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Intakegesprek
Optimalisatie social media account
1 post per week (per kanaal)
2 kanalen (Facebook & LinkedIn)
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Opmaak en plaatsing
1x 1/4 advertentie in Industriebouw
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Monitoring reacties & volgers
Opmaak en plaatsing
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Beste lezers van Industriebouw,
Het AFAS Experience Center is een project dat er
meteen uitspringt in deze editie van ons vakblad.
Als je de foto’s ziet, kun je niet anders dan onder de
indruk zijn. Kosten noch moeite zijn bespaard om er
een geweldig bouwwerk van te maken dat zorgt voor
een unieke beleving.
Door de grootte én de onderscheidende vormen waaronder de golvende glasgevel die de entree van
het theater vormt en de prachtige wenteltrappen
- was het een enorme uitdaging om het project te
realiseren. De betrokken partijen konden er al hun
kennis, creativiteit en energie in kwijt. Na al dat
harde werken kan iedereen trots zijn op het
eindresultaat.
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Uiteraard belichten we in deze editie nog meer
projecten. Zoals het Flevolandse paviljoen Food
Forum, dat te zien zal zijn tijdens de Floriade Expo
2022. Het ontwerp is gebaseerd op de principes van
Nature Based Building en zoveel mogelijk circulair
gebouwd. In Amstelveen heeft Bouwcombinatie De
Nijs – Huybregts Relou vijf appartementengebouwen – met de aansprekende naam Klaasje
Zevenster – gerealiseerd. Ze hebben vier, vijf, zeven
en tien woonlagen en worden ondergronds
verbonden door een parkeergarage van 6.600 m2.
DGH, belegger en ontwikkelaar van hoogwaardig
logistiek vastgoed op logistieke toplocaties, gaf De
Vries en Verburg opdracht twee distributiecentra te
bouwen in de directe omgeving van de Rotterdamse
Waalhaven, waaronder specifiek Rotterdam 4. Beide
centra zijn gebouwd volgens het Smartlog-concept,
een door DHG en ConVex architecten ontwikkelde
manier van bouwen.
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Een beleving om te
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zien en om te bouwen

Het prachtige gebouw is een
experience in de breedste zin
van het woord.
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De voorkant van het kantoor van het gebouw bestaat
uit een trekboogconstructie die zo’n 35 meter overspant

Een kantoor met zevenhonderd

werkplekken, opleiding- en
demolokalen, een geluid- en
filmstudio, sportruimte, atrium,
restaurant, ondergrondse
parkeergarage en als kers op de
taart een theater met ruimte voor
850 mensen… De realisatie van het
AFAS Experience Center in Leusden
was voor Dura Vermeer Bouw geen
peulenschilletje.
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“De naam ‘AFAS Experience Center’
past perfect bij dit gebouw. Het is echt
een beleving als je binnenkomt”, aldus
projectleiders Thijs Haafkes en Bas Beld
namens Dura Vermeer. Dura Vermeer
fungeerde als bouwkundig aannemer
voor het project. “De aanbesteding begon
in februari 2017 en vlak voor de bouwvak
van dat jaar kregen we het groene licht.
Na de bouwvak zijn we direct begonnen
met de engineering en voorbereiding
van het werk”, aldus Beld. “Door de rare
vormen, een bijzondere constructie, een
overspanning tot 35 meter en een ronde
koepel is het niet alleen een heel mooi
gebouw om te zien, maar ook om te
maken. AFAS gaf ons de vrije hand om
technisch gezien het project verder in te
vullen voor het beste eindresultaat. Dat
gaf ons direct het gevoel dat we onze
toegevoegde waarde konden laten zien
om zo’n pand bouwbaar te maken.”

Stramienindeling aanpassen
In de tekenfase paste Dura Vermeer
bijvoorbeeld na overleg de stramienindeling van de parkeergarage aan. Deze
was uitgelijnd op de bovenbouw, maar
dat was volgens het team niet logisch.
“Door de bovenbouw, vooral van het
restaurant, iets anders op te zetten
ontstond er een meer logische krachtverdeling naar de parkeergarage.
Bijkomend voordeel was direct dat de
indeling van de parkeergarage ook
overzichtelijker werd.”

