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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
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Jungheinrich 
EKS 412s.
Snelste verticale  
orderpicktruck  
met hoogste 
orderverzamel-
hoogte.

Meer informatie:

www.jungheinrich.nl/eks412s

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. 

Picken op meer dan 14 meter!

jungheinrich.nl/li-ion
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Beste lezers van Industriebouw,

De digitaliseringstrend zet door in de bouwsector. 
Het valt op dat bij projecten steeds vaker gebruik 
wordt gemaakt van het Building Information Model 
(BIM). Ongetwijfeld mede omdat er steeds meer 
prefab én in bouwteams wordt gebouwd. Volgens 
sommigen spelen ook de lagere winstmarges een rol. 
Digitalisering is daarmee een noodzaak, niet 
simpelweg een luxe.

BIM stelt bouwers immers in staat om in de 
voorbereidingsfase alles tot in de kleinste details uit 
te werken. Alle deelnemende partijen kunnen hun 
gegevens samenvoegen in het systeem en er kan 
makkelijk worden ingesprongen op tussentijdse 
aanpassingen. De kans op fouten - en daaruit 
voortkomende kosten - wordt zo aanzienlijk 
gereduceerd. BIM wordt dan ook steeds meer de 
standaard.

BIM is ook gebruikt bij enkele projecten die in deze 
editie aan de orde komen, waaronder de 
vernieuwbouw van het Van der Valk Hotel in 
Schiphol en de uitbreiding van Plant Trend in 
Aalsmeer. Maar natuurlijk valt er nog veel meer over 
deze en andere uitdagende projecten te vertellen. Zo 
verrijst op Bleizo Business Park, het nieuwe 
bedrijventerrein op de grens van Zoetermeer en 
Lansingerland, DC Bleizo. Een markant 
distributiecentrum van in totaal maar liefst 49.000 
m2. In Amsterdam werd eveneens iets bijzonders 
gerealiseerd; een flat die geheel is opgetrokken uit 
CLT, gelamineerde houten panelen van 16 cm dik. 
Voor Nederland toch echt wel een novum en iets wat 
in de toekomst ongetwijfeld meer zal gebeuren. Ook 
de spectaculaire nieuwbouw van Goud- en zilver-
atelier Ed Nobel in Spijkenisse springt eruit. Het is 
uitgevoerd in staalbouw en
bekleed met natuurleien.

Veel leesplezier toegewenst!

Cock Penning
Industriebouw28
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Opzeggingen abonnement
Annuleringen abonnement 
schriftelijk en uitsluitend 
drie maanden voor afloop 
abonnementsperiode. Het 
abonnements geld dient bij 
vooruitbetaling te worden vol-
daan. Zie www.work4media.nl/ 
algemenevoorwaarden

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

Er is bij Moba in vier fases 
gerenoveerd en nieuwbouw 
geleverd.
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Tekst: Daphne Doemges
Foto’s: Hardeman BouwbedrijfIB

Renovatie en nieuwbouw 
Moba te Barneveld   
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Slopen terwijl anderhalve meter verderop mensen aan het werk zijn; het was voor het team van
hoofdaannemer Hardeman Bouwbedrijf een taak die extra veel aandacht vereiste. Projectleider Henri Rebergen: 
“Doordacht en met beleid ons werk doen is altijd verstandig, maar in deze situatie bij bedrijvencomplex Moba 
helemaal!”

“Hoofdzakelijk in vier fases hebben we 
bij Moba gerenoveerd en nieuwbouw 
geleverd. De fabriek en kantoren zijn al 
die tijd honderd procent blijven 
doordraaien. Vanuit de technische dienst 
van Moba zijn meerdere personen 
betrokken geweest bij de nieuwbouw 
en renovatie. Dat werkte heel prettig en 
verhelderend.” 

Zwevende vloer
Eén van de eerste klussen in fase één 
was het aanpakken van de serverruimte. 

Bedrijvencomplex Moba • Barneveld

‘De hobbels die we tegenkwamen, zijn in goed 
overleg gladgestreken’

“Dit is het technische hart van Moba. De 
ruimte kreeg een zwevende vloer zodat 
eventuele trillingen door bouwverkeer, 
boren of heien geen nadelig effect zou 
hebben op de apparatuur in de ruimte.” 

Saneren
Tijdens het project ervoer de 
hoofdaannemer een aantal hobbels. 
“Die zijn in goed overleg gladgestreken”, 
vertelt projectleider Rebergen. “Bij een 
project van deze omvang komen er altijd 
onverwachte zaken op je pad. Zo 

kwamen we in fase drie van het project 
een lichte vervuiling tegen in de vorm 
van een tank. Tijdens het saneren 
konden we op die plek niet verder. Maar 
omdat het een groot project is, 
hebben we onze werkzaamheden op dat 
moment kunnen verplaatsen naar een 
ander deel van het pand.”

In fase één is o.a. de serverruimte 
voorzien van een zwevende vloer.
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Risico’s vooraf in kaart brengen
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Zorgvuldig de slooplijn 
bepalen

 

Een gebouw in fases slopen terwijl er toch 
doorgewerkt wordt. Commercieel constructief 

adviseur Jan van Klinken van Snetselaar Constructieve 
Ingenieurs vertelt over de gekozen strategie bij het 

project Masterplan Bedrijvencomplex Moba. 

“Zo’n zeven jaar geleden waren we al betrokken bij 
nieuwbouw bij Moba. Maar met het Masterplan 
maken we Moba nu klaar voor de toekomst. De 

complexiteit voor ons was vooral om een bestaand 
gebouw, met oude hallen, talloze soorten metsel- en 
staalconstructies, veilig te slopen terwijl de productie 

door moest lopen.” 

Veilig doorwerken
Snetselaar Constructieve Ingenieurs bracht 

middels onder meer archiefmetingen en controles in 
de werkplaats de constructie in kaart. “Onze 

staalengineer kon zo samen met de constructeur de 
slooplijn bepalen. We maakten een plan waarbij het 
mogelijk was om de te slopen delen los te koppelen 

terwijl er veilig doorgewerkt kon worden. Het feit dat 
wij als constructiebureau ook veel staaltekenwerk 
doen en we voor dit project dus beide expertises 
konden inzetten, was de kracht van dit project.”

whardeman.nl gewoon goed geregeld

Scharrenburgersteeg 10 | 6741 LT Lunteren
T: (0318) 48 68 68 | E: info@whardeman.nl

SSNNEETTSSEELLAAAARR  CCoonnssttrruuccttiieevvee  IInnggeenniieeuurrss 
úw adviseur voor constructies in de bouw én in de industrie.

 Galileïlaan 36  |  6716 BP  EDE
 snetselaar.nl

Adviezen voor: kantoren/bedrijfshallen/appartementen/scholen/enz.

 V A C A T U R E S :     zie onze website

Bedrijvencomplex Moba • Barneveld
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Regie
Fase drie was volgens Rebergen niet 
alleen de grootste fase qua omvang 
van de werkzaamheden, maar het was 
ook nog eens de meest uitdagende. “Er 
moest een stuk van het gebouw worden 
gesloopt en opgebouwd terwijl 
Moba-medewerkers letterlijk op 
anderhalve meter afstand aan het werk 
waren. Dat zijn risico’s die je sowieso op 
voorhand wil beheersen door 

doordacht te werken. Als 
hoofdaannemer nemen we hier onze 
verantwoordelijkheid. Het komt bij dit 
soort zaken aan op een goede planning 
en gedegen overleg vooraf. Samen met 
het bouwteam hebben we de risico’s 
in kaart gebracht en afgedekt. En onze 
uitvoerder ter plekke heeft veel ervaring 
waardoor we snel en vaardig konden 
overleggen in geval van onverwachte 

situaties. Ook hier op kantoor, waar we 
in een laagdrempelige en informele sfeer 
samenwerken, hebben we veel 
gesproken over het plan van aanpak. We 
zijn een nuchter bouwbedrijf, je kunt 
hier alles vragen en zeggen. Door de 
goede communicatie houden we als 
hoofdaannemer altijd de regie.”

De hobbels die men tegenkwam, 
zijn in goed overleg gladgestreken. 
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Bedrijvencomplex Moba • Barneveld

Ook de staalconstructie is in 
verschillende fases gerealiseerd.
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DAK & WAND
BEPLATING

STAALBOUW

PREFAB BETON

RENOVATIE

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

Staalconstructie in drie fases
 

Ook Bincx bouwde meerdere fases mee aan de renovatie en nieuwbouw van bedrijvencomplex Moba. Eerst 
werkten ze aan een bedrijfshal, daarna was de kantine aan de beurt en tot slot het kantoor en een deel van 
de gevel.  

“Bincx is gespecialiseerd in het leveren en monteren van staalconstructies met de bijbehorende dak- en 
wandbeplating”, aldus Gerben van den Brink. “Vaak nemen we ook de kanaalplaten en betonpanelen in een 
project mee. Bij bedrijvencomplex Moba bouwden we in drie fases. De eerste fase richtten we ons op een 
bedrijfshal, daarna de kantine en tot slot het kantoor. Ook realiseerden we een gevel die voor het bestaande 
pand langsloopt en de nieuwe uitstraling van het bedrijf versterkt.” 
 
Constructie op maat
Bincx tekende, leverde en monteerde de staalconstructie met bijbehorende kanaalplaatvloeren in opdracht 
van Hardeman Bouw. “We krijgen de profielen binnen waarmee we in onze eigen fabriek de constructie 
specifiek voor het project maken. Dat doen we voor klanten in Nederland, Duitsland en deels ook België.” 

Industriebouw • januari 2021 • 11
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Bedrijvencomplex Moba • Barneveld

Demontage en grondwerk bij in bedrijf zijnde 
fabriek
 

Van fase één tot en met fase vier van bedrijvencomplex Moba was Van Geresteijn Loonbedrijf BV uit 
Kootwijkerbroek betrokken. Bij de sloop- en grondwerkzaamheden stond veiligheid op nummer één. “Dat de 
fabriek deels in bedrijf bleef tijdens onze sloopwerkzaamheden vergt voor ons veel voorbereiding vooraf”, 
vertelt mede-eigenaar Barry van Geresteijn.  

“Maar ook tijdens de werkprocessen moesten de jongens continu meedenken om de veiligheid te blijven 
waarborgen. Naast het sloopwerk hebben we ook het grondwerk verzorgd; afgraven, puinbanen maken en 
de grond op hoogte brengen zodat er een fundering op kan worden gestort.”   
 
Mooiste
Bij veel projecten is Van Geresteijn Loonbedrijf BV de eerste die komt en de laatste die weer weggaat. “Bij 
nieuwbouw lopen we bij aanvang vaak nog in een stuk grasland. En aan het einde van de bouw zijn we bezig 
met het straatwerk en het aanplanten van een haag voor de open dag. Zo’n compleet bouwproces 
meemaken vind ik het allermooiste.” 
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In fase drie is een stuk van het gebouw 
gesloopt en opgebouwd terwijl Moba-
medewerkers letterlijk op anderhalve 
meter afstand aan het werk waren.

Een impressie van de werkzaamheden in de 
laatste fase, nadat het sloopwerk gereed was.
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Bedrijvencomplex Moba • Barneveld

Geen verrassingen 
bij montage 

industriedeuren
 

Een brandwerende schuifdeur, een snelroldeur voor 
veelvuldig gebruik en brandwerende schermen; veilig 

en praktisch werken staat bij Moba B.V. voorop. 
Habridon Deuren & Montage is bij Moba dan ook 

kind aan huis.

“We komen al jaren bij de Moba en leverden en 
monteerden al eerder nieuwe deuren”, vertelt Erwin 

van Harskamp namens Habridon Deuren & Montage, 
een familiebedrijf uit Barneveld. “Onlangs hebben we 

weer nieuwe deuren geleverd en gemonteerd; één 
brandwerende schuifdeur en een PVC-snelroldeur. 

Ook leverden we brandwerende schermen die 
gebruikt worden om in geval van brand de fabriek op 

te delen in veilige compartimenten. De 
brandwerendheid is afhankelijk van het materiaal dat 

in het doek is verwerkt.” 

Jaarlijks keuren en onderhouden
De deuren worden zorgvuldig ingemeten door het 

Habridon-team, vervolgens worden ze bij vertrouwde 
leveranciers ingekocht. De laatste stap is 

vanzelfsprekend het monteren. “Elke deur is 
natuurlijk maatwerk. We hebben heel goed contact 
met de technische dienst van Moba. De lijnen zijn 
kort. Ook met hoofdaannemer Hardeman Bouw 
verliep de communicatie tijdens de bouw soepel. 

Dat heeft ervoor gezorgd dat de werkzaamheden op 
de werkvloer zonder verrassingen zijn verlopen. De 

nieuw geplaatste deuren worden vervolgens jaarlijks 
door ons getest, gekeurd en onderhouden.”  
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Deze prachtige lamp is echt 
een blikvanger in de entree.
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Bedrijvencomplex Moba • Barneveld

Mix aan materialen
 

Juist door de diversiteit aan gebruikte materialen 
was de binnen-afbouw van bedrijvencomplex Moba 

een leuke klus voor Henk van den Berg wanden & 
plafonds. Het bedrijf uit Terschuur zorgde onder meer 

voor de binnen-kozijnen, binnendeuren,
 scheidingswanden, glaswanden en plafonds. 

“De architect koos voor diverse soorten materialen 
en afwerkingen”, vertelt Wido Kelderman, planner, 

calculator en werkvoorbereider bij Henk van den Berg. 
“Voor ons werd het daardoor een heel diverse klus. 

We hebben onder meer metal stud wanden, 
glaswanden en kant-en-klare systeemwanden 

toegepast. De producten zijn niet standaard en van 
hoogwaardige kwaliteit.”

Snel afstemmen
“We werken regelmatig samen met het bouwteam 

dat betrokken was bij het Moba-project. Dat is 
prettig; je kent elkaar, kunt knopen doorhakken op 
de werkvloer en snel zaken afstemmen. Binnen ons 

bedrijf was ik bij dit project betrokken vanaf het 
moment van de offerte tot de planning, inkoop en het 

regelen van de uitvoering. Voor Moba betekende dit 
één aanspreekpunt; dat werkt altijd het beste.” 

Curiestraat 2c | 6716 AR Ede | info@multiliften.nl | Tel: 0318 - 30 74 00 | www.multiliften.nl

Multiliften is uw liftspecialist
Liften, onderhoud en service onder een dak

Multiliften is gespecialiseerd in het plaatsen van 
goederen,- en personenliften, huisliften, autoliften 

e.d. Techniek, service en onderhoud staan bij 
Multiliften volledig in dienst van uw 

tevredenheid. Dat heeft te maken met onze 
technische expertise, onze servicegerichtheid en 

met onze daadkracht.

In Moba-blauw zoeven 
over drie verdiepingen

 

Een blauw glazen lift past perfect bij de uitstraling 
van bedrijvencomplex Moba. Multiliften uit Ede 

zorgde dat medewerkers zich snel en veilig kunnen 
verplaatsen over de drie verdiepingen. De cabine die 

is geïnstalleerd bij Moba is qua kleur en stijl 
aangepast aan de wensen van de klant, vertelt 

eigenaar van Multiliften, Niels van Hal.

“Het blauw van de huisstijl van Moba komt mooi 
terug in de lift. Het lijkt net of de lift compleet voor 

hen is ontworpen.” 

Tot op de millimeter
Multiliften is gespecialiseerd in maatwerk. “In dit 

geval konden we uitgaan van de standaard 
maatvoering, maar vaak is dat ook niet het geval. 

Dat maakt voor ons niets uit; de lift wordt tot op de 
millimeter nauwkeurig op maat gemaakt. Vervolgens 
zorgen wij voor de montage ter plekke en komen we 

terug voor regulier onderhoud. Gemiddeld is dat twee 
keer per jaar. We maken de lift schoon, smeren het 

mechanisme en controleren of alles nog naar behoren 
werkt. Veiligheid voorop!” 
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Ook het interieur is 
helemaal van deze tijd.
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Bedrijvencomplex Moba • Barneveld

HARO
ALUMInium

HARO
ALUMIniumLUMIniumLUMIniumLUMInium

www.haroalu.nl

Haro Aluminium Veenendaal B.V.
Wageningselaan 62
3903 LA VEENENDAAL
Tel. +31 (0)318 541679
Fax.+31 (0)318 540514
E-mail: info@haroalu.nl

HARO Aluminium Veenendaal BV is vanaf het begin van de jaren ’90 het 
adres voor levering en montage van aluminium gevel producten, zoals: 
ramen, deuren, vliesgevels, automatische deuren, serres en brandwerende 
kozijnen.

HARO Aluminium is actief in zowel nieuwbouw als renovatie in de 
utiliteitsbouw, kantorenmarkt, winkels, showrooms, zorg, scholen en 
andere overheidsgebouwen. Ook in de woningbouw worden steeds 
vaker aluminium kozijnen toegepast. Op onze website 
www.haroalu.nl vindt u een overzicht van een aantal 
zakelijke en particuliere projecten.

Aluminium vliesgevel als paradepaardje
 

Qua constructie en esthetica is de aluminium vliesgevel inclusief glas en zonwerende lamellen van 
bedrijvencomplex Moba een paradepaardje voor Haro Aluminium.  

“De combinatie van de afmeting van de gevel met de zonwerende lamellen was vrij bijzonder voor ons. Deze 
constructie is een vrij unieke uitvoering. We zijn dan ook erg tevreden over het eindresultaat. Het is voor ons 
echt een prestigeproject. De mooie, strakke gevel mag gezien worden!”  
 
Uitvoering 
Aan het woord is projectleider Jan Otse, die vanaf de start van het tekenwerk tot en met de oplevering deze 
klus begeleidde. De samenwerking met Hardeman Bouw verliep voor het team van Haro Aluminium in 
goede harmonie, vertelt Otse. “Wij hebben ook conform de specifieke wensen van de Moba in samenwerking 
met de installateurs de toegangscontrole van alle deuren verzorgd.” Ook over de planning is hij te spreken. 
De werkzaamheden zijn met één montageploeg uitgevoerd. “Alles is vooraf goed afgestemd met 
hoofdaannemer Hardeman Bouw, waardoor het werk in drie fases op de juiste momenten kon worden 
ingepland.” 

Volg ons ook via F T 0318 46 15 51 | E info@hardeman-vanharten.nl

www.hardeman-vanharten.nl

UTILITEITSBOUW

AGRIBOUW

RENOVATIE

dé specialisten
 in dak- en wa

ndbeplating

Hardeman | van Harten monteerde bij 
de Moba Group 1.650 m2 aan dakbepla-
ting, 3.500 m2 aan sandwichpanelen en 
1.500 m2 composiet cassette gevels ge-
leverd en gemonteerd. Inmiddels is het 
vernieuwde kantoor inclusief kantine en 
productieruimte in gebruik genomen.

Nieuwbouwproject
Moba Group
te Barneveld
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Opdrachtgever
Moba BV, Barneveld

Projectmanagement
B&T bouwmanagement, Hardinxveld-
Giessendam

Architect
OPL Architecten, Utrecht

Constructeur
Snetselaar Constructieve Ingenieurs, 
Ede

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf W. Hardeman BV, Lunteren

Dak- en wandbeplating
Hardeman |  van Harten, Lunteren

Liften
Multiliften BV, Ede

Grond- en sloopwerken
van Gerensteijn BV, Kootwijkerbroek

Industrie deuren
Habridon bedrijfsdeuren en montage 
BV, Barneveld

Systeemwanden en plafonds
Henk van den Berg Wanden en Plafonds 
BV, Terschuur

Staalconstructie
Bincx BV, Kootwijkerbroek

Aluminium kozijnen
Haro Aluminium Veenendaal BV, 
Veenendaal

Bouwprogramma
Kantoor uitbreiding 

Bouwperiode
September 2018 - november 2020
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Lab4You • Amsterdam

Bijzonder appartementencomplex
Lab4You verrijst in Amsterdam

Sloterdijk centrum
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Tekst: Bert Vooijs
Foto’s: Vink BouwIB

Architect Engel heeft de enorme 
variëteit in het project ook 
doorgetrokken in de witte prefab 
gevels.

Industriebouw • januari 2021 • 21



In opdracht van een groep toekomstige eigenaren startte Vink Bouw begin 2020 de realisatie van een bijzonder
appartementencomplex in Amsterdam Sloterdijk Centrum. Lab4You werd ontworpen door Engel Architecten uit 
Hilversum. 

Vink bouwt hier in opdracht, maar 
ontwikkelt vaker zelf of werkt samen 
met een CPO-organisatie, wat staat voor 
Collectief Particulier Opdracht-
geverschap. Bij Lab4You is weliswaar een 
CPO-groep betrokken, vertelt 
projectleider Bas Kok van Vink Bouw, 

Op deze afbeelding zijn de 
‘hangende tuinen’ zichtbaar.

Lab4You • Amsterdam

maar die laten zich bij de 
hoofdaannemer vertegenwoordigen 
door Guido Verhagen van ontwikkelaar 
Building 4 you. “Wij waren een van de 
eerste aannemers die het aandurfden 
met CPO’s te werken. We hebben daar 
veel ervaring mee opgedaan. Het is 

anders omdat je vaak leken aan tafel 
hebt. Je moet dus de tijd nemen om 
zaken uit te leggen.”

Een allegaartje
Toen Vink Bouw werd gevraagd het 
appartementencomplex te bouwen, 
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Het complex 3xVIS omvat 
drie bedrijfshallen.

lagen alle plannen al klaar; er was een 
kopersgroep en de omgevingsvergunning 
was al in orde. Eind 2020 is de ruwbouw 
van het bijzondere en ingewikkelde 
project op hoogte. “Ingewikkeld door 
vorm, structuur en binnenstedelijke 
locatie. Omdat allerlei partijen ieder hun 
eigen wensen hebben, kregen we een 
allegaartje op ons bord. Geen twee 
woningen hetzelfde. Men weet dat wij 
dit soort projecten aankunnen, ook in 
combinatie met CPO-groepen. Architect 
Engel heeft die enorme variëteit ook 
doorgetrokken in de witte prefab gevels. 
Het gebouw vertelt wat het is.” 

Nu in de kas, straks aan de gevel
Lab4You is het eerste bouwproject in 
Amsterdam Sloterdijk Centrum. 
Daardoor had ook de Gemeente veel 
inbreng in de plannen. Het complex 
bestaat uit 22 appartementen, vijf 
herenhuizen, drie bedrijfsruimtes en 
twee woon-werkunits. “De begane grond 
kent veel vloersprongen. Gelukkig is 
Lab4You helemaal voorbereid in 3D-BIM. 
Het bleef een ingewikkelde klus, maar 
zonder die voorbereiding was het 
onmogelijk geweest. In de 
voorbereiding hebben alle partijen veel 
aandacht besteed aan de engineering en 
totstandkoming van de prefab gevel. Die 
vormt straks een prachtige combinatie 
met ‘hangende tuinen’, geleverd door 
Sempergreen uit Odijk. De geveltuinen 
groeien nu al in de kas en worden straks 
op diverse plekken op de gevel 
aangebracht.”

Vink & Partners
Vink Bouw zetelt in Nieuwkoop, midden 
in het Groene Hart. Adviseurs, 
onderaannemers en leveranciers worden 
er gezien als bouwpartners. De ongeveer 
125 medewerkers zijn vooral actief in de 
cirkel Alkmaar, Almere, Utrecht, 
Amsterdam, Den Haag: Groot Randstad 
Plus. Het werk bestaat voor ongeveer 80 
procent uit woningbouw - van 
geschakelde woningen tot exotische 
CPO-werken in binnensteden - maar 
Vink maakt ook utiliteit en openbare 
gebouwen.

‘Het project is 

ingewikkeld door de vorm’

Geen twee woningen zijn hetzelfde 
in het appartementencomplex.
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Steekterweg 128 | 2407 BJ Alphen aan den Rijn 
06-54265783 | info@afbouwalliantie.nl

Alleen samen krijgen we de bouw onder controle

We zorgen er onderling al voor dat dit allemaal soepel 
verloopt, en problemen worden opgelost voor ze 

ontstaan. Zodat u de werkzaamheden na ons volgens 
planning kunt laten uitvoeren. En dat doen we in de 

praktijk in goed overleg met uw uitvoerder/opzichter.

Lab4You • Amsterdam

ZZP’ers in aanvullende 
disciplines: Zelf 

verantwoordelijk en 
aanspreekbaar

Vanuit Alphen aan den Rijn faciliteert Afbouw 
Alliantie door het hele land zelfsturende coöperaties 

van ZZP’ers in de bouw. De Alliantie gaat in de 
afbouwfase van Lab4You gipsblokken wanden 

leveren, plaatsen en afwerken. 

Bestuurder Roel van Leeuwen legt uit hoe dat werkt. 
“Vaak zijn er voor een klus aanvullende disciplines 

nodig. Bij de gipswanden in Lab4You zijn dat er 
bijvoorbeeld vier. Bij elke schakel kan ruis ontstaan. 

Onze mensen werken nauw samen en zijn zelf 
verantwoordelijk en aanspreekbaar voor wat er op de 

bouw gebeurt. Dat leidt tot korte lijnen en de 
mogelijkheid om snel te schakelen. Omdat we zelf 

aannemen, niet aangestuurd door een 
onderaannemer, denken we actief mee in het proces. 

Verder hebben we, bijvoorbeeld bij deze GIBO-
wanden, veel specifieke kennis ter plaatse. We 

bereiden alles voor in BIM en de onderlinge 
samenwerking is erop gericht zo veel mogelijk ruis en 

verspilling te voorkomen.”  

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
Begin maart gaan de ZZP’ers aan de slag. “Het is een 
project in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. 

De kopers hebben veel te zeggen over het 
eindresultaat. Iedere woning is dus anders. Dan is 

het belangrijk om betrokken mensen aan het werk te 
hebben. Een geschikte gelegenheid voor ons om te 

laten zien wat de voordelen zijn van onze 
zelfsturende organisatie.”
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Het complex bestaat uit 22 appartementen, 
vijf herenhuizen, drie bedrijfsruimtes en 
twee woon-werkunits.
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Lab4You • Amsterdam

Bonneveld Aannemingsbedrijf BV
‘De menselijke factor is onmisbaar in ons werk’

Een sociaal familiebedrijf met ruime ervaring en expertise in veel disciplines binnen de grond- weg- en water-
bouw, zo is Bonneveld Aannemingsbedrijf BV te typeren. Het gedreven team van specialisten verzorgt 
projecten door heel Nederland.

De onderneming is in de loop der jaren gespecialiseerd in gewapende grondconstructies, railinfra en droge en 
natte bouwkuipen. Daarbij combineren zij de meest geavanceerde technieken met de meest moderne 
apparatuur. Het bedrijf beschikt over een groot materieelpark met zeer ervaren machinisten. De ruim 50 
medewerkers beschikken over de benodigde kennis en kunde om opdrachtgevers, zowel in het voortraject als 
tijdens de uitvoeringsfase, volledig te ontzorgen. 

Fundering van vertrouwen
Bonneveld Aannemingsbedrijf BV heeft al aan veel mooie projecten van Vink Bouw mee mogen helpen zoals 
De Houthavens, Puur IJCE, Antoni en uiteraard Lab4You. Tussen Bonneveld en Vink bestaat een zeer solide 
samenwerking die gebouwd is op een fundering van vertrouwen. 

Het succesvol realiseren van uitdagende projecten is alleen mogelijk door een goede samenwerking tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer en is een belangrijke pijler in de bedrijfsfilosofie van Bonneveld 
Aannemingsbedrijf BV. Dagelijks bewijst Bonneveld Aannemingsbedrijf BV, op haar projecten, dat zij hiertoe 
in staat is en geen uitdaging uit de weg gaat.

