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Wij nemen met plezier 
alle social media uit handen 

zodat jij als ondernemer kunt 
focussen op wat je het liefste 

doet!

Vanuit onze online 
expertise én gebruik-
makend van onze 
achtergrond in de 
bouwsector denken we 
graag met je mee

- Dagelijkse posts
- Meer volgers
- Meer verkeer
- Elke maand evaluatie
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Intakegesprek
Optimalisatie social media account
1 post per week (per kanaal)
2 kanalen (Facebook & LinkedIn)
Monitoring reacties & volgers
Opmaak en plaatsing
1x 1/4 advertentie in Industriebouw

Standaard
Intakegesprek
Optimalisatie social media account
3 post per week (willekeurig)
3 kanalen (Facebook, LinkedIn & Instagram)
Monitoring reacties & volgers
Opmaak en plaatsing
2x 1/4 advertentie in Industriebouw

Premium
Intakegesprek
Optimalisatie social media account
5 post per week (willekeurig)
5 kanalen (Facebook, LinkedIn, Instagram 
& Twitter)
Monitoring reacties & volgers
Opmaak en plaatsing
Volledige overname van social media
2x 1/4 advertentie in Industriebouw

Basis
€ 199,-

€ 299,-

€ 399,-

Zichtbaar op ieder 
moment!

per maand

*

*

*

*Looptijd: één jaar

per maand

per maand

Door actief te zijn en te blijven, 
bereik je meer mensen en krijg 

je meer volgers.
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Beste lezers van Industriebouw,

De laatste tijd valt steeds vaker de term circulair 
bouwen in de projecten die we tegenkomen. 
Gedurende de bouw wordt waar mogelijk slim 
gebruik gemaakt van grondstoffen, producten en 
goederen waardoor deze idealiter oneindig 
hergebruikt kunnen worden. 

O.a. het distributiecentrum voor Sandvik Benelux in
Den Hoorn en het pand van BioPartner 5 te Leiden,
twee projecten die we deze maand aantreffen in het
vakblad, vormen een knap staaltje van circulair
bouwen. BioPartner 5 is tot op heden zelfs het
grootste project in Nederland waarbij gebruik is
gemaakt van een donor staalconstructie. Het laat
zien dat circulair bouwen geen utopie is; het is een
reële mogelijkheid als alle betrokkenen er het
voordeel van inzien en hun creativiteit de vrije loop
laten.

Maar natuurlijk kom je in deze editie nog veel meer 
mooie, inspirerende projecten tegen. Zo opende 
in Etten-Leur het ultramodern topsportcomplex 
ORS ZUIT de deuren na een bouwtijd van slechts 
maanden. Het gebouw beschikt over een 
uitschuifbaar dak dat in vier minuten open en dicht 
kan. Een technisch hoogstandje en absoluut uniek in 
de wereld. In Zaandam is de bouw van een 
hoogwaardige bulkopslag voor cacaobonen in volle 
gang. Dit gebeurt in opdracht van logistiek bedrijf 
Vollers. Het gehele proces in het innovatieve 
warehouse gaat geautomatiseerd verlopen, vanaf 
de aanvoer van de bonen met schepen tot aan het 
laden van de vrachtwagens. Voor de realisatie van 
Residence Rusthoff in Sassenheim werden klassieke 
details in een nieuw architectonisch jasje gestoken. 
Het appartementencomplex is ook nog eens heel 
duurzaam, daarmee is het een aanwinst voor de 
gemeente. 

Laat je inspireren, wij wensen jullie veel 
leesplezier toe!

Cock Penning
Industriebouw18
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Mark Minnema
Astrid Berkhout
Alet Roesink
Desiree Scheid
Frank Thooft
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Abonnementen
Abonnementsprijs  
11 nummers €60,00 
Los nummer € 8,50 
Proefabonnement  
4 nummers € 20,00 
(prijzen zijn exclusief btw)

Opzeggingen abonnement
Annuleringen abonnement 
schriftelijk en uitsluitend 
drie maanden voor afloop 
abonnementsperiode. Het 
abonnements geld dient bij 
vooruitbetaling te worden vol-
daan. Zie www.work4media.nl/ 
algemenevoorwaarden

Doelgroep
Directies en management van 
opdrachtgevende bedrijven 
vanuit de industriebouw, betrok-
ken ministeries en rijksdiensten, 
provinciale, gemeentelijke en 
andere betrokken overheden, 
architectenbureaus, advies- en 
ingenieursbureaus, aannemers 
en toeleveranciers.

14

196

74

4	 Residence	Rustthof
Sassenheim

18	 DC	Domino’s	Pizza
Nieuwegein

28	 Business	Boxx
Roosendaal

38	 Bulkopslag	Vollers
Zaandam

46	 Schoolgebouw	Wolfert	Lansing
Bergschenhoek

52	 DC	Kees	Smit
Almelo

66	 Tenniscentrum	ORS-Zuid	
Etten-Leur

74	 Kinepolis
Haarlem

82	 Hotel	Zeeuws	Licht
Dishoek

90	 Zwembad	Valkenhuizen
Arnhem

98	 Bedrijfsrapportage	den	Doorn	
Nieuwendijk

102	 WDP	Boland	
Bleiswijk

110	 Kruidentuin
Barendrecht

118	 Kop	van	Tuindorp	oost
Utrecht

128	 Gran	Partita
Amersfoort

136	 Bedrijfsrapportage	B&G	Hekwerken
Veldhoven

138	 Hikvision
Hoofddorp

148	 Fabriek	Wila
Lochem

156	 Bedrijfspand	de	Variabele
Nijmegen

162	 DC	Fource	Logistics
Berkel	en	Rodenrijs

170	 Logistiek	centrum	Lion	Metals
Ridderkerk

176	 DC	Harnaschpolder	
Den	Hoorn

184	 GS	van	den	Lijssel
Berkel	en	Rodenrijs

190	 Bedrijfspand	Erro	Beheer
Dordrecht

196	 BioPartners	5
Leiden

Vaktijdschrift over industriële en utilitaire bouwprojecten

Work4Media - ISSN: 2356-8978
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden 

verveelvoudigd, opgeslagen  in een geautomatiseerd gegevens-

bestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij 

 elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere 

manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Hoewel 

dit vaktijdschrift zorgvuldig en naar beste weten wordt samen-

gesteld, kan de uitgever niet instaan voor de juistheid of volledig-

heid van de informatie. uitgever en auteurs aanvaarden geen enkele 

aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het 

gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zij n op 

de in dit vaktijdschrift gegeven informatie. 



Residence Rusthoff • Sassenheim

De details van de oude bollenvilla 
werden teruggebracht in de 
nieuwe gevels, met veel rollagen, 
natuursteen sluitstenen en 
talloze togen.

Industriebouw • november 2020 • 4



Tekst: Daphne Doemges-Engelen
Foto’s: H&B BouwIB

Klassieke details in een 
architectonisch jasje 

Industriebouw • november 2020 • 5



Met een buurt die in eerste instantie niet zat te wachten op de 
nieuwbouw had H&B Bouw een lastige start bij Residence Rusthoff. Hoe 
anders kijkt men nu aan tegen het exclusieve pand in hartje Sassenheim! 
Harry Bakker, mede-eigenaar van H&B Bouw, vertelt over de hordes die 
genomen moesten worden om tot het succesvolle resultaat te komen.

De naam van het appartementencomplex

Eén belangrijke horde die H&B Bouw al 
direct bij het leggen van de fundering 
moest nemen, was omgaan met het feit 
dat de bouwlocatie zich middenin het 
centrum bevond. “Er was weinig 
werkruimte én opslag waardoor de 
logistieke aanvoer van materialen niet 
eenvoudig was. Al in de voorbereidende 
fase hebben we dit proberen te 
ondervangen door goed te plannen en 
veel gebruik te maken van prefab en een 
vaste torenkraan achter op het terrein.” 

Oude bollenvilla
Op de bouwlocatie stond voorheen een 
villa. “Het was officieel geen monument, 
maar zo voelde het voor de 
omwonenden wel. We kregen weliswaar 
een sloopvergunning van de gemeente, 
maar dat zette veel kwaad bloed in 
Sassenheim. Daardoor begonnen we al 

Residence Rusthoff zegt het al:

Optimaal ontspannen

met twintig nul achter. Daar hebben we 
zeker last van gehad, totdat mensen 
zagen hoe zorgvuldig wij de bouw 
aanpakten. De details van de oude 
bollenvilla werden door ons 
teruggebracht in de nieuwe gevels, met 
veel rollagen, natuursteen sluitstenen 
en talloze togen. Er zijn verschillende 
kleuren en steenformaten door elkaar 
heen gebruikt. Ook verwerkten we veel 
natuur- en hardsteen in het metselwerk, 
zoals voor de sluitstenen, waterslagen, 
afdekplaten en trappen. Alle klassieke 
details zijn in een nieuw architectonisch 
jasje gestoken. Nu is het een pareltje 
voor de gemeente en is de buurt er zelfs 
trots op.” 

Hoge GPR-score
Eén jaar na de startdatum werd de bouw 
opgeleverd. Het pand is niet alleen heel 

‘De entree doet 
denken aan een 

vijf-sterren hotel’

Residence Rusthoff • Sassenheim

Industriebouw • november 2020 • 6
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Het appartementencomplex 
is hoogwaardig en duurzaam 
gebouwd.

hoogwaardig gebouwd, maar ook 
duurzaam. “De gemeente had als doel 
om de GPR-score voor alle onderdelen - 
zoals energie, gezondheid, 
gebruikerskwaliteit en toekomstwaarde - 
zo hoog mogelijk te krijgen. Waar een 6,5 
gemiddeld is, scoort dit pand een 8. Alle 
appartementen zijn uitgerust met een 
warmtepomp voor cv en koeling, er is 
een terugwininstallatie voor de 

luchtcirculatie en er liggen 
zonnepanelen op het dak.” 

Trots
Tot slot is het appartementencomplex 
uitgerust met de nieuwste 
domotica-technieken en openen de 
bewoners hun deuren met een druppel 
toegangssysteem; handig én veilig. Voor 
H&B Bouw was ook dit project een 

uitdaging, maar uiteindelijk is het 
prachtig uitgepakt, stelt Bakker. “De 
entree, geheel uitgevoerd in marmer, 
doet denken aan een vijf-sterren hotel. 
Dat gevoel heb je als je door het pand 
loopt, maar ook als je het ziet van 
buitenaf. Het is een project waar we met 
recht trots op zijn.”

Industriebouw • november 2020 • 7



Samen met u zorgen wij 
ervoor dat uw droomproject 

werkelijkheid wordt

LUXE VILLABOUW | PROJECTONTWIKKELING 
 RENOVATIES | VERBOUWINGEN

Samen bouw?  www.hbbouw.nl

H&B Bouw BV
Rijksstraatweg 50

2171 AM Sassenheim

info@hbbouw.nl

Residence Rusthoff • Sassenheim

Authentieke details hebben 
een plek gekregen in het 
appartementencomplex.

Industriebouw • november 2020 • 8



Natuurlijk zijn 
loodgieters er om 

problemen te 
verhelpen.

De Jong & Haasnoot
Loodgieters B.V.

Scheepmakerstraat 3N
2222 AB Katwijk
Tel: 071-14034152

info@jhloodgieters.nl

Van fundering tot 
sedumdak
 

Residence Rusthoff is in alle opzichten een exclusief 
pand. De Jong & Haasnoot loodgietersbedrijf uit 
Katwijk was vanaf de fundering tot de laatste pan 
op het dak bij dit project betrokken. 

Het appartementencomplex in Sassenheim is 
hoogwaardig en duurzaam gebouwd. Zo heeft ieder 
van de twaalf appartementen een eigen 
warmtepomp. “Wij troffen met grondboringen 
voorbereidingen voor dit systeem, waarmee de 
warmte uit de grond wordt gebruikt”, vertelt Kees 
de Jong. “Het aanbrengen van de warmtepompen 
verzorgden we samen met één van onze partners. 
Ook zorgden we voor de warmte-terugwin-
behandeling, waterinstallaties, binnenriolering en 
het zinkwerk van de goten en hemelwaters. Tot slot 
deden we het dakwerk. Kortom: Het hele pakket!”

Dikkere laag isolatie
Voor het project leverde de specialist blank zink 0.8. 
“Dit is standaard, maar de dakisolatie was dat weer 
niet; hiervoor werd voor een dikkere laag 
dakisolatie gekozen dan normaal. Ook hebben we 
op één appartement een sedum dak aangebracht. 
Voor ons was het de eerste keer dat we een groen 
dak plaatsten, erg leuk om te doen.”

Industriebouw • november 2020 • 9
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Residence Rusthoff • Sassenheim

Dankzij het fijnlasproces 
zijn de lasnaden van de 
roestvrijstalen hekwerken 
van de balkons slechts 
subtiel zichtbaar.

Industriebouw • november 2020 • 10



Fijnlasproces 
draagt bij aan hoog 
afwerkingsniveau
 

De luxe uitstraling van Residence Rusthoff komt tot 
in de kleinste details tot uiting. Neem het laswerk van 
de roestvrijstalen hekwerken van de balkons. Door 
het fijnlasproces dat Metal Art toepaste, zijn de 
lasnaden slechts subtiel zichtbaar.

“Het constructiewerk, de roestvrijstalen leuningen en 
de hekwerken van de balkons werden allemaal door 
Metal Art uit Hazerswoude-dorp gemaakt én 
geplaatst. Eigenaar Arther van Dijke: “Wij tekenen 
al dit soort werk nauwkeurig zelf uit. Ik zeg altijd: 
‘Architecten moeten kunnen denken zonder rem’. 
Wij vertalen het ontwerp naar de praktijk. Door alles 
zelf te tekenen, hebben we in de hand dat wat we op 
papier beloven, ook praktisch goed uitvoerbaar is.” 
 
TIG-lassen
De staalconstructie die Metal Art voor Residence 
Rusthoff maakte en plaatste, betreft geen zichtwerk. 
De hekwerken van de balkons zijn in een later 
stadium geplaatst en springen natuurlijk wél in het 
oog. “Al het roestvrij staal voor deze hekken hebben 
we middels een fijnlasproces gemaakt. Warmte heeft 
veel invloed op roestvrij staal; het materiaal is heel 
gevoelig voor krimp en trek. Tijdens het lassen moet 
de warmte daarom evenredig worden verdeeld. 
TIG-lassen is een speciale lastechniek waarbij je zelf 
kunt bepalen hoeveel draad je toevoegt. Zo ontstaat 
een fijne lasnaad, die perfect bij Residence Rusthoff 
past vanwege het hoge afwerkingsniveau.” 

Industriebouw • november 2020 • 11
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Residence Rusthoff • Sassenheim

• Unieke Next Step Toplaag slijtvastheid klasse AC5
• Voor intensief gebruik in drukke verkeersruimtes
• Duurzaam gekozen grondsto�en en productieproces
• Onderhoudsarm, krasbestendig, veilig en bestand
   tegen vlekken
• Maatwerkproducten voor de zakelijke markt
• Antislip R10

Een Next Step trap
in uw kantoorpand

Meer weten? Neem vandaag nog contact op! 

Next Step BV          038 201 99 63
Productiestraat 2        info@next-step.nl
8263 BR Kampen       www.next-step.nl/zakelijk/

De trappenhuizen zijn slijtvast, 
kleurvast, antislip en ook nog 
eens mooi om te zien.

Industriebouw • november 2020 • 12



CNC uitgefreesde z-profielen maken 
trappenhuis exclusief
 

Slijtvast, kleurvast, antislip en ook nog eens mooi om te zien; de twee trappenhuizen van Residence Rusthoff 
werden door de professionals van Next Step Traprenovatie uit Kampen onder handen genomen. 

“We hebben één trede in de ruwbouw geplaatst om te laten zien dat het materiaal zeer slijtvast is”, begint 
Esmée Wagelaar van Next Step Traprenovatie. “Op een later moment in de bouw hebben we vervolgens alle 
treden gerenoveerd met z-profielen.”
 
HPL-toplaag
In het ene trappenhuis werd de kleur Noce Romantica gebruikt, het andere trappenhuis kreeg de kleur 
Sunday Oak. “De binnenplaat van de overzettreden is gemaakt van HDF. Hier overheen kwam een 
HPL-toplaag. High Pressured Laminate bestaat uit drie verschillende lagen; een basis die bestaat uit 
verschillende lagen kraftpapier, een decoratielaag en de bovenplaat. De slijtvaste toplaag (AC5) is uitermate 
geschikt voor intensief gebruik in drukke en veel belopen verkeerruimtes.” 

Speciale bomen
Ook de zijkanten van de trap kregen een speciale behandeling: “We hebben speciale bomen gemaakt in 
hetzelfde materiaal, die met de CNC zijn uitgefreesd en over de z-profielen zijn geplaatst. Deze bomen zijn 
uitgevoerd in zwart, wat bijdraagt aan de chique uitstraling.” Middels CNC de hoek uitfrezen voor de 
z-profielen is voor Next Step Traprenovatie geen standaardprocedure. “Voor de utiliteitsbouw en de zakelijke 
markt bieden we steeds vaker speciale maatwerkproducten. Zo ook voor Residence Rusthoff, waarvoor we 
weer samenwerkten met H&B Bouw.”

Industriebouw • november 2020 • 13
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Residence Rusthoff • Sassenheim

Kanaalstraat 10 | 1975 BE IJmuiden | 0255-527744
info@itgijmuiden.nl | www.itgijmuiden.nl

Van de verbouwing van een slaapkamer tot aan de totale 
begeleiding van een nieuwbouwhuis of bedrijfspand. 

ITG Bouw B.V. doet het allemaal. Nieuwbouw, afbouw, 
verbouw, opbouw, aanbouw of bouwbegeleiding.

Wij zijn de afbouwspecialisten!

Thermische isolatie in 
parkeergarage
 

De droge afbouw - wanden, plafonds en 
timmerwerk - van Residence Rusthoff was in handen 
van ITG Bouw. “Om tegemoet te komen aan de 
gestelde wensen en eisen van de architect en 
hoofdaannemer H&B Bouw zijn we al in het 
voortraject betrokken bij deze mooie opdracht”, 
aldus eigenaar Steven van der Stroom.

In de gangen van Residence Rusthoff plaatste ITG 
Bouw afgewerkte plafonds, waarbij rekening werd 
gehouden met zowel de akoestiek, esthetiek én 
praktische aspecten. “Zo hebben we ervoor gezorgd 
dat het plafond uitneembaar is, waardoor de 
techniek eronder toegankelijk blijft.”

Cradle to cradle
In de parkeergarage onder het gebouw koos ITG 
Bouw voor een brandwerende, akoestische maar 
vooral ook thermische isolatie tegen het betondek 
aan. Tot slot stelde het team cradle to cradle 
materialen voor, wat het duurzame karakter van het 
pand onderstreept. “Door alle technische aspecten 
begint ons werk al bij de calculatie en 
werkvoorbereiding.” 
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Designkleuren benadrukken hotelsfeer
 

Geen standaard RAL 9010 op de kozijnen, geen budgetbehang op de muren. “Als je de entree van Residence 
Rusthoff binnenstapt, denk je dat je in een hotel bent”, aldus Michael van Beelen van De Schilders uit 
Katwijk. 

“Voor de buitenkant van de kozijnen werd gekozen voor een klassieke basis in een romige kleur, 
gecombineerd met een wat lichtere kleur. Het andere schilderwerk binnen benadrukt de hotelsfeer, dankzij 
talloze designkleuren van een Engels merk. Zo zijn in de algemene ruimtes de deuren en plinten Ral 7021 
(zwartgrijs). In combinatie met de warme grijskleur op de wanden geeft dat een mooi effect. Ook de 
schilderijpanelen in de hal met behang erin vallen op”, aldus Van Beelen, die samen met André Hazenoot het 
bedrijf runt.
 
Renovlies
Voor de wanden werd renovlies gebruikt; een hoogwaardig glad glasvliesbehang dat naadloos op de wanden 
komt en scheur-overbruggend werkt. “Het is een duurzaam en sterk materiaal, dat voor een mooie 
uitstraling zorgt. Deze wanden zijn daarna afgewerkt met een hoogwaardige afneembare latex. Dit project 
is ook voor ons een mooi stukje werk.”

Rolklaver 11
2224 GS  Katwijk

info@deschildersuitkatwijk.nl
www.deschildersuitkatwijk.nl

MICHAEL VAN BEELEN
06 51 40 23 22

ANDRE HAZENOOT
06 10 29 87 66

De Schilders visit.indd   1 12-06-14   17:40
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Residence Rusthoff • Sassenheim

Bij binnenkomst geven de 
gigantische tegels met marmerprint 
geven bezoekers het luxueuze gevoel 
dat bij dit project hoort.

Waterjet snijdt tegels entree CNC op maat
 

De entree van Residence Rusthoff is het eerste dat mensen zien als ze binnenstappen. De gigantische tegels 
met marmerprint geven bezoekers het luxueuze gevoel dat bij dit project past. “We leverden slechts een kleine 
bijdrage aan Residence Rusthoff”, begint Eddie Donkers bescheiden. Zijn bedrijf, Eddie Donkers Tegelwerken uit 
Someren, richt zich op exclusief high-end tegelwerk. 

Zo ook voor de entree van dit project. “De vloertegel is 60 bij 60 en in die zin niet zo bijzonder, maar de wand-
tegels zijn dat wel. Het gaat om een book-matched patroon; een marmerprint die over alle tegels doorloopt. 
Hierdoor lijkt het alsof de wand uit één stuk marmer bestaat.” 

Digitaal inmeten
De tegels zijn maar liefst één bij drie meter. Alle voorbereidingen voor de klus werden in de eigen werkplaats 
getroffen. “Alles wordt digitaal ingemeten. Onze waterjet-machine snijdt vervolgens alles CNC op maat. 
Compleet met alle benodigde uitsparingen en de uitwendige hoeken in verstek gezet. Dat scheelt een hoop 
meetwerk en voorkomt onnodige fouten.” 
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EDDIE DONKERS TEGELWERKEN BV  •  KANAALSTRAAT 103B  •  5711 EG  SOMEREN  •  T 085 - 902 18 52  •  WWW.EDDIEDONKERS.NL

GRENSVERLEGGENDE PERFECTIE OP MAAT.

Opdrachtgever
Rusthoff ontwikkeling b.v., Voorhout

Architect
Van Egmond architecten, Noordwijk

Hoofdaannemer
H&B Bouw, Sassenheim

Fundering
De Jong & Haasnoot loodgietersbedrijf, 
Katwijk

Tegelwerken
Eddie Donkers Tegelwerken, Someren

Staalconstructie
Metal Art BV, Hazerswoude-Dorp

Trappenhuizen
Next Step Traprenovatie, Kampen

Schilderwerk
De Schilders uit Katwijk, Katwijk

Afbouw
ITG Bouw, IJmuiden

Bouwprogramma
Modern appartementencomplex 
Residence Rusthoff

Bouwperiode
Juli 2019 - augustus 2020

Door het hoge afwerkingsniveau doet het 
gebouw denken aan een vijf-sterren hotel.
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DC Domino’s Pizza • Nieuwegein

Het nieuwe hoofdkantoor is 
gevestigd op een perceel van 
circa 18.000 m2.
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Tekst: Astrid Berkhout
Foto’s: Willy Naessens NederlandIB

Domino’s Pizza realiseert 
nieuw hoofdkantoor 
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DC Domino’s Pizza • Nieuwegein

Terugkijkend was het bouwproces zeker niet standaard:

Het was geen vrijstaande kavel
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Het gaat goed met Domino’s 
Pizza Benelux. Op de oude 
locatie in Gorinchem groeide 
het hoofdkantoor van de 
restaurantketen uit z’n voegen. 
Om die reden is op bedrijvenpark 
Het Klooster in Nieuwegein, op 
een perceel van circa 18.000 m2, 
een nieuw pand gerealiseerd. De 
oplevering vond plaats in juni jl.

Willy Naessens Nederland, gespeciali-
seerd in bedrijfshuisvesting in prefab 
beton, trad in opdracht van 
vastgoedorganisatie Coffr op als 
hoofdaannemer. “Wij waren 
verantwoordelijk voor het realiseren van 
het prefab betonnen casco en het 
wind- en waterdicht maken”, vertelt 
projectleider Edwin van Boxtel. 
“Daarnaast hebben we de afbouw van 
zowel het warehouse als de kantoren 
verzorgd en het buitenterrein - inclusief 
parkeerplekken, hekwerken en poorten - 
ingericht. Groenewout B.V. heeft daar-
naast de invulling van de commisary in 
opdracht van Domino’s uitgevoerd. Het 
gebouw is uiteindelijk turnkey 
opgeleverd.” Het prefab beton is 
afkomstig uit eigen fabriek. “Ik durf te 
stellen dat we uniek zijn in de 
verankeringen die wij toepassen om de 
prefab elementen in elkaar te zetten”, 
vult uitvoerder Sjaak Batenburg aan. “We 
hebben sowieso heel het bouwproces in 
eigen hand. Ook bij Domino’s werkten 
we samen in een bouwteam. Daardoor 
zijn de lijnen kort en kunnen we snel 
schakelen.” 

Warehouse én productie omgeving
Omdat het vermoeden bestond dat de 
draagkracht van de grond onvoldoende 
was, is deze voorbelast voordat men 

‘Aan de ene kant had je bestaande bebouwing en aan de andere 
kant een sloot, dus we moesten van tevoren de bouwroute bepalen’

daadwerkelijk van start ging met de 
bouw. Daardoor zijn de zettingen binnen 
de perken gebleven. Het nieuwe pand is 
verdeeld over drie bouwlagen. “De 
begane grond omvat een bedrijfshal van 
ruim 8.000 m2”, vervolgt Batenburg. “Hier 
bevindt zich niet alleen een gekoeld 
warehouse voor de opslag van o.a. 
producten die naar de verschillende 
vestigingen in de Benelux worden 
gedistribueerd, maar ook een complete 
geconditioneerde productieomgeving 
waar halffabricaten als deegbollen 

worden gemaakt. Daarnaast worden alle 
kratten uit de winkels hier 
schoongemaakt.”

Leuk project met 
bijzondere 

omstandigheden
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UNIEKE INDUSTRIEBOUW IN PREFAB BETON

BELGIË                               FRANKRIJK | NEDERLAND | 

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.

www.willynaessens.nl

HEEFT U OOK BOUWPLANNEN? NEEM CONTACT MET ONS OP!

VAN CASCO TOT TURN-KEY OPLEVERING

DC Domino’s Pizza • Nieuwegein

In de bedrijfshal bevindt zich 
o.a. een gekoeld warehouse 
voor de opslag van producten.
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Vanuit het hoofdkantoor 
worden producten naar de 
verschillende vestigingen in 
de Benelux gedistribueerd.

Open, licht en warm
Op de eerste verdieping, met een 
oppervlakte van 3.000 m², bevindt zich 
het kantoor - inclusief professionele 
proefkeuken - en een mezzaninevloer. 
De tweede verdieping bestaat uit ruim 
1.000 m² kantoorruimte. “Dankzij de 
grote ramen, van vloer tot plafond, kun 
je vanuit de kantoren alle kanten 
opkijken”, aldus Van Boxtel. “Verder is 
ervoor gekozen de installaties 
grotendeels zichtbaar te monteren in het 
plafond. Wat mij betreft is de entree, met 
een stalen trap van 8 meter hoog in de 
betonnen kern, behoorlijk 
indrukwekkend. Evenals overigens de 
inpandige houten trap die leidt van de 
eerste naar de tweede verdieping. Die 
geeft het geheel een mooie, warme 
uitstraling.”

Stroomlijnen van drie bouwstromen 
Terugkijkend was het bouwproces 
volgens Batenburg zeker niet standaard: 
“Het was geen vrijstaande kavel. Aan de 
ene kant had je bestaande bebouwing 
en aan de andere kant een sloot, dus we 
moesten van tevoren de optimale 
bouwroute bepalen.” Om de strakke 

deadline te halen, moesten de 
installaties bovendien gelijktijdig met de 
bouw van het betonnen casco worden 
geplaatst én moesten ook nog eens de 
kantoren worden ingericht. “Het was 
een behoorlijke uitdaging om deze drie 
bouwstromen te stroomlijnen”, 
benadrukken beide mannen. “Het 

betekende veel puzzelen en ver 
vooruit denken.” Batenburg had hiervoor 
in de laatste fase intensief contact met 
Domino’s en de architect. “Uiteindelijk is 
het allemaal goed verlopen en was het 
pand, ondanks de coronacrisis, netjes op 
tijd klaar. Een leuk project met 
bijzondere omstandigheden!”
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Op de eerste en tweede 
verdieping bevinden 
zich kantoren, inclusief 
professionele proefkeuken.

