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Beste lezers van Industriebouw,
De vakantie is al weer even voorbij. Hopelijk
hebben de meesten van jullie, net als wij,
kunnen genieten van een welverdiende rust.
Veelal in eigen land maar wel samen met je
dierbaren en dat is natuurlijk het
allerbelangrijkste. Niet iedereen heeft op zijn
lauweren gerust, er zijn genoeg bouwers die
gewoon keihard hebben doorgewerkt tijdens
de bouwvak om hun project tijdig te kunnen
afronden, waarvoor respect.
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Wij zijn de afgelopen maand in ieder geval al
druk in de weer geweest om een mooie nieuwe
editie neer te kunnen zetten.
Deze editie staat weer bomvol mooie projecten
die het meer dan waard zijn om uit te lichten
in ons vakblad. Zo is in het Gelderse Doorwerth
een prachtig, ecologisch verantwoord houten
onderkomen gebouwd voor wildopvang Avolare.
Een precisiewerk is verder de uitbreiding van het
kantoorpand van zonweringproducent ROMA
Benelux in Zevenbergen. Het kantoor is op palen
gebouwd en zweeft als het ware boven de grond.
Bouwbedrijf Hercuton voltooide onlangs twee
projecten op de Gebiedsontwikkeling Santfort in
Zandvoort; een bedrijfsverzamelgebouw,
Santfort Bedrijfsunits, met 39 units en een
bedrijfspand voor Wilto Engineering. En op de
‘leisure strip’ aan de Holterweg in Deventer is
een riant nieuw onderkomen voor sportschool
Big Gym.
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Kortom: Meer dan genoeg te melden dus.
Wij wensen jullie heel veel leesplezier toe!
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Nieuw hoofdkantoor
MS Schippers in Hapert
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Een impressie van hoe het pand
er medio 2021 uit zal zien.
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Hoofdkantoor MS Schippers in Hapert

“Dit project is echt een blikvanger op
het Kempische Bedrijvenpark”

Als marktleider in de Benelux
heeft bouwonderneming Willy
Naessens een grote naam
opgebouwd op het gebied van
industriële bouwprojecten
en bedrijfshuisvesting.
Vanuit de Nederlandse
vestiging in Nieuwkuijk was
bouwplaatsmanager Herman
Wijgerse namens hoofdaannemer
Willy Naessens Industriebouw
nauw betrokken bij de realisatie
van het nieuwe hoofdkantoor,
kennis- en innovatiecentrum,
bedrijfshallen, magazijn en
parkeergarage voor MS Schippers.
“Dit project is echt een blikvanger
op het Kempische Bedrijvenpark in
Hapert.”
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Eind 2019 werden de bouwovereenkomsten ondertekend en begin februari
2020 ging de nieuwbouw in opdracht van
MS Schippers van start. Op een
bouwkavel van ruim 4 hectare krijgt
het bedrijf, dat gespecialiseerd is in
de verkoop van producten (met name
diervoeders) voor de agrarische sector, de
gelegenheid om door te groeien. “Het is
de bedoeling dat het bedrijf medio 2021
vanuit de huidige hoofdvestiging in
Bladel naar deze nieuwe locatie
verhuist.”

De bouwers zien zich gesteld
voor een aantal met name
constructieve uitdagingen.

Mooi en functioneel
Op een mooie locatie langs de A67
herrijst een modern nieuw hoofdkantoor
voor circa 250 medewerkers, directie
en staf en een groot magazijn voor de
opslag en distributie van producten en
toebehoren voor de dierhouderij. Het
magazijn wordt onder andere uitgerust
met een geavanceerd en
geautomatiseerd orderpickingsysteem.
Het nieuwe bedrijfspand krijgt
bovendien een tweelaagse
parkeergarage voor de medewerkers
en bezoekers. De parkeergarage biedt
ruimte aan 300 auto’s. “Het is voor ons
als bouwers echt een project van passen
en meten en er zijn met name
constructief een aantal interessante
uitdagingen waar wij samen met ons
bouwteam de juiste oplossingen voor
moesten zien te vinden. Ik durf nu al te
stellen dat wij daar met onze partners
prima in geslaagd zijn”, aldus de
bouwplaatsmanager.

Ondergronds huzarenstukje
Bijzonder in dit project is dat het nieuwe
bedrijfspand boven een blusvijver wordt
gebouwd. In de drooggelegde vijver is
een innovatieve fundering en
draagconstructie gemaakt en onder het
gehele gebouw bevinden zich 307 stuks
poeren en 495 meter funderingsbalken.
“De hele fundering en het onderste
gedeelte van de hele draagconstructie

zijn in nog geen 8 weken tijd
aangebracht. Het was een uitdaging om
de bestaande blusvijver droog te krijgen
en om de funderingen van het kantoor
op een droge ondergrond aan te brengen.
Door middel van bronneringen te
plaatsen onder het gehele
kantoorgebouw door is het uiteindelijk
gelukt om een gedegen ondergrond te
creëren. Daarop konden de funderingen

op een diepte van 5 meter onder peil
worden geplaatst. Je kunt gerust spreken
van een huzarenstukje en we lopen nog
steeds mooi op schema met de bouw.”

Passen en
meten

‘Het is voor ons als bouwers een project van passen en meten en er
zijn met name constructief een aantal interessante uitdagingen’
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UNIEKE INDUSTRIEBOUW IN PREFAB BETON

VAN CASCO TOT TURN-KEY OPLEVERING

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
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JM van Delft & Zn staat garant voor kwaliteit
Ben je op zoek bent naar een specialist in het leveren en monteren van aluminium en stalen ramen, deuren en ge-

vels? Klop dan zeker bij JM van Delft & Zn aan. Dit familiebedrijf uit Drunen staat al jarenlang garant voor werk van
topkwaliteit. “Gerenommeerde aannemers zoals Willy Naessens Nederland maken om die reden maar wat graag
gebruik van onze expertise”, zegt projectleider Mandy van Erp.

De intensieve samenwerking tussen Willy Naessens Nederland en JM van Delft & Zn staat model voor de goede
naam die de specialist in stalen en aluminium ramen, deuren en gevels door de jaren heen heeft opgebouwd.

“Ik heb met mijn team op dit moment alleen voor Willy Naessens Nederland al zo’n 20 projecten lopen”, vertelt
Mandy.

Moderne uitstraling

Eén van die projecten is het nieuwe bedrijfspand voor MS Schippers in Hapert. “Wij leveren en monteren op die

locatie zo’n 1.750 meter aan kozijnen en circa 550 vierkante meter vliesgevel. In het oog springen de 51 kozijnen in

de hal die elk meer dan 14 meter hoog zijn. Alles uitgevoerd in aluminium en afgewerkt in Ral 7021 grijs. Dat zorgt
voor een harmonieus geheel en moderne uitstraling.”

jmvandelft.nl
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Hoge eisen vanwege
opslag gevaarlijke
stoffen
Als het om de opslag van gevaarlijke stoffen gaat, staat
veiligheid voorop. All-in Bedrijfsdeuren & Docking uit
Oosterhout is verantwoordelijk voor de levering van

stalen loopdeuren bij MS Schippers. “In de bedrijfshallen
komt onder andere een opslagruimte voor gevaarlijke

stoffen”, vertelt eigenaar Mike Bos. “De deuren die wij

voor die ruimtes leveren voldoen aan de wettelijke PGS
15-normen.”

All-in Bedrijfsdeuren & Docking is gespecialiseerd in de
levering en montage van overheaddeuren, docking

(laad- en lossystemen), snelloopdeuren en brand- en

inbraakwerende schermen en deuren. “Ons werkgebied
bestrijkt Zuid-Nederland. Voor de nieuwbouw van MS

Schippers leveren wij 32 overheaddeuren, 32 loopdeuren

en 19 dock levellers, de overbrugging tussen de laadvloer
van de vrachtwagen en de bedrijfsvloer.

Volgens Bos onderscheidt All-in Bedrijfsdeuren & Docking
zich door het leveren van loopdeuren binnen de

wettelijke PGS 15-normen. “De eisen hiervoor zijn in

Nederland behoorlijk streng. Er zijn maar weinig partijen
die producten kunnen leveren die aan die voorwaarden
voldoen.”

Goede bekenden

Hoofdaannemer Willy Naessens Nederland is geen

onbekende van All-in Bedrijfsdeuren & Docking. De twee
bedrijven werkten al diverse keren met elkaar samen.

“Wij kennen Willy Naessens als een partij die denkt in

oplossingen. De samenwerking verloopt daarom altijd
erg prettig!”

Industriebouw • oktober 2020 • 10

Deuren voor industriële sector en bouw

DLVD advies is een deskundig adviesbureau op het
gebied van brandveiligheid en is marktleider voor
warehousing en bedrijfsgebouwen
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

All-in Bedrijfsdeuren & Docking is een jong bedrijf. Wij hebben ruim
20 jaar technische en adviserende ervaring in deze branche. All-in Bedrijfsdeuren
& Docking is op twee fronten actief in de markt, als toeleverancier in de bouw en als
servicebedrijf naar de eindgebruikers.
Vaartweg 14M | 4905 BL Oosterhout | E: info@all-inbend.nl
www.all-inbedrijfsdeurenendocking.nl

Het pand behelst niet alleen
een hoofdkantoor maar ook een
groot magazijn voor de opslag
en distributie van producten en
toebehoren voor de dierhouderij.
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Brandwerende industriële deuren voor optimale
veiligheid
Bij veel industriële projecten draait het naast esthetische aspecten ook om veiligheid en duurzaamheid. Op al deze

vlakken scoren de brandwerende industriële deuren van Winlock Fire Doors BV bijzonder goed. Ook voor de nieuwe
bedrijfshuisvesting van MS Schippers in Hapert deed hoofdaannemer Willy Naessens graag een beroep op de
expertise van het bedrijf.

“In dit project zijn 27 brandwerende Liquid Lock overheaddeuren opgenomen”, zegt CEO Sylvia Roels. “Het gaat om
het type Ei1 60. Elke deur is voorzien van een geïntegreerde vloeistofbarrière, standaard zwaartekrachtsluiting en

noodstroomvoorziening. Omdat wij vanaf het begin bij het project betrokken zijn, konden wij meedenken over de

best passende oplossingen op het gebied van brandveiligheid.” Ze weet uit ervaring hoe fijn de klanten het vinden
om volledig ontzorgd te worden door haar bedrijf. “Wij krijgen het vertrouwen om het produceren, monteren en
onderhouden van brandwerende deuren naar eigen inzicht te regelen. Dat werkt bijzonder fijn.”
Brandveilige compartimentering

Winlock is actief binnen diverse markten; van petrochemie tot retail en van farmaceutische bedrijven tot logistieke
centra. “We hebben een fijne en intensieve samenwerking met tal van grote opdrachtgevers door heel Europa

opgebouwd. Op elke locatie waar brandbare stoffen worden gemaakt of opgeslagen, dragen onze hoogwaardige
brandwerende deuren bij aan de veiligheid. Zij beschikken tevens over een uitgebreid gamma aan bijkomende
technische specificaties die elk binnen hun eigen wetgeving aanvullend werden getest en gecertifieerd.”
100% maatwerk

“Elk Winlock-product kan moeiteloos gecombineerd worden met een geluidsisolerende, inbraakwerende,

rookdichte of explosiewerende uitvoering en vloeistofbarrière-toepassingen. In veel gevallen worden daar vanuit
de toezichthoudende instanties en verzekeraars specifieke eisen aan gesteld. Uiteraard hebben onze

opdrachtgevers ook zelf specifieke eisen en wensen. Wij leveren daarom 100% maatwerk en ontzorgen de klant
voor productie, montage en gecertificeerd periodiek onderhoud.”
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WWW.WINLOCKFIREDOORS.COM
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Geïsoleerde dak- en wandbeplating
voor uw bedrijfspand of stal
Met ruim twintig jaar ervaring in de
utiliteitsbouw, renovatie en agrarische
sector beplaten we nauwkeurig uw hal,
loods of stal met (sandwich)panelen.
We zijn benieuwd naar uw project!

(0342) 44 36 51

info@hardemanisolatie.nl

hardemanisolatie.nl

Hoge isolatiewaarde
dankzij geïsoleerde
dak- en wandpanelen
In het kader van de ambitieuze klimaatdoelstellingen is
een optimale isolatiewaarde van bouwobjecten steeds
essentiëler. Hardeman Isolatie levert en monteert

kwalitatieve, geïsoleerde dak- en wandpanelen. Ook bij
de nieuwbouw voor MS Schippers in Hapert werd de
expertise van het bedrijf uit Kootwijkerbroek
ingeschakeld.

“Bij het project voor MS Schippers leverden en

monteerden wij circa 2100 m2 warmdakplaten en

ongeveer 13.000 m2 geïsoleerde Falk wandpanelen”,

vertelt werkvoorbereider en projectleider Robbert Tap.
Duurzaamheid en energiebesparing

“Bij nieuwbouw en renovatie ligt het accent steeds
meer op duurzaamheid en energiebesparing. Als je

daar op inzet, kun je natuurlijk niet om het optimaal
isoleren van dergelijke projecten heen. En laat ons

bedrijf daar nu toevallig al ruim 20 jaar ervaring in

hebben. Hardeman Isolatie richt zich voornamelijk op

utiliteitsbouw, maar ook voor renovatie en nieuwbouw
van woningen wordt onze expertise steeds vaker
ingeschakeld.”
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Voor optimale isolatie zijn
geïsoleerde dak- en wandpanelen
geplaatst.
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We steel the future!
Vanuit de meest moderne staalfabriek van Europa

Nieuwsbouw MS Schippers
Kempisch Bedrijvenpark, Hapert

Het prachtige product staal! Staal is robuust, veelzijdig en duurzaam.
Je kan er werkelijk alles van maken en het is 100% recyclebaar. Geen
wonder dat onze liefde voor staal zo groot is. Het is tot in de diepste
poriën van ons bedrijf doorgedrongen. Wij beschikken over een volautomatische hightech machinelijn en mogen ons de meest moderne

staalfabriek van Europa noemen. Een geweldig team van ruim 100
medewerkers maakt het mogelijk dat wij zowel regionaal als (inter)-nationaal uitdagende projecten in de bouwwereld realiseren.
Onze kracht: continu investeren in techniek, kennis en mensen om
voor u een waardevolle, vakkundige en betrouwbare partner te zijn.

ONTDEK WAARIN WE
EXCELLEREN OP:

WWW.REIJRINK.COM
ESBEEK & SOMEREN TEL: 013 5041585
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Reijrink Staalconstructie spreekt de taal van
staal!
Voor het produceren, conserveren en monteren van staalconstructies kloppen aannemers graag aan bij Reijrink

Staalconstructie B.V. In dit geval werd Reijrink door de klant MS Schippers zelf benaderd voor de nieuwbouw van
hun hoofdvestiging in Hapert. Hun expertise in engineering werd in het voortraject dan ook optimaal benut.
Vervolgens werd Willy Naessens benaderd als aannemer.

Reijrink heeft in de vestiging in Esbeek de beschikking over een fonkelnieuwe productielijn waarop per dag wel

150 ton staal verwerkt kan worden. Bovendien heeft de staalconstructeur uit Midden-Brabant zelf een spuiterij en
7 eigen montageteams. “Daardoor kunnen wij ook voor grote en complexe staalconstructies een strakke planning
aanhouden”, aldus de projectleider. Voor het hoofdkantoor van MS Schippers leverde en monteerde Reijrink

staalconstructie b.v. de thermisch verzinkte staalconstructie, vlonders en luifels en voor de nieuwe distributiehallen
de gespoten constructie.

Constructief maatwerk

“In dit mooie project is van ons bedrijf uit circa 850 ton staal verwerkt”, vertelt projectleider Corné van Roovert.

Tevens werden de liggers voor het parkeerdek geleverd. “Wij zijn in mei dit jaar aan deze klus begonnen en hebben
ook tijdens de zomervakantie doorgewerkt om alles mooi op tijd op te kunnen leveren. Ook die flexibiliteit is een
grote kracht van ons bedrijf.”

De brug die toegang
biedt tot het perceel.
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Grondwerk middels GPS aangestuurde machines
Als je de naam Gebr. Van Aaken Transport, Loon- en Grondwerken hoort, hoef je niet te vragen waarin dit

familiebedrijf uit Eersel gespecialiseerd is. “Wij werken vrijwel altijd in opdracht van aannemers die actief zijn in

de bouw en wegenbouw. Zo ook bij de werkzaamheden die wij hebben verricht voor de nieuwe bedrijfshuisvesting
van MS Schippers in Hapert’, vertelt eigenaar Erik van Aaken.

“Ons werk bij het project in Hapert zit er al op. Wij zijn verantwoordelijk geweest voor het graafwerk van de
funderingen en poeren middels GPS aangestuurde machines. Tevens hebben wij circa 15.000 ton

menggranulaat geleverd en aangebracht als verdichting en versteviging onder de vloer. Je ziet bij oplevering van
een project eigenlijk nooit iets van ons werk. Dat zit buiten het zicht, maar is oh zo belangrijk. Naast grondwerk

verzorgen wij bijvoorbeeld ook het aanleggen van riolering en bestrating. Bij dat laatste draait het natuurlijk wel
om zichtwerk, maar bij dit project is al ons werk onder de grond verdwenen”, aldus Van Aaken. Bij zijn bedrijf
werken in totaal 25 mensen; de ene helft als machinist en de andere helft als chauffeur.
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De werkzaamheden
zijn nog in volle gang.

‘Het is de bedoeling dat het bedrijf medio 2021 vanuit de huidige
hoofdvesting in Bladel naar deze nieuwe locatie verhuist.’
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Warmtetechniek - Warmtepompen -Sanitaire installa�es
Regeltechniek - Ven�la�etechniek - Aircondi�oning

Van den Heuvel Bouw
Lith BV verzorgt
complete ruwbouw
Het familiebedrijf Van den Heuvel Bouw Lith BV richt

WWW.SCHOORMANS.NL
‘t Bogtje 12 | 5095 CD Hooge Mierde | TEL: 013 - 5091268 | EMAIL: INFO@SCHOORMANS.NL

zich sinds de oprichting in 1986 op metselwerk,

lijmwerk, voegwerk, gevelisolatie, stel- en timmerwerk
en steigerbouw. Bij het bedrijf werken circa 100
ruwbouwspecialisten.

Warmte-koudeopslag
zorgt voor een
aangenaam klimaat
Er voor zorgen dat de warmtepompen genoeg

“Wij werken eigenlijk altijd als co-partner samen met
onze opdrachtgevers, vertelt directeur Bas van den

Heuvel. Zo maakt zijn bedrijf ook bij het nieuwbouwproject voor MS Schippers in Hapert deel uit van een
compleet bouwteam. In dit project zijn wij

verantwoordelijk voor het metselwerk bestaande uit
38.000 stenen, 530 m2 pointerwerk (voegafwerking)

capaciteit hebben om de nieuwbouw van MS Schip-

met behulp van multi-pointer, het aanbrengen van

ging voor Installatiebedrijf Schoormans uit Hooge

300 profielen en 420 m2 kozijnen.”

warmte-koudeopslag (WKO) in de nieuwbouw van MS

Breed inzetbaar

pers te koelen en te verwarmen is een mooie uitdaMierde. Het bedrijf verzorgt de installatie van de

640 m2 Kingspan gevelisolatie, het stellen van bijna

Schippers.

“Tevens omvat deze klus voor ons het opbouwen en

Als specialist op het gebied van verwarmingstechniek,

Binnen dit project komen dus vrijwel al onze

sanitaire installaties, ventilatietechniek,

demonteren van 2.000 vierkante meter steigerwerk.
specialismes van pas.”

airconditioning, regeltechniek en duurzame energie

is Installatiebedrijf Schoormans hier de aangewezen
partij voor. De opdracht die MS Schippers bij Instal-

latiebedrijf Schoormans heeft neergelegd past precies
in de filosofie van het bedrijf dat al vanaf 2003 actief
is op het gebied van warmtepompen en gesloten
bodemwisselaars. “In totaal installeren we drie

warmtepompen met elk een capaciteit van 200

kilowatt”, vertelt eigenaar Karel Schoormans. “Rondom het gebouw leggen we een Gbes (gesloten

bodemenergiesysteem) van 550 kilowatt aan. Door het
pand te voorzien van vloerverwarming, vloerkoeling

en voorbehandelde ventilatielucht is het pand op het

gebied van klimaatbeheersing uiterst energiezuinig.”
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MS Schippers • Hapert

Een goed lichtklimaat
verhoogt welzijn en
comfort
Braat glasconstructies 1844 uit Delft, specialist in
lichtdoorlatende constructies van glas, levert en
installeert twee daglichtconstructies voor het
project in Hapert. Braat en aannemer Willy

Naessens Nederland werkten opnieuw met veel
plezier samen.

Braat glasconstructies 1844, onderdeel van Hak4t
groep, realiseerde twee prachtige daglicht-

constructies. “Om onze opdrachtgever volledig te
bedienen heeft Braat in samenwerking met
staalleverancier Reijrink ook de opstanden

gerealiseerd”, vertelt Technisch Commercieel

Adviseur Nando van Kapel. “Het gaat om een Hak4t
gestandaardiseerd maatwerksysteem boven de

corridor en een Hak4t volledig maatwerksysteem

boven het kantoorgedeelte.” De daglichtconstructie
boven de corridor bestaat uit speciaal glas waarbij
rekening is gehouden met een verhoogde

sneeuwlast. De daglichtconstructie boven het

kantoor bestaat uit modelruiten om de speciale

vorm te kunnen realiseren. Om een energieneutraal
lichtklimaat te creëren kan vanuit de Hak4t groep
zo’n Braat glasconstructie daar waar nodig
ondersteund worden met dynamisch LED
kunstlicht of geremd met buiten zon- en
warmtewering.
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www.braatglasconstructies.nl

Braat
glasconstructies
maakt deel uit van
www.hak4t.com
slimme licht
oplossingen

Benieuwd naar de positieve invloed van daglicht? Welkom
bij Braat glasconstructies 1844! Braat 1844 beschikt over
een rijke historie en is voor u de specialist in het ontwerpen,
ontwikkelen, produceren, bouwen, leveren en installeren van
de meest uiteenlopende (ook zeer complexe) glasconstructies
voor daglichttoetreding in gebouwen via dak en gevel. Wij
brengen daglicht, voor uw optimale welzijn

Contactgegevens
Hooikade 13
2627 HD DELFT
T: +31(0)15 251 6767

E: info@braatglasconstructies.nl
I: www.braatglasconstructies.nl

Bijzonder is dat het nieuwe
bedrijfspand boven een blusvijver
wordt gebouwd; in de drooggelegde
vijver is een innovatieve fundering
en draagconstructie gemaakt.
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MS Schippers • Hapert

Energiebesparing
door intelligente
gebouwautomatisering
Verheggen Elektrotechniek uit Wintelre is van

ontwerp tot oplevering verantwoordelijk voor de

elektrotechnische installaties, waaronder verlichting,
brandmeld- en ontruimingsinstallaties,

gebouwautomatiseringen en beveiligingssystemen
bij de nieuwbouw van MS Schippers. “Comfort,
energiezuinig en duurzaamheid. Dat zijn de

uitgangspunten in ons werk”, vertelt projectleider en
planner Ron Oosterbosch.