Investeren in personeel
Bij de realisatie van elk project is de menselijke factor onmisbaar. Medewerkers met kennis van zaken, die 
luisteren naar de klant en waarmaken wat er is afgesproken, zijn daarbij cruciaal. Bonneveld 
Aannemingsbedrijf BV investeert in haar personeel. Bonneveld Aannemingsbedrijf BV daagt haar mensen 
uit en stimuleert haar medewerkers om opleidingen, workshops en trainingen te volgen. Daarnaast wordt er 
intensief samengewerkt met een selecte groep onderaannemers die uitgaan van dezelfde filosofie.

 Bonneveld: Actief op veel terreinen in de bouw
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Ampereweg 4 | 3752 LR Bunschoten | 035-5280340
info@bonneveldbv.com            www.bonneveld.nl

Actiefopveel terreinen indebouw

Bonneveld Aannemingsbedrijf BV heeft al meer dan 50 jaar 
ervaring in de grond-, weg- en waterbouw. In al deze jaren 

heeft Bonneveld zich ontwikkeld tot een zeer gespecialiseerd 
grondverzetsbedrijf.

Opdrachtgever
Lab4You Coöperatief, Heerhugowaard

Ontwikkelaar
Building 4 You, Amsterdam

Architect
Engel Architecten, Hilversum

Hoofdconstructeur
IRg, Amsterdam

Hoofdaannemer
Vink Bouw, Nieuwkoop

E-installateur
KSO Installaties BV, Papendrecht

W-installateur
Van Wijngaarden BV, Alphen aan den 
Rijn

Groengevels
Sempergreen Vertical Systems, Odijk

Grond-en straatwerk
Bonneveld Aannemingsbedrijf, 
Bunschoten

Gips binnenwanden
Afbouw Alliantie Coöperatie, Alphen 
aan den Rijn

Bouwprogramma
Nieuwbouw 22 appartementen, 5 
herenhuizen, 2 woon-werkunits en 3 
bedrijfsruimten voor CPO-organisatie 

Bouwperiode
Januari 2020 - medio 2021

Bruto vloeroppervlakte
Circa 5.180 m2

‘Lab4You werd ontworpen door 
Engel Architecten uit Hilversum’
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3xVis • Scheveningen

3xVis 
in twee fasen   
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Tekst: Ton van de Laar
Foto’s: Systabo BVIB
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Er is gekozen voor een 
traditionele staalconstructie.

3xVis • Scheveningen
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Het noordelijk havenhoofd van de Scheveningse haven ondergaat momenteel een ware metamorfose, om 
ruimte te geven aan de Visindustrie in de haven en om de Scheveningse boulevard als toeristische trekpleister 
te versterken. De gebiedsontwikkeling omvat de herinrichting van het gebied en de ontwikkeling van meerdere 
nieuwbouwplannen, waaronder een parkeergarage, een hotel, bedrijfsruimten visindustrie, horeca, recreatie en 
appartementen. 

Pal naast het nieuwe Inntel hotel 
realiseert bouwbedrijf Systabo BV in 
opdracht van ontwikkelaar 
VolkerWessels Vastgoed het complex 
3xVIS, drie bedrijfshallen voor de 
verwerking van verse vis, waarin de 
lokale visondernemingen Seafood 
Centre, AZ Fisheries en Plugge Zeevis 
straks onderdak vinden.

Wind, regen en zand
“3xVIS bestaat uit drie zelfstandige 
constructies”, vertelt projectleider 
Martijn Lammertink van Systabo. 
“Theoretisch zou je één van de 
gebouwen weg kunnen halen, zonder dat 
dit invloed heeft op de andere twee. Ze 
hebben allemaal een volledig 
zelfstandige constructie en gevel en ook 
qua brandveiligheid zijn ze volledig 
gescheiden, alleen worden ze wel pal 
tegen elkaar aan gebouwd. In omvang is 
het voor ons als specialist in 
bedrijfshuisvesting geen uitzonderlijk 

Theoretisch kun je één van de gebouwen weghalen, 

zonder dat dit invloed heeft op de andere twee

omvangrijk project. Wat het bijzonder 
maakt is de korte bouwtijd die we 
realiseren, zeker ook gezien de soms 
bizarre weersomstandigheden.” Wind 
en regen speelden de voortgang soms 
parten volgens Lammertink. Soms moest 
er zelfs van het strand opgewaaid zand 
van het dak worden geschept om verder 
te kunnen bouwen. 

Twee fasen
De bouw wordt uitgevoerd in twee fasen. 
De eerste fase, gestart in september en 
inmiddels opgeleverd, bestond uit het 
pand voor Seafood Centre en een deel 
van het pand voor AZ Fisheries. De start 
van de tweede fase volgt in de loop van 
2021. “Dat we fase één, ondanks zeker 
drie weken windverlet, volgens de 
originele planning opgeleverd hebben, 
heeft zeker te maken met onze manier 
van werken en de geselecteerde
bouwpartners. We gaan vroeg met alle 
betrokken partijen aan tafel om een 

LEAN planning op te stellen en voor 
iedereen de optimale omstandigheden te 
creëren om goede kwaliteit te 
leveren.” Systabo leverde fase één casco 
op. De verdere afbouw is in handen van 
de gebruikers, die onder andere 
doos-in-doos koelcellen gaan plaatsen. 
Het pand voor Plugge Zeevis wordt straks 
wel turn-key opgeleverd.

Duurzaam en veilig
Duurzaam en veilig bouwen is volgens 
Lammertink onderdeel van het DNA van 
Systabo. “We voeren al onze werken uit 
met het Bewuste Bouwers certificaat. Dat 
betekent contact houden met de buurt, 
een goede bewegwijzering, 
afvalscheiding en een opgeruimde en 
veilige bouwplaats. Daarnaast bouwen 
we ook zo veel mogelijk circulair, met zo 
min mogelijk lasverbindingen en 
rekening houdend met hergebruik na 
afloop van de levensduur van een pand.”

Het complex 3xVIS omvat 
drie bedrijfshallen.

Industriebouw • januari 2021 • 31

http://www.systabo.nl
http://www.vwvastgoed.nl


3xVis • Scheveningen

SYSTABO, UW BOUWER VOOR: 
 

• LOGISTIEK 
• INDUSTRIEBOUW
• GROOTSCHALIGE RETAIL
• SPORT & LEISURE

Voor meer informatie: www.systabo.nl

Alle gebouwen hebben een volledig 
zelfstandige constructie en gevel, 
maar zijn pal aan elkaar gebouwd.
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Van Rennes Elektro-en Installatietechniek B.V. 
Rijksstraatweg 1 | 3286 LS Klaaswaal | T: +31 (0)186 57 24 22 

E: info@vanrennes.nl | www.vanrennes.nl

‘Hygiëne speelt een 
grote rol’

 

Van Rennes Elektro- en Installatietechniek uit 
Klaaswaal verzorgt de complete E-, W- en 

S-installaties voor de toekomstige vestigingen van 
Seafood Centre, AZ Fisheries en Plugge Zeevis in het 
3xVIS complex aan de Scheveningse Visafslagweg. 
Danny den Hartog is projectleider E en W bij Van 

Rennes. Hij vertelt wat speciaal is aan het project.  

“In het pand van Plugge Zeevis wordt straks voedsel 
(vis) verwerkt, Het spreekt voor zich dat hygiëne 

daarbij een grote rol speelt. Daarom moeten onze 
installaties voldoen aan de HACCP-eisen. Het 

voortraject voor dit project was intensief. We hebben 
daarbij een prettige samenwerking ervaren met 

Systabo, voor ons een nieuwe opdrachtgever. 

Revit
De gehele installatie is met Revit getekend in een 3D 

BIM-model, op LOD 300 niveau. Bij de montage 
plukken we daar de vruchten van, omdat alle 
mogelijke knelpunten (clashes) al tijdens de 

engineering zijn verholpen.”
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3xVis • Scheveningen

Samen met alle bouwpartners is een LEAN 
planning opgesteld om het geheel tijdig te 
kunnen realiseren.
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Salco levert overheaddeuren voor 3xVIS
 

Het Noord-Hollandse familiebedrijf Salco BV levert en monteert voor het project 3xVIS een tiental 
overheaddeuren in diverse afmetingen en uitvoeringen. Deze deuren zijn van het type T-280, geïsoleerde 
koudebrug onderbroken deuren met een dikte van 80 mm. De deuren zijn voorzien van zichtvensters, twee 
hebben tevens een loopdeur. Vanwege de ligging aan de kust en de aard van de werkzaamheden krijgen de 
deuren een speciale coating en zijn de railsystemen uitgevoerd in rvs. Voor de vestiging van Plugge Zeevis 
levert Salco tevens een snelroldeur als verbinding tussen twee binnenruimtes. “Producten van topkwaliteit”, 
zegt manager bedrijfsdeuren-utiliteitsbouw Jan-Pieter de Graaff, “maar met kwaliteit alleen red je het niet”. 
Hij legt uit waarom.

“Kwaliteitsverschillen in overheaddeuren zijn tegenwoordig niet groot”, begint hij. “Daarom onderscheiden 
wij ons door mee te denken met onze klanten. In het voortraject houdt onze projectleider uitvoerig contact 
met de opdrachtgever. In de uitvoeringsfase meten we altijd de deuren in en proberen wij de klant zo goed 
mogelijk te ontzorgen. Daarna worden de deuren op maat geproduceerd, waarbij we uiteraard vooraf ook 
kijken naar de meest optimale uitvoering en voor de klant de zo gunstig mogelijke prijs – niet onbelangrijk. 
Maar onze service gaat ook door na de oplevering. We hebben een storingsdienst die vierentwintig uur per 
dag en zeven dagen per week klaar staat en we bieden vrijblijvend onderhoudscontracten aan”. Deze nazorg 
maakt volgens De Graaff onderdeel uit van de kwaliteit van het product. “Onze klanten waarderen dat al 
meer dan veertig jaar”, besluit hij, “net als onze nuchtere West-Friese no-nonsense mentaliteit”.

www.salco.nl | 0228- 564200 | info@salco.nl

Renovatie of nieuwbouw?

Uw specialist
voor iedere bedrijfsdeur

Wij helpen u graag!
Ruim 40 jaar ervaring in 
maatwerk oplossingen

Vrijblijvende afspraak,         
kosteloos inmeten en snel 
een passende offerte

24/7 bereikbaar voor 
storingen of schade

Levering en onderhoud van 
alle soorten deuren
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3xVis • Scheveningen

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

Toonaangevend in Staal

THUIS IN:

Utiliteitsbouw
Trappen
Infra
Conserveren
Speciale constructies

Traditionele 
staalconstructie voor 

3xVIS
 

GS Staalwerken BV verzorgt de staalconstructie van 
het project 3xVIS. Voor het internationaal opererende 

bedrijf is het geen enorm ingewikkelde klus. Niet 
vreemd, wetende dat GS Staalwerken onder meer 

tekende voor opmerkelijke constructies als 
filmmuseum Eye in Amsterdam en de Piazza in 

Eindhoven. 

“Hier zetten we een traditionele staalconstructie 
neer”, zegt projectleider Hans Richters. “In twee fasen 
van elk 135.000 ton staal. We hebben het hele project 
zelf geëngineerd en uitgetekend, en uiteraard leveren 
en monteren we ook alles zelf. De constructie wordt 

grotendeels gespoten, alleen op het dak komen 
thermisch verzinkte borstweringssteunen vanwege 
de ligging aan zee. Die invloed merken we overigens 

wel, af en toe werden onze mensen gewoon 
gezandstraald door de harde wind.” 

Fase twee
De eerste fase van het project, waarvoor GS 

Staalwerken ook kopgevel van cellenbeton en prefab 
betonnen plinten monteerde, is zo goed als afgerond. 

In de loop van 2021 volgt fase twee.
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Opdrachtgever
VolkerWessels Vastgoed, Nieuwegein

Architect
Queeste architecten, Den Haag

Hoofdconstructeur
Aveco de Bondt BV, Holten

Hoofdaannemer
Systabo BV, Enschede

Staalconstructie
GS Staalwerken Groep, Helmond

E- en W-installaties
Van Rennes Elektro-en 
Installatietechniek BV, Klaaswaal

Deuren
Salco Bedrijfsdeuren, Zwaagdijk-Oost

Bouwprogramma
Drie bedrijfsgebouwen voor de 
visindustrie 

Bouwperiode
Fase 1 september 2020 - december 
2020
Fase 2 verwachting najaar 2021

Bruto vloeroppervlakte
4.400 m2

‘Wind en regen speelden de voortgang van het 
project soms parten’

Tijdens de bouw hebben de uitvoerende 
partijen soms te maken met barre 
weersomstandigheden.
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Ambulancepost • Nes

Dijkstra Draisma bouwt 
Waddenweerbestendige  

ambulancepost  
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Tekst: Jan Smit
Foto’s: Bouwgroep Dijkstra DraismaIB

Een impressie van 
het eindresultaat.
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Ambulancepost • Nes

Met economische constructies kan er bespaard worden op de bouwkosten 
van een gebouw zonder aan kwaliteit in te boeten. Dat betekent minder 

investeringen en bouwen binnen het budget.

Ingenieursbureau voor economische constructies
Wiardaplantage 5 | 8939 AA Leeuwarden
T: 058 - 20 50 600 | E: info@econstruct.nl

‘We ontwerpen 
constructies zo 

economisch mogelijk’

De gehele dragende constructie van de nieuwe 
Ambulancepost in Nes is berekend en getekend door 

ingenieursbureau Econstruct uit Leeuwarden. Dit 
behelst zowel de palen als de funderingsbalken en de 

vloeren van de begane grond, de verdieping en het 
dak. 

Econstruct, dat twintig ingenieurs in dienst heeft, 
is een ervaren hoofdconstructeur. Het bureau, ook 

verantwoordelijk voor de constructie van de 
Ambulancepost van Kijlstra Ambulancezorg in 
Hardegarijp, is gespecialiseerd in uitgekiende, 

economische constructies zonder afbreuk te doen aan 
de degelijkheid. Of, in de woorden van Wim Meilink, 

een van de twee directeuren van Econstruct: “We 
ontwerpen draagconstructies zo economisch 

mogelijk, met behoud van de functionaliteit, binnen 
de randvoorwaarden van de architect en - uiteraard - 

binnen de grenzen van het Bouwbesluit.”  

Diversiteit aan projecten
De bouwprojecten waar Econstruct zich op richt zijn 

zeer divers; van een eenvoudige balk voor de 
aanbouw van een woning tot de complete 

draagconstructie van een melkpoederfabriek. 
Specialiteiten van het al 90 jaar oude bureau; 
prefabbetonconstructies en constructies die 

aardbevingsbestendig zijn. 
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Op Ameland in Nes, vlak bij de veerdam, legt Bouwgroep Dijkstra Draisma momenteel de laatste hand aan 
de bouw van de nieuwe ambulancepost. Een bijzonder project, onder meer vanwege de alom aanwezige, zilte 
zeelucht én omdat er wordt gewerkt met lokale onderaannemers.  

“Op een eiland loopt alles nu eenmaal 
wat anders,” spreekt Durk van der Zee, 
uitvoerder namens Dijkstra Draisma, uit 
ervaring. “Plaatselijke bedrijven kennen 
er als geen ander de weg. Heb je iemand 
nodig, dan krijg je dingen sneller voor 
elkaar.”

Niet identiek
Dijkstra Draisma bouwt de ambulance-

Deze post op Ameland heeft dezelfde 
uitstraling als de nieuwe ambulancepost 
en het hoofdkantoor van Kijlstra in 
respectievelijk Hardagarijp en Drachten.

post in opdracht van Kijlstra 
Ambulancegroep Fryslân. Dat is niet voor 

het eerst. De bouwgroep tekende ook 
voor de nieuwe ambulancepost en het 

hoofdkantoor van Kijlstra in 
respectievelijk Hardegarijp en Drachten. 
Die hebben dezelfde uitstraling en zijn, 
net als de post op Ameland, ontworpen 
door ARTEC Bouwkundig ontwerp & 
advies. Maar helemaal identiek zijn de 
beide ambulanceposten niet. De post op 
Ameland heeft een bruto vloeroppervlak 
van ongeveer 580 m2. Twee appartemen-
ten op de eerste etage, bestemd voor 

‘Op een eiland loopt alles 

nu eenmaal anders’
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Het pand, dat eind januari wordt 
opgeleverd, heeft een stalen skelet.

Ambulancepost • Nes

personeel van de het vaste land, nemen 
daarvan 165 m2 in beslag. Op de begane 
grond bevinden zich de huiskamer, 
waar het ambulancepersoneel overdag 
vertoeft, een instructielokaal, een ruimte 
voor medicatie en de stalling voor de 
twee ambulances en de twee 
voertuigen voor grootschalige 
geneeskundige bijstand.

Stalen skelet
Het pand, dat eind januari wordt 
opgeleverd, krijgt een stalen skelet. Dit 
staal is voorzien van een 
corrosiebestendige laag. De gevel-
beplating is gepoedercoat en ook de 
kozijnen zijn roestbestendig. Dat laatste 
is geen luxe, vertelt Van der Zee. “Op de 
Wadden heb je nu eenmaal te maken 
met harde wind en zoute zeelucht. Die 
combinatie kan de levensduur van 
metaal en andere onbewerkte 
materialen flink verkorten.”

‘Dijkstra Draimsa is 

kind aan huis op de 

Waddeneilanden’

Best presterend bouwbedrijf van 
Nederland
Dijkstra Draisma weet hoe te bouwen 
onder deze lastige omstandigheden. De 
aannemer uit Dokkum is  in 2018 be-
kroond met de Koning Willem I-prijs en 
werd dit jaar door Cobouw 
uitgeroepen tot het best presterende 
bouwbedrijf van Nederland. De bouwer, 
die verder kijkt dan het bouwen alleen 
en zichzelf afficheert als ‘aanbieder van 
producten en diensten’, is kind aan huis 
op de Waddeneilanden. Maar ook in de 
drie noordelijke provincies, Noord-
Holland en Flevoland timmert de 
bouwgroep stevig aan de weg. Met een 
breed aanbod, variërend van 
Strandpaviljoen ’t Badhuys op Vlieland 
en het aardbevingsbestendig maken van 
een 19e eeuwse rentenierswoning in 
Loppersum tot de bouw van het 
Hyperion Lyceum in Amsterdam.

Dezelfde uitstraling als 
het hoofkantoor
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Ambulancepost • Nes

raadsma.nl/projecten

  Specialist in 
deurconcepten en 

toegangsbeheersystemen
 

Alle binnendeuren inclusief het hang- en sluitwerk, de 
sloten en de beslagen van de nieuwe ambulancepost in 

Nes zijn geleverd en gemonteerd door technische 
groothandel Raadsma. Raadsma, dat vestigingen heeft in 

Dokkum, Heerenveen, Leeuwarden en Groningen, 
tekende niet alleen voor de montage, maar was ook 

nauw betrokken bij de werkvoorbereiding.  

“We maakten deel uit van het bouwteam,” aldus Jan 
Witteveen, adviseur en inkoper bij Raadsma. De bij de 
ambulancepost gebruikte producten zijn van Ivana en 

Necosteel, twee eigen merken.  Raadsma is een moderne 
technische groothandel in bevestigingsmaterialen, 

hang- en sluitwerk, gereedschappen, machines, 
persoonlijke beschermingsmiddelen en land- en 

tuinbouwartikelen. 

Ondersteuning
Daarnaast biedt de onderneming ook ondersteuning bij 

projecten op het gebied van onder meer (draai)
deurconcepten en toegangssystemen. Raadsma neemt 

dan zowel de levering van de producten als de montage/
implementatie voor haar rekening. Raadsma is in Noord 

Nederland dé partner voor dit soort projecten. 

De kozijnen zijn van aluminium dat is voorzien 
van een speciale, drievoudige behandeling.
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Veldkozijn. Kennis en kwaliteit die u nergens anders vindt

PVC | ALU | HOUT | STAAL  

Industrieweg 6 | 9482 TT Tynaarlo | 0592 - 855902

Kozijnen met een hoge 
beschermingsgraad
De kozijnen in de buitenschil van de nieuwe 

ambulancepost op Ameland zijn geleverd door 
Veldkozijn uit Tynaarlo. Veldkozijn heeft zowel de 

levering als de installatie van de kozijnen, de ramen en 
de waterslagen voor haar rekening genomen. 

De kozijnen zijn van aluminium dat is voorzien van een 
speciale, drievoudige behandeling. Ze voldoen aan de 

allerhoogste beschermingsgraad en aan het 
Qualicoat-keurmerk. De extra bescherming maakt de 
kozijnen niet alleen bestand tegen corrosie door zilte 

lucht, maar bijvoorbeeld ook tegen 
luchtverontreiniging door de uitstoot van zware 
industrie. Voor de montage van de ramen heeft 

Veldkozijn gebruik gemaakt van een glasrobot. Dat 
laatste is geen luxe, vertelt Roeland Veldmans, 
directeur en eigenaar van Veldkozijn. “Ramen 

worden steeds zwaarder. Bovendien is het 
Arbo-technisch verplicht.”

Ook bij andere projecten
Veldkozijn leverde in 2017 eveneens de kozijnen voor de 

ambulancepost van Kijlstra Ambulancezorg in 
Hardegarijp. Ook op Ameland was de 

kozijnenleverancier al eerder actief. Bij de 
vernieuwde Coop in Hollum tekende het bedrijf voor de 
gehele winkelpui. Ook die kozijnen hebben de hoogste 

beschermingsgraad tegen corrosie.

Specialisatie in architecturale 
zonweringslamellen

Veldkozijn levert en installeert onder meer kozijnen, 
ramen, deuren, schuifpuien, ventilatiesystemen, 

insectenwering en zonweringslamellen. Tevens is het 
bedrijf gespecialiseerd in architecturale zonwerings-

lamellen. “Deze lamellen hebben niet alleen een 
esthetische functie, ze regelen ook de zoninval 
waardoor ze bijdragen aan het comfort en een 

energiezuinig binnenklimaat van een woning of een 
ander gebouw.”
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Ambulancepost • Nes

www.hoekstra-heerenveen.nl
Mercurius 17 | 8448 GX Heerenveen | 0513 63 17 17 | info@hoekstra-heereveen.nl

Installatiebedrijf Hoekstra Heerenveen Drachten BV is 
totaalinstallateur. Wij bieden voor diverse marktsegmenten een 

passende oplossing met betrekking tot elektrotechnische en 
werktuigbouwkundige vraagstukken.

Duurzame 
totaalinstallateur

Installatiebedrijf Hoekstra heeft als duurzame 
installateur bij de nieuwe ambulancepost op 

Ameland het complete E- en W-installatiewerk 
verricht. Voor de vloerverwarming en koeling 

installeerde het bedrijf Daikin-warmtepompen. 
Tevens installeerde Hoekstra al het leidingwerk voor 

de keukens, de huiskamer en de twee 
appartementen. Verder is de medicijnenruimte 

voorzien van een klimaatbeheersing en is op het dak 
een zonnestroominstallatie aangebracht.  

Hoekstra werkt vanuit de hoofdvestiging in 
Heerenveen en is onderdeel van de VDK groep. De 
onderneming is vooral actief in Friesland, Drenthe, 

Groningen en op de Wadden. Het bedrijf werkt voor 
kleine, maar ook voor grotere klanten zoals Batavus, 

Peijnenburg, Paques, Fonterra en A-ware. Daarbij trekt 
Hoekstra als bouwteampartner op met 

gerenommeerde aannemers uit de regio. Het 
bedrijf loopt voorop als het gaat om het ontwerpen 

en installeren van duurzame en energiezuinige 
oplossingen. Ook doet Hoekstra veel op het gebied 

van domotica-systemen; de Friese totaalinstallateur 
is KNX-gecertificeerd en heeft door de jaren heen al 

veel domotica-projecten opgeleverd.
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Opdrachtgever
Kijlstra Ambulancepost Fryslan BV, Nes

Architect
Artec Bouwkundig ontwerp & advies, 
Apeldoorn

Economische constructeur
Ingenieursbureau Econstruct, 
Leeuwarden

Hoofdaannemer
Bouwgroep Dijkstra Draisma, Dokkum

Installateur
Installatiebedrijf Hoekstra Heerenveen, 
Heerenveen

Deurconcepten & 
toegangsbeheersysteem
Raadsma, Dokkum

Kozijnen
Veldkozijn, Tynaarlo

Vloeren
Akkerman vloeren, Ternaard

Bouwprogramma
Bouwen ambulancepost in Nes

Bouwperiode
Juli 2020 - januari 2021

Bruto vloeroppervlakte
1.500 m2

Op het dak is een zonnestroominstallatie 
aangebracht. 
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Eminet • Beugen

De stikstofproblematiek is een hot topic, vanzelfsprekend ook in de industriebouw. Giel Peters, directeur van 
Eminet BV, ontwikkelde een slimme rekenmodule om vraag en aanbod van stikstof efficiënt aan elkaar te 
koppelen. 

Peters heeft de ambitie om met 
Eminet hét stikstof emissie platform van 
Nederland te worden. Voorheen werkte 
de 39-jarige ondernemer en boerenzoon 
bij een agrarisch adviesbureau, waar op 
dat moment het stikstofprobleem aan de 
orde van de dag was. De nieuwe 
wetgeving staat handel in stikstof 
(depositie) sinds enkele maanden weer 
toe. Voor Peters hét moment om vraag en 
aanbod aan elkaar te koppelen 

Slimme rekenmodule koppelt     
vraag en aanbod stikstof     

middels een zelf ontwikkelde reken-
module. “Dankzij ons grote netwerk in 
de agrarische sector kunnen we partijen 
met een tekort aan stikstof matchen met 
partijen die juist met een overschot 
zitten. Door de matches kunnen 
stukjes overschot in kleinere hoeveel-
heden worden gecompenseerd en 
vormen ze samen de gewenste deal. We 
zijn op dit moment de enige speler in de 
markt die dit systeem hanteert.” 

Sleutel tot succes
Eminet heeft een landelijk aanbod; 
inmiddels sloten zich al duizenden 
aanbieders aan en is in een paar 
maanden tijd al voor 25 bedrijven een 
match gemaakt. Peters benadrukt dat 
niet alleen de slimme software en de 
techniek achter de database de sleutel 
tot het succes vormen. “Kennis van de 
natuurbeschermingswet is essentieel. 
Binnen ons adviesbureau werken 
mensen die in deze specifieke tak van 
sport thuis zijn. Zij kunnen alle vragen 
en zorgen rondom procedures en 
vergunningen uit handen van onze 
klanten nemen.”

Eminet BV
Burgemeester Verdijkplein 1

5835 AR Beugen
085 - 0760 100
www.eminet.nl
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De focus ligt op het van a tot 
z ontzorgen van klanten.
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ZO GAAT UW BOODSCHAP VIRAAL

Optie 1

Optie 2

Optie 3

Ga naar www.industriebouw-online.nl of bel +31(0) 851117890 
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€ 275,00

1/8 pagina advertentie
1/4 pagina redactie

1/4 pagina advertentie
1/2 pagina redactie

1/1 pagina advertentie
1/2 pagina redactie

€ 485,00

€ 895,00

Industriebouw • januari 2021 • 49



Goud- en zilveratelier Ed Nobel • Spijkenisse

Met schuin over elkaar geplaatste 
volumes, uitgevoerd in staalbouw 
en bekleed met natuurleien, 
heeft het pand van Ed Nobel een 
geheel eigen en karakteristieke 
uitstraling.
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Tekst: Margot Visser
Foto’s: Hanse StaalbouwIB

Spectaculair staalbouwpand 
voor juwelier Ed Nobel   

Industriebouw • januari 2021 • 51



Alsof twee stalen woningen in elkaar grijpen, zo ziet de spectaculaire 
nieuwbouw van Goud- en zilveratelier Ed Nobel in Spijkenisse eruit. 
Met 500 m2 vloeroppervlak is het pand het grootste custom-made 
juwelenatelier van Nederland. Hanse Staalbouw B.V. uit Nieuwerkerk 
realiseerde dit door HDK Architecten ontworpen project.