DC Domino’s Pizza • Nieuwegein
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1.230 m2 aan 
aluminium vliesgevels
 

Het nieuwe hoofdkantoor van Domino’s Pizza 
Benelux heeft een moderne, strakke uitstraling. Dat 
is mede te danken aan de aluminium vliesgevels die 
zijn aangebracht door JM van Delft & zn uit Drunen. 
“Wij hebben in totaal 1.230 m2 aan kozijnen geplaatst 
op verschillende delen van het pand, waaronder ook 
de patio”, vertelt projectleider Mandy van Erp.

Aluminium vliesgevels zijn niet alleen mooi en 
lichtgewicht maar tevens water- en winterdicht. 
Daarnaast bieden ze thermische isolatie. Dankzij de 
grote raampartijen is er bovendien veel natuurlijke 
lichtinval in het pand. Alle reden dus om hiervoor te 
kiezen. “In september 2019 hebben wij de tekeningen 
gemaakt, in oktober 2019 zijn vervolgens de eerste 
vliesgevels geplaats en in januari 2020 waren wij 
klaar.”
 
Partnerschap
“Het bijzondere aan dit project was dat er zonwering 
in de vorm van lamellen moest komen aan de 
voorzijde van het pand. In de productie van de 
vliesgevels moesten wij hier dus meteen al rekening 
mee houden.”

JM van Delft & zn, gevelbouwer sinds 1907, heeft een 
hechte band met Willy Naessens Nederland. “Al sinds 
de oprichting van de Nederlandse tak van het 
aannemersbedrijf werken wij intensief met elkaar 
samen. Binnen onze eigen organisatie is er zelfs een 
apart team dat zich alleen bezighoudt met projecten 
van Willy Naessens Nederland. Zowel voor hen als 
voor ons werkt dat perfect!”

jmvandelft.nl
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De trappenhuizen zijn slijtvast, 
kleurvast, antislip en ook nog 
eens mooi om te zien.

DC Domino’s Pizza • Nieuwegein

‘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 

Opdrachtgever
Coffr, Amsterdam

Hoofdaannemer
Willy Naessens Nederland, Nieuwkuijk

Heiwerken
Plomp BV, Papekop

E- en W-insallaties
Den Doorn-Meijs BV, Nieuwendijk

Infra
Van Lijssel BV, Nuland

Hekwerken/poorten
Heras BV, Oirschot

Totaal afbouw
DAS BV, Waalwijk

Gevelbekleding
Hardeman van Harten BV, Lunteren

Dakbedekking
Primadak BV, Roosendaal

Vliesgevels
J.M. van Delft & zn, Drunen

Bouwprogramma
Productie- en distributiecentrum, 
inclusief kantoren

Bouwperiode
April 2019 - juni 2020

Bruto vloeroppervlakte
Totale kavel is 18.000 m2 
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De installaties zijn grotendeels 
zichtbaar gemonteerd in het
plafond, dit geeft het interieur een 
industriële uitstraling.
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Business Boxx • Roosendaal

Een bedrijfsverzamelgebouw    
met uitstraling    
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Tekst: Astrid Berkhout
Foto’s: Bouwbedrijf Jos Vrolijk BVIB

In het ontwerp is gekozen voor 
de kleuren antraciet en wit, in 
combinatie met houtaccenten.
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Business-Boxx focust zich in het 
bijzonder op het beschikbaar 
stellen van kantoor-, werkplaats- 
en/of opslagruimte voor zzp-ers 
en het MKB. Op Industrieterrein 
Majoppeveld I in Roosendaal 
liet het bedrijf 23 bedrijfsunits 
bouwen die speciaal gericht zijn 
op deze doelgroep, in grootte 
variërend van 37 tot 140 m2, plus 
een unit van 425 m2. “We hebben 
ons best gedaan om er weer iets 
bijzonders van te maken”, vertelt 
projectontwikkelaar Jacco Willard.

Business Boxx • Roosendaal

Nieuwbouw Business Boxx in Roosendaal

Vanwege de kleine bouwplaats was het een uitdaging

om de logistiek goed te regelen
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Willard houdt zich samen met Victor van 
Eijk al tien jaar bezig met het concept 
van Business-Boxx. “Vergelijkbare 
complexen hebben we tevens 
gerealiseerd in Breda, Bergen op Zoom 
en Dordrecht en er zullen er 
ongetwijfeld nog meer bij komen. Er zijn 
genoeg kleine ondernemers die behoefte 
hebben aan deze betaalbare units, van 
een webshop tot een keuken 
afbouwbedrijf. Inmiddels zijn dan ook 
alle units verkocht.” 

Met allure
“We zaten al in een vroeg stadium 
samen met Kraak Ontwerp- en 
Ingenieursbureau en de aannemer, Jos 
Vrolijk, om de tafel om te komen tot een 
goed ontwerp. Het moest meer dan een 
standaard blokkendoos worden. Dankzij 
de gekozen kleurstelling – antraciet en 
wit – in combinatie met de houten 
accenten is dat zeker gelukt. Ook de 
grote glazen pui aan de voorgevel geeft 
het een complex echt een smoel. Qua 
bouw was alles tot in de kleinste details 
top geregeld, de keuze voor Bouwbedrijf 
Jos Vrolijk was wat ons betreft een schot 
in de roos.”

Twee afzonderlijke gebouwen
Het complex bestaat feitelijk uit twee 
afzonderlijke gebouwen, ieder bestaande 
uit twee verdiepingen. Het grote gebouw 
(1.030 m2) omvat 13 units, waarvan de 
grootste - met een omvang van 425 m2 - 
gekocht is door de buurman voor 
uitbreiding van zijn onderneming. Het 
kleinere pand (550 m2) bevat 10 units. 
“In totaal zijn er 3 luxe kopunits met 
glazen pui, de rest van de units is 
bruikbaar voor uiteenlopende 
doeleinden”, vertelt Davy van Dalen, 
projectleider bij Bouwbedrijf Jos 

‘Het grote gebouw 
(1.030 m2) omvat 13 

units’

INDUSTRIEBOUW | AGRARISCHE BOUW | RENOVATIE

Industrieweg 25, 4762 AE Zevenbergen | www.josvrolijk.nl | 0168-820090

Vrolijk. “Gaandeweg het proces hebben 
we eventuele aanvullende wensen van 
de 17 kopers geïnventariseerd en deze 
vertaald richting de onderaannemers.”

Logistieke uitdaging
Qua constructie is gekozen voor een 
betonnen fundering (zonder palen), met 
hierop een staalconstructie, gevelmet-
selwerk en verder sandwichpanelen 
met een hoge isolatiewaarde. Het dak 
bestaat uit een stalen dakplaat, dakiso-
latie en pvc dakbedekking. Dankzij de 

lichtstraten op alle verdiepingen is er 
volop daglichttoetreding. Van Dalen: “De 
bouwplaats was heel klein vanwege de 
omringende bebouwing, dat maakte het 
een uitdaging om de logistiek goed te 
regelen. Materialen werden zo veel 
mogelijk just-in-time geleverd en indien 
nodig konden we materiaal opslaan 
op het dak of de parkeerplaats van de 
buurman. Ondanks wat vertraging als 
gevolg van de coronacrisis hebben we 
het complex ruim voor de oorspronkelijk 
beoogde einddatum kunnen opleveren.”
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Business Boxx • Roosendaal

Building Trust

Ontdek wat wij voor u 
kunnen betekenen!

www.profielnorm.nl
info@profielnorm.com
+31 (0)166 60 10 70

Profielnorm is een toonaangevende Europese fabrikant 
van entresolvloeren en koudgevormde staalprofielen. 

‘Zwevende’ 
entresolvloeren voor 
extra ruimte
 

Zestien bedrijfsunits van het complex van Business-
Boxx - met een omvang tussen de 20 en 40 m2 - 
beschikken over een stalen entresolvloer. 
Profielnorm heeft de constructie in de eigen fabriek 
in Tholen geproduceerd en ter plekke in 4 weken tijd 
gemonteerd. 

“We hebben alle werkzaamheden, van ontwerp tot 
montage, verzorgd”, vertelt Johan . “We beschikken 
over een uitgebreide engineering afdeling die iedere 
vloer tot in detail heeft uitwerkt in een 3D tekening. 
Uiteindelijk zijn de vloeren als een soort 
bouwpakket aangeleverd op de bouwplaats, waar 
ze vakkundig in elkaar zijn gezet.” Koudgevormde 
staalprofielen vormen als liggers de dragende kracht 
van de entresolvloer. “Normaal gesproken wordt 
de vloer ondersteund door stalen kolommen. In dit 
geval is het hele pakket echter opgehangen aan de 
gebouwkolommen. Dat heeft als voordeel voor 
kopers dat er onder de vloer veel vrije ruimte is waar 
ze gebruik van kunnen maken. Voor ons betekende 
het een extra uitdaging om de constructie goed en 
veilig vorm te geven. Het ontwerp is dan ook in 
intensief overleg met Bouwbedrijf Jos Vrolijk tot 
stand gekomen.”

Werktuigbouwkundige 
installaties op maat
 

Het complex van Business-Boxx is door DH Installaties 
voorzien van de nodige werktuigbouwkundige 
installaties. In mei is het bedrijf begonnen met het 
aanleggen van de centrale waterleiding en de 
riolering. In verschillende units zijn vervolgens 
toiletgroepen gemaakt en in sommigen zelfs een 
pantry keuken met boiler.

“In twee units met een kantoortuin op de 
verdiepingsvloer hebben we bovendien een lucht-lucht 
warmtepomp geïnstalleerd”, vertelt David den 
Hollander. “De kopers konden zelf aangeven wat voor 
extra voorzieningen ze aangebracht wilden hebben. 
Waar dat nog niet bekend was, hebben we voor de 
zekerheid de noodzakelijke voorbereidingen gedaan. 
Om de vaart erin te houden, hebben we in een soort 
treintje gewerkt, van de ene unit naar de andere.”

Traditioneel én duurzaam
DH Installaties heeft wel vaker vergelijkbare 
projecten gedaan. “In Roosendaal gaat het grotendeels 
om relatief traditionele installaties, maar in Zundert 
hebben we onlangs 18 bedrijfsunits voorzien van een 
aantal duurzame installaties. Het is altijd leuk als je in 
dat soort uitdagende projecten kunt laten zien wat je 
allemaal in huis hebt.”
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De bouwplaats was klein, 
wat zorgde voor een 
logistieke uitdaging.
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Business Boxx • Roosendaal
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T. +31 (0)599 619 000 ·  info@joriside.nl

Europese producent van dak- en gevelsystemen
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‘Er is volop aandacht voor de vormgeving’
 

Business-Boxx streefde naar een hoogwaardige uitstraling van de bedrijfsunits in Roosendaal. Mede om die 
reden is gekozen voor Joris Ide, één van de grootste fabrikanten van stalen dak- en gevelsystemen in Europa. 
Zij  produceerden en leverden niet alleen het staal dak maar ook de geïsoleerde, blind bevestigde 
gevelpanelen voor het pand. 

“We zijn echt een totaalleverancier”, vertelt Willem van Rootselaar van Joris Ide. “Van een standaard enkel 
stalen profiel tot een ‘high end’ gevel; we maken het allemaal. Tegenwoordig is er ook bij bedrijfspanden 
steeds meer aandacht voor esthetica, dat was ook bij Business-Boxx het geval. Ondernemingen willen zich 
onderscheiden met de uiterlijke vormgeving en wij denken graag mee hoe dit te realiseren is. De kunst is 
goed te luisteren naar de klant.” 

Mooi én duurzaam
“Voor Business-Box leverden we 1.600 m2 staal dak 158 profiel en JI Wall 1000VB 100 mm sandwichpanelen 
in drie verschillende - perfect op elkaar afgestemde - kleuren; 975 m2 HPS antraciet, 640 m2 HPS wit en 270 
m2 houtnerfstructuur. De geïsoleerde gevelpanelen (JI Wall 1000VB) zijn niet alleen mooi maar ook nog eens 
duurzaam. Ze hebben een schuimkern van PIR, zijn 100 mm dik en hebben een Rc-waarde van 4,5. Die hoge 
isolatiewaarde zorgt voor aanzienlijk minder energiekosten. Het eindresultaat mag er zijn, het ziet er super 
strak uit!”

Het pand beschikt over een grote 
glazen pui aan de voorgevel.
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Flexibiliteit in 
planning en uitvoering 
elektrotechnische 
installaties
 

vdBerg Electro uit Zevenbergen is verantwoordelijk 
voor de elektrotechnische installaties voor Business-
Boxx Roosendaal. Alle 33 bedrijfsunits zijn voorzien 
van LED verlichting, een meterkast en 
wandcontactdozen. Daarnaast konden de nieuwe 
eigenaren aangeven wat voor extra wensen zij 
hadden. 

“Dat laatste is meteen het lastigste van dit project”, 
vertelt eigenaar Paul van den Berg. “Het basisplan 
was vanaf het begin duidelijk maar pas in de loop 
der tijd zijn de aanvullende wensen van de kopers - 
denk aan een extra wandcontactdoos, een 
keukenblok of een aansluiting voor de vaatwasser 
- verder uitgekristalliseerd. Niet alle units waren im-
mers bij de start al verkocht. Dat vraagt om flexibili-
teit in de planning en in de uitvoering. Een klus van 
een maand wordt zo al gauw een klus van enkele 
maanden. Gelukkig kunnen we als relatief kleine 
onderneming snel schakelen.” 

Bedrijven én particulieren
vdBerg Electro is actief in zowel de woning- als de 
utiliteitsbouw. “We doen natuurlijk graag wat 
grotere projecten als deze, maar als 
‘dorpsinstallateur’ vergeten we ook onze 
particuliere klanten niet.”
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Business Boxx • Roosendaal

iijjzzeerrsstteerrkkee  ssttaaaallccoonnssttrruuccttiieess!!  
WWWWWW..SSTTAAAALLBBOOUUWWVVAANNBBEEEEKK..NNLL  

Stockholweg 21  |  3771 N J   | Barneveld 

Tel: 0342 - 219046  | e-mail info@staalbouwvanbeek.nl 

Staalbouw van Beek levert ijzersterke                      
staalconstructies. De staalconstructie vormt de       

basis van een bouwwerk en is dan ook van              
essentieel belang. Onze specialiteit ligt bij het         

vervaardigen van constructies 
voor bedrijfshallen en agrarische projecten.  

De ijzersterke, brandwerende 
staalconstructie in aanbouw.
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Opdrachtgever
Business Boxx BV, Bergen op Zoom

Architect
Kraak Ontwerp- en Ingenieursbureau, 
Steenbergen

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Jos Vrolijk, Zevenbergen

Staalconstructie
Staalbouw van Beek, Barneveld

Beplating
Joris Ide, Zwevezele (B)

E-installateur
Van den Berg Electro, Zevenbergen

Dakbedekking
Verhagen dakbedekkingen, Gameren

Verdiepingsvloeren
Profielnorm, Tholen

W-installateur
Den Hollander Installaties, Klundert

Overheaddeuren
De Meijer Deuren, Wernhout

Bouwprogramma
Bedrijfsverzamelgebouw, bestaande uit 
twee afzonderlijke gebouwen.

Bouwperiode
April 2020 - november 2020

Bruto vloeroppervlakte
1.580 m2 (verdeeld over twee 
gebouwen van 1.030 m2 en 550 m2) 

IJzersterke brandwerende staalconstructie als 
basis
 

Een ijzersterkte staalconstructie is de basis van ieder pand, zo ook dat van Business-Boxx. Staalbouw van 
Beek heeft deze staalconstructie vervaardigd in opdracht van aannemer Jos Vrolijk, met wie het bedrijf een 
vaste samenwerkingsrelatie heeft.  

“Zodra het plan er ligt, maken we berekeningen voor de benodigde sterkte van het staal en wordt de 
constructie - inclusief alle onderdelen zoals liggers, kolommen en balken - tot in detail uitgewerkt in Tekla”, 
vertelt Marien van den Nagel van Staalbouw van Beek. “Daardoor kunnen we het geheel ter plekke snel en 
efficiënt monteren. In dit geval is er sprake van verschillende business units die door elkaar worden 
gescheiden door middel van scheidingswanden. Om die reden konden we volstaan met een lichtere
constructie, bestaande uit circa 90 ton aan staal. Het zijn feitelijk afzonderlijke, kleine staalconstructies die 
samen één geheel vormen. Op die manier is de brandwerendheid ook gewaarborgd. De oppervlakte is verder 
gestraald en gespoten in RAL 7016, ook dat doen wij zelf.”

Gestaag groeien
Staalbouw van Beek bestaat in 2020 tien jaar. De jonge onderneming is gespecialiseerd in bedrijfshallen en 
agrarische panden. “De korte lijnen en de flexibiliteit van onze organisatie vormen onze grote kracht. Om die 
te waarborgen, willen we gecontroleerd groeien.”  

‘Het moest meer dan een standaard blokkendoos worden. Dankzij 
de gekozen kleurstelling in combinatie met hout is dat zeker gelukt’
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Bulkopslag Vollers • Zaandam

Bulkopslag cacao vergt 
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Tekst: Henk Wind
Foto’s: Bouwbedrijf VrolijkIB

Eind 2021 moet het warehouse 
er zo uit komen te zien; de 
bulkopslag beslaat 18.000 m2 en 
is 24 meter hoog.

engineering op topniveau 
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De bouw van een hoogwaardige bulkopslag voor cacaobonen in Zaandam vergde engineering op topniveau. 
De binnenwanden van de opslag zijn 10 meter hoog; de funderingspalen staan tussen de groutankers van de 
kade en de brandwerendheid van de gevel bedraagt 360 minuten. Bouwbedrijf Vrolijk uit Moerdijk bouwt het 
innovatieve warehouse in opdracht van logistiek bedrijf Vollers. 

De palen zijn niet geheid maar 
geboord om schade aan de kade 
te voorkomen.

Bulkopslag Vollers • Zaandam

Opdrachtgever
Vollers, Zaandam

Ontwerp
Pieters Bouwkunde, Amsterdam

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Vrolijk, Moerdijk

E- en W-Installaties
Barth Installatietechniek BV, 
‘s-Gravendeel

Betonconstructie
Loos Betonvloeren, Obdam

Staalconstructie
Bincx BV, Kootwijkerbroek

Bouwprogramma
Bulkopslag voor cacaobonen

Bouwperiode
Mei 2020 - december 2020

Brutovloeroppervlakte
Circa 18.000 m2 
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‘Tussen metershoge 
stekken’
 

In de betonconstructie van de cacao-opslag van 
Vollers combineert Loos Betonvloeren uit Obdam 
forse afmetingen met een zeer strakke 
maatvoering in vooral de stekken en een 
vlakheidsklasse 3 in de vloeren.

Loos Betonvloeren verzorgt het betonwerk van 
funderingen en vloeren inclusief bekisting en 
wapening. Bij het grote aantal poeren was vooral 
de hoge productiesnelheid van belang. Bij de 
verdere opbouw is het de maatvoering van de 
stekken die het uiterste vraagt. “Rondom elk 
opslagvak steken om de 150 mm stekken van 2,70 
meter hoog uit de vloer”, vertelt projectleider Ruud 
Out. “Die moeten straks precies gaan passen in 
de holle wanden. Maatvoerders helpen ons om ze 
heel exact te plaatsen.”

Vlakheidsklasse 3
Tussen die stekken werkt Loos Betonvloeren de 
vloervelden af in vlakheidsklasse 3. Dit gebeurt uit 
de hand, waarbij tijdens de stort continu gemeten 
en gelaserd wordt. De vloeren worden vervolgens 
gevlinderd. De vloeren steunen op HSP-palen. 
Om te zorgen dat de vloer daar daadwerkelijk op 
steunt, heeft Bouwbedrijf Vrolijk de ondergrond 
exact (circa 5 mm) gekilverd en de paalkoppen vrij 
gezogen. 
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Bulkopslag Vollers • Zaandam

Een bovenaanzicht van het 
complete terrein.
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‘Er zijn hoge eisen ten aanzien van brandwerendheid. Een 
brandoverslag kan wel tien dagen duren’

Vollers gaat in dit warehouse 
cacaobonen op- en overslaan voor de 
verwerkende industrie van Cargill. Het 
gehele proces gaat geautomatiseerd 
verlopen, vanaf de aanvoer van de bonen 
met schepen tot aan het laden van de 
vrachtwagens.

Holle wandelementen
De bulkopslag beslaat 18.000 m2 en is 
24 meter hoog. De opslag is een 
ontwerp van Pieters Bouwkunde, die ook 
de staalconstructie engineerde. 
Bouwbedrijf Vrolijk engineerde al het 
betonwerk, waaronder de fundering en 
de tien meter hoge wanden van de 
opslagcompartimenten. “Die 
moeten uiteraard een forse druk 
kunnen weerstaan”, vertelt projectleider 
Steffen Jansma van Bouwbedrijf Vrolijk. 
“We hebben ervoor gekozen om die te 
maken met hollewand-betonelementen 
van 10 meter hoog en 3,5 meter breed, 
die we na plaatsing vullen met beton. 
De elementen wegen 13 ton per stuk. We 
plaatsen ze op stekankers van 2,60 m 
hoog en rond 25 mm. Daarmee maken 
we een momentvaste verankering. De 
maatvoering is spannend want de 
stekken moeten precies in de holle delen 
van de wandelementen vallen en mogen 
de supporters daarin niet raken.”

Sonderingen
De plaatsing van deze wanden is niet 
de eerste spannende klus op dit werk. 
Die zat namelijk al in de fundering. Het 
gebouw staat pal langs de kade van het 
Noordzeekanaal. Deze kade wordt op 
zijn plaats gehouden met groutankers. 
De palen van de bulkopslag mochten 
die groutankers uiteraard niet raken. 
“Daarom hebben we eerst met een 
sonderingswagen de groutankers in 
kaart laten brengen. Die kan met een 
magnetisch veld staal detecteren tot 
in een omtrek van 1,5 meter rondom 
de sonderingsconus.” Op basis daarvan 
zijn in een 3D-model de posities van de 

funderingspalen bepaald. De palen zijn 
vervolgens niet geheid maar geboord om 
schade aan de kade te voorkomen. Ze 
zijn uitgevoerd als blijvende casingpalen 
om de horizontaalkrachten uit de kade 
op te kunnen vangen. De praktijk toonde 
daarbij aan dat de sonderingsploeg zijn 
werk goed gedaan had.

Kraanbelasting
In de bulkopslag komen grote en zware 
transportbanden en bovenloopkranen. 
Met name de remkrachten van de 
bovenloopkranen vormen een zware 
belasting voor de staalconstructie van 
het gebouw. In combinatie met de 

windbelasting in dit gebied aan het 
Noorzeekanaal resulteert dat er in dat 
voor de kolommen HEA800-profielen 
nodig waren. Voor de gevel van de 
bulkopslag is de keuze gevallen op 
cellenbeton. “Dat heeft te maken met de 
hoge eisen ten aanzien van 
brandwerendheid. Een brand in 
cacaobonen kan wel tien dagen duren. 
De gevel moet een weerstand tegen 
brandoverslag krijgen van 360 minuten. 
Met 170 mm cellenbeton kunnen we 
daaraan voldoen.” De bouw van de 
bulkopslag is op dit moment in volle 
gang. De bouwkundige oplevering zal 
eind volgend jaar plaatsvinden.

De vloer van (deel)gebouw 
C wordt gelegd.
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DAK & WAND
BEPLATING

STAALBOUW

PREFAB BETON

CASCOBOUW

De Bonkelaar 7  •  3774 SB  •  Kootwijkerbroek  •  info@bincx.nl

Bulkopslag Vollers • Zaandam

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

Kijk op www.barthinstallatietechniek.nl voor meer informatie.

2998-Barth-Advertenties-Installatietechniek.indd   1 26-11-18   16:07

Scan van de grondankers.
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Zware constructies en hoge wanden
 

In opdracht van Bouwbedrijf Vrolijk realiseert Bincx B.V. de hele bovenbouw van de cacao-opslag van Vollers. 
“Het is veel, het is groot en de holle wanden van 10 meter hoog en 3,5 meter breed voor de binnenwanden van de 
opslag maken het wel heel bijzonder”, zegt projectleider Brand van Rijn van Bincx.

Bincx engineert, produceert en monteert de gehele staalconstructie van het gebouw. Vanwege de twee 
kraanbanen in combinatie met een vrije overspanning van bijna 40 meter is dit een forse constructie, met 
kolommen van HEA800-profielen en grote vakwerkspanten in het dakvlak. Bincx prefabriceert de gehele 
staalconstructie en monteert die op locatie met boutverbindingen. Alleen de delen van de kraanbaanrails worden 
in het werk aan elkaar gelast. De hal krijgt een staaldak op 24 meter hoogte. Ook dat is voor de monteurs geen 
dagelijkse klus. De gevel bestaat uit 175 mm cellenbeton dat in het zicht blijft. 

Grote klus
Het leveren, plaatsen en storten van de holle wanden over stekken van 2,50 meter h.o.h. 150 mm, is het eerste
gedeelte van de grote klus die Bincx hier uitvoert. Dit is een precisiewerk waarvoor de maatvoering op de bouw 
van tevoren nauwkeurig wordt gecontroleerd. Vanwege het grote formaat en de gewenste milieuklasse betrekt 
Bincx de elementen van een leverancier in België. De wandelementen komen vooraf naar een depot bij het 
bouwterrein.

De hollewand-betonelementen 
worden geplaatst op stekankers 
van 2,60 m hoog en rond 25 mm.
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Schoolgebouw Wolfert Lansing • Bergschenhoek

Architect cepezed koos 
bewust voor dit modulaire 
systeem met herbruikbare 
betonelementen.
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Tekst: Desiree Scheid
Foto’s: Van Zanten BouwIB

Duurzaam schoolgebouw 
Wolfert Lansing 
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Het is niet het eerste schoolgebouw voor 
Van Zanten Bouw maar wel het duurzaamste. 
Projectleider Joost Kalis is verantwoordelijk 
voor de kavel van het bouwkundige deel van de 
nieuwbouw van Wolfert Lansing. “De bouwdirectie 
verdeelde het werk in drieën, W-installaties en 
Elektra zijn apart aanbesteed. Bij scholen begin ik 
bijna altijd met een bezuinigingsronde.” 

Wolfert Lansing is één van de duurzaamste scholen

Schoolgebouw Wolfert Lansing • Bergschenhoek

Het casco met betonstabiliteitsstructuur 
is in drie weken geplaatst.
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Het budget is vaak niet toereikend voor 
het gewenste eindbeeld. Het traject van 
een nieuwe school doorloopt vele jaren 
van wensen, besluiten, ontwerpen van 
architect en constructeur en de 
uiteindelijke aanbesteding. “Budgetten 
van vijf jaar terug krijgen geen 
opwaardering”, gaat Kalis verder. “Ik 
begeleidde dan ook de noodzakelijke 
besparingsronde. Alternatieven, zonder 
in te boeten aan kwaliteit. Dat was de 
doelstelling.”

Modulair systeem
“Het casco met betonstabiliteits-
structuur is in slechts drie weken 
geplaatst. Doordat de stalen 
bevestigingselementen in het modulaire 
betonsysteem van CD20-bouwsystemen 

zijn verwerkt, staat het op locatie snel 
in elkaar. Nadat heipalen, fundering en 
begane grondvloeren waren geplaatst, 
kwam de montageploeg in beeld.  Met 
slanke prefab betonkolommen van 20x20 
cm en grote vloerplaten van ook slechts 
20 cm dikte. Na het afstorten van de 
vloer voor stabiliteit werd doorgestapeld 
tot de dakverdieping. Het systeem is niet 
veel goedkoper, de snellere bouwtijd 
zorgt wel voor een aanzienlijke 
besparing.“ 

Duurzaamheid en WKO
Wolfert Lansing is een van de 
duurzaamste scholen, ondanks het 
gebruik van beton. Architect cepezed 
koos bewust voor dit modulaire systeem 
met herbruikbare betonelementen, 

gesteund door de duurzame insteek van 
Gemeente Lansingerland. “Naast WKO 
installaties en specifiek gebruik van 
elektra, ledverlichting en lucht-
behandelingskasten ligt straks 
natuurlijk ook het dak vol zonnepanelen. 
We proberen grote stappen te maken.” 
De weervaste cortenstalen borstwering 
versterkt na verloop van tijd het indus-
triële karakter van het pand. Vervanging 
door kostenvriendelijke aluminium-
platen gespoten in roestkleur was geen 
optie. De bruine verkleuring door het 
natuurlijke proces van oxideren geeft de 
gewenste levendigheid. Elke gevel krijgt 
door verschillende weersinvloeden een 
ander uiterlijk. Zo vangt de noordgevel 
uiteraard minder zon en gaat anders 
corroderen dan de zuidgevel.