“Verheggen Elektrotechniek is voornamelijk actief in
Brabant. “Wij zijn gespecialiseerd in grotere

utiliteitsbouw, transformatieprojecten en vrijstaande
woningen”, vertelt Ron. “De elektrotechnische

installaties die wij installeren zijn energiezuinig en

eenvoudig in gebruik.” Een goed voorbeeld daarvan is
de toepassing van het DALI-lichtbesturingssysteem,
een internationale standaard voor effectieve en

intelligente sturing van verlichting. “Bij MS Schippers
wordt DALI in het magazijn geïnstalleerd. Normaal

brandt het licht op honderd procent sterkte, maar bij
geen activiteit wordt de verlichting terug geregeld

naar tien procent. Het licht brandt nooit onnodig, wat
een forse energiebesparing oplevert.”

Ook het alarmsysteem wordt volautomatisch

ingeschakeld. Volgens de projectleider verloopt het
project voorspoedig, al zijn er enkele

aandachtspunten. “Het sprinklersysteem wordt

verweven met de lichtlijnen en kabelgoten die wij
installeren. Om faalkosten in de uitvoeringsfase

te voorkomen, ontwerpen we dit integraal met de

sprinklerleverancier. Daarnaast is de bouwplaats 4,5
hectare groot. Dat vraagt om een uitgekiende

planning. Al met al is het een uitdagend project dat
past bij de ambities van Verheggen.”
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Het gebouw is voorzien van
twee daglichtconstructies.

‘Bijzonder aan dit project is dat het nieuwe bedrijfspand boven
een blusvijver wordt gebouwd’

Opdrachtgever
Schippers Europe BV, Bladel

Dak- en gevelsystemen
Hardeman Isolatie, Kootwijkerbroek

Daglichtconstructies
Braat glasconstructies, Delft

Gebruiker
Schippers Europe BV, Bladel

Grondwerk
Transport, loon- en grondwerken Van
Aken, Eersel

Ruwbouw
Van den Heuvel Bouw Lith BV, Lith

Architect
André van de Ven architecten, Oirschot
Hoofdaannemer
Willy Naessens Industriebouw,
Nieuwkuijk
Staalconstructie
Reijrink Staalconstructies, Esbeek
Gevelbouw
JM van Delft & Zn, Drunen

Gasbeton wanden
Xella Nederland BV, Gorinchem
bedrijfsdeuren
All-In Bedrijfsdeuren, Oosterhout
Brandwerende industriële
deuren
Winlock Fire Doors BV, Lokeren (B)
S-en W-installateur
Installatiebedrijf Schoormans, Hooge
Mierde

E-installateur
Verheggen Electrotechniek BV, Wintelre
Bouwprogramma
Innovatie- en kenniscentrum /
hoofdkantoor / magazijn & tweelaagse
parkeergarage t.b.v. MS Schippers
Bouwperiode
Februari 2020 – april 202
Bruto vloeroppervlakte
40.000 m2
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Campus Damwâld • Damwoude

Campus Damwâld is
skjin, grien, tûk en sun

De centrale hal verbindt beide
basisscholen met de sporthal.
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Tekst: Harmen Verwijs
Foto’s: Bouwgroep Dijkstra Draisma

Industriebouw • oktober 2020 • 27

Campus Damwâld • Damwoude
Er staan geen hekken om
de pleinen heen zodat de
kinderen makkelijk het groen
in kunnen lopen.

‘Aan de linkerkant van de centrale hal zijn cbs De Sprankeling en obs
Dr. J. Botkeskoalle ondergebracht. De sporthal bevindt zich rechts.’

“Samen met de stuurgroepen vanuit
de opdrachtgever, de architect en het
installatiebedrijf zijn we tot het ontwerp
van de campus gekomen. De instelling
was: ‘We gaan samen iets maken en dat
doen we met elkaar’. Dat deden we door
ze letterlijk mee op reis te nemen, door
scholen in de omgeving te bezoeken om
inspiratie op te doen.” De gebruikers
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leverden de input hoe zij de ruimtes voor
zich zagen. Met de architect hebben wij
bekeken hoe we dat konden bereiken.
De opzet is zo flexibel mogelijk gehouden, door kolommen toe te passen met
zo weinig mogelijk dragende wanden.
Mochten de gebruikers in de toekomst
iets aan de indeling willen aanpassen,
dan is dat vrij eenvoudig te realiseren.”

Een mooi geheel

Campus Damwâld in het Friese Damwoude biedt sinds het nieuwe
schooljaar plek aan twee basisscholen en een sporthal. Bouwgroep
Dijkstra Draisma had de taak om de wensen van alle gebruikers onder één
dak te realiseren. “Ik denk dat dit goed gelukt is”, stelt projectorganisator
Marc Cornelisse. “Het zijn geen op zichzelf staande gebouwen. De vele
doorzichtlijnen zorgen voor eenheid en verbinding.”

Campus Damwâld biedt onderdak aan
drie gebruikers. “Aan de linkerkant van
de centrale hal zijn cbs De Sprankeling
en obs Dr. J. Botkeskoalle ondergebracht.
De sporthal bevindt zich rechts”, legt
Cornelisse uit. “De ruimtes zijn
multifunctioneel en kunnen zoveel
mogelijk worden gedeeld met alle
gebruikers.”

Energieneutraal
Opdrachtgever stichting Campus
Damwâld bepaalde vier kernwaarden
die in het gebouw terug moesten komen:
Skjin, grien, tûk en sûn, oftewel ‘Schoon,
groen, slim en gezond’. “Duurzaamheid
stond bij de bouw van de campus
centraal. Op het dak liggen 1.000
zonnepanelen. Het gebouw is volledig
energieneutraal en wordt all-electric
voorzien van energie. Lucht-waterwarmtepompen leveren de benodigde
warmte. Goede isolatie zorgt ervoor dat
de opgewekte warmte en energie niet
snel verloren gaat. De materialen van de
voormalige schoolgebouwen zijn in de
nieuwbouw zoveel mogelijk hergebruikt.”

Expertise
De aanbesteding van het project
gebeurde door middel van ‘Best Value
Procurement’. Dit houdt in dat partijen
die op het project inschreven, moesten
aantonen dat ze over de juiste expertise
beschikken. “Bij deze manier van werken
bepalen de experts wat het beste is in
plaats dat de opdrachtgever dat doet.
De opdrachtgever gaf ons alleen
informatie over de locatie, het budget en
de gebruikers van het gebouw. Je wordt
op deze manier beoordeeld op je
vakmanschap.” Volgens de projectorganisator wordt ‘Best Value
Procurement’ vooral in de civiele
techniek gebruikt. “Voor ons als
aannemer was het de eerste keer dat
we op die manier werkten. Het werkte
uiteindelijk heel fijn, omdat je als
aannemer tijdens de ontwerpfase en de
bouw veel verantwoordelijkheid en
vrijheid krijgt.”

Samen op reis
De gebruikers en experts hadden tijdens
het hele traject veelvuldig contact.

De ruimtes zijn multifunctioneel
en kunnen zoveel mogelijk worden
gedeeld met alle gebruikers.
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Campus Damwâld • Damwoude

Efficiënt en slim
ontwerp
Doordat zowel de installateur, architect en

de aannemer met 3D-modellen werkten, verliep
de ontwerpfase van Campus Damwâld erg vlot.

“Op die manier is het eenvoudig om alle input in te
laden en met elkaar te combineren”, legt Fokko de
Jonge, constructeur bij Ingenieursburo Meijer en
Joustra uit.

Het ontwerpen en uitwerken van bouwkundige
constructies is de belangrijkste activiteit van
Meijer en Joustra. “Al direct vanaf het begin

werden wij bij het ontwerpproces betrokken.
Samen met de architect onder leiding van de
aannemer zijn we tot een haalbaar ontwerp

gekomen, dat behalve mooi en goed bouwbaar,
ook veilig is”, vertelt De Jonge.
Stalen loopbruggen

“Het inpassen van de stalen loopbruggen

tussen de scholen en sporthal vergde wel wat

extra aandacht. Ook moesten we rekening houden
met de installaties die van boven naar beneden

geleid worden. Dat kan niet op elke willekeurige
plek. Door de vele overleggen en soepele

communicatie met alle betrokken partijen zijn we
daar als team goed uitgekomen.”

Postadres: Postbus 283 - 8440 AG - Heerenveen
Bezoekadres: Businesspark Friesland-West 27B – 8447 SL Heerenveen
T 0513-43.43.63 | F 0513-43.43.94 | E i.waringa@imj.nl | www.imj.nl
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‘Voor ons als aannemer was het de eerste keer dat we op die manier
werkten. Het werkte uiteindelijk heel fijn.’

Een stijlvolle trap geeft toegang
tot de eerste verdieping.

Industriebouw • oktober 2020 • 31

Campus Damwâld • Damwoude

Thuiswedstrijd voor specialist in staalconstructies
Visser Konstruktie uit Feanwâlden is gespecialiseerd in (complexe) staalconstructies voor nieuwbouw en verbouw.
“Wij hebben veel ervaring in het leveren van constructies voor scholen en appartementen”, vertelt projectleider
Eelke Hofman. “Het was wel mooi dat we dit voor Campus Damwâld een keer in onze eigen gemeente konden
doen!”

Volgens Hofman verliep de communicatie tussen alle bouwpartijen erg vlot. “Het gebouw is in een korte

doorlooptijd geconstrueerd”, vertelt de projectleider. “De staalconstructie is in vier bouwdelen opgebouwd waarbij
steeds flexibel van het ene naar het andere bouwdeel geschakeld moest worden. Om de 34 meter lange

overspanning van de sporthal te overbruggen werd gebruikgemaakt van zogeheten raatliggers. Dit zijn speciaal op
maat gemaakte liggers waarmee je een grote overspanning kunt bereiken.”
Puzzel

“Wij hebben ervoor gekozen om deze onderdelen in één lengte te fabriceren. Dat werkt makkelijker dan dat je alles
op de bouwplaats met forse boutverbingen nog aan elkaar moet bevestigen. Nadeel is wel dat het logistiek gezien
lastiger is om de lange liggers netjes naar de bouwplaats te vervoeren. Dat was een behoorlijke puzzel!”, lacht hij.
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Wij houden van
teamwork
Grond • weg • waterbouw
Milieu techniek
Sloop techniek
Asbest verwijdering

Blijft verbeteren!

WMR.NL

Van Aylvawei 40
9105 KT Rinsumageast
Tel: (0511) 42 50 50

Laagdrempelig in
contact met de natuur
Het groene gebied rondom Campus Damwâld is
ingericht als openbare beleeftuin. WMR uit

Rinsumageest was van begin tot eind bij het

project betrokken. “Er staan geen hekken om de
pleinen heen”, vertelt bedrijfsleider Jan Postma.
“De campus loopt uit in het groen.”

WMR heeft expertise op het gebied van

rioolwerkzaamheden, infrastructuur en bodem- en
asbestsanering. Het bedrijf was betrokken bij de

sloop van de bestaande sporthal, het grondwerk
en aanleg van de beleeftuin. “Aanbesteding via
‘Best Value Procurement’ was voor ons nieuw.

Op basis van heel summiere gegevens vanuit de

opdrachtgever hebben we een bedrag vastgesteld,
nog voordat we precies wisten wat de

bedoeling was. Uiteindelijk is dat prima bevallen,
onder andere omdat alle betrokken partijen als

één team met elkaar samenwerkten. Je ziet dat het
concept aanslaat. De kinderen komen op een heel
laagdrempelige manier in contact met de natuur.
Dat is prachtig om te zien!”
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Campus Damwâld • Damwoude

Koken, bakken en braden gebeurt in Damwoude
all-electric
“Het voordeel van een platte organisatie is dat de klant één aanspreekpunt heeft. Korte lijnen werken snel en zijn
overzichtelijk”, vertelt directeur Gerard Droogers van Droogers Koel- en Keukeninnovatie uit Surhuisterveen. Het
bedrijf was verantwoordelijk voor de keukeninrichting van Campus Damwâld.

De keuken van de campus wordt door zowel de scholen als de sportverenigingen gebruikt. Droogers Koel- en

Keukeninnovatie leverde een vries- en koelkast, afzuigapparatuur, vaatwasser, bakplaat en rvs werktafels. “Passend
bij het duurzame karakter van de campus is alle apparatuur elektrisch. Er wordt gekookt op inductie. Nederland
gaat van het gas af, dus klanten vragen tegenwoordig bijna niet anders.” Droogers Koel- en
Keukeninnovatie werkt door heel Noord-Nederland, tot aan de Waddeneilanden toe.

“Wij werken onder andere voor zorginstellingen, scholen, restaurants, lunchrooms en cafetaria’s. Alles wat wij

leveren doen wij in eigen huis, zo hebben wij een eigen tekenkamer en wordt alle apparatuur door onze eigen

monteurs geïnstalleerd. Het stukje service dat bij de levering van apparatuur komt kijken pakken wij ook op. Zowel
voor de warme als koude techniek kunnen klanten bij ons terecht. Door een totaalplaatje aan te bieden maken we
het de klant zo makkelijk mogelijk”, besluit Gerard.
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Het gebouw beschikt over een
splinternieuwe sporthal.

‘De instelling was: We gaan samen iets maken en dat doen we
met elkaar. Dat deden we door ze letterlijk mee op reis te nemen.’

Opdrachtgever
Stichting Campus Damwâld, Damwâld
Architect
Kristinsson Architecten, Deventer
Hoofdaannemer
Bouwgroep Dijkstra Draisma BV,
Bolsward

Staalconstructie
Visser Konstruktie Veenwouden BV,
Feanwâlden
Infrastructuur
WMR, Rinsumageest
Horeca inrichting
Droogers Horeca, Surhuisterveen

Bouwprogramma
Nieuwbouw campus Damwâld
Bouwperiode
Augustus 2019 – juli 2020
Bruto vloeroppervlakte
Circa 5.830 m2

Constructeur
Ingenieursburo Meijer & Joustra BV,
Heerenveen
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Park Triangel • Waddinxveen

Het voorzieningencluster
biedt onderdak aan
twee scholen en een
kinderdagverblijf.

Drie scholen geluiddicht
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Tekst: Heidi Peters
Foto’s: BM van Houwelingen BV

in een voorzieningencluster
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Park Triangel • Waddinxveen
Het metselwerk was
uitdagend en springt er
letterlijk en figuurlijk uit.

Het dak is uitgerust met zonnepanelen
Twee scholen en een kinderdagverblijf huizen sinds
dit voorjaar onder het gezamenlijke dak van het
voorzieningencluster op Park Triangel in Waddinxveen.
BM van Houwelingen BV uit Hardinxveld-Giessendam
kreeg de opdracht van de gemeente Waddinxveen.
“Met de afdeling BM Utiliteit richten wij ons volledig
op scholen en zorggebouwen en dat doen we met veel
vaste bouwpartners. We leren bij de kracht van de
herhaling.”
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‘Het is belangrijk in zo’n school dat het gebouw voldoet aan
geluidseisen. We doen dit al langer en bij meer scholen’

“De bouw ging in april 2019 van start en
een jaar later, in april, leverden we het
pand op”, vertelt Derrick Flach,
projectleider bij BM van Houwelingen
BV. “We kregen de bouw in opdracht via
aanbesteding van de gemeente
Waddinxveen. Hierin waren
opgenomen de bouwkundige
werkzaamheden, installatietechnische
werkzaamheden, een deel van de vaste
interieurbouw, zoals keukens, en het
aanleggen van het schoolplein.”

Verlichting als grootste
energieverbruiker
Het gebouw is luchtdicht en het dak is
uitgerust met zonnepanelen. Binnen zijn
de lokalen en overige ruimtes uitgerust
met energiezuinige armaturen die
werken op basis van daglicht. De regeling
gaat niet per lokaal maar voor elk
armatuur apart. “Energie van verlichting
is de grootste verbruiker in scholen.
Hiermee kunnen de scholen zoveel
mogelijk besparen.” Het gebouw is ook
gasloos dus naast de zonnepanelen
staan er tevens warmtepompen op het
dak. “Wij werken hiervoor samen met
Brandsen Installatietechniek BV uit
Barneveld. Zij gebruiken een
scholentechniek waarbij er per lokaal
een luchtbehandeling is geïnstalleerd
die direct vanuit de gevel lucht toevoert
en afvoert. Nu, in deze coronatijd, is dat
extra interessant.” Het metselwerk was
wel een dingetje, aldus Flach. “We
hadden te maken met verdiepte neggen
en met uitstekend metselwerk waarbij
veel stenen staand in plaats van liggend
zijn aangebracht.”

TOV heeft dan ook een andere architect
ingeschakeld voor de inrichting van
hun schooldeel. Om de beveiliging af te
stemmen zijn er verschillende systemen
geïnstalleerd, voor elke school een eigen
systeem.

Geen geluid
“Verder is het belangrijk in zo’n school
dat het gebouw voldoet aan geluidseisen.
Daarvoor besteden we veel aandacht aan

aansluitende deuren, kozijnen, wanden
en glas. Daar moeten geen kieren
ontstaan. We doen dit al langer en bij
meer scholen, en docenten zijn hier zeer
over te spreken. Tot slot hebben we het
hekwerk, de bestrating en de beplanting
van het speelplein verzorgd. Het
speel- en klimmeubilair regelden de
scholen zelf. Sinds de meivakantie zijn
de gebouwen in gebruik.”

Er is veel aandacht besteed
aan aansluitende deuren,
kozijnen, wanden en glas.

Drie scholen, drie beveiligingssystemen
Het gebouw wordt behalve door
kinderopvang Quadrant gebruikt door de
Dick Bruna school, een didactisch meer
traditionele school die gebruik maakt
van lokalen en door CBS TOV die insteekt
op gepersonaliseerd leren en het gebouw
dus op een heel andere manier gebruikt.
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Park Triangel • Waddinxveen
Welkom

Verticaal metselen
vergt vakmanschap
Kalkzandsteenlijmwerk, steigerwerk en het

metselwerk inclusief het doorstrijken van de voeg.
Deze werkzaamheden verrichtte Metselbedrijf

Leenman BV uit Sliedrecht in opdracht van BM van

Houwelingen BV aan de clustervoorziening op Park
Triangel in Waddinxveen.

4.000 m2 showroom

Up-to-date met een

“Het metselwerk van dit gebouw springt er letterlijk
en figuurlijk uit!” aldus Leenman. “We metselden

verticale kolommen dicht op elkaar die ook nog eens
ver uitstaken. Ook hebben we op diverse plaatsen
in de gevel verdiepte metselvlakken gemetseld in
staand verband. Dit soort metselwerk is erg

arbeidsintensief en vraagt ervaring, en die hebben

Openingstijden
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

09:00 - 17:30 uur
09:00 - 17:30 uur
09:00 - 17:30 uur
09:00 - 17:30 uur
09:00 - 21:00 uur
09:00 - 16:00 uur
Gesloten

| Keuken
| Badkamer
| Vloer
| Kast

we. We doen dit wel vaker.”

Middelkoop Culemborg

“Ook voor de timmerlui is het extra werk. Zij moeten
extra stelwerk verrichten waarlangs we kunnen

metselen. Wij ontwikkelden zelf aluminium kokers
waarop we de lagenmaat graveren. Deze kokers

klemmen wij aan het ‘hoofd’ stelwerk en gebruiken
we voor zowel het horizontale als het verticale

metselwerk. Na de muren gemetseld te hebben,

halen wij de kokers weg zodat we de voegen netjes
kunnen afwerken. Ondanks dat het gebouw in een

en dezelfde steen is gemetseld, valt het metselwerk
toch op, nu enkele delen in staand verband zijn
aangebracht.”

Metsel- en lijmwerk, Steigerwerk, Verhuur steigermaterieel
Trapezium 60
3364 DL SLIEDRECHT
Telefoon 0184 – 61 81 49
Fax
0184 – 63 05 72
Email
info@leenmanbv.nl
Website www.leenmanbv.nl
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@Middelkoop.Culemborg

Beesdseweg 2 | 4104 AW Culemborg | Tel.: 0345 - 51 20 20
www.middelkoopculemborg.nl

Een keuken die opvalt
Middelkoop Culemborg levert keukens, badkamers, vloeren en kasten. Het bedrijf werkt veel samen met zakelijke
partijen voor de inrichting van instellingen binnen zorg en onderwijs. Zo ook voor de Triangel, het voorzieningencluster in Waddinxveen waarin twee basisscholen en een kinderopvang gehuisvest zijn. Jos Borst begeleidt de

projecten tussen Middelkoop, aannemer en ontwikkelaar: “We werken vaker samen met hoofdaannemer BM van
Houwelingen BV. In de Triangel plaatsten we één grote keuken (kookcafé) en acht pantry opstellingen.”

