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SYSTEEMBOUW
IN STAAL

UW BOUWPARTNER IN BINNENÉN BUITENLAND!
Bouwplannen? Met het bouwsysteem van
Remco Ruimtebouw bent u verzekerd van een
hoogwaardige kwaliteit en een snelle bouwtijd!
Een distributiecentrum van 20.000 m² in Vianen,
een megastore op Aruba, een kantoor met coffee
experience center in Zwijndrecht… Met meer dan
5.000 panden ‘op de teller’ hebben we de meest
uiteenlopende bedrijfspanden opgeleverd.
In Nederland, maar ook ver daarbuiten. Elk project
een eigen verhaal, maar allemaal met hetzelfde
ingrediënt: staal.
Systeembouw
Turn-key
Nationaal en internationaal

ONDERDEEL VAN JANSSEN DE JONG GROEP
(0)88 004 93 00

TOUWSLAGER 2, 5253 RK NIEUWKUIJK

WWW.REMCO.NL

jungheinrich.nl/li-ion

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

Meer informatie:
www.jungheinrich.nl/eks412s
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Beste lezers van Industriebouw,
Bij bouwprojecten is er natuurlijk over het algemeen
al veel aandacht voor veiligheid en comfort. Steeds
vaker is er echter ook oog voor esthetiek. Zelfs bij
een bedrijfsgebouw doen betrokkenen hun best om
echt iets moois neer te zetten. Het is toch je
visitekaartje en daarmee is het ook een manier om
je te onderscheiden van de rest.

28

4

Het hoeft niet altijd in grote dingen te zitten. Bij de
multifunctionele sportaccommodatie De Nije
Westermar in het Friese Tytsjerksteradiel valt
bijvoorbeeld vooral het bijzondere metselwerk op,
een mix van zwarte, witte en bruine gevelstenen.
En bij de uitbreiding van Würth Nederland in Den
Bosch, die o.a. een flagshipstore behelst, geeft de
aparte vliesgevel het geheel een exclusieve
uitstraling. Het is vaak net de gewenste kers op de
taart.
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Maar natuurlijk passeren in deze editie nog meer
leuke projecten de revue. Zoals het VDG Warehouse
Schiphol op het Schiphol Trade Park, een prachtig
voorbeeld van het nieuwe industriële bouwen. Het
heeft zelfs een ‘rotswandgevel’ die vleermuiskasten
herbergt en een daktuin waar niet alleen
medewerkers maar ook insecten blij van worden.
De gemeente Alphen aan den Rijn is met het cBA
gebouw, het multifunctionele onderkomen van o.a.
de openbare stadsbibliotheek en het stadsarchief,
eveneens een karakteristiek pand rijker. En wat te
denken van het luxe state-of-the-art bedrijfspand
van ABI BV in Haarlem, dat door Groothuis
Bouwgroep wordt omschreven als de ‘Rolls Royce
onder de utiliteitsprojecten’. Het kenmerkt zich door
een hightech uitstraling en grote mate van
transparantie.
Genoeg te genieten dus, veel leesplezier toegewenst!
Cock Penning
Industriebouw
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ABI BV • Haarlem

Het nieuwe bedrijfspand
is gevestigd op een echte
A-locatie, dichtbij het
centrum van Haarlem.
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Groothuis Bouwgroep
bouwt luxe bedrijfspand
ABI BV
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ABI BV • Haarlem
Bij het ontwerp van het pand is veel aandacht
besteed aan het optimaliseren van de logistiek
en de efficiëntie van het productieproces.

Groothuis Bouwgroep bouwt luxe bedrijfspand in Haarlem
De Rolls Royce onder de utiliteitsprojecten
Mei dit jaar is Groothuis Bouwgroep als bouwer gestart met de bouw van een nieuw bedrijfspand voor ABI
BV in Haarlem. ABI BV is al bijna 100 jaar actief in aandrijf- en besturingstechniek. Het ontwerp, de uitstraling,
afwerking en inrichting van de nieuwe productiehal en het inpandige kantoor sluiten naadloos aan op de
wensen en ambities van het hightech bedrijf. “Ik omschrijf het als een Rolls Royce onder de utiliteitsprojecten die
wij tot op heden uit hebben mogen voeren”, stelt projectleider Wiljan van der Heide.

ABI maakt een sterke groei door en in
het huidige bedrijfspand is onvoldoende
ruimte voor met name de productie en
opslag. “Aan de Minckelersweg in de
Waarderpolder verrijst een moderne
vestiging op een echte A-locatie”, vertelt
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Van der Heide. “Dichtbij het centrum
van Haarlem en prima bereikbaar voor
de werknemers en de klanten. Het pand
bestaat uit drie verdiepingen. Wat vooral
opvalt, is het zeer hoge afwerkingsniveau aan zowel de binnen- als de

buitenzijde van het gebouw. Neem
bijvoorbeeld de luxe kunststofvloer van
Bolidt die in de productiehal komt te
liggen. Wat wij in dit project met ons
bouwteam mogen realiseren is verre van
standaard binnen de utiliteitsbouw.”

Doordacht ontwerp
Groothuis Bouwgroep uit Genemuiden is
gespecialiseerd in utiliteitsbouw. Bij de
bouwonderneming, waar circa 100 vaste
medewerkers in dienst zijn, weet men
wel raad met uitdagende
opdrachten, zoals het door RoosRos
Architecten ontworpen bedrijfspand
voor ABI. “Bij het ontwerp van het pand
en in de bouwteamsamenwerking is veel
aandacht besteed aan het optimaliseren
van de logistiek en de efficiëntie van het
productieproces. Daarnaast is ook
duurzaamheid een belangrijke factor.
Het nieuwe pand is bijvoorbeeld
voorzien van een groot aantal
zonnepanelen op het dak, maakt geen
gebruik van gas en is energieneutraal.
Hierdoor is een GPR-score van 8 gehaald,
waardoor het pand meetbaar duurzaam
is. Als Groothuis Bouwgroep vinden
we het belangrijk bij te dragen aan een
toekomstbestendige leefomgeving door
duurzame vastgoedoplossingen te
realiseren.”

Comfortabele en inspirerende
werkomgeving
Het state-of-art bedrijfspand van circa
7.000 m2 komt op een kavel van ruim

Groothuis Bouwgroep werkt bij dit project samen met Schulte & Lestraden,
Pieters Bouwtechniek, Cauberg Huygen, RoosRos Architecten, Valstar
Simonis en Van Dijk Milieutechniek. De oplevering staat gepland in mei
2021.

9.700 m2. Het nieuwe pand omvat een
bedrijfsruimte van ongeveer 5.400 m2
voor expeditie, opslag, verspaning,
assemblage en robotica. Circa 1.600 m2 is

bestemd voor kantoorruimte. Het
gebouw kenmerkt zich door een
hightech uitstraling en grote mate van
transparantie.

Aan zowel de binnen- als de
buitenzijde van het gebouw is sprake
van een zeer hoog afwerkingsniveau.
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‘De constructie moet
gewoon solide zijn’
Betonbouw - Betonvloeren - Kelderbouw
Gieltjesdorp 28
3828 EK Kockengen

E info@ca-bouw.nl
T 030-677 19 81

www.ca-bouw.nl

Voor de meeste mensen moeten bouwwerken er

qua ontwerp aantrekkelijk uitzien. Maar bij Riezebos

Constructies uit Genemuiden kijken ze vooral naar de
stevigheid van de staalconstructie. “Een bouwproject
is voor ons pas echt geslaagd als de constructie
gegarandeerd solide is”, vertelt directeur Bart

IJzersterk in betonwerk

Riezebos.

Het bedrijf uit Genemuiden is gespecialiseerd in het
ontwerpen, produceren, conserveren en monteren

Beton kom je bij elk bouwproject tegen. Of het nu

gaat om het maken van een stevige fundering of om
het in het werk storten van de vloeren, de beton-

specialisten van CA-Bouw Kockengen BV weten er wel
raad mee.

“Wij zijn gespecialiseerd in betonwerk voor

woning- en utiliteitsbouw”, vertelt directeureigenaar Gert Cazant. In opdracht van

hoofdaannemer Groothuis Bouwgroep verzorgde zijn
bedrijf voor het nieuwe bedrijfspand van ABI BV in

Haarlem de fundering en de betonnen vloeren. “In de

van staalconstructies voor woningbouw,

utiliteitsbouw en bouwobjecten voor de agrarische
sector. “Wij werken vrijwel altijd in opdracht van

bouwbedrijven. In de complete constructie voor het

nieuwe bedrijfspand van ABI BV hebben wij zo’n 300
ton staal verwerkt. De prefab delen zijn via ons

gepoedercoat in RAL 9002 en op de bouwplaats

afgemonteerd. In dit geval heeft ons montageteam
ook de kanaalplaatvloeren aangebracht. Dat was
vooral om de doorloopsnelheid van het

constructiewerk hoog te houden. Wel zo handig en

efficiënt als je het complete plaatje kunt verzorgen.”

fundering zit circa 400 kuub beton en in de vloeren

voor de drie verdiepingen ook nog eens 1.500 kuub.”
Oplossingsgericht

“Bijzonder bij dit project is dat de vloeren in

buitenstort zijn uitgevoerd. Dat kwam beter uit met
de planning. Normaal is een pand al wind- en

waterdicht als wij de betonnen vloeren maken. Dit

geeft wel aan hoe flexibel en oplossingsgericht wij
werken.”
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ABI BV • Haarlem

Wij vertalen uw
ambitie naar een
duurzaam gebouw.
Je wordt duurzamer als je weet wat je doet en wat je impact is.
Wij geven onze klanten inzicht door bouwkwaliteit te meten,
hierover te adviseren, in de uitvoering te begeleiden en bij oplevering te controleren.
Wij zijn Duvast, onafhankelijke adviseurs & ingenieurs met een
pragmatische oplossing voor al uw duurzaamheidsvraagstukken.

www.duvast.nl
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Duvast geeft GPR Gebouw score aan ABI BV
Een nieuw gebouw verduurzamen en welke financiële mogelijkheden zijn daarvoor? Welke maatregelen

kunnen wij het beste treffen? Hoe kunnen wij het binnenklimaat en de akoestiek verbeteren? Hoe voldoen wij
met onze gebouwen aan wet- en regelgeving? Hoe is gebouwkwaliteit meetbaar te maken? Wanneer is ons
gebouw circulair?

Bij Duvast komen wij deze vragen dagelijks tegen en werken wij continu aan integrale adviezen om aan zoveel

mogelijk wensen van onze opdrachtgevers te voldoen. Enerzijds vanuit een integrale vraag om een gezonde en
fijne werkplek, anderzijds vanwege fiscaliteiten voor opdrachtgevers.

Ook bij het project van ABI in Haarlem, waar vanuit ABI en de aannemer Groothuis Bouwgroep de vraag kwam
om de duurzaamheid van het gebouw in kaart te brengen. Gezien de omvang van het project en de fase van
het ontwerp is ervoor gekozen om het kantoor en de productiefaciliteiten met GPR Gebouw te waarderen.
Na een uitgebreide nulmeting en advies met betrekking tot de inkoop van materialen en geluidwerende

maatregelen zijn de scores van ABI door ons vastgelegd. Een GPR score wordt uitgedrukt in een waarde tussen
0 en 10. Het project van ABI scoort op alle onderdelen een 8 en op gebruikskwaliteit zelfs een 8,5. Deze
ontwerpscores zijn gecontroleerd door een GPR assessor en gevalideerd.

GPR Gebouw score
ABI Haarlem

Energie
8,0

Milieu
8,0

Gezondheid
8,0

Gebruikskwaliteit
8,5

Toekomstwaarde
8,0

De GPR scores geven een goed beeld van de duurzame ambities van een opdrachtgever, waarbij verder wordt
gekeken dan alleen het thema energie. Voor ABI een bevestiging dat het gebouw goed ontworpen is. In het

kader van de geleverde kwaliteit is ABI geen opdrachtgever die genoegen neemt met een ontwerpberekening.
Bij oplevering moeten de scores met aanvullende bewijslast nogmaals worden aangetoond. Denk hierbij aan
toetsing door luchtdichtheidstesten, thermografie, geleverde luchthoeveelheden en regelbaarheid.

De invloed van de betrokken bouwpartijen op de hoge GPR scores is goed zichtbaar. Zo is het installatieadvies
integraal opgesteld en maakt het ontwerp van RoosRos Architecten het eenvoudiger om de punten op

toekomstwaarde te behalen. Schulte&Lestraden draagt met een goed koelconcept bij aan het gewenste

zomercomfort. Tenslotte levert aannemer Groothuis Bouwgroep een bijdrage door de specifieke materiaal-

keuzes en de levering van uitsluitend duurzaam hout.

Kortom, door de inspanningen van alle projectpartijen kan ABI een integraal duurzame productielocatie

realiseren. Hier maken wij met trots deel van uit en wij zien er naar uit om de GPR scores bij oplevering vast te
stellen. Uiteindelijk draait het om aantoonbare kwaliteit.
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ABI BV • Haarlem

infra & recycling

(specialistisch) grondverzet | grondwerken |
totaal- en renovatiesloop | rijplaten |
afvalinzameling en -recycling
www.vanwerven.nl

‘We werken samen aan echte oplossingen’
De oorsprong van het bedrijf ligt in Oldebroek, maar Van Werven Infra & Recycling is de afgelopen 70 jaar

uitgegroeid tot een organisatie waar in zijn totaal zo’n 500 mensen werkzaam zijn. Naast de hoofdvestiging

in Oldebroek heeft het bedrijf een vestiging in Ouderkerk aan de Amstel. De verschillende divisies binnen het
bedrijf bieden gezamenlijk een totaal infra concept voor de klant. Ook bij de realisatie van het nieuwe
bedrijfspand voor ABI BV in Haarlem wordt dankbaar gebruikgemaakt van de verschillende
expertises van Van Werven.

Manager projecten Wilco van Duinen is met zijn collega’s van begin tot eind bij de realisatie van het moderne
bedrijfspand betrokken. “We zijn gestart met de bodemsanering. Daarna kwam het grondwerk voor de

fundering, de aanleg van de riolering en het aanbrengen van verharding rond de bouwplaats. Als het pand
klaar is, nemen wij ook de hele inrichting en afwerking van het bedrijfsterrein voor onze rekening. Dus het

aanleggen van de bestrating en aanplanten van de groenvoorziening. Dat is de finishing touch en voor ons
bedrijf een soort van handtekening onder het totaalplaatje dat wij onze opdrachtgevers kunnen bieden.”
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PIB Holland BV blinkt uit in bijzondere projecten
Als specialist in engineering, levering en montage van metalen gevels en daken heeft PIB Holland uit Nijkerk
een sterke marktpositie binnen zowel de woning- als utiliteitsbouw verworven. “Wij maken gewoon hele

mooie dingen en zijn met name sterk in projecten waar door de opdrachtgever bijzondere eisen en wensen aan
gesteld worden. Het nieuwe bedrijfspand van ABI BV in Haarlem is in dat opzicht een prima voorbeeld”, stelt
bedrijfsleider Willem Brummel.

Het hart van de vakspecialisten van PIB Holland ging bij het zien van het ontwerp van RoosRos Architecten

direct sneller kloppen, vertelt Brummel. “Het bedrijfspand is in tal van opzichten onderscheidend en er worden
dus ook aan ons werk hoge eisen gesteld. Wij nemen uiteraard elke opdracht serieus en bieden te allen tijde
topkwaliteit, maar dit zijn ook voor ons natuurlijk de krenten in de pap.” De bedrijfsleider noemt als

voorbeelden de op maat gemaakte aluminium kaders rondom de buitenkozijnen en de gevelbekleding die er
met Individuwall design afwerking echt uitspringen. Alles exact uitgevoerd volgens de specificaties van de
architect en passend binnen de strakke bouwplanning van de hoofdaannemer.

METAALBOUWSYSTEMEN OP MAAT
Ontwerp en montage op maat:
PIB Holland b.v. ontwikkelt innovatieve
oplossingen voor architectonische
gevelsystemen door industriële- en
maatwerk producten optimaal met elkaar
te combineren tegen een vooraf
overeengekomen prijs.

Geprofileerde plaat op maat:
SCH Holland b.v. produceert en levert
dak- en gevelbeplating uit verzinkt en
voorgelakt plaatstaal. Naast
constructieve en klassieke producten
behoren ook de architectonische
Silverbox profielen en vlakke platen tot
het leveringsprogramma.

Sandwichpanelen op maat:
Naast geprofileerde plaat produceert
SCH Holland b.v. ook vlakke geïsoleerde
panelen voor dak en gevel. Deze panelen
kunnen zowel modulair als bi-modulair
worden toegepast in bijna elke door u
gewenste maat en materiaalsamenstelling.

Metaalzetterij & Montage op maat:
Als HollandGroep zijn wij een
gespecialiseerde dienstverlener op het
gebied van ontwerp, montage,
onderhoud en renovatie. Wij beschikken
over een eigen metaalzetterij en onze
integrale aanpak is gericht op de kortst
mogelijke doorlooptijd van het
(metaal)bouwproces.

Nijverheidsstraat 8
3861 RJ Nijkerk

Tel 033 245 44 14
info@HollandGroep.nl

www.HollandGroep.nl
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ABI BV • Haarlem

Architect aan het woord

Een high tech uitstraling, een grote mate van transparantie en hoge duurzaamheidambities kenmerken het

nieuwe bedrijfspand van ABI. Het bedrijf produceert sinds 1955 speciale aandrijvingen. Het ontwerp is eigenlijk
een metafoor, gebaseerd op de verwerkingsmethodiek van de eigen producten. Het gebouw is als ‘ruw blok
materiaal’ op de locatie geplaatst en voorzien van ‘verfijnd gefreesde’ openingen met geraffineerde details.
Projectarchitect Jos Hermans: “Het concept bestaat uit een ruw blok metaal waar – ‘door middel van cnc-

freestechniek’ - uitsnedes in worden gemaakt. De huid van het gebouw bestaat uit verschillende materialen

die samen een geraffineerd samenspel vormen tussen ongepolijst en glad oppervlak. Dit concept sluit aan bij
het proces van de fabricage van de producten van ABI. De organisatie van de plattegronden is functioneel en
gericht op zicht en transparantie. Vanuit de kantoren is zicht op het productieproces en op de buitenwereld.
Voor de entree ligt een omsloten groene tuin.”
#RoosRosverbindt

De samenwerking komt voort uit een gewonnen prijsvraag, waarna RoosRos in nauwe samenwerking met de
gebruikers het proces en het gebouw heeft vormgegeven. Gedurende het hele ontwerpproces was

samenwerking de rode draad. Een mooie verbinding tussen de daadwerkelijke gebruiker en de architect.
Opdrachtgever Paul de Bie: “We zijn heel blij met het ontwerp en kijken uit naar het fraaie resultaat.”

Het state-of-art bedrijfspand van
circa 7.000 m2 komt op een kavel
van ruim 9.700 m2.
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Met een GPR-score van 8 is het
gebouw meetbaar duurzaam.

‘Het nieuwe pand is bijvoorbeeld voorzien van een groot aantal
zonnepanelen op het dak, maakt geen gebruik van gas en is
energieneutraal’

Opdrachtgever
Abi BV, Haarlem

Hoofdaannemer
Groothuis Bouwgroep, Genemuiden

Staalconstructie
Riezebos Constructie, Genemuiden

Bouwdirectie
4Buildings, Nieuw-Vennep

Infra
Van Werven Infra & Recycling,
Oldebroek

Bouwprogramma
Nieuw bedrijfspand met expeditie,
opslag en verspaning t.b.v. Abi BV

Betonwerk
CA-Bouw Kockengen BV, Kockengen

Bouwperiode
Voorjaar 2020 - mei 2021

Metalen gevels en daken
PIB Holland, Nijkerk

Bruto vloeroppervlakte
7.000 m2

Architect
RoosRos Architecten, Oud-Beijerland
Constructeur
Pieters Bouwtechniek, Zwolle
Adviseur
Duvast BV, Hardenberg

Installateur
Schulte & Lestraden, Lisse
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cBA Gebouw • Alphen aan den Rijn
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Tekst: Astrid Berkhout
Foto’s: De Vries en Verburg

Het cBA gebouw bevindt
zich op de voormalige
locatie van het Aargebouw.

cBA Gebouw eyecatcher in
centrum Alphen aan den Rijn
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cBA Gebouw • Alphen aan den Rijn

Bouwkundig gezien was het een erg uitdagend project,
mede vanwege de vele niveauverschillen en hoge vides

Het centrum van Alphen aan den
Rijn is volop in ontwikkeling. In
september opende het cBA gebouw
de deuren op de voormalige
locatie van het Aargebouw.
Het multifunctionele pand
herbergt niet alleen de openbare
stadsbibliotheek, maar o.a. ook het
stadsarchief, een fietsenstalling en
een parkeergarage. Mede dankzij
de open, transparante uitstraling en
de bijzondere gevels is de stad een
karakteristiek pand rijker.
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Vanaf het begin was het een bouwproces
met uitdagingen. “Het basisplan was
ambitieus maar bleek financieel
uiteindelijk niet haalbaar”, vertelt
projectleider Kees Verdoorn van
Bouwbedrijf De Vries en Verburg. “We
hebben het oorspronkelijke ontwerp
dan ook flink moeten aanpassen maar
we hebben geprobeerd de kenmerkende
bakstenen gevels zo veel mogelijk
overeind te houden.” Een andere
hobbel was de aanwezigheid van allerlei
nutsvoorzieningen van de winkels in de
grond. “Die moesten eerst worden
omgelegd voordat we van start konden
gaan.”

De parkeergarage beslaat de
bovenste drie verdiepingen.

Verbinding met winkelcentrum
Er is een verbinding aangebracht met het
bestaande winkelcentrum dat naast het
cBA gebouw staat. “Het parkeerdek van
het winkelcentrum is middels een
hellingbaan gekoppeld aan de
nieuwbouw. Op de onderste twee
verdiepingen van het combigebouw
bevinden zich nu de bibliotheek, de
fietsenstalling en de balie van het
stadsarchief. De parkeergarage beslaat
de bovenste drie lagen. We hebben circa
6.000 m2 kanaalplaatvloeren van 400
mm dik en 15,9 meter lang toegepast om
de grote overspanningen zonder
kolommen te kunnen overbruggen, de
overige hadden een dikte van 260 en 320
mm.”

Bouwkundige en logistieke uitdaging
“Bouwkundig gezien was het een erg
uitdagend project, mede vanwege de vele
niveauverschillen en de hoge vides. Er
was eigenlijk niets recht. Er is een knap
staaltje engineering van onze
werkvoorbereider aan te pas gekomen
om de prefab betonnen constructie
naadloos passend te krijgen. Het feit dat
we snel gestart zijn en tegelijkertijd de
bouwkundige tekeningen nog moesten
aanpassen aan de gestelde
bezuinigingen in het ontwerp, maakte

het extra lastig.” Omdat er gebouwd werd
middenin het drukke centrum (“bouwen
op een postzegel”) was het ook logistiek
gezien een uitdaging.

Duurzaam gebouw
“De gemeente wilde dat het een
duurzaam gebouw zou worden. Er zijn
dan ook groene gevels toegepast met
natuurlijke beplanting. Daarnaast is het
pand voorzien van een WKO installatie
die gevoed wordt met de stroom die
opgewekt wordt vanuit de PV panelen op

de gevels.” Een eyecatcher is verder de
hoofdentree van de bibliotheek. “Je komt
binnen in een enorme vide met een
golvend plafond, bijpassende
vloerranden met een specifieke, grillige
vorm en brede trappen met
boekenkasten. Dat geeft ongetwijfeld
een wow-effect. Toen wij net na
Koningsdag klaar waren, zijn de
interieurbouwers aan de slag gegaan.
Het resultaat mag er zijn, het is in alle
opzichten een niet-alledaags pand
geworden.”