De weervaste cortenstalen 
borstwering versterkt na verloop 
van tijd het industriële karakter 
van het pand.
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Schoolgebouw Wolfert Lansing • Bergschenhoek

De tribunetrap in het atrium 
vormt tevens een ontmoetingsplek 
waar leerlingen kunnen uitrusten.
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Opdrachtgever
Gemeente Lansingerland

Wolfert van Borselen Scholengroep,  
Bergschenhoek

Architect
Cepezed, Delft

Constructeur
IMd raadgevende ingenieurs, 
Rotterdam

Hoofdaannemer
Van Zanten Bouw BV, Vlaardingen

E-installateur
Van Dunschoten Elektrotechniek, 
Nijkerk

S- en W-installateur
Madern Techniek BV, Veenendaal

Bouwprogramma
Duurzaam schoolgebouw voor vmbo-
mavo-havo Wolfert Lansing 

Bouwperiode
Oktober 2019 – december 2020

Bruto vloeroppervlakte
Circa 5.400 m2  

Atrium met podiumtrap
De brandscheiding op elke verdieping 
bestaat uit glaspuien die een 
indrukwekkende blik bieden op het 
atrium. Zes grote lichtstraten In het dak 
brengen daglicht naar binnen. In het 
atrium staat een imposante podiumtrap. 
“De staalconstructie wordt afgetimmerd. 
We brengen houten balklagen aan die 
we bekleden en afwerken met hout en 

marmoleum. Deze tribunetrap voert naar 
de verdiepingen maar vormt tevens een 
ontmoetingsplek waar leerlingen 
kunnen uitrusten.”  

Bouwkundige planning op schema
Begin december staat de oplevering van 
het pand gepland. Inhuizing in de 
kerstvakantie en start onderwijs in 
januari. Bouwkundig gaat dat prima 

lukken. De proefopstelling van Van 
Zanten Bouw in de mock-up ruimte met 
sauswerk, vensterbanken en kabelgoten 
is al volledig goedgekeurd. Het blijft wel 
altijd spannend of ook de nutsbedrijven 
op tijd stroom en water leveren. We 
zetten natuurlijk liever geen 
noodaggregaten neer om onze 
installaties te kunnen aansluiten en 
testen.”

‘Het casco met betonstabiliteitsstructuur is in slechts drie weken 
geplaatst’

Zes grote lichtstraten in het dak 
brengen daglicht naar binnen.
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DC Kees Smit • Almelo

Enorm logistiek centrum voor 
Kees Smit Tuinmeubelen 
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Tekst: Bert Vooijs
Foto’s: Lowik BouwIB

Een impressie van 
het nieuwe pand.
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 Om service en kwaliteit optimaal te houden in een periode van sterke groei, besloot Kees Smit Tuinmeubelen 
een logistiek centrum te laten bouwen in Almelo. De projectopdracht ging naar Lowik Bouw.

Het is een van de grootste projecten in de geschiedenis

van Lowik Bouw; 30.000 m2 opslag en 1.800 m2 kantoor

DC Kees Smit • Almelo

Vanuit het logistiek centrum worden 
de twee ‘Experience Stores XXL’ in 
Almelo en Amersfoort bevoorraad.
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Toen de nu 36-jarige Henk Smit negen 
jaar geleden de leiding overnam van zijn 
vader – oprichter Kees Smit – 
besloot hij in te zetten op ‘experience’ en 
e-commerce. De ingeslagen weg leidde 
tot flinke groei. ‘Een rollercoaster’ noemt 
hij het: “Afgelopen zomer hadden we 450 
mensen aan het werk.” Vanuit het 
logistiek centrum worden de twee 
‘Experience Stores XXL’ in Almelo en 
Amersfoort bevoorraad. Daarnaast 
bedient het centrum de klanten van de 
Nederlandse, Belgische en Duitse 
webshop.

Grootste investering 
Kees Smit is specialist in tuinmeubelen. 
Het bedrijf levert tuinmeubelen uit 
voorraad.  Een landelijke speler, met 
twee in het oog springende Experience 
Stores XXL in het centraal gelegen 
Amersfoort en in Almelo, waar ook 
veel Duitse klanten komen. “Door de 
enorme groei ontstond behoefte aan een 
plek van waaruit we snelle levering en 
kwaliteit van service nog beter konden 
garanderen.” Vanaf volgend jaar gebeurt 
dat vanuit een immense nieuwe hal in 
Almelo: “Het is de grootste investering 
in de ruim 75 jaar dat het bedrijf bestaat. 
Hiermee doen we niet alleen onze 
medewerkers en klanten een plezier, ook 
voor onze samenwerkingspartners wordt 
alles een stuk comfortabeler.”

Verlanglijstje 
Arnold van der Meer, supply chain 
directeur bij Kees Smit, is 
verantwoordelijk voor het 
nieuwbouwproject. “We hebben eerst 
een verlanglijstje gemaakt. Wat willen 
we? Wat hebben we nodig om het 
servicelevel hoog te houden en de 
efficiency te vergroten? Uiteindelijk 
ontstond het plan dat er nu ligt. Samen 
met bouwmanagementbureau 
Kienhuis zijn we op zoek gegaan naar 
een betrouwbare aannemer. Drie partijen 

‘We hebben een verlanglijstje van gemaakt. Wat willen we? 
Uiteindelijk ontstond het plan wat er nu ligt ’

deden een aanbieding op basis van het 
‘verlanglijstje’. Lowik Bouw kwam boven 
drijven in de planpresentaties.”

Supertrots
Ook Jan Schuldink, sinds 2005 voor de 
volle 100% eigenaar van het in 1937 
opgerichte Lowik Bouw te Almelo, maakt 
met zijn bedrijf een periode van sterke 
groei door. De 75 medewerkers werken 
door heel Nederland aan utiliteitsbouw, 
retail voor grote namen in onder meer 
de supermarktwereld en bijvoorbeeld 

tankstations. De laatste vijftien jaar 
groeide de omzet van 15 naar 45 miljoen 
euro per jaar. Voor Schuldink is dit een 
geweldige opdracht, vertelt hij: “Dichtbij 
en één van de grootste projecten in de 
geschiedenis van Lowik Bouw. Het gaat 
om 30.000 (effectief 90.000) m2 opslag 
en twee keer 900 m2 kantoorruimte. In 
september 2020 zijn we begonnen met 
de uitvoering, in september 2021 hoopt 
Arnold in te huizen. Voor onszelf is dit 
natuurlijk een geweldige referentie!”
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DC Kees Smit • Almelo

Twentepoort Oost 29  7609 RG Almelo  
T  0546 - 455 100  E  info@kienhuis-bm.nl  W  www.kienhuis-bm.nl

Rendement 
door uitgekiend 
bouwmanagement

Als onafhankelijk bouwkundig ingenieursbureau 

behoort het gehele advies- en coördinatietraject 

omtrent een bouwproces tot ons takenpakket. 

In het totale bouwproces wilt u één aanspreekpunt. 

Iemand die uw zorg uit handen neemt, meedenkt 

èn het voor u regelt: de bouwmanager van 

Kienhuis Bouwmanagement.

KIEN19136_ADV_KIENHUIS_staand93x137mm_01.indd   1KIEN19136_ADV_KIENHUIS_staand93x137mm_01.indd   1 19-10-20   09:1719-10-20   09:17

Aannemer Niehof schikt zich vol overtuiging in 
dienende rol
Het beton voor onder meer de fundering van het logistiek centrum van Kees Smit in Almelo wordt gestort door 
aannemingsbedrijf Niehof uit het naburige Lattrop.  

Een oudoom van de huidige eigenaar-directeur Martin Niehof richtte het aannemingsbedrijf op in 1932. Later zette 
Martins vader de zaak voort. Martin is dus al de derde generatie Niehof die het bedrijf runt. In de loop der jaren is 
het bedrijf gegroeid naar een personeelsbestand van 95 eigen werknemers. Niehof b.v. werkt vooral in de regio. Voor 
een groot deel bestaat dat werk uit zelfstandig aannemen van projecten in de woning-, utiliteits- en stallenbouw. 
“Daarnaast fungeren we ook vaak - zo’n tien procent van het werk - als onderaannemer voor collega’s, omdat we een 
specialiteit hebben die niet iedereen heeft: Betonbouw.” 

Even wennen
Bij de bouw van het logistiek centrum van Kees Smit in Almelo verzorgt Niehof daarom het betonwerk van de hal, 
zoals de funderingsbalken en wat daar aan beton op komt. Dat gebeurt inderdaad in een dienende rol. “We zijn in 
oktober gestart. In het begin is die rol van onderaannemer soms even schakelen, maar we zijn het gewend. We doen 
dit al jaren voor diverse bouwbedrijven in de omgeving, van hele kleine tot hele grote. Met Lowik bouw is het de 
eerste keer, maar de samenwerking loopt heel goed.” 

Disseroltweg 52   Lattrop   niehofbv.nl
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V.l.n.r. Henk Smit (eigenaar/directeur 
Kees Smit Tuinmeubelen), Kees Smit 
(grondlegger Kees Smit Tuinmeubelen), 
Arnold van der Meer (supply chain 
directeur Kees Smit Tuinmeubelen) en 
Jan Schuldink (eigenaar Lowik Bouw).

Kees Smit Tuinmeubelen laat Kienhuis 
Bouwmanagement bouw van nieuw 
distributiecentrum begeleiden
Het nieuwe distributiecentrum van Kees Smit Tuinmeubelen komt er definitief. Op XL Businesspark in Almelo 
verrijst een imposant complex van meer dan 30.000 m2. Kienhuis Bouwmanagement is ingeschakeld voor het 
projectmanagement, kostenmanagement en bouwadvies. 

Van schetsen tot oplevering
Maarten ter Maat is projectleider namens Kienhuis Bouwmanagement en voorzitter bij de bouwvergaderingen. 
“Kienhuis werkte al eerder met Kees Smit samen,” vertelt Ter Maat. “En nu mogen we het complete 
bouwmanagement van dit omvangrijke project verzorgen. We zijn continu bij alle onderdelen betrokken, van de 
eerste schetsen tot de oplevering. Praten met alle betrokkenen. Het inventariseren van risico’s. En vervolgens de 
directie adviseren: ‘doen’ of ‘niet doen’. Goed geargumenteerd en passend binnen het budget.”

Volledig ontzorgen
Ter Maat: “We hebben Kees Smit van adviezen voorzien en inzichtelijk gemaakt wat er mogelijk, haalbaar en 
toegestaan is. Zo konden we de opdrachtgever volledig ontzorgen en de benodigde vergunningen op tijd regelen. 
Verder bewaken we de financiën van het project en doen we aanvullend tekenwerk. Met alle betrokken partijen 
worden duidelijke afspraken gemaakt, binnen budget en planning. Dat is altijd onze focus.” In deze eerste fase 
krijgen de accommodaties voor logistiek en kantoren gestalte. Recent ging de eerste paal de grond in. Het complex 
is medio 2021 gereed.
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Door de enorme groei ontstond bij Kees Smit 
behoefte aan een plek van waaruit ze snelle 
levering en kwaliteit van service nog beter 
konden garanderen.

Building Trust

Ontdek wat wij voor u 
kunnen betekenen!

www.profielnorm.nl
info@profielnorm.com
+31 (0)166 60 10 70

Profielnorm is een toonaangevende Europese fabrikant 
van entresolvloeren en koudgevormde staalprofielen. 
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Complete staalconstructie en 1.000 m2 
kanaalplaatvloer
 

Bij een groot project als het logistiek centrum van Kees Smit in Almelo komt heel wat staal kijken. Boma Staal uit 
Mariënberg kreeg opdracht dat te verzorgen.

“We hebben hier in de omgeving meer projecten samen met Lowik bouw gedaan”, vertelt mede-eigenaar/directeur 
Jan Altena. “Bijvoorbeeld Bolk Transport. We zijn trots op alles wat we mogen maken.” Voor Kees Smit produceert en 
monteert Boma de complete staalconstructie voor de hal van 30.000 m2 en leggen ze ongeveer 1.000 m2 
kanaalplaatvloer. “Dat is onze core business: Staalconstructies en (overwegend stalen) dak- en wandbeplating voor 
de industriële en agrarische sector. Om een totaalconcept aan te kunnen bieden verzorgt Boma Staal desgewenst 
ook het fundatiewerk.”  

Van ontwerp tot en met realisatie
Het oorspronkelijke Boma werd in 1968 opgericht als bedrijf in mechanisatie en staalbouw.  Boma Staal bestaat 
sinds 1995 in de huidige vorm, als zelfstandige BV. Er zijn ongeveer 70 mensen in dienst, van wie een deel zich 
bezighoudt met het ontwerpen van complete bedrijfsgebouwen. “Verder ondersteunen we waar mogelijk in het 
ontwerp- en vergunningentraject. We kunnen dus van ontwerp tot en met realisatie volop meepraten en 
meewerken.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UW FLEXIBELE  
PARTNER IN HET 

BOUWPROCES 

WWW.WIJCOTECHNICS.NL 
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dé specialisten in dak- en wan
dbeplating

D hardeman-vanharten.nl

‘Hiermee doen we niet alleen onze medewerkers en klanten een 
plezier, ook voor onze partners wordt alles een stuk comfortabeler’

Ook aan duurzaamheid is gedacht: Het 
pand krijgt o.a. een all-electric installatie 
voor verwarming.
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Timmerhuis Groep: 
Grondwerk, riolering 
en terreininrichting
 

Hoewel de naam anders doet vermoeden, houdt de 
Timmerhuis Groep uit Vriezenveen zich vooral bezig 
met aanneming van projecten in de grond-, weg- en 
waterbouw. De naam ontlenen ze aan de 
gebroeders Timmerhuis die het bedrijf in de jaren 
zeventig oprichtten. 

Timmerhuis werkt vooral in het Noordoosten van 
het land, aldus projectleider Sander Nuis: “Meestal 
binnen een uur van Almelo/Vriezenveen maar als 
een opdrachtgever het vraagt, gaan we natuurlijk 
verder weg.” Voor het logistiek centrum van Kees 
Smit is dat niet nodig. “Binnen tien minuten rijden 
hebben we op dit moment twee grote werken in 
uitvoering, waarvan Kees Smit er één is. Bijzonder, 
want je hebt niet elke week twee projecten naast 
elkaar met een gezamenlijke oppervlakte van 11 
hectare! We zijn met het grondwerk bezig en 
aansluitend volgt de buitenriolering. Aan het eind 
van het project verzorgen we de terreininrichting.” 
Bij de aanbesteding van het project zat het 
grondwerk van Timmerhuis bij hoofdaannemer 
Lowik al in de bieding. “Wij werken vaker samen; 
naar volle tevredenheid.”

Sterk in ontwikkeling en engineering
Bij de Timmerhuis Groep werken ongeveer vijftig 
mensen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een 
flexibele schil. Naast uitvoerend werk is de 
Timmerhuis Groep sterk in ontwikkeling en 
engineering. Het bedrijf is in het bezit van diverse 
certificaten waaronder duurzaamheidscertificaten 
als de CO2-prestatieladder trede 5 en ISO14001.

Industriebouw • november 2020 • 61

http://timmerhuisgroep.nl


DC Kees Smit • Almelo

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
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VARIOGATE.COM

WWW.VARIOGATE.COM
   Haagh Protection BV, NL

Info@haagh-protection.com

Er is volop natuurlijke lichtinval in de kantoren.
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Werktuigbouwkundige 
installaties met 
kwalitatieve 
meerwaarde
Engberink Technische Installaties uit Almelo verzorgt 
de werktuigbouwkundige installaties bij de bouw van 
het logistiek centrum voor Kees Smit Tuinmeubelen. 

“We maken de gehele duurzame all-electric, dus 
aardgasloze installatie voor verwarming almede 
de koelinstallatie, luchtbehandeling, 
hemelwaterafvoeren en dergelijke”, vertelt Arno 
Broekhuis. Hij omschrijft Engberink als ‘de 
huisinstallateur van Kees Smit’. De uitdaging bij dit 
project ligt volgens hem in de relatief korte 
bouwperiode waarbinnen de enorme hal moet 
worden neergezet. “We moeten vóór de 
zomervakantie opleveren en de eigenlijke bouw 
begint net. Er is dus heel veel te doen in iets meer dan 
een half jaar tijd.” Daarbij gaat het om het verzorgen 
van kwalitatief hoogwaardige installatietechniek, ook 
voor de kantoren. “Daar kun je straks de ene ruimte 
koelen, terwijl je de ruimte ernaast verwarmt.” 

Industrie- en utiliteitsbouw
Eigenaar/directeur Broekhuis volgde zijn vader op, die 
het in 1962 gestarte bedrijf overnam van oprichter 
Engberink. “Onze 60 medewerkers werken 
voornamelijk in de eigen regio. Onze specialiteit ligt 
bij industrie- en utiliteitsbouw.” Engberink heeft veel 
vaste, terugkerende opdrachtgevers. “Het is mooi 
terug te mogen komen omdat je eerder iets goeds 
hebt geleverd.” Ook met Lowik Bouw werkt Engberink 
vaker samen, meestal aan vergelijkbare projecten: 
Grote bedrijfshallen. “Onze klanten zijn niet per 
definitie op zoek naar de laagste prijs. Ze willen 
installaties met meerwaarde. Kwaliteit gaat voor.”

Technische innovaties
• Hoogwaardige Technische Installaties
• Innovatief en betrouwbaar
• Werkzaam in Oost-Nederland
• Industrie - Utiliteit

Hospitaalweg 2b
7607 TW Almelo

www.engberink.nl
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Opdrachtgever
Kees Smit Tuinmeubelen, Almelo/
Amersfoort

Architect
Pr8 Architecten, Almelo

Hoofdaannemer
Lowik Bouw, Almelo

Bouwmanagement
Kienhuis Bouwmanagement, Almelo

Hoofdconstructeur
Schreuders Bouwtechniek, Hengelo

E-installateur
Wijco Technics, Oldenzaal

W-installateur
Engberink Technische Installaties, 
Almelo

Grondwerk
Timmerhuis Groep, Vriezenveen

Staalconstructie
Boma Staal, Mariënberg

Sprinklerinstallatie
Aqua +, Goor

Beton
Aannemingsbedrijf Niehof, Lattrop

Gevelbeplating
Hardeman van Harten, Lunteren

Verdiepingsvloeren
Profielnorm, Tholen

Bouwprogramma
Nieuwbouw logistiek centrum en 
kantoren

Bouwperiode
September 2020 - juli 2021

Bruto vloeroppervlakte
30.000 m2 hal, 1.800 m2 kantoren

Uiteraard is ook gedacht aan een 
parkeerplaats voor medewerkers 
en bezoekers.
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Tenniscentrum ORS • Etten-Leur

Op de tweede verdieping 
bevinden zich o.a. de 
tennisbanen.
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Tekst: Astrid Berkhout
Foto’s: Thinking Steel Willemse Bouw

ORS Zuit in Etten-Leur 
Ultramodern topsportcomplex  

SLB
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Hans Remie werkt al zes jaar aan het plan om een 
tenniscomplex te realiseren aan het Trivium in Etten-
Leur. Thinking Steel Willemse Compleetbouw dacht maar 
al te graag met hem mee. In september opende ORS 
ZUIT na een bouwtijd van slechts 7 maanden de deuren. 
Het pand heeft een uniek ‘selling point’. Het dak kan 
namelijk per baan worden geopend, waardoor je het hele 
jaar in de open lucht kunt spelen. 

‘In totaal is in het pand 735 ton staal verwerkt,

De uitschuifbare dakconstructie, 
die in slechts vier minuten open 
en dicht kan, is uniek.

Tenniscentrum ORS • Etten-Leur

waaronder 50 beweegbare dak frames’
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‘Op de bovenste verdieping ervaar je pas echt hoe spectaculair 
het dak is’

“Remie benaderde ons jaren geleden al 
met de vraag hoe je zo’n dak zou kunnen 
maken”, vertelt Frans van Ierland van 
Thinking Steel Willemse Compleetbouw. 
“Dat is nog niet zo makkelijk dus op een 
gegeven moment heeft hij het idee even 
in de ijskast gezet. Eind 2019 klopte hij 
weer bij ons aan en wilde hij het 
tenniscomplex in rap tempo alsnog 
bouwen.”

Combinatie van voorzieningen
Het sportcomplex beslaat drie 
verdiepingen. Op de begane grond 
bevinden zich een kinderopvang en BSO 
en op de eerste verdieping een 
horecavoorziening, vergaderruimtes en 
zes bowlingbanen. De tweede 
verdieping is gereserveerd voor vier 
hardcourt tennisbanen, vier 
squashbanen, fysieke trainingsruimte 
en fysiotherapie. “De vijf gravel 
tennisbanen en vier padelbanen liggen 
op de bovenste verdieping, op twaalf 
meter hoogte, onder een uitschuifbaar 
dak dat in slechts vier minuten open en 
dicht kan.” Dit systeem is absoluut uniek 
in de wereld, de naam ORS-ZUIT staat 
dan ook voor Open Roof Systems – Zeker 
Uniek In Tennis. 

Proefopstelling
“In de stalen dakconstructie is 7.200 m² 
aan kanaalplaatvloeren (ruim 3.000 ton) 
van 500 mm dik met 17 meter 
overspanning verwerkt, noodzakelijk 
om het gewicht van de constructie te 
kunnen dragen. Daarvoor waren ook 
circa 150 stuks funderingspalen met een 
doorsnede van 40 cm en een lengte van 
16 meter nodig, evenals 900 m³ beton 
voor de fundatie en begane grondvloer. 
In totaal is in het pand circa 735 ton staal 
verwerkt, waaronder 50 beweegbare dak 
frames (120 ton). Het dak - met een 
oppervlakte van 4.650 m² - bestaat 
feitelijk uit verschillende 
componenten die over elkaar heen 

schuiven. Van tevoren hadden we een 
proefopstelling gemaakt om op kleine 
schaal uit te proberen of alles naar 
behoren functioneerde. Dat gaf ons een 
geruster gevoel dat het op ware grootte 
ook zou werken.”

Bouwproject met hindernissen
“Door de bijzondere constructie is het 
een heel apart gebouw om te zien. Op de 
bovenste verdieping ervaar je pas echt 

hoe spectaculair het dak is.” Niet alleen 
vanwege de technische 
uitdagingen maar ook vanwege de 
tijdsdruk én de coronacrisis die 
tussendoor kwam, was het een 
bouwproject met hindernissen. “We 
hebben met z’n allen keihard gewerkt 
om het tijdig af te ronden en we zijn 
trots op het eindresultaat. We hopen op 
een mooie spin-off, in binnen- én 
buitenland!”
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Tenniscentrum ORS • Etten-Leur

Zorgeloos bouwen met een extreem lage milieuimpact?

Dat is bouwen met de wetenschap dat uw 

sandwichpanelen 100% circulair zijn.

100% CIRCULAIRE

 

SANDWICHPANEEL

ONTDEK HET EERSTE

falkbouwsystemen.nl/cradlecore

100% recyclebare 
sandwichpanelen
 

Bij sportcomplex ORS ZUIT is voor de gevels 
gebruik gemaakt van sandwichpanelen van FALK 
Bouwsystemen uit Ede. Het unieke van deze 
panelen is dat ze voor de volle 100% te recyclen 
zijn. 

“We produceren hoogwaardige en circulaire 
sandwichpanelen voor gevel en dak, meer dan 
100.000 m2 per week”, vertelt Arjan Mark den 
Boer. “Bij ORS ZUIT zijn onze sandwichpanelen 
gebruikt als Carrier Panelen, waarbij aluminium 
composiet cassettes of andere accessoires op de 
sandwichpanelen kunnen worden gemonteerd. 
De gevels zijn tegenwoordig ook leverbaar in een 
uitvoering die beschikt over de brandeis EI60. 
Steenwolpanelen zijn dan niet meer nodig voor 
het behalen van de brandwerendheidseis.”

Wereldprimeur
Het is een absolute wereldprimeur dat FALK met 
zusterbedrijf INSUS de eerste fabrikant ter wereld 
is die zijn sandwichpanelen met CradleCore® voor 
100% kan recyclen. “Met een terugkoop- of 
terugnamegarantie worden panelen na 40 jaar 
weer teruggenomen of na 25 jaar weer 
teruggekocht. We danken Thinking Steel en 
architect Quadrant, een voorloper in de circulaire 
economie, voor de mooie samenwerking!” 
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Deze artist impression geeft een 
indruk van het ontwerp; het dak 
bestaat feitelijk uit verschillende 
componenten die over elkaar heen 
schuiven.
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jmvandelft.nl

Tenniscentrum ORS • Etten-Leur

Vanwege de technische 
uitdagingen, de tijdsdruk én 
de coronacrisis was het een 
bouwproject met hindernissen.
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Opdrachtgever
Remie Beheer BV, Breda

Architect
Quadrant Architecten, Zevenbergen

Adviseur
Verplak Ingenieurs, Oss

Hoofdaannemer
Thinking Steel Willemse Compleet 
bouw, Gilze

E-installateur
Bink Elektro BV, Sprundel

W-installateur
Van den Broek Installatie BV, Etten-Leur

Buitengevel
Falk Bouwsystemen BV, Ede

Puien buitengevel
JM van Delft & Zn, Drunen

Betonwerken
HB Betonwerken, Dodewaard

Staalbouw
Willemse Staalconstructies BV, Gilze

Bouwprogramma
Sportcomplex (drie verdiepingen)

Bouwperiode
Januari 2020 - september 2020

Brutovloeroppervlakte
Circa 7.200 m2 

‘Door de bijzondere constructie is het een heel apart gebouw 
om te zien’

Voor de gevels is gebruik gemaakt van 
100% recyclebare sandwichpanelen.
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Kinepolis • Haarlem

‘Een geslaagd BIM-project’      
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Tekst: Jan Smit
Foto’s: Bouwbedrijf Vrolijk

De nieuwe Kinepolis-bios maakt 
deel uit van het Floriablok in 
Centrum Schalkwijk.

SLB
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Begin oktober heeft Bouwbedrijf Vrolijk voor Kinepolis een nieuwe bioscoop opgeleverd in Haarlem. Een 
moderne cinema ontworpen door Snelder Architecten met 937 zitplaatsen verdeeld over zes zalen, waarvan 
er drie zijn uitgerust met 3D en één met Laser ULTRA, een unieke combinatie van een 4K-laserprojector en 
spectaculair Dolby Atmos-geluid. Steffan Jansma, projectleider namens Vrolijk, kijkt er met een positief gevoel 
op terug. “Het was een geslaagd BIM-project zonder noemenswaardige verrassingen.”

De nieuwe Kinepolis-bios maakt deel 
uit van het Floriablok in Centrum 
Schalkwijk. Dit is een volledig vernieuwd 
project met verder onder meer 156 
appartementen, 6.500 m2 commerciële 
ruimte en een bovengrondse 
parkeergarage met 600 parkeerplaatsen. 
Vrolijk tekende voor de bouw van de 
bioscoop, BAM voor de rest van het 
project. Beide hoofdaannemers 
hadden een gezamenlijke bouwplaats. 
Die samenwerking verliep uitstekend, 
aldus Jansma.

‘Wij staan in de markt vooral bekend als bouwer van logistieke 
panden. Maar we proberen daarin wat meer te variëren’

Kinepolis • Haarlem

Laserprojectie
Behalve de installatie van de stoelen en 
de stoffering heeft Vrolijk alles 
gebouwd en/of aangestuurd. Ook de door 
de directie ingebrachte armaturen zijn 
onder auspiciën van het 
bouwbedrijf door Barth 
Installatietechniek gemonteerd. Deze 
totaalinstallateur uit het Zuid-Hollandse 
’s-Gravendeel verrichtte in Haarlem 
zowel het w-, als het e- en s-
installatiewerk. In de nieuwe bioscoop 
ligt de lat hoog wat betreft de 

audio- en videokwaliteit. Alle zalen 
hebben laserprojectie, drie zijn er 
voorzien van een 3D-installatie en één 
van Laser ULTRA, een unieke combinatie 
van een 4K-laserprojector en 
spectaculair Dolby Atmos-geluid.  

Akoestiek en geluidsisolatie
Ook aan de akoestiek en de 
geluidsisolatie is veel aandacht besteed. 
“Een adviesbureau heeft onze uitwerking 
van hun plannen tijdens de bouw door 
middel van proefopstellingen steeds 

De entree van de bioscoop.
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De ultramoderne bioscoop 
beschikt over zes zalen.
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De zalen zijn voorzien 
van laserprojectie.