Op een markante locatie in het centrum 
van Spijkenisse staat het nieuwe atelier 
van Ed Nobel. De juwelier wilde een 
bijzonder bouwwerk en dat is hem 
gelukt. Met schuin over elkaar geplaatste 
volumes, uitgevoerd in staalbouw en 
bekleed met natuurleien, heeft het een 
geheel eigen en karakteristieke 
uitstraling. Beneden bevindt zich de 
winkelruimte met zitjes en het atelier, 
waar klanten de goudsmeden en 
steenzetters aan het werk kunnen zien. 
Op de bovenverdieping komen 
kantoorruimten en spreekruimten voor 
grote groepen en gezinnen.  

Totaalconcept in staalbouw
Volgens projectleider Tim Hoek van 
Hanse Staalbouw is het een project dat 
uitstekend in de portefeuille van het 

Goud- en zilveratelier Ed Nobel • Spijkenisse

‘Alles wordt zwart; gecombineerd met uitgekiende

verlichting gaat dat er fantastisch uitzien’ 

Zeeuwse bouwbedrijf past. “Bijzondere 
projecten en stalen woningen realiseren 
we veel de afgelopen jaren en dit is in 
feite een variant op een stalen woning. 
We bieden een totaalconcept op maat, 
van ontwerp tot en met oplevering. 
Engineering, productie, conservering en 
gevelbekleding, maar ook fundering en 
grondwerk, we regelen alles en 
ontzorgen zo de opdrachtgever. Deze 
heeft maar met één aanspreekpunt te 
maken gedurende de gehele bouw.”  

Ruimtelijk gevoel
Een groot voordeel van staalbouw is de 
vrije indeelbaarheid. Doordat er geen 
dragende muren zijn, kan de ruimte 
geheel naar eigen inzicht worden 
ingedeeld. “Dat zie je ook in dit project 
terug. Samen met de voor deze bouw 

‘Een groot voordeel 
van staalbouw is de 
vrije indeelbaarheid’
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typerende vliesgevels ontstaat er een 
heel ruimtelijk effect.” Het stalen skelet 
van het nieuwe atelier is bekleed met 
stalen sandwichpanelen. Hiertegen zijn 
donkergrijze natuurleien gemonteerd. De 
schuine plaatsing van de daken, onder 
een hoek van 22 graden, zorgde voor wat 
hoofdbrekens qua aansluitingen. Het 
bemoeilijkte in combinatie met de leien 
bovendien een goede afvoer van 
regenwater. “Dat hebben we opgelost 

door op diverse plekken verholen goten 
te maken, die op het laagste punt naar 
buiten komen. Een mooi staaltje 
vakmanschap.” Hoek wijst nog op een 
detail in de zijgevel. “Het bloemkozijn, 
dat is typisch een HDK item dat in veel 
van hun ontwerpen terug komt.”

Alles zwart
Hanse Staalbouw leverde het pand in 
september casco op. Momenteel wordt 

de laatste hand gelegd aan de afbouw. 
Niet alleen de buitenzijde maar ook de 
inrichting wordt bijzonder. “Alles wordt 
zwart: Vloeren, dak, wanden en 
staalconstructie, die we zwart gespoten 
hebben. Gecombineerd met uitgekiende 
verlichting gaat dat er fantastisch 
uitzien.” Naar verwachting opent het 
atelier eind januari 2021 zijn deuren.

Een mooi staaltje vakmanschap
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hanse + staal een sterk verhaal
De Weel 13  •  Nieuwerkerk  •  0111 641 333  •  www.hansestaalbouw.nl

Ook in de
 industriebouw

klinkt ons
 sterke verhaal!

Hanse Staalbouw is gespecialiseerd in de bouw 
van staalconstructies voor o.a. industrie en 
utiliteit. Indien gewenst kunnen wij dit turn-key 
voor u uitvoeren, van ontwerp tot oplevering. 
Hanse Staalbouw is o.a. gecertificeerd volgens 
de VCA**, NEN-EN 1090 en de ISO 3834-2 norm 
en heeft ruime ervaring in fabricage en montage 
van industrieprojecten, in binnen- en buitenland.

Schutweg 13E  

5145 NP Waalwijk 

T  +31 (0) 416 202 135 

  info@mgbcs.nl       www.mgbcs.nl  
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Specialist in metalen gevelsystemen 

Goud- en zilveratelier Ed Nobel • Spijkenisse

Het is direct duidelijk wie pand 
gaat betrekken: Juwelier Ed Nobel.
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Complex werk voor 
gevelspecialist

 

In totaal 18 gevelelementen leverde en monteerde 
Goemaat Aluminium B.V. uit Oud-Gastel voor het 

nieuwe pand van juwelier Ed Nobel. Meest in het oog 
springend zijn de twee grote puntvliesgevels 
(respectievelijk 7,5x7 meter en 5,5x7 meter), 

daarnaast zijn alle aluminium kozijnen en de 
entree van de deurautomaten geleverd. Een 

behoorlijk complex werk, vindt Gijs Adriaansen, 
Hoofd Verkoop Aluminium. 

“Het is natuurlijk geen standaard pand, alle 
elementen zijn schuin of groot en twee 

gevelelementen lopen door in het dak. We 
hadden veel tijd nodig voor de voorbereiding, terwijl 
de uitvoering juist heel snel moest verlopen. Doordat 
we zelf produceren en met eigen monteurs werken, 

konden we dat ook waarmaken.” 

VRMG keurmerk
Innovatiekracht en een hoge kwaliteitsstandaard 

kenmerken het bedrijf. Alle aluminium kozijnen van 
Goemaat zijn voorzien van het VMRG keurmerk, 
waarmee ze voldoen aan het bouwbesluit en de 

CE-markering. 
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Allround 
W-installateur in de 
Rotterdamse regio

 

Kwaliteit en klanttevredenheid staan hoog in het 
vaandel bij Abels Warmtetechniek uit Spijkenisse. Het 

W-installatiebedrijf bedient zowel particulieren als 
bedrijven in de regio Rotterdam. Ook werkt het 

bedrijf projectmatig voor collega-installateurs. Voor 
het nieuwe pand van Ed Nobel verzorgde Abels 

Warmtetechniek alle loodgieterswerkzaamheden.  

“We hebben de toiletten, pantries en de riolering 
gedaan en de ateliers voorzien van water en afvoer”, 
vertelt Ferry Abels. Abels begon in 2008 als zzp’er en 
heeft inmiddels ruim 30 jaar ervaring als loodgieter. 

Complete verbouwingen
Naast verwarming, koeling, sanitair en 

loodgieterswerkzaamheden kan Abels ook worden 
ingeschakeld voor complete verbouwingen van 

woningen. “Ik neem die werken aan en schakel mijn 
vaste partners in, zoals stukadoors, timmerlieden en 
E-installateurs. Voor een opdrachtgever is het prettig 
om één aanspreekpunt te hebben en één factuur te 

krijgen.” 

Goud- en zilveratelier Ed Nobel • Spijkenisse
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Het gehele dak en de gevel zijn 
bekleed met Spaanse natuurleien.
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Karakteristieke uitstraling door natuurleien
 

Het oorspronkelijke plan was om het nieuwe pand van Ed Nobel in Spijkenisse uit te voeren in staalbeplating 
op kleur, maar dat was niet naar de zin van de juwelier. Na een bezoek aan dakenspecialist Noort & De Vries 
in Ridderkerk besloot hij te kiezen voor natuurleien, een kwaliteitsproduct met een lange levensduur en 
karakteristieke uitstraling. 

“We hebben het gehele dak en de gevel bekleed met een Spaanse natuurlei, de Samaca, met een afmeting 
van 40x25 cm”, vertelt Vincent van Tienen, projectleider van Noort & De Vries. “In totaal gaat het om een 
oppervlakte van 750 m2. Deze hebben we voorzien van een houten ondergrond, waar we de leien deels op 
hebben geschroefd en deels gelijmd. Daar zijn we zesenhalve week mee bezig geweest.”
 
Alle soorten dakbedekking
Noort & De Vries voorziet zowel hellende als platte daken van alle mogelijke soorten dakbedekking, zoals 
bitumen, kunststof, pannen, lei- en zinkwerk. Dat doen ze voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. 
Ook voor verduurzaming van daken (zonnepanelen, dakisolatie of mos-sedum) kunnen opdrachtgevers er 
terecht. 

Goud- en zilveratelier Ed Nobel • Spijkenisse
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Postbus 176, 3360 AD Sliedrecht   |   tel: 0184 - 413798   |   www.vanderschildheiwerken.nl

Van a tot z ontzorgd
 

Van de planning tot en met de uitvoering, inclusief 
koppensnellen, alles op het gebied van heiwerk regelt 

Van der Schild Heiwerken uit Sliedrecht voor zijn 
opdrachtgevers. Ze leveren en heien zowel betonnen 
palen als houten en stalenbuispalen. Met meer dan 
30 jaar ervaring is directeur/eigenaar Marius Tanis 

een oude rot in het vak. Sinds 2000 staat hij aan het 
roer van de onderneming. 

Het nieuwe pand van Ed Nobel in Spijkenisse is door 
Van der Schild traditioneel onderheid met 32 

betonpalen van 19 meter. Om het werk logistiek in 
goede banen te leiden, midden in het centrum van 

Spijkenisse, moesten de transporten en de plaatsing 
van de heikraan strak gepland worden. Ook zijn 
trillingsmeters opgehangen om schade aan het 

naastgelegen oude pand te voorkomen. “Een mooi 
project waarin we onze opdrachtgever hebben 

ontzorgd, zoals we dat altijd graag doen.” 
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Elektrotechnisch maatwerk
 

Geen standaard installatie maar echt maatwerk, zo beoordeelt Jimmy de Bruyn van De Bruyn 
Elektrotechniek uit Boskoop de werkzaamheden voor het nieuwe pand van juwelier Ed Nobel in Spijkenisse. 
Zijn bedrijf ontwierp en realiseerde de volledige E-installatie, bestaande uit de elektravoorzieningen, 
verlichting, data-installatie, alarminstallatie en brandbeveiligingsinstallatie 

“We hebben samen met Ed Nobel een plan gemaakt en zijn vervolgens de installatie gaan ontwerpen”, 
vertelt eigenaar Jimmy de Bruyn. “Niet alleen installatietechnisch maar ook qua afwerking zijn de eisen 
hoog. Alles is in het zicht, en dus hebben we veel aandacht besteed aan het netjes wegwerken van leidingen. 
Verlichting speelt hier een belangrijke rol, bepaalde plekken moeten mooi worden uitgelicht. Daar hebben 
we een uitgekiend verlichtingsplan voor gemaakt.” De verschillende installaties zijn gekoppeld door middel 
van KNX-technologie, zodat alles op afstand bedienbaar is.  
 
Jong en ambitieus team
De Bruyn Elektrotechniek werd drie jaar geleden opgericht door Jimmy de Bruyn. “We hebben een jong en 
ambitieus team en willen de komende jaren flink gaan groeien. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. 
Ons motto: Maak het zoals je het zelf thuis ook zou willen.”  

Goud- en zilveratelier Ed Nobel • Spijkenisse
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Opdrachtgever
Atelier Ed Nobel, Spijkenisse

Architect
HDK Architecten, Rotterdam

Constructeur
Alcomtek BV, Maassluis

Hoofdaannemer
Hanse Staalbouw, Nieuwerkerk

Composiet kaders
MGB Cladding, Waalwijk

Vliesgevels
Goemaat Aluminium, Oud-Gastel

Gevelleien
Noort & De Vries, Ridderkerk

E-installateur
De Bruijn Elektrotechniek, Hilvarenbeek

W-installateur
Abels Warmtetechniek, Spijkenisse

Heipalen
Van der Schild Heiwerken, Spijkenisse

Bouwprogramma
Bouwen bedrijfspand Goud- en 
zilveratelier Ed Nobel

Ook de e-installaties zijn helemaal van deze 
tijd; ze zijn gekoppeld door middel van KNX-
technologie, zodat alles op afstand bedienbaar is.
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De loopbrug die de verbinding 
vormt tussen beide gebouwen, 
is uitgevoerd met een stalen 
constructie.
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Tekst: Henk Wind
Foto’s: Van Mourik BouwIB

FIA en Royal Steensma 
bundelen krachten 
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Bedrijfspand Royal    Steensma • Vlaardingen

Impressies van het 
complete project.
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De nieuwe Food Innovation Academy (FIA) in Vlaardingen is met een loopbrug van dertien meter gekoppeld aan 
de nieuwe expeditiehal van Royal Steensma, met daarin de Bakery Innovation Academy (BIA). De FIA is gevestigd 
in een voormalig gemeentelijk gebouw dat hiervoor tot op het betonskelet is gestript.

Zowel de nieuwbouw van de expeditie-
hal voor Royal Steensma als de 
transformatie van het gemeentelijk 
GAK-gebouw voor de FIA zijn uitgevoerd 
door Van Mourik Bouw uit Ophemert. 
Het bedrijf voerde de twee objecten uit 
als één werk. 

Efficiënt ruimtegebruik
De nieuwe expeditiehal is in basis een 
staalconstructie met een gevel van 
sandwichpanelen. De voorgevel heeft 
architectonisch een extra accent 
gekregen dat verwijst naar de boogjes 
van de oude expeditiehal die eerder op 
deze plek stond. “De hal is vooral heel 
efficiënt ingericht”, vertelt projectleider 
Jan Pieter de Vreugd van Van Mourik 
Bouw. De koelcel aan de voorzijde is 
voorzien van een shuttlestelling, waarin 
shuttles de pallets op de juiste plek 
neerzetten. Dit geautomatiseerde 
systeem maakt het mogelijk om de 
capaciteit van de stellingen voor 100% 
te benutten. Het magazijn in het andere 
deel van de hal is voorzien van 

De hoofdentree is 
dankzij het vele glas 
open en transparant.

smallegangen-stellingen, die worden 
bevoorraad met een smallegangen-truck. 
Ook hiermee wordt het beschikbare 
oppervlak zo optimaal mogelijk benut. 

Praktijkles
Royal Steensma is producent van 
bakkerijgrondstoffen. Het bedrijf is 
tevens een van de kartrekkers van de 
Food Innovation Academy, die nu direct 
naast het bedrijf een nieuw 
onderkomen heeft gevonden. Deze FIA is 
een samenwerkingsverband van 
bedrijven en onderwijsinstellingen uit 
de foodsector. Foodstudenten krijgen 
er praktijkles en aangesloten bedrijven 
kunnen er klanten ontvangen. Royal 
Steensma vult de FIA zelf aan met de 
BIA; de Bakery Innovation Academy. 
Deze is gevestigd op de verdieping van 
de expeditiehal van Steensma. Een 
loopbrug vormt de verbinding tussen 
beide gebouwen en daarmee ook de 
praktische schakel die bedoeld is om 
de kloof tussen praktijk en onderwijs te 
verkleinen.

Stalen liggers
De loopbrug is uitgevoerd met een stalen 
constructie. Omdat de belasting maar 
beperkt is, volstonden stalen vloerliggers 
die in één keer de dertien meter tussen 
de beide gebouwen overspannen. Een 
vakwerkligger was niet nodig, zodat de 
ramen vrij uitzicht bieden, zonder dat 
dat gehinderd wordt door een staal-
constructie. Op de vloerliggers staan 
stalen kolommen die de stalen 
dakliggers dragen. De gevel is uitgevoerd 
als vliesgevel, met transparant glas en 
Colorbel.

Vliesgevel
Voor de FIA heeft Van Mourik Bouw het 
bestaande GAK-gebouw gestript tot op 
het betoncasco. Hier omheen is een 
vliesgevel gehangen, met transparante 
delen en Colorbel. Er is gekozen voor een 
duurzaam luchtbehandelingssysteem, 
zonder te openen ramen. De FIA omvat 
onder meer lesruimtes, laboratoria, een 
workshopkeuken en een auditorium, als-
mede een IJscentrum voor ijsbereiders.
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‘Een loopbrug vormt de verbinding tussen beide gebouwen en 
daarmee ook de praktische schakel die bedoeld is om de kloof 

tussen praktijk en onderwijs te verkleinen’
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Entropal monteert 1.500 m2 vliesgevels
Entropal ontwerpt en realiseert maatwerk aluminium dak- en geveloplossingen. Aluminium producten zijn 
duurzaam en hebben een lange levensduur. Ook voldoen onze producten aan al uw eisen op het gebied van 
brandwerendheid, isolatie en geluidswering.

Voor Royal Steensma / Food Innovation Academy (FIA) heeft Entropal 1.500 m2 aan vliesgevel geleverd en 
gemonteerd en heeft ook de toegangsdeuren en nooddeuren geleverd.  

Aluminium is niet alleen prachtig product, maar is ook een bijzonder geschikt materiaal voor vliesgevels wegens 
haar onderhoudsarme eigenschappen en een lange levensduur. De Schüco FWS 50 profielen geven samen met 
Colorbel gevulde delen de luxe uitstraling aan het pand die de opdrachtgever voor ogen had. 

Aan de entreegevel en aan de luchtbrug hebben we dezelfde vliesgevel aangebracht zodat het pand een mooie en 
uniforme uitstraling krijgt. In de loopbrug hebben we doorvalveilig glas geplaatst en de niet-transparante delen 
voorzien van geëmailleerde beglazing, isolatie en binnenbeplating.

Projectmanager Bob vertelt: “De nieuwe vliesgevel van Royal Steensma is tegen bestaande bebouwing geplaatst. 
Zoals altijd geldt: meten is weten! Uit de inmetingen vooraf bleek een verschillende draaiing in de vloeren te 
zitten. Dit is opgelost door de gevel ruimer om het betoncasco heen te plaatsen.”

Omdat het een passief gebouw betreft is de gevel niet voorzien van een zonwering, ook zijn de ramen niet te 
openen. Om toch klimaatbeheersingsproblemen in onze steeds warmer wordende zomers te voorkomen heeft de 
opdrachtgever op advies van Entropal gekozen voor zonwerend glas. Dit glas laat 71% van het licht door en maar 
39% van de zonnestraling. Zo zorgen we ervoor dat het binnenklimaat ook in de zomer optimaal in te regelen is en 
comfortabel blijft.

Het IJscentrum voor 
ijsbereiders (FIA).
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SSNNEETTSSEELLAAAARR  CCoonnssttrruuccttiieevvee  IInnggeenniieeuurrss 
úw adviseur voor constructies in de bouw én in de industrie.

 Galileïlaan 36  |  6716 BP  EDE
 snetselaar.nl

Adviezen voor: kantoren/bedrijfshallen/appartementen/scholen/enz.

 V A C A T U R E S :     zie onze website

Van Eck Elektro | Industrieweg 25 | 4181 CA Waardenburg | 0418-65 13 14

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

Uitgebreide 
E-installatie uitgewerkt 

in bouwteam
 

Voor de panden van FIA en Royal Steensma heeft 
Van Eck Elektro uit Waardenburg een complete 
lichtbesturingsinstallatie gemaakt op basis van 

DALI- en KNX-protocollen. De verlichting van beide 
bouwdelen kan zelfs vanaf één centraal punt worden 
geregeld. Afhankelijk van de functies van de ruimtes 

is er aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling. 
Alle verlichting is energiezuinig LED. Van Eck heeft 

de plannen voor elektra, verlichting, databekabeling, 
brandmeldinstallatie en camera/beveiligingsinstal-
latie uitgewerkt in bouwteamverband. Mede omdat 
diverse zaken vooraf nog niet bekend waren, lag er 

geen uitgewerkt bestek, aldus projectleider Gerrit Jan 
van Zijl van Van Eck Elektro.

Extra eisen
Zowel in ontwerp als uitvoering moest Van Eck 

rekening houden met de food-omgeving, die extra 
eisen stelt aan bijvoorbeeld materialen en montage. 

Ook tellen de gebouwen een groot aantal 
verschillende functies met elk hun eigen eisen, zoals 

laboratoria, bakkerij, leslokalen en workshopsruimtes. 
Daarbij moest de nieuwe hal van Royal Steensma 

worden gerealiseerd tussen bestaande bouw, zonder 
het productieproces te verstoren.
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Het auditorium (FIA).

Opdrachtgever
Royal Steensma, Vlaardingen

Architect
Brand | BBA Architecten, Alblasserdam

Bouwdirectie
Onyx vastgoedstrategie BV, Utrecht

Constructeur
Ingenieursbureau Snetselaar, Ede

Hoofdaannemer
Van Mourik Bouw, Ophemert

E-installateur
Van Eck Elektro, Waardenburg

Aluminium kozijnen
Entropal, Geldermalsen 

Betonwerken
Augustinus BV, Ochten

Dakbedekking
Verhagen dakbedekking, Gameren

Systeemwanden + plafonds
MB-afbouw, Zaltbommel

Bouwprogramma
Nieuwbouw bedrijfshal & food 
innovation academy

Industriebouw • januari 2021 • 69

https://www.steensma.com
https://brandbba.nl
https://onyxvs.nl
http://www.vbj.nl
https://www.snetselaar.nl
https://mourikbouw.nl
https://www.eck.nl
https://www.entropal.nl
https://www.augustinusbv.nl
http://www.verhagendakbedekking.nl
http://www.mbafbouw.nl


Appartementen Spaarnelicht • Heemstede

‘Door elkaar de ruimte te 
geven wordt innovatie 
aangewakkerd’   
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Tekst: Daphne Doemges
Foto’s: Joost KeetIB

Dankzij het rijke metselwerk en 
het gebruik van hoogwaardige 
materialen hebben de woontorens 
een mooie, luxe uitstraling.
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Aan de rand van het Spaarne 
verrezen de afgelopen tijd 
twee woontorens met elk 31 
appartementen. Nieuwbouwproject 
Spaarnelicht in Heemstede was 
voor hoofdaannemer Slokker 
Bouwgroep vestiging Huizen een 
bijzondere klus met de nodige 
uitdagingen. Directeur Bob van den 
Mosselaar vertelt waarom.

Het was voor het bouwteam een behoorlijke opgave om

het gasloos bouwen alsnog in het plan te integreren

Appartementen Spaarnelicht • Heemstede
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“Elk project is voor ons bijzonder, maar 
het bouwen van 62 appartementen op 
deze locatie al helemaal. Het gaat 
immers om 62 appartementen in het 
hoge segment. Er is gekozen voor rijk 
metselwerk, hoogwaardige materialen, 
zeer ruime woningen, grote balkons tot 
wel 20 m2 en een volledig onder het 
maaiveld gerealiseerde parkeergarage. 
Dat vormde voor ons een uitdagend 
bouwproces!” 

Veilige bouwinrit
De totstandkoming van de woontorens 
was een complexe opgave. “Vooral de 
locatie zorgde voor de nodige uitdagin-
gen”, vertelt Van den Mosselaar. “Het 
bouwperceel ligt naast een operationeel 
ziekenhuis en een drukke verkeersader. 
Door een deel van de randweg te ver-
nauwen, ontstond een veilige bouwinrit. 
Daarnaast stonden we in nauw contact 
met het ziekenhuis en de gemeente 
Heemstede, waardoor we er samen voor 
konden zorgen dat de overlast tot een 
minimum is beperkt.” 

Er zijn twee woontorens herrezen 
met 62 appartementen in het 
hoge segment.

‘Ons geheim? 

Strak regisseren!’

Toekomstbestendig
In de periode dat het bouwteam de 
eerste processtappen maakte, werd 
vanuit overheidswege het gasloos 
bouwen geëist. “In het plan was er ten 
aanzien van de woningindelingen en het 
bouwbudget  geen rekening gehouden 
met deze eisen. Het bouwteam diende 
gedurende het proces dus een dergelijke 
ingrijpende wijziging te integreren in het 
ontwerp. Maar nu beschikken de 
bewoners van Spaarnelicht dan ook voor 
een toekomstbestendige installatie.”

Meerwaarde
Een andere uitdaging was van 
technische aard; de afmeting van de 
balkons met de daarbij behorende 
slanke achterliggende constructie. 

“Na een zorgvuldig opgezet werkplan 
zijn tijdens de uitvoering met militaire 
precisie diverse stalen liggers ingestort. 
Nadat de gevel gereed was, zijn de 
balkons over de stalen liggers 
geschoven. We hebben hier samen met 
onze partners een mooi stukje 
bouwtechniek laten zien. Dat is echt 
onze meerwaarde als bouwer.” De 
balkons hadden vervolgens ook weer 
raakvlakken met de gevel zelf. “Het 
zeer rijke metselwerk, waarbij veelal in 
cannelures werd gemetseld, bracht de 
metselaar in een lastig parket. Maar door 
elkaar de ruimte te geven, wordt 
innovatie aangewakkerd; door 
zelfgemaakte stelmallen en een 
optimalisatie in de maatvoering hebben 
wij gezamenlijk voor een werkbare 
situatie gezorgd.”
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Vooral de locatie zorgde voor 
de nodige uitdagingen.

Bijna geen opleverpunten
Eind december 2018 is begonnen met 
de realisatie. De oplevering volgde in 
november 2020. “Door de strak 
geregisseerde bouwcyclus, veertien 
dagen per laag van de beide torens, werd 
op de dag nauwkeurig de vlag van het 
hoogste punt gehesen. Bij de oplevering 

liepen we zelfs voor op schema en waren 
er nagenoeg geen opleverpunten meer. 
Het is voor ons een meer dan geslaagd 
project met een hoog ambitieniveau. 
Ons geheim? Strak regisseren! Dat het 
gelukt is zoals gepland, is tevens een 
groot compliment aan ons projectteam. 

We zijn trots hoe wij samen met alle 
partners dit proces hebben doorlopen. 
Het project Spaarnelicht heeft ons echt 
uitgedaagd om de visie van de 
ontwikkelaar en architect op een 
bouwkundig verantwoorde wijze te 
realiseren.”
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Digitaal inmeten 
brandwerende deuren
 

Met brandwerende deuren zitten de bewoners van 
appartementencomplex Spaarnelicht in Heemstede 
er veilig bij. BW Deuren uit Gendringen zorgde voor 
de levering, het digitaal inmeten, het bewerken en 
afhangen van de deuren.

BW Deuren was verantwoordelijk voor de buiten-
deuren en de binnendeuren van de algemene 
ruimtes. Eigenaar Bert Wassink: “De vlakke 
binnendeuren zijn opgebouwd uit deels vuren, deels 
hardhouten randen met een beplating van HDF. De 
buitendeuren zijn opgebouwd uit hardhouten randen 
met een Tricoya-beplating. Alle deuren hebben een 
FSC-keurmerk en een deel van de deuren is 
brandwerend; wel zo veilig!” 

Nul opleverpunten
Voor Wassink is dit het mooiste project waar hij in 
jaren een bijdrage aan heeft mogen leveren. “Alles 
was tot in de puntjes geregeld door de aannemer, 
zowel in het transport als in de heldere communicatie 
en de begeleidende uitvoering. Dat mag ook wel eens 
gezegd worden, vind ik. Zelf hebben we nul 
opleverpunten gehad, het verliep vlekkeloos.” 

Team-effort
De slogan van BW Deuren, ‘ontzorging door 
samenwerking’, is zeker van toepassing op dit project. 
“Het was een team-effort; zowel de deuren-
fabrikanten, onderneming voor het digitaal inmeten 
van de deuren, leverancier van het hang- en sluitwerk 
als de monteurs hebben weer keurig werk geleverd.”

 

 

 

            Vooral uw deuren…. 
 