‘Je komt binnen in een enorme vide met een golvend plafond,
bijpassende vloerranden met een specifieke, grillige vorm en
brede trappen met boekenkasten’
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www.devriesverburg.

ONTWIKKELEN

BOUWEN

SERVICE EN
ONDERHOUD

BOUWEN OP KARAKTER

De kenmerkende bakstenen
gevels zijn gezichtsbepalend.
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Plafondeiland als
blikvanger
Stam Montagebouw B.V. uit Nieuw-Vennep is een
gedreven en deskundig afbouwbedrijf, dat

gespecialiseerd is in de complete droge afbouw. Voor
het cBA Gebouw hebben ze in de entree een

spectaculair huzarenstukje gemonteerd: Een prachtig
gewelfd plafondeiland van Ecophon.

SNELLE PRIJSVORMING
DUIDELIJKE AFSPRAKEN
GOEDE NAZORG

“Het plafondeiland was een idee van de architect,

Common Affairs”, vertelt Jos van der Waal van Stam

Montagebouw. “Bij de bibliotheek gaat het natuurlijk
om rust en comfort. Een plafondeiland met baffles,

ofwel akoestische panelen, is dan dé manier om een

STAM MONTAGEBOUW B.V.
Stam Montagebouw B.V. is een gedreven en deskundig afbouwbedrijf, dat gespecialiseerd is in de
complete droge afbouw. Wij hechten veel waarde aan vakmanschap op het gebied van het geleverde

hinderlijke galm te voorkomen en te zorgen voor een

product, bouwkundige ontwikkelingen (zoals BIM), budgettering, tijdige oplevering en nazorg, wat

de architect rond de tafel gaan zitten om het op een

Haverstraat 47 2153 GD Nieuw-Vennep

betere geluidsabsorptie. Leverancier Ecophon is met
goede manier vorm te geven. Onder het

u terug ziet in een bijzonder eindresultaat.

Telefoon: 071 3627760 info@stammontagebouw.nl

plafondeiland hangen maar liefst 650 panelen met

verschillende afmetingen die ook nog eens verticaal

– in plaats van horizontaal – op verschillende hoogtes
moesten worden bevestigd. Dat was ook voor ons

nog een behoorlijke puzzel. En ik moet toegeven; het
golvende plafond springt er wel uit.”

Duurzame, vezelcementen panelen
Stam Montagebouw heeft tevens de

metalstudwanden (1.300 m2) en systeemplafonds
(1.500 m2) aangebracht in de bibliotheek. “Verder
hebben we het buitenplafond (384 m2) van de

doorgang naar de parkeergarage gemaakt. Dit is

opgebouwd uit duurzame, vezelcementen panelen

van James Hardie. Tijdens het bouwen moesten we
twee stormen doorstaan, dat was even spannend

tijdens een half opgebouwde constructie maar ook
dit is uiteraard helemaal goed gekomen!”
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Bijzonder is het mooie, golvende hekwerk
dat STALENT heeft vervaardigd voor de
entree van de bibliotheek.

Foto: Stalent BV
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Stalent BV is een constructiebedrijf die zich
richt op staalwerken binnen de woningbouw,
utiliteitsbouw en infratechniek. Bij het
ontwerpen, produceren en monteren kunnen
wij u van dienst zijn. Kijk voor meer

S ALEN
van ontwerp tot realisatie

informatie eens op onze website.

ijzersterk in meedenken

Stalent B.V.
Nijverheidsstraat 4
2861 GX Bergambacht

T +31 (0) 182 - 343 444
E info@stalentstaal.nl
I www.stalentstaal.nl

IJzersterk in meedenken
STALENT BV uit Bergambacht heeft het cBA gebouw voorzien van constructiestaal. “In totaal is er zo’n 50 ton
constructiestaal in gegaan”, vertelt Cees van der Bas. “Daarnaast hebben wij ook alle hulpstaal, trappen en
balustrades, voor onze rekening genomen.”

“We werken al jaren samen met De Vries en Verburg”, vervolgt Van der Bas. “We zijn al in een vroegtijdig

stadium betrokken om vanuit onze kennis en kunde actief mee te denken. Daar ligt ook onze kracht. Door te
investeren in een goede werkvoorbereiding kun je de faalkosten verlagen en de kwaliteit verhogen. Het cBA

gebouw is een mooi voorbeeld van wat je allemaal met BIM kunt bereiken. Constructiestaal werd uitgewerkt
in combinatie met prefab betonconstructie, maar ook voorzieningen voor hulpstaal, trappen en balustrades
werden hierin meegenomen.”
Golvend hekwerk

STALENT heeft al het staal geproduceerd in de eigen werkplaats. “De onderdelen zijn vervolgens just in time
op de bouwplaats geleverd zodat onze monteurs ze meteen konden monteren. Zeker bij een kleine

bouwplaats als hier is dat een must. Bijzonder is verder het mooie, golvende hekwerk dat we hebben

vervaardigd voor de entree van de bibliotheek. Dit moest de betonnen trap en de vloerrand van de eerste
verdieping - voorzien van allerlei hoekjes en nisjes - perfect volgen. Het was een uitdaging om dit voor

elkaar te krijgen. Het resultaat mag er zijn.”
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‘Out of the box denken
was noodzakelijk’
Groen en Aldenkamp Installatietechnieken uit

Woerden is verantwoordelijk voor de aanleg van het

complete pakket aan installaties bij het cBA Gebouw.
Van de elektrotechnische en werktuigbouwkundige
installaties tot inbraakbeveiliging en

brandmeldinstallaties. “Het project zat bomvol

Het is pas goed
als het beter is.

technische uitdagingen”, vertellen Erwin Danckaarts
en Marco van Osch.

“Om te beginnen stuitten we in de grond onverwacht
op nutsaansluitingen van o.a. omliggende winkels,
die hebben we eerst om moeten leiden”, vervolgen

beide mannen. “Daarnaast moest de bodemwisselaar

voor de warmtepompen tussen twee palen in worden
gemonteerd. Dat was behoorlijk lastig, zeker omdat
de buizen daarvoor enkele honderden meters de

grond in moeten. Heien is dan geen optie meer. Om
Adv GATI 93x137mm_staand.indd 1

17-11-2020 14:34

die reden zijn we eerst gestart met het heien.”
De omgekeerde wereld

“Ook bij het aanleggen van de centrale

vloerverwarming en de elektrotechniek hebben we

een andere volgorde van werken gehanteerd. Er was
veel instortwerk, tijdens de ruwbouw hebben we al
grote installaties moeten aanbrengen.” Het pand

wordt volledig elektrisch verwarmd. “Bijzonder zijn
verder de 295 zonnepanelen die op drie gevels zijn
gemonteerd, op twee verschillende manieren; aan

de kant van de parkeergarage in een stalen frame in

een hoek van 73 graden en op de andere gevels bijna
onzichtbaar in het raamkozijn. Bij dit project konden
we niets op de automatische piloot doen, we

moesten echt anders denken om het allemaal voor
elkaar te krijgen. Maar uiteindelijk is het helemaal
goed gekomen!”
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De vide met een golvend plafond,
bijpassende vloerranden met een
specifieke, grillige vorm en brede
trappen is absoluut indrukwekkend.
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Villa d’Or heeft een prachtige Franse,
negentiende-eeuwse gietijzeren spiltrap
geïnstalleerd.
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‘Wij maken graag
mooie dingen’
Villa d’Or is gespecialiseerd in de verkoop van oude,

antieke bouwmaterialen, zoals tegels van cement en

terracotta, ornamenten en hekwerken van smeed- en
gietijzer, gietijzeren wenteltrappen en nog veel meer.
Stuk voor stuk unieke materialen die een ‘statement’
maken. In de entree van het cBA gebouw hebben zij

een prachtige Franse, negentiende-eeuwse gietijzeren
spiltrap geplaatst.

“Qua wenteltrappen hebben we tien verschillende
modellen in ons assortiment”, vertelt Mario Vos.

“Desgewenst kunnen we de trap geheel op maat
maken, wat steeds vaker voorkomt. Bij het cBA
gebouw was het plaatsen van de trap - de
Versailles - net wat lastiger. Volgens de

bouwvoorschriften mocht de constructie, zonder

een tussenbordes, niet hoger zijn dan vier meter. We

hebben de trap daarom zwevend, op een hoogte van
circa 80 cm gemonteerd. Een interieurbouwer heeft
er vervolgens een rechte steektrap onder geplaatst,
waar onze trap op aansluit.”
Oog voor schoonheid

“Wij werken eigenlijk hoofdzakelijk voor

particulieren. We merken dat er bij bouwprojecten

in o.a. de utiliteitssector over het algemeen weinig
aandacht is voor het esthetische aspect. Eeuwig

zonde want juist antieke modellen trappen geven

een interieur meteen karakter. We werken dan ook bij
voorkeur met klanten en aannemers die, net als wij,

oog hebben voor schoonheid en historisch erfgoed.”
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Aandacht voor
luchtdichtheid
Bouw- en aannemersbedrijf VDM is een kleine

onderneming bestaande uit acht tot tien vaste
medewerkers die regelmatig samenwerkt met

aannemer De Vries en Verburg. Deze benaderde hen

ook voor het stelwerk van geveldrager en kozijnen in
en rond het metselwerk van het cBA gebouw.

VDM kan in principe veel meer werkzaamheden uit
handen nemen maar in de loop der tijd hebben ze

zich gespecialiseerd in stelwerk. “Daar zijn we goed
in, dat is helemaal ons ding”, vertelt Bram van Dijk.

“Bij het cBA gebouw ging het om bijzondere gevels,

met de nodige rondingen en voor het overgrote deel
voorzien van PV-panelen, al dan niet verwerkt in het

kozijn. Het was behoorlijk puzzelen om alles goed op
elkaar te laten aansluiten.” De kozijnen zijn ook nog
eens luchtdicht afgewerkt door VDM. “We brengen
daarvoor eerst flex-pur aan op de kozijnen, waar

vervolgens een speciale coating overheen komt. Sinds
de eisen ten aanzien van luchtdichtheid in het

Bouwbesluit zijn aangescherpt, hebben we ons ook
hier op toegelegd.”

James Wattstraat 15C | 2809 PA Gouda | 06-57884543 | www.vdmaannemers.nl
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Alphen aan den Rijn beschikt
voortaan over een hypermoderne
stadsbibliotheek.

Opdrachtgever
Gemeente Alphen aan den Rijn

Staalconstructie
Stalent BV, Bergambacht

Aluminium zetwerk
Alusystemen montage BV, Woudeberg

Architect
Common Affairs, Amsterdam

Luchtdicht werken van kozijnen
VDM Bouw- en aannemersbedrijf,
Gouda

Dakbedekking
Zuidplas Dakbedekkingen BV,
Nieuwerkerk aan den IJssel

Gietijzeren wenteltrap
Villa d’Or BV, Wageningen

Bouwprogramma
Nieuwbouw cBA gebouw

Systeemwanden + plafonds
Stam Montagebouw BV, Nieuw Vennep

Bouwperiode
September 2019 - eind 2020

Stelkozijnen
Mudde Prefab BV, Krimpen aan de Lek

Bruto vloeroppervlakte
10.000 m2

Hoofdconstructeur
IMd raadgevende ingenieurs,
Rotterdam
Hoofdaannemer
Bouwbedrijf de Vries en Verburg BV,
Stolwijk
E- en W-installateur
Groen en Aldenkamp
installatietechniek bv, Woerden
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‘Het oogt als één geheel’
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Tekst: Heidi Peters
Foto’s: Peter Peters BV

De nieuwbouw is middels een
felsdak aan het bestaande
gebouw verbonden.
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Flagshipstore Würth straalt exclusieve eenvoud uit

Op de tweede verdieping
zijn de kantoren van Würth
Finance gevestigd.
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Ook de buitenruimte wordt volledig opnieuw
ingericht met nieuwe bestrating en aanplant,
een fontein en een pakketstation.

Naast het Nederlandse hoofdkantoor van Würth in Den Bosch opent begin 2021 de flagshipstore van deze
groothandelaar in onder andere bevestigings- en montagematerialen. Een ogenschijnlijk eenvoudig gebouw met
een aparte uitstraling dat onder andere middels een felsdak aan het bestaande gebouw is verbonden.
In december wordt de uitbreiding van
Würth Nederland - bestaande uit een
flagshipstore, een magazijn, werkplaats
en een kantorenverdieping - opgeleverd.
Aannemersbedrijf Peter Peters BV stapte
als hoofdaannemer in de het bouwteam,
samen met architectenbureau De Twee
Snoeken, ingenieursbureau Sweegers &
De Bruijn en technisch dienstverlener
Kuijpers.

Technische uitdaging
“Het is een bijzonder gebouw”, vertelt
Marco Verhoeven, projectleider bij
Aannemersbedrijf Peter Peters. “Het oogt
eenvoudig maar technisch is het
bijzonder. De opdracht omvat de bouw
van het pand met op de begane grond
de shop en daarachter een zogenaamde
Orsy ruimte voor het prepareren van
bedrijfsbussen. Op de eerste
verdieping is het magazijn gevestigd en
op de tweede verdieping zijn de

kantoren van Würth Finance gevestigd.
Ook de buitenruimte wordt volledig
opnieuw ingericht met nieuwe
bestrating en aanplant, een fontein en
een pakketstation voor bedrijven die een
bestelling buiten de openingstijden
kunnen afhalen.”

Vliesgevel op staalconstructie
“Het gebouw heeft een exclusieve
vliesgevel. Dankzij een felsdak dat is
doorgetrokken van het oude gebouw
naar het nieuwe gebouw is het een
geheel. De vliesgevel in deze vorm was
ook voor de gevelbouwer iets dat ze niet
eerder gemaakt hadden. Zelfs de
zonwering is nagenoeg geïntegreerd
in de gevel. De staalconstructie is tot
bepaalde hoogte dragend in combinatie
met de vliesgevel die zo slank mogelijk
geconstrueerd is. Door de hoge glazen
gevel is het belangrijk het klimaat aan
de binnenkant aangenaam te houden.

Daarvoor zijn in de constructie van de
vliesgevel en onder het dak
zonweringen aangebracht. Deze zijn
volledig weggewerkt in de constructie en
alleen zichtbaar wanneer ze op een
zonnige dag gebruikt worden.”

Inpandige warmtepomp
Qua klimaat is in het pand door
Kuijpers voortgeborduurd op de
bestaande installaties. “Er is inpandig
een complete technische inrichting
gerealiseerd en ook de warmtepomp
die vaak op het dak staat, is inpandig of
onder een overkapping weg gewerkt. Op
de tweede verdieping, waar de kantoren
zich bevinden, is een binnenpatio
gerealiseerd waar men even naar buiten
kan lopen of toch natuurlijke ventilatie
kan realiseren. Het is naar mijn mening
een erg mooi pand. Het straalt eenvoud
uit en toch zie je de exclusiviteit.”

Industriebouw • december 2020 • 33

Würth • ‘s-Hertogenbosch

Goed klimaat achter
de glazen gevel
Ingenieursbureau Sweegers en de Bruijn nam

binnen het bouwtraject van de flagshipstore van

Würth een prominente plek in. “We hielpen Würth
en architectenbureau De Twee Snoeken met de
ontwikkeling van een bouwplan en namen het

ontwerp van de W- en E-installatie op ons”, vertelt
senior projectleider Stephan Vissers.

Het plan wordt gerealiseerd door Aannemersbedrijf
Peters in samenwerking met Kuijpers Technische
Installaties. “De duurzame ambities van Würth

sluiten aan bij die van ons. De uitvoering van het

pand voldoet dan ook aan de BENG 2021. De store

zelf heeft een glazen gevel, waarachter het klimaat
behaaglijk moet blijven. Het gebouw heeft

daarnaast nog een kantoorfunctie, magazijn en
werkplaats.”

Duurzaam en energiezuinig ontwerp

“We hebben een duurzaam en energiezuinig

ontwerp ontwikkeld, met een luchtwaterwarmte-

pomp op het dak voor verwarming en koeling, een
tweetal luchtbehandelingsinstallaties met
warmteterugwinning en CO2-sturing per

gebruikersruimte. Daarnaast ledverlichting,

inbraakbeveiliging, toegangscontrole, sanitaire
voorzieningen en voor de werkplaats een

Qua klimaat is in het pand
voortgeborduurd op de
bestaande installaties.

persluchtinstallatie en diverse elektravoorzieningen
voor de gereedschappen. We zijn er trots op dat we
deze flagshipstore met Bossche en nabijgelegen
bedrijven hebben mogen helpen realiseren.”

1

methode
voor beter
resultaat

Sweegers en de Bruijn BV |Europalaan 12G | 5232 BC ‘s-Hertogenbosch
T: 088 030 7300 | E: info@swebru.nl
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Wij zijn per direct op zoek
naar een Tekla tekenaar,
een projectleider en
BBL-ers.
Interesse? Bel of mail naar
0485-455364,
info@metaalbouw-vloet.nl

Vliesgevel dankzij strak werk direct op de
staalconstructie
“Het visuele aspect van het gebouw is voor Würth erg belangrijk’, vertelt Dennis Frankot van Metaalbouw Vloet
uit Mill. “De voorgevel is een hele grote vliesgevel die direct op het staal gemonteerd moest worden. De

nauwkeurigheid van de staalconstructie was daarom van groot belang. Het glas wordt immers direct op het staal
gemonteerd.”

“Wij doen dat vaker, bij Hoog Catharijne in Utrecht hebben we een vergelijkbaar project gerealiseerd. De

dakliggers van de staalconstructie van flagshipstore Würth lopen middels zware gewalste liggers door in de gevel.
De radius van deze zware profielen was echter zo klein dat deze niet machinaal gewalst konden worden. Daarom
hebben we deze geheel in eigen productie uit plaat gemaakt.”
Alles onder één dak

Metaalbouw Vloet leverde en monteerde naast de staalconstructie en de stalen trappen ook een verdiepingsvloer
in het technische magazijn. “Bij de montage hebben we meteen de betontrappen en de betonvloeren

meegenomen om de bouwtijd te verkorten. De engineering is ook volledig door ons uitgevoerd. Alles onder één
dak, van tekenen tot produceren en montage, zo doen we dat.”
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Felsdak met het juiste
uitgangspunt

BUILT
BY

FELSPARTNERS

Felspartners BV uit Olst kreeg de uitdagende
opdracht op de nieuwbouw van Würth een

aluminium felsdak aan te leggen dat zo onzichtbaar
mogelijk moest aansluiten op de bestaande bouw

INSPIRED BY

KALZIP

Vertrouwd adviseur, leverancier en
verwerker van kwalitatief hoogwaardige
metalen felsgevels en -daken,
gekenmerkt door korte lijnen,
gefundeerd op TEAM-work!

en ook Kalzip dakelementen bevat.

“Er bleek een verschil te zitten in de ingemeten

straal van de staalconstructie van de bestaande
bouw en de beschikbare gegevens”, vertelt Bert

ten Kleij van Felspartners. “Samen met architect

De Twee Snoeken en Peter Peters Bouw hebben we
er veel energie in gestoken om te zorgen voor het

juiste uitgangspunt. Aluminium zet uit. Maar als het
DE MEENTE 30
8121 EV OLST
T 038 467 1920

niet kan uitzetten, wordt het buigen of barsten. Wij
hebben de uitzetting van het bestaande dak goed
WWW.FELSPARTNERS.NL

uitgezocht en daar de nieuwbouw op aangepast.

Gebaseerd op onze kennis gaan we daar wat verder

op door om problemen voor de klant te voorkomen.
Preferred Installer

Om de aansluiting op het bestaande dak zo mooi

mogelijk te kunnen installeren, zijn er afwijkende
plaatbreedtes gewalst.” Om kwaliteit te kunnen

leveren, zijn kundige collega’s en kennis nodig van
materialen en systemen. Felspartners is Preferred
Installer en marketingpartner van Kalzip in

Nederland. “Met 30 jaar ervaring mag men van ons

verwachten dat we de zaken goed uitzoeken en trots
willen zijn op wat we op de bouwplaats
achterlaten.”
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‘De vliesgevel in deze vorm was ook voor de gevelbouwer iets
dat ze niet eerder gemaakt hadden’

Het interieur heeft een strakke,
moderne uitstraling.

Opdrachtgever
Würth Nederland BV, ‘s-Hertogenbosch

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Peter Peters, Schaijk

Architect
Architectenbureau De Twee Snoeken,
‘s-Hertogenbosch

E- en W-installateur
Kuijpers, Tilburg

Adviseurs
Sweegers & De Bruijn, Den Bosch
Constructeur
Adviesbureau Tielemans
Bouwconstructies BV, Eindhoven

Staalbouw
Metaalbouw Vloet, Mill
Dak
Felspartners, Olst

Bouwprogramma
Nieuwbouw flagshipstore met
magazijn, werkplaats en kantoor
Bouwperiode
Januari 2020 – december 2020
Bruto vloeroppervlakte
Circa 3.000 m2
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Multifunctioneel centrum • Biddinghuizen

Duurzaam en energiezuinig
mulifunctioneel centrum
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Tekst: Jan Smit
Foto’s: Knol Bouw

Het project heeft een
bruto vloeroppervlakte
van 2.280 meter
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Multifunctioneel centrum • Biddinghuizen
Voor de kleedruimtes en zalen
van de sportaccommodatie is
gekozen voor een traditionele
stapelbouwmethode.

Nog ruim een half jaar en dan beschikt Biddinghuizen over een splinternieuw multifunctioneel centrum
(MFC). Knol Bouw uit Hasselt is de hoofdaannemer van dit project, dat een bruto vloeroppervlakte heeft
van 2.280 meter en onder meer de verbouwing van een bestaand kerkgebouw, het nieuwe dorpshuis en een
sportaccommodatie omvat. Duurzaam en energiezuinig bouwen is bij dit MFC het adagium.
Niet alleen Stichting MFG2 en de
Protestantse Gemeente Biddinghuizen,
de opdrachtgevers, wilden duurzaam en
energiezuinig bouwen, ook Knol Bouw
is daar voorstander van. “Het is voor ons
een soort passie,” vertelt Herman Knol,
directeur en eigenaar van dit
bouwbedrijf. “Door innovatieve
materialen en concepten te gebruiken,
spelen we graag in op de ontwikkelingen
in de veranderende wereld.”

Bijna energieneutraal
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Het nieuwe MFC in Biddinghuizen, dat
onderdeel uitmaakt van een
multifunctioneel gebied met drie
basisscholen, een bibliotheek en een
kinderopvang, wordt geheel gasloos.
Warmtepompen in combinatie met een
warmte- en koudeopslag en een lucht-/
waterwarmtepomp zorgen het hele jaar
door voor een aangenaam binnenklimaat. Verder komen er zonnepanelen
op het dak van de sportaccommodatie,
waardoor het MFC bijna energieneutraal
wordt.

Twee fases
De bouw van het project vindt plaats in
twee fases. De eerste fase bestond uit de
renovatie van het bestaande kerkgebouw; die is in het tweede kwartaal
van dit jaar afgerond. In juli is de
aanpalende kerk gesloopt en na de
bouwvak is begonnen met de
nieuwbouw van het dorpshuis en de
sportaccommodatie. De hoofddraagconstructie van de sporthal is van staal
en voor de kleedruimtes en zalen is
gekozen voor een traditionele stapel-

Na de bouwvak is begonnen met
de nieuwbouw van het dorpshuis
en de sportaccommodatie.

bouwmethode. De gevels bestaan uit
metselwerk en Trespa-beplating. De
bouw in fases zorgt ervoor dat de bouw
van het MFC de nodige tijd in beslag
neemt. Extra uitdaging daarbij: Het
project ligt in het midden van het dorp
en de scholen en kerk blijven gewoon
open. “In de planning houden we daar
voortdurend rekening mee. Omdat we

regelmatig met iedereen overleggen,
verloopt dat gelukkig zonder problemen.”