Kinepolis • Haarlem
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gemeten. Zo zagen we gaande de rit 
voortdurend of we nog aan de 
kwaliteitsborging voldeden.” Voor de 
geluidsisolatie zorgde de betonbouw 
voor voldoende massa. De 
tussenwanden zijn vervaardigd van 
isolatiemateriaal, gips en blikwerk. “Een 
geslaagd BIM-project zonder 
noemenswaardige verrassingen,” zo 
omschrijft Jansma de bouw van de 
cinema. Door met behulp van BIM te 
bouwen was het onder meer mogelijk al 
het kanaalwerk tegelijk met de 
betonstructuur in productie te nemen. 
Daardoor waren er later geen 
aanpassingen meer nodig.  

‘Het was een geslaagd 
BIM-project zonder 
noemenswaardige 

verrassingen’

Het smaakt naar meer
De cinema in Haarlem is na die in Breda 
de tweede die het bouwbedrijf uit 
Moerdijk voor Kinepolis heeft gerea-
liseerd. Dat smaakt naar meer, meent 
Jansma. “Wij staan in de markt vooral 
bekend als bouwer van logistieke pan-
den. Maar we proberen daarin wat meer 
te variëren. Dat lukt goed. In Etten-Leur 
zijn we bijvoorbeeld bezig met de bouw 
van cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer. 

Dat krijgt onder meer een bibliotheek, 
een multifunctionele zaal en een dans- 
en muziekschool. In de voorselectie van 
dit werk heeft de eerder gebouwde bio-
scoop een belangrijke rol gespeeld.”

Audio- en videokwaliteit 
van het hoogste niveau
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Totaalconcept voor de 
droge afbouw
 

Zowel alle binnenkozijnen en -deuren als de 
raamkozijnen en het glas van de projectorruimtes van 
de nieuwe Kinepolis-bioscoop in Haarlem zijn 
geleverd en gemonteerd door Knockx Utility Frames 
& Doors uit Drunen. De ongeveer 80 deuren die 
Knockx in Haarlem heeft afgehangen, hebben 
meerdere gecombineerde eisen. Ze zijn niet alleen 
brand- maar ook geluidswerend. 

Kinepolis is niet de enige opdrachtgever die op dit 
gebied de lat hoog legt, weet directeur en eigenaar 
Marcel van der Lee. “De wensen en het Bouwbesluit 
voor de afbouw worden steeds complexer. Onze 
klanten kunnen daar niet omheen.” 
 
Diverse branches
Knockx is gespecialiseerd in totaalconcepten van 
binnenelementen voor de droge afbouw. 
“Aanvankelijk vooral voor de retail en utiliteitsbouw. 
Nog steeds zijn we daarin volop actief. We leveren 
bijvoorbeeld totaalconcepten voor diverse 
supermarktketens, winkels en fastfoodrestaurants, 
maar inmiddels ook voor tal van andere branches 
zoals distributiecentra, artsenpraktijken en 
bioscopen.” 

Totaalconcept
Door voor klanten het totale concept aan te bieden, 
kiezen die opdrachtgevers graag voor Knockx, meent 
de directeur. “We doen alles voor hen, van de 
ontwikkeling tot en met de nazorg. Dat stellen ze op 
prijs.” Dit laatste geldt zeker voor Kinepolis. Na Breda 
en Haarlem heeft de bioscoopexploitant ook de 
binnenelementen van de nieuwe cinema in 
Leidschendam aan het Brabantse bedrijf gegund.

Thomas Edisonweg 22 | 5151 DJ Drunen | 
0416-376879 | info@knockx.nl

Wij zijn gespecialiseerd 
in complete concepten 

van kozijnen met deuren 
en al de toebehoren.

Kinepolis • Haarlem
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Alle ruimtes zien er piekfijn uit.

Opdrachtgever
Kinepolis, Haarlem

Bouwmanagement
Risto BV, Oosterhout

Architect
Snelder Architecten, Amsterdam

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Vrolijk BV, Moerdijk

Installateur
Barth Installatietechniek, ‘s-Gravendeel

Afbouw
Knockx Utility Frames & Doors, Drunen

Bouwprogramma
Bioscoop Kinepolis met totaal 934 
stoelen verdeeld over zes zalen

Bouwperiode
Oktober 2019 - december 2020

Bruto vloeroppervlakte
Cicra 3.800 m2 
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Hotel Zeeuws Licht • Dishoek

Hotel pal achter de duinen  
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Tekst: Mark Minnema
Foto’s: Scherp ! Fotografie

Mede dankzij de ligging en de 
mooie vormgeving wordt hotel 
Zeeuws Licht ongetwijfeld een 
heerlijke plek om te vertoeven.

SLB
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Er waren uitdagingen in het voortraject, waaronder

Hotel Zeeuws Licht • Dishoek

de beschermde status van de vleermuizen

Speciaal voor de vleermuizen zijn 
rondom ‘vleermuishotels’ op palen 
geplaatst.
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Pal achter de duinen op Walcheren bouwt Fraanje het fraai gelegen hotel Zeeuws Licht. De oplevering en 
opening van het viersterren plus hotel staat gepland voor komend voorjaar.

Het in Dishoek-Koudekerke gelegen 
hotel komt in de plaats van een 
voorganger, De Wijde Landen, dat is 
gesloopt. Zeeuws Licht is een eigen 
ontwikkeling van Zeeuwse Projectbouw-
mij Fraanje (ZPF) in samenwerking met 
exploitant Kloeg Modderkolk Beheer, 
Team Concepts en De Pagter Beheer II. 
Fraanje bouwt het project met dezelfde 
partners waarmee in Westkapelle hotel 
Kaap West werd gerealiseerd. “Dat werkt 
fijn”, zegt projectleider Joost Polderdijk 
van Fraanje. “Je weet wat je aan elkaar 
hebt en komt samen tot een mooi 
concept. En als het, zoals in dit geval, in 
snel tempo ontwikkeld moet worden, 
lukt dat ook.”

De uitdagingen
Zeeuw Licht bestaat uit 3 gebouwen met 
in totaal 69 hotelsuites en -appartemen-
ten. Het hoofdgebouw, eigendom van 

exploitant Kloeg, heeft een restaurant en 
telt op de eerste en tweede verdieping 
25 tweepersoons- en 2 vierpersoons-
suites. Een tweede gebouw bevat 26 
hotelappartementen en 4 studio’s voor 
de particuliere verkoop. Het derde 
gebouw, eigendom van De Pagter Beheer, 
bestaat uit 3 lagen met voornamelijk 
vierpersoonshotelappartementen. De 
gebouwen moesten binnen de contouren 
van het vroegere hotel blijven en dat was 
best een puzzel, vertelt Polderdijk. Er 
waren meer uitdagingen in het 
voortraject, zoals de beschermde status 
van de vleermuizen die in het oude hotel 
woonden. Voor hen zijn rondom 
‘vleermuishotels’ op palen geplaatst. 

Hoge kwaliteit
Het materiaalgebruik is vertrouwd, 
met muren van kalkzandsteen, prefab 
betonnen balkons, wanden en daken van 

houtskeletbouw die bekleed zijn met een 
combinatie van zink en leisteen. De 
kwaliteit van de appartementen is – 
zeker voor een hotel - hoog. “We hebben 
veel aandacht besteed aan 
geluidsdichtheid en zijn veel verder 
gegaan dan de normen voor hotels; 
zwaardere wanden, aandacht voor 
aansluitingen en een valdorpel in 
toegangsdeuren waardoor je minder 
naden hebt.” Zoiets lukt, vertelt 
Polderdijk, omdat ze vanuit het 
bouwbedrijf vanaf het begin meekeken 
met de uitwerking en detaillering van de 
plannen. ,,Dan kom je tot mooie dingen 
en het loont in de uitvoering. Alle 
partijen hebben een steentje 
bijgedragen. De exploitant zegt wel: ‘Ik 
wil net iets meer bieden dan de klant 
verwacht’. Vind ik een mooie uitspraak, 
dat is hoe de partners er in staan.” 

De gebouwen moesten binnen de 
contouren van het vroegere hotel 
blijven.
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Hotel Zeeuws Licht • Dishoek

Kwaliteit is onze basis

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

• Utiliteitsbouw
• (projectmatige) Woningbouw 
• Service & onderhoud
• Verbouw & restylen
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- Constructie berekeningen

- Bouwkundig tekenwerk

- EPG-/ BENG berekeningen

- Bouwkundig advies

- Funderingsadvies

De Padweie 18
4353 RW  SEROOSKERKE (W) : www.contek-serooskerke.nlInternet

C  ntek
advies en tekenburo voor de bouw

serooskerke

- 3D visualisatie 

- Bouwfysica berekeningen

- Vergunning aanvraag

Adres : : +31 (0)118 - 594195
: info@contek-serooskerke.nl

TEL
E-mail

‘Als constructeur 
kijken we graag vanaf 
het begin mee’
 

Contek berekende voor hotel Zeeuws Licht alle 
constructies, van het staal en de houtskeletbouw tot 
de niet-prefab betonconstructies en funderingspalen. 
Ook de bouwbesluitberekeningen werden gemaakt 
door het bouwkundig advies- en tekenbureau uit 
Serooskerke. 

Voor Contek is het een bijzonder project; er komen 
veel verschillende constructies in samen en de vorm 
van het gebouw is niet standaard, vertelt 
constructeur Ruben Baaijens. “Dat geeft 
constructieve uitdagingen, van ondersteuning van 
vloeren tot speciale staalconstructies.” Baaijens 
noemt het een voorbeeldproject van hoe je samen 
tot een goed architectonisch en constructief ontwerp 
komt. Meteen waren ze met architect en aannemer 
betrokken bij de BIM-fase, de digitale voorbereiding. 
“Wekelijks keken we in het BIM-model mee naar 
details en uitdagingen. Voor een groot project als dit 
werkt dat goed. In het digitale BIM-model haal je er 
al heel wat zaken uit die je in 2D niet gezien had. Als 
constructeur kijken we graag vanaf het begin mee. 
Het is zo jammer als je achteraf moet zeggen dat iets 
niet kan.” 
 
Teamwerk
Met een hecht team van vijf medewerkers bestrijkt 
Contek een breed gebied, ze berekenen en tekenen 
zowat alles wat met de bouw te maken heeft. 
“Architecten en aannemers kunnen alles bij ons 
neerleggen. Tegenwoordig is dat vrij uniek, veel 
bureaus zijn gespecialiseerd in één onderdeel. Wij 
kunnen in een bouwvergadering over veel aspecten 
meepraten. Er hoeft minder gecoördineerd te worden. 
Daarom is dit een goede combinatie.” 
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Turnkey

Het is een turnkey project. Fraanje realiseert het inclusief gebouw- en 
tuininrichting. “We verzorgen onder andere ook de bedden, gordijnen en 
het bestek en servies in de hotelappartementen. Zo ver gaat het. Als wij 
klaar zijn, moeten alleen de bedden nog opgemaakt worden en kunnen de 
gasten komen.”
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Zeeuw Licht bestaat uit 3 
gebouwen met in totaal 69 
hotelsuites en -appartementen.
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H O W  W E  D O  I T

Zeilmakersstraat 4 | 8601 WT Sneek| T (0515) 33 41 00 | www.blominterieurs.nl

Turn key solutions for hospitality & leisure

W i j  z i j n  s t e r k  i n  h e t  b e d e n k e n  e n  m a k e n  v a n 
c r e a t i e v e  i n t e r i e u r c o n c e p t e n  p a s s e n d  b i j  h e t 
n i v e a u  v a n  u w  h o t e l .  m e t  h e t  d o e l  u  t e  o n t z o r -
g e n .  U  d e  l u s t e n ,  w i j  d e  l a s t e n ;  g e e n  p r o b l e e m !
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Hotel Zeeuws Licht • Dishoek

Strand en duinen als 
inspiratie
 

‘Het ultieme strandgevoel in een vernieuwend hip 
jasje’; dit idee fungeerde als basis voor het gehele 
interieurconcept van hotel Zeeuws Licht. Met als 
uitgangspunt de invloeden van het strand en de 
duinen realiseert Blom Interieurs de complete 
inrichting, van hotelkamers tot de lobby en het 
restaurant van het hotel. 

“We hebben één sfeer gecreëerd, maar elk van de drie 
gebouwen ook een eigen thema meegegeven”, aldus 
Maureen Woudstra van Studio HANK die in 
samenwerking met Blom het interieurontwerp 
uitwerkte. Die thema’s – Sunset, Juice en Waves – 
komen tot uitdrukking in kleur- en materiaalaccen-
ten. “Voor de bed-achterwanden hebben we zee-
achtige inspiratiebeelden gebruikt, zoals de 
schelpvorm. Deze natuurlijke invloeden zorgen voor 
een bijzondere gastbeleving waarbij alle zintuigen 
worden geprikkeld.” 
 
Licht en open 
Restaurant en lobby zijn ontworpen in dezelfde sfeer. 
“De basis moet licht en open voelen, met een aantal 
onderscheidende eyecatchers. De riante lampen in de 
vorm van rieten manden en het tegelpatroon achter 
de receptie zijn geen decor, maar zorgen voor een 
passend totaalconcept.” Dat is ook hetgeen waar 
Blom Interieurs als projectinrichter om bekend 
staat. Bureaus, kastwanden, headboards: ze zijn voor 
Zeeuws Licht ontworpen en door Blom in eigen huis 
gemaakt. Net even anders dan anders, maar een rake 
vertaling van de wensen die hotel Zeeuws Licht zo 
haar charme geeft.
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Opdrachtgever
Zeeuws Projectbouwmij Fraanje (ZPF), 
‘s-Heer Arendskerke

Kloeg Modderkolk Beheer, Zoutelanden

Team Concepts, Zierikzee

De Pagter Beheer, Barendrecht

Architect
WTS Architecten, Vlissingen

Hoofdaannemer
Fraanje aannemingsbedrijf, ‘s-Heer 
Arendskerke

Bouwkundig advies
Contek, Serooskerke

Afbouw
Blom Interieurs, Sneek

Bouwprogramma
Drie gebouwen met in totaal 69 hotel-
suites en appartementen

Bouwperiode
Februari 2020 - mei 2020

Bij de bouw van de 
appartementen is veel aandacht 
besteed aan geluidsdichtheid.
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Zwembad Valkenhuizen • Arnhem
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Tekst: Alet Roesink
Foto’s: Van der Horst Bouw & Ontwikkeling

‘Daar zetten wij graag 

Het zwembad ligt tegen en 
gedeeltelijk in een bestaande 
sporthal.

onze tanden in’ 

SLB
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Het was een interessante hersenbreker: Hoe breng je de kosten omlaag, terwijl je zoveel mogelijk van het 
oorspronkelijke plan in stand wilt houden. Op de aanbesteding voor de realisatie van het nieuwe zwembad 
Valkenhuizen in Arnhem kwam een beperkt aantal inschrijvingen. Met het beschikbare budget kwam men niet 
uit en aan de inschrijvers werd gevraagd om mee te denken over het terugbrengen van de kosten. Van der Horst 
Bouw en Onderhoud uit Mill nam deze uitdaging graag aan en kreeg de opdracht. 

‘Wij vinden leuk wat een ander vervelend vindt, in  

Het zwembad ligt tegen en gedeeltelijk 
in een bestaande sporthal. “Het zijn juist 
die complexe werken, die ons 
aanspreken”, vertelt Ronald Westphal 
van Van der Horst. “Wij vinden leuk wat 

technische en financiele zin. Hier is dat beide aan de orde’

Zwembad Valkenhuizen • Arnhem

een ander vervelend vindt, in 
technische en financiële zin. Hier is dat 
beide aan de orde. Na veel gesprekken en 
kostenreductieberekeningen kregen we 
de handen op elkaar voor het 

aangepaste plan. Van de vormgeving 
hebben we gelukkig heel veel in stand 
kunnen houden. Het wezenlijke verschil 
zit ‘m onder andere in de 
constructieopbouw. In het oorspronkelijk 

Uiteindelijk is gekozen voor een 
prefab betonnen draagconstructie 
met een gevelbekleding die puur 
visueel dienst doet.
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‘Het zwembad is voor een aanzienlijk deel energieneutraal’

plan ging het om een staalconstructie 
met een kostbare gevelinvulling. Dit is 
vereenvoudigd naar een prefab betonnen 
draagconstructie met een gevelbekleding 
die puur visueel dienst doet.”   

Nederlandse normering
Het zwembad zou oorspronkelijk een 
bijna Olympische normering hebben, 
maar door bezuinigingen is dit 
teruggebracht tot een Nederlandse 
normering. Door de lagere eisen die daar 
uit voortkomen, zijn de bouwkosten 
aanzienlijk lager. Denk daarbij aan het 
aantal zitplaatsen op de tribunes, de 
breedte van de perrons rond het water, 

de vluchtroutes en iets minder 
verlichting. Zoals in menig ander project, 
komen er gaandeweg wijzigingen of 
aanvullingen. Zo ook hier. Als aanvulling 
op de bestaande opdracht verzocht het 
Sportbedrijf om verbouwing van de 
voormalige danszaal tot flexibel 
indeelbare klaslokalen. Op de tweede 
etage gaat het Sportbedrijf zelf kantoor 
houden. 

Gasloos
De nieuwbouw van zwembad 
Valkenhuizen wordt geheel gasloos. 
Warmteterugwinning wordt gerealiseerd 
door zonnepanelen en een warmtepomp, 

die zorgen voor warming en koeling. 
Alhoewel niet volledig, is het zwembad 
toch voor een aanzienlijk deel 
energieneutraal. De naastgelegen 
sporthal profiteert mee in deze 
verduurzamingsslag, hoewel het buiten 
de opdracht van Van der Horst valt. Zo is 
er nieuwe dakisolatie, dakbedekking en 
LED verlichting toegepast. De bestaande 
verwarmingsinstallatie wordt voor een 
deel gekoppeld aan de installatie van de 
nieuwbouw. 

Het zwembad zou oorspronkelijk een bijna 
Olympische normering hebben, maar door 
bezuinigingen is dit teruggebracht tot een 
Nederlandse normering.
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Interieurbouw

Ontdek onze maatwerkinterieurs en 
oplossingen voor locker- en kleedruimtes.

Hermeta, marktleider in 
inrichting van sportcentra 
en openbare zwembaden

Nieuwsgierig?

Neem dan snel contact met 

ons op via +31 (0) 345 . 63 48 88

of kijk op hermeta.nl

Zwembad Valkenhuizen • Arnhem

EeStairs + Centrumgebouw Noordwĳk

EeStairs heeft een passie voor het 
ontwerpen en realiseren van trappen, 
uitzonderlĳke trappen. Zeer functioneel 
en tegelĳkertĳd een blikvanger in ieder 
gebouw. Een combinatie van 
verrassende designs en hoogwaardige 
materialen. 

Neem contact op met Neem contact op met 
Creative Director, Cornelis van Vlastuin
CvV@eestairs.com / +31 342 405710

De nieuwbouw van zwembad 
Valkenhuizen wordt geheel gasloos.
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Corona
De aangescherpte coronamaatregelen zijn  ook in dit project merkbaar. “We vergaderen nu anders dan voorheen, 
vooral in kleinere groepen. Gelukkig liggen we nog op schema, maar we willen uiteraard voorkomen dat mensen ziek 
worden of in quarantaine thuis moeten blijven. Onverhoopte uitval van uitvoerders of tegelzetters zorgt ervoor dat we 
achter gaan lopen op schema. Om dat te voorkomen, houden we liever iedereen gezond en in actie.” 

Van der Horst is er in geslaagd zo 
veel mogelijk van het oorspronkelijke 
plan in stand te houden.
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Betegeling beteugeld
 

Deze zomer begon Rietmeijer BV uit Almelo na een half jaar werkvoorbereiding met het leggen van de tegels in 
het Arnhemse zwembad. Het bedrijf is verantwoordelijk voor al het tegelwerk in en rond het zwembad.

Volgens René Oude Lashof maakt vooral de omvang dit project bijzonder. Niet alleen het zwembad zelf maar 
ook de kleedkamers van de sporthal en de toiletgroepen moeten worden betegeld. In totaal gaat het om een 
oppervlakte van ongeveer 8.000 m2. Om een opdracht als deze aan te kunnen, heb je vakkennis nodig, evenals 
planningsexpertise én capaciteit. 

Hard gewerkt
Er wordt met zeven tot acht man tegelijkertijd gewerkt; stukadoren, het aanbrengen van kit- en epoxy-
applicaties en het leggen van tegels. Er is gekozen voor Buchtal-tegels, 12x25 cm voor de bodem van het 
zwembad en 30x30 cm rondom het water en Basf-PCI lijm voor de voegen. Het project wordt naar verwachting 
rond de Kerst opgeleverd.

Zwembad Valkenhuizen • Arnhem
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Het bijzondere metselwerk 
maakt de gebouwen anders 
dan anders.

Opdrachtgever
Gemeente Arnhem

Exploitant
Sportbedrijf Arnhem, Arnhem

Hoofdaannemer
Van der Horst Bouw en Onderhoud, Mill

Architect
Hooper Architects, Oosterhout

Tegelwerken
Rietmeijer Tegels, Almel0

E- en W-installateur
Hoppenbrouwers Techniek, Arnhem

Zwembadinstallatie
Lotec, Eindhoven

Trappen 
EeStairs, Barneveld

Interieurbouw
Hermeta, Asperen

Bouwprogramma
Zwembad Valkenhuizen

Bouwperiode
Zomer 2019 - februari 2021

Bruto vloeroppervlakte
3.785 m2 

www.hoppenbrouwerstechniek.nl  

Al meer dan 100 jaar ontwerpt, installeert en onderhoudt Hoppenbrouwers Techniek
werktuigbouwkundige en technische installaties.

Duurzame installaties, een visitekaartje voor 
Zwembad Valkenhuizen
 

In opdracht van Van der Horst uit Mill heeft Hoppenbrouwers Techniek de volledige elektrotechnische en 
werktuigbouwkundige installaties voor de nieuwbouw van Zwembad Valkenhuizen gerealiseerd. De installaties 
omvatten: Licht- en krachtinstallaties, ledverlichting, data, brandbeveiliging, camerabeveiliging, 
geluidsinstallatie en toegangscontrole. 

Het zwembad is volledig gasloos en wordt elektrisch gestookt. Door een warmtepomp wordt het zwembad 
verwarmd en gekoeld en door zonnecollectoren wordt het douchewater opgewarmd. Via terugwinning van het 
douchewater wordt het water hergebruikt voor het verwarmen van het zwemwater. De duurzame installaties 
zijn een visitekaartje voor het zwembad. 

Hoppenbrouwers Techniek weet door ervaring wat de wensen en eisen zijn bij zwembaden. Mark van Logchem, 
projectleider Hoppenbrouwers Techniek: “Je hebt met andere regelgeving te maken, dat maakt dit project 
uniek. Zo zijn er in het zwembad geen rvs-materialen toegepast omdat chloordampen zorgen voor corrosie-
vorming. Daarnaast zijn alle metalen ophangconstructies en bevestigingsmaterialen uitgevoerd volgens de 
NPR 9200 normering.”
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Bedrijfsrapportage den Doorn Installatietechniek • Nieuwendijk

Den Doorn Installatietechniek:     
‘Techniek is onze toekomst’      

Met 65 gedreven medewerkers werkt den Doorn Installatietechniek dagelijks aan de installatie en het 
onderhoud van klimaat, sanitaire en elektrotechnische installaties. Als totaalinstallateur ontzorgen ze hun 
klanten van a tot z. Vijf kernwaarden geven richting aan het bedrijf, van directie tot en met de werkvloer: “We 
werken allemaal vanuit hetzelfde DNA.” 

De medewerkers vormen de 
grote kracht van den Doorn 
Installatietechniek.
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Natuurlijk is zijn bedrijf in de basis 
‘gewoon’ een installatiebedrijf. “Onze 
aanpak is wat ons anders maakt dan 
anderen. Vooral niet te formeel, plezier 
in het werk vinden we heel belangrijk”, 
zegt Tjerk van Opzeeland van den Doorn 
Installatietechniek. Zo’n vijf jaar geleden 
besloot de directeur om vijf 
kernwaarden te definiëren die richting 
en houvast geven aan de dagelijkse 
werkzaamheden. “Eenvoud, aandacht, 
humor, passie en horizon”, somt hij op. 
“Die waarden passen we toe bij alles 
wat we doen, bij het aantrekken van 
onze werknemers en bij het bedienen 
van onze klanten. Het werkt. Binnen het 

bedrijf staan alle neuzen dezelfde kant 
op en we krijgen van onze klanten terug 
dat ze onze werkwijze als heel prettig 
ervaren.”

Van a tot z ontzorgen
den Doorn startte in 1973 als 
loodgietersbedrijf in het Noord-
Brabantse Nieuwendijk. In de jaren 
negentig groeide het uit tot complete 
W-installateur met als specialisme 
loodgieterswerk in seriematige 
woningbouw. Na de overname van een 
elektrotechnisch installateur in 2010 was 
den Doorn in staat om een compleet 
pakket gebouwgebonden installaties te 

verzorgen. De focus ligt op het van a tot z 
ontzorgen van klanten. “We werken ‘slim 
vanaf het begin’, dat wil zeggen dat we 
vanaf de start van een project aan tafel 
zitten om een installatie zo 
optimaal mogelijk te ontwerpen. We 
nemen onze klanten, veelal turnkey 
bouwbedrijven, aan de hand mee door 
het hele proces. Door goede keuzes te 
maken in het schetsproces zorg je 
uiteindelijk voor een beter gebouw. Ook 
geven we al vroeg budgetzekerheid. Dat 
die werkwijze in goede aarde valt, blijkt 
wel uit het grote aantal herhaalklanten.”

‘Het grote verschil gaat gemaakt worden in building automation en 
duurzaamheid’

De focus ligt op het van a tot 
z ontzorgen van klanten.
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Bedrijfsrapportage den Doorn Installatietechniek • Nieuwendijk

‘Onze ambitie is om stabiel in de kop van het peloton te zitten’

In de kop van het peloton
Innovatie is een belangrijke pijler binnen 
het bedrijf. “Ik zie het als een 
wielerwedstrijd, met een kopgroep, 
een peloton en de bus. Onze ambitie is 
om stabiel in de kop van het peloton 
te zitten”, stelt de directeur. Prefab, het 
voormonteren van installatiewerk, is 

zo’n ontwikkeling waar den Doorn op 
inzet. Vanuit het nieuwe bedrijfspand in 
Raamsdonksveer worden verschillende 
werkzaamheden voorbereid en onlangs 
werd een eerste project volledig prefab 
uitgevoerd. Tevens heeft den Doorn 
enkele deelnemingen in bedrijven die 
actief zijn in gebouwautomatisering, 

beveiliging, koeltechniek en 
zonnestroom. “Het grote verschil gaat 
gemaakt worden in building automation 
en duurzaamheid. We willen daarom aan 
de voorkant over deze technische kennis 
kunnen beschikken.”
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WDP Boland • Bleiswijk

Feestartikelengigant Boland 
kiest voor   

kwaltiet en uitstraling 
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Tekst: Margot Visser
Foto’s: Willy Naessens NederlandIB

Een impressie van hoe het 
distributiecentrum er uit komt te 
zien; de afgeronde gevel geeft het 
pand een unieke uitstraling.
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Logistieke activiteiten volledig geautomatiseerd

WDP Boland • Bleiswijk
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Bijna 15.000 m2 opslagruimte heeft feestartikelenleverancier Boland 
straks in zijn nieuwe distributiecentrum op het Prismapark in Bleiswijk. 
Kenmerkend is de hoge afwerkstaat, met name van de inpandige 
kantoren. De afgeronde gevel geeft het pand een eigen en herkenbare 
uitstraling. Bouwbedrijf Willy Naessens Nederland realiseert dit project, in 
opdracht van vastgoedbelegger WDP, in slechts negen maanden tijd.

Het nieuwe bedrijfspand voor Boland 
staat op één van de laatst beschikbare 
kavels van het PRISMA park, de 
logistieke hotspot in het Zuid-Hollandse 
Bleiswijk waar verder onder meer 
Hoogvliet, ALDI en Rexel gevestigd zijn. 
Feestartikelenspecialist Boland, in 1970 
begonnen met een klein assortiment en 
inmiddels uitgegroeid tot één van 
Europa’s grootste importeurs in de 
branche, gaat de locatie gebruiken voor 
logistieke activiteiten. Deze vinden 
volledig geautomatiseerd plaats; een 
logistieke robot herkent producten met 
een laser- en camerasysteem en is in 
staat om zelfstandig items van de plank 
te pakken.