 

 

 

 

                                                  WWW.BWDEUREN.NL 

BWD helpt u graag bij de volgende uitdagingen:

*(af) Montage van kozijnen, deuren, beslag, glas etc
*Binnen- en buitendeuren
*Binnen-en buitenkozijnen
*Inmeten en (af)montage

*HPL reperatie
*Glas, hang-en sluitwerk, beslag, drangers etc

*Interieurbouw, (maat)kasten en keukens, balie etc
*Advies

Geen woorden, maar deuren

Alberdingk Thijmstraat 5
7081 BB Gendringen
Tel: 0031 6 25314106

bert@bwdeuren.nl
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MEER INFORMATIE OVER INTAL ? 

GET CONNECTED!    0226 34 15 25    |    CONNECT@INTAL.NL    |    INTAL.NL

SAMEN SUCCES DOOR STERKE
SAMENWERKING
Doordat we vanaf het eerste ontwerp betrokken waren bij het project Spaarnelicht 
konden wij onze specifieke expertise inbrengen. Dat heeft mooie resultaten 
opgeleverd. 

Tijdens het project slaagden we er gezamenlijk met Slokker Bouwgroep ook nog eens 
in faalkosten te voorkomen en bouwkosten zo laag mogelijk te houden.  
 
Een mooi voorbeeld van een krachtige samenwerking. 

STIJLVOL SPAARNELICHT

Op Intal.nl lees je meer over 
onze manier van werken, 
onze aluminium raam-,
deur- en vliesgevelsystemen 
en kun je onze cases bekijken.

Ontdek wat wij te bieden 
hebben!

Appartementen Spaarnelicht • Heemstede
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Schoolvoorbeeld van goede samenwerking
 

De buitengevel is bepalend voor het aanzicht en de uitstraling van een gebouw. Bij appartementen 
Spaarnelicht in Heemstede werd gekozen voor aluminium kozijnen en vliesgevels; het werk van Intal.

“We hebben in opdracht van Slokker Bouwgroep alle aluminium kozijnen en vliesgevels geëngineerd, 
geleverd en gemonteerd”, vertelt Johan Andringa van Intal. “We zijn vanaf het eerste ontwerp betrokken 
bij het plan en konden zo onze specifieke expertise inbrengen. Bijvoorbeeld over de optimale verdeling in 
breedte en hoogte van de kozijnen. Ook dachten we mee over technische specificaties als brand- en 
geluidstoetsen en de normen rondom luchtdichtheid.”  
 
Circulair
Andringa vindt het project een schoolvoorbeeld van een goede samenwerking. “Door nauw met  Slokker 
Bouwgroep samen te werken, hebben we faalkosten weten te voorkomen en kregen we met z’n allen de 
bouwkosten zo laag mogelijk. Onze LEAN-werkwijze draagt daaraan bij; wij gaan altijd uit van zo weinig 
mogelijk verspilling. We verwerken uitsluitend gerecycled aluminium, waardoor we actief bijdragen aan een 
circulaire economie.” 

Feel connected
De planning verliep bij dit project vlekkeloos, vertelt Andringa. “We maken de gevelsluitingen. Op dat 
moment is de gevel pas dicht. Dat is een kritiek moment in de planning. Als wij niet presteren loopt de hele 
bouw vertraging op. Intal zoekt altijd de verbinding met klanten en partners in een project. Vanaf het 
ontwerp tot de nazorg. Omdat we onze eigen profielen maken, kunnen we ook bij dit soort grote projecten 
snel schakelen.

Het werk van Intal goed in beeld.
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FERROCEMENT - HOGESTERKTEBETON

microbeton, a Concrete Valley company | www.microbeton.nl | 0164274275 | info@microbeton.nl 

EXTREEM DUN & LICHT 
tot 70% lichter
tot 50% dunner

ONDERHOUDSARM

HOGESTERKTEBETON

KOMO-GECERTIFICEERD

Appartementen Spaarnelicht • Heemstede

Een treffend gedicht van Willemien 
Spook hangt in de entree.
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Ruime lichtgewicht balkons zorgden voor 
constructieve uitdaging
 

De ruime afmeting van de balkons van het appartementencomplex Spaarnelicht in Heemstede zorgden voor 
de nodige constructieve uitdagingen. microbeton wist in nauwe samenwerking met hoofdaannemer Slokker 
Bouwgroep Huizen en de hoofdconstructeur dioCon letterlijk en figuurlijk voor een passende oplossing te 
zorgen. 

microbeton, onderdeel van Concrete Valley uit Bergen op Zoom, leverde alle lichtgewicht balkons voor het 
project. De balkons zijn achteraf aan de gevel gemonteerd. “Tijdens de uitvoering zijn met precisie de stalen 
constructieve balken in de vloer ingestort. Nadat de gevel gereed was, zijn de balkons over de stalen balken 
geschoven. Alle werkzaamheden aan het balkon zelf konden op de begane grond plaatsvinden, zoals het 
monteren van de hekwerken en de metalen sierranden. Daarna ging het balkon in zijn geheel naar boven en 
werd het over de consoles geschoven”, vertelt directeur Leon Kolster. 
 
Snelle montage
Er werd voor deze werkwijze gekozen omdat de balkons op sommige plekken wel bijna drie meter diep zijn. 
“Dat zou met een traditionele bouwmethode constructief erg lastig worden.” De bijzondere werkwijze is niet 
standaard, maar heeft zeker voordelen. “Omdat we de elementen van ferrocement met een EPS-kern maken, 
kunnen ze tot wel zeventig procent lichter worden uitgevoerd dan bij traditioneel beton. Verder hoef je het 
balkon niet te onderstempelen, kan de kraaninzet lichter zijn en het werkt sneller. Tot slot is het mogelijk om 
de balkons als één van de laatste elementen in de bouw te plaatsen. Uiteindelijk zijn in een kort tijdsbestek 
van circa één maand 89 balkons geplaatst.” 

De flats zijn voorzien van 
grote balkons tot wel 20 m2.
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‘Door zelfgemaakte stelmallen en een optimalisatie in de 
maatvoering hebben wij gezamenlijk voor een werkbare 

situatie gezorgd’

Het project werd in 
november 2020 opgeleverd.
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Opdrachtgever
VOF Aan het Spaarne (Synchroon en 
Slokker Vastgoed), Utrecht

Architect
Groosman BV, Rotterdam

Constructeur
DioCON ingenieurs BV, Limmen

Hoofdaannemer
Slokker Bouwgroep, Huizen

Deuren
BW Deuren, Gendringen

Betonwerk
Microbeton, Bergen op Zoom

Aluminium vliesgevels
Intal BV, Opmeer

W-installateur
Steboma BV, Beverwijk

E-installateur
Giesbers Installatiegroep, Rotterdam

Bouwprogramma
Bouwen 2 woontorens met 62 
koopappartementen / parkeergarage 

Bouwperiode
November 2018 - oktober 2020

Bruto vloeroppervlakte
7.200 m2

Eveneens noemenswaardig is het 
zeer rijke metselwerk, waarbij veelal 
in cannelures werd gemetseld.

Industriebouw • januari 2021 • 81

https://synchroon.nl
https://synchroon.nl
https://www.groosman.com
https://diocon.nl
http://www.vbj.nl
https://slokker.com
http://www.bwdeuren.nl
https://www.microbeton.nl/nl/
https://www.intal.nl/nl-nl
https://www.steboma.nl
https://www.giesbers.com


AG Transport • Ede

HBE Circulaire Bouw realiseert

Het wordt zeker geen rechttoe 
rechtaan distributiecentrum; de 
rondingen en de vorm geven het 
pand een unieke uitstraling.
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Tekst: Desiree Scheid
Foto’s: HBE Circulaire Bouw
& Architectenbureau DBL

IB

circulair pand voor AG Transport
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“Geen rechttoe rechtaan distributiecentrum voor AG Transport in Ede, 

“De fundering is op diverse plekken 
voorzien van schuine kanten en diverse 
rondingen”, vertelt Beker. “Dat werkt 
door de gehele bouw verder door. Ook in 
de staalconstructies zitten veel 
rondingen. Maar ook gevelbeplatingen 
met extra walsingen om het gewenste 
beeld te kunnen creëren. En dakplaten 
waar heel veel maatwerk in gaat zitten. 
Er is niet één gevel die recht is, het 
bedrijfspand volgt namelijk de 
driehoekige vorm van het perceel.” 

Minimaal Excellent
“We zetten het gebouw volgens de 
BREEAM eisen neer. Excellent is een 
must, maar de ambitie is de certificering 
Outstanding. Tijdens het hele project 
blijven we kijken naar de mogelijkheden 
om te optimaliseren. Van extra 
duurzame aanpassingen in de inrichting 
van de bouwplaats tot aan progressies 
bij de verschillende gebouwbeheer-

Er is niet één gevel die recht is, het 
bedrijfspand volgt de driehoekige 
vorm van het perceel.

AG Transport • Ede

systemen die worden toegepast door 
onze installateurs. Met relatief weinig 
middelen toch extra credits en 
verbeteringen behalen.”

Binnen acht maanden klaar
De bouw van een distributiecentra duurt 
meestal een jaar. In oktober is HBE 
Circulaire Bouw gestart met een 
planning om zelfs al in mei klaar te 
zijn. Op dit moment ligt de fundering er 
helemaal in en staat de staalconstructie 
voor de helft. Zodra de dakbedekking 
gereed is, kunnen ze binnen verder met 
het storten van de ‘supervlak’ vloer en 
de afwerking.  “In een vroeg stadium 
vonden besprekingen met partijen 
plaats. We zijn alleen in zee gegaan met 
partners die dit bestek en die uitdagende 
planning aankunnen. En installateurs 
die al ervaring hebben in het bouwen 
volgens BREEAM, dat is een vereiste. Voor 
de duurzaamheid van het project maakt 

het dan ook nog uit dat partijen uit de 
regio komen.”

Efficiënt gebruik puin
“Het hele pand van AG Transport telt 
circa 30.000 m² en staat 120 cm boven 
maaiveld, zodat zij zo meteen geen 
laadkuil nodig hebben maar meteen 
kunnen aandokken. Daar is aardig wat 
puingranulaat voor nodig. En dat halen 
we dus gewoon uit Ede, van een 
sloopproject op slechts anderhalve 
kilometer afstand. Het daar vrijgekomen 
puin, naar verwachting 20.000 ton, wordt 
op locatie gebroken en rechtstreeks naar 
ons project gebracht. Anders zou het te 
koop worden aangeboden aan diverse 
partijen. En dan was de kans zeer groot 
dat het heel Nederland door zou gaan. 
Dit is dus een hartstikke efficiënte en 
duurzame kans die we hebben aange-
pakt.”

maar een BREEAM Excellent pand met rondingen op een bijzonder 
perceel.”  Aan het woord is Denny Beker, projectleider en mede-eigenaar 
van hoofdaannemer HBE Circulaire Bouw. 
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HBE Circulaire Bouw: 
Hét bouwbedrijf voor uw 
BREEAM, Circulaire en 

zeer duurzame projecten!

Uw ambitie is onze opdracht

Ottostraat 11 | 6716 BG Ede | 0318-510107

HBE Circulaire 
Bouw B.V. is in 

2020 ontstaan als 
nevenonderneming 

van HBE Bouw.

Duurzaam en circulair
Duurzaam en circulair zijn twee belangrijke pijlers 
van HBE Circulaire Bouw. BREEAM sluit hier naadloos 
op aan, omdat deze beoordelingsmethode gericht is 
op duurzaamheid in de breedste zin. Hiermee wordt 
tegelijkertijd het gebruik van circulaire principes en 
materialen gestimuleerd.
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‘De kavel was een 
ware uitdaging’

 

Geen enkele moeilijkheid uit de weg gaan. Dat is het 
motto van Architectenbureau DBL Lunteren. Bij het 
distributiecentrum van AG Transport komt dat goed 

uit. “De kavel was een ware uitdaging, nergens rechte 
zijden tegenover elkaar,” zegt projectleider Gerard 

van Garderen. Samen met hun architect zocht hij naar 
mogelijkheden een goed ontwerp te realiseren. 

“Alle wensen en eisen van de opdrachtgever zijn 
verwerkt in het plan, daar zijn ook de leveranciers 

bij betrokken”, gaat van Garderen verder. “Nadat we 
eerst nog gefronste wenkbrauwen zagen, hebben we 

nu een enthousiast bouwteam. Voor stellingbouw 
is het heel belangrijk dat er straks een super strakke 
vloer ligt. Bij een vierkante hal is dat makkelijk, maar 

dit pand is eerder een driehoek. Dat is dus wel een 
extra uitdaging voor de vloerenlegger. En dat lukt niet 

met reguliere beschikbare machines. Dus bedenken 
we samen andere oplossingen.”

Ontzorgen
De laatste tien jaar is Architectenbureau DBL 

Lunteren zich naast woningbouw steeds meer op 
utiliteitsbouw gaan richten.  “Daar zijn we best groot 

in geworden omdat we onze klantenkring 
ondersteunen en ontzorgen. Ze waarderen het dat 

we niet alleen bezig zijn met het ontwerp en een leuk 
gebouw neerzetten. Zo hebben we aandacht voor 

logistieke vraagstukken. En lopen we niet weg 
voordat de klant de sleutel overhandigd krijgt en de 

gebruikers in het pand zijn.” 

DBL, het onbereikbare bereikt!

OOK ONTZORGD WORDEN
IN UW BOUWPROCES?

HIERVOOR BENT U
BIJ ONS AAN HET

JUISTE ADRES
www.dbl-lunteren.nl  -  info@dbl-lunteren.nl

AG Transport • Ede
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Opdrachtgever
AG Transport, Ede

Architect
Architectenbureau DBL, Lunteren

Hoofdaannemer
HBE Circulaire Bouw, Ede

Dakbeekking
Kamil Dak, Tilburg

Gevelbekleding
Falk Bouwsystemen, Ede

Dakplaten
HBD Montage, Ede

Staalconstructie
Staalbouw Cluistra BV, Renswoude 

Infra
Loonbedrijf Geurtsen, Ederveen

Bouwprogramma
Bouwen distributiecentrum AG 
Transport te Ede

Bouwperiode
Oktober 2020 – juni 2021

Bruto vloeroppervlakte
Circa 30.000 m2

‘Het hele pand van AG Transport telt circa 30.000 m2’

Het pand staat 120 cm boven maaiveld, 
zodat er geen laadkuil nodig is en 
vrachtwagens meteen kunnen aandokken.
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Plan Kop Weespertrekvaart • Amsterdam

Collectief bouwen,  

Het appartementencomplex 
is gebouwd in het opnieuw 
ingerichte gebied rondom de 
vroegere Bijlmerbajes.
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Tekst: Heidi Peters
Foto’s: Vink BouwIB

wonen en werken 
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In opdracht van CPO Vereniging Kop Weespertrekvaart Blok C5 bouwde Vink Bouw uit Nieuwkoop in het 
opnieuw ingerichte gebied rondom de vroegere Bijlmerbajes een appartementengebouw met 32 verschillende 
appartementen, een ondergrondse stallingsgarage en op de begane grond vier commerciële ruimtes.

Vink Bouw heeft al aardig wat ervaring 
opgedaan in het werken met dergelijke 
collectieven. “Het is anders, omdat het 
gros van de mensen toch leek is als het 
gaat om bouwtechniek”, vertelt 
projectleider Lars Kremer. “Maar over 
het algemeen, en ook hier, wordt er wel 
een bouwkundig adviseur in de hand 
genomen.” 

Veelzijdige gevel
In dit complex zijn geen twee 
appartementen gelijk. Afgezien van een 
aantal bouwkundige restricties waren 
de bewoners vrij in de keuze voor een 
indeling. De architect maakte vervolgens 
voor de aannemer de basisplattegrond. 
Voor de gevel koos Marc Koehler 
Architecten voor diversiteit. In deze 
gevel, die aan de voorzijde al is 

In de bijzondere gevel zijn hout, stenen, 
gelijmde steenstrips en gevelstuc verwerkt.

Plan Kop Weespertrekvaart • Amsterdam

opgedeeld in twee verschillende korrels, 
licht en donker, zijn hout, stenen, 
gelijmde steenstrips en gevelstuc 
verwerkt. “De gevel heeft veel energie 
gekost, maar het eindresultaat mag er 
zeker zijn. Ook mooi en bijzonder is de 
keuze voor duurzame houten kozijnen. 
In een gebouw van een dergelijke 
omvang zie je dat bijna niet meer. De 
buitenkozijnen zijn van accoya hout. 
Omdat de appartementen overkragende 
balkons hebben, zijn de kozijnen in de 
fabriek voorzien van glas en afgelakt en 
vervolgens verpakt in folie op de bouw 
geleverd.”  

Zuinig met energie en water
Op het appartementencomplex is door 
De Dakdokters een polderdak 
gerealiseerd. Op het dak wordt het 

regenwater opgevangen en vast-
gehouden, om het riool te ontlasten. 
De afvoer naar het riool is afgesloten en 
wanneer de buffering op niveau is, gaat 
er een seintje naar deze kleppen en gaan 
ze alsnog open en kan het water 
gecontroleerd worden afgevoerd. Het 
water wordt ook gebruikt om de 
geïntegreerde plantenbakken op de 
balkons en in de gevel automatisch van 
water te voorzien. Het pand is uitgerust 
met een WKO en onder het pand zijn 
bodemlussen aangebracht. Met de 
warmte die daarmee wordt opgehaald, 
worden de woningen verwarmd. In 
combinatie met de PV-panelen, WTW-
units en het polderdak heeft het gasloze 
gebouw een lage EPC-waarde van 0,11.
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VOOR DUURZAME HOUTEN KOZIJNEN.

Schouwersweg 104 • 4451 HT Heinkenszand • www.demol.nl

Accoyahout kan de 
warmte aan
 

“Prachtig, dat er voor zo’n groot project voor 
duurzaam hout is gekozen.” Marco Traas is 
directeur van Timmerfabriek De Mol BV uit het 
Zeeuwse Heinkenszand. De Mol leverde in opdracht 
van Vink Bouw BV alle binnen- en buitenkozijnen voor 
het appartementencomplex aan de Kop 
Weespertrekvaart in Amsterdam. 

“We werken nu al een jaar of tien samen. Voor het 
appartementencomplex zijn alle buitenkozijnen 
uitgevoerd in de houtsoort Accoya. We hebben ze in 
onze fabriek afgelakt en van glas voorzien. De 
binnenkozijnen, zowel ramen als deuren, zijn 
voorzien in de houtsoort meranti. Accoya is in dit 
geval de beste keuze omdat de kozijnen buiten zwart 
zijn afgelakt. In de zomer wordt dat extreem warm 
en Accoya kan daartegen. We hebben voor Accoya de 
beste aflakverfsoort gekozen om er de gevraagde 
garantie op te kunnen geven. Mooi dat er in zo’n 
groot project uiteindelijk voor duurzaam hout is 
gekozen. Het is een natuurlijke en herbruikbare 
grondstof. En dat is toch waar we met z’n allen 
naartoe willen. En moeten.”
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Plan Kop Weespertrekvaart • Amsterdam

Tankval 23  I  2408 ZC Alphen aan den Rijn  I  0172 - 431 081  I  info@bouwcenter-goedhart.nl

VAN PROFESSIONAL TOT PROFESSIONAL

Dakpannen  I  Gevelstenen  I  Hout en plaatmateriaal  I  Isolatie  I  Kalkzandsteen  I  Vloeren

Partners in het bouwproces
 

Bouwcenter Goedhart in Alphen aan den Rijn is één van de 18 vestigingen van familiebedrijf Goedhart. Als 
franchisenemer van Intergamma exploiteert Goedhart 17 bouwmarkten van de formules GAMMA en KARWEI. 
Met Bouwcenter is Goedhart al ruim 100 jaar actief in de bouwmaterialen en is zij een partner voor bouw-
bedrijven in onder andere bouwmaterialen, ijzerwaren, hout- en plaatmateriaal en mortels. 

“Voor het appartementencomplex aan de Kop Weespertrekvaart leverden wij aan Vink Bouw onder andere 
gevelstenen, steenstrippen, vleermuis- en huismussenstenen, mortels, kalkzandsteen, isolatieplaten en prefab 
kelderwanden”, aldus Willem Geerlof van Bouwcenter Goedhart. “We werken al lang samen met Vink Bouw en 
naast het leveren van bouwmaterialen, worden we ook betrokken bij de voorbereiding van de bouwwerken en 
mogen hierin adviseren, waardoor wij partners worden in het bouwproces.”
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Opdrachtgever
Vereniging Kop Weespertrekvaart

Architect
Marc Koehler Architecten, Amsterdam

Constructeur
Pieters Bouwtechniek BV, Amsterdam

Hoofdaannemer
Vink Bouw, Nieuwkoop

E-installateur
KSO installaties BV, Papendrecht

S-en W-installateur
Loodgieters- en verwarmingsbedrijf 
Van Wijngaarden, Alphen aan den Rijn

Levering materialen
Bouwcenter Goedhart, Alphen aan den 
Rijn 

Binnen-en buitenkozijnen
Timmerfabriek de Mol, Heinkenszand

Polderdak
De Dakdokters, Amsterdam

Bouwprogramma
Bouwen appartementen / bedrijfsunits 
/ parkeergarage en fietstenstalling

Bouwperiode
Juni 2019 - november 2020

Bruto vloeroppervlakte
3.200 m2 

Geen twee appartementen zijn hetzelfde; de 
bewoners waren vrij in de keuze voor een indeling.
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DC Bleizo • Bleiswijk

DC Bleizo wordt ongetwijfeld 
een blikvanger langs de A12.
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Tekst: Jan Smit
Foto’s: Cordeel NederlandIB

Distributiecentrum met 
cachet 
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Op het Bleizo Business Park, het nieuwe bedrijventerrein op de grens van Zoetermeer en Lansingerland, bouwt 
Cordeel Nederland in opdracht van Impact Vastgoed momenteel DC Bleizo. Een markant gebouw. Dit in totaal 
liefst 49.000 m2 grote distributiecentrum is niet alleen fors, twee parelmoerkleurige banen over de volle lengte 
van de donkere voor- en achtergevel zorgen voor extra cachet.

De bouw is nog in volle 
gang, oplevering staat 
gepland in juli 2021.

DC Bleizo • Bleiswijk

Opdrachtgever
Impact Vastgoed, Rotterdam

Architect
Palazzo Architects, Duiven

Hoofdaannemer
Cordeel Nederland, Zwijndrecht

Infra
Rvb Infra, Harderwijk

Bouwprogramma
Bouwen hoogwaardig en duurzaam 
distributiecentrum 

Bouwperiode
Juli 2020 – tweede kwartaal 2021

Bruto vloeroppervlakte
Circa 49.000 m2
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Dat laatste is ook voor de bouwers een 
leuke bijkomstigheid, vertelt Bastiaan 
van Dijk, projectleider namens Cordeel. 
“Het is altijd fijn wanneer je, als je straks 
achterom kijkt, denkt: Het mag er zijn.”
Ook automobilisten en treinreizigers 
kunnen dat straks met eigen ogen 
ervaren. Het Bleizo Business Park ligt 
vlakbij de A12, de verbindingswegen 
N209 en N470 en het nieuwe station 
Lansingerland-Zoetermeer. En ideale 
locatie dus voor een distributiecentrum.

Hoogspanningskabels over de 
bouwkavel
De bouw van het pand is in juli 
begonnen en wordt naar verwachting 
juli 2021 opgeleverd. De staalconstructie 
staat inmiddels voor de helft. 
Momenteel wordt hard gewerkt aan de 
gevels en de daken. Dit behelst onder 
meer de aanleg van de prefab betonnen 
plint. Die loopt ook door in de banen op 
de gevels. Dat is vanwege de bochten in 
de banen best een lastige klus, aldus Van 
Dijk. “Maar we hebben een fabriek 
gevonden die dat goed in de vingers 
heeft.” Ook de hoogspanningskabels die 
over de bouwkavel lopen, vormden een 
uitdaging. “Om voldoende afstand te 
bewaren, hebben we het pand aan één 
kant iets moeten afschuinen. En ook 
tijdens de werkzaamheden hebben we 
vanwege de hoge veiligheidseisen 
voortdurend met de netbeheerder 
overlegd. Best een bijzondere ervaring.”

Niet alleen distributiecentra
Nieuw was de bouw van een distributie-
centrum voor Van Dijk overigens niet. De 
projectleider was bijvoorbeeld tevens be-
trokken bij de bouw van de laatste fase 
van het XXL-DC van Coolblue in Tilburg. 
Distributie-
centra vormen slechts één loot aan de 
stam van Cordeel Nederland. De 
onderneming bouwt bijna alles en is 
onder meer actief in de industrie en 
petrochemie, kantoor- en woningbouw, 
civiele en waterbouwkundige werken, 

‘Om voldoende afstand te bewaren, hebben we het pand aan één 
kant iets moeten afschuinen.’

zorg, sport en onderwijs. 
Grote variatie in projecten
Aan de Boompjes in Rotterdam bouwt 
Cordeel momenteel bijvoorbeeld twee 
prominente woontorens van 70 en 100 
meter hoog en in Wassenaar heeft de 
aannemer een monumentaal 
vrouwenhuis tot luxe 
appartementen getransformeerd. In 

Alblasserdam realiseerde Cordeel voor 
scheepsbouwer Oceanco onlangs een 
geheel ander project: De renovatie en 
optopping van een productiehal voor 
luxe jachten. Eveneens leverde de 
bouwer onlangs een sportcomplex met 
zwembad op in Hellevoetsluis. Die grote 
variatie maakt Cordeel een aantrekke-
lijke werkgever, vindt Van Dijk.

De staalconstructie staat 
inmiddels voor de helft.
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DC Bleizo • Bleiswijk

Er is gekozen voor 
een cementgebonden 
fundering
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Totaalpakket voor de 
buiteninrichting
 

Van het grond- en graafwerk en de riolering tot de 
fundering en het asfalt; in acht weken tijd heeft RvB 
Infra uit Harderwijk er deze zomer voor gezorgd dat 
de bouw van het DC Bleizo schoon, stevig en direct 
van start kon. 

“Een ideaal concept,” schetst Rutger Roseboom, hoofd 
projecten bij deze infrabouwer. “Vaak loop je elkaar in 
de weg, nu kon Cordeel, de hoofdaannemer en tevens 
onze opdrachtgever, meteen aan de slag.” 

Samenwerking RvB Infra
RvB Infra, onderdeel van de RvB Groep, biedt een 
totaalpakket voor de gehele buiteninrichting van 
bouwprojecten, zowel boven- als ondergronds. “We 
ontzorgen, we doen alles rondom het pand. Voor 
de aannemer is dat erg handig; die heeft maar één 
aanspreekpunt.” RvB Infra werkt daarbij nauw samen 
met zusteronderneming RvB Engineering, die is 
gespecialiseerd in het bedenken en ontwerpen van 
oplossingen voor infravraagstukken. Specialiteit van 
de infrabouwer; de verharding van zwaarbelaste en 
zettingsarme ondergronden. Vaak worden die 
gefundeerd met repac/menggranulaat. 

Cementgebonden fundering
RvB geeft de voorkeur aan een cementgebonden 
fundering. Roseboom legt uit waarom: “Je maakt 
een soort plaat. Gaat de grond zetten, dan blijft die 
plaat in takt. De betonvloer kan er zo bovenop.” Ook 
in Bleiswijk is gekozen voor een cementgebonden 
fundering. Dat is geen toeval. RvB heeft dit concept 
onder andere reeds eerder toegepast bij de bouw 
van het XXL-DC van Coolblue in Tilburg. Ook van dit 
project was Cordeel de hoofdaannemer. 

