren. Het
casco is gemaakt van kalkzandsteen
lijmelementen en voor de dakvloer zijn
breedplaatvloeren toegepast. De gevels
bestaan uit baksteen metselwerk en er
zijn houten kozijnen geplaatst. Toch zijn

de gebouwen toekomstbestendig door
de aanleg van duurzame installaties.
“Er zijn 180 zonnepanelen geplaatst op
het dak. Daarnaast worden de vloeren
verwarmd middels vloerverwarming in
combinatie met een warmtepompinstallatie.”

Intieme, kleinschalige
woonomgeving

Onderhandse aanbesteding
Van Norel Bouwgroep werd voor dit werk door Zozijn uitgenodigd om in te schrijven voor een onderhandse
aanbesteding. Doordat Van Norel Bouwgroep de meest competitieve inschrijver was werd ook dit project aan het
bedrijf uit Epe toegewezen. De bouw startte in juli 2019 en zal naar verwachting begin 2021 worden opgeleverd.
Eerder realiseerde Van Norel Bouwgroep ook de zorggebouwen IB1 en IB2, een speciale huisvesting voor
gehandicapte jongeren en een compleet nieuw behandelcentrum inclusief praktijkruimten voor doctoren,
tandartsen en fysiotherapeuten.

De dakopbouwen ter plaatse van
de gezamenlijke woonkamers
geven de gebouwen een bijzonder
accent.
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Zandcementdekvloeren
Vloerrenovatie
Droogtijdversnellers
Mechanische vloerbewerking
Dorpsweg 63 | 8051 XT Hattem | 06-514 866 20 | 06-234 661 44
info@vloerenbedrijfbrons.nl | www.vloerenbedrijfbrons.nl

Sterke
zandcementdekvloer
voor een hoge
belasting
De vloeren van de zorggebouwen zijn

gerealiseerd door Vloerenbedrijf Brons uit

Hattem. Medio februari 2020 is het bedrijf
begonnen met het werk, dat vervolgens in

verschillende fases is afgerond. Er is gekozen
voor een zandcementdekvloer met een

druksterkte van CW20 die met de eigen

vrachtwagen met volautomatische pomp

gestort is over de oppervlakte van in totaal
2.600 m2.

“Dit is een vrij harde vloer, wat noodzakelijk is

gezien de verhoogde belasting door bijvoorbeeld

de medische karren van het personeel”, zo vertelt
eigenaar Henk Brons. Naast de hoge druksterkte
en slijtvastheid voldoet de vloer ook aan hoge
vlakheidseisen. Voordat de 70 mm dikke vloer
gestort kon worden, werden er eerst grote

netten van twee bij één meter gelegd over de

vloerverwarming. De functie van het net is het

voorkomen van scheurvorming bij het uitzetten
door warmte. Brons kijkt tevreden terug op het
werk. “Het is allemaal heel vlot verlopen. Met

een team van drie man hebben we dit snel en
vakkundig weten te realiseren.”
Meer dan 35 jaar ervaring

Vloerenbedrijf Brons, dat al meer dan 35 jaar

ervaring heeft in het leggen van cementdek-

vloeren, voert ook overige werkzaamheden uit

zoals het renoveren van vloeren, het aanbrengen
van droogtijdversnellers en mechanische
vloerbewerking.
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ACN Totale Afbouw is landelijk actief en biedt een totaal
concept voor afbouw, verbouw en renovatie binnen
verschillende segmenten, waaronder retail, utiliteit, woningbouw
en overige instellingen.

PMR PROJECTSTOFFERING
Een vaste grond onder uw voeten
info@pmr-bv.nl

www.pmr-bv.nl

010 - 422 89 67

Uw betrouwbare partner in Afbouw
De Hooge Hoek 28 | 3927 GG Renswoude | T: 0318 576 450

PVC vloer voor een huiselijk en praktisch
woonkarakter
Voor de vloerafwerking van de zorggebouwen is PMR Projectstoffering uit Rotterdam ingeschakeld. Zij leverden

en monteerden circa 1.900 m2 aan PVC vloerstroken, samen met 1.470 strekkende meter aan harde kern plinten.
Bijkomend zijn er ook aluminium, zwart gemoffelde voorzethorren ingemeten en geplaatst.

Voor het plaatsen van de vloer werd de ondervloer eerst geschuurd, stofvrij gemaakt en geëgaliseerd. Na een

tweede keer schuren en stofvrij maken konden de PVC stroken verlijmd worden. De wens van de architect om een
huiselijk maar tegelijkertijd ook praktisch woonkarakter te creëren, is gerealiseerd door een zorgvuldige keuze in
het materiaal. Er is uiteindelijk gekozen voor een glad vloeroppervlak wat eenvoudig te reinigen is. De

houtstructuur geeft een warme, natuurlijke uitstraling, wat weer bijdraagt aan het huiselijke karakter. De PVC
vloer is tevens op duurzame wijze geproduceerd, een waarde die bij PMR hoog in het vaandel staat.
Ook binnen- en buitenzonwering

Vakkundigheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid zijn binnen PMR van groot belang bij het ontwerpen,
managen en realiseren van complete projectafwerkingen. Het oer-Rotterdamse bedrijf is niet alleen

gespecialiseerd in verschillende vloerafwerkingen, maar ook in binnen- en buitenzonwering. In juni dit jaar is PMR
gestart met het werk aan de zorggebouwen. Binnenkort, in augustus, zullen de gebouwen worden opgeleverd.
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Optimale geluidsabsorptie
Met bijna 400 bewoners en personeel verdeeld over de twee zorggebouwen kunnen de geluidsniveaus hoog
oplopen. Hier is rekening mee gehouden bij het opstellen van het bestek, door onder andere te specificeren
hoeveel decibel reductie er gerealiseerd dient te worden. ACN Totale Afbouw uit Renswoude realiseerde de
gewenste Rw waarden voor alle MS-wanden en plafonddelen.

De bouwkundige wanden zijn door ACN Totale Afbouw voorzien van een geïsoleerde voorzetwand. Deze bestaat
uit minerale wol, een laag standaard gipsplaat en een laag gipsvezelplaat. Ook de schuifdeurconstructies van

de badkamers zijn afgewerkt met gips in meerdere lagen. Alle naden en gaten zijn hierbij ook dichtgemaakt en

glasgesmeerd. Voor de akoestische isolatie van de bouwkundige plafonds zijn systeemplafonds toegepast. Deze
plafond-eilanden zijn door ACN rechtstreeks gelijmd op de bouwkundige muur. In alle kamers zijn voor de

plafonds andere isolatiepanelen toegepast met een hogere geluidsabsorptie. De algemene ruimtes en toiletten
zijn voorzien van traditionele systeemplafondplaten.
Totaalconcept

ACN (Afbouw Coördinatie Nederland) is landelijk actief en biedt een totaalconcept voor afbouw, verbouw of

renovaties. Sinds de oprichting in 2009 heeft het bedrijf tal van projecten uitgevoerd in onder andere de retail,
woningbouw, utiliteit en het onderwijs.

Opdrachtgever
Stichting Zozijn Zorg, Wilp

E- en W-installateur
Otterman Techniek BV, Enschede

Afbouw
ACN Totale Afbouw, Renswoude

Architect
Rik Lagerwaard Architecten BV,
Amersfoort

Staalconstructie
Van Den Brink Metaalbewerking,
Harderwijk

Bouwprogramma
Bouwen landgoed De Lathmer in Wilp

Constructeur
Van Roekel en Roekel, Rhenen

Vloeren
Vloerenbedrijf Brons, Hattem

Adviseur installaties
Kamperman BV adviseurs in
installatietechniek, Groenlo

Bouwklaar maken van de grond
Hoogeboom Raalte, Raalte

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Van Norel BV, Epe

Bouwperiode
Juli 2019 – begin 2021
Bruto vloeroppervlakte
1.300 m2

Vloerafwerking
PMR Projectstoffering, Rotterdam
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Duurzaam distributiecentrum

DC Brakman wordt gebouwd op
een van de laatste vrije kavels
van industrieterrein Vossenberg.
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IB

Tekst: Mark Minnema
Foto’s: Remmers bouw

op industrieterrein Vossenberg
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Op een van de laatste vrije kavels van het Tilburgse industrieterrein Vossenberg verrijst DC Brakman. Het
distributiecentrum voldoet aan strenge duurzaamheidseisen: Van hoge isolatiewaarden tot vleermuiskasten in
de buitenruimte.
Het logistiek centrum met 22 laaddocks
heeft een oppervlakte van ruim 22.000
m2. Dat is inclusief 659 m2 kantoor
en 2.341 m2 mezzanine. Kranenberg
Vastgoed ontwikkelt DC Brakman voor
de verhuur, en dat op een aantrekkelijke
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plek, meent Henny Swinkels, bedrijfsleider bij Remmers Bouw dat het gebouw
neerzet. “In dit deel van Tilburg is dit een
van de laatste beschikbare kavels.
Centraal gelegen. Voor de logistiek is
Tilburg toch wel een ‘hotspot’.”

Makkelijk in tweeën te splitsen
Omdat een eindgebruiker dus nog niet
bekend is, is het ontwerp gebaseerd op
een distributiecentrum met een normale
goederenopslag. DC Brakman krijgt twee
kantoorunits. Een huurder kan het hele

Het logistiek centrum
beschikt over 22 laaddocks.

pand huren of een deel. “Het gebouw
is makkelijk in tweeën te splitsen, de
installaties zijn daar op aangelegd.”

Hoge duurzaamheidseisen
Het distributiecentrum draagt het
milieulabel BREEAM-Very Good. De
installatie en materiaalkeuze, maar ook
de uitvoering en de bouwplaatsregels: Ze
voldoen aan de hoge duurzaamheids

eisen. Het gebouw wordt optimaal
geïsoleerd. In de hal is extra aandacht
besteed aan luchtdichtheid en isolatiewaardes. Zo heeft het dak isolatiewaarde
6, de gevel 4,5. “Ook op het terrein
rondom is aandacht besteed aan
ecologische zaken, bijvoorbeeld vleermuiskasten en insectenhotels. Verder
is een bufferkelder voor berging van
hemelwater voorzien.” Overigens zal het

gebouw gebruik maken van de stadsverwarming in dit deel van Tilburg. Voor een
DC is dat vrij bijzonder.

Ondanks corona-perikelen
mooi op schema
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Aandacht voor de
details
Eijkemans Aluminiumbouw BV verzorgt bij DC

Brakman de vliesgevels, aluminium kozijnen en

beglazing. In totaal een oppervlakte van zo’n 800
m2, zegt eigenaar Maikel Smits. ‘’Bij DC Brak-

man zijn details bepalend voor de uitstraling en
de functionaliteit van het pand. Ramen moeten

bijvoorbeeld exact op elkaar uitgelijnd worden. Wij
besteden hier in de voorbereiding veel aandacht

aan, dit zorgt voor een extra mooi eindresultaat.”
Eijkemans voert zowel technisch ontwerp als

productie en montage uit. Naast grote projecten

als DC Brakman werkt Eijkemans veel in de particuliere nieuwbouw. “Vaak zijn dit speciale projecten,
villa’s met grote glasgevels en aparte vormen.