“De grote keuken heeft onder andere twee eilanden. De architect vroeg voor de Triangel om keukeneilanden met

geronde hoeken. Dit geeft de keuken een bijzonder accent. Voor ons is het mooi, wanneer ons product er uitspringt
in een pand. De gevraagde keuken was vanuit het bestaande assortiment leverbaar. Wij doen zaken met vijf

Europese keukenleveranciers, dit geeft diversiteit in ons aanbod. We krijgen ook weleens een verzoek om keukens

zonder plinten. Dit creëert een ruimtelijk beeld en het reinigen onder de keuken is eenvoudig. Ook deze leveren wij,
ons aanbod is erg breed.”
Maatwerk

“Naast de inrichting van zorginstellingen en scholen werken we ook veel voor projectenontwikkelaars en

aannemers met betrekking tot projecten voor particuliere woningen. De woningen variëren van appartementen,

rijtjeswoningen, twee-onder-een-kap tot vrijstaande woningen. De bewoners kunnen de keuken naar eigen smaak
uitkiezen in onze pas verbouwde showroom. Maatwerk binnen een groot project dus.”

Impressie van het
keukeneiland (niet de
werkelijke situatie).
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Park Triangel • Waddinxveen
De scholen hebben ieder een
andere architect ingeschakeld voor
de inrichting van hun schooldeel

‘Het gebouw wordt behalve door kinderopvang Quadrant gebruikt
door de Dick Bruna school en door CBS TOV.’

Opdrachtgever
Gemeente Waddinxveen

Constructeur
Adviesbureau Brekelmans, Maastricht

Afbouw
Middelkoop Culemborg, Culemborg

Ontwikkelaar
Gemeente Waddinxveen

E-installateur
Brandsen Installatietechniek, Barneveld

Bouwprogramma
Nieuwbouw voorzieningencluster

Architect
Frencken Scholl Architecten, Maastricht

Interieurbouw
Hermeta Interieurbouw BV, Asperen

Bouwperiode
April 2019 – april 2020

Hoofdaannemer
BM van Houwelingen BV, HardinxveldGiessendam

Metselwerken
Metselbedrijf Leenman BV, Sliedrecht

Bruto vloeroppervlakte
Circa 4.100 m2
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Maatwerk
garderobekasten voor
het onderwijs

Alle ruimtes zijn voorzien van
energiezuinige armaturen die
werken op basis van daglicht.

Hermeta werkt vaak als interieurbouwpartner

samen met BM van Houwelingen BV. Zo ook voor
de clustervoorziening in Park Triangel. “Naast de
sanitaire scheidingswanden uit ons label

Herbokern leverden wij ook de maatwerk

garderobekasten volgens het ontwerp van

Frencken Scholl architecten. Deze meubels zijn

voorzien van garderobesystemen uit de bekende
Gardelux-1 serie”, aldus Carla Nanninga.

In het gebouw huizen twee scholen en een

kinderdagverblijf. De podiumtrap voor de Dick

Brunaschool is bekleed met meranti en in de aula
is een chique en comfortabel strokenplafond van

merantihout gerealiseerd. In het ontwerp van het

plafond is rekening gehouden met de akoestische
normen die gesteld zijn. “De kennis en ervaring

met akoestiek in schoolgebouwen zetten wij graag

in om zo een duurzame bijdrage te leveren aan een
comfortabel gebouw voor de gebruikers. Een

mooie uitdaging die we samen met de BM van

Houwelingen en Frencken Scholl zijn aangegaan.
Het is een mooie ruimte geworden.”
Duurzame samenwerking

Hermeta bestaat al bijna 100 jaar en brengt met

een ruim assortiment een bijdrage aan comfort in

gebouwen. Een duurzame samenwerking begint al

in de ontwerpfase. Innoveren en optimaliseren doe
je samen!

Hermeta brengt
duurzaam comfort
in scholen.
Hermeta Interieurbouw | 1e Industrieweg 1, 4147 CR Asperen
tel.: +31 (0) 345 - 63 48 88 | hermeta.nl

Industriebouw • oktober 2020 • 43

WB Infra BV • Moordrecht

WB Infra ontzorgt opdrachtgevers

met grondverzet

WB Infra BV
Burgemeester Colijnstraat 219
2771 GN Boskoop
06 - 821 666 36
info@wbinfrabv.nl
www.wbinfrabv.nl
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WB Infra BV, gevestigd in Moordrecht, is in 2017 ontstaan als
samenwerkingsverband tussen Oskam Verhuur & Grondverzet BV
uit Moordrecht en het bedrijf WR Projecten BV van oprichter en
algemeen directeur Wijnand Rijkenhuizen. WB Infra richt zich met
name op grondverzet maar schuwt niet om volledige infrastructurele
werkzaamheden aan te nemen. Rijkenhuizen vertelt erover.

“Grondverzet, daar zijn we sterk in”,
begint hij. “We werken veelal voor
bouwbedrijven en overheden, met name
gemeentes. Daarbij verzorgen we het
totale pakket van het bouw- en woonrijp
maken, van ontwerp en engineering tot
het uitzetten, het uitgraven en afvoeren
van de grond en het aanbrengen van
infra voorzieningen. Zo ondersteunen,
ontlasten en ontzorgen we de
opdrachtgever, dat is ons andere sterke
punt.” Zo verzorgt WB Infra momenteel
voor bouwbedrijf Aan de Stegge het
grondwerk inclusief het bouw-en
woonrijp maken voor een groot project
in Ridderkerk en maakt het voor de

gemeente Zoetermeer een nieuwbouwlocatie bouw- en woonrijp.

Grondstromen als core business
WB Infra is gericht op een optimale
verwerking van grondstromen. Oskam
levert daarvoor als partner het
benodigde materieel inclusief vakkundig
personeel, zoals machinisten, chauffeurs
en grondwerkers. Oskam beschikt over
een ruim kranenpark en ander
materieel, zoals shovels en knikdumpers.
Afgevoerde grond wordt overgenomen
van de opdrachtgever, voorzien van de
juiste certificaten en weer doorverkocht
voor hergebruik. “We beschikken over

opslaglocaties in Waddinxveen,
Nieuwerkerk aan den IJssel, Alphen aan
den Rijn en Moordrecht, waar we zo’n
200.000 m3 grond kwijt kunnen, gaat
Rijkenhuizen verder. “Daar verwerken
we de grond of slaan deze grond tijdelijk
op voor bewerking, zodat die geschikt is
om opnieuw hergebruikt te worden in
projecten. Op die manier creëren we een
lucratieve grondstroom, waarmee we ons
onderscheiden van andere bedrijven, die
afgevoerde grond juist als een probleem
ervaren. Wij selecteren bewust onze
opdrachtgevers op de mogelijkheden om
onze grondstromen te optimaliseren tot
secundair gebruik.”

WB Infra richt zich met
name op grondverzet maar
voert ook infrastructurele
werkzaamheden uit.
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WB Infra BV • Moordrecht
Grondstromen vormen de
core business van WB Infra.

Groei ondanks stikstof- en PFASproblematiek
In 2019 bedroeg de totale grondstroom
van WB Infra 500.000 m3. Zelfs de
stikstof- en PFAS-perikelen van begin dit
jaar hadden weinig invloed op de
resultaten van WB Infra. Waar voor de
gehele bouwwereld over 2020 een krimp
van enkele procenten wordt verwacht,
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groeit het bedrijf ook dit jaar nog flink.
Rijkenhuizen: “Dat doen we door te doen
waar we goed in zijn. Door innovatief te
denken kunnen we onze grondstromen
nog steeds goed verhandelen. Daarnaast
is het meedenken en ontzorgen een
groot pluspunt voor onze
opdrachtgevers.”

‘We doen waar we
goed in zijn’

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

Oskam Verhuur & Grondverzet
BV levert als partner het
benodigde materieel.

Industriebouw • oktober 2020 • 47

Bedrijfspand Finesse Parketvloeren • ‘s-Hertogenbosch
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Tekst: Astrid Berkhout
Foto’s: BiermanHenket

Architectonisch
hoogstandje
voor Finesse

Het prachtige ontwerp is afkomstig
van architectenbureau BiermanHenket.
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Bedrijfspand Finesse Parketvloeren • ‘s-Hertogenbosch

Bedrijfspand Finesse Parketvloeren

‘De architect was op zoek naar
een specifiek patroon.’

Finesse maakt al jaren de mooiste
interieurs van het beste hout. Bij
een dergelijk bedrijf hoort een
huisvesting die meer is dan het
zoveelste bedrijfspand, zo zal
architectenbureau BiermanHenket
hebben gedacht. Zij maakten dan
ook een oogstrelend ontwerp. Aan
aannemer MP Drijvers de schone
taak om dit ook daadwerkelijk
te realiseren. In mei 2020 was de
nieuwbouw in ’s-Hertogenbosch
een feit.
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“We hebben van begin tot eind in
bouwteam samengewerkt, in nauw
contact met de architect en de
opdrachtgever”, vertelt Jan-Willem
Korsten van MP Drijvers. De 118-jarige
bouwonderneming, een familiebedrijf
met de vierde generatie aan het roer,
heeft al heel wat uiteenlopende
projecten op haar conto staan, van grote
distributiecentra in o.a. Eindhoven en
Venlo tot de nieuwe familieachtbaan
Max & Moritz in de Efteling. “Die breedte
is onze kracht, wij kunnen bijna alles. De
nieuwbouw voor Finesse is qua omvang
– een oppervlakte van in totaal 1.167
m2 – wellicht niet zo bijzonder, maar het
pand is wel volledig ‘custom made’.”

Op de voor- en zijkant van
het pand is gevarieerde
geprofileerde gevelbeplating
aangebracht.

Hout en staal
De begane grond beslaat 600 m2. Hier
bevinden zich een showroom en een
werkplaats, logistieke ruimte en
opslag. Op de eerste verdieping (560 m2)
bevinden zich de kantoren, inclusief
vergaderruimtes, kantine, keuken en
wc-groep. Dankzij de glazen deuren en
binnenwanden is er overal vrij uitzicht.
“De hoofdconstructie van het gebouw
bestaat uit gelamineerde houten liggers
en kolommen, specifiek van Lariks hout.
Voor de stabiliteit is aan de bovenkant
staal verwerkt. Verder zijn er lichtstraten
aangebracht en is er middenin het pand
een stalen loopbrug gecreëerd, met aan
weerszijden glazen balustrades.”

Unieke gevelbeplating
“Voor de showroom is gekozen voor een
verdiepte glazen vliesgevel. Dit geeft
een open, transparante uitstraling. De
buitengevel is verder opgebouwd uit
sandwichpanelen. Op de voor- en zijkant
van het pand is daar nog gevarieerde
geprofileerde gevelbeplating tegenaan
gekomen. De architect was op zoek naar
een specifiek patroon. Het was een
uitdaging om dit te realiseren. In ons
kantoor hebben we een proefopstelling
gemaakt van de mogelijkheden zodat hij

een goed beeld kreeg van hoe het er uit
zou komen te zien. Dit om het maken
van een beslissing te vergemakkelijken.”

Een duurzaam pand
Het pand is mede dankzij de lucht/water
warmtepompinstallatie, 70
zonnepanelen op het dak en de flexibele
bouwstructuur (de hoofdconstructie en
gevels zijn demontabel uitgevoerd) ook
nog eens behoorlijk duurzaam. “We
hadden een redelijk strakke planning.
Over het algemeen is het echter allemaal

heel soepel verlopen. Bij ieder
bouwproject gebeuren wel onvoorziene
dingen maar dan is het kunst die netjes
en snel op te lossen. Dat is ons wel
toevertrouwd!”

Mooi én
duurzaam

‘We hadden een redelijk strakke planning. Over het algemeen is het
echter allemaal heel soepel verlopen.’
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Bedrijfspand Finesse Parketvloeren • ‘s-Hertogenbosch

Op de begane grond is ook
ruimte voor een werkplaats,
logistieke ruimte en opslag.

Industriebouw • oktober 2020 • 52

Betonplaten in kleur
Betonspecialist Sierbeton Industrie Markelo

(SIMbeton) is als een van de weinigen in staat om
betonplaten te voorzien van een kleur. Voor het
nieuwe pand van Finesse leverden zij circa 110

betonplaten in een moderne antracietgrijze kleur.
“Deze zijn geproduceerd in onze eigen fabriek in

Markelo”, vertelt Rob Klumpers. “We voegen hiervoor

kleurstof toe aan het betonmengsel. Het mooie is dat
de kleur gedurende de hele levensduur, vijftig jaar,

intact blijft. Dat maakt het de investering meer dan
waard.”

Ook niet standaard

“De architect had tevens specifieke wensen ten

aanzien van de maatvoering. Wij zijn in staat om ook
niet standaard maten te vervaardigen. In dit geval

ging het om 66 platen van 1.80 meter lang en 1 meter
breed en 33 platen van 1.80 meter lang en 0,5 meter
breed. Daarnaast hebben we nog voor platen in
verschillende maten gezorgd om het geheel

passend te maken. Het resultaat mag er zijn.

Gekleurde betonplaten zijn vanwege het esthetische
aspect niet alleen geschikt voor industrie en

utiliteitsbouw, maar juist ook voor woningbouw.

Gelukkig begint men dat steeds meer te ontdekken!”
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Bedrijfspand Finesse Parketvloeren • ‘s-Hertogenbosch

jmvandelft.nl

Glazen blikvanger
De voorkant van de nieuwbouw van Finesse beschikt over een grote verdiepte glazen vliesgevel, een blikvanger die
van buitenaf uitzicht biedt op de showroom. JM van Delft & zn uit Drunen is verantwoordelijk voor het
vervaardigen en monteren van dit huzarenstukje.

De 20 aluminium kozijnen in het pand - uit de Schuco AWS 65 WF serie, met een mooi slank profiel - zijn ook van de
hand van JM van Delft & zn. “In oktober 2019 hebben wij de eerste tekening gemaakt”, vertelt projectleider Remco

Kastelijn. “De profielen komen in onze eigen fabriek in standaard lengtes binnen en worden hier bewerkt. Dit proces
verloopt bijna geheel geautomatiseerd. De samengestelde elementen worden vervolgens op de bouwplaats

geleverd en door ons gemonteerd. Doordat dit allemaal in eigen beheer wordt gedaan, kunnen wij snel schakelen.”
Uitdaging

“De glazen vliesgevel (FWS 50), met een omvang van circa 5,5 meter hoog en 20 meter lang, bestond uit kokers en
is volledig opgebouwd in het werk. Dat was een uitdaging omdat het lastig was om met de kraan en glaszuigers

onder het overstek te komen. De glashoek aan de voorkant, die zorgt voor extra transparantie, was ook bijzonder.

Om het enorme gewicht van de hoek op te vangen, hebben wij de bovenste regels met een staalkabel opgehangen
aan de bovenconstructie. Al met al een mooie klus!”
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SPECIALIST IN
BETONWERKEN

Dankzij de glazen deuren en
binnenwanden is er overal
vrij uitzicht.

- Monoliet afgewerkte bedrijfsvloeren
- Vloeistofdichte/staalvezel betonvloeren
- Leveren/aanbrengen wapening
- Traditioneel gewapende betonvloeren
- Revitalisatie van betonvloeren
- Aanbrengen van ruwe gestorte
betonvloeren
- Druklagen op kanaalplaat vloeren

DE BAKERMAT

WAGENINGEN

VANDERLANDE

PLUS ULTRA

WWW.THBETON.NL - 040 - 262 18 15

Dé specialist in betonwerken
In februari 2020 heeft TH Beton uit Eindhoven de monolithisch afgewerkte betonvloer gestort voor de nieuwbouw
van Finesse. “We hebben eerst een EPS 150 Isolatie met een dikte van 12 cm op het goed geëgaliseerd zandbed

gelegd”, vertelt Ad Maat. “Vervolgens is daar een grondfolie over aangebracht, waarop een onder net (Ø6*150x150
mm) op betonblokjes van 3 cm is geplaatst. Na het plaatsen van supportliggers op het onder net is het boven net
(Ø8*100x100 mm) aangebracht. Gevolgd door het betonwerk, circa 150 m3 in totaal.”

Voor de loods was vlakheidsklasse NEN 2747 Klasse 5 vereist en voor de showroom Klasse 3. Het laatste was aan

de orde omdat men parketvloeren tentoon wilde stellen. Alle vloeren werden middels laser gestort om een zo vlak

mogelijk resultaat te behalen. “De betonvloer is een dag na de stort behandeld met Ashford Formula. Dit zorgt voor
een massieve, transparante toplaag die de betonvloer beschermt tegen vuil en vocht. Het project is verder
voorspoedig verlopen, geheel conform het opgestelde stortplan en bestek.”
Specialist in betonwerken

In de bouw- en vastgoedsector staat TH Beton al jaren bekend als de specialist in betonwerken. Van kleinschalig

onderhoudswerk en het aanbrengen van (monolithisch afgewerkte) betonvloeren t.b.v. renovatie- en nieuwbouwprojecten tot de complete aanleg van vloeistofdichte betonvloeren met prefab betonnen scheidingswanden t.b.v.
op- en overslag op bedrijfsterreinen.
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Bedrijfspand Finesse Parketvloeren • ‘s-Hertogenbosch

‘Een goede
voorbereiding is het
halve werk’
Aannemer M.P. Drijvers weet Cladding Partners uit
Oosterhout vaker te vinden voor projecten, zo ook
voor de nieuwbouw van Finesse in

’s-Hertogenbosch. Het bedrijf is verantwoordelijk

voor de stalen dakplaten, isolatie en dakbedekking
en de lichtstraten (met een totale dakoppervlakte
van circa 1.000 m2) én realiseerde de complete
buitengevel.

Cladding Partners is gespecialiseerd in dak- en

gevelbekleding in de breedste zin van het woord.

“Onze kracht ligt in het voortraject”, vertelt Ronald
Meeren van Cladding Partners. “We hebben eigen
engineers en werkvoorbereiders in dienst die

zorgen voor een uitstekende voorbereiding. In het
geval van Finesse hebben zij in nauwe

samenwerking met de architect - die van begin tot
eind betrokken was - gedetailleerde tekeningen
gemaakt.

Dresses by Cladding

De architect zocht een specifiek patroon, dat
hebben wij in de vorm van een bijzonder

nokkenprofiel op de gevel kunnen realiseren. Ook

ten aanzien van de aansluitingen met de ramen en
deuren had hij bepaalde ideeën. In totaal hebben
we 700 m2 aan gevels geplaatst. In combinatie
met de houten draagconstructie en het

contrasterende zetwerk op de luifelrand is het een
mooi geheel geworden.” This project is dressed by
Cladding.
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Middenin het pand is een
stalen loopbrug gecreëerd,
met aan weerszijden glazen
balustrades.

Meer dan alleen een
groothandel
Het hang- en sluitwerk voor veertien deuren in de
nieuwbouw van Finesse is geleverd door

Holftgrefe. Daarnaast haalde MP Drijvers alle

dagelijkse benodigdheden voor het project op bij

de technische groothandel voor bouw en industrie.
“We hadden een projectmanager aangewezen

die het centrale aanspreekpunt vormde voor MP

Drijvers”, vertelt Koen Vermunt. “We hebben ook
geadviseerd over het best passende hang- en
sluitwerk. Er is uiteindelijk gekozen voor

kwaliteitssloten van Noxxa, ons eigen huismerk.
Na akkoord is alles besteld en op afroep van de
uitvoerder op de bouw geleverd. De aannemer
heeft zorggedragen voor de montage.”
Ontzorgen

Deze manier van werken is tekenend voor de

kracht van Holtgrefe, dat veel meer is dan alleen
een groothandel. “We beschikken over mensen

met veel kennis en kunde. In de praktijk zien we
dat aannemers steeds meer toe gaan naar een

organiserende rol. In dit geval ging het alleen om
het hang- en sluitwerk maar we kunnen ook de

deuren als geheel leveren en de montage op ons
nemen. We streven er naar aannemers op

uitvoerend gebied zo veel mogelijk te ontzorgen.”

Uw bouwpartner
voor ieder
project

waalwijk • den bosch • veghel • oosterhout

www.holtgrefe.nl

Cartografenweg 22, 5141 MT WAALWIJK • T 088 765 1230 • E verkoop.waalwijk@holtgrefe.nl
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Bedrijfspand Finesse Parketvloeren • ‘s-Hertogenbosch
Een bovenaanzicht van
het pand en de omliggende
omgeving.

‘De begane grond beslaat 600 m2. Hier bevinden zich een showroom
en een werkplaats, logistieke ruimte en opslag’
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‘We hebben van begin tot eind in bouwteam samengewerkt, in
nauw contact met de architect en opdrachtgever.’

Opdrachtgever
Finesse Parketvloeren BV,
‘s-Hertogenbosch
Architect
BiermanHenket Architecten, Esch
Hoofdaannemer
Aannemersbedrijf M.P. Drijvers BV,
‘s-Hertogenbosch
Dak- en gevelbekleding
Cladding Partners, Oosterhout

Hang- en sluitwerk deuren
Holftgrefe, ‘s-Hertogenbosch

E-installateur
Van Woesik Elektro BV, Vught

Betonwerk
TH Beton, Eindhoven

Bouwprogramma
Bedrijfspand / showroom / kantoor /
magazijn t.b.v. Finesse Parketvloeren

Gevelbouw
JM van Delft & Zn, Drunen
Betonplatenleverancier
Sierbeton Industrie Markelo BV,
Markelo

Bouwperiode
Oktober 2019 – oktober 2020
Bruto vloeroppervlakte
Circa 1.138 m2
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van Mossel Automotive • Rotterdam

Blikvanger voor
Mercedes-Benz

De twee gebouwen beslaan
samen 13.500 m2.
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Tekst: Mark Minnema
Foto’s: Jacobs Architekten
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van Mossel Automotive • Rotterdam

Noem het gerust een blikvanger: Het nieuwe onderkomen van Van Mossel
Mercedes-Benz in Rotterdam Charlois. Langs de A15 rijst de opvallende
glazen pui van de showroom op, met daarachter een compleet garage- en
schadeherstelbedrijf.