VARIOGATE.COM

WWW.VARIOGATE.COM
   Haagh Protection BV, NL

Info@haagh-protection.com
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Esdal College • Emmen

De nieuwbouw omvat in 
totaal circa 3.890 m2 bvo.
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Tekst: Frank Thooft
Foto’s: Hesco BouwIB

Hesco Bouw realiseert 
Esdal College Emmen   

Industriebouw • januari 2021 • 101



Op de plek waar vroeger Theater de Muzeval stond, heeft Hesco Bouw in opdracht van de stichting Esdal College 
een compleet nieuwe school gebouwd, midden in Emmen. De school maakt onderdeel uit van een campus 
waar meerdere scholen bij zijn betrokken. Een leuk detail: Ook in de nieuwe school is weer een klein theater 
gerealiseerd, met 114 zitplaatsen.

Anton Brinkman, hoofd productie bij 
Hesco Bouw, kijkt tevreden terug op 
deze opdracht. Hij vertelt: “We doen heel 
veel scholen. Daar zijn we bekend mee 
geworden. De opdracht werd gegeven in 
juni 2019, en de bouw startte in 
september 2019. Begin december 2020 
hebben we de opdracht voltooid. In de 
kerstvakantie wordt de school ingericht, 
zodat de leerlingen meteen aan het 
begin van 2021 de school kunnen 
betrekken.”

Eén grote vrije ruimte
Het was een uitdaging om de enorme 
theatervloer op de eerste verdieping zó 
te maken dat er in de onderliggende 
praktijkkeuken geen kolommen zouden 

In de kerstvakantie werd de school ingericht, zodat de 

leerlingen aan het begin van 2021 kunnen beginnen

Esdal College • Emmen

hoeven komen te staan. “En dat is ook 
gelukt. De leerlingen hebben nu één 
grote vrije ruimte in de praktijkkeuken, 
en dat werkt voor hen veel prettiger. We 
hebben dat kunnen realiseren doordat 
we de overspanning van de verdiepings-
vloer met twee zware stalen liggers 
van 16 meter lang, elk 800 mm hoog, 
hebben kunnen borgen. Dat was voor 
ons echt een ingewikkelde klus, die we 
mooi geklaard hebben. Bovendien is alle 
techniek onzichtbaar in het ontwerp 
weggewerkt.” 

Het Vakcollege
Emmen is de locatie waar Het 
Vakcollege is gevestigd. Daar wordt 
beroepsgericht vmbo aangeboden, in de 

profielen Dienstverlening en Producten 
(D&P), Horeca, Bakkerij en Recreatie 
(HBR) en Mobiliteit & Transport (M&T). 
De school beschikt over locaties in 
Emmen, Borger, Klazienaveen en 
Oosterhesselen. Het complete 
onderwijsaanbod van het Esdal College 
bestaat uit vmbo, mavo, havo, atheneum 
en gymnasium. De nieuwbouw omvat 
circa 3.890 m2 bvo.

Een ervaren en duurzame bouwer
Hesco Bouw is een ervaren en duurzame bouwer uit Stadskanaal. Hesco Bouw is actief voor de overheid met sport- 
en onderwijsgebouwen en kindercentra, het midden- en kleinbedrijf, zorginstanties en voor corporaties. Daarnaast 
is Hesco Bouw een vooraanstaande speler in de woningbouw, bijvoorbeeld in nieuwbouw van appartementen, villa’s, 
rij- en hoekwoningen. Het bedrijf is ook actief in het aardbevingsschadeherstel en het heeft een eigen 
onderhoudsafdeling en calamiteitendienst. Hesco Bouw bouwt regionaal en lokaal en slim met BIM en werkt volgens 
de gecertificeerde ISO 9001/14001 en VCA systemen.
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Tijdens de bouw mocht de 
naastgelegen school niet 
worden gehinderd.

Bezoekers kunnen zich melden 
bij de splinternieuwe receptie.
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Alle richtingen, waaronder vmbo 
Mobiliteit & Transport, hebben 
splinternieuwe voorzieningen gekregen.

WWW.TASCHESTAALBOUW.NL Tel. 0546 - 44 90 10

S T A L E N        T R A P P E N

WWW.TASCHESTAALBOUW.NL Tel. 0546 - 44 90 10
WWW.TASCHESTAALBOUW.NL  Tel. 0546 - 44 90 10

S T A L E NN       R A P P E N
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Lastige klus in Emmen  
geklaard
 

Midden in Emmen, op de plek waar tot voor kort 
Theater Muzeval stond, wordt in opdracht van Hesco 
Bouw het Esdal College gebouwd. Een lastige klus 
voor grond-, riool- en straatwerkspecialist Gebr. 
Lambers uit Emmen, want de naastgelegen school 
mocht niet gehinderd worden tijdens het werk.

“Maar het is gelukt”, zegt Ronald Gooijer, die samen 
met zijn vrouw Monique Gooijer-Lambers de derde 
generatie is die dit familiebedrijf uit 1962 leidt. “We 
hebben alles op tijd kunnen opleveren.”

Extra eisen
Met zes man heeft Gooijer tweeënhalve maand lang 
de buitenriolering aangelegd en daarna de 
bestrating rondom het gebouw gelegd. “Zo’n 
zesduizend m2. We hebben daarvoor de gebakken 
dikformaten kunnen hergebruiken. Extra uitdaging 
was om de fietsenstalling van de 
naastgelegen school in twee fasen af te breken en te 
vernieuwen, zonder al te veel overlast voor de 
schoolkinderen. Maar ook dat is gelukt.”
 

Installaties op maat
 

Pranger-Rosier heeft voor het Esdal College in Emmen 
het installatiewerk verzorgd. Bijzonderheid hierbij 
was dat er zowel een grootkeuken als een 
autowerkplaats, een theaterzaal en practica lokalen 
waren, die elk hun specifieke installaties nodig 
hadden. 

De inrichting voor licht en geluid van de theaterzaal 
is rechtstreeks geleverd door een leverancier van de 
school. Pranger-Rosier heeft er met zes monteurs aan 
gewerkt in de periode februari 2020 tot en met 
november 2020. Daarnaast is zijn er ook 
gemiddeld zes monteurs van onderaannemers
 werkzaam geweest vanaf het moment dat het 
gebouw wind- en waterdicht was.

Scholing
Pranger-Rosier bestaat uit drie divisies: Utiliteit 
(gebouwgebonden installaties, elektrotechnisch en 
werktuigkundig), Woningbouw en Service. Het bedrijf 
schoolt de medewerkers door vaktechnische 
opleidingen en monteursdagen aan te bieden. Tevens 
is Pranger-Rosier mede initiatiefnemer van Takomst 
yn Tûke Technyk. Hier worden zij-instromers in acht 
weken geschoold op het gebied van basis 
W-Installatietechniek en basis Elektrotechniek.
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Opdrachtgever
Gemeente Emmen

Scholengemeenschap / Stichting Esdal 
College, Emmen

Bouwmanagement
ICS Adviseurs BV, Zwolle

Architect
De Architectenwerkgroep Tilburg (DAT), 
Tilburg

Installatietechnisch adviseur
Sijperda-Hardy Adviesbureau, IJlst

Constructeur
Lievense Ingenieursbureau, Eindhoven

Hoofdaannemer
Hesco Bouw, Stadskanaal

Installateur
Pranger-Rosier Installaties BV, Dokkum

Infra
Gebr. Lambers BV, Emmen

Staalconstructie
Tasche Staalbouw, Albergen

Bouwprogramma
Bouwen school t.b.v. het Esdal 
College op voormalige locatie theater 
De Muzeval 

Bouwperiode
Oktober 2019 - november 2020

Bruto vloeroppervlakte
3.900 m2

In de praktijkkeuken staan geen 
kolommen waardoor er sprake is van 
één grote vrije ruimte.

De school beschikt over een klein 
theater met 114 zitplaatsen.
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DC LIS Logistics BV • Almere

Vooruitstrevend  
bouwtoezicht bij nieuwbouw 

voor LIS Logistics 
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Tekst: Ton van de Laar
Foto’s: Hercuton / Remco RuimtebouwIB

Het nieuwe distributiecentrum 
omvat 34.365 m2 bvo, waarvan 
19.000 m2 gehuurd gaat 
worden door LIS Logistics BV.
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‘Dankzij deze aanpak kom je bij de eindoplevering 

nauwelijks nog opleverpunten tegen’

Naar verwachting wordt het nieuwe 
distributiecentrum aan het eind van het 
eerste kwartaal van 2021 opgeleverd.
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Bouwcombinatie Hercuton/Remco Ruimtebouw realiseert op Bedrijvenpark Stichtsekant in Almere een nieuw, 
hoogwaardig distributiecentrum met 34.365 m2 bvo. 19.000 m2 daarvan gaan gehuurd worden door LIS Logistics 
BV. Kim van der Togt, commercieel manager bij het Cluster Bedrijfshuisvesting van Janssen de Jong Groep, 
waartoe Hercuton en Remco Ruimtebouw behoren, vertelt over de totstandkoming.

“Enkele jaren geleden benaderde LIS 
Logistics ons om mee te denken over 
nieuwbouw. LIS had een terrein op het 
oog. Dat bood echter weinig 
mogelijkheden voor uitbreiding. Wij 
hebben voorgesteld om een grotere 
ontwikkeling op hetzelfde bedrijven- 
terrein te realiseren, waarvan LIS dan 
een gedeelte zou gaan huren. Zo gezegd, 
zo gedaan. Het was een heel traject, dat 
we samen hebben afgelegd.” 

Kwaliteitsborging
Het pand heeft een staalconstructie met 
een vrije hoogte in het magazijn van 
12,20 meter. Het wordt een 
duurzaam distributiecentrum, met 
het label BREEAM Good. Niet uniek in 
Nederland, maar de vooruitstrevende 
manier van toezicht op de bouw is zeker 
bijzonder te noemen. In 2022 wordt in 

Het pand heeft een staalconstructie met een 
vrije hoogte in het magazijn van 12,20 meter.

fasen de Wet kwaliteitsborging voor de 
bouw (Wkb) van kracht. Het toezicht op 
de bouw wordt in deze wet anders 
geregeld; onafhankelijke 
kwaliteitsborgers volgen het bouwproces 
met controles in zowel de ontwerp- als 
in de uitvoeringsfase. Vooruitlopend op 
de invoering van de Wkb voert 
bouwcombinatie Hercuton/Remco 
Ruimtebouw de bouw van het 
distributiecentrum al volgens deze wet 
uit. Van der Togt legt uit waarom. 
“Werken volgens de Wkb heeft voor ons 
vele voordelen. Iedere fase van de bouw 
die afgerond is, wordt direct 
gecontroleerd en ook gecertificeerd. 
Eigenlijk ben je vanaf dag één al bezig 
met de oplevering. Zo weet je dat alles 
in orde is op het moment dat je aan 
de volgende fase begint. Later, bij de 
eindoplevering, kom je nauwelijks nog 

opleverpunten tegen. Dat is fijn voor ons, 
voor de eindgebruiker, maar ook voor de 
nieuwe eigenaar.”

Positieve ervaringen
“In 2016 realiseerden we het eerste 
project volgens de Wkb en inmiddels zijn 
er al velen gevolgd. We hebben heel 
positieve ervaringen met deze aanpak, 
vandaar dat deze bij onze grotere 
projecten standaard procedure is.” De 
kwaliteitsborging wordt uitgevoerd door 
Seconed BV uit Breda. Naar verwachting 
wordt het nieuwe distributiecentrum 
aan het eind van het eerste kwartaal van 
2021 definitief opgeleverd. “Dan hopen 
we wel een feestje te kunnen vieren”, 
besluit Van der Togt. “Bij het slaan van de 
eerste paal viel dat in het water vanwege 
corona.”
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Dak- en gevelbekleding

info@damuprojecten.nl   
www.damuprojecten.nlEmail: info@damuprojecten.nl

Website: www.damuprojecten.nl
Telefoon: 0416-561918

Kwaliteit op 
topsnelheid

Damu Projecten BV uit Waspik kan lezen en 
schrijven met Hercuton, waarvoor het regelmatig 
projecten uitvoert. Bij de bouw van het nieuwe DC 

voor LIS Logistics kwam dat van pas. Directeur-
eigenaar Raymond Schmitz legt uit waarom. 

“Er lag een zeer strakke planning voor. We hebben 
meerdere malen om de tafel gezeten om die strak te 

krijgen. In korte tijd moeten we een grote 
hoeveelheid dakplaten en sandwich gevelpanelen 
leveren en monteren. Kwaliteit leveren is en blijft 

daarbij ons uitgangspunt. Om dat ondanks het hoge 
bouwtempo waar te maken, zijn een goede 

verstandhouding en optimale communicatie 
essentieel. Dan helpt het dat je elkaar goed kent.”

Mooi op schema 
Damu Projecten levert en monteert voor het project 
32.000 m2 stalen dakplaten en 6.500 m2 sandwich 
gevelpanelen in diverse uitvoeringen. Ook levert en 

monteert Damu Projecten licht doorlatende panelen 
en binnenwanden. “De eerste fase van het project is 
goed verlopen en voor de tweede liggen we mooi op 

schema.”

Het wordt een duurzaam distributiecentrum, 
met het label BREEAM Good.

Industriebouw • januari 2021 • 112

https://damuprojecten.nl


rvbgroep.nl        088 - 78 68 590

UW BUSINESS

DE BESTE
BASIS VOOR

Ontwikkelingspartners
LIS Logistics BV, Almere

Hercuton, Nieuwkuijk

Hoofdaannemer Design & Build
Bouwcombinatie Hercuton / Remco 
Ruimtebouw, Nieuwkuijk

TIS kwaliteitscontrole
Seconed BV, Breda

Heiwerk
Lodewikus Beton BV, Oosterhout

Fundatie
Aannemersbedrijf Augustinus BV, 
Ochten

Staalconstructie
IQstaal BV, Deventer

Grondwerk en straatwerk
RvB Infra BV, Harderwijk

E-installatie
Van den Pol Elektrotechniek BV, 
Montfoort

Stalen dakplaten en sandwich 
gevels
Damu Projecten BV, Waspik

Bouwprogramma
Distributiecentrum met 
bedrijfsruimten en kantoren 

Bouwperiode
Augustus 2020 – maart 2021

Bruto vloeroppervlakte
34.365 m2

‘We hebben samen een heel traject afgelegd’

Industriebouw • januari 2021 • 113

https://www.lis-logistics.nl
http://www.hercuton.nl
http://www.hercuton.nl
http://www.remco.nl
http://www.remco.nl
http://www.seconed.nl
http://www.vbj.nl
https://www.lodewikus.nl
https://www.augustinusbv.nl
https://www.iqstaal.nl
https://www.rvbgroep.nl
https://www.vandenpol.com
https://damuprojecten.nl


Magazijnruimte Plant Trend • Aalsmeer

Fase 1 uitbreiding    
Plant Trend in Aalsmeer 

is een feit 
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Tekst: Astrid Berkhout
Foto’s: Remco RuimtebouwIB

Het gebouw is geheel in de 
kleuren van de huisstijl van 
Plant Trend.
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Plant Trend B.V. is een toonaangevend groothandelsbedrijf dat is gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren 
van plantarrangementen. Het bedrijf groeide op de bestaande locatie aan de Legmeerdijk in Aalsmeer uit zijn 
jasje. Er was met name behoefte aan meer opslagcapaciteit. Om die reden heeft Remco Ruimtebouw ter plekke 
fase 1 van een nieuwe uitbreiding gerealiseerd.

“De bouwbegeleider die onze 
opdrachtgever in de hand heeft 
genomen, is een oud-directeur van 
Remco Ruimtebouw”, vertelt 
projectleider Arne van Harten. “Vandaar 
dat hij ons voor dit project wist te 
vinden. We hebben ook het ontwerp en 
het vergunningentraject voor onze 
rekening genomen. In dit geval is het 
grondwerk en bouwrijp maken niet door 
ons gedaan, maar door een andere partij. 
Net als wij werkten zij rechtstreeks 
voor de opdrachtgever, evenals de e- en 
w-installateurs. Er was een heel strakke 
deadline, omdat Plant Trend de 
nieuwbouw al in oktober in gebruik 
wilde nemen met het oog op de 
productie richting de drukke 
kerstperiode. Samen met de 
opdrachtgever en de nevenaannemers 
hebben we de planning dan ook van 
begin tot eind in een LEAN-sessie tot in 
detail uitgewerkt.”

Een typisch Remco project
“Er stond een kas van circa 1.700 m2 
op de plek waar de uitbreiding moest 
komen. Die is eerst gesloopt, waarna 
het nieuwe pand tegen het bestaande 
gebouw is aangebouwd. In april is het 
heiwerk van start gegaan. We 
hebben gebruik gemaakt van het unieke 
bouwsysteem waar Remco Ruimtebouw 
naam mee heeft gemaakt; ideaal om 
razendsnel mee te bouwen en grote vrije 
overspanningen te overbruggen. Het gaat 
om een stalen hoofddraagconstructie 
met de kenmerkende samengelaste, 
trapezevormige spanten. Daarop zijn 
lange koudgewalste profielen 
aangebracht. Vervolgens is er 
gevelbekleding tegenaan gezet in de 
vorm van isolatiespandekens met 

Samen met de opdrachtgever en de nevenaannemers

is de planning van begin tot eind tot in detail uitgewerkt

Er zijn voldoende laaddocks waar de 
vrachtwagens aan kunnen leggen.

daarop een enkelvoudige staalplaat. 
Maar sandwichpanelen als dak- en 
gevelbekleding zijn natuurlijk ook 
gewoon mogelijk met ons bouwsysteem.” 

Magazijnruimte Plant Trend • Aalsmeer

kleurstelling in de
huisstijl
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Twee fasen
Het nieuwe bedrijfspand omvat een magazijnruimte van 5.631 
m2 - met aan de ene kant vijf laaddocks en aan de andere kant 
vijf transportdeuren - en een verdiepingsvloer van 540 m2, met 
daaronder een opstelling voor afvalcontainers en een 
toiletgroep. “Het gebouw is geheel in de kleuren van de huisstijl 
van Plant Trend; grijze wanden met deuren in de kenmerkende 
paarse kleur. In het oorspronkelijke plan was een pand met 
vier kappen voorzien, daar hebben we er nu twee van 
neergezet. De fundering hiervoor is reeds aangebracht. We 
hopen dat we in 2021 ook fase 2 van de uitbreiding mogen 
neerzetten. Het is natuurlijk toch het leukst als je het hele 
werk mag realiseren.”

‘s Gravendamseweg 38a 
2215 TD Voorhout 

0252- 52 68 61
info@vankampenbouwbedrijf.nl 
www.vankampenbouwbedrijf.nl

RESTAURATIE • RENOVATIE • ONDERHOUd
NIEUWBOUW • INSTALLATIE
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‘We hebben hier een 
leuk stukje werk 
kunnen realiseren’
 

“Een hal bouwen van a tot z kan Remco Ruimtebouw 
heel goed zelf. Maar als er iets specifieks moet 
gebeuren - van timmer- tot metselwerk - dan kloppen 
ze al snel bij ons aan”, vertelt Hans van Teijlingen van 
Van Kampen Bouwbedrijf.

Van Kampen Bouwbedrijf, opgericht in 1975, houdt 
zich van oudsher bezig met de restauratie en 
renovatie van oude markante gebouwen. “In die zin 
is de magazijnruimte van Plant Trend een vreemde 
eend in de bijt, onze werkzaamheden hier zijn een 
stuk eenvoudiger dan we gewend zijn”, vervolgt Van 
Teijlingen. “We hebben twee tussenwanden gemaakt, 
evenals houten deurkozijnen met deuren. Daarnaast 
hebben we een toiletgroep geplaatst. De 
samenwerking met Remco Ruimtebouw is zoals altijd 
prima verlopen, waardoor we weer een leuk stukje 
werk hebben kunnen realiseren. Twee jonge knapen 
hebben de klus voor hun rekening genomen. Wij 
hebben het geluk dat de jongere generatie graag bij 
ons komt werken, dankzij ons brede dienstenpakket 
vormen we voor hen de perfecte leerschool.” 
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voestalpine Sadef nv
+32 51 261 269
sadef.bouw@voestalpine.com

De specialist voor optimale stalen systeemoplossingen

» Tussenvloeren
» Dakgordingen en
   wandregels

» Modulaire bouw
» Onderconstructies     
   zonnepanelen

Dankzij de uitstekende samenwerking 
is de strakke planning gerealiseerd.
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‘We zijn continu op zoek naar nieuwe markten’
 

voestalpine Sadef produceert koudgevormde stalen profielen. Voor de staalconstructie van het nieuwe 
bedrijfspand van Plant Trend vervaardigde en leverde voestalpine Sadef de dakgordingen en wandregels, die 
vervolgens vakkundig werden gemonteerd door Remco Ruimtebouw. 

Met meer dan 70 jaar ervaring in koudprofileren, 35 walslijnen op de productiesite in Gits (België) en een 
eigen ingenieursbureau is voestalpine Sadef dé partij om in te schakelen als je stalen profielen nodig hebt. 
“We produceren meer dan 200 kilometer per dag”, vertelt Ben van Seventer. “Wereldwijd leveren we 
systeemoplossingen voor alle mogelijke constructieve toepassingen, in allerlei verschillende sectoren. We 
zijn continu op zoek naar nieuwe markten.”
 
Alles op maat
“We hebben geen standaard producten op voorraad. Voor ieder project wordt alles speciaal op maat 
berekend, getekend, uitgewerkt, geproduceerd en uiteindelijk toegeleverd op de bouwplaats. We zijn dan 
ook geen productiefabriek waar je zomaar een profiel bestelt, het is een complete dienst die wij leveren. 
Daar onderscheiden we ons ook mee. In de loop der tijd hebben we een grote, loyale klantenkring 
opgebouwd. Met Remco Ruimtebouw werken we inmiddels al meer dan 30 jaar tot volle tevredenheid 
samen.”

BIM project
Bij Plant Trend gaat het om meer dan 4.000m dakgordingen en circa 1.300m wandregels. Door de 
toenemende vraag naar digitale gegevensuitwisseling is de stap gemaakt om via BIM te communiceren. 
“Dit was een van de eerste projecten waarbij we gebruik hebben gemaakt van BIM. Dat is heel goed 
bevallen. De kans op fouten wordt aanzienlijk gereduceerd. Daarnaast is het fijn dat alle informatie - 
inclusief alle elementen met hoeveelheden, materiaal en afwerkingen - toegankelijk blijft voor de klant. 
Dat is ontzettend handig bij bijvoorbeeld schades of uitbreiding in een later stadium.”
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Opdrachtgevers zien Insulation Solutions steeds 
vaker als het ‘kenniscentrum’ op het gebied
van thermische, akoestische en brandveilige 
isolatie voor de utiliteitsbouw, industrie
en scheepsbouw. Een groot compliment,
waarvoor we ons dagelijks blijven inzetten.

Door een uitgekiende logistiek en eigen productie 
kunnen wij snel en meestal direct uit voorraad 
leveren tegen competitieve prijzen.

www.insulationsolutions.nl

Insulation Solutions B.V.
Minosstraat 40 Postbus 5003 - 5004 EA Tilburg
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Glaswollen spandekens als isolatie
Het isoleren van bedrijfspanden moet je aan de expert overlaten. Insulation Solutions uit Tilburg is hierin 
gespecialiseerd en leverde Clecon spandekens voor de nieuwe magazijnruimte van Plant Trend. Deze zijn 
specifiek ontwikkeld voor toepassing in prefab metalen bedrijfsgebouwen als deze.

“We zijn al jaren een trotse partner van Remco Ruimtebouw”, vertelt Jacques de Kort, sales director 
Insulation Solutions. “De hal waar wij in zitten, is zelfs door hen gebouwd. De Clecon spandekens die we 
hebben geleverd voor Plant Trend passen perfect bij het systeem dat zij van oudsher gebruiken. Ze zijn 
opgebouwd uit glaswolvezels en hebben een hoge isolatiewaarde. In dit geval zijn ze voorzien van een witte 
afwerklaag, dus het ziet er ook nog eens heel mooi uit. Dat zo een licht reflecterende binnenschil ontstaat, is 
een bijkomend voordeel. Verder zit er behoorlijk veel staal in het pand. Zeker als er machines in de hal staan 
die lawaai produceren, is dat voor de mensen die er werken geen pretje. Ook om die reden is deze 
kouddak-isolatiemethode een goede oplossing; de spandekens absorberen namelijk het geluid. Het 
materiaal dat wij maken, valt bovendien in de hoogste brandklasse, A2.”

Producent én adviseur
Insulation Solutions is meer dan alleen een maatwerk producent. “We hebben een sterke adviserende rol. 
Met behulp van het rekenprogramma Trisco kunnen we precies berekenen aangeven hoe je bepaalde RC-
waarden kunt realiseren.”  
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Opdrachtgever
Plant Trend, Aalsmeer

Architect
Remco Ruimtebouw, Nieuwkuijk

Hoofdaannemer
Remco Ruimtebouw, Nieuwkuijk

Afbouwwerkzaamheden
Van Kampen Bouwbedrijf, Voorhout

Isolatie dak en wand
Insulation Solutions BV, Tilburg

Dakgordingen en Wandregels
voestalpine Sadef nv, Gits (België)

Dockequipment
Stertil BV, Kootstertille

Verdiepingsvloeren
Olbecon BV, Lochem

Bouwprogramma
Opslagruimte 

Bouwperiode
April 2020 - december 2020

Bruto vloeroppervlakte
5.600 m2 plus verdieping van 540 m2

‘In het oorspronkelijke plan was een pand met vier kappen 
voorzien, daar hebben we er nu twee van neergezet’

Het nieuwe pand is tegen het 
bestaande gebouw aangebouwd.
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Bedrijfspand StudioSign • Maurik

Het nieuwe onderkomen 
is gevestigd op een 
nieuwbouwlocatie op 
bedrijventerrein Doejenburg II.
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Tekst: Henk Wind
Foto’s: StudioSignIB

StudioSign ontwerpt en 
bouwt in eigen beheer   
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StudioSign bouwt in Maurik een nieuw bedrijfspand dat optimaal is afgestemd op de bedrijfsprocessen. Vanuit 
de opgebouwde deskundigheid als interieurdesigners besloot StudioSign het pand zelf te ontwerpen en ook de 
bouwbegeleiding in eigen hand te houden.

StudioSign is gevestigd in Rijswijk (GLD) 
en zocht in de nabije omgeving een 
nieuw onderkomen. De keuze daarvoor 
viel op een nieuwbouwlocatie op 
bedrijventerrein Doejenburg II in Maurik. 
Als interieurdesigner kent StudioSign 
de binnenkant van gebouwen en is het 
gewend om 3D ontwerpen te maken. 

StudioSign investeerde in hoogwaardige materialen, qua

duurzaamheid, levensduur en prestatie

Het oorspronkelijke ontwerp van StudioSign.

Bedrijfspand StudioSign • Maurik

Ook maakt het bedrijf geregeld deel 
uit van bouwteams. Het verzamelde zo 
veel bouwkennis en bouwde een groot 
netwerk op.  

Schetsontwerp in 3D
“Van daaruit hebben we besloten om 
ons pand zelf te ontwerpen. We hebben 

een schetsontwerp in 3D gemaakt en 
dat vervolgens door bouwadviesbureau 
Moesbergen bouwkundig laten 
uitwerken, zodat het voldoet aan alle 
eisen”, vertelt Stefan Mast, mede-
eigenaar van StudioSign. “Het bood ons 
de mogelijkheid om onze eigen 
bedrijfsprocessen zo optimaal mogelijk 

Multifunctioneel pand met hoge duurzaamheidsambitie
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Moesbergen zorgt voor 
soepel proces

 

De bouwkundige uitwerking en begeleiding van 
de nieuwbouw voor StudioSign was in handen van 

Bouwadviesbureau Moesbergen uit Tiel. Het bureau 
nam het ontwerp van StudioSign als uitgangspunt 

en zorgde voor de aanvraag van de omgevings-
vergunning. 