We doen er kennis mee op die we meenemen in

de utiliteitsbouw. De combinatie maakt het werk
afwisselend.”

Aluminium als standaard

Gebruik van aluminium is bij distributiecentra de
standaard, maar ook in particuliere nieuwbouw

gebruiken architecten het steeds meer, ziet Smits.

“Met aluminium is veel meer mogelijk dan bijvoorbeeld met houten kozijnen zoals grote glasgevels
en grote overspanningen. In DC Brakman zitten
puien van bijna 7,5 meter hoog. Waar het met

andere materialen ophoudt, kun je met aluminium
verder bouwen.”

Stijlvol en eigentijds met aluminium

www.eijkemans-alubouw.nl
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Het gebouw is makkelijk in
tweeën te splitsen, de installaties
zijn daar op aangelegd.

Korte bouwtijd
Typisch voor distributiecentra is de
relatief korte bouwtijd, vertelt Swinkels:
“Tijd is geld, en elke dag die je later bent,
is huur die niet gerekend kan worden.
Dat gaat hard met zulke aantallen
vierkante meters. In de organisatie van
het bouwproces houd je daar rekening
mee. Je zorgt ervoor dat bij de start alles
uitvoeringsgereed is, dat alle onderdelen
zijn ingekocht. We plannen lean. Met
de voorlieden van alle onderaannemers
zitten we vooraf om tafel. We lopen dan

de hele planning door op dagniveau en
leggen die met elkaar vast.”

‘Het gebouw zal
gebruik maken van de
stadsverwarming, voor
een DC vrij bijzonder’
Op schema
Als het bouwproces loopt, is er iedere
ochtend om acht uur in de keet

overleg, een ‘Daily Stand’. “Alle voorlieden tikken de dagplanning af; is het
gisteren volgens plan verlopen, wat
gebeurt er vandaag en morgen, en zitten
we op koers voor de komende weken.
We zitten er kort op.” Swinkels verwacht
medio oktober op te kunnen leveren. Het
project ligt op schema, ondanks coronaperikelen die opspeelden. Toelevering
van bijvoorbeeld stalen onderdelen uit
Italië liep vertraging op. “Dan moet je net
een iets andere werkvolgorde kiezen om
toch door te kunnen bouwen.”

Industriebouw • juli 2020 • 111

DC Brakman • Tilburg

Het gebouw wordt
optimaal geïsoleerd.
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C-infra: Een flexibele meedenker
C-infra BV uit Dongen verzorgt de complete infrastructuur op het 30.000 m2 tellende terrein van
DC Brakman: Grondwerk, bestrating en riolering. Het bedrijf maakte de funderingen voor het

distributiecentrum en egaliseerde de onderbanen voor de vloeren ‘op precisie’. En ze realiseren de

bestrating, die industrieel is maar toch ook esthetisch, zegt Corne van den Noort, directeur en oprichter van
C-infra. “De klinkers hebben een speciale kleur, bruinzwart-genuanceerd. Dat maakt het net even anders.”

DC Brakman heeft het BREEAM-label very good, wat je onder andere terugziet in de waterafvoer die C-infra
heeft aangelegd. Terreinwater bijvoorbeeld komt terecht in pompputten met een olie- en vetafscheider
volgens de BREEAM-normen, waardoor verontreiniging van het oppervlaktewater wordt voorkomen.
Disciplines komen samen

In een project als dit komen de disciplines die C-infra in huis heeft mooi samen, vindt Van den Noort, die
het bedrijf 12,5 jaar geleden oprichtte. C-infra doet veel grondwerk voor woning- en utiliteitsbouw. In

riolering, een werkgebied met veel innovaties, kunnen ze maatwerk leveren. En als het gaat om bestrating
zijn bijvoorbeeld reconstructies en inbreidingslocaties ze op het lijf geschreven. “We werken veel in
opdracht van bouwbedrijven, maar zijn ook hoofdaannemer in de weg- en waterbouw.”
Samenwerken in bouwteam

“Belangrijk is dat je flexibel bent en meedenkt met de klant. Onze kracht zit in de samenwerking op bouwteamniveau. Samen wil je een sluitende begroting realiseren en dat hoeft niet altijd tegen de laagste prijs.
Als je kwaliteit levert en flexibel inzetbaar bent, betaalt zich dat op de lange duur terug. Daar streven wij
naar.”
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Uniek Watershell
systeem voor opvang
hemelwater
www.waterblock.nl | info@waterblock.nl | T +31(0)765010617

Waterblock B.V. realiseert bij DC Brakman een
waterberging van 690 m3 onder het parkeer-

terrein, een voorziening die geschikt is voor een
aslast van 20 ton. Het Bredase bedrijf bouwt

dergelijke ondergrondse bergingen voor hemelwater al twintig jaar, vertelt directeur/eigenaar
Ruud van Ham.

Dit gebeurt volgens een eigen systeem met

kunststof koepelvormige cassettes op kunststof

kolommen, het Watershell systeem. Die vormen de
bekisting waarop beton wordt gestort. Zo ontstaat
een stevige betonnen constructie gedragen door
palen. Met daaronder dus een kelder die hemel-

water opvangt, zodat vertraagd geloosd wordt op
de riolering. Dit voorkomt overbelasting van het
riool en dus wateroverlast. Zo draagt deze

waterberging ook bij aan het BREEAM-label van
DC Brakman.

Ontwerp en voorbereiding

Het systeem gebruikt Waterblock ook voor het
bouwen van ondergrondse groeiplaatsen voor

stadsbomen, daktuinen en vloerbekistingen. “Het

meeste werk zit vaak in ontwerp en voorbereiding,
de meeste projecten bouwen we zelf. Het geeft

afwisseling en je leert ervan. Je ziet of een ontwerp
eenvoudig realiseerbaar is en ontdekt verbeterpunten. Als je het zelf doet, krijg je het beste
beeld.’’
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Het distributiecentrum draagt het
milieulabel BREEAM-Very Good.

Utiliteitsbouw
Infra
Trappen
Speciale constructies

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

Conserveren

www.gsstaalwerken.com
+31 (0)492 – 50 55 00
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En zo zal het distributiecentrum
er uit zien in oktober 2020.

Opdrachtgever
Kranenberg Vastgoed BV, Markelo

Waterberging
Waterblock B.V., Breda

Ontwikkelaar
Build to Build vastgoed,
‘s-Hertogenbosch

Vliesgevels, aluminium kozijnen
en beglazing
Eijkemans Aluminiumbouw BV,
Schijndel

Hoofdaannemer
Remmers Bouwgroep, Tilburg
Metaalconstructiewerk
GS Staalwerken, Helmond
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Civieltechnisch aannemer
C-Infra, Dongen

Bouwprogramma
Bouwen distributiecentrum op
industrieterrein Vossenberg
Bouwperiode
December 2019 – oktober 2020
Bruto vloeroppervlakte
22.145 m2
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De Beer is los...
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IB Foto’s: Batenburg Bouw BV
Tekst: Alet Roesink

Het was een uitdaging om het
project te realiseren te midden
van alle bedrijvigheid op
Industrieterrein Charlois.
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Een bouwproject realiseren midden
op Industrieterrein Charlois,
tussen veel bedrijvigheid en het
winkelend publiek. Heien, slopen,
renoveren en bouwen aan een
pand, terwijl de autoverkopers
ongestoord hun werk moesten
kunnen blijven doen. Voor deze
uitdaging stond Batenburg Bouw
& Ontwikkeling BV. Nu, één jaar
later, blikt het bedrijf terug op het
project. Ten tijde van het interview
vinden de laatste afwerkingen
plaats en is inmiddels vanuit de
nieuwbouw naar de bestaande
bouw doorgebroken.

Batenburg Bouw & Ontwikkeling BV is
een familiebedrijf dat dit jaar 155 jaar
bestaat. In de woningbouw realiseert
zij grotendeels nieuwbouwprojecten. In
de utiliteitsmarkt, waaronder meerdere
vaste opdrachtgevers, betreft het zowel
nieuwbouw- als verbouwprojecten. Voor
Autobedrijf De Beer heeft zij al meerdere
nieuwbouwprojecten en verbouwingen
gedaan. Zo is een jaar of vijftien geleden

al eens een extra verdieping op het pand
gerealiseerd. Daarna volgden nog enkele
kleinere verbouwingen.

Spraakmakend ontwerp
Directeur Ivo Batenburg werd zo’n twee
jaar geleden door de familie Van

Oosten benaderd om mee te denken over
uitbreiding van de Rotterdamse vestiging
van de Kia dealer. Er werden meerdere
plannen gemaakt en er is onder meer
meegedacht over de kosten. Het
bouwteam werkte vervolgens de
plannen verder uit. De bouwperiode
startte in augustus 2019 en bestreek
bijna een jaar. Nu is het project nagenoeg
afgerond. Er zijn voor Batenburg nog
twee à drie weken te gaan voor de
laatste handelingen en afwerkingen.
“Onze opdracht betrof de casco
oplevering van het gebouw, met andere
woorden oplevering glas- en waterdicht,
exclusief de afwerking”, vertelt
Batenburg. “Bijzonder aan dit project is
onder andere het parkeerdak en de grote
overspanningen van de
hoofddraagconstructie. Qua constructie
is alles behoorlijk zwaar. Het gebouw
herbergt drie lagen met auto’s. Het is een
spraakmakend ontwerp van architect VBJ
BV uit Veenendaal.”

Spraakmakend
ontwerp voor
Autobedrijf De Beer
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Architect VBJ BV tekende
voor het bijzondere ontwerp.
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Grote, keramische tegels
De corporate identity van Kia schrijft tegels voor met een afmeting van 60x60cm. Eigenaar Van Oosten van

Autobedrijf De Beer wilde graag een groter formaat, uiteraard wel in dezelfde kleur als voorgeschreven. Voor

tegelspecialist Imarco uit Montfoort vormde dit geen enkel probleem. Zij levert al jarenlang hoogwaardige vloeren
aan luchthavens, winkelcentra en (auto)showrooms.

In overleg is gekozen voor een keramische tegel van 120x120cm voor de vloeren van de verschillende verdiepingen
van de showroom. Deze vergt echter wel een andere verwerking dan de 60x60 tegel. Voor een optimale hechting

van de tegel aan de ondergrond is de buttering floating techniek toegepast. Daarbij wordt zowel de onderkant van
de tegel als de ondervloer voorzien van lijm. Wel moest vooraf de ondervloer worden genivelleerd met clips.
Gefaseerde aanpak

De verdiepingsvloer van de bestaande showroom is in de eerste fase aangepakt en voorzien van circa 500 m2
nieuwe tegels. In de tweede fase, de nieuwbouw, is op de tweede etage een oppervlakte van zo’n 2500 m2

betegeld. Fase 3 betreft de begane grond en de bestaande showroom. Hier is nog eens voor zo’n 500 m2 aan

vloertegels gelegd. In het najaar wordt de showroom geopend en zullen hopelijk nog vele voeten de fraaie tegels
betreden.