Twee gebouwen zijn het eigenlijk, samen
goed voor 13.500 m2. In het ene komt
het Mercedes Benz-dealerbedrijf van Van
Mossel, het grootste automotive bedrijf
in Nederland, met een opvallende
showroom die zich uitstrekt over drie
niveaus. Verder een onderhoudswerkplaats en bovenop het gebouw nog
flink wat kantoorruimte, voor het
dealerbedrijf én de leasemaatschappij
van Van Mossel. Ernaast vinden twee
schadeherstelbedrijven onderdak in
één gebouw. Het ene voor Van Mossel.
Het andere voor Laurens Autoschade,
specifiek voor Mercedes-Benz. Erboven
bevinden zich 200 parkeerplaatsen op
twee verdiepingen.

Grote hoogte
Het gebouw van de Mercedes-Benz
dealer is zeventien meter hoog, wat voor
een autobedrijf behoorlijk is, zegt
architect René Jacobs van Jacobs
Architekten, een bureau met veel

In het tweede, achterliggende
gebouw bevinden zich twee
schadeherstelbedrijven, o.a.
Laurens Autoschade.
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ervaring in de automotive sector.
“Aanvankelijk waren we beperkt in de
hoogte. Toen we navraag deden, bleek
dat we konden afwijken van de regeling.
Omdat het gebouw langs de ringweg
staat, hebben we daar gebruik van
gemaakt.’’ Het gebouw moest een
blikvanger worden, aldus Jacobs. “We
hebben te maken met een nieuw
showroomconcept van Mercedes-Benz.
Dat heeft een nogal spectaculaire
uitstraling: Veel zwart in vloeren en
wanden, en veel digitale zaken. En het is
hoog: Tien meter als je binnenkomt in de
showroom, dat is indrukwekkend.”

Creativiteit
De eisen van Mercedes vormen een
belangrijke leidraad bij het ontwerpen.
“Alle automerken stellen eisen aan hun
dealerbedrijven. Of dat het ontwerpen
minder vrij maakt? Architecten zijn
altijd gebonden aan regels, of dat nu
het Bouwbesluit is of de regels van een

Dankzij de opvallende glazen pui
van de showroom valt het gebouw
meteen op.

Opdrachtgever
van Mossel Automotive Groep,
Waalwijk
Architect
Jacobs Architekten, Eindhoven
Aannemer
van Mossel Automotive Groep,
Waalwijk
Gevelbouw
JM van Delft & Zn, Drunen

E-installateur
TES Installatietechniek, Tilburg
S-installateur
Spie Nederland, Schiedam
Aluminium composietbekleding
MGB Cladding Systems, Waalwijk
Staalconstructie
Lammers constructie, Budel

Stalen trappen, balustraden en
leuningen
Hektracon, Vorstenbosch
Bouwprogramma
Nieuw onderkomen van Van Mossel
Mercedes-Benz in Rotterdam Charlois
Bruto vloeroppervlakte
13.500 m2
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Noem het gerust een blikvanger:
Het nieuwe onderkomen van Van Mossel
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Hektracon: Mooi
staalwerk
Hektracon Steel Solutions is gespecialiseerd in

stalen trappen en balustrades. ,,We maken het
mooiere staalwerk’’, vat directeur Martijn
Kouwenberg samen.

Dat is ook wat ze realiseren in de Mercedez Benzshowroom van Van Mossel. De stalen trap, die in

een ronding van breed naar smal omhoog loopt,
komt uit de werkplaats van Hektracon in

Vorstenbosch, evenals de glasbalustrades. Ze

houden daarbij graag het proces in eigen hand,
vertelt Kouwenberg. ,,We hebben een eigen

tekenkamer waar de ontwerpen in 3D op de

computer gemaakt worden. In onze werkplaats
maken we het en we monteren het zelf op de

bouwplaats. Ik vind het belangrijk alles in eigen
huis te hebben. Dan zijn de lijnen kort en heb je
rechtstreeks contact met alle partijen. De klant
ervaart dat als prettig en wij zelf ook.’’
Uniek

Hektracon maakt veel voor schoolgebouwen,
kantoren, utiliteitsbouw en appartementen-

gebouwen, vertelt Kouwenberg, die zijn bedrijf

vijftien jaar geleden oprichtte. ,,We maken unieke
dingen, daardoor is dit werk zo leuk.’’
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automerk. Het is ook een spel. Vaak is
het niet mogelijk met alle regels van het
merk rekening te houden. Elke locatie is
anders. Daar zit een stukje
creativiteit.” Creativiteit heb je zeker
nodig om alle wensen in de beperkte
ruimte te realiseren. Waar laat je
bijvoorbeeld 320 parkeerplaatsen?

Compensatie van energieverlies

Hier is ervoor gekozen de hoogte in te
gaan. “Dan is het de uitdaging om het
zo efficiënt mogelijk te doen. Dus niet
overal een lift of een hellingbaan. We
maken één hellingbaan tussen de twee
gebouwen in waarmee alle niveaus
bereikbaar zijn.”

Grote hoogte zorgt voor
spectaculaire
uitstraling

De glazen pui valt natuurlijk op. Zichtbaarheid is belangrijk voor een showroom, al wordt dat niet meer tot in het
extreme doorgevoerd, ziet Jacobs. Aan ‘glaspaleizen’ kleeft ook een nadeel: Energieverlies. “Het concept van Mercedes
schrijft nog redelijk wat glas voor. Maar de zijgevels zijn zoveel mogelijk gesloten gehouden. En de uitkragende luifel
die Mercedes voorschrijft levert juist een passieve besparingsmaatregel op.”

De opvallendeshowroom strekt
zich uit over drie niveaus.

Industriebouw • oktober 2020 • 66

Untitled-2 1

7-9-2020 11:04:55

Sprinkler met oog voor duurzaamheid
Multi technisch dienstverlener SPIE installeert in de flagshipstore van Van Mossel de sprinklerinstallatie. Eentje

met duurzame kenmerken, vertelt Marc Vunderink, salesmanager bij SPIE. “In de sprinklerbranche komt dat nog te
weinig voor.”

Hoe het werkt? Een sprinklerinstallatie bestaat uit een leidingnet gevuld met water, dat kan putten uit een enorme
watervoorraad, in dit geval 100.000 liter. Essentieel is om het systeem regelmatig te testen, waaronder de

‘flowswitches’ die de brandsecties signaleren. Dit gebeurt normaal gesproken door een paar honderd liter testwater
zo het riool in te laten stromen. Na de test vul je het systeem vervolgens met schoon drinkwater.

Dit doet SPIE anders. Als oplossing wordt een gesloten testsysteem toegepast. En dat heeft nog een voordeel.

Schoon water is zuurstofrijk en verhoogt de kans op corrosie in leidingen. Dat voorkom je door het testwater binnen
te houden. Een gesloten systeem is iets kostbaarder, maar verlengt de levensduur van een installatie aanzienlijk.
In de aan strenge regelgeving onderworpen sprinklerbranche wordt nog te weinig aan duurzaamheid gedacht,

vindt Vunderink. ,,Duurzaamheid is nu nog geen eis. Het zou goed zijn als adviseurs, die de bestekken opstellen, dit
standaard optioneel zouden opnemen. Van Mossel verhoogt er de levensduur, prestatie en betrouwbaarheid van
zijn sprinklerinstallatie mee. Zij willen hier over twintig jaar ook nog auto’s verkopen. Dan wil je niet dat je na
vijftien jaar al je installatie moet vervangen.’’
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jmvandelft.nl

De grote hoogte in de showroom
is absoluut indrukwekkend.
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De uitdaging zit in de
logistiek
De staalconstructie van het dealerbedrijf van Van

Mossel in Charlois wordt gebouwd door Lammers

Constructie. Een stalen skelet zoals hier toegepast kent

voor Lammers geen geheimen. ,,Niet de techniek is hier
de truc, de uitdaging zit in de logistiek’’, zegt Michel
Spierings, die verkoper is bij het bedrijf met 43
werknemers uit Budel.

“In dit geval is het een klein oppervlak waarop gebouwd
wordt, dus alles moet ‘just in time’ aankomen.’’

Vaak komt het aan op precies plannen. Lammers

Constructie is een middelgroot staalconstructiebedrijf
dat voor een goede prijs grote volumes weet neer te

zetten. Denk aan distributiecentra, datacenters, vaak

gebouwd volgens een vast stramien. En het moet altijd

snel, aldus Spierings. “Het gaat er dan ook om die grote
hoeveelheid materialen in heel korte tijd uit de fabriek
te krijgen en overeind te zetten.’’

Lammers Constructie

Airpark Brabant
6020 AD Budel
0495 - 43 10 00
info@lammersconstructie.nl
www.lammersconstructie.nl

Grip op de uitvoering

Daarom ook hebben ze het allemaal in huis: Van het

3D uitwerken van de ontwerptekening, het maken en
conserveren van de materialen tot de montage. “We
houden het proces in eigen hand om maximale

flexibiliteit en grip op de uitvoering te hebben.’’

Ook praten ze graag vroeg in het proces mee over de
planvorming.

,,Juist in het voortraject moet je er goed over nadenken.
Hoe eenvoudiger je het kunt maken, hoe scherper je

kunt aanbieden. En als het traject in gang is gezet, is er
geen tijd meer voor alternatieven.’’
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Schutweg 13E
5145 NP Waalwijk
T +31 (0) 416 202 135

Specialist in metalen gevelsystemen

MGB zoekt vernuftige
oplossingen
MGB Cladding Systems voorziet de Mercedez Benz-

Complex Engineering
Simple Solu�ons

showroom van de horizontale en verticale baan op de

glazen voorgevel, de plek waar ook het Mercedez-logo
zit. Verder brengen ze onder de uitkragende luifel de
plafondpanelen aan. Die panelen, 4 mm aluminium-

composiet, worden in cassettevorm aangebracht en met
een vernuftig systeem opgehangen aan de
staalconstructie.

“De opbouw is ingenieus bedacht en daar staan wij ook

bekend om”, zegt Peter Verhoofstad, directeur van MGB.
“Het ziet er ingewikkeld uit, maar voor ons is het dat
niet. Onze slogan is ‘complex engineerings, simple

solutions’. Iets kan er moeilijk uitzien maar moet in de
basis redelijk makkelijk uitvoerbaar zijn.”

info@mgbcs.nl

www.mgbcs.nl

Finishing touch

Je kunt zeggen dat MGB gebouwen de finishing touch
geeft. Een rechthoekig distributiecentrum geven ze

met een mooie gevelband net wat meer cachet. Maar

het kan ook een gecompliceerd driedimensionaal kader
zijn dat ze aanbrengen. “We denken steeds dat het niet
mooier of ingewikkelder kan, maar dan komt er toch

weer iets moeilijks op ons pad waar we een makkelijk
oplossing voor willen vinden. Het engineeren en

monteren doen we zelf met een team van 25 mensen.
Daar zit weinig verloop in en dat is de kracht van ons
bedrijf.”

Verhoofstad is blij met Van Mossel als

opdrachtgever. ,,Het mooie is dat ze alle dealers die

onder hun vlag komen, verbouwen om er hun eigen stijl
aan te geven. Dat is heel goed.”
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‘Aanvankelijk waren we beperkt in de hoogte. Toen we navraag
deden bleek dat we konden afwijken van de regeling. ’
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Hercuton maakt vrienden
in Zandvoort
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Santfort Bedrijfsunits bestaat
uit twee naast elkaar gelegen
gebouwen; doordat de gevel
ertussen is doorgetrokken,
vormen ze optisch één geheel.
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Bouwbedrijf Hercuton, onderdeel
van de Janssen de Jong Groep
voltooide onlangs twee projecten
op de Gebiedsontwikkeling
Santfort in Zandvoort. Het betreft
een bedrijfsverzamelgebouw,
Santfort Bedrijfsunits, met 39
units en een bedrijfspand voor
Wilto Engineering. De projecten
zijn gerealiseerd in nauwe
samenwerking met Pact3D,
ontwikkelaar van het gebied. Jack
van den Broek en Sander Robbe,
respectievelijk Commercieel
Manager en Planontwikkelaar bij
Hercuton, zijn enthousiast over de
klik die er was met alle betrokken
partijen.

“Met Pact3D hadden we al een
uitstekende relatie”, vertelt Jack van den
Broek. “Zo realiseerden we samen in dit
plangebied het nieuwe bedrijfspand voor
Airforce. Zij zijn ook de ontwikkelaar van
de twee in het gebied gelegen
appartementengebouwen en van
Santfort Bedrijfsunits, dat door ons
gebouwd is. Wij hebben Pact3D dan
weer ingeschakeld voor het ontwerp van
het pand voor Wilto Engineering, dat
naast Airforce is gebouwd. Zo is er een
mooie eenheid ontstaan, in een perfecte
onderlinge samenwerking.” Robbe vult
aan: “Met de kopers van de bedrijfsunits,
de opdrachtgevers voor dat onderdeel, is
er eenzelfde klik ontstaan, net als met
Wilto. De samenwerking was perfect.”

Prefab beton
Beide panden zijn door Hercuton
gebouwd in prefab beton, volgens hun
eigen, beproefde systeem van
LEGOlisering. Santfort Bedrijfsunits
bestaat uit twee naast elkaar gelegen
gebouwen, waarbij de gevel tussen de
gebouwen doorgetrokken is, zodat ze
optisch één geheel vormen. Die gevel
is uitgevoerd in glad beton op begane
grondniveau met daarboven een
omlijsting van keramische tegels. Wilto
Engineering koos ook voor prefab beton,
mede vanwege het accumulerend
vermogen, waardoor het hele jaar door
een stabiel binnenklimaat gerealiseerd
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kan worden. Het uiterlijk in blauwgrijs
uitgewassen natuursteen sluit perfect
aan bij het bestaande pand van Airforce
en het nieuwe bedrijfsverzamelgebouw.

Bom
“De bouw verliep op rolletjes”, zegt Van

den Broek. “Wel moesten we Santfort
Bedrijfsunits funderen op palen, wat
niet gebruikelijk is in die omgeving. En
er ontstond wat vertraging doordat er
daags voor aanvang van de bouw bij het
verplichte bommenonderzoek
daadwerkelijk een bom werd gevonden,

Beide panden zijn door Hercuton
gebouwd in prefab beton.

maar verder hebben we als een geoliede
machine kunnen doorbouwen. We
denken dat we er een aantal
ambassadeurs bij hebben dankzij deze
projecten.” Met de oplevering is de
ontwikkeling van Santfort een eind op
weg. In het plangebied ligt achter de

panden van Airforce en Wilto
Engineering nog 10.000 m2 grond, die
in eigendom is gekomen van de Paap
Groep. Of dat terrein in de nabije
toekomst ook ontwikkeld gaat worden is
nog niet bekend.

‘We hebben als een
geoliede machine
kunnen doorbouwen’
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‘Er ontstond vertraging doordat er voor aanvang van de bouw bij het
bommenonderzoek daadwerkelijk een bom werd gevonden’

Het uiterlijk van Wilto Engineering
wordt gedomineerd door blauwgrijs
uitgewassen natuursteen.

Opdrachtgever
Pact3D Ontwerp & ontwikkeling,
Hoogmade
Architect
Pact3D Ontwerp & ontwikkeling,
Hoogmade
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Hoofdaannemer
Hercuton, Nieuwkuijk

Bouwperiode
Januari 2020 – oktober 2020

Bouwprogramma
Bedrijfsunits voor 39 bedrijven t.b.v.
Santfort Bedrijfsunits & bedrijfspand
t.b.v. Wilto Engineering

Bruto vloeroppervlakte
7.000 m2

ADVERTEREN?
ZO GAAT UW BOODSCHAP VIRAAL
€ 275,00

Optie 1
1/8 pagina advertentie
1/4 pagina redactie

€ 485,00

Optie 2
1/4 pagina advertentie
1/2 pagina redactie

Optie 3

€ 895,00

1/1 pagina advertentie
1/2 pagina redactie

Ga naar www.industriebouw-online.nl of bel +31(0) 851117890
Voor alle opties geldt:
•
Advertentie in full colour
•
Redactionele ondersteuning door professionele tekstschrijver
•
Advertentie krijgt doorlink naar uw eigen site
•
Specifieke externe links mogelijk in redactioneel artikel

Industriebouw • oktober 2020 • 77

Dipaq • Advertorial

Dipaq levert veilige
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Advertorial

oplossingen op maat

Dipaq Safety Products
is gespecialiseerd in het
creëren van veiligheid
in en om industriële en
logistieke panden.
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Een kantelhek zorgt voor
veiligheid bij het verplaatsen
van materiaal naar en
van tussenverdiepingen in
bedrijfsgebouwen
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Dipaq Safety Products BV uit Papendrecht is specialist in het creëren van veiligheid in en om industriële en logistieke
panden. Met producten als kantelhekken en doorlaatinrichtingen, aanrijdbeveiliging en tanktrappen, gecombineerd met
deskundig advies, service en desgewenst ook de installatie levert het bedrijf een complete dienstverlening op dit gebied.
Directeur-eigenaar Patrick Diepstraten vertelt over de visie van zijn bedrijf.
“We willen meer zijn dan alleen de
leverancier van onze producten”, begint
Diepstraten. “Samen met de klant
beginnen we met een grondige analyse
van de bestaande situatie, om zo te
komen tot een gedegen advies op het
gebied van interne verkeersplannen en
aanrijdbeveiliging. Vervolgens leveren
wij het product en installeren het, of
we assisteren de klant als hij zelf de
installatie verzorgt. Service van
a tot z dus.”

Kantelhekken en doorlaatbeveiliging
In het leveringsprogramma van
Dipaq nemen kantelhekken en
doorlaatbeveiliging een voorname
plaats in. Deze voorzieningen
zorgen voor veiligheid bij het
verplaatsen van bijvoorbeeld pallets
naar en van tussenverdiepingen in
bedrijfsgebouwen. Vooral bij bestaande

panden is die veiligheid vaak afwezig,
volgens Diepstraten. “Vroeger was
zo’n entresol vaak een opslagplek
voor archieven en weinig gebruikte
materialen, maar in veel gevallen
zijn ze later in gebruik genomen als
werkruimte. Wij kunnen zorgen voor
de veiligheidsvoorzieningen die horen
bij dat veranderde gebruik. Maar
natuurlijk leveren we onze producten
ook voor nieuwbouwprojecten.” Dipaq
levert en installeert kantelhekken en
doorlaatbeveiligingen van fabrikant
Triax, die al 25 jaar topkwaliteit levert.
De TüV gecertificeerde producten
garanderen dan ook een veilige en
gebruiksvriendelijke oplossing voor de
verticale verplaatsing van pallets en
andere objecten.

Gedegen advies en deskundige
montage
Dat Dipaq producten van topkwaliteit
levert is één, maar daarmee ben je er
niet volgens Diepstraten. “Ten eerste
moet je het juiste product kiezen
voor jouw situatie”, vertelt hij, “en
bovendien moet het op de juiste manier
geïnstalleerd worden. Vandaar dat wij
gaan voor optimale oplossingen op
maat, die op een veilige en deskundige
manier worden gemonteerd door onze
VCA-gecertificeerde medewerkers. Wij
willen een betrouwbare partner voor
onze klanten zijn tijdens het hele traject:
Advies, ontwerp, levering, montage en
service.”

Een kunstof stelling bescherming is
perfect geschikt t.b.v. bescherming van
magazijnstellingen.
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Een aanrijdbeveiliging verkleint de
kans op persoonlijk letsel bij een
aanrijding.

Aanrijdbeveiliging
Een andere productgroep uit het assortiment van Dipaq is de aanrijdbeveiliging. Dipaq levert en installeert d-flexx
aanrijdbeveiligingen. Dit zijn flexibele kunststof beveiligingen, die tot 80 % van de impact absorberen en vervolgens weer
terugkeren in hun oorspronkelijke vorm. Ten opzichte van traditionele stalen en betonnen aanrijdbeveiligingen hebben deze
producten een aantal grote voordelen:
De dempende werking verlaagt de kans op persoonlijk letsel bij een aanrijding.
De aanrijdbeveiligingen zijn 100% recyclebaar en hebben daardoor een lagere CO2 footprint dan stalen exemplaren.
Standaard zijn ze uitgevoerd in signaal gele veiligheidskleur, waardoor ze goed zichtbaar zijn.
Doordat het flexibele materiaal terugkeert in de oorspronkelijke vorm zijn de onderhoudskosten aanzienlijk lager.
Een aanrijding levert minder schade op aan hefttrucks, stellingen en de aanrijdbeveiligingen zelf. Ook dit werkt
kostenverlagend.
Alle door Dipaq geleverde aanrijdbeveiligingen zijn TüV gecertificeerd. Het assortiment is breed; voor iedere situatie is het juiste
type voorhanden.

Dipaq B.V.
Metana 13
3356 LG Papendrecht
078-8424716
info@dipaq.nl
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Dipaq kantelhekken &
Aanrijdbeveiliging

Dipaq Safety Products leverancier van:
- d.flexx® Flexibele Kunststof Aanrijdbeveiliging
- Triax® Doorlaatinrichtingen / Veiligheidskantelhekken
Al ruim 25 jaar een begrip!
www.dipaq.nl
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Riant onderkomen voor
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sportschool Big Gym in
Deventer

De gevels van het pand worden
geheel in het zwart uitgevoerd met
felroze accenten, zoals het logo en
de markering van de entree.
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‘Een stijlvolle en opvallende combinatie met dat felroze in de
huisstijl van Big Gym’

Aan de Holterweg in Deventer komt een ‘leisure strip’, een zone met voorzieningen op het gebied van vrije tijd en
ontspanning. Janssen de Jong Projectontwikkeling BV realiseert er als eerste leisureproject een nieuwe vestiging
voor sportschool Big Gym, een landelijke keten van betaalbare sportscholen met inmiddels 18 vestigingen
verspreid over het land.
Het wordt een riant onderkomen. Op de
begane grond van circa 1.200 m2 komen
een fitnessruimte, een spinningruimte,
ruimte voor groepslessen en kleedkamers. De even grote verdieping is
geheel gereserveerd voor fitnessapparatuur. In de sportschool zullen
straks ongeveer 300 fitnessapparaten
staan.