Grote aanpassingen waren daarvoor niet nodig. 
Enkele kleine aanpassingen maakten het 
constructief of bouwkundig soms net wat 

gemakkelijker haalbaar, vertelt directeur-eigenaar 
Roelof van Zoelen van Bouwadviesbureau 

Moesbergen. Aandachtspunt was vooral het vele 
glas in de voorgevel. “Je wilt niet dat daar direct 

constructie of installatie achter zichtbaar is.” 
Moesbergen hielp StudioSign ook met de selectie 
van (onder)aannemers. “Tevens beoordeelden we 

offertes en gaven we daarbij aandachtspunten aan.”

Zo soepel mogelijk
Bouwadviesbureau Moesbergen begint meestal al 

een stap eerder in het proces door zelf een ontwerp 
te maken op basis van Programma van Eisen en de 
beoogde kavel. “Maar we zijn daar flexibel in. We 
willen aanhaken op de specifieke wensen van de 
klant. Waar het om gaat is dat het hele proces zo 

soepel mogelijk verloopt.”

in het ontwerp te implementeren. We hebben er een 
multifunctioneel pand van gemaakt, met deuren aan alle 
kanten, zodat niemand last heeft van een ander.” 

Glasgevel op zuid
“Omdat we veel werken met kleuren, hebben we er voor 
gekozen om de voorgevel uit te voeren met 80 % glas. Dat is 
wel de zuidgevel en daarmee halen we dus veel warmte 
binnen.” De oplossing daarvoor is gevonden via een relatie die 
energiezuinige airco’s kon leveren. “We hebben namelijk wel 
een hoge duurzaamheidsambitie. Het pand heeft label A++ 
gekregen. De warmte halen we bij de buurman. Dat is een 
interieurbouwer die zijn eigen houtzaagsel en houtafval 
verwerkt in een hoogwaardige biomassacentrale, met een zeer 
efficiënte en schone verbranding. Hij heeft zo veel 
energie over dat hij ons en een ander buurpand van warmte 
kan voorzien.”

Multifunctioneel pand met hoge duurzaamheidsambitie   
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Bedrijfspand StudioSign • Maurik

Doejenburg 15 | 4024 HE Eck en Wiel | T: +31 344 69 28 03 | info@vanessenbv.com

Van Essen BV is een familiebedrijf met meer dan veertig jaar kennis en ervaring

Hoogwaardige 
sandwichpanelen

Het pand voor StudioSign is een hal met een 
staalconstructie en een gevel van 

sandwichpanelen. Bouwer van de hal is 
Constructie-, Bouw en Onderhoudsbedrijf Van Essen 

bv, dat op hetzelfde industriepark Doejenburg is 
gevestigd. De bedrijven kenden elkaar en Van Essen 
maakte een offerte op basis van het bouwkundige 

ontwerp van Moesbergen bouwadviesbureau. 

De staalconstructie heeft Van Essen in de eigen 
werkplaats geproduceerd en vervolgens laten 

coaten, vertelt directeur eigenaar Marjon van Essen. 
Vervolgens zijn de staalprofielen in het werk met 
boutverbindingen gemonteerd. StudioSign wilde 

aan de onderzijde van het stalen dak graag zo min 
mogelijk schroeven zien van isolatie en 

dakbedekking. De oplossing daarvoor heeft Van 
Essen gevonden in toepassing van X-dek 

sandwichpanelen van Kingspan. Ook voor de 
gevel heeft Van Essen hoogwaardige panelen van 
Kingspan gebruikt. Deze QuadCore gevelpanelen 

past het bedrijf geregeld toe vanwege de hoge 
isolatiewaarde bij een relatief beperkte dikte. Zo is 
de gevel goed geïsoleerd en luchtdicht en draagt 

deze bij aan de duurzaamheid van het pand.
Paul Oostveen

M 06 55 53 42 55

Provincialeweg 2  •  4021 CK  Maurik  
oostveenelektrotechniek@gmail.com

‘We spelen in op de 
wensen van de klant’

Elektra, databekabeling, camerasysteem en 
alarminstallatie in het nieuwe pand van StudioSign 
zijn aangelegd door Oostveen Elektrotechniek. De 

gehele installatie is in nauw overleg met Stefan 
Mast van StudioSign ontworpen. Mast maakte zelf 

ook het gehele verlichtingsplan en besprak zijn 
ideeën voor de overige installaties met Paul 

Oostveen. 

“Oostveen Elektrotechniek is een jong en flexibel 
bedrijf dat inspeelt op de wensen van de klant”, 

zegt Oostveen. Het pand heeft een gevel van 
sandwichpanelen met aan de binnenzijde een witte 
kleur. In de werkplaats is het elektra uitgevoerd als 

opbouw. “We werken vanuit de kabelgoten naar 
beneden met wit leidingwerk en wit 

schakelmateriaal, zodat de kleur mooi opgaat in 
de wand.” Oostveen Elektrotechniek is gevestigd in 

Maurik en werkt voornamelijk in De Betuwe. 
Oostveen kreeg het werk bij StudioSign via zijn 

relatienetwerk. “Mond op mond reclame is voor ons 
de belangrijkste manier om werk te verkrijgen.”
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Opdrachtgever
StudioSign, Rijswijk

Architect
StudioSign, Rijswijk

Hoofdaannemer
StudioSign, Rijswijk

Bouwadvies
Moesbergen Bouwadviesbureau, Tiel

E-installateur
Oostveen Elektrotechniek, Maurik

Sandwichpanelen
Constructie-, Bouw en Onderhouds-
bedrijf Van Essen BV, Eck en Wiel

Bouwprogramma
Bedrijfsruimte voor StudioSign

Bouwperiode
Augustus 2020 - december 2020

Bruto vloeroppervlakte
700 m2

Hoogwaardige materialen
StudioSign investeerde in hoogwaardige 
materialen, qua duurzaamheid, 
levensduur en prestatie. Zo zijn voor 
de gevel Kingspan QuadCore-panelen 
gebruikt en is het dak voorzien van een 
witte pvc-dakbedekking. Deze 
dakbedekking heeft een lange 
levensduur, maar de witte kleur is ook 
gunstig voor de opbrengst van de 

PV-panelen op het dak. 

Eigen netwerk
Nadat Moesbergen bouwadviesbureau 
een calculatie had gemaakt, schakelde 
StudioSign voor de bouw diverse partijen 
in uit het eigen netwerk, waarbij het de 
afstemming tussen de partijen zelf in 
handen hield. Ondanks de tijd die dat 
kostte, is Stefan Mast zeer tevreden over 

het verloop. “Het is enorm fijn bouwen 
als je bekende partijen uit je eigen 
netwerk inschakelt. Iedereen is trots op 
dit werk en wil er samen iets moois van 
maken. StudioSign is zeer tevreden over 
alle betrokken partijen.”

Opvallend is de voorgevel, die is voor 
80% uitgevoerd in glas.
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Bedrijfspand van de Velde • Yerseke

Het pand combineert een chique 
en sfeervol ontwerp met een 
uitgekiende praktische indeling.
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Tekst: Bert Vooijs
Foto’s: Aannemingsbedrijf FraanjeIB

Fraanje bouwt in Yerseke   
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Bedrijfspand van de Velde • Yerseke

Opdrachtgever
Van de Velde Installatiegroep, Yerseke

Architect
Architecten Alliantie, Goes

Hoofdconstructeur
Faktor Civil Engineering, Middelburg

Hoofdaannemer
Aannemingsbedrijf Fraanje, ‘s Heer 
Arendskerke

Brandpreventie
Murre - De Visser, Middelburg

Installateur
Van de Velde Installatiegroep, Yerseke

Dak-en wandbeplating
Cladding Partners, Oosterhout

Aluminiumkozijnen & vliesgevels
Group Ceyssens, Heusden-Zolder (B)

Staalconstructie
Buchinhoren BV, Moerdijk

Heiwerk
Heibedrijf van Dam, Ottoland

Bouwprogramma
Nieuwbouw kantoor, kantine, 
productieruimte en magazijn onder 
één dak voor totaalinstallateur 

Bouwperiode
Juli 2020 - maart 2021

Bruto vloeroppervlakte
Circa 3.500 m2
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Een nieuw onderkomen bouwen voor en in opdracht van een van je 
meest gewaardeerde bouwpartners. Dat is vreemd, maar ook wel erg 
leuk. Het Zeeuwse aannemingsbedrijf Fraanje realiseert een kantoor 
annex productieruimte en magazijn voor (en met) de Van de Velde 
Installatiegroep in Yerseke.

Het project werd eerst in de markt gezet 
en Fraanje kwam als aannemer uit de 
bus, vertelt projectleider Marijn 
Gabriëlse. “We hadden al aan het begin 
van het jaar willen beginnen, maar 
corona gooide roet in het eten. 
Medewerkers van Van de Velde hebben 
veel klantcontacten. Dat moest eerst 
goed geregeld worden. In mei bereikten 
we overeenstemming en op 3 juli ging de 

Met een begane grond van 1.300 
m2, een eerste verdieping van 
900 m2 en een tweede verdieping 
van 1.300 m2 is er meer dan 
genoeg ruimte.

‘Je werkt samen aan iets 

dat voor hen straks een 

soort thuis is’

eerste paal de grond in.” In december 
leverde Fraanje het magazijn op de 
begane grond op. “Totaaloplevering 
verwachten we eind februari, begin 
maart 2021 te kunnen doen.” 

Klaar voor de toekomst 
Vanaf dat moment zit het hele 
installatiebedrijf Van de Velde onder één 
dak. In het gebouw komen ook 

kantoorruimte, een kantine en een 
productieruimte waar onder meer prefab 
installatiebouwdelen worden gemaakt. 
Met een begane grond van 1.300 m2, een 
eerste verdieping – kleiner door een vide 
– van 900 m2 en een tweede verdieping 
van 1.300 m2 heeft Van de Velde dan 
genoeg ruimte ter beschikking. “Mocht 
in de toekomst het kantoor op de tweede 
verdieping te klein worden, dan kan het 
worden uitgebreid op de eerste 
verdieping. Hiermee is nu al rekening 
gehouden.” 

Chique, sfeervol en uitgekiend 
praktisch 
Overigens is het kantoor in meer 
opzichten klaar voor de toekomst. “De 
isolatiewaarden liggen ruim boven de 
huidige norm. Van de Velde was graag 
bereid te investeren om het pand 
toekomstklaar te maken in termen van 
comfort, duurzaamheid en 
houdbaarheid.” Gabriëlse vindt het een 
mooi pand. “Het combineert een chique 
en sfeervol ontwerp met een uitgekiende 
praktische indeling.” Natuurlijk is het 
bijzonder om te bouwen in opdracht van 
een bekende bouwpartner of – andersom 
– samen te bouwen met de toekomstige 
eigenaar en gebruikers van het pand. 
Volgens Gabriëlse is het vooral leuk: “Je 
kent die mensen en weet wat ze kunnen, 
bovendien werk je samen aan iets dat 
voor hen straks een soort thuis is.” 

Een stap verder
Met ongeveer 200 medewerkers is 
aannemingsbedrijf Fraanje een van de 
grotere bouwers in de regio. “We zijn 
een familiebedrijf en bestaan al zo’n 100 
jaar.” Het werkgebied beperkt zich veelal 
tot Zuidwest-Nederland, maar: “Voor 
vaste relaties gaan we met genoegen een 
stap verder!”
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Bedrijfspand van de Velde • Yerseke

A TRADITION
OF INNOVATIVE
DESIGN
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Foto: Studio Vercammen - Project: Facq Merelbeke
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Driedubbel zonwerend glas
 

Als project sales manager bij Group Ceyssens uit het Belgisch-Limburgse Heusden-Zolder is Fabrizio Briganti 
nauw betrokken bij het bouwproject van Van de Velde Installatiegroep in Yerseke. 

“Opnieuw een aangename samenwerking met Fraanje”, noemt hij het. Voor het kantoorgedeelte produceert, 
levert en plaatst Ceyssens lange bandramen met een minimum aan aluminiumstijlen om een zeer strak 
geheel te creëren. De verticale profielen zijn vervangen door onderling structureel verlijmde kitvoegen. “Het 
driedubbele glas heeft een isolatiewaarde van 0,6 W/m2 K (Ug). “Dat is ruim binnen de huidige normen. Ook 
in andere duurzaamheidsopzichten zal het gebouw  voldoen aan de eisen.” 
 
Op het gelijkvloers werd traditionele HR++ beglazing in enkele alu-puien geplaatst. Het glas aan de 
zongeörienteerde gevels is zonwerend van het type LTA/ZTA 60/28. De overige gevels werden voorzien in 
‘helder driedubbel glas’. In totaal plaatste Group Ceyssens ongeveer 450 vierkante meter overwegend 
structurele beglazing. “In de loop van januari werken we de laatste opleveringspunten weg.” De uitdaging, 
aldus Briganti, lag in Yerseke vooral in het gewicht van de ruiten. “Meer dan 170 kilo per ruit. Die moesten van 
binnenuit geplaatst worden. Dat gebeurde met onze eigen kraan: ongeveer honderd ruiten per verdieping.”

Group Ceyssens verzorgt als bedrijf nagenoeg alles wat met beglazing te maken heeft. “Productie, levering 
en montage van kozijnen en ruiten voor binnen en buiten. Daarnaast hebben we een eigen 
aluminiumafdeling. ”Group Ceyssens spreidt haar activiteiten niet enkel over de Benelux maar over 
meerdere werelddelen en dit met betrekking tot de high-end projecten. Het is een bloeiend familiebedrijf 
met 150 gemotiveerde medewerkers die samen een omzet genereren van 25 tot 30 miljoen euro per jaar.” 

Foto: Group Ceyssens, Marc Sourbon - Project: Show house Group Ceyssens
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Kwaliteit is onze basis

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

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

Bedrijfspand van de Velde • Yerseke

Het pand is geheel 
toekomstbestendig gemaakt.
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‘Totaaloplevering verwachten we eind februari, begin 
maart 2021 te kunnen doen’

Het magazijn op de begane grond 
is al in december opgeleverd.

Industriebouw • januari 2021 • 135



Bedrijfspand van de Velde • Yerseke

Gespoten coating beschermt staalconstructie 
een uur lang bij brand
 

In het nieuwe pand van Van de Velde Installatiegroep verzorgde Murre - de Visser Brandpreventie uit 
Middelburg de brandwerende coating op de staalconstructie, in opdracht van Aannemingsbedrijf Fraanje. 
Het spuitwerk heeft een belangrijke functie, want het beschermt de constructie een vol uur lang in geval van 
brand, aldus Evert Jan Akershoek, hoofd bedrijfsbureau bij Murre - de Visser.   

“Op die manier is er genoeg tijd om alle aanwezigen te evacueren en kunnen de brandweer en andere 
hulpdiensten werken zonder instortingsgevaar.” Vaak zit er al een grondlaag op de staalconstructie. “Wij 
spuiten daar een aantal lagen coating overheen. De beschermende en verkoelende werking van de coating 
voorkomt dat de constructie bezwijkt.” 
 
Vlak en strak spuitwerk
Akershoek vindt het interieur van het pand ‘een mooie combinatie van staal met houten liggers’. Murre-de 
Visser staat bekend om vlak en strak spuitwerk. Dat versterkt de kwaliteit van het zichtwerk. “Om dezelfde 
reden zijn ook wat profielen aangepast. Dat heeft weer invloed op ons werk, omdat ieder profiel een eigen 
benadering nodig heeft om die zestig minuten instandhouding te halen.” Het werk in Yerseke moest binnen 
korte tijd gedaan worden: “Dat lukte dankzij goede interactie en communicatie. De constructie is beschermd 
tot een kritieke staaltemperatuur van 575 graden Celsius. De coating voorkomt dat die temperatuur binnen 
het uur wordt gehaald.” 

Spuitwerk
Naast coatingspuitwerk op staal- en betonconstructies verzorgt Murre - de Visser ook brandwerende 
doorvoeringen, wanden en plafonds. Niet alleen in bedrijfspanden, maar bijvoorbeeld ook in scholen, tunnels 
en verkeerstorens. “Onze directeur is een veelgevraagd expert op het gebied van brandpreventie. Regelmatig 
denkt hij mee met leveranciers, brandweer en andere instellingen over diverse brandgerelateerde 
vraagstukken.” 

Twee bedrijfsonderdelen
Murre - de Visser bestaat uit twee bedrijfsonderdelen: Brandpreventie en het grotere Afbouwsystemen. 
De hoofdmoot van het werk wordt uitgevoerd in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant, maar de circa 
honderd medewerkers (inclusief inleners) komen door de hele Benelux, zelfs tot in Frankrijk als de klant dat 
vraagt.
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} www.murre-devisser.nl

Wij houden brand 
graag buiten

Murre - de Visser Brandpreventie heeft jarenlange 
kennis en ervaring op het gebied van bouwkundige
brandpreventie.

Onze expertises zijn:
 Leveren en aanbrengen brandwerende
   bekleding of spuitwerk op constructies.
 Monteren van brandwerende wanden en   
   plafonds.
 Brandwerend afdichten van installatiedoorvoeringen
   in brandscheidingen incl. logboek.

De brandwerende coating op de 
staalconstructie beschermt deze een 
vol uur lang in geval van brand.
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Hotel van der Valk • Schiphol

De veertien verdiepingen 
tellende logiestoren wordt 
een ware blikvanger.
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Tekst: Alet Roesink
Foto’s: Pleijsier Bouw
& ©egbertdeboer.com
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Traditioneel versus modern
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Hotel van der Valk op Schiphol ondergaat een metamorfose. Pleijsier Bouw uit Genemuiden nam de opdracht 
voor deze vernieuwbouw aan. Het eindresultaat wordt begin 2022 verwacht; een hypermodern en sfeervol hotel 
met in de nieuwbouw 260 extra kamers en één van de belangrijkste congreslocaties van de regio Amsterdam.

Een deel van de nieuwe kamers ligt in de 
veertien verdiepingen tellende 
logiestoren, die een ware blikvanger zal 
zijn en van waaruit men een 
majestueus uitzicht zal hebben. De 
combinatie van enerzijds het creëren 
van nieuwe hotelkamers en anderzijds 

Hotel van der Valk • Schiphol

‘Voor elk bouwdeel is het bouwsysteem uitgezocht, dat 

het beste past bij de functie van de ruimte’

het uitbreiden van het zalencomplex en 
restaurant met meer en grotere ruimten 
en zelfs een feestzaal, vergt de nodige 
aandacht in de voorbereidingsfase. 
Pleijsier Bouw werd uitgenodigd om mee 
te denken bij de uitvoering en 
prijsvorming en vormde samen met 

architect P.A.M. Teunissen en 
constructeur Faas & van Iterson het 
bouwteam voor deze uitdaging. 

Voor elk bouwdeel een bouwsysteem
Dit is het derde project dat Pleijsier Bouw 
uitvoert voor dezelfde opdrachtgever; 

Hotel van der Valk Schiphol 
wordt omgetoverd tot een 
hypermodern, sfeervol complex.
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‘Deze vernieuwbouw vergt de nodige aandacht 
in de voorbereidingsfase’

eerder rondde het bedrijf al de 
nieuwbouw van Van der Valk Oostzaan 
en Van der Valk Zuid-As af. Steven van 
der Sloot legt uit dat dit project qua 
bouwsysteem eigenlijk vrij traditioneel 
is, maar wel veel verschillende 
onderdelen bevat. Zo zijn de volgende 
disciplines erin verweven; natte 
gietbouw, tunnels van de logiestoren en 
kamers, staalconstructie met 
kanaalplaatvloeren, prefab kolommen 
met vierzijdig ondersteunde 
breedplaatvloeren op kolomkoppen, 
maar ook staalconstructies met dak- en 
gevelbeplatingen en zelfs TT vloeren. 
Voor elk bouwdeel is het bouwsysteem 

uitgezocht, dat het beste past bij de 
functie van de ruimte.  

Koud/warmgevels
Er wordt op twee plekken tegen het 
bestaande hotel aan gebouwd op. Daarbij 
is ongeveer één vierde van de bestaande 
hotelkamers gesloopt en worden het 
zalencomplex en het restaurant 
vergroot naast het bestaande deel. Een 
apart concept in dit project zijn de koud/
warmgevels in de logiestoren. In feite is 
het één kozijn van begane grond tot dak. 
Het lijkt één geheel, maar in 
werkelijkheid zijn het afwisselend 
warme delen met doorzichtglas die 

grenzen aan de hotelkamers en koude, 
blinde delen met een kleurcoating. 

Toekomstbestendig bouwen
“De meest in het oog springende 
wijzigingen sinds de start zijn het terras 
nabij de entree, welke vergroot wordt, en 
de entreetrap die anders wordt 
uitgevoerd van voorheen gepland. Het 
vergroten van het terras is een wijziging 
die in deze tijden van corona is 
ontworpen. Goede ontwikkelingen, want 
zo bouw je toekomstbestendig.” 

Er wordt op twee plekken tegen 
het bestaande hotel aan gebouwd.
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Hotel van der Valk • Schiphol

SAMEN ANDERS BOUWEN 
DAT IS ONZE KRACHT

pleijsierbouw.nl
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Slopen naast de 
ontbijtzaal

 

Voordat de bouw kan beginnen, moest weg wat in 
de weg stond. Dat regelde V. van Meurs Grond- en 
Sloopwerken uit Aarlanderveen, gecertificeerd en 

gespecialiseerd in het uitvoeren en coördineren van 
grond- en sloopwerkzaamheden van gebouwen, 

bruggen, viaducten etc. 

“Wij scheiden en bewerken afvalstromen zoveel 
mogelijk op een duurzame manier, met 

(hoogwaardig) hergebruik als uitgangspunt. Zo ook 
hier; de puinachtige materialen worden voor 

hergebruik opgeslagen en fijngebroken”, vertelt 
Vincent van Meurs. “Om trillingen te verminderen, 
maakten we eerst een doorbraak van drie kamers 

breed naar beneden op zo’n tien meter afstand van 
het restaurant. De gasten vinden het immers niet 
prettig als we daar bij wijze van spreken om zeven 
uur in de ochtend sloopwerkzaamheden uitvoeren. 

Daarom werkten we in tijdzones.” 

Modern machinepark
In week zeven van het nieuwe jaar worden nog de 
luifel en entree verwijderd. Van Meurs heeft een 

uitgebreid en modern machinepark, waaronder een 
eigen hoogwerker en vier dertigtonners.
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Hotel van der Valk • Schiphol

Het gebouw krijgt een ruw 
ogende gevel, die is opgebouwd 
uit betonbreuksteen.
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Dat zit als gegoten
 

Van wapening tot aan het storten van beton, het complete betonwerk van de vernieuwbouw van Van der 
Valk Schiphol wordt uitgevoerd door Van Muijen Betonbouw uit Obdam.  

In het hoofdgebouw worden in het werk gestorte wanden in combinatie met prefab betonnen kolommen 
met verdiepingsvloeren van breedplaat en kanaalplaat toegepast. De dakvloer van het hoofdgebouw wordt 
uitgevoerd met TT liggers die een overspanning hebben van 22,5 m1. In het logiesgebouw worden de 
wanden en vloeren vanaf de begane grond compleet met tunnelbekisting in één keer afgestort. Bijzonder is 
de combinatie met prefab betonnen kernen en trappenhuizen. Ton Muurman: “Onze specialiteit is het 
ontzorgen van de opdrachtgever, het compleet leveren van wapening, beton, breedplaat- en 
kanaalplaatvloeren inclusief de bekistingen. Wij voeren onze werkzaamheden altijd uit met eigen 
voorbereiding en uitvoering.” 
 
Directe betrokkenheid
“Door de directe betrokkenheid van de familie Van der Valk kunnen specifieke eisen en wensen meteen 
worden besproken. De sparingen in de vloeren voor leidingschachten zijn ruim bemeten met het oog op 
eventuele uitbreidingswensen. Hiervoor is extra aandacht gevraagd voor de wapening in de vloeren. Ook bij 
de vergaderingen is altijd een vertegenwoordiger van Van der Valk aanwezig. Dat is prettig, omdat op die 
manier ook praktische zaken, zoals de afgezette bouwplaats en parkeerruimte, meteen besproken kunnen 
worden.” 

Aanpassingen
“In het IAM gebouw is op de begane grond gekozen voor grotere ruimten, waardoor er wanden moeten 
worden omgezet. Vanwege corona wordt een groter buitenterras gerealiseerd. Dit betekent voor ons ook een 
aanpassing in het werk, waarop we de planning uiteraard zorgvuldig bewaken.”
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Hotel van der Valk • Schiphol

LEEGHWATERSTRAAT 29        TEL. 075-6284244 

1541 LS  KOOG AAN DE ZAAN      MOB. 06-51159694 

WWW. STACONGROEP.NL        BOUW@STACONGROEP.NL 

Ruwe gevel
 

Het in het oog springende vernieuwde Van der Valk 
hotel in Schiphol wordt voorzien van een ruw ogende 

gevel. Stacon uit Koog aan de Zaan is 
verantwoordelijk voor het metselwerk van de gevel. 

Een maand geleden is gestart met het isoleren van de 
spouw. Daarna is begonnen met het metselwerk. Bas 

Keijzer van Stacon Bouw vertelt dat het bedrijf 
gemiddeld met vier personen aan deze opdracht 

werkt. Er worden 10.000 stenen per week verwerkt. 
De snelheid en de doorlooptijd zijn onder meer 

afhankelijk van de keuze van de steensoort. Er wordt 
betonbreuksteen toegepast. Deze is door midden 

geknipt, zodat een ruwe gevel ontstaat. De 
eigenschap van betonsteen maakt dat deze niet 

gemakkelijk vocht opneemt. Er kan dus niet te snel 
opgemetseld worden.  

In onderaanneming
Twee jaar geleden verzorgde Stacon Bouw ook reeds 
het metselwerk voor de vleugel. De samenwerking 
was toen rechtstreeks met Van der Valk. Nu werkt 

Stacon in onderaanneming van Pleijsier Bouw.   
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Aalsmeerderweg 933 | 1435 EP Rijsenhout | www.grisnich-gww.nl

Grond- en straatwerk 
met hart en ziel

 

Als kleine jongen begon Jan Grisnich in 1988 in de 
bouwput van het nu gesloopte gedeelte van hotel 
Schiphol. Familiebedrijf Grisnich GWW, waarin Jan 

met zijn drie zoons en twintig medewerkers werkt, is 
trots op de sindsdien ontwikkelde goede 

verstandhouding met de familie Van der Valk. 

“Veel grote concerns kunnen een voorbeeld nemen 
aan deze samenwerking en het gestelde vertrouwen”, 

vervolgt Grisnich. “Wij kijken dankbaar naar boven 
voor de kracht en gezondheid die ons gegund is.”   

Zelf ontwikkeld systeem
Het oude hotelblok is afgekoppeld en sloopklaar 
gemaakt, de tuinen leeggehaald en de leidingen 
ontkoppeld. Vervolgens werd nieuw drainage- en 
leidingwerk aangelegd. Met een zelf ontwikkeld 
infiltratiesysteem zorgt Grisnich voor opslag en 

teruggave van het regenwater aan de natuur. Als het 
hotel voltooid is, komt de infrastructuur voor de 

straten, tuinen en het moderne ruime parkeerterrein 
aan de beurt en sluit Grisnich de pluvialeidingen, 
ontlastingsputten, laadpalen en verlichting aan.    

De dakvloer van het hoofdgebouw 
wordt uitgevoerd met TT liggers die een 
overspanning hebben van 22,5 m1.
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De schakel voor de 
constructie

 

Samenwerken met de familie Van der Valk houdt voor 
het Sassenheimse ingenieursbureau Faas & Van 

Iterson altijd een bijzonder tintje. Twintig jaar 
geleden construeerden zij, als haar eerste 

werknummer, namelijk de particuliere woning voor 
de familie. Sindsdien zijn ze in meerdere projecten 

voor Van der Valk betrokken. 