Duurzame keuze
Het is alweer het negende project dat 
Willy Naessens Nederland voor WDP 
realiseert. Het pand heeft een bruto 
vloeroppervlak van 16.349 m², waarvan 
14.714 m² bedrijfshal en een inpandig 
kantoor met showroom, verdeeld over 2 

lagen met een oppervlakte van circa 405 
m² per bouwlaag. De vrije hoogte van 
de hal is 13 meter en er zijn 10 loading-
docks. De constructie is vrijwel volledig 
uit beton opgetrokken, alleen de ronde 
gevelconstructie is in staal uitgevoerd. 
Prefabbetonspecialist Willy Naessens is 
één van de weinige 
bouwbedrijven die standaard hun 
hoofddraagstructuur in beton maken. 
Volgens bouwplaatsmanager Piet Van 
Bommel is het een duurzame keuze. 
“Met beton verzeker je je van een 
gebouw met een heel lange levensduur. 
Daarnaast is het degelijk en eenvoudig in 
het onderhoud.”

Snel bouwen
Sinds vijf jaar is het Belgische 
bouwbedrijf actief op de Nederlandse 
markt. Kenmerkend is de hoge mate van 
verticale integratie. Met onder meer 
eigen betonfabrieken, transport en 
grondwerk- en montageploegen hebben 
ze de kritieke lijn van het bouwproces 

in eigen hand. “Daardoor zijn we niet 
afhankelijk van toelevering door derden 
en kunnen we een korte doorlooptijd 
realiseren. Ook in dit door Covid-19 
geteisterde jaar hebben we geen 
vertragingen opgelopen doordat we het 
hele proces zelf in de hand hebben.”

Afbouwwerkzaamheden
Ook in Bleiswijk zit het tempo er goed in. 
In maart werd gestart met het 
grondwerk en in september was het 
pand rondom dicht. Daarna werd gestart 
met de vloeren. Gezien de specialistische 
activiteiten moet deze supervlak zijn en 
ook is de geleiding voor de 
robotbesturing erin verwerkt. In de 
afbouw zal echter de meeste tijd gaan 
zitten volgens Van Bommel. “We nemen 
het grootste deel daarvan voor onze 
rekening, alleen de kantoorinrichting 
wordt door een andere partij gedaan. 
Vloeren, wanden, alles is luxe uitgevoerd. 
Een echte eyecatcher die constructieve 
hoofdbrekens opleverde is de zwarte 
stalen wenteltrap in de entreehal. Maar 
deze wordt het zeker waard.”

De vrije hoogte van de hal is 13 
meter en er zijn 10 loadingdocks.
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UNIEKE INDUSTRIEBOUW IN PREFAB BETON

BELGIË                               FRANKRIJK | NEDERLAND | 

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.

www.willynaessens.nl

HEEFT U OOK BOUWPLANNEN? NEEM CONTACT MET ONS OP!

VAN CASCO TOT TURN-KEY OPLEVERING

Bouwbedrijf Willy Naessens 
realiseert het project in 
slechts negen maanden tijd.

WDP Boland • Bleiswijk
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‘Het pand heeft een bruto vloeroppervlakte van 16.349 m2, , waarvan 
14.714 m2 bedrijfspand en een inpandig kantoor’

Van vloeren tot wanden; alles is 
in de afbouw in luxe uitgevoerd.
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WDP Boland • Bleiswijk

jmvandelft.nl

De constructie is vrijwel volledig uit 
beton opgetrokken, alleen de ronde 
gevelconstructie is in staal uitgevoerd. 
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Opdrachtgever
WDP, Wolvertem

Architect
Bogaerds Architecten en Ingenieurs, 
Numansdorp

Hoofdaannemer
Willy Naessens Nederland, Nieuwkuijk

Installateur
Installatiebedrijf Den Doorn B.V., 
Nieuwedijk

Vloeren
Hiber Betonvloeren BV, Sint-Oedenrode

Vliesgevels
J.M. van Delft & Z’n, Drunen

Bouwprogramma
Nieuw distributiecentrum WDP

Bouwperiode
Maart 2020 - december 2020

Brutovloeroppervlakte
14. 714 m2 opslag
810 m2 kantoren
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Kijk voor meer informatie en vacatures op:
      WWW.DENDOORN-MEIJS.NL
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Kruidentuin • Barendrecht

Het nieuwe pand bestaat 
uit drie woonlagen met elke 
zeven appartementen.
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Tekst: Heidi Peters
Foto’s: De Roon architectenIB

De bijzondere balkons 
van De Kruidenmeester 
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Kruidentuin • Barendrecht

www.vangeestbeton.com

Stellendam

Het beton van 
De Kruidenmeester
Van Geest betonbouw Int. BV kreeg de opdracht 
voor het complete betonwerk, inclusief 
vlechtwerken van de parkeerkelder (monolithisch 
afgewerkt) en het casco en het monteren, wapenen 
en afstorten van de breedplaatvloeren. Ook plaatste 
het ervaren bedrijf uit Stellendam de prefab 
aangeleverde betonnen balkons en galerijen. Verder 
werd de montage van prefab trappen en bordessen 
en divers constructiestaalwerk meegenomen.  

De balkons werden aangeleverd met ‘isokorven’ 
en door Van Geest betonbouw Int. BV geplaatst en 
aangestort. De half verdiepte parkeerkelder heeft 
een rondlopende in- en uitrit die gedeeltelijk 
gemetseld en deels gestort is. Van Geest 
betonbouw Int. BV, in dit project aannemer en 
uitvoerder van de traditionele breedplaatvloeren, 
staat ook bekend als specialist op het gebied van 
werken met ‘tunnelbekisting’, zowel voor 
woningbouw als ook voor appartementen en 
utiliteitsbouw. Voor hoofdaannemer Van den 
Nieuwendijk Bouw BV is Van Geest betonbouw Int. 
BV een vaste onderaannemer voor het aannemen 
van compleet betonwerk.

De balkons zijn zware 
objecten die met Isokorf aan de 
buitenmuren zijn bevestigd.
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Zwarte, massieve, in de fabriek 
gestorte balkons. Dat is het meest 
opvallende aan het ook verder 
fraaie appartementengebouw aan 
de Kruidentuin in Barendrecht. 
“Qua bouw is het een traditioneel 
project, uitgevoerd met fraaie 
details”, vindt Gerwin van den 
Nieuwendijk van hoofdaannemer 
Van den Nieuwendijk Bouw BV.

Waar voorheen een kantoorgebouw 
stond, wordt binnenkort aan de 
Kruidentuin in Barendrecht De 
Kruidenmeester opgeleverd. Een 
appartementengebouw met half 
verdiepte parkeergarage. Het nieuwe 
pand bestaat uit drie woonlagen met 
elke zeven appartementen. De ingang 
ligt 1,5 meter boven het maaiveld, wat 
de woningen een wat statige uitstraling 
geeft. Om de toegankelijkheid te 
behouden, ook voor mindervaliden, is 
naast de toegangstreden een rolstoellift 
geïnstalleerd. De woningen op de 
onderste laag zijn voorzien van een 
ruim terras, op de twee verdiepingen 
daarboven hebben de appartementen de 
beschikking over een ruim balkon.

In zijn geheel gestort
“Dat zijn bijzondere balkons”, vertelt Van 

Gelijkvloerse woningen 
met een statige uitstraling

den Nieuwendijk. “Niet alleen vanwege 
het reliëf en de uitstraling die ze aan het 
gebouw geven. Deze balkons zijn in z’n 
geheel, in een vorm, in de fabriek gestort. 
Dat maakt het zware objecten. Met inzet 
van Isokorf zijn de balkons aan de 
buitenmuren bevestigd. Hiermee is ook 
een thermische brug geslagen tussen 
woning en balkon. Alle woningen zijn 

gelijkvloers ingericht. Het gebouw zelf is 
traditioneel opgebouwd met 
kalkzandstenen muren, houten kozijnen 
en afgewerkt met een gevelsteen. Aan de 
zijde van de ingang is de galerij bekleed 
met veel glas en kleine houten deeltjes 
die ook daar een bijzondere uitstraling 
geven.”  

Pv-installatie en warmtepompen
Op het dak ligt een pv-installatie met 
vijftig zonnepanelen. De opbrengst 
daarvan is voor de VvE en gaat naar de 
algemene meterkast. Alle woningen 
hebben verder een warmtepomp met 
buitenunit en zijn uitgerust met een 
WTW-installatie. In de halfverdiepte 
parkeerkelder is een CO LPG-detectiesys-
teem aangebracht dat de dieseluitstoot 
meet en detecteert en wanneer nodig 
naar buiten uitstoot. Buiten de garage is 
een brandkraan aangebracht, zodat bij 
een eventuele brand de brandweer ter 
plekke water kan afnemen. De kelder 
is voorzien van grote roosters op de 
kopgevel voor het kunnen luchten en 
doorspuiten van de garage.

Op het dak ligt een pv- installatie 
met vijftig zonnepanelen.
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Kruidentuin • Barendrecht

Van bouwrijp tot 
woonrijp
 

Voordat aan de Kruidentuin in Barendrecht het 
appartementencomplex De Kruidenmeester 
verrees, moest het oude gebouw van het Centrum 
voor Jeugd en Gezin gesloopt worden. Voor Jaro 
bv uit Stellendam een compleet project waarin 
meerdere expertises ingezet konden worden. Jan 
Hameeteman: ‘In het bestaande pand zat asbest 
dat gesaneerd moest worden. Daarna hebben we 
het gebouw gesloopt en het puin afgevoerd. Na 
het heiwerk hebben we voor De Kruidenmeester de 
half verdiepte parkeergarage uitgegraven en het 
zand aangebracht. Later is de drainage aangebracht 
en verzorgden we de aansluiting op het schoon- en 
vuilwaterriool. Nu het gebouw in de woonrijpfase 
is, zorgen we voor het straatwerk. We werken vaak 
samen met Van de Nieuwendijk. Mooi in dit project 
was dat we meerdere disciplines  konden 
uitvoeren.’

De expertises van Jaro bv zitten in baggerwerk-
zaamheden, grondwerken, gladheidsbestrijding en 
calamiteiten. Opdrachtgevers zijn overheidsinstel-
lingen, ontwikkelaars, bouwbedrijven, industriële 
bedrijven en particulieren.

Om de toegankelijkheid 
te behouden, is naast 
de toegangstreden een 
rolstoellift geïnstalleerd.
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Een goede afsluiting begint bij ADDA!

ADDA-Van Dullemen is 
totaalleverancier op het 
gebied van beveiliging 
en is erkend Romazo lid en 
NCP/Kiwa erkend  
Rolluikbeveiligingsbedrijf

Bezoekadres:
ADDA-Van Dullemen B.V. 
Benjamin Franklinstraat 12 
3261 LW Oud-Beijerland

Tel.: (0186) 62 15 55
E-mail: info@adda.nl 
Internet: www.adda.nl

Afgesloten met ADDA
 

De toekomstige bewoners van het appartementencomplex De Kruidenmeester hebben de beschikking over 
een parkeergarage. Deze is afgesloten met een degelijk rolhek van ADDA van Dullemen BV.  

ADDA is het handelsmerk van rolluikenfabriek Van Dullemen. “De parkeergarage heeft een afsluiting met 
een ADDA parkeerkeergaragerolhek, voorzien van een geïntegreerde loopdeur met automatische 
deuropener. In dit geval met een aluminium pui”, vertelt Astrid van der Graaf. “Wij maken deze rolhekken 
grotendeels zelf, in Oud-Beijerland. Onze rolhekken zijn degelijk en zwaar en zijn geschikt voor langdurig en 
frequent gebruik. Het parkeergaragerolhek van De Kruidenmeester is uitgerust met verkeersregeling, 
fotocel, inklim- en onderlatbeveiliging. Tevens is er een doorrijhoogtebeveiliging aangebracht.

Eerste samenwerking
ADDA van Dullemen BV is in 1964 opgericht. Het was de eerste samenwerking met hoofdaannemer Van den 
Nieuwendijk Bouw BV. De wederzijdse tevredenheid heeft in ieder geval al geleid tot een tweede 
samenwerking.
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Opdrachtgever
Novaform Vastgoedontwikkelaars 
West, Rotterdam

Ontwikkelaar
Novaform Vastgoedontwikkelaars 
West, Rotterdam

Architect
De Roon Architecten, Barendrecht

Constructeur
Goudstikker de Vries, Almere

Hoofdaannemer
Van den Nieuwendijk Bouw BV, 
Stellendam

E-installateur
EZW BV, Barendrecht

Beveiligingsdeur parkeergarage
Adda van Dulleman, Oud-Beijerland

Grondwerken
Jaro BV, Stellendam

Betonwerk
Van Geest Betonwerk, Stellendam

W-installateur
DWT Groep, Sint Phillipsland

Staalbouw
Goeree Staal, Stellendam

Bouwprogramma
Nieuwbouw 21 appartementen 

Bouwperiode
Juli 2020 - december 2020

Bruto vloeroppervlakte
Circa 860 m2

‘Op het dak ligt een pv-installatie met vijftig zonnepanelen. 
De opbrengst daarvan is voor de VvE en gaat naar de algemene 

meterkast’

Kruidentuin • Barendrecht
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Vlotte installatie 
dankzij kwaliteit en 
samenwerking
 

Elektrotechniek Zuid West (EZW) verzorgde de 
E-installatie in het uit 21 appartementen bestaande 
nieuwbouwcomplex De Kruidenmeester in 
Barendrecht. Met hoofdaannemer Van den 
Nieuwendijk Bouw BV werkte het in 2018 opgerichte 
EZW al vaker samen, met de W-installateur DWT 
Groep was dit de eerste keer.  

“Het is dan afwachten hoe het gaat, want een vlotte 
bouw valt of staat met de goede samenwerking”, 
aldus Rogier van den Berg. “In dit project liep dit heel 
goed, met beide partijen. Qua werkzaamheden 
behelsden de werkzaamheden geen opvallende 
zaken. We hebben in De Kruidenmeester de 
verdeelinrichting, lichtinstallatie, aardingsinstalla-
tie, cai-installatie, data-installatie, pv-installatie en 
brandmeldinstallatie verzorgd. Voor een 
hoofdaannemer is naast prijs een kwalitatief goede 
onderaannemer die flexibel is, belangrijk. EZW is twee 
jaar geleden opgericht. Wij zijn grotendeels actief 
in nieuwbouwprojecten en daarnaast in utiliteit en 
renovatie.” 
 

Wij staan klaar op het gebied van elektra

EZW B.V. | Tielseweg 2 | 2994 LG Barendrecht
info@ezwest.nl | T: 0180-237020

Elektrotechniek Zuid West ontwerpt, installeert en 
onderhoud de volgende diensten:

Elektrische installaties | Duurzaamheid | Nieuwbouw

De massieve balkons springen 
het meest in het oog, maar de 
bouw is uitgevoerd met nog 
meer fraaie details.
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Kop van Tuindorp Oost • Utrecht
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Tekst: Heidi Peters
Foto’s: Lithos Bouw BVIB

Verhuizen met een omweg 

De Kop van Tuindorp Oost is 
volop in ontwikkeling.
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Circa 40 bewoners en zorgbehoevenden, in een mix met tijdelijke studenten- cq. jongerenhuisvesting, 
waren oorspronkelijk gehuisvest in een complex met 172 appartementen. Naast het gebouw is een nieuw 
verzorgingshuis verrezen waar de bewoners in april-juni 2020 naar toe zijn verhuisd. Lithos Bouw BV realiseerde 
het zorgcomplex met daarnaast nog drie gelijksoortige appartementencomplexen.

Op de Kop van Tuindorp Oost verrijzen in 
totaal vier appartementengebouwen. Eén 
ervan is een zorgcomplex voor ouderen. 
Dit bevat 69 zorgappartementen met op 
elke verdieping een gemeenschappelijke 
woonkamer en op de begane grond een 
ontmoetingsruimte met groot terras voor 
bewoners en omwonenden. Voor 
opdrachtgever Zenzo is dit belangrijk. 

Kop van Tuindorp Oost • Utrecht

“Wij zijn projectontwikkelaars en 
ontwikkelen wijken waar alle 
doelgroepen terecht kunnen”, vertelt 
Michiel Wijnen, partner bij Zenzo 
Maatschappelijk Vastgoed. “In Kop van 
Tuindorp Oost worden naast het 
verzorgingshuis nog drie 
appartementencomplexen gebouwd 
met in totaal 172 woningen in 

verschillende klassen; van een luxe 
vrije sector huurpenthouse tot sociale 
verhuur.” De bouw wordt uitgevoerd door 
Lithos Bouw & Ontwikkeling.  

Vier zussen
De architect, die de stedenbouw-
kundige opgave meekreeg om 
gelijksoortige gebouwen te ontwerpen, 
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‘Veel aandacht voor 
lucht-, water- en 
winddichtheid’

Het zorgcomplex bevat in 
totaal 69 zorgappartementen.

ontwierp vier ‘zusjes’. Alle zijn uitgerust 
met een duurzaam warmtekoude-opslag 
(WKO) systeem voor verwarmen en 
warm tapwater. Alban Rolf, projectleider 
bij Lithos Bouw & Ontwikkeling: “Er is in 
de voorbereidingen veel tijd en aandacht 
besteed aan lucht-, water- en 
winddichtheid. Ook is dit vooraf 
beproefd in proefopstellingen in het 
eerste pand. We hebben scherp gelet 
op de afdichting van de stelkozijnen 
en aluminium puien. Verder is het dak 
bijzonder. Er ligt een PV-installatie op 
het dak en daarnaast hebben we het 

dak op advies van HDO Dakbedekkingen 
BV bekleed met witte bitumen Carara 
dakbedekking. Wanneer wij PV-panelen 
plaatsen, werken we met het 
micro-omvormer systeem. Dit systeem 
zorgt ervoor dat toch alle panelen blijven 
werken, ondanks eventuele schaduw. 
Bovendien is dit een brandveiliger 
systeem omdat een defect paneel 
maar 60 v spanning geeft in plaats van 
600v/13amp bij de reguliere systemen.” 

Domotica
Het zorgcomplex is uitgerust met een 
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Kop van Tuindorp Oost • Utrecht

De verschillende appartementengebouwen 
zijn ontworpen als vier ‘zusjes’.
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Als het om deuren gaat

Lage Valkseweg 26 | 6733 GC Wekerom | 088-44 36 200 | info@rebeldeuren.nl

‘Geen enkele deur is 
hetzelfde’
 

Al enkele jaren werkt Rebel Deuren uit Wekerom 
regelmatig samen met Lithos Bouw BV. Ook voor 
project Kop van Tuindorp Oost benaderde de 
hoofdaannemer deze specialist in deuren. “Geen 
enkele deur is hetzelfde en de theorie is altijd anders 
dan de praktijk’, vertelt Wilfried van Rebel Deuren.  

“Na ruim 20 jaar deuren weten we daar alles van. 
Lange tijd zorgde Rebel ervoor dat het beslag, de 
sloten, het toiletgarnituur, de scharnieren en alle 
andere elementen juist werden bevestigd in de bij 
ons aangeleverde deuren. Inmiddels leveren we zelf 
ook de deuren.”

Ontzorgen
“Ook voor dit project wilde Lithos graag dat wij de 
deuren verwerkten. Lithos leverde een lijst met 
eisen aan, wij hebben er vervolgens voor gezorgd 
dat de bewerkingen op de deur en het plaatsen van 
de deur in het kozijn correct zijn uitgevoerd. Een 
deur heeft het vaak zwaar te verduren, daarom is 
een correcte bevestiging van groot belang. Hiermee 
wordt Lithos ontzorgd.” 
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Kop van Tuindorp Oost • Utrecht

De appartementen zijn van 
alle gemakken voorzien.

zorgoproepinstallatie, dwaaldetectie, een 
brandmeldinstallatie, badkamers voor 
mindervaliden, schuifdeuren en 
meerdere op maat gemaakte 
toepassingen. Het standpunt van 
zorgverlener Careyn was een zo open 
mogelijk gebouw. Dankzij domotica 
kunnen dwalende cliënten toch in de 
gaten worden gehouden. Rolf: “N3O 
werkt alles voor ons uit in 3D. 
Voorafgaand aan de bouw doen we nog 
aan clash control, zodat we aan de 
voorkant eventuele problemen tackelen.”

Vier jaar bouwen
“Al met al zijn we een jaar of vier op 
deze locatie aan het werk. We hebben 
het oude gebouw gesaneerd (asbest), 
gesloopt, de grond bouwrijp gemaakt en 
de inrichting van de nuts-
voorzieningen verzorgd en vervolgens 
maken we het ook woonrijp. In het oude 
gebouw woonden nog 40 bewoners die 
wachtten op de nieuwbouw. Toen de 
appartementen medio april werden 
opgeleverd, mocht er wegens Covid-19 
geen bezoek komen. Mensen hebben 

voor decennia aan familie-
geschiedenis in huis en niet alles kon 
mee. Maar familie mocht niet komen 
om te verhuizen. Uiteindelijk zijn alle 
bewoners in tijdelijke appartementen 
ondergebracht. De verwanten konden 
toen in de oude appartementen de 
spullen uitzoeken en naar de nieuwe 
woonruimte brengen. Vervolgens konden 
de bewoners zelf over.”

‘Voorafgaand aan de bouw doen we nog aan clash control, zodat we 
aan de voorkant eventuele problemen tackelen’
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Massamaatwerk dat precies past
 

‘Het past precies’ is het credo van Prefab Fabriek Culemborg en dat het past is van het grootste belang bij de 
nieuwbouw van 172 levensloopbestendige appartementen en 69 zorgappartementen in Utrecht. De 
appartementen die in totaal in vier gebouwen worden opgetrokken moeten luchtdicht worden gebouwd. 

Teun van Laarhoven, bedrijfsleider bij Prefab Fabriek Culemborg: “Er worden steeds hogere eisen gesteld aan 
luchtdichting. We hebben samen met opdrachtgever Lithos veel tijd gestoken in de optimale oplossing voor 
deze situatie.”
 
Duurzaam hout
Prefab Fabriek Culemborg werkt altijd met duurzaam hout. De multiplex stelkozijnen zijn fabrieksmatig 
geprefabriceerd, fabrieksmatig gespoten, geassembleerd en lucht- en waterdicht afgewerkt. Vervolgens zijn de 
circa 500 stelkozijnen gefaseerd aangeleverd. “Het voordeel van prefabricage is natuurlijk dat deze  
werkzaamheden niet op locatie hoeven te gebeuren en dat de maatvastheid veel hoger is. Hierdoor is de gevel 
veel sneller wind- en waterdicht. Dit hebben wij in goede afstemming met Lithos Bouw kunnen verwezenlijken, 
opdat er correct en tijdig geleverd is.”

Het bijzondere metselwerk 
maakt de gebouwen anders 
dan anders.
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H D O D a k b e d e k k i n g e n

HDO DE SPECIALIST VOOR:

Het aanbrengen, renovatie, reparatie en onderhoud van bitumineuze
dakbedekkingen, shingles en kunststof dakbedekkingen
Stalen dak- en wandbeplating
Dakisolatie en dakbestrating
Zowel bedrijf als particulier
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Koelende en stikstofneutraliserende dakbedekking
 

H.D.O. Dakbedekkingen BV uit Barendrecht zorgt ervoor dat het dak van het nieuwe verzorgingstehuis in de Kop van 
Tuindorp Oost op warme dagen zo’n dertig graden koeler blijft. Hoe? De witte bitumen-
dakbedekkingen van IKO, waarvan H.D.O. vanaf het begin conceptpartner is, zijn in en in wit, verkleuren niet en hou-
den het dak koel. 

“We hebben het eens gemeten op een zonnige zomerdag”, vertelt Martin van Peenen. “Het zwarte bitumendak had 
een temperatuur van 85 graden Celsius en het witte bleef steken bij 55 graden Celsius. Dat is goed voor de warmte 
in het gebouw maar ook voor de werking van de PV-panelen. Deze hebben wel licht nodig, maar warmte breekt de 
opbrengst van de panelen weer af.” 
 
Stikstofneutraal
“De witte korrel maakt het dak reflecterend en koelend. Het vergrijst niet, omdat de korrel, in tegenstelling tot veel 
andere merken, door en door wit is. We merken dat er heel veel belangstelling is voor wit bitumen. We hebben er 
alleen al dit eerste half jaar meer dan 25.000 m2 van gelegd, vooral op scholen en zorgcentra. Dat is ópvallend, om-
dat het duurder in aanschaf is. Naast de koelende werking is er nog een ander voordeel, het neutraliseert namelijk 
stikstof. 150m2 van deze dakbedekking neutraliseert de uitstoot van een auto die in een jaar 25.000 kilometer rijdt. 
En dat ieder jaar. Goed dat Lithos Bouw voor dit product koos. We werken veel samen. Lithos is een partner waarmee 
je samen bouwt.” 

Kop van Tuindorp Oost • Utrecht
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Opdrachtgever
Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, 
Amersfoort

Ontwikkelaar
Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, 
Amersfoort

Architect
DP6 architectuurstudio, Delft

Adviseurs
JVZ Raadgevende Ingenieursbureau, 
Deventer

Hoofdaannemer
Lithos Bouw & Ontwikkeling, 
Amersfoort

Dakbedekking
HDO Dakbedekkingen, Barendrecht

Stelkozijnen
Prefab Fabriek Culemborg, Culemborg

Deuren
Rebel Deuren, Wekerom

Kalkzandsteen elementen
Calduran, Harderwijk

Aluminium gevelpuien
Aluvo, Nieuwleusen

Prefab beton
Geelen Beton, Wanssum

Bouwprogramma
Nieuwbouw 172 levensloopbestendige 
appartementen en 69 
zorgappartementen

Bouwperiode
November 2019 - zomer 2020

Bruto vloeroppervlakte
Circa 27.103 m2 

Een impressie van 
het eindresultaat.
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Gran Partita • Amersfoort

Het appartementencomplex 
bestaat uit 9 bouwlagen.
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Tekst: Rien Tholenaar
Foto’s: Bouwbedrijf Kreeft BVIB

Nieuw luxe     
appartementencomplex 

Gran Partita 
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Op de plaats waar tot eind 2018 een oude katholieke kerk stond, is in rap tempo een modern 
appartementencomplex gebouwd. Bouwbedrijf Kreeft BV uit Ede was als hoofdaannemer verantwoordelijk voor 
de sloop van het oude kerkgebouw en voor de bouw van het nieuwe appartementencomplex Gran Partita. Het 
gebouw aan de Mozartweg op de hoek Ringweg-Randenbroek in Amersfoort bestaat uit 40 luxe appartementen. 

De grote keuzevrijheid voor kopers maakt een project als 

“Ondanks de coronapandemie heeft de 
planning geen vertraging opgelopen. Het 
complex is zoals gepland voor de 
bouwvakvakantie opgeleverd”, aldus 
projectleider Henk Blankestijn. 
Bouwbedrijf Kreeft BV is een 
middelgroot allround bouwbedrijf. Met 
bijna 100 eigen medewerkers en een 

Gran Partita • Amersfoort

Op deze foto zijn de 
zonnepanelen op het dak 
goed zichtbaar.

dit voor ons als bouwer leuk en extra ‘uitdagend’

flexibele schil bestaande uit 
inleenkrachten heeft de aannemer een 
grote afdeling beheer en onderhoud en 
richt zicht projectmatig op zowel  
seriematige woningbouwprojecten , 
restauratie en utiliteitsbouw. “Daarbij 
staan de aspecten duurzaamheid, 
flexibiliteit en innovatie bij ons altijd 

hoog in het vaandel.”  

Detaillering in de gevels
Het appartementencomplex bestaat uit 
in totaal 9 bouwlagen, waarbij de kelder 
is inbegrepen. Op elk van de 8 
bovengrondse bouwlagen bevinden zich 
5 luxe appartementen van circa 100 m2 
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Prima samenwerking

Bij de bouw van Gran Partita was Plané Vastgoedontwikkeling uit 
Rotterdam de opdrachtgever en Klunder Architecten, eveneens uit de 
Maasstad, tekende voor het ontwerp. “We zijn in het voorjaar van 2019 
gestart met de bouw en juli dit jaar hebben we de oplevering gehad. Door 
een prima samenwerking binnen het bouwteam liep het hele project zeer 
voorspoedig.” 

Ieder appartement heeft in de kelder 
een eigen parkeerplaats en een eigen 
berging. “Het meest markante aan het 
complex zijn de gevelaanzichten. Die 
springen er door speelse elementen en 
kleuraccenten in het metselwerk echt 
uit. De hele detaillering in rollagen en 
verspringende metsellagen is zeer 
verfijnd. Je ziet in de moderne bouwstijl 
dus toch echt nog het ambachtelijke 
vakwerk van de metselaars terug. Het 
moet voor alle kopers wel heel fijn 
wonen zijn op zo’n toplocatie zo dichtbij 
het oude stadscentrum van Amersfoort.”