Internationaal tegelwerk

Meerwaarde in
vloer en wand

De huidige generatie “geboren bouwers” is een
mix van jonge dynamiek en vele jaren ervaring.
Batenburg Bouw en Ontwikkeling is een bouwbedrijf dat een veelheid aan
werkzaamheden voor u kan verrichten. Ons bedrijf kenmerkt zich al ruim 155
jaar door een flexibele inzetbaarheid van vakmensen in de bouwnijverheid
en het leveren van maatwerk.
Om een indruk te krijgen van de bouwprojecten die reeds door ons zijn
gerealiseerd, verwijzen wij u naar “referenties” en naar de andere foto’s op
onze website: www.batenburgbv.nl.

SERIEMATIGE WONINGBOUW • VRIJSTAANDE
WONINGEN • UTILITEITSBOUW • VERBOUWINGEN

www.imarco.nl
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Contact:
Bezoekadres:
Leeuwenhoekweg 22, 2661 CZ Bergschenhoek
010 5243311
Postadres:
info@batenburgbv.nl
Postbus 103, 2660 AC Bergschenhoek
www.batenburgbv.nl

Het gebouw herbergt drie
lagen met auto’s.

‘Heien, slopen, renoveren en bouwen aan het pand, terwijl de
autoverkopers ongestoord hun werk moesten kunnen blijven doen’

Overlast tot minimum beperkt
“We zijn begonnen met het aanbrengen
van in de grond gevormde palen, zogeheten Vibropalen. Daar moest zwaar voor
worden geheid. We hadden te maken
met een drukke omgeving, midden op
industrieterrein Charlois en direct naast

een drukke vestiging van McDonald’s.
Het is een bedrijvig gebied en daar dien
je onder andere met de transportbewegingen rekening mee te houden. Met
de aanlevering van de prefab kanaalplaatvloeren moet je bijvoorbeeld wel
de verkeersbewegingen structureren.

Pas in de laatste paar weken is de beer
werkelijk los en is doorgebroken naar de
bestaande showroom. Het bedrijf moest
in de tussentijd door blijven draaien. Dat
is goed gelukt en de overlast door bouwwerkzaamheden is tot het minimale
beperkt gebleven.”
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De ingang heeft een mooie
uitstraling gekregen.

‘Qua constructie is alles behoorlijk zwaar. Het gebouw herbergt drie
lagen met auto’s’
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Geveltechniek
Ramen & Deuren
Overkappingen
Balkonbeglazing
Serrebouw
Kasconstructies

Glashelder in aluminium

boetersalubo.nl

Aluminium gevels en isolatieglas
ohn Mertens is calculator/verkoper bij Boeters Alubo BV uit De Lier , specialist in productie en montage

van aluminium gevels. Samen met zijn collega’s rondde hij in juni van dit jaar, na een doorlooptijd van zo’n
vijf maanden, het werk voor het Rotterdamse Autobedrijf De Beer af. De opdracht bestond uit leveren en
plaatsen van aluminium kozijnen en vliesgevels inclusief isolatieglas.

“Toen het definitieve tekenwerk eind januari 2020 gereed was, werden de materialen besteld en kon het
project vervolgens door de werkvoorbereiding worden doorgestuurd naar de CNC bewerkingsmachine”,

aldus Mertens. “Toen eenmaal de profielen aan ons waren geleverd, kon het project in productie worden

genomen. Wij werken uitsluitend met de kwalitatief hoogwaardige systemen van Reynaers.” Boeters Alubo
engineerde, produceerde en monteerde alle kozijnen en vliesgevels met een totale oppervlakte van circa
500 m2. De kozijnen en vliesgevels zijn vervaardigd in respectievelijk de CS77 en CW50 serie.

De aluminium kozijnen en
vliesgevels inclusief isolatieglas
zijn hier al geplaatst.
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Beregoede installaties
Voor Installatiebedrijf S. Boer Installatie BV zit het werk er bijna op. Van oktober 2019 tot aan de

bouwvakvakantie 2020 is aan het project Autobedrijf De Beer gewerkt. Het bedrijf is gespecialiseerd in CV
installaties, sanitair, electra, gas en water en staat voor service, onderhoud en montage. Eigenaar Stefan

Boer werd al in het voortraject betrokken bij de renovatie en nieuwbouw van de autogarage voor advies.
De kennis van Boer bestrijkt vooral de werkbouwkundige aspecten en verwarmingsinstallatie. De opdracht
luidde de realisatie van de vloerverwarming, de aansluiting op de riolering en de montage van de

afvoersystemen. Ook de toiletten en watertappunten werden meegenomen, met realisatie van de

fundering naar het straatriool en installatie van de binnenleidingen. De uitgevoerde werkzaamheden

kenden voor Boer weinig geheimen. Als bijzonder aan dit project bestempelt hij de samenwerking met

de bouwbegeleider (Hiensch Bouwmanagement) en met de aannemer Batenburg Bouw& Ontwikkeling.
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Esnacom B.V is specialist in het leveren, engineren,
tekenen en monteren van metalen dak- en gevelsystemen voor nieuwbouw en renovatie.
Bij ons staan service en vakkennis hoog in het vaandel.
U profiteert optimaal van de meest recente ontwikkelingen
op het gebied van materialen, toepassingen en efficiency.
Esnacom BV
Delfweg 36
211 VM Noordwijkerhout
Tel:
071 - 40 85 243
www.esnacom.nl

Uitdagend ontwerp
Het aanbrengen van de dak- en gevelsystemen op renovatie- of nieuwbouwprojecten is voor Esnacom BV uit
Noordwijk gesneden koek. Het vormt een extra uitdaging wanneer het pand een uitdagend ontwerp kent,
waardoor de keuze van materialen en het aanbrengen ervan de kers op de taart vormen.

Esnacom bracht een offerte uit voor de renovatie en nieuwbouw van het Rotterdamse Autobedrijf De Beer en werd
geselecteerd voor uitvoering ervan. Het betrof materialen en werkzaamheden voor het dak, de gevels en de

plafonds. “Toen onze specifieke engineering van het project klaar was, konden de materialen besteld worden”,

vertelt Frans van der Nat. “Het ging om sandwichpanelen, dak-, gevel- en plafondbeplating voor de begane grond
en twee verdiepingen. We hebben voor materialen van SAB-Profiel bv gekozen, een onderdeel van Tata Steel.”
Ronding

“Er is voor 600 m2 aan stalen dakplaten aangebracht. Deze zijn op de staalconstructie bevestigd. Daarnaast is er
voor 800 m2 aan sandwichpanelen toegepast. De golfbeplating op de gevel beslaat 600 m2 en de plafondbeplating nog eens zo’n 400 m2. Er is gekozen voor een duurzame coating van Colorcoat Prisma in metallic

uitvoering. Bijzonder aan dit project was dat het gebouw een ronding heeft. Met alle uitdagingen die daar bij
horen, is er een prima resultaat bereikt.”
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BR elektrotechniek
Korte Dijkstraat 4
3024SM Rotterdam
E-mail: rbasaev@br-elektrotechniek.nl
www.br-elektrotechniek.nl

‘Dit project is verre
van standaard’
BR Elektrotechniek is een erkend elektro-

installatiebedrijf, gespecialiseerd in E-installaties
voor de zakelijke markt. In het project voor
Autobedrijf De Beer verzorgde zij aanleg,
onderhoud en revisie van de technische

installaties, inclusief lichtkracht, data en brandmeldinstallatie.

Eigenaar Rouslan Basaev vertelt over zijn passie
om de klant te ontzorgen door het leveren van

hoogwaardige kwaliteit, een flexibele opstelling

en snel kunnen schakelen. In dit project is dat goed
tot zijn recht gekomen. Er werd een beroep op

hem gedaan om mee te denken en er werd meer

van hem verlangd dan in ‘standaard’ opdrachten.
Bij het ontwerp en het tekenwerk was er

veelvuldig overleg met de eigenaar en de andere
partners. Er waren bij aanvang veel punten, die

later in het proces nog invulling zouden krijgen.
Met name de keuzes in interieur en design-

verlichting zorgden voor aanpassingen in de

HIENSCH BOUWMANAGEMENT

installatie. Door de prettige samenwerking is dit
uitstekend verlopen.

Ontwerp- en bouwbegeleiding
voor utiliteit- en woningbouw
van initiatief tot oplevering

hienschbouwmanagement.nl
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06-37006588

De uitbreiding beschikt over
een parkeerdak.

Opdrachtgever
Autobedrijf De Beer BV, Rotterdam

W-installateur
S. de Boer Installatie BV, Bergschenhoek

Architect
VBJ Architectuur en bouwmanagement
BV, Rhenen

Dak- en gevelsysteem
Esnacom BV, Noordwijk

Hoofdaannemer
Batenburg Bouw & Ontwikkeling B.V.,
Bergschenhoek
Tegelwerk
Imarco, Montfoort

E-installateur
BR-Installatietechniek, Rotterdam
Aluminium vliesgevels
Boeters Alubo, De Lier

Bouwprogramma
Uitbreiden / bouwen na sloop Kia
showrooms t.b.v. garagebedrijf De Beer
Bouwperiode
Oktober 2019 – juni 2020
Bruto vloeroppervlakte
1.050 m2
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Amerongen & Calvijnschool • Bunschoten

Van bovenaf is goed
te zien dat het nieuwe
schoolgebouw beschikt
over drie vleugels.
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Tekst: Ton van de Laar
Foto’s: Bureau Bos Architecten

Multifunctioneel onderkomen
voor twee basisscholen
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Amerongen & Calvijnschool • Bunschoten
Bureau Bos Architecten BV uit
Baarn ontwierp in opdracht
van de gemeente Bunschoten
een nieuw onderkomen voor
twee basisscholen; de Van
Amerongenschool (die wordt
omgedoopt tot Het Sterrenlicht)
en de Calvijnschool. De oplevering
van het nieuwe schoolgebouw
vond plaats op 10 juni jl.. Na de
zomervakantie wordt het in gebruik
genomen. Architect-directeur
Raban Haaijk van Bureau Bos licht
het ontwerp toe.
“De scholen hebben ieder hun eigen
identiteit. Die moest behouden blijven
en hebben we ook uit willen drukken in
het ontwerp, onder meer door de
kozijnen te voorzien van gekleurde
kaders. Het gebouw heeft drie vleugels;
een voor Het Sterrenlicht, een voor de
Calvijnschool en een voor gezamenlijk
gebruik, zoals lerarenkamers en
spreekkamers voor interne begeleiding
en remedial teaching. Tussen de vleugels
is een centrale ruimte, waar beide
scholen elkaar ontmoeten.”