Ook voor de vernieuwbouw van hotel Schiphol dacht 
de onderneming de constructie uit en berekende zij 

de afmetingen voor onder meer de betonbalken en de 
kolommen. Hier zijn vooral de standvastigheid en de 

windstabiliteit van de logiestoren van belang. 

Werken met BIM
“Wij maken de constructietekeningen met behulp 

van het Building Information Model (BIM)”, aldus Jan 
van Iterson. “Daarin komt alle informatie die relevant 
is voor de bouw, zodat iedereen er mee kan werken. 

De verschillende modellen van de architect, 
installateur en leveranciers worden geclashed en 

daarna verbeterd waar nodig. De gegevens worden 
vastgesteld en er wordt gekeken of het past binnen 
de uitgangspunten. Zodra iedereen akkoord is, gaat 

het naar Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente, 
die een laatste controle uitvoert.”  

Schakel in de samenwerking
“Het model is niet nieuw. Ons kantoor hanteert het 

nu sinds een jaar of vijf. Eerst gebruikten we het puur 
voor 3D-werk, maar onze dienstverlening evolueert 
steeds meer tot ‘een schakel in de samenwerking’.” 

Hotel van der Valk • Schiphol

Wattstraat 52 Sassenheim
www.faasenvaniterson.nl
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Meer dan leverancier van gevels
Lieftink denkt met u mee

Visie op gevels, techniek en design

Lieftink Geveltechniek is een 
gerenommeerd leverancier van ramen, 
deuren, kozijnen, schuifpuien, vliesgevels, 
lichtdak constructies en brandwerende 
puien van aluminium of staal. Maar 
Lieftink doet meer dan dat: van 
engineering tot fabricage en van coating 
tot montage. Lieftink denkt met u mee!

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

  @LieftinkGevels

     Lieftink Geveltechniek
   Lieftink Geveltechniek

Glashelder en 
innovatief

 

Lieftink Geveltechniek uit Alphen aan de Rijn levert 
complete aluminium gevelsystemen. Voor de 

vernieuwbouw van Van der Valk Schiphol produceert, 
levert en installeert zij de beeldbepalende kozijnen en 

vliesgevels.

Er is een aantal belangrijke thema’s die bepalend zijn 
voor de uitvoering van het project, namelijk een hoge 

isolatiewaarde, goede geluidwering en grote 
glasvlakken met zo min mogelijk profiel voor 

maximale transparantie.  

Dubbel en triple glas 
“Er wordt zowel dubbelglas als triple glas toegepast”, 

vertelt Tom van Dorp. “Voor het hoofdgebouw is 
gekozen voor triple glas, omdat dit vanwege de hoge 

isolatiewaarde in aanmerking komt voor subsidie. 
Een nadeel van triple glas is echter dat dit minder 

presteert op het gebied van geluid. Daar geluid een 
belangrijk aandachtspunt is voor met name het 
logiesgebouw, is ervoor gekozen om in dit deel 

dubbelglas met een hele hoge geluidwering 
(Rw=46dB) toe te passen.”

Mock-up
“Het logiesgebouw kenmerkt zich door ‘standaard’ 
aluminium kozijnen en een speciaal door Schüco 

ontwikkeld koud-warmsysteem, waarbij de 
geïsoleerde kozijnen worden gekoppeld middels 
ongeïsoleerde profielen en enkele geëmailleerde 

glaspanelen. Deze elementen zullen volledig beglaasd 
vanaf de fabriek worden gemonteerd. Om te bepalen 
hoe dit nieuwe kozijnsysteem op een technisch goede 

manier moet aansluiten op de omliggende 
bouwkundige constructie, is een mock-up gemaakt 

van 3D geprinte profielen.” 
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Hotel Van der Valk 

VVeebboo,,  uuww  bbaallkkoonn  ssppeecciiaalliisstt    

wwwwww..vveebboo..nnll  

Schiphol A4 

Vebo Beton & Staal | Röntgenweg 3 | 3752 LJ Bunschoten 

033 - 299 26 00 info@vebo.nl 

Vebo de balkonspecialist
 

Bij het realiseren van de hotelkamers voor de vernieuwbouw van hotel Van der Valk Schiphol worden prefab 
balkonplaten toegepast. Deze worden geproduceerd en geleverd door Prefab Beton Vebo uit Bunschoten.  

Frank Ruizendaal vertelt: “Reeds in februari 2020 kregen wij deze opdracht. Bijzonder is dat de levering 
gepland staat voor medio april 2021. Het is niet voor iedereen weggelegd om een opdracht met zo’n lange 
doorlooptijd te kunnen accepteren en te garanderen dat je op zo’n lange termijn kunt leveren. In maart 2021 
starten wij met de productie op onze hoofdlocatie in Bunschoten. De levering vindt plaats tussen week 15 en 
week 26, in logistieke zin ook nog een beste uitdaging.”
 
Unieke combinatie
“Het ontwerp van de balkonplaten is redelijk standaard; het zijn er voornamelijk veel, namelijk 190 stuks, 
met een maximaal gewicht van 3.500 kg. De balkonplaten worden niet direct meegenomen in de ruwbouw, 
omdat ze opgelegd worden op een staalconstructie. Vebo produceert en levert just in time en het plaatsen in 
de bouw is de verantwoordelijkheid van Pleijsier Bouw. Ons bedrijf wordt gevormd door Prefab Beton Vebo 
B.V. en Vebo Staal B.V. en beschikt over een eigen productontwikkeling; een unieke combinatie in de 
Nederlandse betonwereld.” 

H É T  S T I K S T O F  
M A T C H I N G S S Y S T E E M

Loopt uw plan of project 
vast door een stijging in 
stikstofemissie?

Eminet heeft een groot aanbod van stikstofrechten met 

een landelijke dekking. Wij werken met een slim matchingssysteem 

waarmee uw project met een optimaal aanbod van stikstofrechten 

wordt gecompenseerd en wij u altijd een oplossing kunnen bieden 

tegen de beste prijs.

0 8 5  0 7 6 0  1 0 0

w w w . e m i n e t . n l  

T E  K O O P :  S T I K S T O F R E C H T E N
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Opdrachtgever
Hotel van der Valk, Haarlemmermeer

Hoofdaannemer
Pleijsier Bouw, Genemuiden

Architect
P.A.M. Teunissen Architectenbureau BV, 
Voorschoten

Adviseur
Van Meurs Concepts, Schiedam

Constructeur
Faas & Iterson, Sassenheim

Vliesgevels
Lieftink, Alphen aan den Rijn

Betonbouw
Van Muijen Beton, Odbam

E-installateur
Benschop Installatietechniek, Benschop

W-installateur
Linthorst Installatietechniek, Apeldoorn

Plaatbewerking
Stacon Bouw, Nieuwleusen

Prefab beton
Prefab Beton Vebo, Bunschoten

Infra
V.O.F. Grisnich GWW, Rijsenhout

Bouwperiode
April 2020 - januari 2022

Bruto vloeroppervlakte
23.000 m2 

Het pand wordt voorzien van 
beeldbepalende kozijnen en vliesgevels.
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Zwembad De Swanebrug • Coevorden

Het complex wordt geheel 
gasloos, daar is het systeem 
op gericht.
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Tekst: Astrid Berkhout
Foto’s: Van DorpIB

Geheel gasloos zwembad 
in Coevorden 
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Een zwembad is een omgeving waarin veel energie wordt verbruikt. Het zwemwater wordt op een constante 
temperatuur gehouden, en alle ruimtes eromheen en het warmtapwater dienen te worden verwarmd. Alle reden 
dus voor stichting ‘de Swaneburg’ om het zwembad – en de bijbehorende sportaccommodatie – in Coevorden 
te verduurzamen. Aan Van Dorp de schone taak om de benodigde installatiewerkzaamheden uit te voeren. Eind 
februari 2021 is het doel bereikt en is er sprake van een compleet gasloos pand.

“Onze vestiging in Heerenveen doet 
al het onderhoud van het zwembad, 
daarmee was het lijntje met Van Dorp 
snel gelegd”, vertelt Raymond Wit van 
Van Dorp. Uiteindelijk wonnen ze ook de 
aanbestedingsprocedure. Van Dorp heeft 
in de vestiging Amersfoort een 
projectenafdeling voor de regio 
Midden-Noord, waar ook de vestiging 
Heerenveen binnen valt. Om het werk 
projectmatig aan te pakken, is de 
samenwerking tussen beide 
vestigingen gezocht. “Voor de gemeente 
stond voorop dat het complex geheel 
gasloos moest worden. Daar is het 
systeem volledig op ingericht.”

Bodemenergiesysteem
“Belangrijke voorwaarde voor realisatie 
van het project is het toepassen van een 
bodemenergiesysteem. Dit wordt deze 
maand, in januari 2021 gerealiseerd. 

Aanvullend op de WKO 
(Bron) zijn er drie lucht/water 
warmtepompen geplaatst.

Zwembad De Swanebrug • Coevorden

In de winter pomp je het grondwater 
omhoog om de water/water waterpomp 
te voeden, die o.a. het zwembadwater, de 
verwarming en het warmtapwater in de 
douches verwarmt. In de zomer wordt 
de warmte uit het zonneopvangsysteem 
weer opgeslagen in de grond. 
Uiteindelijk moeten de onttrokken 
energie en de opgeslagen energie met 
elkaar in balans zijn. Aanvullend op 
de WKO (Bron) zijn er drie lucht/water 
warmtepompen geplaatst. De 
buitentemperatuur bepaalt of de lucht/
water warmtepompen draaien; deze 
worden ingezet als het rendement van 
de water/water warmtepomp zijn 
omslagpunt van rendement heeft 
bereikt.”

Ruimtelijke en logistieke uitdaging
Voor de sportaccommodatie is een apart 
warmtapwater systeem gerealiseerd. 

“We hebben individuele elektra boilers 
geplaatst ten behoeve van de 
kleedruimten. Hiervoor is gekozen in 
verband met de reeds aanwezige PV 
panelen en de transportverliezen van 
rondcirculerende transportleidingen. 
Daarnaast is een nieuwe 
luchtbehandelingskast geplaatst met 
warmteterugwinning. Daardoor wordt 
ook bij de sporthal de energie optimaal 
benut.” De uitdaging zat ‘m bij dit 
project niet zozeer in de techniek. “Die 
zat eerder in de inpassing in de 
bestaande technische ruimtes, de ruimte 
was beperkt. Daarnaast was het 
zwembad, op twee weken corona sluiting 
na, gewoon geopend dus daar moesten 
we in de logistieke planning rekening 
mee houden.”
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Opdrachtgever
Stichting De Swaneburg, Coevorden

Controlerend adviseurs
Sweco, De Bilt

Installateur
Van Dorp, Amersfoort

Staalbouw
Python BV, Zuidwolde

Bouwprogramma
Verduurzaming zwem- en 
sportaccommodatie

Bouwperiode
September 2020 - februari 2021

‘De uitdaging zat vooral in de inpassing in de 
bestaande technische ruimtes’

Het was lastig alles in te passen in 
de bestaande technische ruimtes, de 
ruimte was beperkt.
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Brede School Weespersluis • Weesp

Brede School   

   
Weespersluis is   

mooi en duurzaam   

Industriebouw • januari 2021 • 156



Tekst: Astrid Berkhout
Foto’s: Heddes Bouw & Ontwikkeling 
& Emergo & KOW Architecten

IB

De school is ontworpen door KOW 
Architecten in de ‘fin-de-siècle’ 
stijl die ook bij de omliggende 
woningen wordt toegepast.
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Er is veel aandacht besteed aan de esthetiek,

bijvoorbeeld in de vorm van gedetailleerd metswelwerk

Brede School Weespersluis • Weesp
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Aan de Fort Diemerdamstraat 
in Weesp bouwt Heddes Bouw 
& Ontwikkeling in opdracht van 
Gemeente Weesp de nieuwe Brede 
School Weespersluis. De school is 
ontworpen door KOW Architecten 
in de ‘fin-de-siècle’ stijl die ook bij 
de omliggende woningen wordt 
toegepast. Het pand wordt één van 
de eerste volledig energieneutrale 
scholen in Nederland. Dit is mede 
mogelijk gemaakt door extra 
bijdragen vanuit de Gemeente 
Weesp vanuit haar duurzame 
ambitie en het Kwaliteitsfonds van 
Provincie Noord-Holland. 

“Wij voeren bij voorkeur design & build 
projecten uit waarbij we het bouw- en 
ontwikkelproces van a tot z verzorgen, 
ook het ontwerp”, vertelt Roy Akkerman, 
projectleider bij Heddes Bouw & 
Ontwikkeling. “Bij Brede School 
Weespersluis is het anders verlopen. 
Voor dit project hebben wij zeven weken 
voordat de bouw zou starten, de stukken 
in ontvangst genomen en een plan de 
campagne opgesteld. Het bouwkundige 
deel en de E- en W-installaties zijn apart 
uitbesteed, wij zijn verantwoordelijk 
voor de uitvoeringscoördinatie van deze 
disciplines.” 

Voorziening voor de wijk
Gedurende de bouw moest rekening 
worden gehouden met een ecologisch 
protocol. “Er komen namelijk 
rugstreeppadden en andere reptielen 
voor in dit gebied. Deze waren een 
periode afgevangen en uitgezet maar we 
moesten wel in de gaten houden of ze 
niet terug het bouwterrein op kwamen. 
Een andere praktisch punt is de 
bereikbaarheid; het pand is slechts vanaf 
één kant te benaderen, daar moeten we 
de logistiek op afstemmen.” Het gebouw 

‘Gedurende de bouw moest rekening worden gehouden 
met een ecologisch protocol’

beslaat drie bouwlagen en biedt 
onderdak aan twee scholen; Brede 
School Weesperrijk en De Nieuwe Jozef. 
Daarnaast komt er een grote sporthal, 
voor- en vroegschoolse educatie, 
buitenschoolse opvang, een 
buurtkamer en een verenigingsruimte 
voor een handbalvereniging.

Traditionele bouw
“Het gaat om vrij traditionele bouw, met 
kalkzandsteen, een staalconstructie, 
betonvloeren en houten dakelementen. 
Tegelijkertijd moest wel worden voldaan 
aan hedendaagse luchtdichtheids- en 
isolatie-eisen.” Brede School 
Weespersluis voldoet namelijk aan de 
kwalificatie ‘Frisse Scholen’ en is geheel 

energieneutraal. “Om dit te 
bewerkstelligen was veel techniek nodig. 
Zo zijn op het dak zonnepanelen 
aangebracht en is het gebouw voorzien 
van een WKO-installatie. Daarvoor 
hebben we grote bronnen geboord tot 
100 meter diep. Verder is gekozen voor 
hoog rendement isolerend glas en 
beschikken alle kozijnen over screens.”

Aandacht voor esthetiek
Heddes verzorgt tevens voor het groot-
ste deel de buiteninrichting. “Het meest 
opvallende vind ik persoonlijk dat er veel 
aandacht is besteed aan de esthetiek 
van het gebouw, bijvoorbeeld in de vorm 
van prachtig gedetailleerd metselwerk in 
verschillende patronen. En dat zie je!”

De dakconstructie zorgt voor een 
mooie traditionele uitstraling.
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Gezet in staal
Siem Steur Staalconstructies, een familiebedrijf uit 

Volendam, heeft de staalconstructie voor Brede 
School Weespersluis verzorgd, waar in totaal 228.000 

ton staal in is verwerkt. “In november 2019 zijn we 
begonnen met het tekenwerk”, vertelt Simon Steur. 
“De constructie is vervolgens in onze productiehal 

geproduceerd en door onze montageploeg gefaseerd 
gemonteerd.” 

“In februari 2020 is eerst de staalconstructie voor de 
gymzaal geplaatst en aansluitend in april-mei 2020 
de constructie voor het schoolgebouw gevolgd door 

de dakspanten in juni-juli 2020.
De dakspanten moesten moment vast worden 

uitgevoerd maar er mochten geen kop/voetplaten in 
het zicht komen. Daarom hebben we besloten 

om de spanten in de fabriek in elkaar te 
lassen.  Vervolgens zijn ze in de spuiterij voorzien van 

een 90 minuten brandwerende laag.”
 

Hulpconstructie voor speeltoestellen
“We hebben in de staalconstructie diverse 

hulpconstructies voor de gymtoestellen verwerkt. 
Samen met de leverancier van de gymtoestellen 

hebben we naar ons ontwerp gekeken; hij heeft exact 
aangegeven waar hij aanhaakpunten wilde hebben. 
Dat is één van de vele grote voordelen van werken in 
BIM; iedereen kan zijn zegje doen. De samenwerking 

met Heddes verliep verder uitstekend, zoals altijd.”

Brede School Weespersluis • Weesp

Siem Steur Staalconstructies is al 60 jaar gespecialiseerd in het in 
eigen beheer ontwerpen, construeren, produceren en monteren van 

staalconstructies.

Parallelweg 7 | 1131 DM Volendam
T: +31 (0)299 399900 | E: info@siemsteur.nl
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Siem Steur Staalconstructies heeft 
in totaal 228.000 ton staal verwerkt.
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Brede School Weespersluis • Weesp

In 2020 hebben we het 30.000e paneel van 
ons in-dak PV-systeem mogen leggen!

Op naar een nieuw jaar met mooie projecten 
waar we onze totaaloplossing mogen toepassen.

Totaalleverancier Mooie integratie Lange vermogensgarantie Renovatie of nieuwbouw

Scan de QR-code voor meer informatie over ons PV-systeem

Foto: Emergo
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Unieke dakconstructie
 

De prefab daken, torens en dakkapellen voor Brede School Weespersluis - gemaakt van duurzaam FSC 
hout - zijn geleverd door Emergo uit Stadskanaal. “Tijdens de calculatiefase zaten we al aan tafel om te 
kijken hoe we het ontwerp van de architect konden verwezenlijken”, aldus projectcoördinator Jonathan 
Versluijs.  

“De dakconstructie is heel bijzonder”, vervolgt Versluijs. “Deze zorgt er mede voor dat het pand een mooie 
traditionele uitstraling heeft. Er zit behoorlijk veel staal in, daardoor was de afstemming met Siem Steur 
Staalconstructies in dit geval essentieel. De complete prefab bouwschil moest op het staal komen te liggen. 
Er was intensief overleg nodig om te zorgen dat de gebouwschil perfect aansloot op de staalconstructie. 
Alles moest kloppen, tot in de kleinste details. Heddes was daar ook bij betrokken, zij waren in dit geval 
verantwoordelijk voor de montage. Het was best een uitdaging, maar uiteindelijk is het heel goed verlopen.” 
 
Samenwerking smaakt naar meer
“We wilden zo groot mogelijke prefab elementen toepassen, om het aantal hijsbewegingen te beperken. 
Tegelijkertijd mochten deze niet te groot worden, omdat we ze anders niet konden transporteren. Om die 
reden zijn het elementen van bijna 8 meter lang en 3,5 meter breed geworden, die gaan van spant tot spant. 
Dit is het eerste project waar we voor Heddes de daken mochten produceren. Wat ons betreft is het goed 
bevallen, op naar meer mooie projecten waarin we kunnen samenwerken!”

Foto: Emergo
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Brede School Weespersluis • Weesp

De prefab dakgoten - van kwalitatief 
hoogwaardige AlMg3 aluminium - zijn 
geheel op maat gemaakt.
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Prefab dakgoten op 
maat

 

De dakgoten van Brede School Weespersluis zijn van 
kwalitatief hoogwaardige AlMg3 aluminium en 
daarmee zeer duurzaam. Ze zijn geheel op maat 

gemaakt in de eigen productiehal van Meilof Riks in 
Veendam.

“We zijn van het eerste ontwerp tot en met de 
montage betrokken geweest bij dit project”, vertelt 

Bryan Schenkel. “We hebben bewust veel tijd en 
aandacht besteed aan de werkvoorbereiding.” Meilof 

Riks is het enige bedrijf in Nederland dat prefab 
aluminium elementen tot een lengte van 16 meter 
kan produceren. Goten van deze omvang zijn ook 

gebruikt bij Weespersluis. “Doordat je weinig naden 
hebt, is er minder kans op lekkages.”

Rond en wit
“Voor de torentjes en de dakkappellen hebben we 

standaard GI goten in verschillende breedtes 
toegepast”, vult projectleider John Werkman aan. 

“Daarnaast zijn er plafondgoten gemonteerd. Deze 
zijn voorzien van een mooi GNI profiel met ronde 

kraal en doordat de goten ook nog eens wit van kleur 
zijn, springen ze er echt uit.”

Afstemming
“Met name de afstemming met de uitvoerder 

vanwege de verschillende partijen waaronder de 
metselaars, de kappenleverancier en de 

pannenleggers luisterde nauw. Dit om op het juiste 
moment te kunnen inmeten en monteren. Het is een 
prachtig gebouw geworden in een wijk met meerdere 

aluminium bouwproducten van Meilof Riks.”

MEILOF RIKS bv

Luifels

Beugelgoten

Windveren

Dakranden Luiken

Dagkantafwerkingen

Zelfdragende goten

Hemelwaterafvoeren

Gevelbanden

Makelaars

Afdekkers

Boeidelen

Kaders

Gevelpanelen
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Brede School Weespersluis • Weesp

Akoestische platen en panelen
 

Afbouwspecialist 4-U-2 uit Hoogwoud is een vaste samenwerkingspartner van Heddes Bouw. Het bedrijf 
plaatste in Brede School Weespersluit - verspreid over het hele gebouw - circa 3.800 m2 aan 
metalstudwanden en circa 4.000 m2 aan systeemplafonds. 

“Daarnaast hebben we de gymzaal voorzien van geperforeerde houten platen voor optimale 
geluidsabsorptie”, vertelt Frank Appel. “Op de schuine dakvlakken hebben we bovendien akoestische panelen 
gemonteerd. Deze bestaan uit een hoge persing glaswol en hebben een geluiddempend effect. Bij scholen 
als deze, waar voldaan moet worden aan strenge eisen op het gebied van akoestiek, geen overbodige luxe. 
Dit is weer een mooi werk dat we voor Heddes hebben mogen verrichten.”  
 
Groot en klein
4-U-2 ontwerpt, levert en plaatst vloeren, wanden en plafonds voor een diversiteit aan opdrachtgevers. De 
onderneming richt zich op grote en kleine projecten in nieuwbouw, renovatie en utiliteitsbouw. “We hebben 
in totaal tussen de 30 en 60 mensen rondlopen, zowel vaste krachten als gespecialiseerde zzp-ers waar we al 
jaren mee samenwerken.”
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Opdrachtgever
Gemeente Weesp

Architect
KOW Architecten, Eindhoven

Adviseurs
Goudstikker de Vries, Almere

Hoofdaannemer
Heddes Bouw & Ontwikkeling, Hoorn

E-installateur
HIG building Solutions, Bodegraven

W-installateur
Verstappen van Amelsfoort BV, Nuland

Staalbouw
Siem Steur Staalconstructies BV, 
Volendam

Afbouw
4-U-S, Hoogwoud

Prefab daken en torens
Emergo, Stadskanaal

Alumium producten
Mielof Riks BV, Veendam

Bouwprogramma
Bouwen Brede School Weespersluis

Bouwperiode
November 2019 - januari 2021

Bruto vloeroppervlakte
9.200 m2

‘Wij voeren bij voorkeur design & build projecten uit waarbij 
we het bouw- en ontwikkelingsproces van a tot z verzorgen’
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Stories • Amsterdam

Het complex heeft 27 
koopappartementen en op de 
begane grond vijf commerciële 
ruimtes.
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Tekst: Mark Minnema
Foto’s: Heutink BouwgroepIB

De hoogte in met hout 
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Heutink Bouwgroep zette in Amsterdam een twaalf verdiepingen hoog gebouw neer, van hout. Dat heeft z’n 
uitdagingen, maar zeker ook de toekomst. Stories heet het complex met 27 koopappartementen en op de 
begane grond vijf commerciële ruimtes. Opgetrokken uit CLT, gelamineerde houten panelen van zestien cm dik. 
Verder zit bijna alles eraan wat je op het gebied van duurzaamheid kunt bedenken, tot en met de bomen die de 
gevel tot bovenin sieren.

Heutink realiseert het gebouw, een 
ontwerp van Olaf Gipser Architects, in 
collectief particulier opdrachtgeverschap 
(CPO). Om de tender voor het perceel aan 
de Noordelijke IJ-oever in Buiksloterham 
te krijgen, was een uitdagend concept 

Het pand is opgetrokken uit CLT, gelamineerde 
houten panelen van 16 cm dik.

Stories • Amsterdam

nodig met alle denkbare aspecten van 
duurzaamheid en circulaire bouw, vertelt 
directeur Arjan van Herk.

Een novum
Vandaar dus: Hout. In Nederland is het 

een novum, een flat in CLT-bouw. 
Heutink ging in zee met Derix, dat de 
CLT en de kennis leverde. De eerste 
twee verdiepingen zijn van beton (hout 
mag niet in het vocht staan) en er is een 
betonnen liftschacht/trappenhuis. Dat is 
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Een project met 
uitdagingen

 

Dekker Elektrotechniek uit IJsselmuiden legde de 
complete elektrische installatie van Stories aan. En in 
een complex dat voornamelijk bestaat uit houtbouw 

is dat anders dan anders, vertelt directeur Klaas 
Dekker. Achteraf iets aanpassen is veel lastiger dan bij 

muren van kalkzandsteen. 

“Elke leiding en doos moet van tevoren uitgefreesd 
worden. Omdat dit het eerste hoogbouwproject is 
met dit systeem was het nog best even puzzelen, 

er is veel tekenwerk aan vooraf gegaan. Het kost nu 
eenmaal tijd om zoiets te ontwikkelen.” Ze legden 

de standaardvoorzieningen aan, voor; de videofoons, 
voedingen voor de parkeerventilatiesysteem, 

laadpunten en de brandmeld- en 
ontruimingsinstallatie. Maar bijvoorbeeld ook 

stroomleidingen naar de grote ‘boombakken’ tegen 
de gevel.   

Zonnepanelen
Tevens installeerde Dekker Elektrotechniek de 276 

zonnepanelen op het gebouw. Omdat het dak, zoals 
vaak op Amsterdamse panden, met sedum bedekt 

wordt, was een speciale verankering nodig. “Het was 
even uitzoeken hoe het allemaal op het dak paste”, 

vertelt Dekker. Maar nu ligt er een flink vermogen aan 
panelen (78.500 kWh). Ieder appartement, en ook de 
commerciële ruimte, is afzonderlijk verbonden met 

een aantal zonnepanelen.

Vernieuwend project
Een vernieuwend project als dit is bewerkelijk, maar 

mooi om te doen, zegt Dekker, die veel met 
bouwbedrijf Heutink samenwerkt. “Er zitten 

uitdagingen in, zaken die je moet uitdokteren. Dat 
is ook leuk voor de jongens op de bouw zelf, ook hen 

wordt gevraagd om mee te denken.”
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Stories • Amsterdam

Er is een uitdagend concept ontwikkeld met 
alle denkbare aspecten van duurzaamheid en 
circulaire bouw.
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Opdrachtgever
Heutink Ontwikkeling en Bouw 
Genemuiden BV, Genemuiden

Architect
Olaf Gisper Architects, Amsterdam

Constructeur
Snetselaar Constructieve Ingenieurs, 
Ede

Hoofdaannemer
Heutink Ontwikkeling en Bouw 
Genemuiden BV, Genemuiden

Installateur
Dekker Elektrotechniek BV, 
IJsselmuiden

Bouwprogramma
Nieuwbouw appartementencomplex

Bouwperiode
Mei 2017 – mei 2020

Bruto vloeroppervlakte
16.000 m2  verdeeld over dertien 
bouwlagen

de kern die het gebouw stabiliteit geeft. 
Daar omheen is het houten skelet 
opgetrokken met CLT-vloeren en -
wanden. Dat is stabiel, verzekert Van 
Herk, ook al heeft het ontwerp veel 
openingen en zijn er appartementen 
met hoge lofts. Rondom zit een stalen 
constructie, niet voor de stevigheid maar 
om de galerijen, balkons en bakken met 
struikgewas en bomen (à 1,5 ton) 
mogelijk te maken.  