Trekboogconstructie
De voorgevel van het kantoor van het
gebouw bestaat uit een trekboogconstructie die zo’n 35 meter overspant.
“Deze constructie draagt de helft van het
kantoor en is door ons helemaal
uitgelijnd en voorzien van tijdelijke
ondersteuningsconstructies. Na het

De entree van het AFAS Experience
Center is een ware eyecatcher.
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Actief op veel terreinen in de bouw

| Grondwerk | Bodemsanering | Onderwaterwerk | Rioolwerk
| Straatwerk | Railinfra | Gewapende grondconstructies

Ampereweg 4 | 3752 LR Bunschoten | 035-5280340 | www.bonneveld.nl
Bij het drooghouden van de
bouwput zijn zowel bronbemaling
als spanningsbemaling toegepast.
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Puin verwerkt in bouwwegen en gerecyclede
heipalen
Het puin verwerken tot nieuw beton of gebruiken in de bouwwegen: Voor Bonneveld was het een kwestie

van duurzaam werken bij AFAS Experience Center. In opdracht van Dura Vermeer Bouw Hengelo zorgde het
team van Bonneveld onder andere voor het grondwerk en de bouwplaatsinrichting.

Projectleider Stefan Albers: “We zijn begonnen met opruimwerkzaamheden. Op de bouwplek stond eerst

een gebouw van Bankgirocentrale. Dat gebouw is door een andere partij gesloopt, maar er stond wel nog
een kademuur en er zaten veel heipalen in de ondergrond. Dat hebben we met een puinbreker op locatie
gebroken. Het puin is vervolgens ter plekke verwerkt in de bouwwegen. Dit is niet alleen financieel
voordelig, maar heeft ook een duurzaam karakter.”

Recyclen

De heipalen die het team blootlegde, zijn verwijderd en afgevoerd. Uitvoerder Cornelis Uithuisje: “De
heipalen zijn gerecycled en als beton weer in hetzelfde project gebruikt.” Bonneveld was ook

verantwoordelijk voor het rooien van diverse bomen op het bouwterrein. “Ook verzorgden we de

bodemonderzoeken zodat zand uit de bouwput - meer dan honderdduizend kuub! - in een ander project

van Dura Vermeer Infra kon worden verwerkt. De bovengrond is gebruikt om de vijvers op het terrein dicht
te rijden”, aldus Albers.
Thuiswedstrijd

Nadat het terrein bouwrijp was, zijn door derden de ankers aangebracht, waarna de bouwput werd

uitgegraven. Uitvoerder Uithuisje: “Het was een heel grote bouwput, één van de grotere die we hebben

gedaan. Voor ons was het een mooie thuiswedstrijd en een werk dat we graag wilden maken. Het is erg
leuk om onderdeel uit te maken van de bouw van zo’n bijzonder gebouw.”
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Het personeel van AFAS zal ongetwijfeld
met veel plezier werken in dit pand.
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‘Het maken van de
koepel was
dusdanig
specialistisch werk,
dat we hier al
vroeg over hebben
nagedacht’

De glazen koepel op het theater
zorgde voor de nodige hoofdbrekens.

loshalen van de tijdelijke ondersteuning,
zakte de constructie op twee
centimeter na naar de beoogde plek. Dat
was een spannend moment, waar we
heel lang aan gerekend hadden. Maar
het is gelukt!”