Afzetten en ophalen
Het ontwerp volgt als het ware het
beschikbare bouwterrein, dat in een
bocht om de bestaande brandweerkazerne van Bunschoten heen loopt.
Hierdoor ligt de ingang van Het
Sterrenlicht pal naast het oude schoolgebouw aan de Bikkersweg, terwijl de
Calvijnschool ook min of meer aan

‘Het ontwerp
van de school
biedt veel
mogelijkheden,
de gangen zijn
ingericht als
onderwijspleinen’
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Het all-electric gebouw is
bijna energieneutraal.

dezelfde straat ligt, de Prinses
Irenestraat, als het oude onderkomen,
dat iets verderop ligt. Beide scholen
hebben een eigen speelplaats voor
de onderbouw en een gezamenlijke
speelplaats voor de bovenbouw. Op die
speelplaats is ook ruimte ingeruimd voor
het afzetten en ophalen van kinderen.
“Daar is een ruimte van zestien meter
breed voor gereserveerd, die tijdens de
schooltijden dienst doet als sportveld of
speelruimte. Zo wordt de parkeerdruk in
de wijk niet verhoogd.”

Multifunctioneel en toekomstgericht
Het ontwerp van de school biedt veel

gebruiksmogelijkheden. Allereerst zijn
er natuurlijk de groepslokalen, waar
klassikaal of in groepjes kan worden
gewerkt. Daarnaast zijn er ook stilteruimtes, waar kinderen individueel of in
kleine groepjes geconcentreerd kunnen
werken. Verder zijn de gangen ingericht
als een soort onderwijspleinen, waar
groepjes wat rumoerig kunnen werken.
Tot slot is er de centrale ruimte, geschikt
voor gezamenlijke activiteiten van wel
560 kinderen.

Bijna energieneutraal

als dat wenselijk is opnieuw ingericht
kan worden. “De ervaring leert dat
onderwijsvisies eens in de vijftien jaar
veranderen. Daar hebben we rekening
mee gehouden. Lokalen kunnen groter
of juist kleiner gemaakt worden. Ook bij
het aanleggen van de installaties is daar
rekening mee gehouden.” De school is
daarnaast een Frisse School, met veel
spuimogelijkheden, een groot
ventilatievoud en veel daglicht.
Bovendien is het all-electric gebouw
bijna energieneutraal.

Bureau Bos ontwierp voor het gebouw
een skeletstructuur, die in de toekomst
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Amerongen & Calvijnschool • Bunschoten

IJZERSTERK IN
METAALWERK

Bodu Staalbouw | Metaalweg 15 | 3751 LS
Bunschoten-Spakenburg | T: 033-298 56 06
www.bodustaalbouw.nl | info@bodustaalbouw.nl

Thuiswedstrijd voor Bobu Staalbouw
Vanuit haar vestiging in het centraal gelegen Bunschoten bedient Bodu Staalbouw BV normaal gesproken de

gehele Nederlandse markt. De bouw van het nieuwe onderkomen voor de Van Amerongenschool en de Calvijn-

school in Bunschoten was een welkome thuiswedstrijd. Bodu Staalbouw produceerde, leverde en monteerde de
complete staalconstructie voor het schoolgebouw.

Geen sinecure, volgens Wim van Rhee. “Met name de vele dakvlakken, die in verschillende schuintes op elkaar aan

moesten sluiten, vergden de nodige aandacht. Door te werken met een 3D model hebben we alle aansluitingen in
beeld gebracht en berekend. Nadat die goedgekeurd waren, hebben we alles uitgewerkt.”
Grote nauwkeurigheid

Het produceren van de constructie vergde vervolgens ook een grote nauwkeurigheid. Veel liggers moesten

bijvoorbeeld in twee richtingen afgeschuind worden. “Een rechttoe rechtaan doos kan iedereen wel neerzetten,

maar bij dit werk met al zijn hoeken, schuintes en dubbele schuintes komt toch wat meer kijken. Als één hoek niet
klopt, heeft dat gevolgen voor het hele dak. Een goede afstemming met alle partijen, goede controle hier intern

en coördinatie op de bouwplaats hebben ervoor gezorgd dat het allemaal goed is verlopen. Dat we lekker dichtbij
zaten was wel een voordeel; je bent er zo om even te gaan kijken.”
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Beide scholen hebben een eigen
speelplaats voor de onderbouw
en een gezamenlijke speelplaats
voor de bovenbouw.

Opdrachtgever
Gemeente Bunschoten
Bouwkundig, constructief en
installatieontwerp
Bureau Bos Architecten BV, Baarn
Hoofdaannemer
Bouwcombinatie Eemnes, Eemnes

E-installateur
van den Hoogen engineering,
Bunschoten
W-installateur
Heinen & Hopman Installaties,
Bunschoten-Spakenburg
Staalconstructie
Bodu Staalbouw BV, Bunschoten

Bouwprogramma
Multifunctionele accommodatie
voor twee basisscholen inclusief
buitenruimte
Bouwperiode
Juni 2019 – juni 2020
Bruto vloeroppervlakte
3.300 m2
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P&M Express • Tilburg

Snelle nieuwbouw
P&M Express
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Foto’s: Heerkens van Bavel Bouw

De bedrijfsruimte beschikt
over een groot buitenterrein.
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P&M Express • Tilburg
Voor de uitstraling zijn gelamineerde
houten staanders en liggers in de gevel
van het kantoorgedeelte aangebracht.

P&M Express BV uit Tilburg is verhuisd. Een klein stukje, van de
Posthoornstraat naar de Zevenheuvelenweg, waar aannemer Heerkens
van Bavel Bouw een nieuwe bedrijfsruimte met buitenterrein realiseerde.

Klein warehouse met een groot
bouwterrein
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De nieuwbouw van P&M Express is
gerealiseerd op het terrein waar Philips
jaren geleden radio- en televisieonderdelen produceerde, in de volksmond ook
wel het ‘Volt-terrein’ genoemd. “Voordat
de bouw van start kon gaan, moest dan
ook eerst een sanering worden
uitgevoerd”, vertelt John Rooijakkers,
projectleider bij hoofdaannemer
Heerkens van Bavel Bouw. “Die heeft
Gubbels Infra en Milieu BV voor ons
uitgevoerd.”

Strakke planning
De uitdaging bij dit project zat hem
vooral in de strakke planning in
combinatie met de nieuwbouw van fase
2 van het nieuwe distributiecentrum van
Decathlon op de oude locatie van P&M.
Eind oktober is gestart met het project
en het is begin mei compleet opgeleverd.
Drie dagen na oplevering is P&M Express
naar de nieuwbouw verhuisd en kon de
sloop van het oude pand starten.

TAPA FSR-A-normering
Het kantoorgebouw heeft een klein
warehouse met een groot buitenterrein.
In totaal bestaat de nieuwe huisvesting
voor P&M Express uit circa 2.810 m²
kantoor- en bedrijfsruimte met laadkuil
en een beveiligde truckparking ter
grootte van circa 10.800 m². P&M heeft
een uitgebreid wagenpark en vervoert
met regelmaat kostbare lading. Daarom
is het terrein en het gebouw beveiligd
en gecertificeerd volgens de huidige
TAPA FSR-A-normering. Het hekwerk en
de schuifpoorten zijn hiervoor volledig
voorzien van een hekdetectiesysteem.
De laadkuil biedt ruimte aan vier
vrachtwagens en in een ondieper deel
van 0.60 meter kunnen twee
bestelbussen lossen. Ook de docks voor
bestelbussen zijn voorzien van
verstelbare levellers zodat heftrucks
nagenoeg gelijkvloers de vrachtwagens
kunnen inrijden. De loading docks zijn
voorzien van dockshelters.

‘Voordat de bouw van start
kon gaan, moest dan ook
eerst een sanering worden
uitgevoerd’
Maximale bewegingsruimte
Het dak bestaat uit een lange
vakwerkligger over de lengte en over de
breedte vakwerkliggers om de vijf meter.
De dakspanten zijn iets bol gelast, zodat
sneeuw en regen wordt afgevoerd.
Dankzij de relatief lichte constructie
staan in het distributiecentrum slechts
twee kolommen en heeft P&M Express
maximale bewegingsruimte. Voor de
uitstraling zijn gelamineerde houten
staanders en liggers in de gevel van het
kantoorgedeelte aangebracht. De meeste
onderdelen van het gebouw zijn prefab
en per vrachtwagen op de bouw
geleverd.
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P&M Express • Tilburg
Nog een ander project waar Reijrink
Staalconstructie aan mee heeft
gewerkt; Megabioscoop Kinepolis te
Utrecht.

We steel
the future!

De meest moderne staalfabriek van Europa
Wij beschikken over een volautomatische hightech machinelijn en mogen ons de meest innovatieve staalfabriek van Europa
noemen. Een geweldig team van 120 medewerkers maakt het
mogelijk dat wij zowel regionaal als (inter)-nationaal uitdagende
projecten in de bouwwereld realiseren.

ONTDEK WAARIN WE
EXCELLEREN OP:

WWW.REIJRINK.COM

Snelle staallevering
Eigenlijk was het een tussendoortje, het nieuwe distributiecentrum van P&M Express BV. Reijrink Staalconstructie
BV werkte aan het nieuwe DC van Decathlon in Tilburg toen door Heerkens van Bavel werd gevraagd of Reijrink

ook staal kon leveren voor deze nieuwbouw. De bouwen stonden met elkaar in verband want fase 2 van Decathlon
kon pas van start wanneer P&M Express was verhuisd en hun oude gebouw was gesloopt.

Het internationaal werkende familiebedrijf Reijrink heeft circa 150 medewerkers en opende vorig jaar een nieuwe
staalfabriek in Hilvarenbeek. Ze zijn gewend om snel te schakelen. En in dit geval moest er heel veel en moest het
heel snel.

Ontzorgd

Afstemming met engineering volgde en Reijrink produceerde en monteerde. “We hebben Heerkens van Bakel echt
ontzorgd”, vertelt de projectleider. “Het werk dat moest gebeuren, past perfect bij ons machinepark. We hebben
de complete staalconstructie geleverd en vervolgens voor Heerkens van Bavel de betonwanden en de
kanaalplaatvloeren gemonteerd.”
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Dankzij de relatief lichte constructie
staan in het distributiecentrum
slechts twee kolommen.

De laadkuil biedt ruimte aan vier
vrachtwagens en in een ondieper deel
kunnen twee bestelbussen lossen.