Samenwerking bevalt goed
Rob Gerritsjans is regiomanager OostNederland bij Janssen de Jong
Projectontwikkeling. Hij belicht de start
van het project. “Wij waren in hetzelfde

Voor de fundering zijn boorpalen
toegepast, die geheel trillingsvrij
aangebracht konden worden.
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gebied al bezig met de ontwikkeling van
een groot speel- en vermaakcomplex,
toen Big Gym bij ons aanklopte om ook
voor hen de mogelijkheden te
onderzoeken.” In BTB Real Estate werd
een belegger gevonden die het pand in
eigendom wilde nemen om het
vervolgens langdurig te verhuren aan Big
Gym. Vervolgens werd door Pr8
architecten uit Almelo een schetsontwerp gemaakt en contact gezocht
met Remco Ruimtebouw, ook onderdeel
van de Janssen de Jong Groep, om het
project verder uit te werken en te realiseren. “We hebben al vaker projecten op

deze manier gerealiseerd en dat bevalt
heel goed. Remco Ruimtebouw kon al in
een heel vroeg stadium hun
expertise inbrengen. Bovendien werken
ze in modules, waardoor je snel weet
waar je aan toe bent, zowel bouwtechnisch als prijstechnisch.”

Een nieuwe sportschool in corona-tijd
Een nieuwe sportschool bouwen in deze
door het corona-virus beheerste tijd is
niet evident. Met name sportschoolhouders werden extreem hard
getroffen door de maatregelen van de
overheid. Wie nu ‘sportschool’ zegt,

In de sportschool zullen straks
ongeveer 300 fitnessapparaten
staan.

Op het buitenterrein worden tevens
infiltratiekanalen aangebracht voor
de afvoer van hemelwater.
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denkt natuurlijk direct aan binnenklimaat en luchtverversing. “Big Gym
heeft daar zelf vaste partners voor, maar
neem van mij aan dat dit goed geregeld
wordt”, zegt Cees Boons, Business Unit
Manager bij Remco Ruimtebouw. “Net als
overigens de duurzaamheid en
energiezuinigheid van het gebouw.
Wij bouwen het complete casco, dat
we wind- en waterdicht opleveren.
De installaties vallen niet binnen ons
takenpakket.” Remco Ruimtebouw is wel
verantwoordelijk voor het buitenterrein.
Hier worden infiltratiekanalen
aangebracht voor de afvoer van
hemelwater. “Een duurzame oplossing
die ervoor zorgt dat het regenwater

vertraagd afgevoerd wordt naar de
grond.”

Opvallende huisstijl
Om eventuele klachten van omwonenden voor te zijn besloot Remco
Ruimtebouw voor de fundering
boorpalen toe te passen, die geheel
trillingsvrij aangebracht konden worden.
Op die fundering en de in het werk
gestorte begane grondvloer bouwt
Remco Ruimtebouw een staalconstructie
met een verdiepingsvloer van kanaalplaten met druklaag en een goed
geïsoleerd stalen dak met kunststof
dakbedekking. Remco Ruimtebouw
berekende de staalconstructie zelf maar

heeft de productie ervan uitbesteed aan
Van den Hul Staalbouw uit Apeldoorn.
De gevels bestaan uit geïsoleerde
binnendozen met horizontale beplating.
Gebouwhoge aluminium vliesgevels en
diverse ramen zorgen voor voldoende
daglichttoetreding. De gevels van het
pand worden geheel in het zwart
uitgevoerd met felroze accenten, zoals
het logo en de markering van de entree.
“Een stijlvolle en opvallende combinatie
met dat felroze in de huisstijl van Big
Gym”, zegt Boons. Naar verwachting
wordt de sportschool in oktober van dit
jaar opgeleverd.

Duurzaam en energiezuinig

Opdrachtgever
BTB Real Estate BV, Dinxperlo

E-installateur
Visser Elektrotecniek, Beverwijk

Ontwikkelaar
Janssen de Jong Projectontwikkeling
BV, Hengelo

W-installateur
KBH Airconditionering &
Installatietechniek BV, Hillegom

Architect
Pr8 Architecten, Almelo

Staalconstructie
Van den Hul Staalbouw, Apeldoorn

Hoofdaannemer
Remco Ruimtebouw, Nieuwkuijk

Afbouw
A.A.P. Afbouw, Gorinchem
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Leverancier vliesgevels
Wijnveen Aluminiumbouw BV,
Wageningen
Bouwprogramma
Nieuwbouw sportschool met
kleedruimtes, ruimtes voor
groepslessen en 300 fitnessapparaten
Bouwperiode
April 2020 – oktober 2020
Bruto vloeroppervlakte
Ca. 2.500 m2

Conceptmatig bouwen in staal

SYSTEEMBOUW

TURN-KEY

ERVAREN

Met ons bouwsysteem bent
u verzekerd van een
hoogwaardige kwaliteit en
een snelle bouwtijd!

Remco Ruimtebouw verzorgt
uw nieuwbouw van ontwerp
tot en met sleutelklare
oplevering.

Sinds 1972 hebben wij meer
dan 5.000 projecten
gerealiseerd.

WIE ZIJN WIJ?
Met meer dan 5.000 panden
‘op de teller’ hebben we de meest
uiteenlopende bedrijfspanden
opgeleverd. In Nederland, maar ook
ver daarbuiten. Elk project met een
eigen verhaal, maar allemaal
hetzelfde ingrediënt: staal.

CONTACT
Remco Ruimtebouw

Touwslager 2, 5253 RK Nieuwkuijk

T:
E:
I:

+31 (0)88 004 93 00
info@remco.jajo.com
www.remco.nl
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AOC Terra • Meppel

Sportvoorziening met
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SLB

Tekst: Henk Wind
Foto’s: Brands Bouw

beweegbox voor AOC
Terra Meppel

Voor de bovenbouw is een
houtstructuur, gemaakt van
DumoWood met een blanke
afwerking, beeldbepalend.
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AOC Terra • Meppel
In het pand bevinden
zich o.a. een zogenaamde
Beweegbox, een gymzaal
en twee instructielokalen.

Brands Bouw en Terra waren geen onbekenden voor elkaar:
‘We hebben met dezelfde partijen samengewerkt’
AOC Terra in Meppel is uitgebreid
met een nieuwe sportvoorziening
met onder meer een zogenaamde
Beweegbox, een gymzaal en twee
instructielokalen. Het gebouw is
in een Design, Build en Maintain
opdracht gerealiseerd door Brands
Bouw uit Emmen.

Sport & Leisurebouw • oktober 2020 • 92

Brands Bouw en Terra waren geen
onbekenden voor elkaar toen Terra een
tender uitschreef voor een
sportvoorziening op het eigen
onderwijsterrein in Meppel. Brands
Bouw was op dat moment namelijk al
bezig met de uitbreiding van AOC Terra
in Emmen. Ook dat was een Design,
Build en Maintain (DBM) opdracht. “We
hebben met dezelfde partijen
ingeschreven voor Meppel”, vertelt
Richard Menzen van Brands Bouw.

Dat zijn architect Wind Design + Build uit
Drachten, E- en W-installateur Niemeijer
uit Emmen en De Waard voor grondwerk
en terreininrichting.

Mogelijkheden
Menzen ziet grote voordelen in zo’n
DBM-aanbesteding. “Dat heeft wel onze
voorkeur.” Het geeft meer ruimte voor de
inschrijvers en leidt bijvoorbeeld tot
extra aandacht voor de duurzaamheid
en het benodigde onderhoud van

‘We kenden de houtsoort
al van AOC Terra in Emmen,
maar daar is gekozen voor
een zwarte afwerking en in
Meppel voor blank’

Rolstoelvriendelijke
natuurstenen dorpels
Voor de Schuler Afbouwgroep uit Emmen was het

AOC Terra in Meppel een werk waar een groot aantal
disciplines bij betrokken waren. De verschillende

bv’s in het samenwerkingsverband verzorgden het

metselwerk, het voegwerk, het steigerwerk voor de
gehele bouw, het tegelwerk en de speciale
natuurstenen dorpels.

“Schuler Natuursteen Emmen bv koopt ruwe
natuurstenen platen in en bewerkt die tot

producten”, vertelt directeur eigenaar Gerrie Schuler
van de Schuler Afbouwgroep. “We leveren,
produceren en monteren. Voor de sport-

accommodatie van AOC Terra hebben we speciale

natuurstenen dorpels gemaakt die rolstoelvriendelijk
zijn. We hebben ze daarvoor rond gefreesd.”
Grindblokken in het zicht

Het metselwerk voor de sportvoorziening bestond

voor een deel uit grindblokken die in de kleedkamers
als schoon werk in het zicht zijn gebleven. Veel
vierkante meters zaten er voor Tegelzetbedrijf
Schuler in het tegelwerk voor kleedkamers en

sanitair. “Dat maakt het voor ons tot een interessant
werk, met veel verschillende onderdelen.”

Waar anderen stoppen gaat de
Schuler Afbouwgroep verder!

www.schulerafbouwgroep.nl
Pieter de Keyserstraat 17 | 7825 VE Emmen | 0591 - 67 44 66
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AOC Terra • Meppel
materialen. Brands Bouw is 15 jaar lang
verantwoordelijk voor het onderhoud.
Ook voor de opdrachtgever pakt het
gunstig uit. “De architect heeft niet
ontworpen wat we hebben gevraagd,
maar ontworpen wat wij graag wilden en
daar zijn we erg blij mee”, lieten de
docenten lichamelijke opvoeding
onlangs weten.

Het pand beschikt
uiteraard tevens over
sanitaire voorzieningen.

Programma
Bijzonder in het gebouw is het concept
‘Beweegbox’. De vierkante vloer van dit
zaaldeel is te verdelen in vier
kwadranten, waardoor in kleine groepen
kan worden gesport. Uitdaging,
interactie en beleving staan daarbij
centraal. De tweede zaal is vooral
bestemd voor balsporten. De
accommodatie van ruim 1.400 m2
omvat verder twee theorielokalen en vier
kleedruimtes. Ook is er een overdekte
fietsenstalling.

DumoWood
Qua bouw is voor een traditioneel
systeem gekozen. De vloer is gestort op
zand; de wanden bestaan uit
sandwichpanelen en verlijmd Trespa.
Voor de transparante delen is de keuze
gevallen op een aluminium vliesgevel.
Voor de bovenbouw is een houtstructuur
beeldbepalend. Menzen: “We hebben
hiervoor DumoWood gebruikt. Dit is een
duurzaam gemodificeerde houtsoort. Op
dit hout zit 15 jaar garantie en het is
onderhoudsarm. We kenden deze

Ook buiten is er volop
speelgelegenheid.
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houtsoort al van het AOC Terra in
Emmen, maar daar is gekozen voor een
zwarte afwerking en in Meppel voor
blank. Dit hout hebben we ook gebruikt
voor een open schijngevel die de
installaties op het dak aan het oog
onttrekt en tevens voor een open gevel
van de fietsenstalling.”

Duurzaam
De sportaccommodatie is ontworpen als
duurzaam en energieneutraal gebouw.

Op het hoge dak zijn 200 PV-panelen
geplaatst. Het lage dak is voorzien van
mossedum-beplanting. “Dat helpt ook
mee om te grote opwarming te
voorkomen.” Daglicht komt vooral
binnen via de transparante oostgevel,
waar ook de theorielokalen zijn
gevestigd. Zonwering en een overstek
voorkomen te grote opwarming. De
Beweegbox krijgt bovendaks eveneens
daglicht via de oostgevel. De zuidgevel is
een gesloten gevel.

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

Beste service

Flexibele logistiek

Juiste voorraad

Vakkundig advies

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

‘Wij verkopen geen nee’
“Ons assortiment is zo breed als de klant vraagt”, vertelt Berry Mantingh van BMN Bouwmaterialen uit Emmen, dat

aan Brands Bouw de bouwmaterialen leverde voor de sportvoorziening van AOC Terra in Meppel.

“Onze vaste vertegenwoordiger, Chris Botter, neemt heel regelmatig de lopende en komende projecten door met
Brands Bouw om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Dat begint al bij de inschrijving. Dan kijken we

niet alleen naar de voorgeschreven bouwmaterialen, maar ook wat we extra kunnen doen. Bijvoorbeeld door groter
of anders in te kopen en materialen tijdelijk op te slaan. We kijken naar de bouwplanning en denken mee met wat

op welk moment nodig is. We hopen zo ook mee te helpen om de faalkosten te beperken. Tevens denken we mee in
alternatieven, die voor de uitvoering of de prijs interessant zijn. Maar we hebben ook aandacht voor afvalstromen.”
Speciale houten gevelbekleding

“Nee verkopen doet BMN in principe niet. Als een materiaal wordt gevraagd dat niet standaard is, zoekt de

bouwmaterialenhandel naar een leverancier. Voor AOC Terra was dat bijvoorbeeld het geval voor de speciale houten
gevelbekleding. “We begeleiden dat tot en met de verwerkingsvoorschriften en bevestigingsadvies en brengen de
bouwer in contact met de vertegenwoordiger van de betreffende leverancier. Wij willen er voor zorgen dat de
bouwer het project binnen de afgesproken tijd tot een succes kan maken.”
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AOC Terra • Meppel
Een impressie van de
nieuwe sportvoorziening
van AOC Terra in Meppel.

‘De architect heeft niet ontworpen wat we hebben gevraagd, maar
ontworpen wat wij graag wilden en daar zijn we erg blij mee’
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Opdrachtgever
Agrarisch Opleidingscentrum Terra,
Winsum
Architect
Wind Design + Build, Drachten
Constructeur
Ingenieursbureau voor Bouwtechniek
Goudstikker- de Vries BV, Emmen

Leverancier bouwmaterialen
BMN Bouwmaterialen, Emmen
Afbouw
Schuler Afbouwgroep, Emmen
Kozijnen
Harryvan Kozijnen, Slochteren

Bouwprogramma
Sportvoorziening t.b.v. AOC Terra met
gymzaal / beweegbox / instructielokalen & buitensport
Bouwperiode
Februari 2020 – september 2020
Bruto vloeroppervlakte
Circa 1.405 m2

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Brands Bouwgroep BV,
Emmen
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Dierenopvangcentrum Avolare • Doorwerth

Ecologisch verantwoord
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SLB Foto’s: Bouwbedrijf Van Engen BV
Tekst: Bert Vooijs

houten onderkomen voor
wildopvang Avolare

Een impressie van hoe de
wildopvang er uiteindelijk uit
moet komen te zien.
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Dierenopvangcentrum Avolare • Doorwerth
Toen opdrachtgever Gert-Jan Nefkens en architect Orga een bouwer zochten voor wildopvang Avolare in het
Gelderse Doorwerth, kwamen ze uit bij Bouwbedrijf Van Engen BV uit Kockengen. De wildopvang is bedoeld voor
zieke en gewonde wilde dieren. Daarnaast heeft Avolare een educatieve taak die ook vanuit Doorwerth, even ten
westen van Arnhem, wordt opgepakt.
Eigenaar-directeur Jan Willem van Engen
voerde namens het bouwbedrijf de
eerste gesprekken met de particuliere
opdrachtgever. In het bouwteam is het
houtbouwbedrijf vertegenwoordigd door
werkvoorbereider en projectleider Tom
van Kuijk. “We werken bijna altijd in
bouwteam. Ook hier: Nadat het
vertrouwen was uitgesproken, zijn we
aan de slag gegaan.” Jan Willem van
Engen runt het bedrijf nu 12,5 jaar,
vertelt Tom. “Na zijn studie aan de HTS
begon hij een eigen bouwbedrijf. Daar
werken nu zo’n 30 mensen,
gespecialiseerd in ecologische
houtbouw.”

Nul uitstoot van stikstof en CO2
Ecologische houtbouw steunt op het
gebruik van natuurlijke materialen en

Als gevolg van de ‘nul-stikstofregeling’ werd er tijdens de
bouw gebruik gemaakt van
elektrisch materieel.
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technieken. De wildopvang in Doorwerth
is daar een uniek voorbeeld van, aldus
Tom. “Na een bijzonder lange
voorbereiding kwam aan het eind de
‘nul-stikstof-regeling’ er nog eens bij.
We mochten niets meer uitstoten aan
stikstof en CO2, temeer omdat Avolare
vlak bij een Natura 2000-gebied ligt.

‘Een ecologisch wonder voor
Doorwerth!’
Gelukkig is het licht bouwen met hout en
hoef je er niet bij te heien. De materialen
en het materieel zijn veel minder zwaar
dan bij de traditionele betonbouw.” Op de
bouwlocatie was al een boerderij
gesloopt door Hooijer uit Renkum

voordat de stikstofregels ingingen. “Als
we dat elektrisch hadden moeten
uitvoeren, had die sloop veel langer
geduurd en meer geld gekost.” Inmiddels
bouwen de mensen van Van Engen zoals
ze dat altijd doen. “We hebben wel een
elektrische kraan aangeschaft waarmee
we alle montage- en hijswerkzaamheden
kunnen doen, maar verder merken we
weinig van de stikstofregels. Het is altijd
al relatief stil op een houtbouwplaats,
maar nu helemaal met dat elektrische
materieel.”

Nul uitstoot van stikstof
en CO2

De wildopvang is een sterk
staaltje van ecologische
houtbouw.

1.200 m2 aan kooien
Op het moment dat we Tom van Kuijk
spreken, begin september 2020, is Van
Engen begonnen met de afbouw van het
hoofdgebouw. “Aan de buitenkant zijn
we de gevelbekleding aan het monteren.
We hopen het project begin april 2021 op

te leveren, inclusief 1.200 m2 aan nieuwe
kooien voor reptielen, vogels en
zoogdieren.” Het geheel wordt
opgetrokken uit gecertificeerd FSC-hout
en andere biologische materialen,
waaronder een vlasdak. Verder is het
gebouw straks uitgerust met onder meer

Opdrachtgever
Gert-Jan Nefkens (particulier)

Grondwerk
Hooijer Renkum, Renkum

Opdrachtgever
Stichting Avolare, Doorwerth

E-installateur
Van Schaik Elektrotechniek, Harmelen

Architect
ORGA Architect, Nijmegen

W-installateur
H2O-installatietechniek, Woerden

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Van Engen BV, Kockengen

Leverancier draagconstructie
De Groot, Vroomshoop

zonnepanelen en een warmtepomp,
waardoor het geheel energieneutraal is.
Een ecologisch wonder voor Doorwerth!

Bouwprogramma
Ecologische hout(nieuw)bouw van
wildopvang- en educatiecentrum
Bouwperiode
Januari 2020 – april 2021
Bruto vloeroppervlakte
Circa 2.450 m2
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Dierenopvangcentrum Avolare • Doorwerth

Alles CO2 en stikstofneutraal
Voor Hooijer Renkum begon het werk in Doorwerth met de asbestsanering en sloop van een bestaande boerderij op
de locatie waar de wildopvang gebouwd moest worden. Toen dat eenmaal afgerond was, ging Hooijer aan de slag
met het grondwerk.

“Dat moest volledig elektrisch gebeuren”, vertelt eigenaar-directeur Derkjan Hooijer. “We mochten geen stikstof

uitstoten dus we werkten met elektrische kraantjes en shovels en zelfs met een elektrische trilplaat.” Inmiddels is

de bouw een heel eind gevorderd. “We hebben goed contact met de hoofdaannemer en de opdrachtgever. Aan het
eind van het project gaan we ook de terreininrichting verzorgen.”
Toekomstmuziek

Alles CO2- en stikstofneutraal, hoe werkt dat? “We hadden al enkele elektrische kraantjes. De rest van het materieel
hebben we gehuurd. We gaan nu investeren in meer elektrische machines. Uiteindelijk willen we een volledig
elektrisch machinepark, maar dat is nog toekomstmuziek.”

Hooijer Renkum werd 40 jaar geleden opgericht door de vader van Derkjan. “Wij doen eigenlijk alles rond een
bouwproject, behalve het bouwen zelf.” Ook bij Hooijer ligt de ecologische lat hoog. “Vlakbij het project in

Doorwerth produceren we zelf biomassa uit groenafval. Dus geen geïmporteerde biomassa die van ver komt. Het is
écht duurzame biomassa!”

De nieuwbouw van bovenaf
gezien.
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Voor al uw elektrisch grondwerk
Uw duurzame en ontzorgende dienstverlener op het gebied van groenwerk,
grondwerk, sloopwerk, recycling,
infrastructurele werken en bodem- en
astbestsaneringen.

Energieweg 7, 6871 KB Renkum
0317 - 318 666 • info@hooijer.nl
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Kivits-Goes • Ridderkerk

Kivits-Goes realiseert koelhuis
en logistiek centrum
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IB Foto’s: Willy Naessens Nederland

Tekst: Astrid Berkhout/Mark Minnema

Het nieuwe pand heeft een totale
oppervlakte van 14.500 m2.
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Kivits-Goes • Ridderkerk

Kivits-Goes groeit en zocht naar een nieuwe locatie

‘Toen we begonnen met het bouwrijp maken
bleken er drie kivietsnesten te zitten’
Kivits-Goes groeit en zocht om die reden al een tijdje naar een nieuwe,
grote locatie in de regio Rotterdam. De logistiek dienstverlener vond deze
in Ridderkerk. Ze kwamen al snel uit bij vaste bouwpartner Willy Naessens
Nederland, met wie zij de afgelopen jaren vaker samenwerkten, om de
nieuwbouw - een koelhuis en logistiek centrum - voor hen te realiseren.

Naast Kivits-Goes zullen ook VGK Cool
Logistics en ERP, momenteel nog
gevestigd in Barendrecht, het nieuwe
pand betrekken. “We doen bijna alles in
eigen beheer of samen met een groep
vaste onderaannemers”, vertelt
Bouwplaatsmanager JanWillem
Bodegom. “Daardoor hebben we in
amper zeven weken tijd de hele
ruwbouw neer kunnen zetten. Groot
voordeel is verder dat het prefab beton
dat we gebruiken, afkomstig is uit onze
eigen fabrieken. Dat stelt ons in staat
heel snel te werken.” Dat is hier ook wel
nodig want Kivits-Goes wil de nieuwbouw 1 januari 2021 in gebruik nemen.
Een behoorlijk strakke planning dus.