Mock-up
De glazen koepel op het theater, nu een
echte eyecatcher, zorgde ook voor de
nodige hoofdbrekens. “Het maken van de
koepel was dusdanig specialistisch werk,
dat we hier al in een vroeg stadium over
hebben nagedacht. Terwijl de keldervloer
voor het theater werd gestort, zaten we
al om tafel over de glazen koepel. Er lag
een basisonderwerp. Samen
hebben we een mock-up gemaakt en na
overleg besloten we om het nog meer
integraal te maken en verlichting in de
knooppunten te integreren, waardoor de
constructie slanker is geworden. Op deze
manier konden we bijna kostenneutraal
het pand nóg mooier maken. Dat lukt
alleen als je oog hebt voor elkaars visie
en omstandigheden.” De samenwerking
met het team van AFAS Experience
Center, verliep volgens Haafkes soepel
en snel. “We kregen direct een eigen
plekje in het huidige kantoor van AFAS
toegewezen. Dat was perfect, want zo
zaten we direct met AFAS om tafel.
Hierdoor waren de lijnen heel kort, wat
de samenwerking alleen maar ten goede
komt.”

Industriebouw • februari 2021 • 11

AFAS Experience Center • Leusden

Op volle kracht heien
“Wij waren één van de eersten die een bijdrage

leverden op de bouwplaats van het AFAS Experience
Center. Het was een spannend werk door de

tijdsdruk”, aldus Jan Willem Blaauboer, Technisch
Manager bij de IJB Groep uit Lemmer.

De IJB Groep werkt vaak nauw samen met de

hoofdaannemer. “Dura Vermeer kent ons als een

betrouwbare en kundige partner. Voor dit project

leverden we de funderingspalen en voerden we het
heiwerk uit. De ligging middenin Leusden zorgde
logistiek voor een uitdaging. Het ging om ruim

duizend palen van zo’n vijftien meter lang, vierkant
42 centimeter tot vierkant 45 centimeter. Per

vrachtwagen kunnen er maximaal vier van dit soort

van sonderen tot monteren

We feliciteren
AFAS en Dura Vermeer
met het inspirerende

AFAS Experience Center
We zijn trots dat we aan deze
belevenis hebben mogen bijdragen.

ijb gr o ep . nl
• sonderen
• adviseren
• constureren
• produceren
• monteren

• heipalen
• prefab funderingsbalken
• mortel leveringen
vanuit Lemmer,
Emmeloord en Lelystad

palen aangevoerd worden, waardoor er sprake was
van veel verkeer naar en op de bouwplaats.”
Heistellingen mobiliseren

Toen de IJb Groep begon, bleken de palen zwaarder de
grond in te gaan dan verwacht. “Daardoor moesten

we uiteindelijk vier of vijf heistellingen mobiliseren

om te zorgen dat de planning gehaald werd. Met vier
verschillende firma’s onder onze supervisie tegelijk

heien op een betrekkelijk klein oppervlak, kan alleen
door intensief onderling overleg. We willen AFAS en
Dura Vermeer feliciteren met de mooie bouw en de
ingebruikname van het gebouw!”

Industriebouw • februari 2021 • 12

0514 56 88 00 I info@ijbgroep.nl I www.ijbgroep.nl

THEO VAN VELZEN GRONDBOORTECHNIEK EN BRONBEMALING

Bronbemaling én
spanningsbemaling
Theo van Velzen, uw partner op het gebied van waterverplaatsing in de bouw en industrie en voor al uw civiel
technische projecten.
Waaronder: Bemaling, Drainage, Boringen, Retourbemaling,
DSI® Retourbemaling, Pompinstallaties, Water- en Brandbronnen, Grondwater zuivering en monitoring, 24/7 service en
dienstverlening.
Sinds eind 2011 is Tjaden Adviesbureau voor Grondmechanica
een onderdeel van de Theo van Velzen Holding. U kunt Tjaden
inschakelen voor sonderingen, Grondmechanica, Geohydrologie
en Geotechniek.

Theo van Velzen uit Alkmaar is gespecialiseerd in

waterverplaatsing in de bouw en industrie. Het team
hield een jaar lang de bouwput droog waar

uiteindelijk het AFAS Experience Center verrees.

Technisch gezien was het geen lastige klus, maar het
was wel een heel omvangrijke opdracht, stelt Theo
van Velzen, eigenaar van het gelijknamige bedrijf.