Industriebouw • juli 2020 • 141

P&M Express • Tilburg

Ingepakte
verontreiniging met
CSM wand

‘We hebben gezorgd
voor maximale
flexibiliteit’

De bouw van het nieuwe distributiecentrum van

In een distributiecentrum is het belangrijk om zoveel

in-situ sanering van de grond, uitgevoerd door

Ingenieursbureau BV ontwikkelde samen met

diepte van de verontreiniging koos Gubbels er voor

Heerkens van Bavel Bouw in de afgelopen jaren zo’n

is een Cutter Soil Mix (CSM) wand aangebracht en

maximaal op elkaar ingespeeld.

uitgevoerd.

“Een snelle en eenvoudige bouw met zo min mogelijk

Naast het saneren van de vervuilde grond

Sjon Kooij. “Wij maakten voor het distributiecentrum

maken van het terrein. De ondergrondse infra is

met zo min mogelijk staal met behoud van veiligheid

Verder verzorgde Gubbels de putten en rioleringen,

volstaan met twee ondersteunende kolommen met

10.000 m2 aan H-klinkers voor terreinverharding,

haaks daarop om de 5.2 meter sub vakliggers van 26.2

verkeersvoorzieningen zoals bebording en

niet meer getornd aan de werkhoogte. Leidingen en

P&M Express BV begon in oktober 2019 met een

mogelijk indelingsvrijheid te hebben. Kooij &Dekker

Gubbels Infra & Milieu BV uit Helvoirt. Vanwege de

ontwikkelaar HVBM-Vastgoed en hoofdaannemer

de verontreiniging in zijn geheel in te pakken. Er

dertien distributiecentra. Inmiddels zijn beide bedrijven

vervolgens werd op 15m1 diepte een groutinjectie

materiaalgebruik is altijd het uitgangspunt”, vertelt

verzorgde Gubbels Infra & Milieu BV het bouwrijp

van P&M Express een integraal flexibele constructie

aangelegd, inclusief circa 575 m3 infiltratiekratten.

en een maximale gebruikersflexibiliteit. We konden

een ‘stelcon’ goot voor zwaar verkeer, kolken, zo’n

daarover een hoofdvakwerkligger van 3x15.6 meter. En

500 m2 tegelverharding en parkeerplaatsen en

meter. Dankzij het gebruik van vakwerkliggers werd er

aanrijbeveiliging in de vorm van palen. Ten slotte

kabels voer je er eenvoudigweg doorheen.”

rangeren van trucks en opleggers en het terrein

Minimalistische opbouw

zijn stootbanden aangebracht ten behoeve van het
bevat 2300 m1 markeringen.

“Ook het kantoor is minimalistisch opgebouwd. Het

bestaat uit een frame in de voor- en achtergevel

waartussen een vloer vrij overspannen is. De zijgevel
moest transparant blijven, daarom zijn daar

ongeschoorde portalen toegepast. In het gebouwvloer
zijn een lift, vide en opgaande trap gespaard. Ook hier
weer weinig handelingen op de bouw, maximale
flexibiliteit en snel wind- en waterdicht.”
Ter plekke gemonteerd

“We werken altijd snel met Heerkens van Bavel.

Diverse elementen, tot de wanden aan toe, komen op
vrachtwagens aan en worden ter plekke gemonteerd.
Al met al een distributiecentrum waar de opdracht-

gever heel blij mee is, vanwege de grote vrijheid die
we hebben kunnen creëren.”
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Opdrachtgever
HVBM Vastgoed, Tilburg

E-installateur
Bink Electra, Sprundel

Grond en straatwerk
Gubbels Grondwerken, Helvoirt

Ontwikkelaar
HVBM Vastgoed, Tilburg

W-installateur
Installatiebedrijf Bierings BV, Sprundel

Architect
Studio Puur NL, Breda

Beveiliging
Bink Beveiliging, Sprundel

Bouwprogramma
Nieuwbouw kantoor met klein
warehouse en groot buitenterrein

Constructeur
Kooij & Dekker Ingenieursbureau,
Harderwijk

Staalbouw
Reijrink Staalconstructie BV,
Hilvarenbeek

Hoofdaannemer
Heerkens van Bavel Bouw BV, Tilburg

Bouwperiode
Oktober 2019 – mei 2020
Bruto vloeroppervlakte
2.758 m2 kantoor- en bedrijfsruimte
12.000 m2 beveiligde truckparking
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DC Gazeley • Zevenaar

GOLDBECK Nederland BV
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pakt het groots aan

Fase 1 van logistiek centrum
G-Park omvat circa 52.000 m2.
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DC Gazeley • Zevenaar

De hal is opgedeeld in twee
aparte bedrijfsunits.
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‘Doordat we alles in eigen huis hebben, kunnen we razendsnel
schakelen. Dat is onze grote kracht’

Hoe pak je de bouw van één van de grootste logistieke parken van Nederland aan? Die vraag was actueel bij de
aanbesteding van fase 1 van logistiek centrum G-Park op Business Park 7poort in Zevenaar. GOLDBECK Nederland
BV weet wel raad met dit soort grootschalige bouwprojecten. “In de zomer van 2019 kregen we de opdracht voor
de eerste fase ter grootte van circa 52.000 m2. Amper twee maanden later gingen we al van start met de bouw”,
vertelt projectleider Krijn van Koolwijk.

“Doordat we alles in eigen huis
hebben, kunnen we razendsnel
schakelen. Dat is echt onze grote kracht”,
vult hij aan. GOLDBECK is een
bouwbedrijf met vestigingen door heel
Europa. “Drie jaar geleden heeft
GOLDBECK voor de Benelux een
vestiging in Arnhem geopend. Met een
omzet van circa drie miljard euro is ons
bedrijf de grootste logistieke bouwer
van Europa. Naast logistiek focussen
wij ons in de Benelux ook op de bouw
van bedrijfsruimte, parkeergarages en
kantoren.

bij de realisatie natuurlijk ook veel
aandacht voor het aspect duurzaamheid.
Zo wordt het onderhoudsvriendelijke
complex ‘100% elektrisch’ uitgevoerd,
waarbij zonnepanelen op het dak een
groot deel van de gevraagde energie

kunnen leveren. Het logistiek centrum is
voorzien van het BREEAM Excellent
certificaat, dit onderstreept dat het pand
voldoet aan de hoogste normen op het
gebied van duurzaamheid en energiebesparing.”

Pand voldoet aan BREEAM Excellent certificering

Hoogwaardige afwerking
Krijn Van Koolwijk is met zijn collega’s in
oktober vorig jaar gestart met de bouw
van het eerste gedeelte van het nieuwe
logistiek centrum in Zevenaar. Op het
kavel van in totaal zo’n negentien
hectare komt in fase 1 een distributiecentrum van ongeveer 52.000 m2.
Deze hal is opgedeeld in twee aparte
bedrijfsunits, ieder met eigen kantoren,
technische ruimte, kantine, kleedruimte
en sanitaire voorzieningen. Alles is bij
oplevering op een hoogwaardige manier
afgewerkt. De huurders kunnen er zo in
met hun bedrijf.”

Duurzaam en functioneel
De grote units blinken volgens de
projectleider vooral uit in functionaliteit.
“Zo zijn de betonnen vloeren mooi vlak
afgewerkt, heeft de constructie een
geheel vrije overspanning en zijn er
grote overheaddeuren gemonteerd.
Naast al deze praktische aspecten is er
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DC Gazeley • Zevenaar

A.van Raaij Staalconstructies BV gaat met zijn
tijd mee
Al sinds het midden van de achttiende eeuw is de familie Van Raaij uit Didam actief in de staalconstructie. De
verre voorouders van de huidige directeur-eigenaar Tonnie van Raaij legden als dorpssmid de basis voor wat
heden ten dage een modern staalconstructiebedrijf is.
Leverancier van maatwerk

Vanuit de vestiging op industrieterrein Kollenburg in Didam richt het bedrijf zich op het produceren en

monteren van staalconstructies voor hallen, trappen, hekwerken, karren, frames enz. “Wij werken veelal in

opdracht van aannemers. GOLDBECK Nederland is één van onze opdrachtgevers. Voor hen hebben wij onze
expertise toe mogen passen bij de bouw van het nieuw logistiek centrum in Zevenaar. Voor ons een mooie

klus”, vertelt Tonnie. Zijn medewerkers maakten en monteerden voor het ruim 50.000 vierkante meter grote

bedrijfspand alle stalen trappen, de balustrades langs de vides op de bovenverdieping en de keerwandhekken bij
de diverse laaddocks “Het staalwerk binnen is allemaal gepoedercoat en de keerwandhekken buiten zijn
thermisch verzinkt.”
Snel schakelen

Dat grotere aannemers die, zoals in dit geval GOLDBECK, alles in principe in eigen beheer uit kunnen voeren toch
voor specifieke constructiewerkzaamheden bij zijn staalconstructiebedrijf aankloppen heeft volgens Tonnie van

Raaij met meerdere dingen te maken. “Wij zijn een klein bedrijf, leveren 100% maatwerk en we kunnen heel snel
schakelen. Dat is natuurlijk binnen een hele strakke planning bij de bouw en afwerking van dit soort
omvangrijke projecten bijzonder prettig voor een hoofdaannemer.” Meer informatie over dit mooie
familiebedrijf is te vinden op www.vanraaijstaalcontructies.nl.
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A. van Raaij Staalconstructies

Bieslook 9-13 | 6942 SG Didam | T: 0316 - 221311 | info@vanraaijstaalconstructies.nl

De constructie heeft een geheel
vrije overspanning en er zijn grote
overheaddeuren gemonteerd.
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DC Gazeley • Zevenaar
Het complex is ‘100% elektrisch’
uitgevoerd, zonnepanelen op het
dak leveren een groot deel van de
gevraagde energie.
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In het kantoorgedeelte wordt
veelvuldig gebruik gemaakt van glas.

Prima samenwerking

Opdrachtgever voor het project in Zevenaar is Gazeley, één van de grootste investeerders en ontwikkelaars van
logistieke warehouses en distributieparken in Europa. De internationale investeringsmaatschappij opende in 2018 een
kantoor in Amsterdam. “Voor GOLDBECK Nederland BV is het de eerste keer dat wij in opdracht van Gazeley werken.
Ons bedrijf won de aanbesteding van fase 1. Afhankelijk van de vraag vanuit de markt zal Gazeley ook met de tweede
fase van start gaan. Dat zal dan gaan om een hal van nog eens ruim 80.000 m2.”

Opdrachtgever
Gazeley, Amsterdam

Stalen trappen en hekwerken
A. van Raaij Staalconstructies BV, Didam

Architect
Designlogic, Eindhoven

Bouwprogramma
Twee warehouses van het logistieke
centrum G-Park

Hoofdaannemer
Goldbeck Nederland BV, Didam

Bruto vloeroppervlakte
52.000 m2
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Kindcentrum • Spijk

Een prachtig aanzicht
van het Kindcentrum, dat
midden in het groen ligt en
omringd is door bomen.
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Kindcentrum Spijk
is klaar om veranderingen
op te vangen
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Kindcentrum • Spijk

Hoog risico gebouw
met 56 ton aan staal
Olijve Constructie pakte samen met Bouwbedrijf
Hendriks en de constructeur het zware

engineeringstraject op van de staalconstructie
voor het bevingsbestendig ontworpen

Kindcentrum. “Het is een hoog risico gebouw met
56 ton aan staal”, verteld directeur Rudy Olijve.
“Door het hoge eisenpakket van de seismische
belasting op de constructie kwamen daar zeer

complexe berekeningen en aansluitingen bij kijken.
We moesten alle knopen en verbindingen op de
juiste manier passend krijgen.”