Creativiteit is vereist
“Toen we begonnen met het bouwrijp
maken, bleken er drie kievitsnesten te
zitten. Dat heeft ons ruim drie weken
vertraging opgeleverd. Inmiddels
hebben we dit grotendeels ingehaald
door creatief om te gaan met de volgorde
en de locaties van de werkzaamheden.
We proberen zo veel mogelijk vooruit te
plannen maar soms moeten we gewoon
ter plekke een oplossing verzinnen. Als
je bijvoorbeeld in twee dagen tijd vijftien
vrachtwagens moet lossen terwijl de
werkzaamheden in volle gang zijn, is
dat wel even passen en meten. Logistiek
gezien is het een behoorlijke puzzel.”

‘De constructie is een
stuk groter en
zwaarder dan
normaal’
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In het pand bevinden zich tevens
een verpakkingsruimte van circa
3.000 m2 en circa 3.840 m2 aan
kantoren.

Drie bouwlagen
Het nieuwe pand heeft een totale
oppervlakte van 14.500 m2 en beslaat 3
bouwlagen. “Op de begane grond bevindt
zich een expeditiehal met 22 docks waar
vrachtwagens hun vracht - in dit geval
groente en fruit - kunnen afgeven, die
vervolgens wordt opgeslagen in koel- en
vriescellen of via twee grote paletliften
worden vervoerd naar de verpakkingsruimte op de eerste verdieping (circa
3.000 m2). Het gebouw beschikt tevens

over circa 3.840 m2 aan kantoren,
verspreid over alle bouwlagen en
geconcentreerd op de tweede
verdieping.”

Grote en zware constructie
Er is gekozen voor een hybride
constructie, prefab beton en staal. “De
constructie is een stuk groter en
zwaarder dan normaal omdat de
verdiepingsvloer veel gewicht moet
kunnen dragen. Deze bestaat dan ook uit

kanaalplaten van 500 mm met een
overspanning van 7,5 meter. Verder zijn
HSP palen aangebracht onder de
betonvloer op de begane grond. Er is
bovendien een betonnen spant van meer
dan 30 meter lang geïnstalleerd op 16
meter hoogte, ook een hele uitdaging.”
Maatwerk dus in zowel tijd als
uitvoering, dat is Willy Naessens
Nederland wel toevertrouwd!
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Kivits-Goes • Ridderkerk
De complete ruwbouw is
in slechts zeven weken tijd
neergezet.

UNIEKE INDUSTRIEBOUW IN PREFAB BETON

VAN CASCO TOT TURN-KEY OPLEVERING

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
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‘Maatwerk dus in zowel tijd als uitvoering, dat is Willy Naessens
Nederland wel toevertrouwd’

WTB

Deconstructie is een stuk groter
enzwaarder dan normaal omdat
deverdiepingsvloer veel gewicht
moet kunnen dragen.
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Kivits-Goes • Ridderkerk

Eenvoud

Passie
dacht
Aan

Horizon

Kijk voor meer informatie en vacatures op:
WWW.DENDOORN-MEIJS.NL
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Humor

TECHNIEK
IS ONZE
TOEKOMST

		
‘Ons enthousiasme en onze passie maken het
verschil’
Installatiebedrijf Den Doorn werkt aan de gebouwgebonden technische installaties van koelhuis en
logistiek centrum Kivits-Goes in Ridderkerk. Een groot project waar verschillende expertises van de
onderneming worden toegepast. Van het klimaatbeheer tot aan de datanetwerken en van de
beveiligsinstallaties tot aan de sanitaire voorzieningen.
						

Een uitdaging binnen dit project is de koelinstallatie, deze 		

						

bij een koelhuis gewoon wat zwaarder dan bij 			

						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
Innovatieve totaalinstallateur

vraagt om groot elektrisch vermogen. “De installaties zijn

gelijksoortige warehouses”, aldus directeur Tjerk van 		

Opzeeland. “Ook speelt condensvorming een grote rol in 		
het ontwerp door grote temperatuurverschillen tussen de 		

ruimten.’’ Dit is het vierde koelhuis dat Den Doorn maakt 		
voor deze opdrachtgever. “Het is ook het derde koelhuis 		
dat we in dit bouwteam samen met hoofdaannemer Willy

Naessens maken. We kennen elkaar, waardoor we een 		
flinke bouwsnelheid kunnen halen binnen de beschikbare
budgetten.’’

Den Doorn werk al meer dan 45 jaar als innovatieve totaalinstallateur in de industriebouw en utilitaire

woningbouw. Ook de tak service en onderhoud is belangrijk. “Ons doel is opdrachtgevers te ontzorgen voor
de komende twintig jaar. Typerend voor ons bedrijf is dat wij veel vaste klanten hebben. We zijn gericht op

langdurige relaties en minder op losse projecten. De klant moet de samenwerking als prettig ervaren. Als dat
lukt, plukt iedereen daar op de lange termijn de vruchten van.”
Kernwaarden

En dit alles doen ze door waarde te hechten aan hun kernwaarden; aandacht, passie, humor, horizon en

eenvoud. “We zijn een installatiebedrijf en maken het niet moeilijker dan het is. We hebben innovatiekracht
en het is belangrijk dat we het werk met plezier doen. Natuurlijk gaat het uiteindelijk om prijs en kwaliteit,
maar ik ben ervan overtuigd dat ons enthousiasme en onze passie het verschil maakt.”
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‘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
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Doortocht 14
2411 DS Bodegraven
T +31 (0) 172 748228

Koeltechnisch ontwerp
en installa�ebureau

“EEN FRISSE KIJK OP KOUDETECHNIEK”

info@paauw-refigeration.com
www.paauw-refigeration.com

Koeling met ammoniak

Het vele glaswerk, ook binnen,
geeft het gebouw een open en
transparante uitstraling.

Sinds september 2019 verzorgt Paauw Industrial Refrigeration Solutions uit Bodegraven het onderhoud van
alle koel- en vriesfaciliteiten van de Kivits-Groep uit Waalwijk. Voor het nieuwe koelhuis annex logistiek

centrum van Kivits-Goes in Ridderkerk is het bedrijf verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van
de ammoniak pompinstallatie met een koelvermogen van 1,5 MW voor de opslag van groenten en fruit.
De jonge onderneming is gespecialiseerd in het ontwerpen, realiseren en onderhouden van industriële

koel- en vriesinstallaties die werken met natuurlijke koudemiddelen. “Ons team bestaat uit vakmensen met
vele jaren ervaring”, vertelt Marc Paauw. “Zoals al onze installaties is ook de installatie in Ridderkerk geheel
op maat ontworpen. Aan de hand van het te conditioneren product en de wensen van de eindgebruiker

bepalen wij welk systeem het best passend is én hoe deze zo efficiënt en energiezuinig mogelijk kan worden
ingezet.”

Samen sterk

“Om de koudenketen gesloten te houden zijn alle ruimten waar de producten kunnen worden opgeslagen,
verpakt of getransporteerd, gekoeld uitgevoerd. Het koelhuis is gebouwd volgens het box-in-box principe

en bevat 29 koelcellen, 2 vriescellen, ompakruimten en expedities, die voorzien zijn van circa 80 luchtkoelers

om het product optimaal te conditioneren. Het is een omvangrijke klus waar een behoorlijke tijdsdruk op zit.
Alle aannemers van diversen disciplines werken nauw en goed samen om die deadline te halen.”
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Complete afbouw van
A tot Z
De complete afbouw van het kantoor in het koelhuis
annex logistiek centrum van Kivits-Goes is in de

vertrouwde handen van DAS Bouwsystemen uit

Waalwijk. “Van het smeren van de vloeren tot het

tegel- en schilderwerk, we doen het allemaal”, vertelt
Omid Abdi, die samen met collega Robert Assink het

project begeleidt. “De omvang en de strakke planning
maken het een uitdagend project.”

“Daarnaast moeten we rekening houden met

uiteenlopende eisen ten aanzien van de afwerking

vanuit de verschillende huurders; de een wil een luxe
interieur, de ander kiest voor meer basic.” Het feit

dat het kantoor gevestigd is in een koelhuis, heeft

eveneens consequenties. “Om te voorkomen dat de

kou overslaat naar het kantoor, moeten we alles extra
isoleren. Daarbij kun je o.a. denken aan vloerisolatie

en spuitisolatie in het plafond op de scheiding tussen
bedrijfshal en kantoor. Ja, de planning is super strak,
maar we werken in een bouwteam dat al vaak met
elkaar heeft samengewerkt, dus ik heb er alle

vertrouwen in dat we het project wederom tot een
goed einde brengen.”
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‘Op de begane grond bevindt zich een expeditiehal met 22 docks
waar vrachtwagens hun vracht kunnen afgeven’

WTB

Opdrachtgever
Kivits-Goes Beheer BV, De Meern

Grondwerken & terreininrichting
Van Lijssel BV, ‘s-Hertogenbosch

Staalboouw
Van de Water Staalbouw, Waalwijk

Ontwikkelaar
WDP Nederland, Breda

Grondwerken & terreininrichting
Van den Heuvel Engelen BV,
‘s-Hertogenbosch

Bouwprogramma
Koelhuis / logistiek centrum / kantoor /
aanleggen parkeerterrein & bedrijfsrestaurant t.b.v. Kivits Goes

Architect
Bogaerds architecten en ingenieurs,
Numansdorp

Afbouw kantoren
DAS Bouwsystemen, Waalwijk

Hoofdaannemer
Willy Naessens Nederland, Nieuwkuijk

Koel-en vriescellen
Roma Nederland BV, Raamsdonkveer

E- en W-installatier
Installatiebedrijf den Doorn BV,
Nieuwendijk

Betonvloeren
Hiber Betonvloeren BV, Sint-Oedenrode

gevelbouw
JM van Delft & Zn, Drunen

Bouwperiode
April 2020 - december 2020
Bruto vloeroppervlakte
Circa 14.500 m2 (waarvan circa 3.000
m2 verpakkingsruimte en circa 3.840
m2 kantoren)

Koelinstallaties
Paauw Industrial Refrigeration
Solutions, Bodegraven
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Foto’s: Bouwbedrijf Vrolijk

Nieuwe vestiging
Eurobox Self Storage

Het vooraanzicht van het nieuwe
bedrijfspand van Eurobox.
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Het betreft een enkellaags gebouw van 9.000 m2
en 4 meter hoog, waarbij de boxen zich
op de begane grond bevinden
Eurobox Self Storage heeft sinds het 1e kwartaal van 2020 in totaal 6
vestigingen in exploitatie. De nieuwste optie voor zelfopslag, zowel
bedoeld voor particulieren als bedrijven, bevindt zich in Bergen op Zoom.
Dit project is gerealiseerd door Bouwbedrijf Vrolijk. Het betreft een
enkellaags gebouw van 9.000 m2 en 4 meter hoog, waarbij alle boxen
zich op de begane grond bevinden.

De opening van de volledig nieuwe
Eurobox vestiging staat gepland voor
begin oktober 2020. “Een planning die we
ruimschoots gaan halen, want het
bouwproces is heel voorspoedig
verlopen, waardoor we enkele weken
zijn ingelopen”, vertelt projectleider John
Roovers. Dat er prettig is samengewerkt,
komt volgens hem omdat Vrolijk vaker
voor deze opdrachtgever gewerkt heeft.
“Zo hebben we elders bijvoorbeeld een
logistiek centrum van een kleine 30.000
m2 voor hen gerealiseerd.”

Drive-thru
Alle Eurobox Self Storage vestigingen
bieden minimaal 30 verschillende
formaten opslagunits aan, van 1 m2 tot
maar liefst 100 m2. “Heel handig en extra
gebruiksvriendelijk is dat het gebouw
in Bergen op Zoom maar één niveau

telt. Het is gebaseerd op het drive-thru
principe. Je rijdt er van de voorkant in.
Vervolgens kun je dwars door de hal met
je auto naar de door jou gehuurde unit,
waarna je het gebouw aan de achterzijde
weer kunt verlaten. Dus je kunt heel
gemakkelijk goederen laden en lossen
zonder dat je veel hoeft te sjouwen, in
een lift moet of last hebt van
weersinvloeden.” Voordat kon worden
begonnen met bouwen, heeft Vrolijk
grondverzetbedrijf Gebr. Oomen
ingeschakeld voor sanering van de
ondergrond. “In de ondergrond bevond
zich nog het nodige puin en funderingsresten van oude bebouwing.” Vervolgens
zijn prefab betonnen heipalen geplaatst
met een betonnen fundering. Daarop is
een staalconstructie met binnendozen
en gevelbeplating aangebracht, inclusief
een stalen dak.

‘Heel handig en extra
gebruiksvriendelijk is
dat het gebouw maar
één niveau telt’
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Vanwege de ronde hoeken
moest er speciaal rond glas
worden vervaardigd.

Rond glas

Verwarming en ventilatie

Kijkend naar het ontwerp valt op dat
de hoeken van de Self Storage rond
zijn. “Dat is bijzonder voor een dergelijk
utiliteitsgebouw. Want het kantoorgedeelte bevindt zich in een hoek van het
pand. Daardoor lopen de ramen in dat
deel ook om de hoek en moest er voor
de glasplaten die op de hoek kwamen
speciaal rond glas vervaardigd worden.”

Net als de andere Eurobox vestigingen
is het pand in Bergen op Zoom voorzien
van een combinatie van hoogwaardige
verwarming en mechanische
ventilatie, waardoor de condities voor
opslag optimaal kunnen worden
geconditioneerd. En uiteraard moet een
pand met een dergelijke functie ook te
allen tijde veilig zijn. “Daarom zijn de

gangpaden extra goed uitgelicht en is de
gehele rijroute voorzien van een
brandwand. Bovendien is het gebouw
beveiligd met inbraakalarm, brandmeldinstallaties en 24-uurs camerabewaking, en is het terrein omsloten
door een dubbelstaafmat hekwerk.”
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Hoogwaardige
industrievloeren
De betonvloeren in het pand van de Eurobox Self

Storage in Bergen op Zoom zijn geheel vervaardigd
door Roozen van Hoppe Industrievloeren. Een echt

Kuipers Rietbergstraat 3 | 2321 BZ Leiden | TEL: 071-5794050 | EMAIL: INFO@BUITEMAN.NL

WWW.BUITENMANLEIDEN.NL

familiebedrijf, gespecialiseerd in kwalitatieve

industrievloeren, dan kan bogen op dik 50 jaar

ervaring. Dit bedrijf kan als dat nodig is ontwerpen
verzorgen met high speed betonpalen, waarop zij
volledige garantie geven.

inclusief betonstorten, bewapening en polijsten. Net

‘We houden het bij
voorkeur zo simpel
mogelijk’

van Hoppe te spreken over de samenwerking in het

In 2012 legde Joop Buiteman BV voor het eerst een

Verhoeven: “Door vroegtijdig samen te zitten, wordt

geval in Leiden. Dat beviel goed. In de jaren daarna

Het hoofddoel is het ontzorgen van de aannemer en

het begeleiden van het project van ’s-morgens vroeg
tot ’s-avonds laat. Voor Eurobox verzorgde Roozen
van Hoppe de complete realisatie van de vloeren,

als de andere bouwpartijen zijn ze ook bij Roozen
bouwteam. In de woorden van projectleider Adri

verwarmingsinstallatie aan voor Eurobox, in dit

delen vermenigvuldigen.”

was het bedrijf als totaalinstallateur betrokken bij

Verduurzaming

specialist, zo ook bij de nieuwe vestiging in Bergen

verschillende andere vestigingen van de self storage

Roozen van Hoppe maakt ook super vlakke vloeren

op Zoom.

15185. Het bedrijf gaat mee in de

“We denken actief mee met de klant en kijken

alternatieven voor het beton en producten voor na-

maken”, vertelt de heer Schaap. “In plaats van één

de werkzaamheden uit vloerrenovatie.

verschillende kleinere verwarmingsinstallaties, dat

voor hoge stellingsmagazijnen, volgens de DIN
verduurzamingstrend door te kijken naar

vooral hoe we een installatie simpeler kunnen

behandeling. Bovendien bestaat inmiddels 20% van

grote installatie monteren we bij voorkeur

is prijstechnisch vaak ook gunstiger.” In Bergen op
Zoom plaatste Joop Buiteman BV niet alleen de
Met een team van
enthousiaste vakidioten
werken wij dagelijks met
hart en ziel aan onze
betonvloeren. Onze
ervaring zorgt er voor dat
wij uw vraagstuk over
ontwerpen en wijze van
uitvoering uitstekend
kunnen beantwoorden.
Wij streven naar
duurzaamheid, een hoog
kwaliteitsniveau en
werken met grote
verantwoordelijkheid aan
onze projecten.

cv-installatie maar ook kleine heaters en brandslang
haspels in de gangpaden. Daarnaast is het kantoor
voorzien van vloerverwarming en airconditioning,

is een dakventilatiesysteem geïnstalleerd en is een
sanitair groep geplaatst. “Alles in nauwe

samenwerking met Eurobox en de elektricien. We

hebben hetzelfde kunstje al eerder gedaan maar het
moet natuurlijk wel goed en op tijd gebeuren!”

Wilhelminadijk 7
5089 NT Haghorst
+31 13 504 67 44
ruud@roozenvanhoppe.nl
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Apolloweg 2
4782 SB Moerdijk
Tel: 0168 386 161
Fax: 0168 386 169
www.buchinhoren.nl
info@buchinhoren.nl

Meer dan 90 jaar ervaring met staal!

Het vele glaswerk, ook binnen,
geeft het gebouw een open en
transparante uitstraling.

Staalconstructie van A tot Z

Al vier generaties lang ontwerpt, produceert en monteert las- en staalconstructiebedrijf Buchinhoren
constructiewerken van staal, voornamelijk bestaande uit warm gewalste profielen. “We verwerken

momenteel in totaal ongeveer 15.000 ton staal per jaar”, weet Constan Meeder. Hij was als projectleider
betrokken bij de realisatie van de staalconstructie van de Eurobox Self Storage in Bergen op Zoom.

Een opdracht die zijn bedrijf kreeg van Bouwbedrijf Vrolijk, en die ze van A tot Z hebben verzorgd; van het

engineeren van werktekeningen in Tekla 3D modelling software en het produceren en conserveren van de
constructie in de eigen werkplaats tot de montage op de bouwplaats. “Die conservering bestaat uit een

roestwerende coating, de staalconstructie moet immers de tand des tijds én diverse weersomstandigheden

kunnen doorstaan. Vervolgens hebben we de stalen onderdelen zelf naar de bouwlocatie vervoerd, zodat we
zeker wisten dat ze onbeschadigd en just-in-time arriveerden.”
Ronde hoeken

Bijzondere aandacht vroegen de gewenste ronde hoeken van het pand: “Om die contouren zo mooi mogelijk
te krijgen, hebben we afgerond gewalste profielen op maat vervaardigd.” Meeder is zeer te spreken over de
samenwerking in het bouwteam: “We doen vaker opdrachten voor Vrolijk. Dankzij de goede voorbereiding
zijn we er dit keer zelfs in geslaagd een kortere bouwtijd te realiseren.”
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Er zijn minimaal 30 verschillende
formaten opslagunits, van 1 m2 tot
maar liefst 100 m2.
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Veiligheid voorop
Dat veiligheid een hoofdrol speelt bij projecten zoals dat van Eurobox Self Storage, is helder.

Dus dat je dan voor de realisatie van de elektrotechnische- en beveiligingsinstallaties kiest voor een bekende,
betrouwbare partner ligt ook voor de hand. Net als bij diverse andere Eurobox vestigingen verzorgde Rehorst
Elektrotechniek daarom ook voor het zelfopslag project in Bergen Op Zoom het installatiewerk.
“Naast de verlichting en overige elektra hebben we zowel de elektronische beveiliging als een

camerasysteem en toegangsbeveiliging geregeld, waarmee de activiteit in en om het gebouw 24 uur per dag
in de gaten kan worden gehouden”, legt projectleider Wim van Arkel uit. “Daarnaast is ook de

brandmeldinstallatie door ons aangebracht.” Met het oog op de veiligheid kunnen gebruikers van een
Eurobox unit bovendien beschikken over een individueel boxalarm, dat wordt aangebracht door de

leverancier van de boxunits. Daarnaast lopen medewerkers dagelijks controlerondes en wordt er in en rond
de opslagcentra gesurveilleerd door een beveiligingsbedrijf.
Specialist in inbraakbeveiliging

Rehorst Elektrotechniek is al jaren actief in zowel de zakelijke als de particuliere sector, is specialist in
inbraakbeveiliging en verzorgt naast de eerdergenoemde installaties ook verpleegoproepsystemen,

communicatiesystemen en datanetwerken voor woningen, kantoren, zorginstellingen, scholen, kerken
en fabrieken.

Kwaliteit en service

Allround in
elektrotechnische
installaties en
onderhoud
sinds
1934

Rehorst biedt een compleet pakket aan
elektrotechnische installaties. Van een compleet
nieuw ontworpen en geïnstalleerd domoticasysteem
voor uw woning tot de renovatie van bestaande
panden. Maar ook voor een aanpassing, uitbreiding
of storing aan uw elektrotechnische installatie
helpen wij u graag verder.
Neemt u gerust contact met ons op voor een advies
of vrijblijvende offerte voor uw installatie op maat.
Transportstraat 12
2861 DZ Bergambacht
Telefoon 0182 – 351 371
E-mail info@rehorst.nl

www.rehorst.nl
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Elektrotechniek
Telefooninstallaties
Verpleegoproepsystemen
Datanetwerken
Beveiligingsinstallaties
Brandmeldinstallaties
PV panelen

Wij verrichten werkzaamheden voor zowel bedrijven
als particulieren. Heeft u een project en wilt u
hierover van gedachten wisselen. Neem dan
vrijblijvend contact met ons op. Het aanbieden van
kwaliteitswerk, vakmanschap en het nakomen van
afspraken staan bij ons hoog in het vaandel.

Om de veiligheid te waarborgen, is het
pand tevens voorzien van elektronische
beveiliging, een camerasysteem en
toegangsbeveiliging.