Utiliteitsbouw en woningbouw
zKnol Bouw is een middelgrote aannemer die zowel in de utiliteitsbouw als in
de woningbouw actief is. In de utiliteitsbouw vormen de zorg en het onderwijs twee speerpunten. Ook werkt het

familiebedrijf veel in opdracht van het
Rijksvastgoedbedrijf, onder meer voor de
ministeries van Defensie en Justitie. Voor
projectontwikkelaars, woningcorporaties en particulieren bouwt Knol
luxe en betaalbare woningen. Ook
ontwikkelt de onderneming met
partners projecten, onder meer op het
gebied van woningbouw.

‘Door innovatieve materialen en concepten te gebruiken, spelen we
graag in op de ontwikkelingen in de veranderende wereld’
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Mijn droom in
goede handen

Specialist in gevelstenen
en dakpannen

Duurzaam, energiezuinig, perfect
onderhouden vastgoed dat zijn
marktwaarde behoud
Strukton Worksphere
Regio Noord-Oost
Rostockweg 3
9723 HG Groningen

De gevelstenen en metselmortel van het nieuwe

Morseweg 17
8912 BG Leeuwarden

multifunctioneel centrum in Biddinghuizen komen van

Keulenstraat 2
7418 ET Deventer

het St1centrum in Meppel. Er is gekozen voor
struktonworksphere.nl

roodoranje gevelstenen. “Wij proberen de creatieve
gedachte van de architect te vertalen naar wat

binnen het beeldkwaliteitsplan past”, vertelt Peter
Everts, eigenaar van het St1centrum.

Integraal bouwer van
slimme, duurzame
gebouwen

“Bij dit project was een van de uitdagingen ervoor te
zorgen dat alle gevelstenen dezelfde kleur zouden

hebben. Het project bestaat namelijk uit twee fases. In

goed overleg met de aannemer en bouwbegeleider zijn
alle gevelstenen daarom tegelijk besteld. Ze komen uit
dezelfde productie. Een goede oplossing, zo is

Bij de opdrachtgever van het nieuwe multifunctioneel
centrum in Biddinghuizen staat duurzaamheid hoog
in het vaandel. Gasloos bouwen was min of meer

vanzelfsprekend. Strukton Worksphere, die tekende

voor zowel alle w- als e-installatiewerk, installeerde
daarom warmtepompen in combinatie met een
warmte- en koudeopslag en een lucht-/water
warmtepomp voor piekbedrijf.

Deze gasloze installatie zorgt het hele jaar door voor
een aangenaam binnenklimaat in het pand. Op de

inmiddels gebleken.”
Groot assortiment

St1centrum, dat beschikt over een showroom van 400
m2 is gespecialiseerd in gevelstenen,

dakpannen, metselmortel en prefab-kappen. De

groothandel beschikt over een groot assortiment; er

zijn alleen al meer dan 900 sorteringen gevelstenen te
zien in de showroom. Architecten, project-

ontwikkelaars, aannemers en particuliere opdracht-

gevers komen daarom graag naar Meppel voor advies.

sporthal, die ook deel uitmaakt van het MFC, komen
zonnepanelen met een vermogen van in totaal 100
KWp. “We proberen het project zo energieneutraal
mogelijk te maken,” aldus Arie van Dorp, projectmanager bij Strukton Worksphere.
Slimme, duurzame werken

Strukton Worksphere is een integraal bouwer. De

onderneming, die onderdeel uitmaakt van bouw- en

spoorbedrijf Strukton, bouwt en installeert met data
en expertise slimme en duurzame werken, variërend
van een MFC tot de nieuwbouw van het RIVM.

Noordeinde 31 | 7941 AS Meppel | 0522-202123 | www.st1centrum.nl
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Een extra uitdaging bij de bouw is
dat het project in het midden van het
dorp ligt, de scholen en kerk blijven
bovendien gewoon open.
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Slukom Afbouw realiseert uw
werkruimte
Slukom Afbouw is een dynamisch afbouwbedrijf
gevestigd in Zwolle, dat al ruim 40 jaar bestaat. Met een
landelijk werkend montageteam realiseren wij
gebruiksklare ruimtes met alle soorten glaswanden,
scheidingswanden en plafonds.

Simon Stevinweg 10 | 8013 NB Zwolle | 038 - 331 90 96

Een impressie van het te verwachten eindresultaat.
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Allround afbouwbedrijf gespecialiseerd in
akoestische oplossingen
De binnenwanden en systeemplafonds in het nieuwe multifunctioneel centrum in Biddinghuizen zijn geleverd
en gemonteerd door Slukom Afbouw uit Zwolle. Bij de binnenwanden gaat het om vezelversterkte, stootvaste
gipsplaten op een metalen frame. Om te zorgen voor een optimale akoestiek zijn voor het plafond in de
kerkzaal speciale systeemplaten gebruikt.

Slukom is gespecialiseerd in oplossingen voor akoestische problemen. Het afbouwbedrijf heeft daarvoor een

zusteronderneming opgericht: Slukom Akoestiek. Slukom Akoestiek levert en monteert onder meer naadloze,

akoestische plafonds in villa’s. Slukom Afbouw, dat inmiddels 45 jaar bestaat, is een allround afbouwbedrijf. De
onderneming realiseert gebruiksklare ruimtes met alle soorten glaswanden, scheidingswanden en plafonds.

Slukom werkt daarbij nauw samen met fabrikanten en andere bedrijven die actief zijn binnen de branche zoals
tegelzetters, installateurs, schilders en vloerenleggers. Ook werkt Slukom veel samen met opdrachtgevers op
basis van partnership; Knol Bouw is zo’n vaste partner.
Opdrachtgevers

Tot de opdrachtgevers behoren onder andere overheidsinstellingen, zelfstandige bedrijven, winkelketens,

bouwkundig aannemers, woningcorporaties en onderwijsinstellingen. Recent voltooide projecten zijn onder

meer de nieuwbouw van Stella Fietsen in Nunspeet, de renovatie van de zusterflat van het UMCG Groningen en
– in opdracht van Knol Bouw - de nieuwbouw van Weidelco Leeuwarden.

‘In de planning houden we daar voortdurend rekening mee.
Omdat we regelmatig met iedereen overleggen, verloopt dat
gelukkig zonder problemen.’

Opdrachtgever
Gemeente Dronten

Installateur
Strukton WorkSphere, Utrecht

Bouwinformatie
Multifunctioneel gebouw

Architect
Linde Architectuur, Hasselt

Gevelstenen en dakpannen
St1centrum BV, Meppel

Bouwperiode
November 2019 - oktober 2020

Hoofdaannemer
Knol Bouwgroep BV, Hasselt

Afbouw
Slukom BV, Zwolle

Bruto vloeroppervlakte
Crica 2.ooo m2
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MF Sportaccommodatie De Nije Westermar • Burgum

Stijlvol sporten in
De Nije Westermar
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Tekst: Margot Visser
Foto’s: W.J. Haafkes en Zonen BV
& Bosma Plafonds

Voetbalvereniging FC Burgum,
lokale sportverenigingen en
onderwijsinstellingen zijn de
gebruikers van de hypermoderne
multifunctionele sportaccommodatie.
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MF Sportaccommodatie De Nije Westermar • Burgum
Het metselwerk in verschillende
kleuren valt zeker op.

Metselwerk van de
bovenste plank
Een mix van zwarte, witte en bruine gevelstenen siert

een deel van de gevel van sportaccommodatie De Nije
Westermar in Burgum. In totaal 56.000 stenen bracht
Zuidema Metselwerken B.V. uit Noardburgum aan de
buitenzijde van het gebouw aan, gemetseld in

wildverband en achteraf nagevoegd. Daarnaast

werden ook nog eens 96.000 betonstenen verwerkt
aan de binnenzijde.

Zuidema Metselwerken B.V. is een allround

metselbedrijf dat naast metselwerk ook voegen,

lijmen, isolatie, renovatie en steigerwerk aanbiedt.

Zij werken zowel aan kleine als grote projecten, “van
tuinmuur tot honderden woningen”. Met 50 eigen

metselaars heeft het bedrijf voldoende capaciteit om
een werk snel uit te kunnen voeren. Ouderwets
vakmanschap staat er hoog in het vaandel.
Specialistisch metselwerk

“Boerenvlechten en hanekammen kun je gerust aan

ons overlaten. Voor specialistisch metselwerk draaien
wij onze hand niet om”, aldus directeur Pier Zuidema.
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Met de oplevering van De Nije Westermar beschikt de Friese gemeente Tytsjerksteradiel over een
hypermoderne multifunctionele sportaccommodatie. Voetbalvereniging FC Burgum, lokale sportverenigingen
en onderwijsinstellingen zijn de gebruikers. Het stijlvolle gebouw voldoet aan de NOC*NSF-richtlijnen voor
overdekte multifunctionele sportaccommodaties en is met een GPR-score van 8,2 bovendien uiterst duurzaam.
Aannemersbedrijf W.J. Haafkes en Zonen B.V. uit Goor realiseerde dit project.
Een brand verwoestte in 2017 de oude
sporthal van Burgum, hoofdplaats van
Tytsjerksteradiel. Een burgerinitiatief
maakte het mogelijk om een geheel
nieuw complex, veel uitgebreider dan de
oude sporthal, te ontwikkelen. Er werd
een wedstrijd uitgeschreven voor het
ontwerp, die werd gewonnen door Alynia
Architecten uit Harlingen. Belangrijke
ontwerpeisen waren een open
structuur, de aanwezigheid van een
centrale ontmoetingsruimte en zoveel
mogelijk hergebruik van materialen.

Specialisme
Aannemersbedrijf Haafkes verkreeg de
opdracht om het project in
bouwteamverband te realiseren. Sport
en recreatie vormen een aparte tak
binnen het Overijsselse familiebedrijf.
“Bouwen conform de NOC*NSF-normen
vereist specifieke kennis en expertise”,
vertelt projectleider Frank Nijhuis. “Denk
bijvoorbeeld aan de hoge eisen qua
sportvloeren en akoestiek. Doordat we
inmiddels al veel sportaccommodaties
hebben gebouwd door heel Nederland,
hebben we een hoog kennisniveau
opgebouwd.

verschillende kleuren. “Er zijn meerdere
sorteringen door elkaar gemixt, wat een
mooi effect geeft. We hebben hiervoor
restproducten van steenfabrikanten
gebruikt. Ook zijn de vloeren, waaronder
de sportvloer, recyclebaar en zijn
staal- en houtconstructies zoveel

mogelijk demonteerbaar en dus
herbruikbaar. Met 640 zonnepanelen op
het dak en de toepassing van
warmtepompen en warmtecollectoren
is het (gasloze) pand bovendien zeer
energiezuinig.

‘Eyecatcher is het metselwerk in
verschillende kleuren’

Robuuste materialen
De Nije Westermar heeft een totaal bruto
vloeroppervlak van 4.023 m2 en beschikt
naast een grote, in drie delen opdeelbare
sporthal met uitschuifbare tribunes, over
een sportkantine, een dans/vechtsportzaal en een fysiotherapiepraktijk. Op
de begane grond bevinden zich zestien
kleedruimtes en algemene ruimten. De
kantine, gesitueerd op de verdieping,
heeft aan de ene kant een glaswand
met een fraai uitzicht op de sporthal.
Aan de andere kant komt hij uit op een
groot overdekt dakterras met uitzicht op
de voetbalvelden. Door het gebruik van
duurzame en robuuste materialen zoals
hout en steen, gecombineerd met veel
glas, heeft het gebouw een moderne en
vriendelijke uitstraling.

Herbruikbaar
Eyecatcher is het metselwerk in
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MF Sportaccommodatie De Nije Westermar • Burgum
Het publiek kan plaatsnemen
op uitschuifbare tribunes.

De zaal beschikt tevens
over een klimmuur.
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VGM Tribune maakt het mogelijk

In de loop van de jaren hebben wij een naam opgebouwd als de
meest betrouwbare en beste tribuneleverancier in Nederland.
VGM Tribunes staat voor haar klanten klaar.

Lansinkweg 8 | 7207 DG Zutphen
T: 0575 - 529777 | E: info@vgm-tribunes.nl

Tribune op maat
Welke wensen een opdrachtgever ook heeft wat betreft een tribune, VGM Tribunes uit Zutphen gaat ermee

aan de slag. Van ontwerp, levering en plaatsing tot en met service en onderhoud voeren zij in eigen beheer uit.
Voor de grote sporthal van De Nije Westermar in Burgum leverde VGM Tribunes een telescopische tribune met
sportbanken. 324 toeschouwers kunnen hierop plaatsnemen.

De locatie in een nis vereiste een hoge mate van maatwerk. “Achter de nis staat een paal”, vertelt directeur
Pieter Scheenstra. “We moesten ruimte creëren in het ontwerp om deze te verwerken. Ook zijn we op zoek

gegaan naar precies de juiste kleur eiken voor de zitbanken, passend bij de wandbekleding, en een matchende
staalkleur.”

Niet gebonden aan één merk

VGM Tribunes levert vaste, mobiele en telescopische tribunes in verschillende maten voor onder meer

sporthallen, theaters, kerken, universiteiten en bibliotheken. Ook kunnen zij elke tribune onderhouden,

ongeacht welk merk of type. “Doordat we niet aan één merk zijn gebonden, kunnen we aan vrijwel elke vraag
voldoen. Ook in De Nije Westermar hebben we dat weer waar kunnen maken.”
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MF Sportaccommodatie De Nije Westermar • Burgum
Specialist in:
•
Systeemplafonds
•
Scheidingswanden
•
Volgaswanden
•
Spanplafonds
•
Wandkasten op maat
•
Ledverlichting

De Boeg 9 | 9206 BB Drachten
www.bosmaplafonds.nl | info@bosmaplafonds.nl

Veelzijdig in afbouwwerk
Voor de afbouw van sportaccommodatie De Nije

Westermar is een op maat gemaakt pakket geleverd

en gemonteerd door afbouwbedrijf Bosma Plafonds en

Wanden B.V. uit Drachten. Voor de kleedkamers, gangen

en algemene ruimten leverden ze de metalstudwanden
en systeemplafonds in verschillende kleuren.

“Het vereist meer voorbereiding om de drie kleuren

plafonds netjes op elkaar te laten aansluiten”, vertelt

werkvoorbereider Jacco Eldering. “Zo’n type project past
echter juist goed bij ons, wij maken graag unieke
dingen en zien overal een uitdaging in.”
Totaalafbouwbedrijf

Bosma kreeg een aanvullende opdracht om

plafondeilanden in verschillende kleuren en hoogtes te
leveren én om een ophangconstructie te maken voor
het uit hardhouten latten bestaande buitenplafond.
“Het is een mooi project dat gaandeweg steeds wat

groter werd voor ons. Als totaalafbouwbedrijf hebben
we ons hierin goed kunnen laten zien.”
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Bosma kreeg een aanvullende opdracht
om o.a. plafondeilanden in verschillende
kleuren en hoogtes te leveren.
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MF Sportaccommodatie De Nije Westermar • Burgum
De kantine komt uit op een groot
overdekt dakterras met uitzicht op
de voetbalvelden.

Cladiwall
Voor de constructie van de gevel is door
Haafkes een innovatie van
leverancier Saint Gobain Solutions
toegepast, Cladiwall genaamd. Dit is een
prefab gevelsysteem met uitstekende
thermische en akoestische
eigenschappen en bovendien volledig
circulair. “Dit wandconstructiesysteem
wordt als prefab elementen aangevoerd
op de bouw. Het bestaat uit een
binnendoos voorzien van een

dampdichte laag en isolatie. Doordat
het een kant-en-klaar pakket is wordt
de kans op luchtlekken verkleind en de
bouwtijd korter.” Aan de binnenzijde
van de sporthal zijn voorzetwanden van
Basiswall aangebracht. “Een wandafwerking die fraai oogt en bijdraagt aan
het halen van de akoestiekeisen.”

coronaperikelen hebben we volgens
planning kunnen opleveren. Alleen de
levering van de tribune, die uit Engeland
moest komen, liep vertraging op omdat
dat land een aantal weken op slot ging.
Die konden we pas in oktober monteren.
Dat doet echter niets af aan het
eindresultaat, waar we erg trots op zijn.”

Volgens planning
Nijhuis kijkt terug op een prettig
verlopen traject. “Ondanks de

‘Bouwen conform de NOC*NSF-normen vereist specifieke
kennis en expertise’
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Geen hinderlijke nagalm
dankzij akoestische
voorzetwanden
Met de akoestiek zit het wel goed in De Nije

Westermar. De grote sporthal is voorzien van de

akoestische voorzetwanden van BASISwall ASA. Dit TNO
geteste wandsysteem voor overdekte sport-

accommodaties reduceert nagalm tot verantwoorde

waarden en is schokdempend. De variant die in Burgum
is toegepast is bovendien contactgeluidonderbrekend.

Het wandsysteem wordt op het werk aangebracht door
ervaren monteurs. “Er zit veel tolerantie in een sporthal
en er is sprake van een groot aantal details”, aldus de

heer Verbeek. “Dat vereist veel maatwerk. Onze kracht
is onze totaalaanpak; we adviseren en begeleiden bij

de ontwikkeling, stellen het optimale pakket samen en
monteren het.”
BASISFLOOR

Naast akoestische voorzetwanden levert en monteert
het in Eerbeek gevestigde bedrijf vlakverende houten
sportvloeren, epoxy en polyurethaan gietvloeren en
rolcoatings onder de merknaam BASISfloor.

www.basiswall.nl

Basiswall | ASA®

Acoustic Shock
Absorbic systeem

Wolverlei 1, 6961 PP Eerbeek T 06 15914875 info@basiswall.nl
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‘Dit is voor ons
gesneden koek’
De esthetische afwerking van sportaccommodatie De
Nije Westermar in Burgum is in handen van Bootsma
Schilders uit Hommerts . “Wij zorgen dat het pand er
strak en netjes uitziet”, vertelt calculator en
werkvoorbereider Hans van der Wolf.

“We brengen wandbekleding aan, leveren de binnenHet state-of-art
bedrijfspand
beglazing
en nemen
het van
schilderwerk voor onze
circa 7.000 m2 komt op een kavel

rekening.
De drie
van ruim 9.700
m2. meest voorkomende disciplines in de

bouw. We leveren altijd wat de klant vraagt. Maar dit is
wel echt gesneden koek voor ons, onze corebusiness.”
Laagdrempelig

Bootsma Schilders is niet alleen actief in nieuwbouw,

maar ook in onderhoud en renovatie. Houtrotherstel en
klein bouwkundig werk horen daar ook bij. “We

bedienen alle markten en zijn niet alleen interessant
voor grote projecten maar ook voor de kleine

opdrachtgever. Je krijgt altijd maatwerk en advies over

specifieke oplossingen. Mensen willen daarbij het liefst
één aanspreekpunt hebben, daar denken we dus graag

in mee. Laagdrempeligheid is daarbij ons sleutelwoord.”
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‘Belangrijke ontwerpeisen waren een open structuur, de
aanwezigheid van een centrale ontmoetingsruimte en zoveel
mogelijk hergebruik van materialen’

De sportaccommodatie is gebouwd
conform de NOC*NSF-normen, met hoge
eisen qua sportvloeren en akoestiek.

Opdrachtgever
Gemeente Tytserksteradiel

Akoestische voorzetwanden
BASISwall ASA, Eerbeek

Architect
Alynia Architecten Harlingen BV,
Harlingen

Staalconstructie
Visser Konstruktie Veenwouden BV,
Feänwalden

Constructeur
Projectengineering Castelein, Burgum

Schilderwerk
Bootsma Schilders, Hommerts

Hoofdaannemer
Aannemersbedrijf W.J. Haafkes en
Zonen BV, Goor

Metselwerken
Zuidema Metselwerken BV,
Noardburgum

Installateur
Pranger-Rosier Installaties BV, Dokkum

Tribunebouw
VGM Tribunes, Zutphen

Afbouw
Bosma Plafonds en Wanden BV,
Drachten
Bouwprogramma
Multifunctioneel gebouw met
sporthal, kantoren, kleedruimtes,
kantine en bergingen
Bouwperiode
September 2019 - oktober 2020
Bruto vloeroppervlakte
Circa 3.000 m2
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Zorgcomplex Duinrand • Noordwijkerhout

Brouwers van Braam Minnesma
is verantwoordelijk voor het
fraaie ontwerp.
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Tekst: Daphne Doemges
Foto’s: Braam Minnesma Bouw

Een project met een hoge
energie-ambitie
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Zorgcomplex Duinrand • Noordwijkerhout

‘Door goed overleg met het bouwteam konden we continu
sturen op een optimale balans tussen gebruik en comfort’

Projecten met een hoge duurzaamheidsambitie zijn anno 2020 geen uitzondering meer. Zo ook Zorgcomplex
Duinrand in Noordwijkerhout. Hoofdaannemer Braam Minnesma Bouw wist de hoge ambities waar te maken.

Er is gekozen voor een efficiënte
indeling van de cliëntenkamers
met badkamers.

In het najaar van 2020 werd het project,
na bijna een jaar, opgeleverd.
Projectleider Robert Iskes vertelt namens
het bouwbedrijf uit de Zaanstreek: “We
hebben het werk in een bouwteam
vervaardigd en zijn vanaf het
voorlopig ontwerp bij het proces
aangehaakt. Daarna maakten we het
project uitvoerings-gereed. We zorgden
voor de benodigde vergunningen. En na
de engineering namen we ook de regie in
de gehele uitvoering. Met recht kunnen
we zeggen dat we bij dit project van A tot
Z zijn betrokken.”

Gasloos
Iskes typeert het een project met een
hoge duurzaamheidsambitie. “Zo is het
een compleet gasloos gebouw
geworden. Er is gekozen voor een
collectieve bodemwarmtepompinstallatie, waarbij alle cliëntenkamers
en algemene woonkamers verwarmd
én gekoeld kunnen worden. Daarnaast
is het dak voorzien van maar liefst 146
zonnepanelen en installeerden we een
warmte-terugwininstallatie.”

Leefcomfort
Bij het ontwerp en de uitvoering stonden
continu de wensen van de opdrachtgever
en het leef-comfort van de cliënten
centraal. “Zo is er een slim zorgsignaleringssysteem in het ontwerp
opgenomen, in combinatie met een
toegangscontrolesysteem en in de
meeste kamers een tilliftsysteem. Ook is
er gekozen voor een efficiënte
indeling van de cliëntenkamers met
badkamers en ruim opgezette algemene
woonkamers, die zijn geïntegreerd in de
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Bij het ontwerp en de uitvoering
stonden continu de wensen van
de opdrachtgever en het leefcomfort van de cliënten centraal.

verkeersruimtes; praktisch voor de zorgmedewerkers, maar ook gezellig voor de
cliënten.”

Stikstofproblematiek
Tijdens de uitvoering werd slechts
beperkt hinder ondervonden van de

coronacrisis. “We hadden slechts wat
leverproblemen van sommige
materialen. Toch waren er wel andere
kleine hobbeltjes die we moesten
nemen. Zo zijn de stikstofnormen tijdens
het ontwerpproces scherper geworden.
Hierdoor moesten we, ten opzichte van

het oude gebouw dat is afgebroken, aan
scherpere regelgeving voldoen. En dat
terwijl het pand wél groter is geworden.
Gelukkig wordt de uitstoot gedrukt door
de diverse duurzame maatregelen
waarvoor is gekozen.”

‘Er waren wel wat kleine hobbels die we gedurende het proces
moesten nemen’
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Zorgcomplex Duinrand • Noordwijkerhout
Gespecialiseerd in binnenstedelijk renovatie

Veilig gevoel:
brandwerende kozijnen
De houten kozijnen van Zorgcomplex Duinrand zijn

door Wesselink Kozijnen uit Doetinchem gemaakt in
hun eigen werkplaats.

“De brandwerende kozijnen zijn uitgevoerd in een

zwaardere kwaliteit hout dan reguliere hardhouten
kozijnen”, vertelt werkvoorbereider Jochen Steeg.