Het Kindcentrum is ontworpen met de toegepaste
principes van symmetrie en regelmaat, waarbij de

stabiliteit in de hoeken en de kopgevels is voorzien.
“Het krachtenspel dat optreedt bij een aardbeving
is niet vooraf in kaart te brengen. Dus hou je

rekening met alle variabele belastingen waartegen
de constructie resistent moet zijn.”
Creatieve oplossingen

Naast aardbevingsbestendige bouwconstructies
richt Olijve Constructie zich onder meer ook op

complexe nieuwbouwconstructies. “We opereren

landelijk. En qua omvang kunnen we redelijk grote
staalconstructies produceren voor serieuze bouw-

werken. Naast de enginering, montage en levering

van constructies leveren we ook advies. We denken
mee en komen met creatieve oplossingen.”

OLIJVE CONSTRUCTIE
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De hoofddraagconstructie
bestaat geheel uit stalen
liggers en kolommen.

Kindcentrum Spijk, een aardbevingsbestendig gebouw in Groningen, biedt aan het eind van de zomer op
sportpark Oldencate onderdak aan basisscholen, kinderopvang en Biblionet. Het gebouw verbindt buiten en
binnen en is door een flexibele inrichting klaar voor de verdere toekomst.
“De hoofddraagconstructie bestaat
geheel uit stalen liggers en kolommen”,
verklaart Henk Diphoorn, projectleider
van hoofdaannemer Bouwmij Hendriks.
Hij is vanaf de uitwerking van Definitief
Ontwerp naar Uitvoerings Ontwerp bij
het project betrokken in samenwerking met Project- en bouwmanagement
Giezen. De keuze voor de verschillende
onderaannemers, waaronder Olijve
Constructie, lag vervolgens bij Diphoorn.
“Het constructieve uitgangspunt is dat
liggers en kolommen bij een beving
kunnen bewegen terwijl de knooppunten
star moeten worden uitgevoerd. Voor
zowel de ankers in de betonfundering als

de verbindingen zijn dan ook voorspanbouten en voorspanmoeren
toegepast van hoogwaardige kwaliteit.”

Les in de buitenlucht
“Het Kindcentrum is niet alleen uniek
door de aardbevingsbestendigheid maar

ook uniek in zijn vorm. Het is een
kruisvormig gebouw met in het midden
een ruime centrale hal. In deze open
ruimte zijn op speelse wijze enkele
functionele houten huisjes neergezet.
Daarin zitten de toiletgroepen,
installaties, keuken of bergingen.

Verbinding tussen binnen en buiten
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Kindcentrum • Spijk

‘Het pand dat onderwijs en opvang onder één dak aanbiedt voor
kinderen van nul tot twaalf jaar, is een echte dorpsschool’

Alle binnenwanden worden afgewerkt
met houten plaatmateriaal van OSB
Color. Rondom de gehele school zitten
prachtige maar ook functionele
houten luifels van Douglas hout.
Vanuit elk lokaal is zo de mogelijkheid
gecreëerd om heerlijk buiten onder het
afdak les te kunnen geven. Zelfs als het
regent. Het Kindcentrum ligt midden in
het groen en is omringd door bomen. Het
was een grote wens van de scholen en de
kinderen om veel buiten te kunnen zijn.

Onderhoudsarm en robuust
Bij het materialiseren van de gevel is

Het Kindcentrum is multifunctioneel
inzetbaar en laagdrempelig, en moet
uitgroeien tot een ontmoetingsplek
voor iedereen uit Spijk.
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ervoor gekozen om onderin metselwerk
in kruisverband aan te brengen. Dat is
onderhoudsarm en robuust, niet
onbelangrijk bij gebouwen waar vaak
veel kinderen verblijven. Boven de luifels
is het gebouw minder kwetsbaar. Hier
wordt door Bouwmij Hendriks dan ook
plaatmateriaal op kleur aangebracht.

Ontmoetingsplek
Het pand dat onderwijs en opvang onder
één dak aanbiedt voor kinderen van nul
tot twaalf jaar, is een echte dorpsschool.
En daardoor nauw verbonden met de
directe omgeving en de mensen uit de

buurt. Het Kindcentrum is daarom
multifunctioneel inzetbaar en laagdrempelig en hopelijk een ontmoetingsplek
voor iedereen uit Spijk. De gebruikers
krijgen een eigen vleugel met een eigen
indeling, maar bouwkundig zijn de
ruimtes gelijk. De gehanteerde
constructie en installaties zorgen ervoor
dat de vertrekken wel flexibel en
aanpasbaar zijn. Met mogelijke krimp,
groei of andere gebruikers is nu al
rekening gehouden.

Gespecialiseerd in :
Aanbrengen van funderingen
Hei- en boorwerk
Leveren en leggen begane grondvloeren

Fundering op staal
met Isostras Systeem

Vlinderen van vloeren (eventueel op kleur)

“Door het aardbevingsbestendig bouwen is het

Uitzetwerkzaamheden (digitaal)
Leveren poeren en plinten

TMFunderingen een goed begin !!!
Voor de blanken 51
7963 RP RUINEN

0522-471514
tmfunderingen.nl

werk zwaarder uitgevoerd met zwaardere

bewapening, zwaardere ankers, grotere boorpalen
en zeer hoge kwaliteit beton. Alles is groter en

sterker.” TMFunderingen uit Ruinen zorgde voor de
fundering en legde de begane grondvloeren.

“We hebben alles afgeschot, bekist en alle ankers

gesteld”, aldus eigenaar Jan Ter Meer. “Ons bedrijf
doet alle werkzaamheden tot de begane grond

vloer. Dat kan grondwerk zijn, heiwerk, boorwerk,
stalen buispalen en alle type funderingen.

Heifundering, strokenfundering, en ter vervanging
van funderingsmetselwerk sinds kort ook

fundering op staal met het Isotras Systeem.”
De nieuwe toekomst

“Het Isotras Systeem behelst een beproefde

combinatie van EPS elementen en beton met een
hogere isolatiewaarde, snellere bouwtijd, minder
tot geen afval en geen lineaire koudebruggen.

Voor mijn personeel is dit veel beter en gezonder
werken dan met die zware metselblokken. Dat

wordt de nieuwe toekomst. Isotras is ontstaan
in Hapert, maar door TMFunderingen naar het

noorden gebracht. We doen daarnaast ook veel
bedrijfshallen, poeren en plinten fundering en

heifundaties met hellingbanen. Alles boven de lijn

Almere- Apeldoorn, met soms uitschieters naar het
zuiden.“
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Kindcentrum • Spijk

‘Onze mensen maken
het product echt af’
Prefab Twente zorgde voor montage en levering

van de houtskeletbouw van alle gevels en platte

daken bij het aardbevingsbestendige Kindcentrum.
“De afzonderlijke elementen pasten we

constructief aan op de staalconstructie”, geeft
projectleider Geert Belga aan.

‘Dit is onze
corebusiness’

“Gevelelementen in het ontwerp waren vier meter
hoog en zes meter lang en moesten opgesplitst

worden om vervoerd te worden. Niet zomaar met
een knip middendoor, maar met grote sparingen
op specifieke plaatsen waardoor krachten over

Bootsma Schilders uit Hommert-Wolvega is

de staalconstructie naar de zijkanten werden

van het Kindcentrum. “Wij zorgen dat het pand er

voorstel hiervoor. In het voortraject zet Prefab

werkvoorbereider Hans van der Wolf als het

houtskeletbouw wel vaker in.

verantwoordelijk voor het esthetisch afwerken

verdeeld.” De eigen constructeur ontwikkelde het

strak en netjes uitziet”, vertelt calculator en

Twente deze kennis en knowhow over

gebouw volop in de afbouwfase zit.

“Op dit moment brengen we wandbekleding aan,

Eigen productiebedrijf

“Het unieke van Prefab Twente is ons productie-

is de binnenbeglazing net geleverd en zijn we

bedrijf met vier professionele montageploegen die

de disciplines in de bouw. We leveren altijd wat de

bedrijven. Klanten weten dat we afspraken

voor ons, onze corebusiness.”

opvangen. Wij leveren, produceren én monteren.

Voor groot en klein

lopen we niet voor weg. De inzet van onze eigen

bouw. Niet alleen nieuwbouw, maar ook

product echt af.”

bezig met schilderwerk. De drie meest voorkomen-

regelmatig worden teruggevraagd door

klant vraagt. Maar dit is wel echt gesneden koek

nakomen, betrouwbaar zijn en verrassingen

“We draaien daarnaast mee in alle facetten van de

onderhoud en renovatie. Houtrotherstel of klein
bouwkundig werk horen daar ook bij. We zijn

flexibel in onze facetten en bedienen alle markten.
Bootsma Schilders is niet alleen interessant voor
grote projecten maar ook voor de kleine

opdrachtgever. Je krijgt altijd maatwerk en advies
in specifieke oplossingen. Mensen willen daarbij

het liefst één aanspreekpunt hebben, daar denken

we dus graag in mee. Laagdrempeligheid is daarbij
ons sleutelwoord.”
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En alles daar tussenin is ook ons pakkie-an, daar

mensen, daar zijn we best trots op. Die maken het

Het gaat om een kruisvormig
gebouw met in het midden
een ruime centrale hal.

Opdrachtgever
Gemeente Delfzijl
Installatietechnisch adviseur
Sweco Nederland B.V., De Bilt
Architect
Team 4 Architecten BV, Groningen
Hoofdaannemer
Bouwmij Hendriks B.V., Assen

Installateur
BAM Techniek - Regio Noordoost,
Groningen

Prefab constructie
Prefab Twente Totaalbouw,
Westerhaar

Staalconstructie
Olijve Constructie, Oosterwolde

Bouwprogramma
Bouwen
aardbevingsbestendig
Kindcentrum met 10 lokalen

Fundering
TM Fundering BV, Ruinen
Schilderwerk
Bootsma Schilders BV, Hommerts

Bouwperiode
Juli 2019 – juli 2020
Bruto vloeroppervlakte
1.402 m2
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Bedrijfsverzamelgebouw Plus Ultra II • Wageningen

Plus Ultra II is een zeer
duurzaam gebouw geworden,
het heeft zelfs het BREEAM-NL
Excellent certificaat behaald.
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IB

Tekst: Heidi Peters
Foto’s: Goossen Te Pas Bouw BV

Plus Ultra II is
vol ambities
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Bedrijfsverzamelgebouw Plus Ultra II • Wageningen

Een deel van het plafond op de
eerste verdieping is uitgevoerd
met glas-in-loodramen.
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Duurzaamheid en maximale flexibiliteit

Plus Ultra II in Wageningen is een complex voor velen. Het multifunctionele verzamelgebouw op de
campus van Wageningen University & Research biedt onderdak aan bedrijven, organisaties en studenten
die zich bezighouden met food, agriculture, sustainability en health. Het bevat kantoren, laboratoria en
ontmoetingsruimtes. Dankzij het universele raster gebaseerd op een module van 3,60 m wordt maximale
flexibiliteit gecreëerd voor huurders.