Specialist in lijmwerk van vellingblokken
R&B Lijm- en Metselwerken B.V. heeft voor de Eurobox Self Storage in Bergen op Zoom de muren van de

toilet- en kantooruimte gerealiseerd. De buitenkant van de kantoorruimte is opgetrokken met verlijmde
schoonwerk vellingblokken.

“Bij dit project is ook door ons geleverd zetwerk toegepast”, legt directeur Ruud van Bemmel uit. “Het stellen
van profielen en het zagen van de kalkzandsteen worden tot een minimum beperkt. De muren staan direct
goed vast en hoeven niet meer te worden afgewerkt. Later aftimmeren en schilderen is dus overbodig.
Wanneer de klant dit wenst kan het zetwerk in elke RAL-kleur gepoedercoat worden.”
Vooral grotere projecten

Eurobox Self Storage is volgens Van Bemmel een relatief klein project; zijn bedrijf heeft goede banden met
Bouwbedrijf Vrolijk en wordt meestal ingeschakeld voor grotere projecten. Voornamelijk bedrijfs-

verzamelgebouwen, zoals recent een bedrijfsverzamelgebouw in Hoogvliet. Dat zijn projecten waarbij
machinale vellingblokken worden verwerkt. Want R&B Lijm- en Metselwerken is één van de weinige

lijmbedrijven in Nederland die gespecialiseerd is in het verwerken van machinale vellingblokken. Die zijn

een flink stuk groter en zwaarder dan de gebruikelijke vellingblokken en worden voornamelijk toegepast in
bedrijfsgebouwen. Voor dit werk heeft R&B speciaal een NK1000P lijmkraan laten aanpassen, om zo kort
mogelijk onder het staal te kunnen werken.
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Degelijk
dubbelstaafmat
hekwerk
Dat J&L Hekwerk is ingeschakeld voor de realisatie

van het hekwerk en de toegangspoort voor de nieuwe
zelfopslagloods in Bergen op Zoom, lag voor de hand.
Dit bedrijf heeft namelijk al meerdere panden van
opdrachtgever Eurobox van een fraai stukje
buitenterrein beveiliging mogen voorzien.

“Het zijn goede bekenden. Bovendien hebben we

meerdere hekken in onderhoud bij hen”, vertelt J&L
Hekwerk eigenaar Leo Zwanenburg. Ook de

afstemming met Bouwbedrijf Vrolijk is volgens hem

goed verlopen. Voor de afrastering rondom het pand
in Bergen op Zoom is een dubbelstaafmat hekwerk
van circa 400 meter gebruikt. “De eigenschappen

‘ijzersterk’ en ‘stijlvol’ maken dit type hekwerk tot het
snelst groeiende segment in de hekwerkindustrie.”
Meer dan 25 jaar ervaring

Het dubbelstaafmat hekwerk is volgens Zwanenburg
uitermate geschikt voor beveiligen van bedrijfs-

terreinen zoals die van Eurobox: “Het oogt stijlvol

en is betaalbaar, zeer sterk en dus ook betrouwbaar.
Dubbelstaafmat hekwerken kunnen als beveiliging

dienen in diverse situaties.” Het hekwerk is bovenop
afgewerkt met drie rijen prikkeldraad, als overklimbeveiliging. De toegang in het hekwerk bestaat

uit een geautomatiseerde schuifpoort (doorgang
WIJ ZOEKEN MON
TEURS!
check jlhekwerk.n
l

7 meter, hoogte 2,5 meter), waarmee huurders van

een unit van Eurobox via een pasje toegang kunnen

krijgen tot het terrein. Met meer dan 25 jaar ervaring,
leveren en monteren ze naar eigen zeggen ‘alles op

Uw betrouwbare leverancier van
hekwerken, toegangspoorten en

het gebied van hekwerken, afrasteringen en
toegangscontroles’.

sportveld afrasteringen.

############################################
J&L Hekwerk # De Roysloot 4b, Rijnsburg # 071-4080202
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Het bouwproces is voorspoedig verlopen,
begin oktober is het pand in gebruik genomen.

Opdrachtgever
Damsteen Vastgoed BV, Noordwijk
Projectmanagement
Program Bouwmanagement BV,
Barendrecht
Architect
Convex Architecten, Rotterdam
Constructeur
Adviesbureau J.F. van den Heuvel,
Venray
Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Vrolijk BV, Moerdijk

Metselwerken
R&B Lijm en metselwerken BV,
Sint-Annaland
Begane grondvloer
Roozen van Hoppe industrievloeren,
Haghorst
E-installateur
Rehorst Elektrotechniek BV,
Bergambacht
Terreinhekwerk + schuifpoort
Montage- en Hekwerkbedrijf J&L,
Rijnsburg

Grondwerk
Gebr. Oomen BV, Sprundel
W-installateur
WTB Joop Buiteman, Leiden
Bouwprogramma
Eurobox Self stroarge te Bergen op
Zoom
Bruto vloeroppervlakte
Circa. 9.000m2

Staalconstructie
Buchinhoren BV, Hooge Zwaluwe

Industriebouw • oktober 2020 • 127

Foodpark Next Level • Veghel

De totale hal kent een oppervlakte
van 51.000 m2 en is opgesplitst
in twee delen; 25.500 m2 is
specifiek voor Friesland Campina
ontwikkeld.
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IB Foto’s: Bouwbedrijf van de Ven
Tekst: Alet Roesink

Friesland Campina betrekt
Foodpark Next Level
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Specifieke eisen ten aanzien van hygiene en veiligheid
In een compartiment moet de luchtvochtigheid
25% zijn en in andere 50%

Uniek aan het distributiecentrum
is ook het wielblokkeringsysteem
voor extra veiligheid tijdens het
laden en lossen.
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Je begint met een project en vier
maanden voor oplevering komt
de huurder in beeld. Dat is niet
meteen opzienbarend. Het wordt
wel indrukwekkender als duidelijk
wordt welk bedrijf de nieuwe
huurder wordt en welke materialen
er in de hal opgeslagen moeten
worden. Chris van den Biggelaar
van Bouwbedrijf van de Ven uit
Veghel, opdrachtnemer van het
project in bouwteam, vertelt.
“We hadden van Next Level
Development de opdracht gekregen om
het distributiecentrum inclusief
kantoorruimtes in twee fasen te bouwen
en casco op te leveren. Voor de bouwtijd
was een klein jaar per fase uitgetrokken.
Toen duidelijk werd dat het pand
gedeeltelijk verhuurd zou worden aan
Friesland Campina, moesten we het plan
aanpassen. We hebben vaker voor de
foodsector gewerkt, ook al wel eerder in
opdracht van Next Level Development
voor Friesland Campina overigens, en
weten daarom dat er voor deze sector
automatisch specifieke eisen met
betrekking tot de hygiëne en veiligheid
van toepassing zijn. Zo zijn er panelen
toegepast met het foodsafe certificaat.
Die worden veel gebruikt in de
farmaceutica en voedselindustrie.”

Twee compartimenten
“De totale hal kent een oppervlakte van
51.000 m2 en is in twee delen opgesplitst. Daarvan is 25.500 m2 specifiek
voor Friesland Campina ontwikkeld. Voor
de tweede fase, die een spiegelbeeldfocus heeft ten opzichte van de eerste,
is nog geen huurder bekend. Friesland
Campina huurt de hal om daar
melkproducten en caseïnaten in te
bewaren. Die vergen een hele specifieke
relatieve luchtvochtigheid. Daarvoor
werd de hal in twee compartimenten

opgedeeld door middel van
binnenwanden met sandwichpanelen,
waarbij ieder compartiment is getest op
luchtdichtheid. In één compartiment
moet de relatieve luchtvochtigheid
25% zijn en in de andere 50%. Friesland
Campina stelt eveneens behoorlijk wat
eisen aan de veiligheid op eigen terrein.

Denk daarbij aan zebrapaden, loop- en
fietsroutes, maar ook aan aanrijdpalen
en betonnen aanrijdbeveiliging, opdat
de wanden niet kapot gereden kunnen
worden. Uniek aan dit distributiecentrum is ook het wielblokkeringsysteem
voor extra veiligheid tijdens het laden en
lossen.”

‘De totale hal kent een oppervlakte van 51.000 m2 en is twee delen
opgesplitst.’
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Uniek design

“Van de buitenzijde is het gebouw ook zeer markant door de meerdere kleuren sandwichpanelen in de gevel van de
hal en de overkragende blauwe gevel bij het kantoor. Dit geeft het geheel een uniek design waardoor het kantoor een
hoge esthetische waarde krijgt. Bovendien stelt Friesland Campina hoge eisen aan de duurzaamheid van het gebouw.
Zo is het gebouw niet aangesloten op het gasnet en is het gebouw voorzien van het Breeam VERY GOOD certificaat.”

Friesland Campina huurt de hal
om melkproducten en caseïnaten
in te bewaren.

Engineering voor
Betonconstructies
Staalconstructies

15410

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

Het maakt niet uit wat u produceert!
Wij leveren het ideale productieklimaat.
vochtbeheersing@munters.nl l 0172 - 43 32 31
info@muntersbelgium.be l 015 - 28 56 11
www.munters.com

Een drogeluchtkasteel van formaat
Voor een relatief kleine investering blijft de relatieve luchtvochtigheid stabiel. Dat is het resultaat van het werk
van het bedrijf Munters.

Munters, een Zweedse multinational, ontwikkelt en levert installaties voor vochtbeheersing in ruimtes en

processen. Dat gebeurt met een bijzondere techniek, die door Munters uitgevonden is. Bij de realisatie van Next
Level Foodpark lag de uitdaging erin om een bedrijfshal zonder koeling of verwarming toch te kunnen
conditioneren.

De opslagloods heeft twee ruimtes van in totaal 270.000 m3, waarin producten opgeslagen worden met

verschillende eisen qua luchtvochtigheid. Eén ruimte vereist een RV van maximaal 25%. De andere ruimte

behoeft een RV van maximaal 50%. In deze ruimtes worden hygroscopische melkproducten bewaard, die bij een
te hoge relatieve luchtvochtigheid uit zichzelf vocht uit de lucht onttrekken en daardoor gaan
klonteren en plakken of zelfs bederven.

Munters plaatste een installatie die ongeacht de ruimtetemperatuur de waterdamp uit de lucht haalt en

hierdoor de relatieve luchtvochtigheid begrenst. Dat gebeurt met een absorptiewiel, dat het vocht uit de lucht
vangt. Omdat koeling en verwarming niet nodig is om de ruimte te conditioneren, is de investering en het
energieverbruik voor deze installatie veel lager dan bij vergelijkbare opslagruimtes.
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VARIOGATE.COM

WWW.VARIOGATE.COM
Haagh Protection BV, NL
Info@haagh-protection.com
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Van de Beeten B.V.
Erpseweg 9
5463 PG Veghel
www.vandebeeten.nl

Millimeterwerk
Grondig met daadkracht, daar staat Van de Beeten
B.V. uit Veghel voor, een multidisciplinair

grondverzet- en transportbedrijf met 140

medewerkers. Voor Foodpark verzorgde Van de
Beeten B.V. de grond-, riolerings- en
verhardingswerkzaamheden.

Naast genoemde activiteiten realiseert zij

onder- en bovengrondse infra, legt bodems aan
voor de hippische sector en levert zij primaire

en secundaire bouwstoffen. “Na het op hoogte
brengen van het bestaande maaiveld en het

aanbrengen van een cementgebonden fundering
verzorgden wij het grondwerk voor de betonnen
funderingsconstructie”, vertelt Peter Verbakel,
manager infraprojecten. Alle werkzaamheden

worden in eigen beheer uitgevoerd. “Om een super
vlakke vloer te kunnen storten, werd een laag

menggranulaat tot op de millimeter nauwkeurig

geprofileerd. De laadschop was uitgerust met een
levelbord op total-station.”

Bijdrage aan CO2 reductie

“Met euro 6 vrachtwagens leveren wij een

significante bijdrage aan CO2 reductie. In dit

project werd ook het straatwerk en rioleringswerk
door ons verzorgd, zodat terrein- en dakwater
straks prima worden afgevoerd.”
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Daar kijkt men
tegenaan!
De metalen dak- en gevelbeplating voor het

Foodpark project in Veghel is geleverd door Quick
Steel uit Zeeland.

Ruud Melchers vertelt: “In totaal ging het om

50.000 m2 dak, 10.000 m2 gevel en 4.000 m2

binnenwanden. Bijzonder aan dit project, buiten de
omvang, was de strakke planning. Dat moest ook
wel, er waren veel partijen bij betrokken. Je moet

in de trein mee, zorgen voor mensen en materiaal
op het juiste moment.”

Blauwe gevelbekleding

Kijk je naar het gebouw, dan springt in eerste
instantie de blauwe gevelbekleding van de
kantoren in het oog. Bij de kantoren is

composiet cassettebeplating toegepast. Deze

cassettes worden gemonteerd met vaste maten

en geringe montagespeling. Het vergt de nodige
engineering en vakmanschap om tot dit mooie

resultaat te komen. De wisselende kleurvlakken in
de gevels van de hal geven het gebouw een speels
aangezicht. Ze lijken willekeurig, maar waren van
te voren al bepaald.

Landweer 10 | 5411 LV ZEELAND | TEL: 0486-431585 | EMAIL: INFO@QUICKSTEEL.NL

WWW.QUICKSTEEL.NL
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De meerdere kleuren sandwichpanelen in de
gevel van de hal en de overkragende blauwe
gevel bij het kantoor zorgen voor een uniek
design.
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‘Friesland Campina huurt de hal om daar melkproducten en
caseïnaten te bewaren. Die vergen een specifieke luchtvochtigheid’

Utiliteitsbouw
Infra
Trappen
Speciale constructies
Conserveren

www.gsstaalwerken.com
+31 (0)492 – 50 55 00
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Opdrachtgever
Next Level Development, Eindhoven

W-installateur
Heesmans, Helmond

Dak- en gevelbeplating
Quick Steel, Zeeland

Architect
Architectenburo Olieslagers, Venray

Klimaatinstallatie
Munters, Alphen aan de Rijn

Hoofdconstructeur
Bouw- en adviesbureau Van der
Zanden, Helmond

Sprinkler installatie
MD Sprinkler Systems, Veghel

Bouwprogramma
Distributiecentrum / warehouse Next
Level in Foodpark Veghel

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Van de Ven, Veghel
E-installateur
Bras Elektrotechniek, Oss

Metaalconstructiewerk
GS Staalwerken, Helmond
Grond-, riolerings- en
verhardingswerkzaamheden
Van de Beeten B.V., Veghel

Bouwperiode
Juni 2019 – november 2020
Bruto vloeroppervlakte
55.707 m2
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De nieuwbouw moet
naadloos aansluiten op
het bestaande gebouw.
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‘Zwevende’ uitbreiding van
kantoorpand Roma Benelux
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Het gebouw is op palen gebouwd en zweeft
als het ware boven de grond

Het pand staat op houten
palen, circa 90 cm boven
het maaiveld.
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De gevelopbouwbestaat uit
HSB-wanden en is afgewerkt
met aluminium composiet en
aluminium kozijnen.

Maatwerk is vereist bij de uitbreiding van het kantoorpand van zonweringproducent ROMA Benelux in
Zevenbergen. Het kantoor is op palen gebouwd en zweeft als het ware boven de grond. De tolerantie is daardoor
slechts minimaal bij de aansluiting van de nieuwbouw op het bestaande gedeelte. Bouwbedrijf Vrolijk B.V. uit
Moerdijk realiseert dit precisieproject.
De afgelopen jaren heeft ROMA
Benelux, verkooporganisatie van de
Duitse producent van rolluiken en
zonweringen, een stormachtige groei
doorgemaakt. De positieve markt, in
combinatie met regelmatig hoge
temperaturen, stuwde de verkopen tot
grote hoogten. Het kantoor in
Zevenbergen bleek te klein om de groei
in het aantal medewerkers te kunnen
opvangen. Ook was er behoefte aan
betere mogelijkheden om klanten te
ontvangen en demonstraties, trainingen

en instructies te geven. Daarom werd
besloten om een uitbreiding van 350 m²
te realiseren.

90 cm boven maaiveld
De nieuwbouw omvat een kantoortuin
met 18 werkplekken, een directie/
spreekkamer en een demonstratie/
trainingsruimte, alsmede een
technische ruimte en een buitenberging.
Deze ruimten zijn in een U-vorm gelegen
rondom een binnentuin. Qua constructie
en uitstraling sluit het nieuwe gedeelte

naadloos aan op het oude. Karakteristiek voor het gebouw is de zwevende
constructie. Het pand staat op houten
palen, circa 90 cm boven het maaiveld.
De vloer is van massief hout met daarop
een staalconstructie en een eveneens
massief houten dak. De gevelopbouw
bestaat uit HSB-wanden en is afgewerkt
met aluminium composiet en
aluminium kozijnen. Hout komt ook
terug in het interieur, zoals in de
eikenhouten wand- en vloerafwerking.

‘Het voordeel is dat we snel kunnen schakelen. Als er een wijziging
nodig is, kan die direct door ons worden doorgevoerd’
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Millimeterwerk
Deze speciale constructie vereist veel
maatwerk, vertelt projectleider Andre
van Weesenbeek. “We maken een
doorbraak in de bestaande bouw. Deels
blijven de aluminium kozijnen
behouden, deels worden ze vervangen.
Die naadloos op elkaar laten aansluiten
vraagt tot op de millimeter nauwkeurig
De verschillende ruimten
zijn in een U-vorm gelegen
rondom een binnentuin.
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werken. Ook qua installaties is
maatwerk vereist. Deze worden van
onderaf aangelegd in de cascobouw. De
gehele luchtbehandeling en
riolering hangen onder de houten vloer
en worden via leidingkokers in het
gebouw opgenomen. Dat vraagt om
flexibiliteit en oplossingsvermogen van
onze kant en van de installateur, in

samenspraak met de opdrachtgever.”

Alles in eigen hand
Zowel ontwerp, engineering als
uitvoering van dit project is in handen
van Bouwbedrijf Vrolijk. Met eigen
tekenaars en constructeurs in dienst kan
de Brabantse bouwer een totaaltraject
aanbieden. “Het voordeel is dat we snel

Hout voor een goed
binnenklimaat
Hout domineert de constructie van het

kantoorpand van ROMA Benelux. Vloeren en daken
worden in gelamineerde massief houten elementen uitgevoerd, de wanden als prefab HSB-

elementen. Kroonhout uit Groot-Ammers verzorgt
de engineering, productie en levering van de

houtskeletbouwelementen en partnerbedrijf
Arcon Houtconstructies levert de massieve

vloer- en dakelementen en monteert de complete
houtconstructie.

“Als specialist in houtskeletbouw willen we van

toegevoegde waarde zijn voor de aannemer door
onze kennis te delen”, vertelt directeur Pascal
Vergouwen. “Samen met Bouwbedrijf Vrolijk

zoeken we naar de meest praktische oplossingen
in prefabricage en zorgen daardoor voor

vermindering van arbeid op de bouwplaats. We
engineeren het project in 3D (BIM), zodat alle

disciplines naadloos op elkaar aansluiten. Onze
kunnen schakelen. Als er een wijziging
nodig is, kan die direct door ons worden
doorgevoerd. En er is maar één
aanspreekpunt voor de klant. Dat
overlegt sneller en efficiënter.” De
uitbreiding van ROMA wordt naar
verwachting begin 2021 opgeleverd.

semiautomatische productiestraat wordt gevoed
door dit model, waardoor de kans op fouten

minimaal is.” Door de keuze voor hout verzekert
ROMA zich volgens hem van een gezond

binnenklimaat. “Hout slaat CO2 op, ademt, is van
nature vochtregulerend en isoleert goed.”

BIM 3D engineering HSB
Virtueel bouwen, verrassingen voorkomen

Project ROMA BeNeLux i.o.v. Bouwbedrijf Vrolijk

+31 (0)184 61 49 99 | info@k-a.nl | www.kroonhout.nl
Kroonhout is een handelsmerk van
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De onestopshop in de glaswereld
Geen enkele uitdaging gaat het internationaal opererende en innovatieve glasbedrijf Group Ceyssens uit
de weg. Glas in elk gewenst formaat en type, zowel binnen- als buitenbeglazing, kunnen zij leveren en

monteren. Hun portefeuille is zeer divers en varieert van een woningrenovatieproject, jumboruiten voor

een showroom tot grote glaspartijen met zeer smalle profileringen voor residentiële high-end projecten in
binnen- en buitenland. “Het onmogelijke mogelijk maken voor onze opdrachtgevers is ons motto. Out of

the box denken doet ons steevast mooie projecten realiseren”, zegt project sales manager Fabrizio Briganti.
Voor de uitbreiding van het kantoorpand van ROMA werd Group Ceyssens gevraagd een exacte kopie te
maken van de bestaande gevel. Dit betreft een structurele gordijngevel met zonwerende beglazing.

“Vergelijkbare profielen vinden zoals die jaren geleden zijn gebruikt is een challenge, net als het vinden

van exact dezelfde coating. Onze ervaring en kennis spelen hierin een belangrijke rol”, licht Briganti toe.
Zowel de profielen als het glas wordt door hen bij ROMA geleverd en gemonteerd.
						
Foto: Claar

Group Ceyssens profileert zichzelf als ‘onestopshop’. Met
een eigen ontwerpafdeling, glasproductiebedrijf

en aluminium- en staalafdeling, montageploeg van circa
60 man en een serviceafdeling heeft het alle

disciplines in eigen huis. Met de bouw van een nieuwe
productiehal van 10.000 m2, voorzien van een

volledig geautomatiseerde productielijn die in maart
2021 in gebruik zal worden genomen, wordt de

						

Foto: Group Ceyssens - Marc Sourbron
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productiecapaciteit aanzienlijk vergroot. Het hoofdkantoor is gevestigd in het Belgische Heusden-Zolder.

Foto: just Herm

A TRADITION
OF INNOVATIVE
DESIGN
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Group Ceyssens maakte
een exacte kopie van de
bestaande gevel, een
structurele gordijngevel met
zonwerende beglazing.
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Niet alleen qua constructie
maar ook qua installaties is
maatwerk vereist.