Veel keuzevrijheid voor kopers
De nieuwe bewoners van de 
koopappartementen hadden volgens 
de projectleider ook bij de indeling en 
inrichting van hun nieuwe woonruimte 
heel veel keuzevrijheid. “De strakke 
afwerking met onderhoudsvriendelijke 
en duurzame materialen kon men naar 
eigen voorkeur voorzien van een keuken 
en sanitair. Ook in de keuze van 
indeling en diverse afwerkingen was er 
veel mogelijk. Dat zijn toch allemaal hele 
smaakgevoelige zaken waarin mensen 
zelf graag hun keuzes willen maken. Bij 
steeds meer seriematige bouwprojecten 

is die keuzevrijheid tegenwoordig 
ingebouwd. De moderne 
woonconsument laat zich – vaak geïn-
spireerd door allerlei woonprogramma’s 

op tv – niet meer in een bepaald hokje 
duwen. Voor ons als bouwers is dat 
alleen maar leuk en extra uitdagend.” 

De kopers hadden veel keuzevrijheid 
bij de indeling en inrichting van hun 
nieuwe woonruimte.
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Op precies dezelfde plek stond tot 
eind 2018 een oude katholieke kerk.

Gran Partita • Amersfoort
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Middelbuurtseweg 34, 3903 LD  Veenendaal

Wij zijn een bedrijf dat zich in de 
afgelopen jaren onderscheiden heeft als het om 

metselwerk gaat.

Van een tuinmuur van 500 stenen tot een 
appartementen complex met ruim 1.000.000 

stenen. 

Uw steigerwerk is bij ons zusterbedrijf Pavert 

Steigerbouw in vertrouwde handen.

Metselgilde en Pavert 
Steigerbouw vormen 
een sterke combinatie
 

Bij elk bouwproject met lijm- en metselwerk is 
betrouwbaar en veilig steigerwerk essentieel. Vanuit 
die wetenschap zijn Metselgilde en Pavert 
Steigerbouw uit Veenendaal nauw met elkaar 
verbonden. “Die combinatie van twee totaal 
verschillende specialismes die naadloos op elkaar 
aansluiten, zorgt ervoor dat wij optimaal, flexibel en 
kostenefficiënt in kunnen spelen op de wensen van 
onze opdrachtgevers”, stelt directeur-eigenaar Jaap 
van de Pavert.

De betrokkenheid van beide bedrijfsonderdelen bij 
de bouw van appartementencomplex Gran Partita in 
Amersfoort is volgens Van de Pavert een 
schoolvoorbeeld van de manier waarop zijn 
organisatie graag werkt. “Wij konden flink meters 
maken en er zat door het kalkzandsteen 
lijmwerk-schoonwerk en de detaillering in het 
metselwerk veel ambachtelijke uitdaging in. 
Datzelfde gold voor onze steigerbouwers. Zij 
hebben naast 2.700 meter steigerwerk ook de 
tijdelijke ondersteuning voor de 40 balkons in orde 
gemaakt.” 
 
Veel zichtwerk
De ondernemer is met name trots op de 
gevelaanzichten die er door rollagen en 
verspringend metselwerk echt uitspringen. “In totaal 
hebben onze metselaars 100.000 stenen gelegd en 
spreken we over 1.400 meter voegwerk. Verder 
hebben onze mensen 1.200 m2 aan 
minerale steenwol spouwisolatie aangebracht. Van 
de in totaal 1.300 m2 lijmwerk is circa 400 meter 
schoonwerk.” 
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‘We zijn wel gewend aan het zwaardere werk’
 

Voor grond-, weg- en waterbouw kun je met een gerust hart bij Berkhof BV in Scherpenzeel aankloppen. Het 
bedrijf heeft door de jaren heen al heel wat mooie projecten uit mogen voeren. Uitvoerder Paul Wagener licht 
toe dat dat vrijwel altijd in opdracht van aannemers, gemeenten en waterschappen gebeurt. Zo ook bij de 
bouw van appartementencomplex Gran Partita in Amersfoort. 

Het portfolio van Berkhof BV is uiterst divers. Het is aan de opdrachtgever om te bepalen van welke disciplines 
en expertises gebruik wordt gemaakt. “Bij het project in Amersfoort hebben wij in opdracht van 
hoofdaannemer Bouwbedrijf Kreeft het slopen van een oud kerkgebouw, het grondwerk voor de nieuwbouw 
en het aanleggen van de riolering verzorgd. 

Flinke klus
Met name de ontgraving van de kelder voor parkeerplaatsen en bergingen voor de bewoners, was een flinke 
klus. Dat ging om in totaal zo’n 5.200 kubieke meter grond. Om de boel droog te krijgen en te houden, hebben 
wij tevens voor de bronbemaling gezorgd. Het was al met al een behoorlijk project, maar bij Berkhof BV zijn wij 
wel gewend aan het grote en zwaardere werk.”
 

Alles is strak afgewerkt 
met onderhoudsvriendelijke 
en duurzame materialen.

Gran Partita • Amersfoort

Sloopwerken
Grondwerken
Straatwerken
Rioolwerken
Beschoeiing

BERKHOF BV  |  STATIONSWEG 454  |  3925 CH SCHERPENZEEL
TELEFOON: 033 277 1480   |   FAX: 033 277 4705

E-MAIL: INFO@BERKHOFBV.NL   |  
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‘Strakke afwerking met onderhoudsvriendelijke en 
duurzame materialen’

Het bijzondere metselwerk 
maakt de gebouwen anders 
dan anders.

Opdrachtgever
Plané Vastgoedontwikkeling, 
Rotterdam

Architect
Klunder Architecten, Rotterdam

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Kreeft BV, Ede

Grond,- weg- en waterbouw
Berkhof BV, Scherpenzeel

Lijm- en metselwerken
Metselgilde Veenendaal BV, Veenendaal

Bouwprogramma
200 Levensloopbestendige 
appartementen (inclusief appartemen-
ten geschikt voor zwaardere zorg)

Bouwperiode
Voorjaar 2019 - juli 2020
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Advertorial B&G Hekwerken • Veldhoven

B&G Hekwerken beveiligt grootste     

De opdrachtgever kiest bewust voor Bleiswijk vanwege de gunstige ligging; het dc wordt 140.000 m2 groot en 
daarmee hun grootste geautomatiseerde warehouse. Het fulfilment center van de online retailer biedt hiermee 
ruimte voor 16.000.000 pakketten en voor Nederlandse klanten komt next day- en same day delivery binnen 
handbereik. 

Door de slagbomen het bos niet meer 
zien
Het gigantische logistieke centrum, maar 
liefst 140.000 m2 groot, moet omheind en 
beveiligd worden en de verkeersstromen 
optimaal geregeld, want met 16.000.000 
pakketten is efficiëntie key! Een ander 
zou al gauw door de (slag)bomen het bos 
niet meer zien. Jeffrey Luth, verkoop-
adviseur bij B&G Hekwerk zet hier maar 
al te graag z’n tanden in. Vandaar dat 
Bouwbedrijf Wouters, de aannemer van 
deze gigantische klus, B&G 
inschakelde. Niet alleen als sales- maar 
ook als ‘verkeersstromenadviseur’. Een 
gedegen analyse van bewegingen in en 

distributiecentrum van Nederland     

om het terrein, maakt dit het meest ge-
automatiseerde dc van de opdrachtgever.

Hekwerk, poorten en slagbomen  
B&G hekwerk, poorten en slagbomen 
omheinen en beveiligen dit enorme 
distributiecentrum. Met maar liefst 3 
kilometer Carrade draadmathekwerk, 13 
schuifpoorten met Rondissade spijlen, 
10 draaipoorten, 16 slagbomen en 12 
tourniquets is dit een van de grootste 
logistieke en beveiligingsuitdagingen 
die B&G aangegaan is. De 3 kilometer 
Carrade draadmathekwerk omsluit het 
gehele terrein en houdt zorgen buiten 
met een hoogte van maar liefst 240 cm. 

Een hypermodern dc dat volledig draait 
om efficiëntie kiest vanzelfsprekend voor 
de snelste schuifpoort in de markt, de 
A-Liner! 

Samen duurzaam ondernemen
Bouwbedrijf Wouters en B&G Hekwerk 
hebben beiden duurzaamheid hoog in 
het vaandel staan. We vonden elkaar in 
onze gemeenschappelijke overtuiging 
en ontwikkelen de bouw, omheining 
en beveiliging volgens de standaarden 
van BREEAM Very Good. Als innoverend 
bedrijf is B&G altijd op zoek naar nieuwe 
mogelijkheden voor milieubewuste 
initiatieven en samenwerkingen. 

Voor 23.59 gebeld?      
Binnen 24 uur opgelost!     

iB&G hekwerk is 24/7 bereikbaar om eventuele storingen binnen vier uur te verhelpen. Daarnaast onderhoudt ze alle 
mechanische en elektrische componenten. Zo zorgt B&G er mede voor dat het sorteercentrum snel en efficiënt blijft opereren. 

3 kilometer Carrade draadmathekwerk 
met een hoogte van maar liefst 240 cm 
omsluit het gehele terrein.
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De focus ligt op het van a tot 
z ontzorgen van klanten.

Het is een van de grootste logistieke 
en beveiligingsuitdagingen die B&G 
ooit is aangegaan.
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Hikvision • Hoofddorp
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Tekst: Ton van de Laar
Foto’s: Willy Naessens NederlandIB

Willy Naessens bouwt      

Met de uitbreiding verdrievoudigt 
Hikvision haar magazijnruimte 
met 7.000 m2.

uitbreiding voor snel groeiend 
Hikvision 
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In 2016 betrok Hikvision Europe, marktleider op het gebied van beveiligingscamera’s, een gloednieuw kantoor 
annex distributiecentrum op bedrijventerrein De President in Hoofddorp. Door de explosieve groei van het 
Chinese bedrijf blijkt het pand nu al te klein. Er werd al snel een uitbreiding ontworpen waarmee Hikvision haar 
magazijnruimte met 7.000 m2 verdrievoudigt en tot minimaal 2026 uit de voeten moet kunnen. De bouwkavel 
daarvoor had het bedrijf al bij aanvang van de oorspronkelijke bouw in optie genomen. Willy Naessens 
Nederland BV won de tender voor het realiseren van de uitbreiding.

Door het ‘Just in Time’ principe, dat in eigen beheer wordt  

uitgevoerd, blijft de kwaliteit gewaarborgd

Hikvision • Hoofddorp
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“Het oorspronkelijke pand werd 
gebouwd met een prefab beton 
systematiek”, vertelt uitvoerder Martin 
van der Aar. “Logisch dat ze daar bij het 
ontwerp voor de uitbreiding ook voor 
hebben gekozen. Wij zijn goed bekend 
met dat systeem. Sterker nog; wij 
produceren, transporteren en monteren 
dit systeem volledig in eigen beheer en 
hebben hierdoor het hele concept in 
eigen hand; onze verticale integratie 
noemen we dat.” De uitbreiding die nu 
gerealiseerd wordt, bestaat uit een 
betonnen skelet van kolommen en 
balken, met kanaalplaatvloeren op de 
verdiepingen en het dak. De begane 
grondvloer wordt in het werk gestort op 
HSP palen. Ook de hellingbaan wordt in 
het werk gestort en voorzien van 
vloerverwarming. “Voor het geval er ooit 
nog eens een echte winter komt”, grapt 
Van der Aar. 

Parkeren op het dak
Als meest opvallende aspect van de 
uitbreiding noemt Van der Aar de 
parkeerruimte voor personenauto’s op 
het dak. “De gemeente Haarlemmermeer 
heeft als eis dat auto’s geparkeerd 
moeten worden op eigen terrein. Bij het 
bestaande pand zijn daarvoor 
parkeerplaatsen gemaakt op 
maaiveldniveau, wat logischerwijs ten 
koste gaat van de beschikbare ruimte 
voor het pand zelf. De nieuwe kavel 
wilde men optimaal benutten voor de 
uitbreiding. Vandaar dat gekozen is voor 
parkeren op het dak.”  

Hogere belasting
Consequentie van deze keuze is wel, dat 
er plaats ingeruimd moest worden voor 
een hellingbaan en dat er meer 
kolommen in de magazijnruimte staan. 
“Door de hogere belasting op het dak 
was een zwaardere fundering nodig en 
kon er niet met hele grote 
overspanningen gewerkt worden. 
Normaal kun je met een spant een meter 
of twintig of meer overspannen, in dit 
geval zal het acht of negen meter zijn. 
Dat betekent dus meer kolommen in de 
ruimte en dat heeft effect op het 
plaatsen van de stellingen. Maar het 
weegt niet op tegen de ruimtewinst die 
behaald wordt door op het dak te 
parkeren.” 

Strakke planning bewaakt met Tekla
Hikvision heeft gezien het ruimtege-

brek haast om de uitbreiding in gebruik 
te nemen. Om de strakke planning te 
bewaken, maakt Willy Naessens gebruik 
van de mogelijkheden van het 3D teken-
programma Tekla Structures. Daarin is 
aan ieder element een montagetijd en 
montagedatum gekoppeld, zodat met 
een druk op de knop in een animatie 
bekeken kan worden wat er op welke 

dag gemonteerd moet worden. Zo is bij 
de fabrieken van Willy Naessens ruim 
op tijd bekend welke elementen op welk 
tijdstip afgevoerd moeten worden naar 
de bouw. Door dit ‘Just in Time’ prin-
cipe dat volledig in eigen beheer wordt 
uitgevoerd, blijven planning en kwaliteit 
gewaarborgd. Het project zal in februari 
2021 worden opgeleverd.
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UNIEKE INDUSTRIEBOUW IN PREFAB BETON

BELGIË                               FRANKRIJK | NEDERLAND | 

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.

www.willynaessens.nl

HEEFT U OOK BOUWPLANNEN? NEEM CONTACT MET ONS OP!

VAN CASCO TOT TURN-KEY OPLEVERING

Hikvision • Hoofddorp
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‘Door de hogere belasting op het dak was een zwaardere fundering 
nodig en kon er niet met grote overspanningen gewerkt worden’

Net als bij het oorspronkelijke 
pand is er gekozen voor 
prefab beton bouw.
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De screens en de verticale 
aluminium lamellen worden 
op een speelse manier tegen 
de gevel gemonteerd.

Hikvision • Hoofddorp
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‘We hebben vaker met 
dit bijltje gehakt’

JM van Delft & zn uit het Noord-Brabantse Drunen 
levert en monteert de aluminium vliesgevel en 
gevelkozijnen voor de uitbreiding van het 
bedrijfspand van Hikvision. Ook voor het leveren en 
monteren van de screens en de verticale aluminium 
lamellen, die op een speelse manier tegen de gevel 
gemonteerd worden, is JM van Delft & zn 
verantwoordelijk.  

Een mooie opdracht die vlot verloopt, volgens 
projectleider Albert Emmers. “We hebben vijf jaar 
geleden ook al de eerste fase verzorgd. De nieuwe 
gevel moet daar naadloos op aansluiten, met 
dezelfde types vliesgevel en kozijnen en met dezelfde 
detaillering. Op de ervaringen van toen kunnen we nu 
dus voortborduren. Het gaat er straks uitzien alsof er 
nooit een uitbreiding heeft plaatsgevonden.” 

Strakke planning
“Het technische aspect van de opdracht vormt geen 
probleem, de strakke planning vergt wel de nodige 
aandacht. “In zes weken tijd moeten we zo’n 1.280 m2 
vliesgevel monteren, een hele klus. Gelukkig hebben 
we vaker met dat bijltje gehakt en blijven we goed op 
schema. We werken in een soort treintje; we 
monteren en beglazen de gevel en werken hem af, 
waarna de screens en lamellen gemonteerd worden. 
Dat werkt perfect.” 

jmvandelft.nl

TECHNIEK 
IS ONZE 
TOEKOMST

Passie 

 Hum
or 

Horizon 

Ee
nv

ou
d Aandacht

Kijk voor meer informatie en vacatures op:
      WWW.DENDOORN-MEIJS.NL
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De trappenhuizen zijn slijtvast, 
kleurvast, antislip en ook nog 
eens mooi om te zien.

Opdrachtgever
Hikvision Europe BV, Hoofddorp

Bouwbegeleiding
BOAG Advies en Management, 
Rotterdam

Ontwerp
Hercuton, Nieuwkuijk

Hoofdaannemer
Willy Naessens Industriebouw, 
Nieuwkuijk

Infra en grondwerk
JDB Groep, Hoofddorp

E- en W-installateur
Installatiebedrijf Den Doorn BV, 
Nieuwendijk

Betonvloeren
Hiber Betonvloeren BV, Sint-Oedenrode

Gevelkozijnen
JM van Delft & Zn, Drunen

Hekwerken en poorten
Heras BV, Oirschot

Bouwprogramma
Uitbreiding bestaand bedrijfsgebouw 
met distributieruimte, laaddocks, 
kantoor en parkeerdek met oprit

Bouwperiode
April 2020 - februari 2021

Bruto vloeroppervlakte
10.000 m2 

Hikvision • Hoofddorp
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Om de strakke planning te bewaken, 
maakt Willy Naessens gebruik 
van de mogelijkheden van 3D 
tekenprogramma Tekla Structures.
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Fabriek Wila • Lochem

All-electric ontwerp en hoogwaardig 
kwaliteitsniveau
Industriebouw • november 2020 • 148



Tekst: Daphne Doemges
Foto’s: Kreunen Bouw Lochem

Zoals het er nu naar uitziet, 
wordt de uitbreiding van De 
Wila geheel volgens planning 
in december 2020 opgeleverd.

IB

Uitbreiding De Wila is bouw-  
en planningstechnische puzzel 
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Fabriek Wila • Lochem

Het kantoor aan de Kwinkweerd-
zijde heeft een aanzienlijk 
overstekend gedeelte en een grote 
vliesgevel-pui.

Opdrachtgever
Wila BV, Lochem

Architect
Maas Architecten BV, Lochem

Constructeur
Lievense Ingenieursbureau, Elst

Hoofdaannemer
Kreunen Bouw Lochem BV, Lochem

Installateur
Alferink Installatietechniek BV, Groenlo

Glazen wanden en deuren
Interior Glassolutions, Veenendaal
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De bouw ging van start in december 
2019; de oplevering zal precies een jaar 
plaatsvinden. “Het gebouw is compleet 
turnkey aanbesteed inclusief vloer- en 
wandafwerking en diverse interieuron-
derdelen”, begint Steijsiger. De planning 
bleek het afgelopen jaar de grootste 
uitdaging. “Wila wilde graag vanaf een 
bepaald moment alvast machines 
aanvoeren en op de vloer van de 
productieruimte neerzetten. Dat is 
natuurlijk niet eenvoudig, zo tijdens de 
bouw. Maar tot op heden is dat allemaal 
gelukt.” Door de eerste corona-golf en de 
lockdown in diverse landen ontstonden 
er ook leveringsproblemen. “Hierdoor 
zijn onder andere bepaalde stalen 
kokerprofielen uit Italië niet op tijd 
geleverd. Door te switchen in de 
planning en eerder met een ander 
gebouwdeel te starten, is het toch gelukt 
de uiteindelijke planning te halen.” 

‘De constructie met de 
zettingen en doorbuigingen 

heeft zich in de praktijk 
precies zo gedragen als 

theoretisch was voorspeld’’ 

Spanning op het glas 
Ook bouwtechnisch was het soms 
puzzelen. “Het kantoor aan de Kwink-
weerd-zijde heeft een aanzienlijk 
overstekend gedeelte, en dat in 
combinatie met de grote vliesgevel-pui 
met ruiten van 3 bij 5,5 meter. We willen 
natuurlijk niet dat er spanning op het 
glas komt. De staalconstructie met de 
vloeren is vooraf op spanning gebracht. 
Samen met de constructeur Lievense is 
deze werkwijze vooraf op papier 
uitgewerkt. De constructie met de 
zettingen en doorbuigingen heeft zich 
in de praktijk precies zo gedragen als 
theoretisch was voorspeld.” 

De planning was vanaf dag één een 
uitdaging. Toch lukt het vooralsnog 
om de uitbreiding van De Wila 
in Lochem op tijd af te ronden. 
Peter Steijsiger vertelt namens 
hoofdaannemer Kreunen Bouw 
Lochem B.V. over de (plannings)
technische details waar ze tijdens 
de bouw mee te maken kregen. 

Deuren
Labex Deuren, Enschede

Bouwprogramma
Productiefabriek t.b.v. Wila BV

Bouwperiode
December 2019 - december 2020

Bruto vloeroppervlakte
Circa 13.370 m2 
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Hanzeweg 11-13           Postbus 98                 T 0573-222655 
7241 CR Lochem          7240 AB Lochem               www.kreunenbouw.nl 

Bouwen is het mooiste wat er is. Dat vinden we bij Kreu-
nen Bouw.  
Want een gebouw is veel meer dan alleen een dak bo-
ven je hoofd, als bouwer creëer je een omgeving waar 
mensen prettig kunnen wonen of werken.  
 
Of het nu gaat om nieuwbouw, onderhoud, restauratie of 
verduurzamen; Kreunen Bouw beheerst alle facetten van 
het bouwen.  

Kreunen Bouw werd in 1925 opgericht door de familie 
Kreunen. In de loop der jaren heeft Kreunen Bouw een 
zeer goede naam opgebouwd. Een naam waar we zeer 
trots op zijn!  
 
Het maken van heldere afspraken is vanzelfsprekend 
belangrijk. Wij streven ernaar onze opdrachtgevers zo-
veel mogelijk te ontzorgen. Want alleen zo maken we 
onze goede reputatie keer op keer waar. 

BOUWEN IS HET MOOISTE WAT ER IS
    

Fabriek Wila • Lochem

All-electric

Het gebouw is geheel ‘all-electric’ ontworpen, vertelt Steijsiger. “Er staat een warmtepomp op het dak voor de 
verwarming en koeling. En in een later stadium kunnen er PV-panelen komen; het dak is er al geschikt voor.” Het 
ontwerp van Maas Architecten kenmerkt zich verder door een hoogwaardig kwaliteitsniveau. “Dat zie je 
bijvoorbeeld aan het materiaalgebruik en aan de hoeveelheid daglicht en doorkijkjes in het pand. Zo heb je 
vanuit de kantine op de eerste verdieping volledig uitzicht over de productieruimte. Het project is een mooie 
referentie voor ons. We hopen de Wila nog jaren te mogen bedienen bij het onderhoud.” 
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De juiste techniek
                      op de juiste plek

Alferink Installatietechniek
Industrieweg 15
7141 DD Groenlo
+31 (0)544 476 200
info@alferink.nl

www.alferink.nl

Ontwerpen vertalen naar gebouw en functie
 

“Ik zeg wel eens: We zijn net Lego-bouwers”, lacht directeur Laurens Grashof van Alferink Installatietechniek. Het 
bedrijf verzorgde alle elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties voor de nieuwbouw van de Wila. 

“Het installatiewerk voor dergelijke productielocaties van 12.000 m2 is altijd maatwerk. De truc is om de ontwerpen 
te vertalen naar het gebouw, de inrichting en functies. Op basis van de 3D-modellen van de architect is ons team 
aan de slag gegaan met de modellen voor de installaties. We zien precies hoe de staalconstructies lopen, waar de 
vloeren liggen etc. Zo maken we de uitvoeringsstukken voor mensen in de prefab en op de bouw.” 
 
Energie
Wila was voor Alferink Installatietechniek een nieuwe partij. “Omdat het gaat om utiliteitbouw past het perfect bij 
ons. Je hebt in deze branche altijd te maken met de wet van behoud van energie. Alles wat wij toepassen - water, 
stroom, gas, lucht oftewel energie - verdwijnt nooit. Je moet het managen. In die zin zijn we Lego-bouwers. We 
zetten met producten iets in elkaar, we moeten de techniek erachter kennen, maar het ook zo toepassen dat al die 
onderdelen één functioneel geheel vormen.” Naast functionaliteit is veiligheid daarbij essentieel, stelt Grashof. 
“Zeker bij de Wila, daar staan grote vermogens opgesteld. Dat betekent: Goed engineren, zorgvuldig installeren, 
tussen- en eindcontroles, testen en metingen. Zo borgen we de veiligheid en kwaliteit.” 

Het pand is all-electric ontworpen
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Fabriek Wila • Lochem

Vliegensvlug openen en sluiten
 

Tijd én energie besparen: Dat is het grote voordeel van snelroldeuren. In opdracht van hoofdaannemer Kreunen 
Bouw B.V. plaatste het team van Labex Snelroldeuren brandschermen en snelroldeuren in de Wila-nieuwbouw.

De snelroldeuren gaan met een snelheid tot drie meter per seconde vliegensvlug open en sluiten automatisch na 
doorgang. Naast gebruiksgemak zorgen de deuren er ook voor dat warmte of koude binnen blijft om een optimaal 
klimaat te behouden. “Door de snelheid van openen en sluiten bespaar je tijd en energie. Wila is al geruime tijd 
een trouwe klant”, aldus Peter van den Broek. “De in 1999 geleverde deuren functioneren nog steeds probleemloos. 
Vandaar dat ze wederom kozen voor de Duitse kwaliteit en degelijkheid van Labex Snelroldeuren.”
 
Levensmiddelenbranche
Voor elke toepassing is er wel een deur; explosie-veilige deuren, deuren voor clean rooms, koel- en vriesruimtes, 
vluchtwegen et cetera. Labex Snelroldeuren uit Enschede heeft daarmee vooral ook zeer veel ervaring in de l
levensmiddelenbranche. “Zo leverden we bijvoorbeeld alle snelroldeuren voor alle vestigingen van Huuskes 
Versproducten.”

Schade beperken
Bij Wila werden naast de snelroldeuren ook drie brandschermen geplaatst. “Op het moment dat er brand uitbreekt, 
wordt een signaal naar het brandscherm gestuurd, dat vervolgens dichtgaat. Zo voorkom je dat brand zich door het 
pand verspreid en kun je veel schade voorkomen.”
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MAAK KENNIS MET 
ONZE INNOVATIES.

HET ONMOGELIJKE TOCH MOGELIJK MAKEN!
Dit is slechts een kleine greep uit onze vele bijzondere projecten. Bezoek 
onze showroom in Veenendaal voor een kleine greep uit de onbegrensde 
mogelijkheden en bespreek geheel vrijblijvend wat wij voor u kunnen 
betekenen met een van onze adviseurs.

INTERIOR GLASSOLUTIONS

APPEL DEN BOSCH
ARCHITECT: DE TWEE SNOEKEN
AANNEMER: BOUWGROEP MOONEN
PRODUCTEN: SYSTEMS CLIP-IN SILENCE

Sttt…. geluidwerend glas!
 

De geluidwerende glazen wanden en deuren voor de kantoorruimtes van de uitbreiding van de Wila, werden 
geplaatst door Interior Glassolutions uit Veenendaal. Zij blinken uit in een staaltje techniek waarmee ze zo dun 
mogelijk monolithisch glas zo geluidwerend mogelijk maken.

Het systeem van Interior Glassolutions bewijst zichzelf in de praktijk. Zo werd de collegezaal middenin de openbare 
bibliotheek van Amsterdam voorzien van geluidwerend glas waarmee maar liefst 60 decibel wering werd behaald. 
Directeur Geurt Roelofsen: “Dat is nog beter dan het effect dat je kunt verwachten met een spouwmuur!” 
 
Monolithisch
Ook voor de uitbreiding van de Wila werd een technisch vernuftig product gebruikt; monolithisch glas maar wél 
met het resultaat van 42 decibel wering. “Dat is met enkel glas een heel hoge wering. Hoe minder lagen glas we 
hoeven te gebruiken, hoe duurzamer het is. Er is immers minder materiaal en energie nodig om het te produceren.” 

Eigen R&D
Vooral het hoge geluid in een gesprek kan door de techniek van Interior Glassolutions effectief worden gedempt. 
“Op verzoek van opdrachtgevers testen wij veel. Als meer wering nodig is dan met enkel glas mogelijk is, herhalen 
we het glas op afstand met folies ertussen. En de ideale afstand tussen de lagen glas bepalen, dat is nu net het 
geheim van de smid van onze eigen R&D-afdeling.” 
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De Variabele • Nijmegen

HBE Bouw    

De Variabele 
realiseert nieuw bedrijfspand
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Tekst: Rien Tholenaar
Foto’s: HBE BouwIB

Het stijlvolle ontwerp is 
afkomstig van AGB Architecten 
uit Veenendaal.
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Ze zeggen dat je moet doen waar je goed in bent. Dat is zeker van toepassing bij HBE Bouw. De 
bouwonderneming uit Ede heeft zich volledig gespecialiseerd in utiliteitsbouw. “Projecten zoals het casco 
bouwen van het nieuwe bedrijfspand van De Variabele in Nijmegen kun je dan ook met een gerust hart aan ons 
overlaten”, aldus projectleider Denny Beker.