Op een campus als dat van de WUR
hoort natuurlijk een duurzaam gebouw.

‘Op de bouwplaats
wordt hoofdzakelijk
gewerkt met
laptops;
medewerkers
gebruiken geen
papieren meer’

Bij de ontwikkeling is gestreefd naar het
behalen van het BREEAM-NL Excellent
certificaat. “Dat is behaald”, vertelt Alwie
Büter van Goossen Te Pas Bouw BV uit
Enschede. “Het is pittig om aan BREEAM
Excellent te voldoen. Er zijn veel eisen.
In Plus Ultra II vind je de uitwerking
daarvan terug in een nieuw thermisch
opslagsysteem om de nodige
verwarming en koeling voor het gebouw
te bieden. Het hele dak is uitgerust met
PV-panelen, er is driedubbel glas
geïnstalleerd en natuurlijk is er
warmteterugwinning, LED-verlichting en
afwezigheidsdetectie gerealiseerd. Het
gebouw is bovendien getest op
luchtdichtheid. De norm was 0,4 en we
hebben 0,09 behaald. We zijn hier

behoorlijk trots op, evenals op het
BREEAM Excellent certificaat!”

Papierloze bouw
Het hele gebouw is uitgewerkt en
ingedeeld in blokken van 3.60m. Zo zijn
ook alle installaties aangelegd. Dat levert
flexibiliteit op in de verhuur. Het
complex is uitgerust met een
sprinklerinstallatie. Hierbij is juist niet in
compartimenten gewerkt, met opnieuw
dus alle mogelijkheden voor de
potentiële huurder. Goossen Te Pas
Bouw BV bouwt verder papierloos. Na
de voorbereiding worden de uitvoeringsontwerpen van de verschillende (onder-)
aannemers en partners in BIM gecontroleerd. BIM geeft een 3D-weergave van het
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Bedrijfsverzamelgebouw Plus Ultra II • Wageningen

De grote stalen trap is
ongetwijfeld een eyecatcher.

project en detecteert waar plannen van
partijen niet matchen. Zo worden
faalkosten zoveel mogelijk teruggebracht. Op de bouwplaats wordt
hoofdzakelijk gewerkt met laptops en
tablets; medewerkers gebruiken dus
geen papieren tekeningen meer.

Trap van tien ton
In het dak zijn twee grote atria geplaatst,
die zorgen voor veel daglicht. Deze
atriakap is compleet uitgetimmerd door
Goossen Te Pas Bouw. Verder is een deel
van het plafond op de eerste verdieping
uitgevoerd met glas-in-loodramen. De
gevel is gerealiseerd uit verfijnd metselwerk dat op maat is uitgezocht en
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verwerkt. Centraal in het gebouw is een
stalen trap geplaatst in de vorm van een
dubbel kruis. Deze constructie, met een

gewicht van zo’n tien ton, werd in z’n
geheel in de ruimte geplaatst voordat het
dak werd gesloten.

Bouwteamformule
Goossen Te Pas Bouw BV, opdrachtgever Kadans Science Partner en de
overige partijen werkten al eerder samen voor Plus Ultra I en zijn
inmiddels ook gestart aan een Plus Ultra in Leiden. “Wij werken in de
bouwteamformule, waarbij iedereen aan de voorkant al zijn kennis kan
inbrengen. Dat bevalt alle partijen heel goed.”

Compleet in afdichtingen

Nieuwbouw

Renovatie

Sanitair

Luchtdichting

Gevels

Utiliteitsbouw

Reiniging

Hydrofoberen

Onderhoud

Beglazing

Vloeistofdicht

Brandwering

Zwembaden

Epoxy

Galerijen

Balkons

Advisering

kit-groep.nl

Onderdeel van Wolters vastgoedonderhoud

Acht kilometer
kitwerk
De ene voeg is de andere niet. Bij Kit Groep BV

weten ze alles van kitten. Daarom waren het de

ervaren kitters van de Kit Groep die de voegen van
Plus Ultra II in Wageningen aanbrachten. “Alles

wat er aan kitwerk gebeuren moest, hebben onze
vakmensen verzorgd”, vertelt Jasper Hijlkema,
directeur van Kit Groep BV.

“Het begon met dilatatievoegen in het beton, in

opdracht van Goossen Te Pas Bouw. Eenmaal aan
het werk kwamen kozijnen, natuursteenvloeren,
glazen balustrades, trappen en sanitaire ruimtes
aan bod en hebben de mannen alles strak

afgedicht. Om goed te kunnen kitten, moet je

precies zijn, oog voor detail hebben en beschikken
over een vaste hand. Wanneer een bouwkundige

aansluiting ongelijk is, proberen wij het optisch te
corrigeren.

Daarnaast is kennis van ondergronden waar wij op
kitten cruciaal voor de keuze van de juiste

afdichtingsmaterialen. Uiteraard is inzicht in het
maken van juiste kleurkeuzes van belang. De

architect van Plus Ultra II heeft het gecontroleerd;
onze acht kilometer kitwerk kwam zonder
verbeterpunten door zijn controle.”
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Bedrijfsverzamelgebouw Plus Ultra II • Wageningen

In het dak zijn twee grote
atria geplaatst, die zorgen
voor veel daglicht.

Dekker Schilders levert al vakwerk sinds de jaren ’60.
Of het nu gaat om een particuliere of een zakelijke
opdracht, u kunt er bij ons mee terecht. Dekker Schilders
is namelijk allround inzetbaar!

Westeinde 400 | 7671 CP Vriezenveen | 0546-564570

Een handgeschilderde stalen trap
Dekker Schildersbedrijf uit Vriezenveen werkt regelmatig samen met Goossen Te Pas Bouw BV, de hoofdaannemer
voor Plus Ultra II, het multifunctionele gebouw op het terrein van de WUR. “Afspraak is afspraak, zo zitten we er
beiden in”, vertelt Jeroen Dekker. “We weten van elkaar dat we goede kwaliteit leveren en wat we aan elkaar
hebben. Dus dan zit het goed.”

“In dit project, Plus Ultra II, hebben we alle wanden verzorgd. Deze zijn voorzien van een Wandflex systeem. Er is

glasvliesbehang aangebracht en de wanden zijn afgesausd. De natte ruimtes hebben we voorzien van een extra
laag 2k-blanke lak. We leverden en plaatsten brandwerende beglazing voor de binnenkozijnen en hebben deze,

inclusief aftimmeringen, geschilderd. In het midden van het gebouw staat een grote stalen trap. Deze hebben wij
met de hand geschilderd, dat was nog een hele klus.”
Hoge kwaliteit

“Bij deze bouw stond in het bestek al opgenomen welk verfsysteem toegepast werd. De samenwerking verliep,

zoals al wel verwacht, prima. Wat positief opviel, was de hoge kwaliteit die geleverd werd. De wanden waarmee
wij aan de slag moesten, waren door de stukadoor perfect voor ons achtergelaten. En ook dat werkt prettig!”
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Meer dan 25 jaar ervaring in alle tegel- en metselwerken voor
bedrijven en particulieren.
Timeco Emmen B.V. is een gespecialiseerd en gecertificeerd
tegel- en metselbedrijf.Wij zijn zeer vereerd om samen met onze
opdrachtgever het nieuwe Ultra Plus II te Wageningen te
realiseren.Door onze jarenlange ervaring, expertise en kwaliteit
zullen wij ook dit project tot een referentiekader maken.Wij zijn als
Timeco Emmen B.V. al jaren een betrouwbare partner voor vele
bedrijven en kunnen dan ook met trots zeggen dat wij
gespecialiseerd zijn in tegel- en metselwerken.Mocht u interesse
hebben in een samenwerking met ons kunt contact met ons
opnemen.

Henry Hudsonstraat 10 | 7825 AG Emmen | 0591-624625
06-50223126 | info@timeco-emmen.nl | www.timeco-emmen.nl

Tegelvloer van 400 m2
60 x 60 cm zijn ze, de tegels in de hal van Plus Ultra II, het hypermoderne en BREEAM- Excellent gecertificeerde
verzamelgebouw in Wageningen. Timeco Emmen BV legde deze vloer van ongeveer 400 m2.

“We begonnen met twee man en soms werkten we er met vier man aan”, vertelt Johan Arling, directeur van
Timeco Emmen. “De vloer was 9,5 meter breed, dus ruimte genoeg. Voor ons is het gewoon hoor, zulke

oppervlakten. Dat komt vaker voor.” De tegels voor de hal werden geleverd door de aannemer. “We hebben ook de
toiletgroepen betegeld en daarvoor hebben we zelf tegels aangeleverd. De vloertegel loopt daar achter de
toiletpot omhoog tegen de wand.”
Ook metselwerk

“We werken vaker samen met aannemer Goossen Te Pas Bouw en dat bevalt altijd prima. Het was een strakke

planning en die hebben we gehaald. En zo hoort het ook.” Timeco Emmen BV levert behalve tegelwerk ook vaak
metselwerk voor zowel nieuwbouw als verbouw en renovatie.
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Bedrijfsverzamelgebouw Plus Ultra II • Wageningen
Een impressie van het hypermoderne
bedrijfsverzamelgebouw Plus Ultra II

Opdrachtgever
Kadans Science Partner, Haaren

Constructeur
Snijders Ingenieursgroep, Veldhoven

W-installateur
Instaan Installaties, Arnhem

Ontwikkelaar
Kadans Science Partner, Haaren

Hoofdaannemer
Goossen Te Pas Bouw B.V., Enschede

Droge afbouw
Donec, Deventer

Architect
Proof of the sum, Amsterdam

E-installateur
JWR elektrotechniek, Wijchen

Gevel en aluminium kozijnen
Facadis BV, Oldenzaal
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Schilderwerk
Dekker Schildersbedrijf BV, Vriezenveen

Kitwerk
Kit Groep BV, Deventer

Bouwperiode
April 2019 – mei 2020

Tegelwerk
Timeco Emmen BV, Emmen

Bouwprogramma
Nieuwbouw bedrijvenverzamelgebouw

Bruto vloeroppervlakte
10.500 m2
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Borchwerf • Roosendaal

Eerste hal VGP Park
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IB Foto’s: Willy Naessens Nederland
Tekst: Astrid Berkhout

Er is bewust gekozen voor het
prefab beton concept van Willy
Naessens.