Opdrachtgever
Roma Benelux, Zevenbergen

Aluminium buitenkozijnen
Group Ceyssens, Heusden-Zolder (B)

Architect
Bouwbedrijf Vrolijk BV, Moerdijk

Interieurpakket
Akkermans, Sint Willebrord

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Vrolijk BV, Moerdijk

Leverancier houten vloeren
Arcon Houtconstructies BV, Eindhoven

Leverancier HSB elementen
K&A Houtbouw BV, Groot-Ammers

Dak- en gevelbekleding
Cladding Partners, Oosterhout

Bouwprogramma
Uitbreiden bedrijfsgebouw t.b.v. Roma
Benelux met kantoor / overkapping en
binnentuin
Bouwperiode
Juli 2020 – december 2020
Bruto vloeroppervlakte
800 m2
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De brandweerwagens staan
letterlijk in de spotlight dankzij
de hoge glazen gevels.
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‘We moesten continu
alert zijn’

Industriebouw • oktober 2020 • 151

Brandweerkazerne Waalwijk • Waalwijk

Brandweerkazerne Waalwijk
‘Het is een zeer luxe en bijzonder gebouw,
dat zie je al aan de buitenkant’

De brandweer kan genieten van een
zeer luxe en bijzonder gebouw met
een hoog afwerkingsniveau.
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Er is tevens aandacht besteed
aan de akoestiek van de nieuwe
brandweerkazerne.

water/warmtepompen en energiezuinige
verlichting. Verder zijn voor het
industriële gebouw veel verschillende
materialen gebruikt. “Hierdoor was dit
voor ons geen standaard klus. De
verspringende gevellijn en diverse
materialen zorgden ervoor dat we
continu alert moesten zijn op de juiste
volgorde van bouwen.” Zo bestaat de
draagconstructie van de brandweerkazerne uit staal met betonvloeren, is
het dak van gasbeton en zijn er veel
vliesgevels verwerkt in het pand. Het
vele glaswerk maakt het een open en
transparant gebouw. Hierdoor is er zicht
op de brandweerwagens én het
interieur met als eyecatchers drie
metershoge actiefoto’s. De gevelafwerking, gemaakt met steni-beplating,
bestaat uit drie soorten kleuren én drie
soorten glansgraden. “Als de zon op de
gevel schijnt, geeft dat een wezenlijk
ander beeld dan als het bewolkt is. Ook
het tegelwerk binnen is uitgevoerd in
drie verschillende glansgraden. Dat vroeg
van ons in de uitvoering meer precisie
dan normaal.”

Een mooi visitekaartje

Toen projectleider Marcel Addink het ontwerp voor de nieuwe
brandweerkazerne in Waalwijk zag, wist hij meteen dat het geen
standaard project zou worden. Het team van Kleijngeld Bouwbedrijf boog
zich over de bouwtechnische puzzel.
Via een aanbesteding van de gemeente
Waalwijk kwam Kleijngeld als winnaar
uit de bus als hoofdaannemer van het
nieuwbouwproject. “Het ontwerp werd
door Van Pelt Architecten getekend”,
vervolgt Addink. “Het is een zeer luxe en
bijzonder gebouw met een hoog
afwerkingsniveau, zeker voor een
brandweerkazerne. Dat zie je al aan de
buitenkant; er is gewerkt met een aantal

niveauverschillen en er zijn diverse
soorten gevelafwerking gebruikt. De
brandweerwagens staan letterlijk in de
spotlight dankzij de hoge glazen gevels.
Dat zorgt voor een markante uitstraling.”

Steni-beplating
Begin mei 2019 werd gestart met de
werkzaamheden aan het gebouw, dat
een duurzaam karakter heeft dankzij de

Het pand werd in april 2020 opgeleverd,
middenin de coronacrisis. “Door de
coronacrisis waren sommige leveranties
wat vertraagd, zoals een
luchtbehandelingskast uit Italië en een
aantal materialen uit Duitsland.
Gelukkig hebben we geen serieuze
vertraging opgelopen.” De
brandweerkazerne, die pal naast de A59
verrees, werd gerealiseerd met behulp
van diverse regionale onderaannemers.
“Wij werken met vaste partijen voor
het grondwerk, de straalconstructie, de
gevelafwerking et cetera. Voor ons is een
project pas geslaagd als we met al deze
partijen goed samenwerken. Uiteindelijk
is de brandweerkazerne een mooi
visitekaartje voor ons allemaal en dus
een geslaagd project.”

‘Dit was voor ons geen standaard klus. Door de verspringende
gevellijn en diverse materialen moesten we continu alert zijn’

Industriebouw • oktober 2020 • 153

Brandweerkazerne Waalwijk • Waalwijk

Kozijnen uit FSC-hout
Maar liefst 46 kozijnen leverde Timmerbedrijf Ludo
Aarts uit Etten-Leur voor de nieuwe brandweerkazerne in Waalwijk. Volledig CNC-gestuurd

geproduceerd én vervaardigd uit FSC-gecertificeerd
tropisch hardhout.

Aan de hand van digitale tekeningen worden in de
fabriek de kozijnen geproduceerd. Eigenaar Ludo
Aarts: “We produceren volledig CNC-gestuurd,
waardoor we een hoge én constante kwaliteit

kunnen leveren. De afkortzaag zorgt ervoor dat het

hout automatisch op lengte wordt afgekort, waarna
het hout vlak, haaks en recht wordt geschaafd op

onze vierzijdige schaafbank. Vervolgens worden alle
kops- en langs-bewerkingen op het bewerkings-

centrum gemaakt. Daarna worden de kozijnen in

elkaar gezet in de zuiver haakse opsluitbank; hier

worden de verbindingen met de juiste druk in elkaar
geperst.”

Milieuvriendelijk

Het hout dat gebruikt is voor de kozijnen van de

brandweerkazerne is FSC-gecertificeerd. Daarnaast is
het spuitwerk uitgevoerd met watergedragen,
milieuvriendelijke materialen. “Zeker bij een

prachtig product als hout is het belangrijk dat we

blijven kijken naar de toekomst door ervoor te zorgen
dat er voldoende herplant is.”
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De gevelafwerking, gemaakt met stenibeplating, bestaat uit drie soorten
kleuren én drie soorten glansgraden.
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Lage U-waarde en
speels effect in de
gevel
De mooie, ronde ramen in de gevel van de
brandweerkazerne in Waalwijk zijn echte

eyecatchers. JM van Delft & zn uit Drunen wist deze
- technisch lastige - ramen prachtig tot hun recht

te laten komen en voorzag de hele buitengevel van
een Schüco vliesgevelsysteem.

De buitengevel van de brandweerkazerne

bestaat uit een Schüco FWS 50 vliesgevel-systeem
met kleine vakverdelingen. Albert Emmers,

projectleider bij JM van Delft & zn: “De duurzame
gevel is voorzien van triple beglazing die zon- én

geluidswerend is. Dat laatste was met het oog op

jmvandelft.nl

de ligging pal naast de snelweg erg belangrijk.

Daarnaast is de gevel duurzaam dankzij de triple

beglazing. Met een ultra-lage U-waarde van 0,6 is
het pand echt op de toekomst voorbereid.”
Dieptewerking

De grote ronde ramen hebben verschillende
formaten, met aan de buitenkant gewalste

aluminium dagkantbekleding voor een mooie dieptewerking. “Dit soort details maakt de uitstraling
van het pand heel speels.”
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Het vele glaswerk, ook binnen,
geeft het gebouw een open en
transparante uitstraling.

Normakoestiek,
een begrip in
plafonds en wanden

Duurzaam product
voorkomt galmen

Geluidsreductie met
slimme producten

besteed, zou de nieuwe brandweerkazerne in

Als er geen aandacht aan de akoestiek zou zijn
Waalwijk nu een echte ‘galmbak ’ zijn. Door de

hoogte van het gebouw en de vele wanden van glas
en gips, was het belangrijk om de juiste absorptie

aan te brengen. Normakoestiek uit Oisterwijk koos
voor een effectief en duurzaam product.
Normakoestiek maakte in de nieuwe

brandweerkazerne alle MSwanden, koven en

systeemplafonds en trof de voorbereidingen voor
de glaswanden. Om galmen te voorkomen, is

‘absorptie’ het toverwoord. De architect heeft er in
het ontwerp voor gekozen om hoogwaardige
Industrielaan 9, Oisterwijk
T 013 - 529 93 60
E project@normakoestiek.nl

akoestische platen van het merk Ecophon toe te

www.normakoestiek.nl

passen. “Deze Zweedse producent heeft

akoestiek heel hoog in het vaandel heeft staan”,

vertelt Stan van Rijn, eigenaar van Normakoestiek.

“Het Matrix plafond van Ecophon, dat is toegepast
in de gemeenschappelijke ruimte, is ook nog eens

heel praktisch doordat de platen naar beneden zijn
weg te klappen.”

Wet Kwaliteitsborging 2022

In dit project heeft Normakoestiek de WKB-wet, die
in 2022 ingaat, ingezet om aan de opdrachtgever te
laten zien dat zij werken volgens de voorschriften
van de fabrikant. “Na controlerondes tijdens het
bouwproces wordt er een rapportage opgesteld

die met aanbevelingen is gevuld om de kwaliteit te
waarborgen.”
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Brandweerkazerne Waalwijk • Waalwijk

Luxe meubilair dat
- Interieur decoratie
tegen een- Naadloos
stootje kan

-

- Akoestisch dempend
- Lichtwanden
Waalwijk kenmerkt zich door het hoge
- Signing
afwerkingsniveau. Geen standaard kantine, maar
- XL Prints

Het interieur van de nieuwe brandweerkazerne in

een luxe op maat gemaakte bar en pantry’s.
Herman Thijs Interieurbouw zorgde dat het

Waalwijk | 0416 - 335368 | metroxl.nl

meubilair niet alleen mooi is om te zien, maar ook
geschikt is voor intensief gebruik.

‘Maatwerk’ is het sleutelwoord bij Herman Thijs
Interieurbouw. Eigenaar Herman Thijs: “We zijn
soms een beetje eigenwijs. De architect van dit
project had een bar en pantry van bamboe in

gedachten. Door onze ervaring bij ziekenhuizen,
waar je ook te maken hebt met zeer intensief

24/7 gebruik, wisten we dat bamboe niet de juiste
keuze zou zijn voor het interieur van de brandweerkazerne.”
Formica

Na overleg werd gekozen om al het zichtwerk van
de pantry’s, keuken, bar en scheidingswandjes uit
te voeren in formica. “Dit is een slijt- en stootvast
materiaal. Een mooie bijkomstigheid is dat we

hiermee een besparing wisten te realiseren. De
prijs ging omlaag en de kwaliteit omhoog!”

Innovatief

Maatwerk

Vakmanschap

Sinds 1934
sterk in industrieel
maatwerk
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Kwaliteit

Duurzaam

Interieur decoratie
Akoestisch dempend
Lichtwanden
Signing
Reclame belettering
Naadloos behang

Het meubilair is niet alleen
mooi om te zien, maar ook
geschikt voor intensief gebruik.

Beleving in beeld Brandweerkazerne Waalwijk
MetroXL plaatste, in opdracht van Bouwbedrijf Kleijngeld, 9 indrukwekkende actiefoto’s op grootformaat
in de nieuwe Brandweerkazerne Waalwijk. “Vooral de snelle reactietijd van MetroXL is erg fijn.

Aanpassingen, het op maat zetten, controleren van de kwaliteit van de aangeleverde beelden en/of

bewerkingen worden supersnel doorgevoerd waardoor we steeds snel konden schakelen”, vertelt Marcel
Addink van Bouwbedrijf Kleingeld.
Meedenken en samenwerken

Meedenken en adviseren over de wanddecoratie tijdens de bouw is onze kracht. Wij bieden altijd

maatwerkoplossingen die zowel mooi als functioneel zijn. Wanneer nodig sluiten we zelfs aan bij de
bouwvergadering. Een goede samenwerking vooraf zorgt voor een perfect eindresultaat’, aldus Ron
Labordus van MetroXL.

Akoestisch dempende oplossingen met print

MetroXL is gespecialiseerd in akoestisch dempende oplossingen voor kantoorpanden, zwembaden,

scholen, ziekenhuizen, sportaccommodaties, bedrijfshallen en meer. Voor elke toepassing is er een systeem
waarbij een mooie print perfect kan worden gecombineerd met geluiddemping.
MetroXL brengt beleving in beeld.
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Brandweerkazerne Waalwijk • Waalwijk
Moderne bijpassende zonwering
maakt het helemaal af.

‘Voor ons is een project pas geslaagd als we met alle betrokken
partijen goed samenwerken’
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‘Uiteindelijk is de brandweerkazerne een mooi visitekaartje voor ons
allemaal en dus een geslaagd project’

Ook buiten is het heerlijk
toeven voor het personeel van
de brandweerkazerne.

Opdrachtgever
Gemeente Waalwijk

Interieurbouw
Herman Thijs BV, Tilburg

Architect
Van Pelt Architecten, Cromvoirt

Houten binnenkozijnen
Timmerfabriek Ludo Aarts, Etten-Leur

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Kleijngeld BV, Waalwijk

Afbouw wanden & plafonds
Normakoestiek, Oisterwijk

E-installateur
Van Dijnsen Installatiewerken BV, Breda

Staalconstructie
Van de Water Staal, Waalwijk

Gevelbouw
JM van Delft Zn, Drunen

Hekwerken en poorten
B&G Hekwerken, Veldhoven

Tegelwerken
Tegelzettersbedrijf Gestel BV,
Sint-Michielsgestel
Interieur graphics
MetroXL, Waalwijk
Bouwprogramma
Brandweerkazerne voor gemeente
Waalwijk
Bouwperiode
Mei 2019 – april 2020
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IKC Borgman Tresing • Groningen

Het Integraal KindCentrum (IKC)
en het appartementencomplex
herrijzen op hetzelfde terrein.
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IB Foto’s: Rottinghuis Aannemingsbedrijf BV
Tekst: Heidi Peters

Samenwerkende
opdrachtgevers leveren
schaalgrootte op
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IKC Borgman Tresing • Groningen

Integraal Kindcentrum en appartementencomplex
op één terrein

Met een goed plan van aanpak, verstandige alternatieven voor kostenbesparing en een scherpe prijs
wint Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf bv de aanbesteding voor niet één, maar twee projecten van twee
opdrachtgevers. “Een speciale constructie, die absoluut voordelen biedt”, aldus projectleider Jeroen Schrage.
Woningcorporatie Nijestee bouwt een
complex van 50 appartementen en
Openbaar Onderwijs Groningen wil op
hetzelfde terrein een Integraal
KindCentrum (IKC) bouwen. De
organisaties zoeken de samenwerking
op en kiezen voor dezelfde architect,
hetzelfde constructiebureau en dezelfde
installatietechnisch adviseur. Vervolgens
wordt de aanbesteding uitgezet. Schrage:
“Wat voor hen ook belangrijk is, is het
beperken van de overlast voor de
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omgeving. Wanneer je met één
aannemingsbedrijf werkt, dat beide
locaties bouwt en dus beide bouwen
beheert, geeft dit veel minder overlast
dan wanneer je het terrein verdeelt over
twee aannemers. Het is een speciale
constructie die ik nog niet eerder zag,
maar die zeker schaalvoordelen oplevert,
zowel voor de opdrachtgever als voor
ons. Ook in de afstemming werkt het
fijn. Alle partijen weten van beide
gebouwen wat er speelt.”

Aardbevingproof
Beide gebouwen zijn aardbevingsbestendig gebouwd. “Hiervoor kun je
kiezen voor een hele sterke constructie
die de krachten van de aardbeving
opvangt of een meer flexibele
constructie die de krachten opneemt.
Het IKC heeft deze laatste vorm. Een
staalconstructie op een enorme
fundering met stabiliteitsverbanden die
de krachten opnemen die tijdens aardbevingen voorkomen. Voor het

Het Integraal KindCentrum
bevindt zich vlak naast het
park.

appartementencomplex hebben we
voor de andere vorm gekozen en een
betoncasco gemaakt. Wij bouwen vaker
aardbevingbestendige gebouwen, we zijn
inmiddels gewend dit de doen. Ten
opzichte van de rest van het land is dit
wel bijzonder. Daar zal deze vraag niet
snel gesteld worden.”

Grondwarmte
De twee gebouwen zijn ontworpen door
KAW Architecten en hebben ronde
vormen. “Dit betekent alles rond
metselen en ook de betonlateien zijn
rond uitgevoerd. Om de staalconstructie
rond te krijgen was nog even een klus.
Dit is natuurlijk wel gelukt. Beide

gebouwen zijn gasloos en de warmte
komt uit de bodem. We boren 275 meter
naar beneden om daar de warmte op
te halen. Hiervoor zijn de gebouwen
uitgerust met een WKO-installatie. Het
digitale model van beide gebouwen op
één bouwplaats maakt dat het
uitvoeringsteam ook op de bouwplaats
de onderlinge afstemming en verificatie
gemakkelijk kan doen; leveringen van
materiaal en inzet van materieel zijn
naadloos af te stemmen, planningen
houden rekening met elkaar. De werken
zijn een ‘beste buur’ van elkaar. Daar
profiteren niet alleen wij, maar zeker ook
de opdrachtgevers én de omgeving van.”

‘Een speciale
constructie, die
absoluut
voordelen biedt.’
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IKC Borgman Tresing • Groningen
Drentse Poort 2
Nieuw-Buinen
0599-613427

Bijna 100 jaar een glasheldere visie op installeren..

Wij zijn gespecialiseerd in:
Elektro installaties
ICT Netwerken
Sanitaire installaties
Modulaire prefab installatiebouw
Klimaattechniek
Prefab Energiemodules
Duurzame energie oplossingen

De twee gebouwen zijn
ontworpen door KAW
Architecten en hebben ronde
vormen, o.a. zichtbaar in de
ronde betonlateien.
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Uw partner in duurzame
energieoplossingen

Tijdswinst met prefab elektra
Aalbers Installatietechniek bv uit Nieuw-Buinen is op de Treslinglocatie in Groningen verantwoordelijk voor de E- en
W-installaties. Voor zowel het appartementencomplex als het Integraal KindCentrum. Beide gebouwen zijn gasloos
en worden uitgerust met een WKO-installatie.

“De bronnen zijn inmiddels geboord, wij verzorgen de binneninstallaties van de appartementen en de school”,

vertelt projectleider Marcel Duimering. “De appartementen worden voorzien van vloerverwarming en de scholen
krijgen daarnaast ook nog naverwarmers in de ventilatietoevoer.”
Integrale uitwerking

“Beide gebouwen worden gemoduleerd in BIM wat inmiddels de standaard is voor de werkprocessen van Aalbers.
Behalve dat er veel tijd in de voorbereiding gaat zitten is het grote voordeel dat alles integraal tot in detail
uitgewerkt is. Dit scheelt veel discussie, ad hoc beslissingen en faalkosten op de bouwplaats zelf.”
Just in time levering

“Behalve een mooi 3D model gaan wij hier een paar stappen verder, onze leverancier Rensa levert vanuit het
BIM-model de materialen en prefab installatiedelen just in time aan op de bouw. Een groot deel van de

werkzaamheden van de werkvoorbereider wordt op een efficiënte wijze door de leverancier overgenomen.”

Werken met prefab elektra
levert veel tijdswinst op.
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IKC Borgman Tresing • Groningen

Een impressie van het
appartementencomplex.

Een impressie van het
Integraal Kindcentrum.

Opdrachtgever
Openbaar Onderwijs Groep Groningen,
Groningen

Hoofdaannemer
Rottinghuis Aannemersbedrijf,
Groningen

Bouwprogramma
Integraal Kindcentrum en
appartementencomplex

Opdrachtgever
Woningcorporatie Nijestee, Groningen

Installateur
Aalbers Installatietechniek, Purmerend

Bouwperiode
Mei 2019 – oktober 2020

Architect
KAW Architecten, Groningen

Infrastructuur
KMK Infra, Een

Bruto vloeroppervlakte
3.200 m2

Constructeur
Bouwadviesbureau van der Ven BV,
Ridderkerk
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Afgraven, riolering en drainage
KMK Infra, een nieuwe naam met daarachter heel veel kennis en ervaring. Oprichter Johan Kemkers heeft al 30 jaar

ervaring met infrastructurele werkzaamheden: “Ik werk al 30 jaar in de weg- en waterbouw, vooral voor gemeenten
en provincies. De provincie Drenthe en diverse gemeenten in Drenthe en Groningen weten mij te vinden. Begin
2019 heb ik KMK Infra opgericht. Onder die naam hebben we het grondwerk voor IKC Borgman Tressing en het
naastgelegen appartementencomplex verzorgd.”

“In opdracht van Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf bv hebben we de bouwput uitgegraven, de riolering en drainage
aangelegd en het bouwterrein verhard. Wanneer de gebouwen bijna klaar zijn, komen we weer terug voor het

aanvullen van de grond, ter voorbereiding van de inrichting van het buitenterrein. Ik heb inmiddels 15 mensen in
dienst waarmee we uiteenlopende projecten verzorgen.”
Goed resultaat

“Van het aanleggen van een wildraster tot fietspaden en parkeerplaatsen en dus ook in de utiliteitsbouw voor het
woon- en bouwrijp maken van terreinen. Bij alles wat ik doe, heb ik respect voor de mensen met wie ik werk. Door

ieders belangen in de gaten te houden en toch binnen de kaders van het uit te voeren werk te blijven, komen we zo
soepel mogelijk tot een goed resultaat.”
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Hercuton

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

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

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

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

Kantoren

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

Conceptmatige nieuwbouw in spraakmakende
loft architectuur of traditionele opzet.

Mogelijkheden
De mogelijkheden met ons prefab
betonbouwconcept zijn oneindig!

Meer weten? hercuton.tevreden.nl

BEZOEK ONS:

BEL ONS:

MAIL ONS:

WEB:

Touwslager 2
5253 RK Nieuwkuijk

088 – 205 34 00

info@hercuton.jajo.com

www.hercuton.nl

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

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

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

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