Hoog geluidsweerstandsniveau
Geluid was de grootste uitdaging, vertelt 
Van Herk. “Hoe zorg je dat de 
benedenbuur de bovenbuur niet hoort. 
In Nederland denken we in massa; hoe 

meer beton hoe beter, dat weten we heel 
precies. Maar wat je bij een houten vloer 
aan isolatie nodig hebt, wisten we niet 
zeker. De vloeren hebben nu een heel 
hoog geluidsweerstandsniveau. En voor 
de wanden zitten drie lagen gipsplaat. 
Overdreven goed, om maar safe te zitten. 
Met TNO en andere partijen gaan we 
nu onderzoek doen om meer kennis te 
krijgen. Anders wordt CLT als 
bouwmateriaal nooit volwassen.”

Leergeld betalen
Want Van Herk ziet toekomst in CLT. 
Bouwprojecten worden steeds meer 
beoordeeld op wat ze uitstoten aan CO2 
en wat ze opslaan. “Met hout pakt dat 

goed uit, maar als bouwmateriaal 
kennen we het nog niet goed genoeg. We 
moeten dit meer in de vingers krijgen, 
dan kun je er sneller mee bouwen dan 
met beton.” Het engineren, de uitwerking 
van ieder detail, is echter tijdrovend. 
“Veel kennis was er nog niet, 
daardoor kostte Stories tijd. Het is ook 
wat duurder, maar in het duurdere 
koopsegment is het in een stad als 
Amsterdam haalbaar. We betalen nu 
leergeld, met een paar aanpassingen is 
het goed te doen. En hout is super 
comfortabel om in te wonen. Het 
absorbeert geluid en voelt lekkerder 
dan beton.”

De vloeren hebben een heel hoog 
geluidsweerstandsniveau.
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Vledder Noord • Vledder

De dynamiek in het Drentse 
dorp is mede dankzij dit 
project weer een beetje terug 
van weggeweest.
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Tekst: Rien Tholenaar
Foto’s: Bouwbedrijf BuiteveldIB

Plan Vledder Noord    
biedt uitkomst voor diverse

doelgroepen
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Er moest veel water door de zee en de besluitvorming verliep uiterst moeizaam, maar met de realisatie van 
het uitbreidingsplan Vledder Noord is een flinke stap gezet naar borging van de dynamiek in het Drentse 
dorp. Het nieuwbouwplan biedt passende woonvoorziening voor ouderen, zorgbehoevenden en starters op de 
woningmarkt.

Zoals in zoveel kleine kernen op het 
platteland speelde op bestuurlijk niveau 
jarenlang het vraagstuk hoe de toekomst 
van het dorp Vledder, ten noorden van 
Meppel, eruit zou moeten komen te zien. 
De lokale bevolking werd geraadpleegd 
om de wensen en behoeften op het 
gebied van wonen en openbare 
voorzieningen in kaart te brengen. 
Daarbij is gekeken naar alle lagen van de 
bevolking. Hun wensen en belangen zijn 

Vledder Noord • Vledder

Opdrachtgever
Stichting Onderdak Vledder, Vledder

Gemeente Westerveld

Architect
Jorrit Kok Bouwkundig, Oosterwolde

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Buiteveld, Oosterwolde

Ijzerwerk
Veldmans T.H.O. BV, Tynaarlo

Bouwprogramma
Woonzorgcentrum Vledder Noord met 
zorgappartementen voor intensieve 
zorgvraag

Bouwperiode
December 2019 – december 2020

Bruto vloeroppervlakte
3.600 m2

gewogen en verwerkt in een 
aantrekkelijk uitbreidingsplan dat naast 
een modern woon-zorgcomplex bestaat 
uit koopappartementen en 
starterswoningen. 

24-uurs zorg
Voor de planontwikkelaars was het 
leggen van de puzzel in dit project een 
flinke uitdaging. Naast een zo volledig 
mogelijke aansluiting op de concrete en 

latente lokale behoeften, speelden ook 
aspecten als natuurlijk openbaar groen, 
duurzaamheid en toegankelijkheid een 
grote rol. In het woon-zorgcomplex 
wordt door zorginstelling ZZWD 24-uur 
zorg geleverd. In verschillende 
bouwfasen biedt Vledder Noord plaats 
aan bijna 70 woningen. Deels gaat het 
om luxere koopappartementen en er is 
ook voorzien in het tekort aan betaalbare 
woningen voor starters. 

Het uitbreidingsplan voorziet in een 
woon-zorgcomplex, koopappartementen 
en starterswoningen.
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Luchtdicht bouwen Sloten + Beslag Dorpels

Levensloopbestendige wijk
Met de afronding van de eerste fase, 
ontstaan aan de noordkant van het 
Drentse dorp de contouren van wat de 
komende jaren verder uit zal groeien tot 
een moderne wijk waar het voor jong 
en oud kwalitatief prima wonen is. De 
gemeente Westerveld looft de lokale 
bevolking voor de proactieve en con-

structieve inbreng om uiteindelijk tot de 
realisatie van Vledder Noord te komen. 
Door het creëren van passende en in de 
meeste gevallen levensloopbestendige 
woonruimte wordt aan de jonge en 
oudere dorpelingen de kans geboden om 
in het vriendelijke dorp Vledder te 
blijven wonen. De bewoners van het 

woon-zorgcomplex hebben inmiddels 
reeds hun intrek genomen in het 
fonkelnieuwe gebouw. De rest van de 
wijk zal de komende jaren gefaseerd 
worden gebouwd en opgeleverd.

Ook aspecten als natuurlijk openbaar 
groen speelden in het project een rol.
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DC Goodman • Alblasserdam

De kantoren steken buiten de 
hoofdgevel, dit geeft het 
gebouw een fraaie uitstraling.
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Tekst: Ton van de Laar
Foto’s: Bouwbedrijf Vrolijk BVIB

Vrolijk bouwt    

Alblasserdam   
distributiecentrum in    
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DC Goodman • Alblasserdam

Het vloeroppervlak van 66.000 m2 is 
verdeeld in zes units, die afzonderlijk of 
gezamenlijk kunnen worden gehuurd.
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Bouwbedrijf Vrolijk BV uit Moerdijk bouwt in opdracht 
van de Goodman, wereldwijd vastgoedontwikkelaar en 
–investeerder, een duurzaam distributiecentrum op het 
industrieterrein Nieuwland Parc in Alblasserdam. Het 
vloeroppervlak van 66.000 m2 is verdeeld in zes units, die 
afzonderlijk of gezamenlijk kunnen worden gehuurd. Joop 
van Houdt is projectleider bij Vrolijk. Hij vertelt over het 
project. 

“Het is een traditioneel opgezet pand met een betonvloer op Vibro 
palen en een staalconstructie. Elke unit heeft een mezzanine en 
eigen kantoorruimtes. Die kantoren steken buiten de hoofdgevel, 
wat het gebouw samen met zowel horizontaal als verticaal 
toegepaste sandwich gevelpanelen een fraaie uitstraling geeft.” 

Restmateriaal uitgraven en herschikken
Voordat de eerste van 6.500 Vibropalen de grond in kon, moest 
echter nog heel wat gebeuren. “We bouwen op een perceel van 
100.000 m2 dat vroeger in gebruik was als opslagplaats voor 
Nedstaal. Het restmateriaal dat daar opgeslagen lag, was jarenlang 
afgedekt met asfalt. Voordat we konden gaan bouwen, moest dat 
uitgegraven en herschikt worden, omdat het materiaal om 
milieutechnische redenen op het terrein moest blijven.”

Duurzaam en maatschappelijk
Het gloednieuwe distributiecentrum zal de BREEAM NL classificatie 
‘Very Good’ krijgen. Het immense dakoppervlak wordt daarvoor 
na oplevering voorzien van pv-panelen en in het gebouw wordt 
gebruik gemaakt van ledverlichting met bewegingsmelders. Vrolijk 
hecht ook veel waarde aan de maatschappelijke kant van het 
bouwen. Al hun projecten worden uitgevoerd met het Bewuste 
Bouwers certificaat, wat inhoudt dat zoveel mogelijk wordt 
voorkomen dat omwonenden last hebben van de bouw en hen de 
mogelijkheid wordt geboden direct klachten te melden. Ook wordt 
hiermee een nette en veilige bouwplaats gewaarborgd. Daarnaast 
heeft het bedrijf drie KAM-coördinatoren in dienst. “Zij bezoeken 
om beurten onze bouwplaatsen om eventuele onveilige situaties te 
signaleren en om te kijken of alle richtlijnen worden opgevolgd.”

Strategische locatie
Het distributiecentrum ligt straks op een strategische plek aan het 
water, pal naast de Inland Terminal Alblasserdam, die in directe 
verbinding staat met de havens van Rotterdam en Antwerpen. Een 
oprit naar snelweg A15 ligt binnen een kilometer van het pand en 
ook de luchthavens Rotterdam/The Hague Airport en Schiphol zijn 
niet ver. De interesse van huurders is dan ook niet verrassend; vier 
van de zes units zijn al verhuurd. In het najaar van 2021 zal de 
bouw voltooid zijn.

Traditioneel en duurzaam
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DC Goodman • Alblasserdam

Om de BREEAM NL classificatie ‘Very Good’ te 
krijgen, wordt o.a. het immense dakoppervlak 
na oplevering voorzien van pv-panelen.
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Op het lijf geschreven
Aannemingsbedrijf Vissers Veghel is bij de bouw van 

het nieuwe distributiecentrum voor Goodman 
verantwoordelijk voor al het betonwerk, met 

uitzondering van de vloeren. Het betreft dus de 
funderingsbalken en -poeren, de keerwanden van de 

laaddocks en laadkuilen.  

Volgens directeur-eigenaar Daan Vissers een grote 
klus, maar wel een die op het lijf geschreven is van 

het bedrijf. “Wij ontzorgen onze opdrachtgevers 
zoveel mogelijk. Zij leveren de tekeningen aan en 

hebben verder geen omkijken naar ons. We hebben 
eigen personeel en eigen materieel. Bij dit project 
doen we zoals gebruikelijk de maatvoering van de 

fundering, laadkuilen. En van de ankers voor de 
staalconstructie.” 

Zes units
Het distributiecentrum bestaat uit zes units. Alle 

partijen gaan als een treintje achter elkaar aan van 
unit naar unit. “Het loopt heel soepel. Wij kunnen 

aan de slag als het heiwerk voor de fundatie gereed 
is en zo’n vier weken na ons plaatst de aannemer de 

staalconstructie.”
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DC Goodman • Alblasserdam

Meer dan 90 jaar ervaring met staal!
Apolloweg 2

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

www.buchinhoren.nl
info@buchinhoren.nl

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

Kijk op www.barthinstallatietechniek.nl voor meer informatie.

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

Ook dit project van Vrolijk wordt uitgevoerd 
met het Bewuste Bouwers certificaat.
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Het distributiecentrum ligt straks op een strategische plek

aan het water, pal naast de Inland Terminal Alblasserdam
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‘Het was nog een hele 
puzzel’

 

Van Gelder Groep uit Elburg maakte het terrein 
waarop het nieuwe distributiecentrum van Goodman 

gebouwd wordt, bouw- en woonrijp. Het terrein is 
jarenlang in gebruik geweest als stortplaats voor 
Nedstaal en recyclingbedrijf Van Bentum en was 

vervuild met onder meer teerhoudend freesafval en 
AVI-slakken. 

Voorwaarde bij het bouwrijp maken was dat al dat 
materiaal, inclusief de 90.000 m2 asfalt waarmee het 

was afgedekt, op het terrein zou blijven. Van Gelder 
heeft die klus geklaard door het uitgegraven 

materiaal te herschikken, zodat het onder het te 
bouwen distributiecentrum terecht kwam. Dat was 

nog een hele puzzel volgens projectleider Ron de 
Wilde. “Met behulp van drones hebben we eerst het 

perceel ingemeten”, zegt hij. “Daarna hebben we alles 
op de juiste diepte uitgegraven; de sleuven voor het 
riool dat we moesten aanleggen, het cunet voor de 

wegen, de trottoirs en het gebouw zelf. Ook de afvoer 
van een rioolwaterzuiveringsinstallatie hebben we 

moeten omleggen.”

Andere werkzaamheden
Als het dak en de gevels gemonteerd zijn, zal Van 

Gelder nog in actie komen om de vloer te profileren 
voor de betonvloer en de hemelwaterafvoeren aan te 
sluiten op de riolering. Hierna zullen ook de rondweg 

en de parkeerterreinen worden aangelegd.

DC Goodman • Alblasserdam

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

warehousing en bedrijfsgebouwen

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

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

Architect
Benw-architecten, Soerendonk

Hoofdconstructeur
Archikon, Goes

Installatie adviseur
M3E, Breda

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Vrolijk BV, Moerdijk

Staalconstructie
Buchinhoren BV, Hooge Zwaluwe

Stalen dak- en wandbeplating
Hardeman | Van Harten, Lunteren

Installateur
Barth Installatietechniek, ‘s-Gravendeel

Betonwerk
Aannemingsbedrijf Vissers Veghel, 
Veghel

Infra
Van Gelder Groep, Elburg

Bouwprogramma
Distributiecentrum in zes units met 
kantoren, laaddocks en mezzanine.

Bouwperiode
September 2020 - oktober 2021

Bruto vloeroppervlakte
Circa 66.000 m2

dé specialisten in dak- en wan
dbeplating

D hardeman-vanharten.nl

Nog voor het project is afgerond, zijn 
vier van de zes units al verhuurd.
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Sportcentrum Kralingen • Rotterdam

Breijer Projecten voorziet 

Vanaf begin 2021 beschikt de 
Rotterdamse wijk Kralingen over 
een modern en aantrekkelijk 
sportcentrum.

sportcentrum van gouden randje 

Industriebouw • januari 2021 • 188



Tekst: Rien Tholenaar
Foto’s: Breijer ProjectenIB
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Er wordt in de Rotterdamse wijk Kralingen hard gewerkt aan de grootscheepse renovatie van de oude sporthal 
Kralingen. Projectleider Hennie Gieszen is namens hoofdaannemer Breijer Projecten nauw betrokken bij de 
complete metamorfose van het sterk verouderde gebouw. “Samen met een fantastisch bouwteam en Bureau 
voor Stedebouw en Architectuur Wim de Bruin, transformeren wij een gedateerde sporthal in een modern en 
duurzaam Sportcentrum Kralingen. Opdrachtgever Sportbedrijf Rotterdam heeft er echt een pareltje bij.”

Met name de van een gouden kleur voorziene aluminium

gevelafwerking en de puntige uitbouw is bijzonder

Een indrukwekkende metamorfose

Sportcentrum Kralingen • Rotterdam
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Het uit de jaren zeventig daterende 
gebouw aan de Slaak 15 voldeed in geen 
enkel opzicht meer aan de eisen van 
deze tijd. “Het wist bijvoorbeeld niet 
verder te komen dan energielabel G, een 
zeer onzuinig gebouw dus”, vertelt 
Gieszen. Daar heeft hij met zijn collega’s 
van Breijer Projecten uit Rotterdam en 
diverse bouwpartners de afgelopen 
maanden flink verandering in gebracht. 
Het hele gebouw is omgetoverd tot een 
modern en aantrekkelijk sportcentrum 
waar tal van sporters zich uit kunnen 
leven.   

Afwerking in volle gang
“Op de bovenverdieping bevinden zich 
zalen voor vechtsporten, zoals boksen en 
judo, en beneden is de sporthal voor alle 
breedte sporten te vinden. Bij de 
renovatie is naast verduurzaming vooral 
het accent gelegd op modernisering van 
de kleedruimten, sanitaire 
voorzieningen, entree en horeca-
faciliteiten. Hoewel de afwerking nog in 
volle gang is, durf ik nu al te stellen dat 
bezoekers die de oude sporthal kennen, 
niet weten wat ze zien.” 

‘Waar een flinke slag gemaakt kon worden op het gebied van 
duurzaamheid en energiebesparing is dat ook gedaan’

Accent op duurzaamheid en 
energiebesparing 
Het vernieuwde sportcentrum is vanaf 
nu aangesloten op de stadsverwarming. 
Daarnaast is alle oude verlichting 
vervangen door energiezuinige 
ledverlichting en ligt het dak voor een 

aanzienlijk deel vol met zonnepanelen. 
Alle oude kozijnen zijn vervangen door 
nieuwe houten en aluminium kozijnen 
met isolerend HR++ en veiligheid -glas. 
“Waar een flinke slag gemaakt kon 
worden op het gebied van duurzaamheid 
en energiebesparing is dat ook gedaan.”

Een dynamische gevel voor 
een dynamisch gebouw.
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Breijer Projecten • Geyssendorfferweg 5 • 3007 GA Rotterdam
Postbus 51027 • www.breijer.nl

Breijer Projecten is een onderdeel van Facilicom Group en 
levert technische dienstverlening in en om gebouwen en 
woningen.

Wij voeren bouwkundige en installatietechnische 
werkzaamheden uit voor opdrachtgevers in het onderwijs, de 
zorg, kantoren en woningen in de bestaande bouw. Wij weten 
wat de klant beweegt en leveren maatwerk.

Wij werken samen aan een inspirerende leefomgeving voor 
iedereen, vandaar onze slogan ‘happy people make happy 
people’.

Sportcentrum Kralingen • Rotterdam
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Het sportcentrum beschikt ook 
over moderne horecafaciliteiten.
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Sportcentrum Kralingen • Rotterdam

SYDAK DAK- EN GEVELTECHNIEK BV. IS AL 
20 JAAR TOONAANGEVEND IN DAKEN EN 
GEVELS VOOR RENOVATIE EN NIEUWBOUW.

Vele bedrijven en parti culieren zijn in de loop der jaren naar 
tevredenheid voorzien van nieuwe daken en gevels.

Golfplaten, Dakpanplaten, Damwandbeplati ng, Leien en 
allerlei soorten geisoleerde sandwichpanelen en nieuwe 
gezett e stalen detail afwerkingen van gevels.

Ook advies en onderhoud contracten worden dagelijks 
gemaakt voor de levensduur van de daken en gevels.

Ook voor stormschades en brandschades heeft  Sydak 
professionele mensen lopen die dit op kunnen lossen voor 
onder andere verzekeringsmaatschappijen. 

Nikkelstraat 16 | 2984 AM Ridderkerk | Telefoon 0180 - 491 300 |  info@sydak.nl

GESPECIALISEERD IN:

NIEUWBOUW

REPARATIES

RENOVATIES (VERVANGINGEN), 

PREVENTIEVE INSPECTIE

ONDERHOUD 

CALAMITEITEN  

BEHEER VAN UW VOLLEDIGE DAKEN PORTEFEUILLE 

E VALUATIE VAN UW DAKEN – EN GEVELBESTAND

WWW.SYDAK.NL

0237231.pdf   1 4-12-2019   9:21:00

Piramidevormige 
aluminium 

gevelbekleding brengt 
pand tot leven

 

Als de zon op de piramidevormige aluminium 
gevelbekleding schijnt, is het net alsof het volledig 

gemoderniseerde Sportcentrum Kralingen beweegt. 
“Dat past toch helemaal bij zo’n dynamisch gebouw 

waar jong en oud lekker komt sporten?” 

Bedrijfsleider Jan van Kralingen is oprecht trots op 
het fraaie eindresultaat waar hij met zijn collega’s 

van Sydak Dak- en Geveltechniek uit Ridderkerk 
aan mee mochten werken. “Wij zijn met ons bedrijf 
gespecialiseerd in realisatie, onderhoud en reparatie 
van hellende en platte daken en gevels. Dat doen wij 
voor zowel de particuliere als zakelijke markt in heel 

Nederland. In dit project werkten wij in o-pdracht van 
hoofdaannemer Breijer Projecten. Die samenwerking 

liep fantastisch.”

Doordacht geheel
Met zijn team was Jan onder meer betrokken bij het 

aanbrengen van circa 800 m2 aluminium 
gevelbeplating en de afwerking van alle kozijnen en 
dakranden. “De speelse piramide vormen geven het 

gebouw een moderne en dynamische uitstraling. Het 
nodigt uit om lekker in beweging te komen. Wat dit 

project voor ons ook bijzonder maakte was de manier 
waarop wij mee mochten denken over duurzame 

oplossingen die bij de grondige renovatie zijn 
toegepast. Hierdoor ontstond een doordacht geheel.”   
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‘Wij maken gevels als 
nieuw’

 

De buitengevels geven smoel aan een gebouw. Bij 
RS Renovatie & Onderhoud uit Rotterdam weten 

ze precies hoe je de renovatie van gevels aan moet 
pakken. Het aanzicht van het compleet gerenoveerde 

Sportcentrum Kralingen is in dat opzicht een mooi 
visitekaartje voor het bedrijf van Rebin Satram.

RS Renovatie & Onderhoud is gespecialiseerd in 
gevelrenovatie en steigerbouw. “Ik bied met een team 

inleenkrachten flexibel maatwerk voor zowel 
particuliere als zakelijke opdrachtgevers, zoals 

aannemers, woningstichtingen en gemeenten.” 

Renovatie
“Bij de renovatie van Sportcentrum Kralingen 

werkten wij in opdracht van Breijer Bouw. Ons werk 
bestond uit het reinigen van alle gevels, het 

herstellen van het voegwerk en metselwerk.”

Bombaystraat 51 | 3047 BA Rotterdam | Tel: 06-424 644 07 | www.rs-renovatie.nl

Heeft u voegen die loslaten, of last van scheuren in uw gevel? Dat 
maakt uw huis dus minder weerbaar tegen regen en storm.

Vocht kan uw huis binnendringen en de schade kan alleen maar erger 
worden. Dit wilt u natuurlijk voorkomen.

RS Renovatie staat al 16 jaar voor u klaar op renovatie en onderhoud 
gebied. Onze service staat hoog in het vaandel. 
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Sportcentrum Kralingen • Rotterdam

papenstraat 6
4875 CK  Etten-Leur

076 53 21 198  -  06 22 38 95 65  

Simax Security Systems werkt veilig en 
vertrouwd
 

Ferdinand Jurriëns is met zijn bedrijf Simax Security Systems gespecialiseerd in geluids- en 
ontruimingssystemen. De producten komen van Simax Electronics. Van deze Duitse fabrikant is het bedrijf 
uit Etten-Leur verkoopagent voor de hele Benelux.

Het is niet toevallig dat het bedrijf van Ferdinand werd ingeschakeld voor de renovatie van Sportcentrum 
Kralingen. Simax Security Systems werkt namelijk veel in opdracht van Sportbedrijf Rotterdam en tal van 
andere gemeenten. 

Overal tegenkomen
“Wij hebben in het sportcomplex de geluidsinstallatie, camerabeveiliging en het datanetwerk mogen 
verzorgen. Ik heb zelf de projectuitwerking en inbedrijfstelling gedaan. De installatie is uitgevoerd door onze 
vaste installateur ETB De Noord.” Het werk van Simax Security Systems kun je werkelijk overal tegenkomen. 
Van de veerboten naar Texel tot schepen in de zeevaart en van zwembaden en sporthallen tot scholen, 
winkelcentra en bedrijfsgebouwen.
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Technische installaties 
vervangen en 

gemoderniseerd
 

Als GAWALO-specialist verzorgt CLB Loodgieters & 
Installatiebedrijf uit Rotterdam de complete 

technische installatie, inclusief dak- en zinkwerk 
voor woning- en utiliteitsbouw. De expertise van 

het bedrijf werd ook optimaal benut bij de 
renovatie van Sportcentrum Kralingen. 

Directeur Martijn van der Lee was met zijn collega’s 
onder meer verantwoordelijk voor het vervangen 

van de oude riolering, het vernieuwen van alle 
waterleidingen en de montage van fonkelnieuw 
en modern sanitair. “Op dat vlak moest echt een 

flinke slag gemaakt worden in de sterk verouderde 
sporthal. Naast vervanging en modernisering van 
het installatiewerk speelden ook bij dit project de 

thema’s duurzaamheid, energiebesparing en 
veiligheid bij het intensieve gebruik van de 

faciliteiten, een grote rol.” 
 

Rada Outlook Systeem
Martijn noemt als concreet voorbeeld van een 

adequate veiligheidsvoorziening het Rada Outlook 
Systeem. “Dit is een ingenieuze digitale mengkraan 

en douchebesturing in één. Het slimme systeem 
voorkomt - met name in publieke ruimtes, zoals 

sporthallen, campings, hotels, zwembaden, 
zorginstellingen, scholen en andere openbare 
gebouwen - dat de Legionellabacterie zich kan 

vormen en verspreiden. Dat gebeurt door 
automatische temperatuurregeling, regelmatige 
spoeling en monitoring van de waterkwaliteit op 

afstand via pc, tablet of smartphone.”
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Sportcentrum Kralingen • Rotterdam

‘Het hele gebouw is omgetoverd tot een 
modern en aantrekkelijk sportcentrum’

STUCWERK & KLEURADVIES 

Flemingweg 18L | 2408 AV | Alphen aan den Rijn 

WWW.WITENZO.NU 

Bezoekers die het oude sportcentrum 
kennen, weten niet wat ze zien.
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Opdrachtgever
Sportbedrijf Rotterdam, Rotterdam

Architect
Bureau voor Stedebouw en 
Architectuur Wim de Bruijn BV, 
Rotterdam

Hoofdaannemer
Breijer Projecten, Rotterdam

E-installateur
Breijer Bouw en Installatie BV, 
Rotterdam

S- en W-installateur
CLB Loodgieters & Installatiebedrijf, 
Rotterdam

Dak & gevel
Sydak Dak- en Geveltechniek, 
Ridderkerk

Stucwerk
Wit & Zo, Alphen aan den Rijn

Metselwerk
RS Renovatie en onderhoud, Rotterdam

Heipalen
Simax security systems, Etten-Leur

Bouwprogramma
Verbouwen / transformeren 
Sportcentrum Kralingen aan de Slaak

Bouwperiode
November 2019 – november 2020

Bruto vloeroppervlakte
3.426 m2

Een toelichting is overbodig bij 
deze inspirerende tekst.
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Van Berlo | Doornhoek 3715 | 5465 TA  Veghel | +31 (0)413 - 389 090
info@vanberlo.com | vanberlo.com

WIJ KOMEN AL                      JAAR 
GRAAG BIJ U OVER DE VLOER

0024_VanBerlo_Stedenbouw_230x297.indd   1 04-02-19   14:45



     Systeembouw

     Turn-key

     Nationaal en internationaal

TOUWSLAGER 2, 5253 RK NIEUWKUIJK       WWW.REMCO.NL(0)88 004 93 00

ONDERDEEL VAN JANSSEN DE JONG GROEP

SYSTEEMBOUW
IN STAAL

UW BOUWPARTNER IN 
BINNEN- ÉN 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.



Doorlaatinrichtingen 

Dipaq B.V.
Matena 13
3356 LG Papendrecht
078 - 842 47 16
info@dipaq.nl

www.dipaq.nl

Advies, levering
& montage

Specialist in het 
creëren en inrichten 

van veilige industriele 
en logistieke 

werkplekken conform 
de huidige eisen

- Doorlaatinrichtingen
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type

Tuimel 
type

Guillotine 
type

Slagboom 
type

Kantel 
type
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Slagboom 
type
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type
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Modulaire veiligheidsrailing

- Veiligheidsrailing

- Aanrijdbeveiligingen
- Kolombescherming

- Veiligheidspoorten