“Het ging in dit geval zowel om bronbemaling als

om spanningsbemaling. Bij bronbemaling haal je het
Theo van Velzen Grondboortechniek en Bronbemaling
Tel. 072 5331720 • info@theovanvelzen.nl • www.theovanvelzen.nl

water in het bovenste zandpakket weg. Bij

spanningsbemaling haal je het water onder de

kleilagen weg. Doordat we hier beide methoden
Tjaden Adviesbureau voor Grondmechanica
Tel. 072 5064817 • info@tjadenadvies.nl • www.tjadenadvies.nl

toepasten, was het een forse klus voor ons.”
Goede samenwerking

Door de bron- en spanningsbemaling werd de

Ook buiten zijn kosten noch moeite
gespaard om er iets bijzonders van
te maken.

bouwput drooggehouden. “We zijn er in totaal een
jaar mee bezig geweest. Maar voor zo’n grote

bouwput is dat normaal. De samenwerking met de
hoofdaannemer verliep goed.”
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Werkzaamheden staalconstructie complexe
klus
De onalledaagse vorm van het AFAS Experience Center betekende voor Buiting Staalbouw behoorlijk wat

rekenwerk. “Een dergelijk groot en complex project zorgt ervoor dat onze mensen al hun kennis, energie en
creativiteit erin kwijt kunnen”, aldus projectleider Jurgen Exterkate.

Van het berekenen van de verbindingen tot het maken van de staalconstructie en de montage: “Het was

een grote verantwoordelijkheid waar we voldaan op terugkijken”, stelt Exterkate. “Het project was complex

vanwege de grootte en de onderscheidende vormen. Het is immers geen traditioneel bouwwerk. Dat maakt
het constructief natuurlijk ook lastiger om te maken, maar tegelijkertijd ook veel leuker.”
Veel rekenwerk

Het onalledaagse ontwerp zorgde voor diverse uitdagingen. “Neem als voorbeeld de eisen van de

staalconstructie en verbindingen ervan. Deze moeten sterk genoeg zijn om de constructie overeind te

houden. Dat betekent veel reken- en engineerwerk. We hebben hiervoor een 3D-softwarepakket, waarmee

we de complete constructie simuleren aan de hand van het ontwerp van de architect en constructeur. Onze
engineers bepalen vervolgens de verbindingen zoals de afmeting en de zwaarte van de lassen, het type en
de hoeveelheid bouten en de dikte van de verbindingsplaten.”
Beleving

Volgens Exterkate mag het resultaat er wezen: “Vaak wordt een pand gebouwd met een praktische

invulling. Het AFAS Experience Center is neergezet met een heel andere gedachte. De focus is gelegd op
vorm en beleving. Dat zie je terug in de bijzondere constructie. Voor ons is het een project waar we met
recht trots op zijn.”
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Buiting Machinebouw en Staalconstructie B.V.
is een jong, snelgroeiend en modern geoutilleerd machinebouw- en staalconstructiebedrijf.
Vanuit
onze
vestigingen
in Broekland
en Almelo
werkenwerken
ruim 100
goed
medewerkers
aan
Vanuit
onze
vestigingen
in Broekland,
Almelo
en Schagen
ruim
100opgeleide
goed opgeleide
medewerkers
de productie
en montage
van machinedelen
en staalconstructies
voor de utiliteitsbouw,
woningbouw,
aan de productie
en montage
van machinedelen
en staalconstructies
voor de utiliteitsbouw,
hallenbouw
en de industrie.
woningbouw,
hallenbouw
en de industrie.