“Als er brandwerend glas wordt gebruikt, hangt daar
een brandwerend rapport aan vast. Dat schrijft een

Naast het produceren van houten kozijnen,
kunnen wij ook het inmeten en de montage
voor u verzorgen

bepaalde houtzwaarte voor bij de houten kozijnen,

namelijk 600 kilogram per kuub. Standaard hardhout,
meranti, voldoet niet aan die norm. Daarom kozen we
hier voor de zwaardere mahoniesoort Sapeli.”
Dertig of zestig minuten

In combinatie met het brandwerend glas, zorgen de

brandwerende kozijnen voor een extra vertraging op
het moment dat er brand uitbreekt. Steeg licht toe:

“We hebben binnen- en buitenkozijnen geplaatst die
dertig minuten of zestig minuten brandwerend zijn.
In hoogbouw, zoals zorgcomplexen, appartementen
en kantoortorens, is het belangrijk dat er zolang
mogelijk een goede vluchtweg is. Een galerij of

trappenhuis moet daarom het langste in tact blijven,
dus zijn brandwerende kozijnen noodzakelijk.” De
kozijnen werden in voorlak op de juiste kleur

geleverd. Hierdoor is één keer aflakken op de bouw
voldoende. “Uiteraard kunnen wij ook kozijnen

leveren die alleen gegrond of compleet afgelakt zijn,
geheel naar wens van de opdrachtgever. Met onze
montage-afdeling kunnen wij een opdrachtgever
geheel ontzorgen.”
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www.wesselinkbv.nl
Kajuitstraat 2 | 7005 BP Doetinchem | T (0314) 381315

Bouwteam
De meeste partijen, adviseurs en installateurs, die meeliepen in het ontwerp- en uitvoeringstraject zijn vaste
partners van Braam Minnesma Bouw. “Hierdoor is het project naar grote tevredenheid van de opdrachtgever verlopen.
In samenspraak met de opdrachtgever hebben we in iedere stap van het proces de juiste keuzes kunnen maken. Door
goed overleg met het bouwteam konden we continu sturen op een optimale balans tussen gebruik, comfort, techniek
en uitstraling.”

Het dak is voorzien van 146 zonnepanelen.
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Zorgcomplex Duinrand • Noordwijkerhout

Spanningsvrij gevels
monteren
Het is niet zichtbaar aanwezig, maar daardoor niet
minder belangrijk: De innovatieve bevestigings-

techniek voor de gevelbekleding van Zorgcomplex

Duinrand. Borgh BV leverde de speciale Facafix-gevelschroeven die hiervoor zijn gebruikt.

“Voor het project Zorgcomplex Duinrand leverden wij
de bevestigingstechniek voor de buitengevel”, licht
Freek Nijhof namens Borgh BV toe. “Deze Facafixgevelschroeven verbinden het regelwerk waar de
gevelbekleding aan wordt gemonteerd aan het

binnen spouwblad. Deze schroeven tot 45 centimeter
gaan door de isolatielaag heen en zorgen ervoor dat
de gevel spanningsvrij kan worden gemonteerd.”
Tot honderd meter hoog

De Facafix-gevelschroeven zijn een eigen

ontwikkeling van Borgh BV en worden in Europa
geproduceerd. Het type gevel, qua afwerking en
opbouw, waarvoor gekozen is bij Zorgcomplex
Duinrand, is veel voorkomend, aldus Nijhof.

“Vaak monteert de aannemer de Facafix-schroeven

zelf, of er worden gecertificeerde montagebedrijven
ingeschakeld. Onze bevestigingsmethode is tien tot

dertig procent goedkoper dan traditionele methodes
die de bouw kent en naast nieuwbouw wordt deze
methode ook veel toegepast bij renovaties.”

Facafix gevelschroeven
Gevelmontage voor nieuwbouw & renovatie

www.borgh.com
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Voor de bevestiging van de
buitengevels is gebruik gemaakt van
speciale Facafix-gevelschroeven.

‘Zo is er een slim zorgsignaleringssysteem in het ontwerp
opgenomen, in combinatie met een toegangscontrolesysteem
en in de meeste kamers een tilliftsysteem’

Opdrachtgever
Gemeente Noordwijk

E-installateur
Smit Elektra BV, Volendam

Het Raamwerk, Noordwijkerhout

S- en W-installateur
M&O Techniek BV, Wormer

Architect
Brouwers van Braam Minnesma BV,
Wormerveer
Hoofdaannemer
Brouwers van Braam Minnesma BV,
Wormerveer

Kozijnen
Wesselink Kozijnen, Doetinchem
Bevestigingsmateriaal voor
gevelbekleding
Borgh BV, Almere

Bouwprogramma
Zorgcomplex met daarin vier groepen
van acht woningen
Bouwperiode
Najaar 2019 – najaar 2020
Bruto vloeroppervlakte
4.000 m2
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Bedrijfsrapportage JdB groep • Hoofddorp
JdB groep is van een klein familiebedrijf
uitgegroeid naar een grote professionele
organisatie met circa 170 medewerkers.

JdB groep, de basis
voor bouwprojecten
Familiebedrijf JdB groep bestaat in 2021 75 jaar. Vlak na de oorlog begon oprichter J. den Breejen met het
vervoeren van suikerbieten. Inmiddels is het bedrijf, met de tweede en derde generatie aan het roer, uitgegroeid
tot een allround partner op het gebied van grond-, weg- en waterbouw.
Tim Rosier is bedrijfsleider bij JdB groep.
Hij ziet in het bedrijf nog steeds de
kenmerkende eigenschappen van een
familiebedrijf, zowel in de omgang met
elkaar als bij de contacten met
opdrachtgevers. “Familiebedrijven
hebben een ijzersterke overlevingsdrang. Ze zijn gericht op de toekomst en
streven daarom naar langdurige relaties
en samenwerkingen met hun partners,
waarbij het leveren van kwaliteit voorop
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staat. Dat is precies de werkmentaliteit
die JdB groep heeft behouden bij de groei
van een klein familiebedrijf naar een
grote professionele organisatie met circa
170 medewerkers.” Die combinatie van
‘traditionele’ werkmentaliteit en een
moderne professionele aanpak maakt
het voor JdB groep mogelijk om
complexe werken met een grote omvang
aan te pakken. “Dat doen we met name
bij projecten met een groot bodem-

gerelateerd vraagstuk, want grond, daar
weten we alles van.”

Zes labels
JdB groep heeft haar activiteiten in de
grond-, weg- en waterbouw
gesegmenteerd in zes labels; ontwerp
& advies, logistiek & productie, grond,
dijken, natuur & recreatie en wonen. Een
compleet pakket, waarmee
opdrachtgevers volledig ontzorgd

worden in alle fasen van het
bouwproces. De verschillende labels
hebben ieder hun eigen signatuur,
omdat de werkzaamheden zo van elkaar
verschillen. Rosier vindt het mooi hoe
bij veel projecten die verschillende
bedrijfsculturen bij elkaar komen, om in
onderlinge samenwerking en samen met
de opdrachtgever en overige
stakeholders een optimaal resultaat
te behalen. Als voorbeeld noemt hij de
uitbreiding van begraafplaats De
Plantage in Barneveld. “We moesten daar

in korte tijd een slordige 60.000 kuub
zand en grond leveren. Ophoogzand,
begraafplaatszand en teelaarde. Dat was
een enorme logistieke operatie, waarbij we ook nog eens rekening moesten
houden met de veiligheid, de bereikbaarheid en de maatschappelijke druk vanuit
de omgeving. Het was mooi om te zien
hoe de verschillende bedrijfsonderdelen
hierbij samenwerkten. De gemeente Barneveld gaf ons achteraf een EMVI-score
van 100 procent voor dit project, iets wat
zelden voorkomt.”

Liefde voor grond
JdB groep zegt het ronduit in de
omschrijving van haar missie; wij zijn
ondernemers met een speciale liefde
voor grond. “Maar ook voor de
samenleving”, besluit Rosier. “Zo maken
we werk van MVO met ons initiatief JoB,
waarmee we mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt een geschikte
stageplaats, opleiding of baan bieden.”

‘De combinatie van ‘traditionele’ werkmentaliteit en een moderne
professionele aanpak maakt het voor JdB groep mogelijk om
complexe werken met een grote omvang aan te pakken’

De betrokken medewerkers vormen
de grote kracht van JdB groep.
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Trexico Logistics • Rijen

Nieuw magazijn voor
Trexico Logistics
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Eind 2020 wordt het pand
definitief opgeleverd.
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Trexico Logistics • Rijen

Remco Ruimtebouw realiseert nieuw magazijn voor
Trexico Logistics te Rijen in amper zeven maanden tijd
De eerste magazijnruimte is in
oktober al in gebruik genomen.
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Een strakke planning, daarvan kun
je wel spreken bij de nieuwbouw
van twee magazijnruimten en
een kantoor voor Trexico Logistics,
specialist in het vervoer van
goederen van West- naar OostEuropa en omgekeerd. Toen
Remco Ruimtebouw begin mei
de definitieve opdracht kreeg
voor de bouw van het pand in
het Noord-Brabantse Rijen, ging
dat gepaard met de eis dat de
eerste magazijnruimte in oktober
al in gebruik genomen moest
kunnen worden. André van Aarle,
projectcoördinator bij Remco
Ruimtebouw, doet uit de doeken
hoe dat gelukt is.

Het pand is geheel gasloos en voldoet aan
de duurzaamheidseisen van deze tijd.

Op het moment dat Remco
Ruimtebouw in mei de opdracht kreeg,
had er al een intensief voortraject
plaatsgevonden. “Het begon in januari,
toen we een ontwerpopdracht kregen
van opdrachtgever G. de Kort Holding
BV. We zijn toen om de tafel gaan zitten
met de gemeente Gilze en Rijen, om al
vóór de vergunningsaanvraag een aantal
zaken duidelijk te hebben. Ook aan
de werkvoorbereiding hebben we veel
aandacht geschonken. Daardoor konden
we na het verkrijgen van de vergunning
en de definitieve opdracht snel beginnen
met bouwen en kwamen we tijdens de
bouw weinig problemen tegen.”

Op volle kracht
Archeologisch onderzoek zorgde nog wel
voor wat vertraging, maar eind mei ging
de eerste schop de grond in, waarna in
juli al begonnen kon worden met het
bouwen van de staalconstructie. Om
de gewenste oplevering van de eerste
magazijnruimte te halen moest er wel
doorgebouwd worden. “Dat hebben we

‘Alle neuzen
stonden dezelfde
kant op’

gedaan. Zelfs tijdens de bouwvak zijn we
op volle kracht doorgegaan. Hierbij is een
groot compliment op zijn plaats voor alle
partijen, vanwege hun inzet en
medewerking. Alle neuzen stonden
dezelfde kant op, wat ook nodig was bij
dit project. Op dezelfde manier hebben
we ook de opleveringsdatum voor het
tweede magazijn in november gehaald
en liggen we prima op koers voor de
eindoplevering aan het einde van het
jaar.”

Traditionele staalconstructie
Het nieuwe magazijn voor Trexico
Logistics is opgetrokken in een

traditionele staalconstructie. De twee
separate magazijnen en het
kantoorgedeelte worden gescheiden door
brandwerende wanden, zodat ze in de
toekomst eventueel in delen verhuurd
kunnen worden. Per magazijn zijn drie
laad- en losdocks voorzien. Het pand is
geheel gasloos en voldoet aan de
duurzaamheidseisen van deze tijd, met
onder meer ledverlichting, vloerverwarming en zonnepanelen op het dak.
“Bouwtechnisch was dit voor ons geen
uitzonderlijk project”, besluit Van Aarle.
“Maar de strakke planning en de inzet
daarbij van alle partijen maken het zeker
uniek.”
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Trexico Logistics • Rijen
Mede dankzij de inzet en
medewerking van alle betrokkenen
is de bouw tot nu toe vlot verlopen.
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Technische partner

sanitair-, klimaat- & regelinstallaties

kolsters.eu

W-installatie op maat
Samen met Michelbrink Elektro verzorgde Kolsters
Installatietechniek de installaties voor het nieuwe
magazijn van Trexico Logistics. Kolsters was

verantwoordelijk was ontwerp en uitvoering van

de gehele W-installatie. “We hebben een duurzaam

systeem toegepast voor de verwarming en ventilatie”,
aldus eigenaar Duke Kolsters.

“De twee hallen en het kantoorgedeelte hebben ieder
een eigen systeem gekregen. De verwarming van

elke hal komt van vier luchtwaterwarmtepompen in

cascade, nodig om tot een vermogen van 50 kilowatt
bij min 10 graden te komen. Voor het veel kleinere
kantoor volstond één warmtepomp.”
Verwarming en koeling

Het gehele pand is voorzien van vloerverwarming en
de op afstand bedienbare, geautomatiseerde
regeltechniek is zo ingesteld, dat de

aanvoertemperatuur zich altijd aanpast aan de vraag.
Extra ventilatorconvectoren zorgen voor een snelle,
effectieve verwarming en koeling in de kantoren.

“We hebben alles zoveel mogelijk geprefabt”, besluit

Kolsters. “Zo is de kwaliteit beter beheersbaar en ben
je op de bouw veel sneller klaar.”
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Trexico Logistics • Rijen

WWW.MICHELBRINK.NL

Brandmeldsystemen
Elektrotechniek
Toegangscontrole
Agro klimaattechniek
Inbraakbeveiliging
Duurzaamheid
jmvandelft.nl

Notelstraat 30 | 5085 EV ESBEEK | Tel: 013-5091381

Opdrachtgever
Trexico Logistics, Rijen
Architect
Remco Ruimtebouw, Nieuwkuijk
Hoofdaannemer
Remco Ruimtebouw, Nieuwkuijk
Aluminium buitenkozijnen
JM van Delft & Z’n, Drunen
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Het vele glaswerk, ook binnen,
W-installateur
Betonvloeren
geeft het gebouw een open en
Kolsters installatietechniek,
transparante uitstraling.Hiber betonvloeren BV, Sint-Oedenrode
Middelbeers
Gasbeton brandwanden
E-installateur
Xella Nederland BV, Vuren
Michelbrink Elektro BV, Esbeek
Bouwprogramma
Leveren sandwich wandpanelen
Distributiehal, inclusief opslag en
Cladding Point BV, Elst
kantoren.

Grondwerk & buitenverharding
Deeko BV, Harmelen

Bouwperiode
Maart 2020 - december 2020

Kwaliteit, kennis, service en betrouwbaarheid
Installatiebedrijf Michelbrink Elektro uit Esbeek staat naar eigen zeggen voor kwaliteit, kennis, service en

betrouwbaarheid. Die kernwaarden kwamen volgens projectleider Utiliteit Rob Legius goed tot uiting bij de
nieuwbouw voor Trexico Logistics.

“We proberen de opdrachtgever optimaal van dienst te zijn en aan te sluiten op zijn wensen. Samen met
W-installateur Kolsters Installatietechniek hebben we een duurzame, gasloze installatie ontworpen en
geïnstalleerd binnen een zeer strakke planning.”
SolarEdge systeem

Bij de installatie van de zonnepanelen op het dak koos Michelbrink Elektro voor het SolarEdge systeem. Dit
systeem werkt met een centrale omvormer en aparte optimizers, waardoor een groot rendement gehaald
wordt. Het systeem heeft hoge veiligheden ingebouwd. “Dankzij het SolorEdge systeem blijven de

spanningen op het dak laag. Bij een stroomstoring schakelt het systeem zichzelf uit en bij brand gaan de

panelen automatisch terug naar een maximale spanning van 1 Volt per optimizer, zodat de brandweer veilig
zijn werk kan doen.”

Kleinverbruik aansluiting

Dat Michelbrink Elektro meedenkt met zijn opdrachtgever, blijkt uit het feit dat men de energievraag

zodanig wist te beperken, dat volstaan kon worden met een kleinverbruik aansluiting. Het toepassen van

het SolarEdge systeem was een eigen initiatief van het bedrijf. Daarnaast installeerde Michelbrink Elektro

samen met vaste partner Veko Lightsystems energiezuinige ledverlichting. “Waar het mogelijk en rendabel
was, hebben we deze voorzien van bewegingsmelders, om een zo efficiënt mogelijke lichtinstallatie te

realiseren. Bovendien leverde Veko de installatie prefab aan, zodat deze snel geïnstalleerd kon worden,
waardoor we konden voldoen aan de planning.”

Het nieuwe magazijn is opgetrokken
in een traditionele staalconstructie.
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Green Mountain Logistics • Schiphol

Een prachtig bovenaanzicht van
het geplande distributiecentrum.
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Logistiek centrum pal
naast de ladingsbaan
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Green Mountain Logistics • Schiphol

Centraler kan een distributiecentrum bijna niet liggen. Zowat tegen
luchthaven Schiphol aan wordt Green Mountain Logistics gerealiseerd.
Pleijsier Bouw legt er de laatste hand aan warehouses 3 en 4. Die zijn in
hoog tempo tot stand gekomen in samenwerking met Borghese Logistics
en AEW, vertelt projectcoördinator Bert Groen van Pleijsier Bouw uit
Genemuiden.
Eind februari werd gestart met
warehouse 3 en per 1 december kan
huurder VCK Logistics erin. Die heeft
de beschikking over een bedrijfshal van
21.000 m2 met dertig laaddoks en ruim
2.000 m2 kantoor.

Consequenties voor de bouw
Pleijsier begon eind 2016 aan het eerste
deel van Green Mountain Logistics, een
ontwikkeling van Borghese Logistics
met 100.000 m2 logistieke bedrijfsruimte
verdeeld over vier warehouses. En dat op
een voor een distributiecentrum
perfect gelegen plaats; tegen Schiphol
aan, net ten zuiden van de
Aalsmeerbaan en vlakbij de A4. Bouwen
zo vlakbij een landingsbaan heeft wel
consequenties. Hoge bouwkranen zijn
tijdens vlieguren niet toegestaan.
“Daardoor moesten we in de nacht
werken, als de landingsbaan buiten
bedrijf is. Op een deel van het terrein
mogen we bovendien niet hoger dan
vijftien meter boven NAP.”
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Geluidwerende maatregelen
Vanwege de locatie zijn ook extra
geluidwerende maatregelen genomen in
het kantoordeel. Met beton op het dak is
extra massa gecreëerd, wat geluid
tegenhoudt. De gevels zijn extra
geïsoleerd en de beglazing is
geluidswerend. De inrichting van de
kantoorruimte is afgestemd op de
wensen van de nieuwe huurder, met wie
de lijnen kort zijn. “Het kantoor is ruim
opgezet en voorzien van glaswanden.
De ruime entreehal is voorzien van een
groenwand die helemaal beplant is en
die reikt tot en met de tweede
verdieping.” Het distributiecentrum
wordt gerealiseerd met het BREEAMlabel ‘very good’. “Dat is onze standaard,
en onderdeel van onze visie en die van
Borghese Logistics. Warehouse 3 is
bijvoorbeeld voorzien van een
warmtepomp met ventilatieconvectoren
en vloerverwarming aangesloten op het
gebouwbeheersysteem. Daarnaast is een
energiezuinige lift aanwezig.”

Bouwen zo dicht bij een landingsbaan heeft
consequenties, zo zijn hoge bouwkranen
tijdens vlieguren niet toegestaan.

Bekende onderaannemers
Pleijsier werkt er samen met
onderaannemers die ze kennen. “Het
moest snel, dan helpt het als je met
bekende partijen om tafel zit met wie je
eerder bedrijfspanden hebt
neergezet. Tijdens een lean-sessie
hebben we afspraken gemaakt om
doorlooptijden zo kort mogelijk te

houden. In deze periode met
coronamaatregelen was dat ook nog
even zoeken; met hoeveel mensen
kunnen we in een ruimte zijn? Veel
werkbesprekingen gebeuren op afstand
via Teams en op de bouwplaats houden
we er rekening mee.” Ook aan warehouse
4, het laatste deel van Green Mountain

Logistics, wordt al volop gebouwd, de
oplevering wordt in februari verwacht.
Een huurder voor dit deel is er nog niet.
“We leveren het casco op, gereed om aan
wensen van de toekomstige huurder
tegemoet te komen.”

‘BREEAM-label ‘very good’ is onze standaard en onderdeel van onze
visie en die van Borghese Logistics’
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Green Mountain Logistics • Schiphol

MAATWERK IN
KANAALPLAATVLOEREN
voor een efﬁciënt
bouwproces

De dunste
kanaalplaatvloer
Olbecon uit Lochem leverde kanaalplaatvloeren voor
warehouse 3 en 4. Voor het dak hebben die een
speciale dikte van 120 mm. Dat is de dunst

leverbare kanaalplaat. Olbecon is in Nederland de

enige die deze dikte aanbiedt, vertelt verkoopleider
René Knuiman.
OLBECON levert alle typen systeemvloeren.
Met ons complete assortiment aan
systeemvloeren kunnen wij maatwerk
leveren aan bouwers en hun projecten.

“De meeste fabrikanten houden 150/200 mm als
dunst leverbare plaat aan. In dit geval moest de

dakvloer zo dun én licht mogelijk zijn, dan kom je bij

ons uit.’’ Bij Green Mountain leverde Olbecon - naast
de geïsoleerde kanaalplaten van 200 mm dik en de
STIJGOORD 8 LOCHEM
T. 0573 - 222 300
INFO@OLBECON.NL
WWW.OLBECON.NL

ongeïsoleerde kanaalplaten van 260 mm dik - ook de
breedplaatvloeren zonder tijdelijke onderstempeling
bij de laaddocks, de plek waar vrachtauto’s laden en
lossen en veel met zware heftrucks gereden wordt.
Onafhankelijke leverancier

Olbecon is een onafhankelijke leverancier, vertelt

Knuiman. “Wij hebben langdurige samenwerkingsverbanden met onze partners. We geven advies,

maken offertes, doen verkoop en engineering en de
totale logistiek voor projecten. Dat niet alleen voor

kanaalplaatvloeren en breedplaatvloeren maar ook
voor ribbenvloeren, combinatievloeren en een heel

scala aan prefab betonwanden. Voordeel is dat een

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

klant voor verschillende producten bij één partij
terecht kan, dat scheelt veel werk en de kans op
faalkosten is een stuk kleiner.”
Nieuw verkoopkantoor

Het nieuwe verkoopkantoor staat in Lochem.

Gebouwd met prefab beton, kolommen, liggers,

kortom alles wat ze leveren. “Als klanten hier komen,
kunnen ze het hele gamma zien. Dit is het kloppend
hart van wat we doen.’’
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Het distributiecentrum wordt gerealiseerd
met het BREEAMlabel ‘very good.
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D hardeman-vanharten.nl
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Green Mountain Logistics • Schiphol
Ook aan warehouse 4, het laatste deel van
Green Mountain Logistics, wordt al volop
gebouwd.
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Legt het fundament onder uw business

Grond- Weg- en Waterbouw

Wie zijn wij?

Een bedrijf dat sinds 1975 gespecialiseerd is in het maken van diverse
soorten betonvloeren. Wij maken vloeren van 1.000 m2 tot meer dan
100.000 m2.

Wie zijn onze klanten?

Vastgoedbeleggers, bouwbedrijven en investeerders.

Hoe realiseren wij dit?

Geen zorgen, bij Schipper vloeren zijn we er om u te ontzorgen.
Wij hebben alle kennis en materialen in huis.

Onze missie?

Zorgen voor een tevreden klant, het leveren van een goed product en
service.

www.spronkinfra.nl
Broekerenk 8 | 8095 RP ‘t Loo Oldebroek
0525 63 31 93 | info@sproninfra.nl

Beemterweg 37
7341 PC Apeldoorn
Tel: 31 (0) 55 312 1797
www.schipper.nl
post@schipper.nl

Vraag vrijblijvend een offerte aan (calculatie@schipper.nl)
of neem contact op met een van onze adviseurs.

Spronk Infra ontzorgt
De opdrachtgever ontzorgen, daar gaat het om bij Spronk Infra, zegt oprichter/directeur Bertus Spronk. Niet
alleen realiseren ze de hele infrastructuur van Green Mountains Logistics, ze maakten ook het complete
ontwerp, vertelt Spronk, een man met 42 jaar ervaring in dit vak.