Roosendaal opgeleverd
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Borchwerf • Roosendaal

‘Van het grondwerk en de engineering tot en met de
oplevering; we doen alles in eigen beheer of samen met
bekende onderaannemers’
Op bedrijventerrein Borchwerf ontwikkelt VGP - een bekende ontwikkelaar, beheerder en eigenaar van
hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed - momenteel het VGP Park Roosendaal. Het park omvat
twee bedrijfshallen van in totaal 51.736 m2. Warehouse A is onlangs opgeleverd. De bouw is in de vertrouwde
handen van Willy Naessens Nederland.
“Bij dit project zijn we van begin tot eind
betrokken”, vertelt bouwplaatsmanager
JanWillem Bodegom van Willy Naessens
Nederland. “Van het grondwerk en de
engineering tot en met de oplevering; we

doen alles in eigen beheer of samen met
bekende onderaannemers.”

Perfect samenspel
Er is bewust gekozen voor het

Gegoten in prefab beton

bijzondere prefab beton concept van
Willy Naessens. “De engineering is
uitgevoerd door Willy Naessens
Nederland. Alle prefab betonnen
constructie elementen zijn volledig op
maat geproduceerd in onze productiefabrieken in België. Vervolgens werden
deze geheel volgens planning per dag
aangeleverd op de bouwplaats en ter
plekke gemonteerd door onze mensen.
Dankzij dit systeem zijn we in staat
om heel snel te bouwen. Beton is een
ontzettend duurzaam materiaal; sterk,
makkelijk in onderhoud én brandveilig.
Daarmee is het bij uitstek geschikt voor
bedrijfshallen als deze.”

Hybride constructie
Warehouse A heeft een omvang van
41.552 m2. Dit is inclusief een kantoor
van 576 m2, verdeeld over drie
verdiepingen. Daarnaast zijn er
voorzieningen getroffen om eventueel
nog een mezzaninevloer aan te brengen.
“We hebben 14.575 HSP-palen
aangebracht in de fundering. Voor de
stabiliteit zijn de kolommen volledig
ingeklemd in de fundering. Verder is er
sprake van een hybride constructie. De
wanden bestaan uit gladde
betonwanden en stalen sandwichpanelen als gevelbekleding. Het dak is
opgebouwd uit kanaalplaten en
stalen dakplaten. Over de hele lengte
van de hal zijn bovendien 70 lichtstraten
aangebracht zodat er sprake is van volop
natuurlijke lichtinval.” VGP zorgt er zelf
voor dat er zonnepanelen geplaatst
worden op het dak, daarmee is het ook
nog eens een duurzaam pand.
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Over de hele lengte van de hal zijn
70 lichtstraten aangebracht zodat
er sprake is van volop natuurlijke
lichtinval.
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Borchwerf • Roosendaal

VGP, BEDANKT VOOR DIT MOOIE PROJECT!
Met ons bent u slim vanaf het begin!
✓ Wij denken met u mee vanaf de eerste penstreep op papier.
✓

Planning en kwaliteit zijn bij ons gewaarborgd.

✓

Door onze Verticale Integratie hebben we alle essentiële
aspecten van een bouwproces in eigen beheer.

BELGIË | NEDERLAND | FRANKRIJK

HEEFT U OOK BOUWPLANNEN? NEEM CONTACT MET ONS OP!
www.willynaessens.nl

Speciaal voor de huurder
zijn extra maaivelddeuren
en kozijnen gemonteerd.
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De grootste uitdaging was het
inpandig realiseren van het
kantoorgedeelte.

De uitdaging
“Al met al is het bouwproces zeer soepel
verlopen. Speciaal voor de huurder
hebben we extra maaivelddeuren en
kozijnen gemonteerd. De grootste
uitdaging was echter het realiseren van
het kantoorgedeelte. Pas toen we de
gevel al aan het sluiten waren, werd

bekend dat dit er moest komen.
Daardoor moesten we het kantoor
inpandig bouwen. Niet ideaal maar met
wat passen en meten is het gelukkig
helemaal goed gekomen en hebben we
het project keurig volgens planning
kunnen opleveren.”

Twee bedrijfshallen
van in totaal 51.736 m2

Willy Naessens Group
Willy Naessens Nederland maakt onderdeel uit van de Willy Naessens Group, een van
origine Belgische industriebouwer. “Vijf jaar geleden is de Nederlandse vestiging in het leven geroepen. In
relatief korte tijd zijn we uitgegroeid tot een grote bouwer. Onze corebusiness is het bouwen van bedrijfshuisvesting in prefab beton. We werken met overspanningen van meer dan 30 meter lang en spanten van 1,50 meter
hoog. Er zijn niet veel bedrijven die dat kunnen en daar zijn we trots op.”
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Borchwerf • Roosendaal

‘S-HERTOGENBOSCH

Transport
Infra GWW
Infra B&U
Bodemsanering
Zand en grind
Haven op- en overslag

T: (073) 532 1325 | @: transport@vanlijssel.nl
www.vanlijssel.nl |Graaf van Solmsweg 48
5222 BP ‘s-Hertogenbosch

‘De omvang maakt dit project voor ons bijzonder’
Van Lijssel, een fullservice partner in transport, grondstoffen en aanneming uit ‘s-Hertogenbosch, heeft voor

warehouse A van VGP Park Roosendaal alle voorkomende grond- en infrawerkzaamheden uitgevoerd. “We zijn

begonnen met het verwerken van de bestaande grond uit het terrein in de hal als ophoging”, vertelt Jur Lavrijssen.
“Na een beperkte sanering van de grond hebben we met 30.000 ton aan funderingsmaterialen een ophoging

gebouwd voor de hal. Daarbij is bewust gekozen voor cementgebonden fundering omdat er zware hijskranen en
boorstellingen overheen moeten kunnen rijden. Vervolgens hebben we de buitenriolering in de grond

aangebracht, inclusief de waterberging. Daarna konden we starten met de aanleg van de parkeerterreinen,
gemaakt van betonstraatstenen. De rijbanen zijn uitgevoerd in asfalt.”
Opgeruimde en georganiseerde bouw

“Het waterbergingssysteem is het waard om apart te benoemen. Dit is opgebouwd uit ondergrondse infiltratie

units en een wadi. De omvang van maar liefst 3.800 kuub maakt het bijzonder. Dit is tot nu toe het grootste distributiecentrum waar we aan mee hebben gewerkt. Het was een uitdaging om alles in rap tempo gereed te krijgen

zodat men verder kon met de bouw van de hal. De samenwerking met specifiek Willy Naessens verliep zoals altijd
soepel. Al snel na ons voorbereidend werk is een rijbaan van asfalt aangelegd. Mede daardoor is het van begin tot
eind een opgeruimde en georganiseerde bouw geweest. Het project is naar ieders tevredenheid afgerond.”
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Het was van begin tot
eind een opgeruimde en
georganiseerde bouw.
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Borchwerf • Roosendaal
Warehouse A heeft een
omvang van 41.552 m2,
inclusief een kantoor van
576 m2.

DOME is werken in daglicht,
Helder en Duidelijk

Dome Lichtstraten
Everdenberg 77
4902 TT Oosterhout
www.domelichtstraten.nl
T: 0162 - 462188
F: 0162 - 462314
E: info@domelichtstraten.nl
E: info@domelichtstraten.nl
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Utiliteitsbouw
Infra
Trappen
Speciale constructies
Conserveren

jmvandelft.nl

www.gsstaalwerken.com
+31 (0)492 – 50 55 00

Opdrachtgever
VGP, Antwerpen (B)

Dakbedekking
Primadak Roosendaal, Roosendaal

Sprinklerinstallatie
Altebra Fire Protection, Ophasselt (B)

Architect
Warehouse: Abetec, Zele (B)

Gevels en steeldeck
Kempen Cladding, Bergeijk

Hekwerken buiten
B&G Hekwerk, Veldhoven

Kantoor: Interfame, Gemonde

Lichtstraten
Dome Lichtstraten, Oosterhout

Grondwerken en tereininrichting
Van Lijssel, ‘s-Hertogenbosch

Vloeren
Hiber Betonvloeren, Sint Oedenrode

Bouwprogramma
Warehouse (A), inclusief kantoor
(drie verdiepingen)

Adviseur
JECON Engineering, Zwijndrecht
Hoofdaannemer
Willy Naessens Nederland, Nieuwkuijk
E- en W-installateur
Den Doorn Installatietechniek,
Nieuwendijk

Trappen
GS Staalwerken, Helmond
Dockequipment
Novoferm Nederland, Almelo

Prefab heipalen
Plomp Funderingstechnieken, Papekop

Kozijnen
J.M. van Delft & Zn, Drunen

Kitwerken en stalen loopdeuren
Seal Force, Tilburg

Binnenafwerking
DAS Bouwsystemen, Waalwijk

Bouwperiode
Juni 2019 – juni 2020
Bruto vloeroppervlakte
41.552 m2, inclusief kantoor van 576 m2
(drie verdiepingen).
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LICHTMANAGEMENT
ENERGIE-EFFICIËNTIE IN
COMBINATIE MET DESIGN

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 sturing is gebaseerd op het gestandaardiseerd verlichtingsprotocol DALI en
wordt nu gepresenteerd in een
nieuwe dimensie.

| DALISYS

Multisensoren, drukknopmodules,
controllers en steeds vaker smartphone-app’s. Al deze besturings- en
toepassingsapparaten hebben één
ding gemeen: ze verzenden tijdskritische 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

ontwikkeld. In tegenstelling tot
andere systemen heeft de Multisensor van B.E.G. een eigen intelligentie als controller. Dit maakt
DALISYS zeer betrouwbaar en
economisch aantrekkelijk.
Verhogen van het comfort door
dimmen bij veel daglicht gecombineerd 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.

programmering van scènes vindt
intuïtief plaats en omvat weinig
stappen.

DALISYS combineert lichtmanagement 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

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

Het geheel kan worden gevisualiseerd en biedt de mogelijkheid tot
informatie en is tevens een middel
om handmatige wijzigingen in het
systeem door te voeren. Het gebruikersbeheer 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.

The lighting control professionals
info@beg-luxomat.nl
Tel. 0172- 476 800
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jungheinrich.nl/li-ion

Jungheinrich
EKS 412s.
Snelste verticale
orderpicktruck
met hoogste
orderverzamelhoogte.
Picken op meer dan 14 meter!
De Jungheinrich EKS 412s is de snelste verticale orderpicktruck
op de markt. Ten opzichte van het marktgemiddelde bedraagt
de winst zelfs minimaal 35%. De technische innovaties, het
ergonomische comfort en een breed scala aan hulpsystemen
zorgen ervoor dat medewerkers zich 100% kunnen concentreren
op hun kerntaken.

Meer informatie:
www.jungheinrich.nl/eks412s