Buiting Machinebouw & Staalconstructie B.V.
Vestiging Broekland:
Van Dongenstraat 42, 8107 AG
Tel: (0570) 53 10 10
E-mail: info@buitingstaalbouw.nl

181803-12179_buiting.indd 1

Tot en
met Exc4

Vestiging Almelo:
Darwin 13, 7609 RL
Tel: (0546) 53 65 20
W: www.buitingstaalbouw.nl

30-08-18 13:51

Door de bijzondere vormen kwam er heel
wat reken- en tekenwerk aan te pas.
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‘Het is echt een belevi
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ing als je binnenkomt’
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Flexibel in een keiharde wereld
Oude Graaf 10 | 6002 NL Weert
0495 54 74 27 | www.lammersbeton.nl

Wenteltrappen als
ware kunst
Maar liefst dertig vrachten met prefab betonnen

trappen en bordessen gingen van Lammers Beton
richting het AFAS Experience Center in Leusden.
Werkvoorbereider Frank Davits: “Het was een

arbeidsintensieve klus, maar vooral de gebogen

wenteltrappen zijn echt kunststukken geworden.”
Lammers Beton uit Weert leverde de prefab betonnen
trappen en bordessen voor alle drie de bouwdelen:

Theater, kantoor en middengedeelte. “In totaal ging
het om 36 stuks bordessen productie uit 6 mallen,
63 stuks rechte en 63 stuks gebogen/

wenteltrappen productie uit maar liefst 43 mallen.

We hebben zowel standaard grijze als witte betonnen
elementen geleverd.”l

Constructief complex

Vooral de wenteltrappen die van verdieping naar

verdieping overspanden zonder steunpunt, waren
constructief complex. “We hebben met de

hoofdconstructeur gespard om te zorgen dat het
constructief staat als een huis.” De gebogen

wenteltrappen zijn echte kunststukken, stelt Davits:

T. Pater groep

“Het tekenen is één, maar om de mal te maken en

de trap vervolgens te produceren, dat was een hele
kunst!”
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MOBIELE KRANEN | MOBIELE TORENKRANEN | ROTERENDE VERREIKERS
MULTI CRANES | RUPSKRANEN | TRANSPORT | RIJPLATEN EN DRAGLINE SCHOTTEN
‘t Harde | Almere
Energieweg 2
8084 GR ‘t Harde
0525 - 651826

Amersfoort
De Zonnecel 33
3815 KN Amersfoort
info@tpatergroep.nl

XPS-platen voor isolatie kelderwand
De XPS-platen Jackon Foam 300 die als isolatiemateriaal gebruikt zijn voor de betonnen buitenzijde van de
kelderwand van het AFAS Experience Center, zijn geleverd door VDG De La Roy. “XPS-platen bestaan uit
geëxtrudeerd schuim. Dat is vooral geschikt voor de isolatie tegen de betonnen buitenzijde van een
kelderwand of andere toepassingen onder de grond”, legt mede-eigenaar Henny de la Roy uit.

XPS heeft een gladde buitenstructuur met een overlapsponning, zodat er geen koudebrug kan ontstaan.

“Ik zeg altijd: Het is de Mercedes onder de isolatiematerialen! Het is een hoogwaardig materiaal waar AFAS
specifiek voor koos.”
XPS versus EPS

De La Roy, onderdeel van de VDG Groep, is ook specialist in EPS-platen. “Dat is een geëxpandeerd schuim.

EPS is ten opzichte van XPS in beginsel een goedkoper materiaal, dat in grote blokken verkrijgbaar is. Daar

kunnen we sneller, grotere objecten uit één vorm van maken. In onze eigen fabriek beschikken we over heel
grote contoursnijmachines en vijfassige freesmachines, die elke gewenste vorm voor bekisting kunnen

maken. EPS zou je ook kunnen toepassen aan de buitengevel, maar dan boven de grond. AFAS koos voor

XPS-platen vanwege het hoogwaardige materiaal, maar ook omdat het makkelijk hanteerbaar is. De platen
zijn eenvoudig te verwerken en XPS is bestand tegen een heel hoge druk.”

JACKON Insulation is één van de
toonaangevende fabrikanten voor
XPS-oplossingen die voor gebruikers in
de bouw en de industrie maximale
isolatie-efficiëntie en kostenbesparing biedt.