Het berekenen en tekenen doen ze in eigen huis. “Soms geeft een ingenieursbureau de hoofdlijnen aan,

maar de uitwerking houden we in eigen hand. En als ik vind dat bepaalde zaken anders moeten dan geef

ik dat aan. Anders kan ik er geen garantie op geven.’’ Voor dit project doen ze het grondwerk, de riolering,
bestrating, groenvoorziening. Ze legden bergingsvijvers aan waarvoor bijna 50.000 kuub grond werd
ontgraven. Inmiddels zijn ze bezig met de infrastructuur voor warehouse 3 en 4.
Bijzonderheden

Partijen als Schiphol, waterschap, provincie en omgevingsdienst stelden zo hun eigen eisen. “Dat levert soms
bijzondere zaken op. Toen sloten drooggelegd moesten worden voor het aanbrengen van duikers zijn daar
alle beschermde kikkers gevangen en verplaatst. Overigens ontdekten we net op tijd dat er een back-up

leiding van de luchtverkeersleiding onder het terrein liep. Die moest worden omgeleid.’’ Ze doen het met
een kleine club mensen, vertelt Spronk. Zijn zoon doet veel ontwerpwerk en vergunningaanvragen, wat
opdrachtgevers veel werk uit handen neemt. Voor de uitvoering werkt Spronk Infra samen met

onderaannemers die ze goed kennen. Zo kunnen ze grote projecten aan. “We werken veel voor Pleijsier Bouw,
maar ook voor een aantal multinationals met grote distributiecentra.’’
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Green Mountain Logistics • Schiphol
GEVELBESCHERMING
AFSCHERMPALEN
HEKWERKEN
BELIJNING
www.wegbeveiligingstaphorst.nl

0522 46 30 50

WIJ LEVEREN STALEN
AFSCHERMCONSTRUCTIES TER BESCHERMING VAN:

opslagtanks | bedrijfsinstallaties | koel- en vriescellen | gevelbeplating
gebouwen | distributiecentra | machines | schuif- en roldeuren
kolommen | magazijnstellingen | parkeergarages

VERKEERSREMMENDE
MAATREGELEN

‘Het gaat om de
veiligheid van
gebouwen én mensen’
Bij Wegbeveiliging Staphorst werken ze aan de

veiligheid van zowel mensen als gebouwen. Het

bedrijf levert aanrijbeveiliging in alle soorten en

maten. Dat doen ze ook in en om de distributiecentra

van Green Mountain Logistics bij Schiphol. Daar levert
en monteert Wegbeveiliging Staphorst onder meer
de kolombeschermers die voorkomen dat de stalen
kolommen waarop de hal rust beschadigd raken.

“Het kan zijn dat een vorkheftruck te ver achteruit
TEVENS VERZORGEN WIJ BELIJNING OP
BEDRIJFSVLOEREN EN/OF BEDRIJFSTERREINEN

MEER INFO: WWW.WEGBEVEILIGINGSTAPHORST.NL

Of neem contact op:

info@wegbeveiligingstaphorst.nl

0522 46 30 50

rijdt; die rijdt dan tegen de bescherming aan”, aldus
calculator en werkvoorbereider Richard Schra. “De
bescherming kan beschadigd raken maar de

stalen kolom blijft intact. Zo hebben we in de hal ook
vangrails geleverd en gemonteerd ter bescherming
van gevels. Een achteruit rijdende heftruck kan de

muur niet raken.” Ze plaatsten ook afschermpalen bij

de laaddeuren. Steekt een pallet uit bij het laden dan
zal die in elk geval niet het deurkozijn raken, alleen

de paal. Zo zijn ze altijd bezig met de veiligheid van

gebouwen én mensen. “De vangrail is bijvoorbeeld zo
geplaatst dat mensen er veilig achterlangs kunnen
lopen.”

Maatwerk

Wegbeveiliging Staphorst werkt veel op

bedrijventerreinen en in distributiecentra. “De

plaatsing van materialen is altijd maatwerk. Negentig
procent produceren we in onze eigen werkplaats. Wij
kunnen alles ‘passend’ maken, naar de wens van de
klant. In het maatwerk ligt onze kracht, hierdoor

zeggen wij nooit snel nee tegen welke klus dan ook.”
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In de hal zijn kolombeschermers aangebracht
die voorkomen dat de stalen kolommen
waarop de hal rust beschadigd raken.
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Green Mountain Logistics • Schiphol
Voor het dak zijn de dunste kanaalplaatvloeren
gebruikt, van slechts 120 mm dik.
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Tegelwerk naar
tevredenheid
Van Beek Tegelprojecten verzorgt bij Green

Mountains Logistics het tegelwerk op wanden en

vloeren. In het hele logistiek centrum gaat het om

1.800 m2. Van Beek Tegelprojecten levert de tegels, via
zusterbedrijf KeraStone, en doet de bevoorrading voor
de onderaannemers die de tegels zetten.

“De bevoorrading doen we meestal op zaterdag”,

vertelt mede-eigenaar Daryl Otten. “We brengen het
materiaal en lopen het uit om de onderaannemers

zoveel mogelijk te ontzorgen. Zij hoeven alleen met
hun gereedschap omhoog en kunnen hun meters

maken.” Ze hebben een viertal eigen tegelzetters in

dienst, maar voor het overgrote deel werkt Van Beek
Tegelprojecten met zzp’ers. “Wij begeleiden het hele

project, zowel het voortraject als de uitvoering en de
nazorg. Ik rij zelf alle bouwen af, voer kwaliteits-

controles uit en kijk of naar tevredenheid van de
opdrachtgever gewerkt wordt.’’
Plezierige samenwerking

Met Pleijsier Bouw werken ze veel samen. Een

bijvoorbeeld is de bouw van het RAI Hotel waar ze

15.000 m2 bijzonder tegelwerk realiseerden. “Pleijsier
is een meedenkend en oplossingsgericht bedrijf, en
plezierig om mee samen te werken.’’

HET BETERE TEGELWERK

Wattstraat 19 | 3771 AG Barneveld
T: 0342 416 036 | www.vanbeektegelprojecten.nl
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Green Mountain Logistics • Schiphol

0318 209 400

|

www.meijerhekwerken.nl

Hoge graad van beveiliging
“De beveiligingsgraad van warehouse 3 is hoog”, vertelt Johan Bronkhorst, directeur en mede-eigenaar van Meijer

Hekwerken. Zijn bedrijf levert de buitenterreinafrastering; dubbelstaafmat hekwerk van 1.80 meter hoog voorzien
van speciale beveiligingsklemmen.

Personenverkeer komt binnen via een tourniquet. De ingang en uitgang voor auto’s zijn voorzien van speedgates,
poorten van vier meter breed die met een snelheid van een meter per seconde openen en sluiten. “Door de
snelheid van de speedgate en de gereguleerde toegang loop je straks niet zomaar naar binnen, de kans op

indringers is geminimaliseerd. Voor vrachtauto’s is er een aparte in- en uitgang. Er is maar één route waardoor
altijd te controleren is wat er gebeurt. Een chauffeur kan alleen van het terrein af als dat is goedgekeurd.”
Alles in eigen huis

Meijer Hekwerken doet veel voor bedrijventerreinen maar bedient ook de particuliere markt. En met uitzondering
van de speedgates maakt Meijer alles in eigen huis. “We kunnen het ook zelf poeder-coaten en verzinken. We
houden zo alles in eigen hand, dat werkt heel goed.”

Betonbouw - Betonvloeren - Kelderbouw
Gieltjesdorp 28
3828 EK Kockengen

E info@ca-bouw.nl
T 030-677 19 81

www.ca-bouw.nl
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Vanwege de locatie zijn ook extra
geluidwerende maatregelen genomen in
het kantoordeel. Zo zijn de gevels extra
geïsoleerd en is de beglazing geluidswerend.
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Green Mountain Logistics • Schiphol

Tel: 0527 - 244 428
info@rmvloeren.nl
www.rmvloeren.nl

De vloer van de toekomst
RM Vloeren bracht in de kantoren de cementgebonden gietdekvloer Eco2floor aan. De Eco2floor gietdekvloer

draagt bij aan de BREEAM-score very good. Eco2floor is een gerecycled product, gemaakt van hoogovenslak uit de
staalindustrie.

Duurzaamheid is slechts één van de eigenschappen die deze Eco2floor voor heeft op de eveneens toegepaste

anhydrietgebonden gietdekvloer, vertelt bedrijfsleider Jarno Santbergen van RM Vloeren. “Anhydriet moet acht
weken drogen. Op de Eco2floor gietdekvloer kun je na een week al tegelen.” Toch verkopen ze nog vaker de

anhydrietgebonden gietdekvloeren. De prijs is lager, maar dat verandert omdat er een natuurlijke grondstof inzit
die schaarser wordt.
Innovatie

“Cementgebonden gietdekvloeren hebben de toekomst. De handmatig aangebrachte traditionele cement-

gebonden vloeren doen we nog hier en daar. Maar dat is heel zwaar werk, wat je voor je medewerkers niet moet
willen. Wij willen innoveren.”
Grotere projecten

Met Pleijsier Bouw deden ze ook grote projecten als het Van der Valk Hotel en RAI Hotel. ,,Wij hebben één van de
grootste gietpompen in Nederland, waarmee de mortel vanuit de betonmixer naar de verdieping geperst wordt
waar we de vloer gieten.”
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Green Mountain Logistics omvat in zijn
totaliteit 100.000 m2 logistieke bedrijfsruimte
verdeeld over vier warehouses.

Opdrachtgever
Borghese Real Estate, Nijkerk

Betonwerk
CA-Bouw Kockengen BV, Kockengen

Dock equipment
Novoferm, Almelo

Architect
Mies Architectuur, Ede

Tegelwerk
Van Beek Tegelprojecten, Barneveld

Installateur
Hoppenbrouwers Techniek BV, Dongen

Constructeur
Pelecon, Gouda

Aanrijbeveiliging
Wegbeveiliging Staphorst, Staphorst

gehele infrastructuur
Spronk Infra, ‘Loo Oldebroek

BREEAM-adviseur
Linneman Bouw & Advies, Geesteren

Dekvloer
RM vloeren BV, Vollenhove

Hoofdaannemer
Pleijsier Bouw, Nijkerk

Kanaalplaatvloeren
Olbecon, Lochem

Bouwprogramma
Vier warehouses / distributiecentra
bestaande uit elk vier a vijf units

Gevelbeplating
Hardeman van Harten BV, Lunteren

HSP + betonvloer
Schipper vloeren, Apeldoorn

Hekwerk
Meijer Hekwerken, Barneveld

Bouwperiode
Februari 2020 - eind 2020
Bruto vloeroppervlakte
100.000 m2

Industriebouw • december 2020 • 91

Bedrijfsunits Blocks • Alkmaar

Blocks multifunctionele
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Een impressie van het
uiteindelijke gebouw, dat
in feite bestaat uit twee
afzonderlijke delen.

bedrijfsunits in Alkmaar
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Bedrijfsunits Blocks • Alkmaar

‘We hebben gekeken hoe we het ontwerp het beste
konden vormgeven binnen het bestaande budget’
In opdracht van vastgoedontwikkelaar myb. bouwde Remco Ruimtebouw
een bedrijfsverzamelgebouw met 14 multifunctionele bedrijfsunits in
Alkmaar, met een totaaloppervlakte van 1.360 m2. Het nieuwe concept
Blocks voorziet in huisvesting voor kleine bedrijven en zelfstandigen.
De units variëren in grootte van 15 tot 300 m2 en zijn te gebruiken als
werkplaats, opslag- of kantoorruimte.

Commercieel manager Ron Drijver van
Remco Ruimtebouw kwam tijdens een
borrel voor het eerst in contact met de
eigenaar van myb. Twee jaar geleden
wist myb. hem dan ook te vinden toen

Kopers konden de afbouw
naar eigen wens vormgeven.

ze in Alkmaar aan de slag wilden. “Er lag
toen al een ontwerp van Bureau Krooner
Architecten”, vertelt Drijver. “Vervolgens
zijn we hiermee aan de slag gegaan om
te kijken hoe we dit praktisch het beste

konden vormgeven binnen het bestaande budget.”

Hybride oplossing
“Wij kiezen bij voorkeur voor systeembouw in staal. In dit geval zijn we in
overleg met de architect en de
opdrachtgever echter uitgekomen op
een hybride oplossing. Tot de verdieping
hebben we een betonnen borstwering
aangebracht van circa 4 meter hoog.
Vanwege o.a. de vuurvastheid en de hoge
isolatiewaarde én omdat het beton zorgt
voor de gewenste industriële look en
feel. Daarbovenop hebben we
staalplaten gemonteerd met
houtnerfprofiel, dat geeft een leuk
effect. Het complex bestaat feitelijk uit
twee afzonderlijke gebouwen - beide met
twee verdiepingen - die tegenover elkaar
staan. Door de staalplaten door te
trekken van het ene naar het andere
pand hebben we gezorgd voor een
bouwkundige verbinding en oogt het
toch als één geheel. Ook aan
duurzaamheid is gedacht; beide daken
liggen vol met zonnepanelen.”

Afbouw in pakketvorm
Alle units zijn uitgevoerd met een
overheaddeur en beschikken over
raampartijen op de verdieping. “We
hebben het pand geheel wind- en
waterdicht opgeleverd. De afbouw
hebben we in pakketvorm gegoten; we
hebben alle noodzakelijke
voorbereidingen getroffen zodat we later
de afbouw conform de wensen van de
kopers konden verzorgen. Dat was
overigens geen must; kopers konden dit
ook gewoon zelf regelen.” Het
bouwproces is ondanks wat vertraging
in de aanlevering van materialen en de
kleine bouwplaats verder vlot verlopen.
“Wij besteden graag wat meer tijd aan
het voortraject, zodat we in de uitvoering
gas kunnen geven. We zijn best trots op
wat we met z’n allen hebben neergezet,
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De units variëren in grootte van 15
tot 300 m2 en zijn te gebruiken als
werkplaats, opslag- of kantoorruimte.
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Bedrijfsunits Blocks • Alkmaar

‘Bij alles wat we doen,
hebben we aandacht
voor duurzaamheid’
Voordat de bouw van het bedrijfsverzamelgebouw

van Blocks kon starten, moesten eerst voorbereidende

FULL SERVICE
IN INFRA EN ENGINEERING
GP Groot infra en engineering
is een full service infra bedrijf dat zowel advies,
engineering als realisatie verzorgt op het gebied
van infra, sloop, asbestsanering en bodemsanering.
Door voorop te lopen in energiezuinig, klimaat
bestendig ontwerpen, bouwen en slopen kunnen
wij oplossingen bieden voor de uitdagingen van
vandaag, morgen en in de toekomst.

werkzaamheden plaatsvinden. GP Groot infra heeft
het grondwerk verzorgd en de riolering aangelegd.

Daarnaast heeft de onderneming het terrein voorzien
van de benodigde bestrating.

“We hadden al eerder plezierig samengewerkt met

Hercuton”, vertellen Kees Uiterwijk Winkel (directeur)
en Sander van den Berg (coördinator bedrijfsbureau).
“Zo wist zusterbedrijf Remco Ruimtebouw ons te

SAMEN MAKEN WE DE CIRKEL ROND

vinden. Het toeval wil dat we acht jaar geleden op

exact dezelfde plek een hoofdriool hebben aangelegd.
De tekeningen hadden we nog, dus we wisten precies
waar alles lag en hoe we hier op aan konden sluiten.”
Circulair denken

“Vanuit het streven naar een circulaire economie
hebben we bij alles wat we doen aandacht voor

duurzaamheid. De grond die we voor Blocks hebben
afgevoerd, hebben we dan ook naar een project van
Hercuton in de buurt gebracht zodat zij dit daar
konden hergebruiken.”
Sterk in de regio

GP Groot is een familiebedrijf met vier takken van
sport; brandstoffen en oliehandel, infra en

engineering, inzameling en recycling. Het is voor

opdrachtgevers prettig dat ze te maken hebben met
één partij die in principe alles kan regelen, de lijnen
zijn kort. Een ander voordeel is dat we vooral actief

zijn in de regio, daardoor kunnen we alles zo efficiënt
mogelijk regelen.”
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‘De klant vraagt, wij draaien’
Het bedrijfsverzamelgebouw van Blocks is voorzien van stalen dak- en gevelbeplating. Deze zijn vakkundig
aangebracht door De Rooij-Snoeren-Combinatie bv uit Raamsdonkveer. In totaal gaat het om 700 m2 aan
dakbeplating en 600 m2 aan gevelbeplating.

“Vanuit onze knowhow denken we graag vanaf het begin mee”, vertelt Arend-Jan Kant. “Onze tekenaars

werken ook alles zelf uit. In dit geval lag er al een ontwerp van de architect, de keuze voor materialen was

daarmee reeds gemaakt. Toen we eenmaal bezig waren, hebben we echter een aantal kleine aanpassingen
gedaan om het geheel te optimaliseren.
Ontwerp

In het ontwerp komen namelijk veel ramen voor. We hebben de werkende breedte van de gevelpanelen op

bepaalde plekken veranderd zodat het er allemaal net iets fraaier uitziet. Het scheelt onze monteurs bovendien
veel knip- en plakwerk ter plekke. Het resultaat mag er wat ons betreft zijn.” De Rooij-Snoeren-Combinatie doet

niet alleen nieuwbouw maar ook renovaties. “We worden regelmatig gevraagd om de dak- en gevelbeplating te
vernieuwen om de isolatiewaardes weer up-to-date te maken.”

De Rooij-Snoeren-Co
De Rooij-Snoeren-Combinatie B.V.
SYSTEEMBOUW - DAK - EN GEVELBEPLATING

Forellenweg 3 • 4941 SJ Raamsdonksveer
Telefoon 0162 520 254
E-mail

Dumebo DWS

info@rsc-bv.nl

jmvandelft.nl

www.rsc-bv.nl
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Groot én klein
De samenwerking met myb. is goed bevallen. Inmiddels hebben beide ondernemingen alweer de handen ineen
geslagen voor een nieuw project. “Als Remco Ruimtebouw staan we natuurlijk bekend om de grote bedrijfshallen die
we realiseren. Het is leuk dat we met Blocks kunnen laten zien dat we ook regelmatig kleinere projecten uitvoeren.
Voor ons is iedere klant belangrijk.”

WIJ ZOEKEN MON
TEURS!
check jlhekwerk.n
l

Uw betrouwbare leverancier van
hekwerken, toegangspoorten en
sportveld afrasteringen.

############################################
J&L Hekwerk # De Roysloot 4b, Rijnsburg # 071-4080202
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‘Ook aan duurzaamheid is gedacht; beide daken liggen
vol met zonnepanelen’

Door de staalplaten door te trekken van
het ene naar het andere pand is gezorgd
voor een bouwkundige verbinding en
oogt het als één geheel.

Opdrachtgever
Myb, Haarlem

Vliesgevels
JM van Delft & Zn, Drunen

Architect
Bureau Kroner Architecten, Den Haag

Stalen dak-en gevelbeplating
De Rooij-Snoeren-Combinatie BV,
Raamsdonkveer

Hoofdaannemer
Remco Ruimtebouw, Nieuwkuijk
Hekwerk
J&L Hekwerken, Rijnsburg

Grondwerk & riolering
GP Groot Infra, Heiloo

Bouwprogramma
Bedrijfsverzamelgebouw met 14
multifunctionele bedrijfsunits
Bouwperiode
Februari 2020 - oktober 2021
Bruto vloeroppervlakte
1.360 m2
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Kantoorpand CLB Holding • Oosterhout

Korte doorlooptijd voor
Winters bouw bij realisatie
hoofdkantoor CLB
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Foto’s: Winters Bouw & Ontwikkeling

De gevel, opgebouwd uit
eenvoudige sandwichpanelen,
heeft een luxe uitstraling.
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Kantoorpand CLB Holding • Oosterhout

In de uitvoering is gebruik gemaakt van lean
technieken om de werkzaamheden optimaal
op elkaar af te stemmen
Winters Bouw & Ontwikkeling uit Breda nam namens opdrachtgever
CLB Holding uit – nu nog – Raamsdonksveer de complete ontwikkeling
en bouw van een nieuw hoofdkantoor in Oosterhout op zich binnen een
design & build-overeenkomst.
“We ontzorgen ze niet van A tot Z want
ze regelen zelf de afbouw; inrichting,
stoffering en dergelijke. Wij hebben het
pand eind oktober opgeleverd en zij
hopen er half december te kunnen
werken.” Aan het woord is Peter
Schippers, projectleider bij Winters
Bouw. “We hebben vanaf de eerste
schetsen tot aan de oplevering volledige
verantwoordelijkheid gedragen.
Planontwikkeling, organisatie,
directievoering, uitvoering; alles.”

Design & Build
CLB maakt oproepsystemen voor de zorg,
bijvoorbeeld de kastjes waarmee
ziekenhuispatiënten de verpleging
kunnen bereiken. “In Raamsdonksveer
huren ze een ouder pand. Ze onderzochten of opknappen van dat kantoor een
optie was. Nieuwbouw in Oosterhout
bleek een betere keuze. Hun core
business, zeggen ze zelf, is oproepsystemen bouwen: geen kantoren.

Zo kwamen ze bij ons terecht met het
verzoek alles te regelen.” Winters ging
aan de slag. Ze betrokken Grosfeld
Bekkers Van der Velde Architecten bij het
project en konden eind 2019 een
definitief ontwerp presenteren.

Korte doorloop
Schippers: “Tussen 31 december en 1
maart moest het DO uitgewerkt
worden tot een uitvoeringsgereed plan.
Dat is gelukt en ook de relatief korte
planning voor de uitvoering hebben we
gehaald.” Daarbij hielp de voorbereiding
in BIM, ook op het gebied van
onderlinge communicatie. Verder waren
alle bij de uitvoering betrokken partijen
er al tijdens de laatste planuitwerking
bij. “In de uitvoering is bovendien
gebruik gemaakt van leantechnieken om
de werkzaamheden optimaal op elkaar
af te stemmen. Combineer dat alles met
een zeer gemotiveerde groep
onderaannemers en leveranciers en dan

‘Eind 2019 kon de
architect een
definitief ontwerp
presenteren’
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CLB Holding regelt zelf de
afbouw, half december hopen
zij het gebouw in gebruik te
kunnen nemen.

kom je een heel eind!” Bijzonder aan het
project vindt Peter Schippers de luxe
uitstraling van de gevels. “Op een vrij
eenvoudige wijze is een architectonische
en kwalitatief hoogwaardige aluminium
gevel gerealiseerd.”

170 jaar
Winters bouw & ontwikkeling is één van
de oudste bouwbedrijven van
Nederland. Vorig jaar liet de directie van

het familiebedrijf een historicus
onderzoeken hoe oud precies. “De
papieren gaan terug tot 5 september
1850. Dat is 170 jaar geleden. Er zijn zelfs
tekeningen van een van de eerste
projecten gevonden!” Anno 2020
genereren de 60 medewerkers van
Winters samen met een flexibele schil
een jaaromzet van circa 25 miljoen euro
met woningbouw, utiliteitsbouw en
bouwen voor overheidsinstanties. Het

bedrijf werkt in principe binnen een
straal van 50 kilometer rond Breda, maar
maakt regelmatig uitzonderingen voor
opdrachtgevers, bijvoorbeeld die in de
gezondheidszorg.
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Digitale meting voor
precies passende
staalconstructie
Voor Jac Reijns Staalconstructie uit het Brabantse

Alphen begonnen de uitvoerende werkzaamheden

aan het CLB-kantoor met ‘Digimeet’. “We waren er al
tijdens de ontwerpfase bij en hebben dus optimaal
kunnen bijdragen aan het ontwerp en de staal-

constructie”, vertelt eigenaar/directeur Jos Reijns.
“‘Digimeet’ is onze eigen meetdienst. Die gebruiken
we voor het digitaal en driedimensionaal uitzetten,
inmeten en controleren van de fundering en de

ankers om te zorgen dat we zeker weten dat die

ankers goed staan. Daardoor komen we tijdens de
bouw van de staalconstructie geen onverwachte
problemen meer tegen. Alles past precies.”