‘Vrijwel alle disciplines en specialisaties van ons

HBE Bouw heeft door de jaren heen een 
goede naam opgebouwd op het gebied 
van utiliteitsbouw. Dat blijkt wel uit het 
uitgebreide portfolio en de zeer goed 
gevulde orderportefeuille. “Voor de casco 
bouw van het nieuwe kantoor voor de 
Variabele aan de Weurtseweg 500 in 
Nijmegen zijn wij benaderd door 
Hooiveld & Hooiveld Projectbegeleiding 
uit Elst. We hebben al vaker met hen 

De Variabele • Nijmegen

bouwbedrijf kwamen in dit project van pas’

samengewerkt en dat is blijkbaar goed 
bevallen.” Binnen het stijlvolle ontwerp 
van AGB Architecten uit Veenendaal had 
de projectleider van HBE Bouw met zijn 
team een groot aandeel in de realisatie 
van het bedrijfspand, bestaande uit drie 
verdiepingen van elk circa 1.150 m2. 

Veelomvattend project
Onder de casco bouw vielen onder meer 

de fundering, de staalconstructie, het 
prefab betonwerk, dak- en 
wandbeplating, aluminium kozijnen, 
overheaddeuren, stalen trappen en de 
lift. “Vrijwel alle disciplines en 
specialisaties van ons bouwbedrijf 
kwamen in dit project van pas. Voor 
bepaalde onderdelen hebben we de 
vaklieden van onze zusterorganisatie 
HBD Montage ingevlogen. Het werkt voor 
onszelf en ook voor onze opdrachtgevers 
gewoon fijn dat je heel veel zaken bij 
één partij neer kunt leggen. Dat komt de 
kwaliteit van het werk en een soepele 
planning zeker ten goede.”

‘Wij doen ons werk altijd en 
overal even zorgvuldig en 

betrouwbaar’

Specialist in utiliteitsbouw
Bij HBE Bouw zijn circa 50 medewerkers 
in dienst. Daarnaast worden 
inleenkrachten ingezet. “We hebben het 
gigantisch druk en dat geldt zeker voor 
de utiliteitsbouw. Door met name de lage 
rentestand wordt er enorm veel 
geïnvesteerd in bedrijfsmatig vastgoed. 
Die ontwikkeling is voor ons bedrijf 
natuurlijk prima. Wij bouwen in 
opdracht van projectontwikkelaars, 
beleggers én eindgebruikers veel
bedrijfsverzamelgebouwen, 
bedrijfshallen en distributiecentra. Voor 
ons maakt het in principe niet veel uit 
wie de opdrachtgever is. Wij doen ons 
werk altijd en overal even zorgvuldig en 
betrouwbaar.”

Het bedrijfspand bestaat 
uit drie verdiepingen van 
elk circa 1.150 m2.
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“Want HBE regelt het”

Ottostraat 11 | 6716 BG Ede | 0318 - 51 01 07 | info@hbebouw.nl

Continu in de zevende versnelling, 
dat is waar HBE Bouw voor staat. Zo 
gaan wij altijd een stap verder dan 
anderen. Uw wensen staan voorop 
en we werken snel én netjes. Daarom 
blijven wij groeien, tegen elke crisis in. 
Onze opdrachtgevers weten dat ze hun 
project aan ons bouwbedrijf kunnen 
toevertrouwen.

Voor de medewerkers is het 
ongetwijfeld aangenaam 
toeven in het nieuwe pand 
van De Variabele.

Het adres voor al uw staalconstrukties, trappen 
en hekwerken voor hallenbouw, utiliteitsbouw, 

woningbouw scholen en kerken.

Radonstraat 8 | 6718 WS Ede | Tel: (0318) 57 24 76 | 
E-mail: construktie@tenham.nl | www.tenham.nl
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De Variabele • Nijmegen

Opdrachtgever
De Variabele, Nijmegen

Constructeur
JVZ Ingenieurs, Deventer

Architect
Guido Bakker BV, Veenendaal

Hoofdaannemer
HBE Bouw, Ede

Afwerking
Bago Systeemwanden & Plafonds, Elst

Staalconstructie
W. ten Ham constructie BV, Ede

Bouwprogramma
Bedrijfspand van drie bouwlagen voor 
De Variabele

Bouwperiode
Januari 2020 - eind 2020

Brutovloeroppervlakte
Circa 3.400 m2 

Op deze artist impression is 
goed het omliggende terrein 
te zijn.
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Bago Systeemwanden 
& Plafonds maakt 
mooi werk
 

Als je de grotendeels met stijlvolle Rockpanel 
stroken beklede buitengevels van de nieuwe 
vestiging van De Variabele in Nijmegen ziet, dan 
weet je meteen waartoe de vakspecialisten van 
Bago Systeemwanden & Plafonds in staat zijn. Het 
bedrijf uit Elst drukte nadrukkelijk haar stempel op 
de complete binnen- en buitenafwerking. 

Directeur Bas Goossens is heel tevreden over het 
eindresultaat. “In dit project kwamen diverse van 
onze specialisaties helemaal tot hun recht. Zo 
hebben wij alle Metal-stud binnenwanden, glazen 
systeemwanden, glazen binnendeuren, de 
systeemplafonds en het timmerwerk verzorgd”. 

Rockpanel stroken
“We hebben dus de Rockpanel stroken aan de 
buitengevels aangebracht. Dat geeft het pand echt 
een bijzondere uitstraling.” Vanuit zijn bedrijf is 
een team van gemiddeld acht medewerkers 
ongeveer drie maanden bezig geweest aan het 
project in Nijmegen. 

‘We hebben het 
gigantisch druk en 

dat geldt zeker voor 
de utiliteitsbouw’

HBE Bouw is verantwoordelijk 
voor de casco bouw.
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DC Fource Logistics • Berkel en Rodenrijs

Fource centraliseert 
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Tekst: Margot Visser
Foto’s: Bouwbedrijf Heembouw

Absolute eyecatcher is de 
gewelfde, transparante 
centrale entree, vanwaar een 
voetgangersbrug een veilige 
verbinding vormt naar het 
parkeerterrein.

IB

logistieke activiteiten 
in ‘The Bridge’ 
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Op bedrijventerrein Oudeland in Berkel 
en Rodenrijs verrijst het nieuwe centrale 
distributiecentrum van Fource Logistics, 
onderdeel van Fource Holding. Fource 
levert onder meer automaterialen, 
gereedschap, olie, banden en 
werkplaatsbenodigdheden, evenals 
diensten als opleidingen, technische 
data en marketingondersteuning. In het 
nieuwe distributiecentrum worden de 
activiteiten van de vier huidige 
magazijnen in Amsterdam, Hoevelaken, 
Schiedam en Venlo samengevoegd en 
gaat het bedrijf de logistieke 
dienstverlening richting de grossiers op 
een hoger niveau brengen. De 
nieuwbouw heeft een totaal bruto 
vloeroppervlak van 50.000 m2, waarvan 
49.000 m2 uit magazijnruimte en 2.400 
m2 kantoorruimte.  

Architect én aannemer 
Voor de bouw van het nieuwe 
distributiecentrum hanteerde Fource 
Logistics twee uitgangspunten: Het 
moest een pand worden waar 
medewerkers graag willen werken én 
zich onderscheiden van andere 

Dat een groot distributiecentrum er ook aantrekkelijk uit kan zien, 
bewijst het nieuwe pand van auto-materialenleverancier Fource Logistics. 
Eyecatcher is de gewelfde, transparante centrale entree, vanwaar een 
voetgangersbrug een veilige verbinding vormt naar het parkeerterrein 
voor bezoekers en werknemers. Met het BREEAM Excellent label als 
streven ligt de duurzaamheidsambitie op het hoogste niveau. 

Duurzaam en 
mooi

werkgevers in de regio Berkel en 
Rodenrijs. In bouwbedrijf Heembouw 
werd een geschikte partner gevonden, 
die voor dit turnkey project zowel de 
rol van architect als aannemer op zich 
neemt. Heembouw Architecten maakte 
een ontwerp waarin een efficiënte 
warehousefunctie wordt 
gecombineerd met een markante 
entreepartij. Medewerkers en bezoekers 
kunnen deze entreehal op de eerste 
verdieping bereiken via een 
voetgangersbrug over het logistieke 
terrein voor vrachtwagens. Deze leverde 
het pand de bijnaam ‘The Bridge’ op. 
Aan het centrale plein liggen straks 
ondersteunende functies zoals kantoren, 
kleedruimten, kantine en 
trainingsruimten.  

Courant ontwerp
Achter de fraaie gevel bevindt zich het 
enorme warehousegedeelte. Met een 
vrije hoogte van 12,2 meter in de hele hal 
en de mogelijkheid om te splitsen, is het 
een ontwerp dat courant is en daarmee 
een aantrekkelijke belegging voor een 

‘Het moest een pand worden waar medewerkers graag willen 
werken en zich onderscheiden van andere werkgevers’

investeerder. De hal is voorzien van een 
volautomatisch shuttlesysteem met tien 
gangen en meer dan 180.000 
opslaglocaties. Circa 200 shuttles zorgen 
voor de in- en uitslag van goederen, in 
combinatie met 12 werkstations voor 
ontvangst en 16 pickstations. Zo’n 80% 
van de circa 130.000 artikelnummers 
wordt in het shuttlesysteem 

ondergebracht. Voor onderdelen die te 
groot of te zwaar zijn voor dit systeem 
komt er nog een combinatie van 
mezzaninevloeren met legborden en 
palletstellingen. Momenteel is de afbouw 
van het distributiecentrum in volle gang. 
De eindoplevering staat gepland voor 
eind 2020.

Aan het centrale plein liggen 
straks ondersteunende 
functies zoals kantoren, 
kleedruimten, kantine en 
trainingsruimten.

DC Fource Logistics • Berkel en Rodenrijs
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DC Fource Logistics • Berkel en Rodenrijs

In onze wereld draait alles om bruggen. En in die wereld staan 
wij al sinds 1962 bekend als de specialist in het maken van 
bruggen. Wij hebben alle mensen en middelen in huis om uw 
brug te ontwerpen, te bouwen en te plaatsen. Wij leveren een 
totaaloplossing in bruggen.

Bel ons op 071 402 17 44 voor een vrijblijvende aanbieding.

Nieuwe brug voor Fource logistics

Voetgangersbrug krijgt brugdek van bamboe 
composiet
 

Voor de realisatie van de ruim 40 meter lange voetgangersbrug, die als entree dient voor het enorme pand van 
Fource Logistics, schakelde Heembouw Haasnoot Bruggen uit Rijnsburg in. Haasnoot Bruggen is specialist in het 
maken van bruggen. Zowel voor ontwerp (in 3D), engineering als bouw heeft het bedrijf alle mensen en middelen in 
eigen huis. Hun ontwerpstudio werkte nauw samen met Heembouw Architecten in het ontwerp van de 
voetgangersbrug. 

Als materiaal voor het brugdek werd gekozen voor een duurzaam en innovatief product: BambooTeq bamboe 
composiet. Deze 40 mm dikke plank is tevens voorzien van GripMeister Deckgrip antislip met zwaluwstaart. 
BambooTeq Bamboe Composiet is een grondstof waarmee halffabricaten zoals planken en platen worden gemaakt. 
Het kappen van bamboe is goed voor de bamboebossen en gaat door goed beheer van de bossen bodemerosie 
tegen. BambooTeq gebruikt van de meer dan 1.500 soorten bamboe de moso bamboe, in de volksmond beter 
bekend als de reuzenbamboe. Panda’s eten deze soort niet. BambooTeq  Bamboe Composiet planken bestaan uit 
circa 60% bamboe, 10% milieuvriendelijke additieven voor o.a. de kleur en 30% gerecycled plastic (HDPE) van flesjes 
en kabelisolatie.
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‘Met BREEAM Excellent label als streven ligt de 
duurzaamheidsambitie op het hoogste niveau’

De nieuwbouw heeft een totaal 
bruto vloeroppervlak van 
50.000 m2.
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DC Fource Logistics • Berkel en Rodenrijs

Opdrachtgever
Union Investement Real Estate GmbH

Eindgebruiker
LKQ Fource, Berkel en Rodenrijs

Architect
Heembouw architecten, 
Roelofarendsveen

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Heembouw, 
Roelofarendsveen

S en W-installateur
Vink Installatie Groep BV, 
Roelofarendsveen

E-installateur
Van den Pol elektrotechniek, Montfoort

Staalconstructie
Voortman Steel Group, Rijssen

Voetgangersbrug
Haasnoot Bruggen, Rijnsburg

Bouwprogramma
Modern en duurzaam distributie-
centrum ‘The Bridge’ voor LKQ Fource 
op bedrijventerrein Oudeland 

Bouwperiode
Januari 2020 – eind 2020

Bruto vloeroppervlakte
Circa 50.000 m2  

‘Wij kunnen het nog zo goed voorbereiden, uiteindelijk moeten 
onze mensen op de werkvloer het doen’

De hal is voorzien van een 
volautomatisch shuttlesysteem 
met 10 gangen en meer dan 
180.000 opslaglocaties.
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vinkinstallatiegroep.nl

•

klimaatinstallaties;
• sanitaire installaties;
•

elektrotechniek;

•
service & onderhoud;•
duurzame technieken.

Totaal Installateur

 

Veenderveld 13
2371 TS Roelofarendsveen

T (071) 332 01 10 

Comfort en energiezuinigheid gaan hand in hand
 

Door het gehele distributiecentrum, dus ruim 50.000 m2, van vloerverwarming te voorzien, kiest opdrachtgever 
Union Investment voor de meest energiezuinige oplossing, zo vertelt Ronald Mourits van Vink Installatie Groep B.V. 
De totaalinstallateur uit Roelofarendsveen verzorgde het ontwerp en de realisatie van de laag temperatuur 
klimaatinstallatie, bestaande uit twee lucht/water warmtepompen met vloerverwarming (en koeling) als 
afgiftesysteem. 

Zowel hal als kantoor zijn voorzien van tochtvrije balansventilatie met warmteterugwinning; in ruimten met 
wisselende bezetting, zoals kantine en spreekruimten, is deze CO2 gestuurd. Vink Installatie Groep B.V. levert ook 
het gebouwbeheerssysteem. 

Volledig ontworpen in 3D
Planning en fasering van het werk vormden een wezenlijk onderdeel van dit project volgens de projectleider. “Door 
het gebouw vooraf volledig in 3D te modelleren, zijn de werkzaamheden van alle partijen optimaal voorbereid. 
Vervolgens kon de bouw in een heel hoog tempo verlopen. Heembouw, met wie we al jaren samenwerken, heeft 
dat proces goed in de vingers.” Hij benadrukt de noodzaak van vakmanschap op de werkvloer. “Wij kunnen het nog 
zo goed voorbereiden, uiteindelijk moeten onze mensen op de werkvloer het doen. Het kwaliteits- en veiligheids-
bewustzijn van onze monteurs is zeer hoog. Dat is een voorwaarde om een project als dit, onder hoge tijdsdruk, tot 
een goed einde te brengen.” 
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Logistiek centrum Lion Metals • Ridderkerk

Het bedrijfsverzamelgebouw 
zoals dit naar verwachting in 
november wordt opgeleverd.
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Tekst: Frank Thooft
Foto’s: Bouwbedrijf VrolijkIB

Bouwbedrijf Vrolijk realiseert 
bedrijfsverzamelgebouw  

Leeuwenkuil 
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In opdracht van B.M.O. Vastgoed heeft Bouwbedrijf Vrolijk uit Moerdijk 
een nieuw bedrijfsverzamelgebouw gerealiseerd op bedrijventerrein 
Cornelisland in Ridderkerk. Aan Florijnstraat 60 en 60a staan nu twee 
moderne geschakelde bedrijfshallen met elk twee laaddocs, een entree, 
een kantine en elk een bedrijfshal van 2.037 m2 en erboven twee 
kantoorunits van 150 m2.

Dave Kop, projectleider bij bouwbedrijf 
Vrolijk en verantwoordelijk voor de 
Leeuwenkuil: “We kregen deze opdracht 
van B.M.O. Vastgoed, dat verbonden is 
aan Lion Metals in Rotterdam. Wij 
werken vaker voor Lion Metals, dat 
maakt dat je snel kunt schakelen. Zij 
wilden deze keer een bedrijfsverzamel-
gebouw door ons laten bouwen voor de 
verhuur. Opslag en logistiek moest er 
mogelijk zijn, evenals een kantoorfunc-
tie. Dat hebben we opgepakt.” 

Turnkey
“Medio 2018 zijn we in gesprek geraakt 

Logistiek centrum Lion Metals • Ridderkerk

met elkaar. Vervolgens hebben wij 
het ontwerp en het bestek voor onze 
rekening genomen. In maart 2020 is de 
eerste paal geslagen; naar verwachting 
zijn we in december dit jaar klaar met 
deel 1. Deel 2 ronden we af in februari 
2021. We leveren het bedrijfsverzamel-
gebouw turnkey op.” Het is niet het 
eerste gebouw dat bouwbedrijf Vrolijk 
in Ridderkerk op de Florijnstraat bouwt. 
“Naar mijn inschatting hebben we zowat 
alle bedrijfsgebouwen hier in de straat 
gebouwd. We kennen het bedrijventer-
rein en de ondernemers die er gevestigd 
zijn daarom goed.” 

Hybride vloer
Het bedrijfsverzamelgebouw 
Leeuwenkuil, zoals het genoemd is, heeft 
een hybride vloer in beide bedrijfshallen. 
“Dat is lichter en werkt sneller, terwijl 
het even sterk is als een massieve vloer.” 
De bedrijfshallen zijn onverwarmd. De 
kantoorunits zijn volgens bouwbesluit 
geïsoleerd; het dak met de Rc-waarde 
waarde 6 en de wanden met de 
Rc-waarde waarde 4,5. Bouwbedrijf 
Vrolijk heeft er met 50 mensen aan 
gewerkt. De projectleiding bestond uit 3 
personen die verschillende 
onderaannemers aanstuurden om het 
werk te realiseren. De coronacrisis heeft 
de bouw niet vertraagd. “Wel hebben we 
de nodige maatregelen getroffen om de 
veiligheid van de mensen te waarborgen, 
maar het werk kon nagenoeg 
onveranderd doorgaan.”

Beide bedrijfshallen beschikken 
over twee laaddocks.
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Opdrachtgever
Lion Metals, Rotterdam

Opdrachtgever
Forest Metal Group, Rotterdam

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Vrolijk, Moerdijk

Staalconstructie
Buchinhoren BV, Hooge Zwaluwe

E-installateur
Zandijk Elektrotechniek, Oudekerk aan 
den IJssel

Tegelwerk
Nesto Sanitair, Halsteren

Bouwprogramma
Bedrijfsverzamelgebouw met opslag, 
logistiek en kantoorruimtes

Bouwperiode
Maart 2020 - november 2020

Bruto vloeroppervlakte
Circa 4.200 m2 

Snel groeiend

Bouwbedrijf Vrolijk, dat in 2013 is opgericht, biedt werk aan 150 mensen. Het bedrijf is dit jaar opgenomen 
in de door Erasmus Centre for Entrepreneurschip en NLgroeit samengestelde top-250 Groeibedrijven.
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Logistiek centrum Lion Metals • Ridderkerk

Hinder 1  |  3251 NK Stellendam  |  0187-683890  |  info@jarogroup.com 

Wij verzorgen elektrotechnische werkzaamheden zoals renovatie, 
nieuwbouw, verlichting, tuinverlichting, bedrijfspanden, winkels food 

en non-food, alarm en brandmeldinstallaties en datatechniek.  

www.zandijkelektro.nl 
IJsseldijk-Noord 234 
2935 BP Ouderkerk aan den IJssel 
06-20007166 
info@zandijkelektro.nl 
 

SEI erkend installateur   

‘Het is momenteel een 
gekkenhuis in de bouw’
 

De volledige elektrotechnische installaties in de twee 
bedrijfshallen die Lion Metals in Ridderkerk heeft 
gerealiseerd, zijn verzorgd door Sven Zandijk van 
Zandijk Elektrotechniek uit Ouderkerk aan den 
IJssel. 

Sven Zandijk: “Lion Metals en Forest Metal Group 
zijn bestaande klanten van me. Toen ze in Ridderkerk 
gingen bouwen hebben ze mij voor de elektrotechniek 
gevraagd. Ik kreeg de opdracht in februari en ging 
vlak voor de bouwvak aan de slag. Ik heb toen eerst de 
constructie laten aarden. Toen de twee loodsen gereed 
waren, ben ik verder gegaan met de hele aanleg. Naar 
verwachting zijn we begin december klaar. Maar dat is 
niet helemaal zeker. Het is momenteel een gekkenhuis 
in de bouw. Corona of niet, het werk stapelt zich op en 
je komt handen tekort. Ik schakel dan ook regelmatig 
derden in voor een klus.” 

Zandijk Elektrotechniek is opgericht in 2006 en is 
SEI-erkend installateur. Het bedrijf verzorgt 
elektrotechnische werkzaamheden bij renovatie en 
nieuwbouw, in bedrijfspanden en winkels en verzorgt 
alarm- en brandmeldinstallaties en datatechniek.

Meer dan 90 jaar ervaring met staal!
Apolloweg 2

4782 SB Moerdijk
Tel: 0168 386 161
Fax: 0168 386 169

www.buchinhoren.nl
info@buchinhoren.nl

Er is gekozen voor een hybride 
vloer in beide bedrijfshallen.
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Een compleet nieuwe badkamer in vijf dagen tijd
 

Nesto Sanitair is hét bedrijf voor het leveren en installeren van een breed assortiment sanitair voor zowel 
zakelijke klanten (aannemers) als particulieren. Door jarenlange ervaring geven wij deskundig advies en 
verzorgen wij snel en vakkundig de bouw of verbouwing van uw badkamer. Als DEKRA gecertificeerd bedrijf wer-
ken wij met een zeer goede prijskwaliteitverhouding. 

Met de complete levering en het aanbrengen van tegels is Nesto Holland Tegelwerken een belangrijke 
aanvulling, waardoor wij echt een totaalpakket (All-in) binnen elk budget aan kunnen bieden.

Wij leveren en plaatsen, Keramische woonvloeren, Bijpassende keukenwandtegels, Tegels voor de badkamer & 
toilet en nieuw in ons assortiment leveren wij nu ook terrastegels.

Topkwaliteit wand- & vloertegels
tegen de scherpste prijzen en vakkundig 
aangebracht door onze eigen specialisten

Nesto Sanitair   
Vang 7, 4661 TX  Halsteren 
Tel: 0164 630 242

www.nestosanitair.nl
info@nestosanitair.nl

NESTO HOLLAND
TEGELWERKEN 

NESTO SANITAIR 

 Deskundig en vrijblijvend advies
 Montage door professionals
 5 jaar garantie op sanitair 

  en werkzaamheden

 Klaar in 5 dagen, korte doorlooptijd
 Volledig ontzorgd
 Groot aanbod van vele merken

*Inform
eer naar de voorw

aarden

Waarom kiest u voor Nesto Sanitair?

Kom vrijblijvend langs 
om ons uitgebreide 

assortiment topkwaliteit 
tegels te bekijken!

Wij leveren en plaatsen: 
 Keramische woonvloeren
 Bijpassende keukenwandtegels 
 Tegels voor de badkamer & toilet 
  NIEUW  in ons assortiment: terrastegels
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DC Harnaschpolder • Den Hoorn

Het distributiecentrum omvat 
ongeveer 14.500 m2 opslag, 
450 m2 mezzaninevloer en 
855 m2 kantoor.
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Tekst: Bert Vooijs
Foto’s: Systabo BVIB

bouwt distributiecentrum 
voor Sandvik 

Systabo       
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De definitieve oplevering van het distributiecentrum  

wordt verwacht in april 2021

DC Harnaschpolder • Den Hoorn

Op dit deel van Bedrijventerrein 
Harnaschpolder verrijst het 
nieuwe distributiecentrum van 
Sandvik Benelux.
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Bij de aanbestedingsprocedure 
voor de bouw van een 
distributiecentrum voor Sandvik 
Benelux kwam Systabo BV 
uit Enschede als beste partij 
bovendrijven. Systabo tekende 
een Design & Build-overeenkomst 
met opdrachtgever Delta 
Harnaschpolder CV uit Hoofddorp 
en kon aan de slag.

Bedrijventerrein Harnaschpolder ligt in 
Den Hoorn bij Delft, pal aan de A4. Het 
bedrijventerrein bedient voornamelijk 
de regio Haaglanden. De 80 hectare grote 
locatie biedt uitstekende 
vestigingsmogelijkheden op grote en 
kleine kavels in milieucategorie 2 en 3, 
voor diverse soorten bedrijven. Sandvik, 
een van oorsprong Zweedse leverancier 
van onder meer gereedschappen, buizen 
en mijnbouwmaterialen, gaat de 
distributie voor de Benelux regelen 
vanuit het nieuw te bouwen 
distributiecentrum in Harnaschpolder. 

Extra opslag
Projectleider Paul Scholten van Systabo 
BV vat de opdracht samen: “Grondwerk, 
fundatie en een stalen constructie met 
kanaalplaatvloeren voor de verdieping. 
Daarnaast doen we ook de inrichting 
van het kantoorgedeelte. Er komt een 
tussenverdieping van mezzaninevloer, 
voor opslag op hoogte. Sandvik zal in een 
later stadium ook nog een stalen 
tussenvloer bouwen voor extra opslag.” 

‘Bij eventuele toekomstige sloop zijn de diverse onderdelen van 
de constructie gemakkelijk te demonteren’

Circulaire bouw
Bijzonder aan het project vindt Scholten 
de omvang en de circulaire bouw. “Het 
gaat om ongeveer 14.500 m2 opslag, 450 
m2 mezzaninevloer en 855 m2 
kantoor. Ook bijzonder is de ruimte voor 
een OSR-systeem dat de distributie bijna 
volledig automatiseert. Dit 
systeem wordt aangelegd door KNAPP 
uit het Oostenrijkse Graz, in recht-
streekse opdracht van Sandvik.” Het 
gebouw moet straks voldoen aan de 
standaarden voor ‘BREEAM Very Good’ en 
‘Cradle 2 Cradle’. Het werk is ontworpen 
volgens de richtlijnen van ‘design for 
disassembly’: “Bij eventuele toekomstige 
sloop zijn de diverse onderdelen van de 
constructie gemakkelijk te demonteren 
en geschikt voor hergebruik.” 

Eén hectare aan zonnepanelen
De bouw begon in het voorjaar. Na de 
bouwvak kwam het heiwerk gereed en 
werd er gewerkt aan de fundatie. In 
oktober begon het werk aan de 
staalconstructie. De definitieve 
oplevering van het distributiecentrum 

wordt verwacht in april volgend jaar, 
inclusief 105 parkeerplaatsen en 10.000 
m2 zonnepanelen op het dak.

Ontwerpen op maat
Bij logistiek specialist Systabo werken 
ongeveer 40 mensen, aldus Scholten. 
“Wij bouwen vooral logistiekpanden 
maar ook retail, sport & leisure, tot een 
vloeroppervlak van 90.000 m2. We 
werken zowel in bouwteam als op 
aanbesteding en in turnkey-overeen-
komsten. Een van onze opdrachtgevers is 
VolkerWessels Logistics Development.“ 
Systabo maakt desgevraagd ook 
ontwerpen op maat, waarbij de 
klantwens uiteraard centraal staat.

Schoolvoorbeeld van 
circulaire bouw
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Het gebouw moet straks 
voldoen aan de standaarden 
voor ‘BREEAM Very Good’ 
en ‘Cradle 2 Cradle’.

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

• Logistiek
• Grootschalige retail
• BREEAM
• Ontwerp & realisatie

www.systabo.nlTotaaloplossing in bedrijfshuisvesting

DC Harnaschpolder • Den Hoorn
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dé specialisten in dak- en wan
dbeplating

D hardeman-vanharten.nl

‘Grondwerk, fundatie en een stalen constructie met 
kanaalplaatvloeren voor de verdieping’

Gelukkig is civiel 
engineeringsbureau RvB 
Groep gespecialiseerd 
in werken op grond met 
slechte draagkracht.
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DC Harnaschpolder • Den Hoorn

rvbgroep.nl        085 - 78 68 500

UW BUSINESS

DE BESTE
BASIS VOOR

Opdrachtgever
Delta Development Group, Hoofddorp

Eindgebruiker
Sandvik Benelux, Schiedam

Constructeur
Qbuz, Barchem

Architect
OPL Architecten, Utrecht

Hoofdaannemer
Systabo BV, Enschede

Grondwerk
RvB Groep, Harderwijk

E- en W-installateur
Wijco Technics, Oldenzaal

Gevelbekleding
Hardeman van Harten BV, Lunteren

Staalconstructie
Brink Staalbouw, Barneveld

Fundatie
B-smart, Bergambacht

Dockequipment en sectiedeuren
Novoferm, Almelo

Kanaalplaatvloeren
VBI, Huissen

Bouwprogramma
Design & Build-overeenkomst 
Distributiecentrum

Bouwperiode
Juni 2020 - april 2021

Bruto vloeroppervlakte
Circa 15.730 m2

‘Het gaat om ongeveer 14.500 m2 opslag, 450 m2 mezzaninevloer 
en 855 m2 kantoor’
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Specialisten in infra op 
slappe ondergrond
 

Civiel engineeringsbureau RvB Groep uit Harderwijk 
is verantwoordelijk voor het grondwerk, de riolering, 
terreinverharding en -inrichting en de groen-
voorziening. 