De La Roy Isolatie & Design
Op EPS kun je bouwen. Het vormvrije materiaal
heeft niet alleen goede isolerende eigenschappen,
maar is ook uiterst geschikt om bouwelementen voor
woningbouw, (contra)mallen voor de betonbouw en
funderingsbekistingen van te maken.

Industrieweg 46 | 5422 VK Gemert | www.delaroy.nl

JACKON Insulation GmbH
Carl-Benz-Straße 8 | D-33803 Steinhagen
Tel +49 (0) 5204 9955 - 0 | Fax +49 (0) 5204 9955 - 400
E-Mail: info@jackodur.com
www.jackon-insulation.com
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‘Tijdens het ontwerpproces veranderde het
gebouw van vorm en inhoud’
Technisch gezien was de bijdrage van EeStairs aan de bouw van het AFAS Experience Center een

hoogstandje. “In totaal heeft ons volledige team twee jaar aan dit bijzonder indrukwekkende project

gewerkt. We zijn doorlopend bezig geweest om aanpassingen door te voeren tijdens het proces”, vertelt
projectbegeleider Johan Floor namens EeStairs uit Barneveld.
De werkzaamheden aan het AFAS Experience Center

waren voor EeStairs vrij breed. “Denk allereerst aan het
leveren en monteren van grote, glazen balustrades;

deels in het theater, deels in het kantoor. De balustrades
in het theater zijn zwaarder uitgevoerd vanwege
veiligheidseisen. Technisch gezien was het een

hoogstandje, want het gebogen glas met een relatief
kleine radius is niet makkelijk te verwerken. In totaal

zit er meer dan vijfhonderd meter glas in het complete
project verwerkt.”

Vier stalen wenteltrappen

Naast de glazen balustrades verzorgde het team van EeStairs ook vier stalen wenteltrappen in het theater

en een stalen spiltrap aan de buitenzijde van het restaurant. “Kenmerkend voor ons werk is dat de trappen
en afwerkingen aan de ene kant functioneel zijn, maar aan de andere kant zeker ook esthetisch

aantrekkelijk. Zo was al het glas bij dit project, zowel voor de balustrades als voor de leuningen, extra helder
glas. Dit is nóg transparanter dan normaal glas, wat vaak iets groener van kleur is. Omdat het glas bij dit

project zo dik werd uitgevoerd - tot wel drie centimeter dik - is extra helder glas een goede keuze. Dan valt
de natuurlijke tint van glas minder op en is het mooier om te zien.”

In een vroeg stadium

EeStairs verwerkt het glas tot een eindproduct en

heeft als specialisme om zo groot mogelijke delen

kant-en-klaar bij een project aan te leveren. “De stalen
delen voor de balustrades en trappen zaten al in een

heel vroeg stadium in het gebouw. Later zijn de glazen
delen geplaatst, dat maakt het écht af!”
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Naturally. Performing. Environments.
Hoe kun je complexe glazen daken realiseren met geïntegreerde BIPV
cellen, driehoekige ruiten of uitzetramen? Wij kijken graag mee naar de
mogelijkheden op het gebied van duurzame, bijzondere constructies,
brandveiligheid en service en onderhoud.
Voor AFAS Experience Center (zie afbeelding) realiseerden wij onder
andere gevels met puntgehouden beglazing en glasdaken met BIPV.
Mocht u meer informatie willen, ons daglichtteam staat voor u klaar!
Kingspan Light + Air
+31 (0)413 388 338
kla.nl.info@kingspan.com
www.kingspanlightandair.nl

Het ontwerp voorziet in een
ruimtelijke, futuristische uitstraling.
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Glazen driehoeken en zonwerende beglazing
Wat Kingspan Light + Air (voorheen Brakel Atmos) bij het AFAS Experience Center heeft aangepakt?
We kunnen beter vragen: wat niet?