Volledig gasloze
werktuigbouwkundige
installaties: De nieuwe
norm
Totaalinstallateur vdBuijsInstall uit Breda heeft de
werktuigbouwkundige installaties in Oosterhout

Familiebedrijf

Jos Reijns nam het bedrijf over van zijn vader en
moeder die het 40 jaar geleden oprichtten. De

ongeveer twintig medewerkers zijn vooral actief in
Brabant en de regio Rotterdam. “Wij werken

regelmatig met Winters Bouw. In Oosterhout hebben
we, uit praktische overwegingen, tijdens het

monteren van de staalconstructie ook het plaatsen

van de kanaalplaatvloeren en betontrappen voor onze
rekening genomen.”

verzorgd. In de breedste zin van het woord, aldus
projectleider Bas Kooman: “We hebben het over

riolering, waterinstallaties, sanitair, brandbestrijding,
verwarming, koeling en ventilatie. Bovendien

verzorgden we de regeltechniek voor veel van deze
installaties.”

vdBuijsInstall, dat vaker samenwerkt met Winters

Bouw en Ontwikkeling, was al in de voorbereiding bij
het project betrokken. “Zo konden we meedenken.
Dat leidde uiteindelijk tot een volledig elektrische,

Woning- en utiliteitsbouw
Hekwerken

Trappen

Agrarische gebouwen

Bedrijfshallen

Renovaties

Plaatwerk Dak- en wandbeplating Compleetbouw

dus gasloze installatie.” Anderhalf jaar geleden

verhuisde vdBuijsInstall van Zundert naar Breda,

waar naast kantoor en werkplaats ook een sanitair-

showroom is geopend. Bij de middelgrote installateur
zijn ongeveer 60 medewerkers in dienst. Het bedrijf
installeert niet alleen bij utiliteitsprojecten, maar

Digimeet Robotic Total Station

ook bij particulieren en in seriematige woningbouw.
Naast installatiewerk voeren ze renovatiewerk uit,

Transformaties

www.JReijns.nl
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service en onderhoud en zijn ze beschikbaar voor
kopersbegeleiding, advies en engineering.

Voor een natje en een droogje
kunnen de medewerkers
terecht in het CLB Café.
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Spackspuitwerk op
metalstudwanden
Rond de zomervakantie van 2020 werkten

medewerkers van Stukadoorsbedrijf Van Baal uit
Rijsbergen in het nieuwe kantoorpand van CLB

Holding. Eigenaar-directeur Hans van Baal startte

zijn bedrijf op 25-jarige leeftijd. In 2022 hopen ze een
kwart eeuw te bestaan. “Alles bij elkaar hebben we

spackspuitwerk aangebracht op ongeveer 1.000 m2
aan metalstud binnenwanden.”

“Winters Bouw is voor ons een vaste partner, waar we
regelmatig voor werken. Ook in Oosterhout was het
weer een mooi project.” Stukadoorsbedrijf Van Baal

heeft bij elkaar 30 mensen in dienst, onder wie twee
in de projectleiding/uitvoering en twee op kantoor.
Naast het kantoor in Rijsbergen heeft Van Baal een

vestiging in het Zeeuwse Goes. Het werkgebied valt
het beste te omschrijven als ‘Zeeland en WestBrabant’. Van Baal verzorgt binnen- en

buitenstucwerk bij nieuwbouw, verbouw, renovatie
en restauratie, zowel voor bedrijven als voor
particuliere opdrachtgevers.

Voor traditioneel vakmanschap
Stukadoorsbedrijf Hans van Baal B.V.
De Waterman 1a, 4891 TL Rijsbergen
Wijngaardstraat 41, 4461 DB Goes

■
■

Tel. 076-5968290
Tel. 0113-215888

www.stukadoorsbedrijfvanbaal.nl
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Alles is van tevoren uitgewerkt
in BIM om de uitvoering zo vlot
mogelijk te laten verlopen.
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‘Mensen zijn
productiever in een
groene omgeving’
www.braatgroenbeleving.nl

Braat Groenbeleving uit het Brabantse Den Hout doet
in principe alles wat met groen en straatwerk te
maken heeft. Daaronder valt ook de aanleg van

sedumdaken. Bij de bouw van het CLB-kantoor in

Oosterhout verzorgden ze - in het zicht van een hoger
gelegen vergaderzaal - een sedumdak van 30 m2.

Sedumdaken hebben eigenlijk alleen maar voordelen,
aldus Sander Braat: “Ze houden veel regenwater vast.

In grote steden zie je ze steeds meer, omdat ze helpen
het riool te ontlasten.” Een ander voordeel is

natuurlijke isolatie. Sedum zorgt voor koeling en

beperkt daarmee hittestress op warme zomerdagen.

Verder wordt sedum gezien als een subsidiabele vorm
van natuurcompensatie en is het goed voor de

biodiversiteit. Bijen, vlinders en diverse vogelsoorten
vinden voedsel in de begroeiing. En: Groen werkt
stress verlagend. “Bij dit project was het heel

belangrijk om gebruik te maken van het feit dat

mensen zich prettiger voelen in een groene omgeving
en daardoor veel beter functioneren. Op zo’n
omgeving hebben ze nu uitzicht vanuit die
vergaderzaal.”
Vijftien jaar

In 2021 bestaat Braat Groenbeleving 15 jaar. Op 19jarige leeftijd begon Sander Braat een hoveniers-

bedrijf. Inmiddels is dat bedrijf, met 30 mensen in
dienst, een grotere speler in de regio.
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Achterstraat 6B | 4911 AZ Den Hout
0162 - 74 81 90 | info@braatgroenbeleving.nl

Een van de vergaderkamers.
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PBS Projecten BV uit Oss
monteerde in opdracht van
Winters Bouw & Ontwikkeling
alle voorkomende Rockfon
Systeemplafonds en Chicago
Metallic Screenline
plafondeilanden.

Griekenweg 6-10 | 5342 PZ Oss | T:0412 653340 | info@pbsprojecten.nl

Afwerking is alles
Bij de bouw van een modern kantoor als dat van

CLB Holding in Oosterhout kan de afwerking van de
binnenruimte het kantoor maken of breken voor de
eindgebruikers. Daarom werd PBS Projecten uit Oss
ingeschakeld voor de levering en montage van
systeemplafonds en -wanden.

“Wij zijn een afbouwpartner, gespecialiseerd in het

verwerken van alle mogelijke en voorkomende types
systeemplafonds, metal stud wanden en

volglaswanden”, citeert Directeur Wilko van der

Doelen de website van het bedrijf. PBS Projecten is al
ruim 30 jaar actief in afbouwland.
Kwaliteit

“We zijn een organisatie die ook de grootste klussen
aan kan. Dankzij onze klantgerichte denk- en

werkwijze komen onze opdrachtgevers nooit voor
verrassingen te staan. Kwaliteit leveren en een

flexibele opstelling in zowel het voor- als eindtraject is
daarbij onze ultieme drijfveer.”
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CLB kan zich in het nieuwe pand richten
op haar corebusiness: Het maken van
oproepsystemen voor de zorg.

Opdrachtgever
CLB BV, Raamsdonkveer

Staalconstructie
Jac Reijns staalconstructie, Alphen

Dakbedekking
Braat Groenbeleving, Den Hout

Projectmanagement
Winters bouw en ontwikkeling, Breda

W-installateur
Vd Buijs Installatie, Zundert/Wernhout

Glas en schilderwerken
GS Rijen, Rijen

Architect
Grosfeld Bekkers van der Velde
Architecten, Breda

Stucadoorwerk
Stucadoors van Baal, Rijsbergen

Bouwprogramma
Nieuwbouw kantoor CLB Holding

Wanden en plafonds
PBS systeemplafonds en wanden, Oss

Bouwperiode
Maart 2020 - december 2020

Houten kozijnen
Timmerbedrijf Ludo Aarts, Etten-Leur

Bruto vloeroppervlakte
2.400 m2

Constructeur
Boxsel Engineering, Oosterhout
Hoofdkantoor
Winters bouw en ontwikkeling, Breda

Industriebouw • december 2020 • 111

Bedrijfspand RPP Kunststoffen • Nieuwleusen

Bedrijfshal met kantoor
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Tekst: Jan Smit
Foto’s: Dijkhuis Bouwteam

voor RPP Kunststoffen

Zowel de constructie als
de wanden en het dak
zijn van hout.
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Bedrijfspand RPP Kunststoffen • Nieuwleusen
De fundatie van het project bestaat uit
beton met CO2-arm cement, de vloer is
van cementvrij geopolymeer beton.

In opdracht van RPP Kunststoffen bouwt Dijkhuis bouwteam van waarde in Nieuwleusen een bedrijfshal met
kantoorruimte. Een uniek project, al was het maar omdat het waarschijnlijk een van de eerste bedrijfsgebouwen
is in Nederland waarvan zowel de constructie als de wanden en de daken van hout zijn. Duurzaam, circulair en
gezond zijn bij het ontwerp en de bouw de belangrijkste steekwoorden.
Dat laatste sluit goed aan bij de missie
en visie van Dijkhuis. “Ons familiebedrijf
bestaat al sinds 1933. We bouwden eerst
traditioneel, maar sinds 2015 richten we
ons helemaal op duurzaam, circulair en
bouwbiologisch bouwen,” vertelt
directeur en eigenaar Eberhard
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Dijkhuis. Het bouwbedrijf uit Hardenberg
baseert zich daarbij op de richtlijnen van
het Duitse bouwbiologische instituut
IBN. Die regels pleiten onder meer voor
het gebruik van natuurlijke en eerlijke
bouwmaterialen, herbruikbare
energiebronnen, harmonische maten en

vormen en voor bouwen in harmonie
met de natuur.

Cementvrij beton
Het nieuwe onderkomen van RPP in
Nieuwleusen bestaat uit 2.500 m2
bedrijfshal, een speciale - extra tegen

brand beveiligde - opslag voor matrijzen
van 175 m2 en 600 m2 kantoorruimte. De
hal is inmiddels klaar, met de bouw van
de kantoren wordt binnenkort begonnen.
De fundatie van het project bestaat uit
beton met CO2-arm cement, de vloer is
van cementvrij geopolymeer beton. “Het
liefst hadden we ook de fundatie van
cementvrij geopolymeer beton gemaakt.
Daardoor beperk je de CO2-uitstoot
aanzienlijk. Maar dat is voor funderingen
helaas nog niet toegestaan.”

Dit is een van de weinige bedrijfshallen
in Nederland waarbij het gebruik van
hout zo ver is doorgevoerd.

Constructie, wanden en dak van hout
Zowel de constructie als de wanden en
het dak zijn van hout. Dat laatste is
volgens de directeur uniek. “Voor zover
ik weet is dit een van de weinige
bedrijfshallen in Nederland waarbij het
gebruik van hout zo ver is
doorgevoerd.” Bijzonder zijn ook de
borstweringselementen. Die zijn
gemaakt van hergebruikt kunststof. De
gevels zijn geïsoleerd met cellulose. Over
dit isolatiemateriaal is Dijkhuis zeer
enthousiast. “Cellulose is circulair pur
sang. Van een boom maak je hout, daar
maak je weer papier van en dat kun je
keer op keer hergebruiken. Zo zorg je
voor een duurzame CO2-opname.”

Klimaatbeheersing
Eveneens speciaal is de klimaatbeheersing. Dit gebeurt door middel
van een warmtepomp die water haalt
uit twee vijvers, die weer in verbinding
staan met een nabijgelegen kanaal. Deze
verbinding is speciaal aangelegd om te
zorgen voor voldoende volume, anders
zou de relatief geringe hoeveelheid water
in de vijvers door de circulatie teveel
opwarmen. Dijkhuis gaat er vanuit dat

het nieuwe bedrijfsgebouw in het
voorjaar van 2021 helemaal klaar is. Dat
is iets later dan gepland. Maar dat is
zowel voor hem als voor zijn

opdrachtgever geen probleem. “We
hebben gekozen voor een innovatieve
benadering en dat vraagt nu eenmaal
wat meer tijd.”
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Bedrijfspand RPP Kunststoffen • Nieuwleusen

H. ALTENA
LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF
BESTRATINGEN & SLOOPWERK

‘Het woord ‘nee’
kennen we niet’
Van advies tijdens de bouwvergaderingen en het

graven van de vijvers tot het beschikbaar stellen van
een verreiker met een machinist en het straatwerk;

bij de bouw van het nieuwe bedrijfsgebouw van RPP

Kunststoffen zijn de medewerkers van Loonbedrijf H.
Altena alom aanwezig.

“We zaten vanaf het begin aan tafel,” vertelt

projectleider Arnout Bulthuis. “Om mee te denken

over de vraag hoe we binnen het budget het beste
aan de wensen van de opdrachtgever konden
voldoen. Voldoende water krijgen voor de

warmtepomp met warmteterugwininstallatie was
VERLENGDE BROEKDIJK 45 | 7694 TE KLOOSTERHAAR
T: 06 5082 4362 E: info@loonbedrijfaltena.nl
I: www.loonbedrijfaltena.nl

een van de uitdagingen. Door twee vijvers te graven

en deze te verbinden met een nabijgelegen kanaal is
dit gelukt.”

Van alle markten thuis

“Loonbedrijf H. Altena is van alle markten thuis. In

naam zijn we weliswaar nog steeds een loonbedrijf

- onder die vlag is de vader van de huidige eigenaren

de onderneming 60 jaar geleden begonnen - maar dit
dekt de lading al lang niet meer. We doen
infrawerken, rioleringen, bestratingen en

grondverzet maar bijvoorbeeld ook groenonderhoud,
met klein en met groot materiaal.”
Dienstverlenend bedrijf

“We zijn eigenlijk een algemeen dienstverlenend

bedrijf. Mijn baas zegt altijd; het woord ‘nee’ kennen
we niet. Dat klopt. Als een opdrachtgever ons vraagt
om ergens trillingsvrij een damwand aan te leggen,

zorgen we dat het voor elkaar komt, ook al hebben we
daar zelf de juiste machines niet voor. En dan precies
zoals de klant wil.”
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Duurzaam, circulair en gezond
zijn bij het ontwerp en de bouw de
belangrijkste steekwoorden.
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Bedrijfspand RPP Kunststoffen • Nieuwleusen

Eerste kennismaking
met circulair bouwen
Linde Kroon Elektro uit Dedemsvaart legt alle

elektrotechnische installaties aan in het nieuwe

bedrijfspand van RPP Kunststoffen. Het gaat daarbij
onder meer om verlichtingsarmaturen, wand-

contactdozen, de brandmeldinstallatie, zonnepanelen
en alle andere duurzame elektrotechnische
installaties.

Best een bijzondere klus, vindt projectleider Wilco

de Lange: “Voor ons is het een eerste kennismaking

met circulaire bouw. Zo hergebruiken we onder meer
de railkoker uit het oude pand van de opdrachtgever.
Die kunnen we met een paar kleine aanpassingen
opnieuw plaatsen. En voor het kantoorgedeelte

gebruiken we de verlichtingsarmaturen uit een oude
school.” Speciaal zijn ook de verlichtingslijnen in de
bedrijfshal. Die zijn uitgerust met aanwezigheidssensoren en daardoor zeer energiezuinig.
Alle disciplines

Linde Kroon, dat 25 mensen in vaste dienst heeft,

heeft zo’n beetje alle disciplines op het gebied van
elektrotechnisch installatiewerk in huis. De

installateur, die al lang voor RPP werkt en door deze
opdrachtgever is gekoppeld aan hoofdaannemer

Dijkhuis, richt zich daarbij zowel op de woningbouw
als utiliteitswerken en dan voornamelijk in het

noordoosten van de provincie Overijssel. Ook op het
gebied van domotica beschikt de onderneming over

veel ervaring en kennis. “We hebben zelfs technici in
dienst die dit kunnen programmeren.”
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Marconistraat 13
7701 SJ Dedemsvaart
Tel. 0523-616989
info@lindekroon.nl

Ook bij het aanleggen van de
elektrotechnische installaties vormt
circulariteit het uitgangspunt.

‘Voor zover ik weet is dit een van de weinige bedrijfshallen in
Nederland waarbij het gebruik van hout zo ver is doorgevoerd’

Opdrachtgever
RPP Kunststoffen, Nieuwleusen

S- en W-installateur
Alius Installatie, Eersel

Architect
Dedem Architectuur, Dedemsvaart

Grondwerk
Loonbedrijf Altena, Kloosterhaar

Hoofdaannemer
Dijkhuis Bouwteam van waarde,
Hardenberg

Houtconstructie
De Groot Vroomshoop, Vroomshoop

Bouwprogramma
Circulaire bedrijfshal met kantoor in
Nieuwleusen
Bouwperiode
April 2020 - voorjaar 2021
Bruto vloeroppervlakte
2.500 m2

E-installateur
Linde-kroon-elektrotechniek,
Dedemsvaart
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AMS Industriegebouw TNO • Leiden

Nieuwbouw TNO
op Bio Science Park
in Leiden
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Tekst: Desiree Scheid
Foto’s: Bakels en Ouwerkerk Bouwgroep

De nieuwbouw is 40
meter hoog en omvat
12.500 m2.
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AMS Industriegebouw TNO • Leiden

Hoge kwaliteit op
hoogte
“Het is al het derde TNO dak voor Living Roofs, na
Living Roofs laat uw dak leven!
info@livingroofs.nl | +31 (0)6 18295952 | www.livingroofs.nl

het AMS- en het NSA-gebouw gaan we nu echt de

hoogte in”, verklaart projectleider Sebastiaan Bakker.

“Als relatief klein dakbedekker-en hoveniersbedrijf in
één dat kan opschalen in capaciteit kunnen we deze
grote klussen uitstekend aan.”

Het hoge kantoor- en laboratoriumgebouw krijgt
een traditionele dakbedekking. Dit keer geen

groenafwerking, maar alleen een ballast laag. Het
dak wordt later wel volledig vol gelegd met

zonnepanelen. Op de zevende verdieping realiseert
Living Roofs tevens een functioneel en modern
dakterras.

Luchtdicht

“Voor dit project is het erg belangrijk dat alle
sluitlagen en damp-remmende lagen ook

luchtdicht uitgevoerd worden. Dat vraagt nog

secuurder werk van onze dakdekkers. BREEAM is al
een mooie meetlat voor hoogwaardige kwaliteit.

Maar door de strenge eisen van TNO leveren we een

echt topproduct af. Zo werken we met een minimale
Rc-waarde van 6 m2 K/W.”
Én waterdicht

“Daarnaast geldt onze verzekerde garantie met
aanvullende eisen op het gebied van

waterdichtheid. Daarbij horen ook tussentijdse

inspecties om het werk gedurende de uitvoering in
intervallen te beoordelen. Bij onze directe

opdrachtgever Bakels en Ouwerkerk Bouwgroep

liggen de eisen en verwachtingen ook zeer hoog. Ze
zijn er scherp op dat iedereen zijn verantwoordelijk
neemt. Dat zit dus wel goed bij ons.”
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Het nieuwe kantoor- en
laboratoriumgebouw bestaat
uit negen bouwlagen.

Bakels en Ouwerkerk Bouwgroep is al langere tijd betrokken bij bouwontwikkelingen van TNO op het Bio Science
Park in Leiden. Projectleider Edwin Ouwerkerk praat ons bij over de nieuwbouw van het 40 meter hoge
kantoor- en laboratoriumgebouw.
In opdracht van Leeds Investment,
eigenaar van een deel van het terrein,
begon Bakels en Ouwerkerk Bouwgroep
tweeëneenhalf jaar geleden aan het AMS
gebouw. Na deze eerste bouwput voor
TNO volgden onder meer de nieuwbouw
van de parkeergarage en het
techniekgebouw. “Momenteel bouwen
we ruim 12.500 m2 voor het nieuwe
kantoor- en laboratoriumgebouw van

negen bouwlagen. Het staat in
verbinding met het naastgelegen bestaande kantoor, een pand uit de jaren
’80 dat we grondig aanpakken. De
begane grond en de tweede verdieping
zijn volledig gerenoveerd. Helemaal tot
het beton gestript en opnieuw
begonnen. Binnenkort starten we op de
begane grond met de nieuwe entree en
kantine. De verwachting is dat we hier

nog wel een tijdje bezig zijn.”

Vaste partners
Bakels en Ouwerkerk Bouwgroep zoekt
altijd de balans tussen het ontwerp, de
functionaliteit, de kwaliteit en de kosten.
”Als hoofaannemer besteden we daarom
werken die we niet zelf doen, zoals de
W&E-installaties, uit aan vaste partners.
Partijen die vaak in diverse bouwdelen
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AMS Industriegebouw TNO • Leiden
Bakels en Ouwerkerk Bouwgroep
was ook al verantwoordelijk voor de
totstandkoming van het techniekgebouw.
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‘Ook bij stroomuitval
draait alles door’
Na de AMS nieuwbouw en de verbouwing van het

bestaande TNO gebouw neemt van Eck Elektro nu ook
de aangrenzende nieuwe hoogbouw onder handen.
Kris-Ton van Buuren is adviseur en projectleider en
verzorgt de volledige elektrotechnische-, brand-,

verlichting-, beveiliging- en netwerk-installatie. “Dat
zijn heel veel voedingskabels, verdeelkasten,

kabelgoten, wandgoten, data bekabeling en uiteraard
PV-panelen op het dak. Een bijzondere combinatie

Kwaliteit, innovatie en veelzijdigheid in
elektrotechniek, telematica, beveiliging en
duurzame oplossingen
Van Eck Elektro | Industrieweg 25
4181 CA Waardenburg | 0418-65 13 14

van kantoren met zeer hoogwaardige en daardoor
veeleisende labs.”

“Het pand bestaat voor een groot deel uit laboratoria
die bijzonder hoge specificaties vergen en waar alle
voorzieningen altijd gewaarborgd moeten blijven.
Wij verzorgen dan ook de voeding voor de

W-installaties die bij stroomuitval door moeten
draaien en de toegangscontrole met het

interlocksysteem. Best omvangrijk zijn daarnaast ook
de vele E-voedingen in de labs en de data-installatie
met maar liefst 1.894 aansluitpunten. De LED

verlichtingsinstallatie met aanwezigheidsdetectie is

per kantoorzone regelbaar en dimbaar. Dit is conform
de BREEAM Very Good specificaties (drie sterren).”
Nieuw trafostation

De twee generatoren, van ieder 630 kVa, sluit van

Eck Elektro parallel aan op een nieuw trafostation

van 3.200 ampère. “Dit zorgt ervoor dat het gebouw
onder spanning blijft staan bij calamiteiten en
stroomuitval. Dat is op zich al een opvallend

onderdeel. Wat ook speciaal is, is dat wij bij dit project
zowel adviseur als installateur zijn, in vertrouwen van
de eigenaar-ontwikkelaar. We zijn dus niet alleen een
geliefd contact van hoofdaannemer Bakels en
Ouwerkerk Bouwgroep maar ook van de

hoofdopdrachtgever. Bekend en bemind.”
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AMS Industriegebouw TNO • Leiden
meedoen. Ook als het gaat om de echte
afbouwwerkzaamheden - die zitten
namelijk ook in onze scope - zoeken we
zelf mensen uit. Uiteraard is er overleg
met opdrachtgever en gebruiker, maar
wij selecteren altijd partners die voor de
verschillende klussen de meest geschikte partij zijn.”

Trillingvrij bouwen
“We bouwen hier in een
biotechnologische werkomgeving met
veel gevoelige regel- en meetapparatuur.
Daarom bouwen we natuurlijk
trillingvrij. Onze bouwmethodieken
zijn daar van tevoren op aangepast en
getoetst. En alles is zeer goed onderzocht
en getimed, zodat we in het bouwproces
geen verassingen tegenkomen en zeker
geen extra bouwtijd nodig hebben.”