“We onderhouden goede relaties met diverse 
bouwbedrijven, waaronder Systabo. Die zien voor het 
infragedeelte de juiste partner in ons. We zijn, met 
enkele korte tussenpozen, het gehele bouwtraject 
aanwezig. Vanaf de eerste schop in de grond tot de 
laatste oplevering van plantvakken.” Commercieel 
adviseur Erwin Bonestroo van RvB heeft goede 
ervaringen met Systabo als hoofdaannemer en het 
bedrijf werkt daarom graag met ze samen. “We 
konden ook meedenken tijdens de voorbereidingen 
en hebben toen diverse alternatieven kunnen 
aandragen. Uiteindelijk maak je zo’n groot project 
samen.” Ook de BREEAM-uitdaging die aan dit project 
hangt, motiveert: “Wij werken graag op dergelijke 
projecten.” 

 Specialiteit
Hoewel gevestigd in Harderwijk, werken de ongeveer 
50 medewerkers van RvB vooral veel in het westen 
van het land. Daar is de ondergrond veel slapper dan 
in hoger gelegen gebieden. “Dat werken op grond 
met slechte draagkracht, met name bij grote 
bouwprojecten, is onze specialiteit geworden. We 
hadden al ervaring met een ander bouwproject in 
Harnaschpolder. Daarvoor hebben we toen zelf een 
alternatieve techniek ontwikkeld waardoor de bouw 
goed uit de voeten kon. Dat kwam nu weer goed van 
pas.”
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GS van den IJssel • Berkel en Rodenrijs

‘Af en toe moet je   
out-of-the-box denken’ 
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Tekst: Ton van de Laar
Foto’s: Remco RuimtebouwIB

Een impressie van hoe het nieuwe 
bedrijfspand en de rest van het 
terrein er uit komen te zien.
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Remco Ruimtebouw realiseert in Berkel en Rodenrijs een nieuw bedrijfspand voor transportbedrijf 
G.S. van den IJssel BV. Op een perceel van 5.690 m2 komt een gebouw met een bruto vloeroppervlak van 
ongeveer 820 m2. Hierin worden een garage, een wasstraat en kantoren ondergebracht. Het grootste deel van 
het perceel is daarmee beschikbaar als parkeerruimte voor het wagenpark van G.S. van den IJssel. Ron Drijver is 
commercieel manager bij het Cluster Bedrijfshuisvesting van Janssen de Jong Groep, waar Remco Ruimtebouw 
deel van uitmaakt. Hij vertelt hoe de opdracht tot stand kwam.

“Van den IJssel kende ons via een 
relatie”, begint hij. “Op basis van een 
schetsontwerp kwamen we in gesprek. 
Met dat ontwerp kwam hij niet verder bij 
de gemeente, dus hebben wij 
aangeboden er eens naar te kijken. 
Vanuit onze kernwaarden LOS (‘Wij doen 

GS van den IJssel • Berkel en Rodenrijs

zaken met Lef door Samen Oplossings-
gericht uitdagingen aan te gaan’) hebben 
we dat gedaan. Dat wekte vertrouwen. 
Zo kwamen we via een voorontwerp en 
definitief ontwerp uiteindelijk tot een 
bouwaanvraag en kregen we ook de 
opdracht het project te realiseren.”

Out-of-the-box
De beperkte omvang van het gebouw 
strookte niet met de regel in het 
plaatselijke bestemmingsplan, die 
voorschreef dat de voorgevel 75% van de 
breedte van het perceel moest bedragen. 
Remco Ruimtebouw kwam met een 
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creatieve oplossing. “We hebben het 
gebouw uitgebreid met een portaal-
constructie, in lijn met de voorgevel. Die 
vormt een geheel met die gevel, zodat 
visueel een breder gebouw ontstond en 

Van den IJssel toch de gewenste 
buitenruimte kon behouden. Af en toe 
moet je out-of-the-box denken.” De 
portaalconstructie is net als het gebouw 
zelf uitgevoerd in staal, met stalen 

gevelbeplating boven een betonnen plint. 
Ter plaatse van het kantoor geven 
houten geveldelen het geheel extra 
cachet.

Kenmerkend voor het gebouw is 
de portaalconstructie in lijn met 
de voorgevel.

‘Wij doen zaken met Lef door Samen Oplossingsgericht uitdagingen 
aan te gaan’
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GS van den IJssel • Berkel en Rodenrijs

Duurzaam is het gebouw zeker, 
het wordt volledig energieneutraal.

Bert Fitters Afbouw B.V. voor al uw  
systeemwanden en -plafonds

Hopbrouwer 6 | 5253 RE Nieuwkuijk
T. 073-5113886
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‘Optimale samenwerking zorgt voor een vlot bouwproces’

Opdrachtgever
G.S. van den IJssel, Berkel en Rodenrijs

Aannemer design & build
Remco Ruimtebouw, Nieuwkuijk

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

Afbouw
pvvT, Nieuwkuijk

Systeemwanden en plafonds
Bert Fitters afbouw, Nieuwkuijk

Bouwprogramma
Bedrijfspand met kantoor, garage en 
wasstraat

Bouwperiode
Mei 2020 - december 2020

Brutovloeroppervlakte
Circa 820 m2 

Transparantie
Het voortraject is in uitstekende 
harmonie verlopen volgens Drijver. 
“Het is altijd fijn om een opdrachtgever 
te hebben die weet wat hij wil, maar ook 
vertrouwt op je know-how. Die aangeeft 

In het gebouw komen o.a. een 
garage, een wasstraat en kantoren.

wat hij wil en de uitwerking aan ons 
overlaat. Wij zijn daarbij op onze beurt 
volledig transparant. In dit geval 
hebben we van het ontwerp bijvoorbeeld 
een 3D animatie laten maken, zodat de 
opdrachtgever een optimaal beeld kon 

vormen van wat hij kon verwachten. Zo 
komen er nu, tijdens de uitvoering, ook 
geen verrassingen aan het licht en 
kunnen we snel doorbouwen.” Het 
volledig energieneutrale gebouw wordt 
eind dit jaar opgeleverd.
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Erro Beheer • Dordrecht

Het pand is in bouwteam 
tot stand gekomen.
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Tekst: Desiree Scheid
Foto’s: Bedrijfsbouw PartnersIB

Nieuw bedrijfspand  
voor Quattron  
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Erro Beheer • Dordrecht

‘Onze bedrijfsnaam Bedrijfsbouw Partners zegt alles

Wij werken met vaste co-makers, onze partners’

Opvallend is de uitkragende 
transparante kopgevel voorzien van 
een strakke composiet omlijsting.
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Op bedrijventerrein Dordtse Kil III realiseerde Bedrijfsbouw Partners uit Vlist het nieuwe bedrijfspand voor 
Quattron. Als hoofdaannemer van deze Turn Key opdracht waren ze niet alleen belast met de gehele fysieke 
realisatie tijdens de uitvoeringsfase maar waren ze ook een belangrijke Bouwteam Partner.

Directeur Johan Alblas geeft aan dat ze 
als Bouwteam samen optrokken met 
opdrachtgever ERRO Beheer, 
eindgebruiker Quattron en 
architectenbureau Stijl Architectuur. 
“Samen zorgden we dat het volledige 
Programma Van Eisen werd verwerkt 
in het uiteindelijke ontwerp. Naast de 
gewenste functionaliteit van het gebouw 
stuurden we tegelijkertijd ook op 
maakbaarheid, bouwkundige detaillering 
en noodzakelijke kostenbewaking.“ 

Klik en vertrouwen
“Door onze eerdere trajecten 
introduceerde Bertil Dekker, architect 
en compagnon bij Stijl Architectuur, ons 
bij Erik van de Burgt, compagnon bij 
ERRO Beheer. Er was vanaf het begin een 
duidelijke klik en vertrouwen. Hoe cliché 
het ook klinkt, dat is echt cruciaal voor 

het slagen van dit soort processen.” In de 
VO-fase werd Bedrijfsbouw 
Partners bij het project betrokken. “Onze 
rol was meteen helder. Sturen op budget, 
onze bouwkundige kennis en 
knowhow inbrengen en daarnaast ook 
zeker de planning niet uit het oog 
verliezen. Als we er namelijk vroeg bij 
betrokken worden, kunnen we onze 
specialistische kennis over 
bedrijfspanden toevoegen. Dit resulteert 
altijd in een overzichtelijk proces zonder 
verrassingen.” 

Maatpakken
“Bedrijfsbouw Partners is geen 
systeembouwer, wij bouwen unieke 
bedrijfspanden. De zogenaamde 
maatpakken waar kwaliteit altijd op 
nummer één staat.  De unieke 
kenmerken van het pand voor Quattron 

zijn van buiten al goed zichtbaar.  Zo is 
de uitkragende transparante kopgevel 
voorzien van een strakke composiet 
omlijsting. Afgewerkt met Cape Cod 
accenten, gemaakt van Lodgepole Pine, 
ook wel bekend als Noord-Amerikaans 
grenen.” Wat minder zichtbaar is, maar 
zeker zo kenmerkend voor dit gebouw is 
het optimaal benutten van het 
driehoekige perceel. Een lastig kavel, 
waar het maximale is uitgehaald. Als je 
het gebouw binnenkomt, overheerst het 
gevoel van ruimte. 

Co-partners
“Onze bedrijfsnaam Bedrijfsbouw 
Partners zegt eigenlijk alles”, sluit Alblas 
af. “Wij werken veelal met vaste 
co-makers, onze partners. Die worden 
met zorgvuldigheid geselecteerd. Altijd 
passend bij het traject, gebouw en klant.”

De lastige driehoekige kavel 
is optimaal benut.
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‘Wij zijn geen systeembouwer, we bouwen unieke bedrijfspanden’

Eindgebruiker
Quattron, Dordrecht

Architect
Stijl Architectuur, Dordrecht

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Partners, Vlist

Bouwprogramma
Bedrijfspand voor Quattron op 
bedrijventerrein Dordtse Kill

Bouwperiode
Februari 2020 - oktober 2020

Erro Beheer • Dordrecht

Samenwerking & Specialisatie
 

Johan Alblas gelooft met zijn Bedrijfsbouw Partners in de kracht van Samenwerking en Specialisatie. Het 
opgeleverde bedrijfspand van ERRO Beheer is daar een goed voorbeeld van. “Samen kom je namelijk verder 
en als specialist ben je beter. Dat is waar we in geloven.” 

“Onze naam Bedrijfsbouw Partners zegt het natuurlijk ook al. We zijn een bouwbedrijf waarbij het realiseren 
van bedrijfsgebouwen onze specialisatie is. Maar naast de bedrijfshuisvesting hebben we ook een duidelijke 
focus op commercieel vastgoed. En daarbij zijn staal en beton in de kern de primaire bouwstenen.”

Samen optrekken
Partners staat daarbij heel duidelijk voor samenwerking. Samenwerken betekent ook echt samen bouwen 
met opdrachtgevers, adviseurs en co-makers. Dus samen optrekken in het bouwproces met aandacht voor het 
typerende bedrijfsproces en de specifieke wensen en behoeften van de klant. Het onderlinge vertrouwen daarbij 
vormt altijd de basis voor elk project.  Met continu oog voor het gezamenlijke doel. “Onze missie is waarde 
creëren in mensen, relaties en gebouwen. Vanuit die persoonlijke betrokkenheid staat de mens altijd centraal in 
het proces.” 

Van ontwerp tot realisatie
Partners beschikt niet alleen over een gedegen kennis van zaken, ze zijn ook innovatief en gedreven. Of het nou 
gaat om een showroom, opslagruimte, kantoor of productieruimte. Zij verzorgen graag het hele traject en 
nemen alle zorgen uit handen, van ontwerp tot realisatie. Altijd handelend met een nuchtere kijk op de zaken, 
en onophoudelijk professioneel en integer. Ze treden voortvarend op en kiezen voortdurend voor de beste 
oplossing.

Industriebouw • november 2020 • 194

https://www.quattron.nl
https://www.stijlarchitectuur.nl
https://www.bedrijfsbouwpartners.nl
https://www.bedrijfsbouwpartners.nl


Oost Vlisterdijk 32

2855 AD Vlist - 085-2221334

info@bedrijfsbouwpartners.nl

www.bedrijfsbouwpartners.nl

Bedrijfsbouw
van ontwerp 
tot realisatie.

SAMEN BOUWEN?  www.bedrijfsbouwparners.nl

Als je het gebouw binnenkomt, 
overheerst het gevoel van ruimte.
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BioPartner 5 • Leiden

Het gebouw als geheel heeft 
een ‘groene’uitstraling.
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Tekst: Ton van de Laar 
Foto’s: De Vries en VerburgIB

Oud staal voor 
een nieuw skelet 
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BioPartner 5 is tot nu toe het grootste project

in Nederland waarbij gebruik is gemaakt

BioPartner 5 • Leiden

van een donor staalconstructie
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De Vries en Verburg uit Stolwijk bouwt op het nieuwe gedeelte van het Leidse Bio Science Park, gelegen in de 
gemeente Oegstgeest, het vijfde pand voor de Stichting BioPartner Academisch Bedrijven Centrum Leiden. 
BioPartner 5 biedt kantoor- en laboratoriumruimte aan startende en groeiende ordernemingen in de Life Science 
sector. Opmerkelijk aan het pand is de staalconstructie, die hergebruikt is na de sloop van het nabijgelegen 
Gorlaeus laboratorium. Jan Pieter van den Dool van De Vries en Verburg vertelt hoe dit in zijn werk ging.

“BioPartner 5 is tot nu toe het grootste 
project in Nederland waarbij gebruik is 
gemaakt van een donor 
staalconstructie”, vertelt Van den Dool. 
“Vooraf is een business case opgesteld in 
samenwerking met Popma ter Steege 
Architecten, constructeur IMd 
Raadgevende Ingenieurs en ontwikkelaar 
STONE22. Daarna is het Gorlaeus 
laboratorium met veel overleg gesloopt, 
waarbij alle spanten van de staalcon-

Het gebouw is ontworpen als ontmoetingsplek.

structie zijn genummerd, gedemonteerd 
en opgeslagen. Alle onderdelen zijn 
vervolgens apart ingemeten en uitgete-
kend. Aan de hand daarvan hebben de 
architect en de constructeur het nieuwe 
skelet voor BioPartner 5 ontworpen. 

Circulair bouwen 
“Het is een heel andere manier van 
bouwen: Het materiaal is er en daar 
moet je een gebouw van maken, in 

plaats van uitgaand van een ontwerp het 
materiaal te bestellen.” Deze 
manier van circulair bouwen raakt 
steeds meer in zwang, maar bij dit 
project is nog een stapje extra gezet. 
Door uitsluitend boutverbindingen toe te 
passen in de nieuwe constructie is deze 
in de toekomst eenvoudig te demonteren 
en opnieuw geschikt voor hergebruik. 
Om die reden zijn de kanaalplaatvloeren 
ook uitgevoerd zonder druklaag. 

Nog meer hergebruik
Niet alleen de staalconstructie is 
afkomstig van het gesloopte Gorlaeus 
laboratorium. Tegen de gevels worden 
schanskorven geplaatst, die opgevuld 
worden met puin van de sloop. In de 
korven worden ook plantzakken 
geplaatst, die worden gevoed met 
opgevangen regenwater. Daarnaast is 
voor de gehele bestrating gebruik 
gemaakt van gebruikte klinkers en 
natuurstenen tegels. Diverse 
binnenwanden, raam- en deurkozijnen 
zijn afkomstig van de sloop van een 
Haarlems pand.

Ontmoetingsplek
De bouw van BioPartner 5 zal naar 
verwachting begin 2021 afgerond zijn. 
Het gebouw krijgt een centrale functie 
op het nieuwe gedeelte van het Bio 
Science Park. Het is ontworpen als 
ontmoetingsplek, met een gezamenlijke 
kantine, receptie en vergaderruimtes. 
Een grote wintertuin moet ook als 
ontmoetingsplek gaan dienen, waar niet 
alleen de gebruikers van BioPartner 5, 
maar ook die van omliggende gebouwen 
elkaar ontmoeten. “Maar het unieke 
voor ons als bouwer is toch wel het 
hergebruik van de staalconstructie. Een 
prachtig en uitdagend project om aan te 
werken.”
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CIRCULAIR 
BOUWEN

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

 project:

Bekijk het project:

BBBeeekkkeke ikikkikiiijjjijiijiiji kkjkj hhheheh tt

BIOPARTNER CENTER 5 BIO SCIENCE PARK LEIDEN

www.devriesverburg.nl

BioPartner 5 • Leiden

De werkzaamheden zijn in volle gang.
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Toepassen van gebruikt 
materiaal vereist 
flexibiliteit
 

Vense Projecten, specialist in afbouwen op maat, maakt 
met BioPartner 5 kennis met circulair bouwen en dat 
bevalt prima. Project engineer Arjan van de Kolk vertelt 
erover. 

“We zijn getriggerd door de architect, Architectenbureau 
Popma & Ter Steegen, en tot de conclusie gekomen dat 
het de moeite loont om bruikbare materialen te 
gebruiken voor nieuwe projecten. Voor BioPartner 5 heeft 
de architect samen met Beelen Next binnenwanden 
gevonden in het gebouw van het Openbaar Ministerie in 
Haarlem. Die hebben we in onze werkplaats aangepast 
om ze te verwerken in de bouw.” 

Toepassen van gebruikt materiaal vergt flexibiliteit bij 
alle partijen. Zo is de indeling van de binnenwanden 
afgestemd op het beschikbare materiaal. Van de Kolk is 
blij met samenwerking tussen alle partijen. “Die verliep 
heel prettig. We kijken daarom ook uit naar de bouw van 
een ander onderdeel, het vergadercentrum, dat los van 
het gebouw in een grote serre komt te staan.”

Samen met 

Vense Projecten 

(af)bouwen 

aan een goed 

eindresultaat!

www.venseprojecten.nl
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Opmerkelijk aan het pand is de 
staalconstructie, die hergebruikt is na de sloop 
van het nabijgelegen Gorlaeus laboratorium.

De Smalle Zijde 30 O 3903 LP VEENENDAAL
0318 - 470 100

www.willemsen-veenendaal.nl

Wij maken uitdagende projecten, producten van
kwaliteit en hebben een flexibele instelling. Dit is de

basis van Willemsen Veenendaal.
Houten constructies voor wanden, vloeren en daken,

maar ook voor complete woningen. Willemsen
Veenendaal levert en monteert ze vakkundig. Mét

aandacht voor duurzaamheid en veiligheid.

Prefab hsb-elementen voor circulair gebouw
 

Willemsen Veenendaal is specialist in het vervaardigen en monteren van houtskeletbouw elementen. Voor 
BioPartner 5 leverde het bedrijf leverde en monteerde het bedrijf prefab houten gevelelementen. 

Directeur Piet Willemsen licht toe: “Onze gevelelementen moesten een vlakke, waterdichte gevel vormen, waartegen 
later nog een gevelafwerking gemonteerd wordt, in de vorm van korven met beplanting met daarboven spandoek. 
Dat vereist het nodige maatwerk, zeker op detailniveau. Het werken met een hergebruikte staalconstructie vergt de 
nodige aandacht, vooral in de voorbereiding. Creativiteit is daarbij een vereiste, maar zeker ook een goed overleg met 
alle partijen. Als je daar de tijd voor neemt, betaalt zich dat later uit en dat is bij BioPartner ook het geval. Het toont 
aan dat prefab, circulair en duurzaam bouwen met de juiste voorbereiding toekomst heeft. De montage van 
BioPartner verloopt uitstekend, al kom je altijd wel verbeterpunten tegen. Die ervaring nemen we mee naar 
volgende projecten.”

BioPartner 5 • Leiden
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Installaties waar wij 
trots op zijn! 

Schulte en Lestraden bouwt prefab technische 
ruimte
 

Toen installatiebedrijf Schulte en Lestraden in 2002 meewerkte aan de bouw van de Milleniumtoren in Amsterdam 
koos het voor het eerst – vanwege het hoge bouwtempo – voor een geprefabriceerde installatie. Dat beviel prima en 
sindsdien heeft het bedrijf uit Lisse haar vakmanschap op dit gebied steeds uitgebreid. Ook bij de nieuwbouw van 
BioPartner 5 is gekozen voor deze strategie.  

Weliswaar in dit geval alleen voor de technische ruimte, omdat de diversiteit aan installaties te groot was om door 
het hele gebouw geprefabriceerde secties toe te passen. Hoofd engineering Rob Stroombergen somt op: “Luchtbe-
handeling, kabelgoten, cv, koelleidingen, perslucht, tapwater, bedrijfswater; het zou niet praktisch zijn om dat ook 
allemaal in prefab secties te maken, dus zijn ze in losse onderdelen geprefabriceerd.”

nauwkeuriger
De technische ruimte werd eerst met behulp van Revit in 3D getekend en vervolgens in de eigen werkplaats één op 
één nagebouwd. “Daarop werd hierin de gehele verwarmings- en koelinstallatie opgebouwd en in delen weer gede-
monteerd. Wat restte, was het transporteren van die delen naar de bouw om ze daar weer te monteren. Het grote 
voordeel van deze werkwijze is dat we in de werkplaats alles bij de hand hebben en niet afhankelijk zijn van het weer 
of de omstandigheden op de bouw. Je werkt zo efficiënter en nauwkeuriger.”

Industriebouw • november 2020 • 203

https://senl.nl


De glazen entree is absoluut een eyecatcher.

BioPartner 5 • Leiden

WB Infra BV | Burgemeester Colijnstraat 219 | 2771 GN Boskoop
Tel: 06 - 821 666 36 | E-mail: info@wbinfrabv.nl | www.wbinfrabv.nl
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WB Infra ontzorgt ook op het gebied van 
bestrating
 

WB Infra BV verzorgde voor BioPartner 5 alle infra werkzaamheden: Het grondwerk, het verdeelwerk, het 
ontgraven en weer aanvullen van de bouwblokken en de bestrating. Dat laatste behoorde tot voor kort niet 
tot de core business van het in grondstromen en infrastructuur gespecialiseerde bedrijf uit Moordrecht. 
Enige tijd geleden werd echter een uitvoerder in dienst genomen, die gespecialiseerd is in straatwerk. 
Volgens algemeen directeur Wijnand Rijkenhuizen kan WB Infra zo een nog breder pakket aanbieden om 
hun opdrachtgevers te ontzorgen. BioPartner 5 noemt hij een mooi voorbeeld van deze nieuwe 
dienstverlening.

We hebben met de architect een passend ontwerp voor de bestrating gemaakt op basis van het 
beschikbare materiaal, afkomstig van het binnenplein van de Leidse Garenmarkt”, vertelt hij. “We hebben 
diverse proefstukken gelegd, waaruit de architect uiteindelijk een keuze heeft gemaakt, mede aan de hand 
van onze adviezen.”

Het hergebruik van de bestrating past perfect in de circulaire aanpak die kenmerkend is bij de realisatie 
van BioPartner 5. WB Infra BV levert ook op andere gebieden een bijdrage aan dat circulaire aspect. 
Uitgegraven grond werd afgevoerd voor hergebruik en het gebruikte menggranulaat bestaat eveneens uit 
sloopmateriaal. Toch blijft de aanpak van de bestrating voor Rijkenhuizen het meest markante aspect van 
het project. “Wij staan voor het ontzorgen van onze opdrachtgevers en met dit project tonen we aan dat 
we dat ook op het gebied van bestrating kunnen. Mooi dat de samenwerking tussen onze uitvoering, de 
projectleider en de architect heeft geleid tot het optimale resultaat.”

Industriebouw • november 2020 • 205

https://wbinfrabv.nl


BioPartner 5 • Leiden

‘Werken met BIM is essentieel voor dit soort 
projecten’
 

Leebo Projects BV, leverancier van intelligente bouwsystemen, verzorgt voor BioPartner 5 onder meer de 
gevelafwerking. Een goede voorbereiding is daarbij een absolute must volgens BIM engineer Shermel Hansen. 
“Werken in een BIM model is de standaard voor Leebo en dat is essentieel bij dit soort projecten.” begin.

“Op basis van het ontwerp van Popma ter Steegen Architecten hebben alle partijen hun inbreng in dat model 
samengevoegd, in een uitstekende samenwerking overigens.” Op basis van het model organiseert Leebo ook de 
inkoop en werkvoorbereiding en vervaardigt Leebo de toegepaste LeeBond gevelpanelen, inclusief voorgeboorde 
gaten voor de bevestiging. “Vanuit de circulariteits-ambitie en dus demontabel zijn van bouwdelen, is er gekozen 
voor een zichtbaar schroefpatroon, dat vergde extra aandacht.” Behalve de gevelbekleding levert en monteert 
Leebo ook enkele binnen- en buitenplafonds, de dakkappen en de aluminium gevelband die rondom het gehele 
gebouw doorloopt. 
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Vic Obdam: Circulair bouwen is een 
maatschappelijke taak
 

Vic Obdam Staalbouw BV kan met recht een pionier op het gebied van circulair en toekomstgericht bouwen met 
staal genoemd worden. Voor BioPartner 5 verzorgde het bedrijf de staalconstructie, waarvoor 170 ton donorstaal, 
afkomstig van de sloop van het Leidse Gorlaeus laboratorium, werd hergebruikt. Volgens technisch directeur 
Pieter Klijn is het slechts een begin.

“We kunnen onze grondstoffen niet blijven uitputten”, zegt hij. “Ik zie hierbij voor de bouwsector een 
maatschappelijke taak; we moeten steeds meer circulair gaan bouwen.” Voor het aanpassen van de 
donorstaalconstructie voor BioPartner 5 werd op de bouwplaats een complete werkplaats ingericht. Hierdoor 
hoefde het staal hemelsbreed slechts 500 meter vervoerd te worden, hetgeen dus weinig CO2 uitstoot 
veroorzaakte. In de werkplaats werden de aangevoerde onderdelen verwerkt tot de nieuwe constructie. Alleen 
waar het echt niet anders kon werden nieuwe profielen gebruikt. De staalconstructie voor BioPartner is volgens 
Klijn zelfs dubbel circulair. “We gebruiken niet alleen donorstaal, we maken de gehele constructie ook 
demonteerbaar, zodat hij later nogmaals te gebruiken is.” We gebruiken niet alleen donorstaal, we maken de 
gehele constructie ook demonteerbaar zodat hij later nogmaals te hergebruiken is. “Om dat hergebruik te 
faciliteren moesten we bijvoorbeeld achterhalen wat de mechanische en chemische eigenschappen van het 
materiaal was. Dit alles hebben we vastgelegd in het 3D model, besluit Klijn”. 
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BioPartner 5 • Leiden

PMR PROJECTSTOFFERING
Een vaste grond onder uw voeten

info@pmr-bv.nl www.pmr-bv.nl 010 - 422 89 67
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Een indrukkend bovenaanzicht.

Opdrachtgever
Stichting BioPartner Academisch 
Bedrijven Center Leiden, Leiden

Ontwikkelaar
Stone22, Rotterdam

Architect
Popma ter Steege Architecten, Leiden

Hoofdconstructeur
IMd Raadgevende Ingenieurs, 
Rotterdam

Hoofdaannemer
De Vries en Verburg Bouw BV, Stolwijk

Adviseur E- en W-installateur-
Deerns BV, Den Haag

Installateur
Schulte & Lestraden, Lisse

Afbouw
Vense Projecten BV, Apeldoorn

Prefab houtconstructies
Willemsen Veenendaal, Veenendaal

Vloerafwerking
PMR Projectstoffering, Rotterdam

Staalbouw
Vic Obdam Staalbouw BV, Obdam

Gevelafwerking
Leebo Projects BV, Nieuwkuijk

Grond- en bestratingswerk
WB Infra, Boskoop

Bouwprogramma
Incubatorgebouw met laboratorium- 
en kantoorruimten, restaurant, 
vergadercentrum, wintertuin en terras

Bouwperiode
December 2019 – februari 2021

Bruto vloeroppervlakte
Circa 6.700 m2
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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

T:  +31 (0)88 004 93 00 
E:  info@remco.jajo.com
I :  www.remco.nl

Remco Ruimtebouw
Touwslager 2, 5253 RK Nieuwkuijk  

Conceptmatig bouwen in staal
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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