‘Als hoofaannemer
besteden we werken die we
niet zelf doen uit aan vaste
partners’
Afstemming
“Ook bij toepassing van de meest
trillingvrije methode geven het heien
en de bouwwerkzaamheden toch af en
toe overlast. Die periodes zijn dus vooraf
goed afgestemd met de gebruikers. Zij
passen hun interne werkzaamheden
daar op aan. Dan is het aan ons om die
periodes te halen. Die afspraken komen
natuurlijk bij het tweewekelijkse
integrale bouwteamoverleg aan de orde.
De andere week gebruiken we als
werkoverleg met de diverse
onderaannemers.”

Familiebedrijf
Bakels en Ouwerkerk Bouwgroep is een
echt familiebedrijf, meer dan 50 jaar
geleden opgericht door de vader en
oom van Edwin Ouwerkerk. “Het van
oorsprong Leidse bedrijf vestigde zich
in 1997 ook in Den Haag. We bedienen
de gehele Randstad. Niet alleen in groot
Den Haag, maar ook op de lijn
Amsterdam-Rotterdam. Als echte
utiliteitsbouwer bouwen we vaak hotels,
kantoren en af en toe luxe
appartementen.”
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Er wordt zo veel mogelijk
trillingsvrij gebouwd.

In een eerder stadium is een
parkeerdek gerealiseerd.

‘Alles is zeer goed onderzocht en getimed, zodat we in het
bouwproces geen verassingen tegenkomen en zeker geen extra
bouwtijd nodig hebben’

Opdrachtgever
Birmingham Investment BV,
Birmingham
Architect
Centrum Architecten, Maarssen
Bouwdirectie
Van der Vorm Engineering BV, Delft

E-installateur
Van Eck Elektro, Waardenburg
Dakbedekking
Living Roofs, Veldhoven
W-installateur
AA Installatie Techniek, Numansdorp

Bouwprogramma
AMS-industriegebouw, kantoor,
lab-gebouw en parkeerdek
Bouwperiode
Oktober 2018 - oktober 2020
Bruto vloeroppervlakte
4.000 m2

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Bakels en Ouwerkerk BV,
Den Haag
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De Werf • Amsterdam

Puzzelen met de installatie

Het pand is voorzien van
nieuwe dakbedekking
en er zijn zonnepanelen
geïnstalleerd.
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De Werf • Amsterdam

De oude kantoren zijn verbouwd tot 23 extra
zorgunits, waardoor het totaal aantal
zorgunits steeg van 75 tot 98

De verouderde zorgunits zijn
volledig vernieuwd.
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Na de basisopdracht kwam nog een derde van de totale opdracht als meerwerk erbij; project De Werf in
Amsterdam was voor hoofdaannemer Hegeman Bouw en Infra daardoor een kwestie van flexibiliteit tonen.
Vooral installatietechnisch was het even puzzelen.
“Dit project is geboren uit een
bouwteamovereenkomst”, begint Bertil
van Wingerden, projectleider Hegeman
Bouw en Infra. “Het gaat om een gebouw
van 30 jaar oud met verouderde
zorgunits. Zo waren de badkamers te
klein voor rolstoelgebruikers en de
installaties onveilig. Een paar jaar
geleden hebben we in de bouwteams
diverse scenario’s uitgestippeld voor een

De verlichting werkt op sensoren.

renovatie; gaan we dat kamer voor
kamer of verdieping voor verdieping
doen? Uiteindelijk kozen we voor een
grootschalige verbouwing van het lege
pand. Op die manier ervaren bewoners
geen geluidsoverlast en hinder van stof.”

Legionella
Vooral installatietechnisch moest het
bouwteam even puzzelen, vertelt Van

Wingerden. “De luchtbehandelingen,
kanalen et cetera zitten ingestort in de
vloeren en wanden. Het was dus een
vraagstuk wat we zouden aanpassen
en wat we zouden laten zitten, ook met
het oog op legionellagevaar. Uiteindelijk
kozen we voor verlaagde plafonds in de
gangen, waar kabelgoten en
waterleidingen doorheen lopen. Het
was heel fijn dat we binnen
zorginstelling Amsta één
aanspreekpunt hadden voor dit soort
zaken; een oudgediende met heel veel
ervaring en kennis over de installatie
en bouwkundige zaken. Dat is mede de
sleutel tot het succes.”

Sensoren
Ook het dak van De Werf werd
vernieuwd. Naast nieuwe dakbedekking
werden zonnepanelen geïnstalleerd.
“Daarna ging begin 2020 de verbouwing
van start, binnen en buiten. Er zijn
allemaal nieuwe kozijnen geplaatst met
hoogwaardig isolatieglas, en met in de
achtergevel zonwerend glas. De hele
voorgevel is voorzien van nieuw
stucwerk. En vooral de binnen-situatie is
helemaal anders. De installaties zijn
up-to-date, er zijn nieuwe keukens
geplaatst en de badkamers zijn twee
keer zo groot geworden en voldoen weer
aan alle moderne eisen. Natuurlijk zijn
de vloeren drempelloos en werkt de
verlichting op sensoren.”

Extra zorgunits
In de oude situatie bevonden zich op de
begane grond van het pand kantoren.
Deze zijn verbouwd tot 23 extra
zorgunits, waardoor het totaal aantal
zorgunits steeg van 75 tot 98. Half
november vond de oplevering plaats,
maar Hegeman Bouw en Infra ging
daarna nog door met de zorgkeuken.
“Binnen de zorginstelling was het even
de vraag hoe het eten geregeld zou
worden; zou het worden ingekocht,
werd het per verdieping klaargemaakt of
centraal op één punt. Nu is gekozen voor
een zorgkeuken nabij de recreatiezaal,
die wij zullen aanleggen. In februari 2021
is het pand klaar voor de bewoners.”
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De Werf • Amsterdam
Met het grote netwerk
van ProHands bieden
wĳ ondersteunende
krachten bĳ multifunctionele diensten.

BOUW
PRODUCTIE
GLASBEWASSING
SCHOONMAAK
... en meer

Per direct beschikbaar:
Enkele krachten of
compleet afgestemde
projectteams.
24 uur per dag,
7 dagen per week.

0294 - 20 30 30
info@prohands.nl
www.prohands.nl

ProHands
MULTIFUNCTIONELE DIENSTEN

Infrahands levert goed
opgeleid, volledig
gecertiﬁceerd en
gemotiveerde vakmensen
voor maximale veiligheid
aan spoorwegwerkzaamheden, wegwerkzaamheden
en events.
Flexibele inzetbaarheid van
enkele krachten of compleet
afgestemde projectteams.
24 uur per dag, 7 dagen
per week.

VERKEERSREGELAARS
SPOORWEGVEILIGHEID
PARKEERBEGELEIDERS

0294 - 20 30 31
info@infrahands.nl
www.infrahands.nl

Veilig en overzichtelijk werken
Een schone bouwplaats is een veilige bouwplaats. ProHands leverde daarom bij De Werf in Amsterdam
bouwruimers én deed de opleveringsschoonmaak.

Dankzij bouwruimers blijft de bouw schoon en veilig. Operationeel manager van ProHands, Arjan Strijker: “Afval
zorgt voor onveilige situaties, omdat mensen over afval kunnen struikelen of zich eraan kunnen verwonden.

Rondslingerend afval kan ook onnodige beschadigingen opleveren. Juist omdat er altijd sprake is van een flinke
werkdruk op de bouw, is het heel fijn als een bouwruimer bepaald werk uit handen kan nemen. Bij De Werf in

Amsterdam hebben we daarnaast ook de bouwkeet en het toilet continu schoongehouden; in deze coronatijd
natuurlijk extra essentieel.”
Extra nalopen

Voordat de oplevering plaatsvindt, lopen uitvoerders altijd een laatste rondje om eventuele aandachtspunten in

kaart te brengen. “Om alle onvolkomenheden mee te kunnen nemen, is overzicht essentieel. Daarom verzorgen wij
na het laatste rondje van de uitvoerders de opleveringsschoonmaak; zo ook bij De Werf in Amsterdam. Dan zetten
we alle puntjes op de i en lopen we ramen, randen, richels, brandmelders en vloeren nog een keer extra na. Bij een

bijzonder project als De Werf vinden we dat helemaal een toegevoegde waarde. We willen dat de mensen er straks
keurig bij zitten!”
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Geen dertien in een dozijn
De Metal Stud Systeemwanden die Top Totaal Afbouw bij De Werf in Amsterdam plaatste, hebben een

brandwerende werking. Wel zo veilig. Wat echter vooral een uitdaging bleek, was het plaatsen van de plafonds.
“We hebben de systeemplafonds voor dit project mogen maken. Net als de verdiepingen, alle badkamerwanden en
op de begane grond de woning-scheidende wanden, gangwanden en badkamerwanden”, begint Jan-Willem van

Zwieten, mede-eigenaar van Top Totaal Afbouw. De wanden die Top Totaal Bouw plaatste, zijn ook door het team
zelf afgewerkt. “De Metal Stud Systeemwanden zijn een gipsproduct met een brandwerende werking van dertig
minuten.”

Extra moeilijkheidsgraad

Het was zeker geen ‘dertien in een dozijn-project’ voor de onderneming. “Het gebouw van De Werf loopt een
beetje rond. Met het aanbrengen van de wanden hadden we daar geen last van, maar qua montage van de

plafonds was het wél een extra moeilijkheidsgraad. De plafonds moesten gesegmenteerd aangebracht worden,
daar ging zeker meer tijd in zitten dan normaal gesproken. Het resultaat is wel naar tevredenheid!”

wanden | plafonds | verlichting | schilderwerk
tegelwerk | stucadoorswerk | vloeren
Elspeet

|

T (0525) 75 09 20

|

www.toptotaalafbouw.nl

Opdrachtgever
Stichting Amsta, Amsterdam

Afbouw
Top Totaal Afbouw, Elspeet

Architect
Hegeman Bouw & Infra BV, Amersfoort

W-installateur
Rooseboom Installatietechnieken, Ede

Hoofdaannemer
Hegeman Bouw & Infra BV, Amersfoort

Dienstverlening
Prohands, Weesp

E-installateur
Klaver Giant Groep, Obdam

Bouwprogramma
Verbouwen voormalig verzorgingshuis
De Werf tot verpleeghuis
Bouwperiode
December 2019 - november 2020
Bruto vloeroppervlakte
6.500 m2
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Univacco • Waalwijk

Nieuwbouw Univacco Foils

De goudkleurige gevel
springt meteen in het oog.
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Tekst: Astrid Berkhout
Foto’s: Hercuton / Remco Ruimtebouw

Holland wordt gouden
eyecatcher langs A59

klaar voor de toekomst
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Univacco • Waalwijk
Het bedrijfspand heeft een
oppervlakte van 7.000 m2.

Univacco wilde echt iets bijzonders
en dat gaan we voor ze realiseren
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‘De goudkleurige gevel is een kunstwerk an sich’

Bouwcombinatie Hercuton/Remco Ruimtebouw is momenteel druk bezig met de bouw van een state-of-theart bedrijfspand voor Univacco Foils Holland BV. Vanwege de sterke groei de afgelopen jaren is de onderneming
toe aan een nieuwe, grotere huisvesting. Opvallend wordt de goudkleurige gevel, die straks meteen in het oog
springt bij het verkeer dat over de A59 bij Waalwijk rijdt. In maart 2021 wordt het pand opgeleverd.
“Univacco benaderde ons omdat ze een
bedrijfspand hadden gezien op
bedrijventerrein Het Hoog in
Nieuwkuijk”, vertelt Jack van den Broek,
commercieel manager bij Hercuton.
“Dat is door ons gerealiseerd en het
ontwerp sprak hen heel erg aan. We
hadden ook meteen een klik en ik
begreep precies wat de opdrachtgever
voor ogen had. Zijn bedrijfspand moest
iets heel speciaals worden.”

Gouden eyecatcher
Dat speciale zie je terug in de goudkleurige gevel en de in het oog
springende staalconstructie onder het
kantoor. “Het kantoor zweeft als het
ware boven de laadkuil en naastgelegen
vijver. Het was best een uitdaging om het
gewicht goed af te dragen naar de
fundering. Om die reden hebben we
ervoor gekozen om de kruizen in een
punt naar elkaar toe te laten lopen. De
goudkleurige gevel, die wordt gemaakt
door Allpro uit Waalwijk, is een
kunstwerk an sich. Hij bestaat uit sandwichpanelen met speciale folie erop, die
op de stalen gevels worden gemonteerd.
Geloof me, dat wordt echt een
eyecatcher.”

de arm te nemen, verliep ook dit traject
vlekkeloos. Zowel Welvaarts als Van Delft
begrepen precies wat de wensen van de
klant waren.”

Turn-key
“De nieuwbouw wordt turn-key
gerealiseerd. In het hele proces hebben
we nauw samengewerkt met adviseur

Vogels Bouwmanagement. Naast de
hoofconstructie verzorgen we tevens
de afbouw en de installaties. Univacco
wilde echt iets bijzonders en dat gaan
we voor ze realiseren. Zij kunnen straks
werken in een gebouw met een stijlvolle
uitstraling en voldoende ruimte. Kortom,
helemaal klaar voor de toekomst!”

Naast de hoofconstructie
verzorgt bouwcombinatie
Hercuton/Remco
Ruimtebouw tevens de
afbouw en de installaties.

Productie, opslag en kantoor
Het bedrijfspand heeft een oppervlakte
van 7.000 m2. “Op de eerste verdieping
van het kantoor zijn balkons
aangebracht en op de tweede verdieping
een groot dakterras. De bedrijfshal zelf is
opgesplitst in twee delen, inclusief een
warehouse voor opslag van materialen.
De opdrachtgever plaatst zelf alle
apparatuur maar wij moesten wel
zorgen dat de benodigde installaties
zich op de juiste plek bevinden. Door
hier twee ervaren installateurs voor in
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Univacco • Waalwijk

Utiliteitsbouw

 Betonwerken

Infra

 Betonvloeren

Trappen

 Betonpompen

Speciale constructies
Conserveren

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

Ook de staalconstructie
onder het kantoor is
bijzonder; de kruizen lopen
in een punt naar elkaar toe.
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De bedrijfshal is opgesplitst
in twee delen, inclusief een
warehouse voor opslag van
materialen.
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Univacco • Waalwijk

Nul-op-de-meter
dankzij warmte-koude
opslag en PVT-panelen.
Ten Hooven technisch management is een

onafhankelijk adviesbureau dat zich bezighoudt met
installatietechniek in de breedste zin van het woord.

Voor Univacco stelden zij o.a. een variantenstudie en
technische werkomschrijving op. “Wij geloven niet

in uitgebreide detailbestekken”, vertellen Ineke Ten
Hooven en Kenny Vonk.

“We hebben met Univacco besproken aan welke

eisen de technische installatie wat hen betreft moet
voldoen. Op basis daarvan hebben we het

prestatiebestek opgemaakt. Dit geeft de installateur
enige vrijheid om zelf te bepalen hoe hij daar

technische invulling aan geeft. Gedurende het

bouwproces controleren we wel of de installatie
daadwerkelijk wordt uitgevoerd conform de

gemaakte afspraken. We hebben de opdrachtgever
een aantal verschillende concepten voorgelegd.
Energiezuinige variant

Uiteindelijk heeft hij gekozen voor de duurste en
tegelijkertijd meest energiezuinige variant;

warmte-koudeopslag in de bodem met behulp van
een warmtepomp die tevens gekoppeld is aan

PVT-panelen op het dak. Het gebouw kan daarmee op
meerdere manieren worden verwarmd en gekoeld,

en is uiteindelijk energieneutraal. Toch bijzonder voor
een pand als dit. Het was nog een uitdaging om het
binnen budget te realiseren maar dat is gelukt!”

Technisch Management
Bouwadvies
reDesign

‘t Hopveld 10
5076 ST | Haaren
Tel: 0411-624280
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‘Het was vooral
planning technisch een
uitdaging’
Preco, een totaalleverancier van prefab beton, leverde
voor Univacco een aantal betonelementen. Specifiek

de wanden en trappen van het trappenhuis (700 m2)
en de liftkern (150 m2), geïsoleerde plinten (300 m2),
19 galerijplaten van 6 meter lang en 8 trappen met
bordes.

Ontdek het
voordeel van

complete
cascobouw

· Constructieve wanden
· Brandwanden
· Geïsoleerde wanden
· Kolommen
· Balken
· Trappen
· Bordessen
· Balkonplaten
· Kanaalplaatvloeren
· Galerijplaten
· T-elementen

“We werken veelvuldig samen met Hercuton, ook dit

· Specials

mooie project mochten we samen maken”, vertelt

Inge van de Weerd. “Bij het trappenhuis en de liftkern
gaat het om massieve stabiliteitswanden met een

Engineering

Productie

zware wapening, noodzakelijk voor de constructie.
Met name bij de galerijplaten hadden we een

Maak kennis met ons op

Levering

Montage

www.preco.nl

logistieke uitdaging. De planning wat betreft de

engineering was krap waardoor we snel moesten
schakelen om alles netjes just-in-time te kunnen

leveren.” Mede omdat Preco het hele proces in eigen
hand heeft, is dit het bedrijf wel toevertrouwd.
Stormachtige groei

Preco is sinds april 2019 gevestigd in een nieuwe

Deuren voor industriële sector en bouw

betonfabriek in Apeldoorn. “Die is uitgerust met de

modernste technieken en beschikt over een volledige
bezetting om aan de vraag te kunnen voldoen. De

vraag naar prefab beton ten opzichte van staal neemt
steeds meer toe. Vanwege de snelheid van bouwen

maar ook vanwege de lange levensduur. De afgelopen
twee jaar heeft Preco dan ook een forse groei

meegemaakt, waarbij de omzet is vertienvoudigd.
Prefab beton is de toekomst.”

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

Uniek werkproces
voor een optimale
elektrotechnische
installatie
De elektrotechnische installatie, brandmeld-, inbraaken datainstallatie, voorzieningen toegangscontrole

en een stukje domotica (bewegingsdetectie kantoren)
voor het pand van Univacco zijn allemaal verzorgd

door Welvaarts Elektro BV. “Onder het mom van ‘we
doen alleen waar we goed in zijn’ richten we ons
normaal gesproken hoofdzakelijk op de zorg en

herbestemming”, vertelt Ad Lexmond. “De reden

van dit uitstapje naar de utiliteit is dat we ons eigen
unieke werkproces in dit geval net zo kunnen
toepassen.”

“We hebben de werkprocessen van de twee

bedrijven die het pand gaan betrekken geanalyseerd.
Vervolgens hebben we gekeken hoe je deze wellicht
efficiënter kunt organiseren door het gebruik van

specifieke technieken en hebben we dit uitgewerkt in

een technisch ontwerp. Juist in die beginfase ligt onze
grote kracht. Vanaf de start hebben we bovendien
nauw in bouwteam samengewerkt met de

opdrachtgever, Vogels Bouwmanagement, Ten

Hooven en Hercuton.
Samenwerking

Tot nu toe verloopt de samenwerking heel prettig, we
verstaan elkaars taal en streven er naar een succesvol
gebouw achter te laten voor de opdrachtgever en
gebruiker.”

Installaties realiseren die beantwoorden aan
het juiste gevoel van comfort en veiligheid
vraagt om toegewijde professionals.
Specialisten die denken en doen in het
belang van de opdrachtgever.

Dit is wie we zijn en waarom we plezier
hebben in wat we doen.
De Schakel 3 | 5261 LL Vught | 073-658900
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Opdrachtgever
Univacco Foils Holland BV, Waalwijk

Staalconstructie
GS Staalwerken groep BV, Helmond

Liften
Orona, Alphen aan den Rijn

Constructeur
H4D raadgevende ingenieurs BV,
Dongen

Overheaddeuren & levelers
All-In bedrijfsdeuren & docking,
Oosterhout

Dak en gevelbeplating
Damu Projecten BV, Waspik

Architect
Hercuton, Nieuwkuijk

Wapening
Augustinus BV, Ochten

Bouwprogramma
Distributiehal, inclusief opslag en
kantoren.

Adviseur
Vogels Bouwmanagement, Tilburg

Installateur
Welvaarts Installatie Techniek, Vught

Bouwperiode
Maart 2020 - februari 2021

Adviseur
Ten Hooven technisch management,
Haaren

Prefab beton
Preco BV, Apeldoorn

Bruto vloeroppervlakte
7.000 m2, op een kavel van 10.000 m2

Hoofdaannemer
Hercuton, Nieuwkuijk
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Campus Porteum • Lelystad

Een frisse start van het
schooljaar voor Porteum
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Foto’s: Aannemingsmaatschappij Hegeman BV

De schooldelen en het
cultuurgebouw zijn met elkaar
verbonden door een omloop.
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Campus Porteum • Lelystad
De gevels van de hoofdgebouwen
bestaan uit een mix van
aluminium kozijnen, vliesgevels,
rockpanelbeplating en aluminium
kaders en luifels.

De beplating wordt in een bronzen en gouden kleur
uitgevoerd. Dit geeft de gebouwen een chique uitstraling
In juni 2019 is de nieuwbouw van scholengemeenschap Porteum te Lelystad gestart. Naar verwachting
wordt deze medio 2021 opgeleverd. Hoofdaannemer is Aannemingsmaatschappij Hegeman BV. Het
bedrijf is verantwoordelijk voor alle bouwkundige werkzaamheden, vanaf de fundatiewerkzaamheden
tot en met de afwerking van het complex. Daarnaast voeren zij de coördinatie over de elektrotechnische,
werktuigbouwkundige en terreinwerkzaamheden.
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‘Ook aan de buitenzijde van de gebouwen wordt veel aandacht
besteed aan de natuur’

Als de campus gereed is, kan vanaf
schooljaar 2021-2022 lesgegeven
worden aan ongeveer 3.800 leerlingen.
Er worden zeven duurzame schoolgebouwen gerealiseerd met vier
verbindende tussendelen.
Projectleider Johan Löwik vertelt: “De
gebouwen zijn als een soort ‘bloem’ in
het terrein gepositioneerd. Het
binnengebied, ongeveer 5.500 m² groot,
wordt ingericht als een bostuin. Hier
kunnen de leerlingen en docenten
pauzeren en wandelen. Rondom loopt
een fietspad dat toegang zal bieden aan
de ondergelegen fietsenstallingen. Ook
aan de buitenzijde van de gebouwen
wordt veel aandacht besteed aan de
natuur. Elk gebouw krijgt zijn eigen tuin
met zijn eigen bomen en struiken.”

hoofdgebouwen bestaan uit een mix van
aluminium kozijnen, vliesgevels,
rockpanelbeplating en aluminium kaders
en luifels. De beplating wordt in een
bronzen en gouden kleur uitgevoerd.
Dit geeft dit de gebouwen een chique
uitstraling. Het cultuurgebouw krijgt een
afwijkende gevel in de vorm van
metselwerk en grote aluminium puien,
die aan de bovenzijde rond zijn getoogd.

en modern uit. Alle gebouwen worden
voorzien van rubberen vloerafwerking en
elk gebouw krijgt haar eigen
kleurpalet. De wanden worden afgewerkt
met glad scan en gesausd in lichte
kleuren. Door de grote vides en de
lichtkappen is er veel licht. De praktijk-,
techniek- en keukenruimten krijgen
haar eigen specifieke afwerkingen
evenals de muziek- en theaterruimten.

Elke gebouw haar eigen kleurpalet
Van binnen zien de gebouwen er strak

Verbindende vleugels
De schooldelen en het cultuurgebouw
zijn met elkaar verbonden door een
omloop. Deze omloop bevindt zich op
ruim 3 m¹ boven maaiveld en bestaat uit
een betonvloer van ongeveer 6.000 mm
breed, welke ondersteund wordt door
onderliggende betonnen kolommen. De
zes onderwijsgebouwen zijn vier
bouwlagen hoog, waarvan de onderste
deels bestaan uit fietsenstallingen en
technische ruimten. Het
cultuurgebouw is drie lagen hoog. Hierin
worden muziekstudio’s en dramalokalen
gerealiseerd. Tussen de zes
onderwijsgebouwen zitten verbindende
vleugels waar deels praktijkles zal
worden gegeven.

In brons en goud
De constructie van de zes hoofdgebouwen bestaat uit gestorte
betonkolommen in combinatie met
prefab betonnen kernen en in het werk
gestorte verdiepingsvloeren. Het
cultuurgebouw en de tussendelen
bestaan uit prefab betonkolommen in
combinatie met stalen THQ liggers en
kanaalplaatvloeren. De gevels van de
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Campus Porteum • Lelystad
INFILTRATIE

Hoornstra-Ophof Infra Bv.
Watermanstraat 37

www.hoornstra-infrabouw.nl
7324 AJ Apeldoorn
Tel:0313-476100
055-3600021
Tel.
info@hoornstra-infrabouw.nl
www.hoornstra-infrabouw.nl

LEIDINGEN

GRONDWERK

VERHARDINGEN

ADVIES

Werken voor Hoornstra is werken aan de toekomst. Met een team van gemotiveerde mensen maken wij van elk project
een succes! Wil jij ook werken aan de mooiste projecten met een eigen, uitgebreid en modern machinepark? Meld je dan
aan via s.vanwijnen@hoornstra-infrabouw.nl of info@hoornstra-ophof.nl

Bij een nieuwe campus hoort ook
een nieuwe fietsenstalling.
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Kleurenspel op het schoolplein
Hoornstra Ophof Infra BV uit Apeldoorn is gespecialiseerd in onder meer grootschalige rioleringswerkzaamheden,
regulier straatwerk en grondverzetwerk. Voor scholengemeenschap Porteum verzorgt zij onder andere de fraaie
bestrating.

Hoornstra werkt in dit project voor twee opdrachtgevers. “Voor Aannemingsbedrijf Hegeman verzorgen wij de

nieuwbouw gerelateerde zaken zoals grondwerk, riolering en bestrating onder of in de scholengemeenschap. Voor
Gemeente Lelystad voeren wij de overige werkzaamheden rondom het complex uit, zoals het schoolplein en de

inrichting van het groen rondom. Deze combinatie is redelijk uniek en heeft als voordeel dat er korte lijnen tussen
beide partijen zijn”, vertelt Marc Winkel.
Diverse verhardingsmaterialen

In het plein worden diverse verhardingsmaterialen toegepast. Het merendeel wordt bestraat, maar Hoornstra past

ook halfverharding toe. Tevens wordt er versterkt gras aangelegd. De totale werkoppervlakte voor Hoornstra betreft
zo’n 45.000 m2, waarvan 1.350 m1 riolering, 9.000 m2 straatwerk, 10.000 m2 zand/grond en 25.000 m2 groen.
Scheurvorming van droge klei

Het kleurenspel in de buitenruimte heeft een bijzondere oorsprong. De bestrating wordt uitgevoerd in een drietal
kleurenmixen, die onderbroken worden door betonranden en betonnen zitelementen. Door de asymmetrische

vormen en de verschillende kleuren wordt van bovenaf een beeld gevisualiseerd van scheurvorming van droge klei,
naar idee van de landschapsarchitect OKRA.

Bij een nieuwe campus hoort ook
een nieuwe praktijkruimte.
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Vakmanschap in Alu. RVS en Staal
Tel: 0522 46 24 00 Email: info@stameta.nl

Ronde vormen
en bijzondere
kleurstellingen
Voor de nieuwbouw van campus Porteum engineert,
produceert en monteert Stameta uit Staphorst de

aluminium dakranden en gevelbekleding. Daarmee

geeft zij de scholengemeenschap een mooie uitstraling.
“De werkzaamheden zijn in volle gang en lopen tot
medio februari 2021”, vertelt Anja Bosch. De ronde
vormen en de gekozen kleurstellingen maken het

project bijzonder. De gekozen oppervlaktebehandeling
is geanodiseerd en in exclusieve metallic kleuren
uitgevoerd, namelijk koper en goud.
Aanpakkers

“Vanaf het engineeringsproces tot aan de montage
ervaren wij de samenwerking met Hegeman als

professioneel en zeer prettig. Beide bedrijven zijn
aanpakkers. Qua cultuur matcht het ook. We zijn
flexibel en oplossingsgericht naar elkaar toe en

ervaren de wisselwerking als zeer prettig en efficiënt.
Onze werkzaamheden verlopen volgens planning en

vrijwel zonder complicaties. Als die er zijn, dan lossen
we ze samen op. Zo komen we met de inbreng van
meerdere leveranciers tot een mooi eindresultaat.
Stameta is trots dat ze daaraan bijdraagt.”
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www.stameta.nl

De gebouwen zijn als een
soort ‘bloem’ in het terrein
gepositioneerd.

HAVO/VWO

•

•

Cultuurgebouw

•

ç..

l

VMBO

Opdrachtgever
Gemeente Lelystad

Terreininrichting
Hoornstra Ophof Infra BV, Doesburg

Dakvloeren en vloerafwerking
Eliens Interieur Projecten, Waalwijk

Architect
Kraaijvanger Architects, Rotterdam

Aluminium beplating
Stameta BV, Staphorst

Landschaparchitect: Orka
Landschaparchitecten BV, Utrecht

Bekisting en ondersteuning
Safe Montage, Beek en Donk

Bouwprogramma
Nieuwbouw scholengemeenschap
Porteum

Constructeur
Aronsohn Raadgevende Ingenieurs,
Rotterdam

Dakbedekking
Rudde Dakbedekking, Nijverdal

Bouwperiode
Juni 2019 - zomer 2020
Bruto vloeroppervlakte
30.000 m2

Hoofdaannemer
Aannemingsmaatschappij Hegeman
BV, Nijverdal
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VDG Warehouse • Schiphol

Het duurzame aspect is straks
duidelijk zichtbaar aan de
buitenzijde van het pand.
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Tekst: Daphne Doemges
Foto’s: Unibouw BV

Een goed voorbeeld van het
nieuwe industriële bouwen
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VDG Warehouse • Schiphol
Er komt ook een parkeerdek, dat boven de loading
docks wordt gebouwd.

‘Het is geen standaard ‘doos’ maar een
logistiek volume met dynamische schil’
Het VDG Warehouse Schiphol wordt momenteel gebouwd op het Schiphol
Trade Park, dat het meest duurzame en innovatieve bedrijventerrein
van Europa wil worden. Met onder meer een ‘rotswandgevel’ die
vleermuiskasten herbergt en een daktuin waar medewerkers maar ook
insecten blij van worden, gaat dat vast wel lukken!
“Het komt niet vaak voor dat ik een
ecoloog moet inschakelen om een
gebouw te ontwikkelen”, lacht Harvey
Nuytemans. Hij is commercieel adviseur
bij Unibouw, dat de coördinatie van het
project voor haar rekening neemt. “Het
gebouw is straks niet alleen duurzaam
in materiaalgebruik, maar ook duurzaam
op het gebied van ecologie, sociologie
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en economie. Vaak wordt een gebouw
ontworpen vanuit de logistieke functie
die het gaat krijgen. Hier zie je juist een
wisselwerking. Natuurlijk kijken we naar
de gebruiksfunctie, maar dat is niet de
maatgevende factor bij het ontwerp.”

Mini-ecosysteem
“Het duurzame aspect is straks

duidelijk zichtbaar aan de buitenzijde
van het pand. De groendaken en
daktuinen huisvesten insecten, in een
gevel met een ‘rotswand’-uitstraling
komen vleermuiskasten. En de klimop
die langs de parkeerdekken gaat groeien
wordt een perfecte schuilplaats voor
vogels. Het pand krijgt zijn eigen
mini-ecosysteem. Ja, er is een stuk
weiland weggehaald om dit te bouwen,
maar we voegen uiteindelijk juist meer
natuur toe.”

High-end duurzaam
Het parkeerdek wordt straks boven de
loading docks gebouwd. “Bouwkundig

‘Het gebouw is straks niet alleen duurzaam in
materiaalgebruik, maar ook duurzaam op het gebied van
ecologie, sociologie en economie’

is het lastig, want we moeten rekening
houden met de indeling van de
kolommen en met verschillende
verkeersstromen. We werken nauw
samen met SADC, dat het Schiphol
Trade Park ontwikkelt. Onze taak is ook
om alle stakeholders van dit project op
één lijn te krijgen. Uiteindelijk wil
iedereen een high-end duurzaam

gebouw.”

All-electric
De oplevering van het pand staat
gepland voor het derde kwartaal van
2021; de eerste deeloplevering staat in de
planning rond juni 2021 en een deel van
het pand is nog beschikbaar voor de
verhuur. Het wordt een BREEAM

Excellent gebouw met een hoog
bebouwingspercentage. “Er is zeer weinig
restgrond. Alle functies zijn verwerkt in
het all-electric gebouw, zo ook
bijvoorbeeld de sprinklertank. Voor mij is
dit pand straks een goed voorbeeld van
het nieuwe industriële bouwen. Geen
standaard ‘doos’ maar een logistiek
volume met een dynamische schil.”

Het nieuwe VDG Warehouse Schiphol in vogelvlucht.
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VDG Warehouse • Schiphol

Utiliteitsbouw
Infra
Trappen
Speciale constructies
Conserveren

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

Natuurlijk is er ook ruimschoots parkeergelegenheid.
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Het wordt een BREEAM Excellent gebouw met een
hoog bebouwingspercentage.

Hoofdaannemer
Unibouw, Gemert

Montage verdiepingsvloeren
GS Staalwerken groep BV, Helmond

Gevelbeplating
Hardeman van Harten, Lunteren

Grondwerken & bestrating
JDB Groep, Hoofddorp

Bouwperiode
Distributiehal, inclusief opslag en
kantoren.
Bruto vloeroppervlakte
7.000 m2 op een kavel van 10.000 m2
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Nieuwbouw Gemeentekantoor • Lingewaard

KlaassenGroep verzorgt
herbouw en uitbreiding
gemeentehuis Lingewaard
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IB Foto’s: Miranda Koopman
Tekst: Ton van de Laar

Het eindresultaat mag zeker
bijzonder worden genoemd.

Industriebouw • december 2020 • 159

Nieuwbouw Gemeentekantoor • Lingewaard
Mede dankzij ledverlichting en
1.100 zonnepanelen op het dak is
het gebouw zeer energiezuinig.

Dankzij een goede fasering en afstemming met de
gemeente is het project volgens afspraak opgeleverd
Het was een nachtmerrie voor de gemeente Lingewaard toen een verwarde man zich in augustus 2018 van het
leven beroofde door met zijn auto de voorgevel van het gemeentehuis te rammen, met een grote brand tot
gevolg. Amper twee jaar later staat er een volledig vernieuwd en uitgebreid up-to-date onderkomen.
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KlaassenGroep BV, met vestigingen in
Arnhem en Dinxperlo, was
hoofdaannemer van het project. Rob
Mombarg is projectleider bij het
familiebedrijf dat al sinds 1851 bestaat
en zich richt op alle aspecten van het
bouwen, van ontwikkelen tot en met
onderhoud en meerbouwwaarde, de
term die KlaassenGroep gebruikt voor
klantgericht bouwen.

De ambtenaren kunnen voortaan
werken in een volledig up-to-date
onderkomen.

Oude bekenden
“De herbouw en uitbreiding verliepen
heel soepel”, vertelt Mombarg. “We
kenden de opdrachtgever en de architect
nog van een eerdere uitbreiding in 2008,
toen we twee kantoorvleugels aan het
oorspronkelijke gebouw toevoegden. Als
je weet wat je aan elkaar hebt, verloopt
alles vaak veel vlotter.” Dat moest ook
wel. De schade na de ramp was groot,
waardoor er noodaccommodatie voor de
ambtenaren gehuurd moest worden. Om
de kosten daarvan niet uit de hand te
laten lopen kwam er een strakke
planning op tafel. “Dankzij een goede
fasering en afstemming met de
gemeente is het project volgens afspraak
opgeleverd, ondanks de coronaperikelen.”

Multifunctionele raadzaal
De herbouw werd aangegrepen om het
gemeentehuis te voorzien van een
raadzaal. Voordien was die niet aanwezig
en werden de gemeenteraadvergaderingen bij toerbeurt in de
verschillende dorpen van de gemeente
Lingewaard gehouden. Tussen de twee
kantoorvleugels - die ook geheel zijn
hersteld en gemoderniseerd (de schade
ten gevolge van de aanslag had door het
gehele gebouw z’n sporen
achtergelaten) - is een atrium gebouwd
met een XL multifunctionele ruimte,
die dienst doet als raadzaal, maar waar
ook tal van andere activiteiten kunnen
plaatsvinden. De ruimte staat middels
een brede trap in verbinding met de

vernieuwde entreehal. Het atrium is
opgetrokken uit staal met een enorme
aluminium vliesgevel en een grote,
eveneens aluminium lichtstraat. “Het is
een mooie, lichte ruimte geworden.”

Up-to-date
Door de brand was er ook onherstelbare
schade aan de installaties. Het herstellen
daarvan is aangegrepen om het

gemeentehuis energiezuinig en helemaal
up-to-date te maken. Zo is er
ledverlichting geplaatst en kwamen er
1.100 zonnepanelen op het dak. “Al met
al is het een project waar we trots op
zijn”, besluit Mombarg. “Nieuwe ideeën,
nieuwe kleuren, het is best bijzonder
geworden. Niet zomaar een standaard
pand, er zitten leuke componenten in.”

‘Nieuwe ideeën, nieuwe kleuren, het is best bijzonder geworden’
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Duurzaamheid, traditioneel vakmanschap en
maatwerk tot in de kleinste details
Parthos heeft zich sinds 1968, met meer dan 50 jaar kennis en ervaring, ontwikkeld tot wereldwijd de meest
veelzijdige producent van mobiele wand- & deursystemen, interieurprojecten en metaalconstructies.

‘Ruimte in beweging’ en ‘vrijheid in vormgeving’ vormen de twee pijlers waarop ons productaanbod gebaseerd is.
Parthos staat dan ook synoniem voor duurzaamheid, traditioneel vakmanschap en maatwerk tot in de kleinste
details.

Het hele traject - van concept tot productie, logistiek en montage - is in handen van Parthos. Dit maakt dat wij snel,
flexibel en kostenefficiënt kunnen werken. Naast onze fabriek in Panningen (NL), hebben wij tevens fabrieken in
China en Thailand en verkoopkantoren over de hele wereld.
Innovatie

Parthos weet wat er speelt op de markt en volgt nauwgezet alle ontwikkelingen in de bouw en daaraan

gerelateerde sectoren. De markt is immers constant in beweging. Dit proces van ontwikkeling en de daaruit

voortvloeiende nieuwe behoeften vormt de basis van onze innovaties. De oplossingen die hieruit voortkomen
worden zorgvuldig getest op kwaliteit en toepasbaarheid.
Milieu en kwaliteit

Parthos draagt bij aan het milieu en een verbetering van de kwaliteit van het leven omdat onze mobiele

ruimteoplossingen ontworpen zijn voor groen met een productlevenscyclus van meer dan 25 jaar, waarna het
volledig herbruikbaar is!

Parthos BV heeft de gehele inrichting van het vast interieur verzorgt.

Foto: Parthos BV
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Goede akoestiek
met naadloze
plafondoplossingen
Asona Benelux BV verzorgde akoestische plafonds

voor het nieuwe gemeentehuis van Bemmel. Deze
bestonden grotendeels uit het akoestisch

pleisterwerk Sonacoustic PL. Een drielaags systeem,
bestaande uit minerale wol, een vezellaag en een
finish met het uiterlijk van een schuurplafond.

Daarnaast werd op diverse plafonds Sonaspray
akoestisch spuitwerk toegepast, afgedekt door

roosterplafonds. In totaal ging het om ruim 800 m2

Asona de specialist in akoestiek
Een goede akoestiek maakt een ruimte zoveel aangenamer.
Of het nu gaat om een restaurant, ziekenhuis, lobby van een
hotel, vergaderzaal of concertzaal. Met de akoestische
spuitpleisters van Asona maak je elke ruimte sfeervol, prettig en
fijn om in te werken.

plafond, uitgevoerd in wit en lichtgrijs.

Een goede akoestiek is belangrijk voor de

functionaliteit van een gebouw, maar ook voor de

gezondheid van de gebruiker, zegt accountmanager
verkoop Martin Dutour Geerling. “Onder andere de
verstaanbaarheid en de privacy worden door een

goede akoestiek gewaarborgd. Onze systemen zorgen
voor een prettige ruimtebeleving, die er ook nog eens
aantrekkelijk uitziet.” Asona ontwikkelde de

producten zelf en brengt ze ook zelf aan. “Een goede
uitvoering is cruciaal voor de werking, daarom
houden we zelf alles in de hand.”
Ook in horeca en woonhuizen

De akoestische systemen van Asona zijn niet alleen
toepasbaar in openbare gebouwen als

gemeentehuizen en scholen, maar ook in bijvoorbeeld
de horeca en in woonhuizen. “Zeker in moderne villa’s
met veel glas, betonnen vloeren en zonder gordijnen
komen ze goed van pas om een aangenaam
geluidsklimaat te waarborgen.”
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Foto: Axess BV

Foto: Axess BV
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Axess is specialist in
liften op maat
Het vernieuwde gemeentehuis van de gemeente

Lingewaard heeft een gedeeltelijk verdiepte begane
grondvloer. Bezoekers komen binnen op maaiveld

niveau en dalen via een brede trap, die ook dienst kan

doen als publieke tribune, af naar de multifunctionele
raadzaal. Om die ook voor minder validen

toegankelijk te maken leverde Axess BV uit Zaandam
een speciale heffer voor rolstoelen, die het

Ook voor goederenliften!
Toonaangevend in liftontwikkeling,
ontwerp, kwaliteit & techniek

U zoekt een standaard of op maat gemaakte lift, één die ontworpen is met de laatste technieken, innovatief is en voldoet
aan alle eisen en wettelijke normen? Axess maakt deze liften.
20 jaar geleden startte ons bedrijf en sindsdien plaatsten we
meer dan 5000 liften in Nederland voor particulieren en bedrijven.
Axess verzorgt voor u de montage en het onderhoud van uw
liftinstallatie door onze opgeleide vakmensen, die VCA-gecertificeerd zijn. Ons service team staat 24 uur per dag en 7 dagen in
de week voor u klaar! Axess werkt samen met BouwConnect.

hoogteverschil overbrugt.

Een mooi voorbeeld van de kracht van Axess, vindt

commercieel medewerker Edwin van Halm. “Wij zijn
gespecialiseerd in speciale lift producten. Producten

die de grotere bedrijven niet kunnen of willen leveren.
Het gaat hierbij niet alleen om de wat kleinere
producten als deze heffer, maar ook om grote,

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Axess B.V., Vredeweg 7, 1505 HH Zaandam, Nederland
T +31 (0)342 - 426 000, E info@axessliften.nl, www.axessliften.nl

robuuste goederenliften. Bijvoorbeeld de Nova Cargo,
een robuuste ‘plug & play’ goederenlift die op locatie
geassembleerd kan worden, maar ook als één geheel
naar binnen kan worden gereden of gehesen. We
leveren ze onder andere aan Schiphol en Albert
Heijn.”

Ook op maat

Axess - onderdeel van de Value8 Tech Group - maakt
ook liften op maat, aangepast aan de omstandigheden zoals beperkte ruimte of een bestaand

gebouw. “We engineeren en installeren onze liften
zelf. Daarnaast bieden we ook service- en

onderhoudscontracten aan. Daarvoor hebben we
eigen servicemonteurs in dienst en een 24/7
storingsdienst.”
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De vernieuwde entreehal.

Saber zorgt voor
optimale brandveiligheid
Saber Brandveiligheid BV uit Duiven richt zich op het
brandveilig maken van gebouwen. Het bedrijf is

gespecialiseerd in het brandwerend behandelen of

bekleden van staalconstructies en het realiseren van
brandwerende doorvoeren. Precies die disciplines

kwamen aan bod bij de herbouw van het gemeentehuis
van de gemeente Lingewaard in Bemmel.

Eigenaar Edgar van Leeuwen somt de werkzaamheden
op: “We hebben de staalconstructie behandeld met

Promapaint-SC4, een aantal staalprofielen hebben we
brandwerend bekleed met Corex A1 vezelversterkte

gipsplaten en de brandwerende afdichten hebben we
gedaan met Mulcol. Drie oplossingen met drie

verschillende merken dus. Wij zijn onafhankelijk van

producenten en kunnen daarom voor iedere situatie de
optimale oplossing aanbieden.”
Voorbehandeling

Bij het werk in Bemmel vereiste de door brand vervuilde
staalconstructie extra aandacht in de vorm van

voorbehandeling met een zinkfosfaat primer. Ook de
nieuwe installatie die werd aangebracht in het
bestaande deel vereiste de nodige aandacht.
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Uw gebouw brandveilig
Een gebouw is vervangbaar. Schade is te herstellen. Maar voorkomen is beter.
Daarom houden wij ons bezig met het brandveilig maken van uw gebouw. Onze missie is het
creëren van een veilige vluchtroute. Altijd en overal. U kunt met elke vraag over de brandveiligheid van uw gebouw bij ons terecht.
Wilt u uw gebouw brandveilig maken en behouden? Neem dan contact met ons op.

SABER BRANDVEILIGHEID B.V.
’t Holland 23A

6921 GX Duiven

www.saberbv.nl
BRANDVEILIGHEID
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085 - 130 09 40

info@saberbv.nl

Tussen de twee kantoorvleugels
is een atrium gebouwd met een
XL multifunctionele ruimte, die
o.a. dienst doet als raadzaal.

‘Zo is er ledverlichting geplaatst en kwamen er
1.100 zonnepanelen op het dak’

Opdrachtgever
Gemeente Lingewaard, Bemmel

Platform lift
Axess BV, Zaandam

Sloop-en grondwerk infra
P. v.d. Berg Sloopwerken BV, Echteld

Projectmanagement
SBM Bouw- en vastgoedmanagers BV,
Almelo

Vaste interieuronderdelen en
vouwwanden
Parthos BV, Panningen

Bouwprogramma
Herbouw en uitbreiding gemeentehuis

Architect
Inbo, Eindhoven

Akoestische plafonds
Asona Benelux BV, Uithoorn

Constructeur
Lievense Bouw, Elst

Brandwerende afwerkingen
Saber Brandveiligheid BV, Duiven

Hoofdaannemer
KlaassenGroep BV, Arnhem

Fundering
Augustinus BV, Ochten

Bouwperiode
September 2019 - eind 2020
Bruto vloeroppervlakte
6.200 m2
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WIJ KOMEN AL
JAAR
GRAAG BIJ U OVER DE VLOER
Van Berlo | Doornhoek 3715 | 5465 TA Veghel | +31 (0)413 - 389 090
info@vanberlo.com | vanberlo.com

TOTAALAANBIEDER IN
TURN-KEY BEDRIJFSHUISVESTING

BIJ ELK PROJECT OPNIEUW HET WIEL
UITVINDEN?
Dat doen wij anders. Bij Hercuton geloven we in
conceptmatig bouwen, in LEGOlisering.
Wij beloven u te bouwen met voorsprong en
om dat te realiseren, verleggen wij continu onze
grenzen.
Vanaf eerste schets tot en met sleutelklare
oplevering
Financieringsadvies
Locatiekeuze
Eigen ontwerpers, constructeurs, tekenaars,
grondwerk- en montageploegen

ONDERDEEL VAN JANSSEN DE JONG GROEP

(088) 205 34 00

TOUWSLAGER 2, 5253 RK NIEUWKUIJK

WWW.HERCUTON.NL

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