Het realiseren van glazen daken en glasgevels is een waar specialisme van Kingspan Light + Air uit Uden.
Het team plaatste bij het AFAS Experience Center onder meer de hoofdentreegevel van 235 m2 van het
kantoorgebouw met geschroefde beglazing en rvs spider-systemen. Projectleider Bart van Langen:

“Daarnaast hebben we twee glazen zelfdragende piramides van tien meter doorsnede met een blinde
nokbevestiging op het kelderdek gemaakt.”
Elke ruit is uniek

Een derde onderdeel was het atrium. “Het dak bestaat uit driehoekvormige velden met triple beglazing en
met shadowboxpanelen, over een oppervlakte van zevenhonderd m2. Elke ruit en elk paneel is uniek. De

enige symmetrieas is de noklijn. Daarbij hebben we een weathersealed kitnaad toegepast voor een strakke
uitstraling met het oog op de kleine dakhelling van twee graden. Hierdoor is het mogelijk om het water op
de juiste manier af te voeren zodat er geen vervuiling ontstaat. De triplebeglazing is tevens zonwerend.”
Theaterkoepels

Nog een greep uit de werkzaamheden? “De achterzijde van het kantoor voorzien van geschroefde

beglazing. Ook plaatsten we twee kleinere theaterkoepels van circa zes meter doorsnede. Hiervoor hebben
we een nieuw, schaalbaar systeem ontwikkeld waarin aluminium kokers blind op ronde aluminium ‘dozen’
worden gemonteerd. Door het geheel op vloerniveau op een stalen krans te monteren, konden de
aluminium constructies in zijn geheel naar de sparing worden gehesen.”
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De grote zaal van het AFAS The
Industriebouw • februari 2021 • 24

eater telt ruim 800 zitplaatsen
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Nieuw concept voor glasspecialist levert
prachtgevel op
De entree van het theater van AFAS Experience Center is een ware eyecatcher. Het was ook een

verschrikkelijk lastige klus, technisch gezien, geeft directeur Geurt Roelofsen van Interior Glassolutions
uit Veenendaal toe.

“De moeilijkheid in het maken van de golvende glasgevel die de entree van het theater vormt? Vooral

de 180 graden gebogen vorm in combinatie met de kleine radius van 430 mm. Dat was technisch echt
lastig om te realiseren, maar het is gelukt.”

Zichtwerk

Omdat er in de glasgevel geen profielen zijn

verwerkt, zie je ieder detail. “Je kunt niet zomaar
een meetfoutje wegwerken met kit of een latje.
Het is zichtwerk, en daardoor heel precies werk.

Voor ons was het concept nieuw, en dan vooral de
combinatie tussen de enorme hoogte van maar
liefst zes meter en de korte radius. Plus een
tourniquet die erdoor loopt.”
1500 kilo per ruit

Monteren tijdens de bouw was uiteindelijk niet

haalbaar, waardoor het team de plaatsing van de
gevel moest verzorgen toen de tuin al aangelegd
was. “Hierdoor konden we er niet meer met de

vrachtwagen met kraan bij en moesten we het
met grof materieel doen. Een enorme kraan en

mini-kraantjes erbij om de gevel over te pakken.
We hebben het hier over 1.500 kilo per ruit! We
hebben speciale zuigers voor de kranen laten

maken. Je snapt: We hebben diverse uitdagingen
moeten overwinnen, maar het was technisch

gezien verschrikkelijk mooi om te mogen maken.”
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Zowel de balustrades als de leuningen
zijn gemaakt door EeStairs.

INTERIOR GLASSOLUTIONS

MAAK KENNIS MET
ONZE INNOVATIES.
P-SERVICES BARNEVELD
AANNEMER: SCHOUTEN BOUWBEDRIJF
BARNEVELD
PRODUCTEN: SYSTEMS CLIP-IN SILENCE

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

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

E info@igsbv.nl

NEW
PROJECTS.

T +31 (0)318 24 6000

Industriebouw • februari 2021 • 27

AFAS Experience Center • Leusden

Ook AFAS brandveilig!

Toonaangevend in brand- en inbraakwerende
deuren, ontwerp, kwaliteit & techniek
U zoekt standaard of op maat gemaakte brand- en/of inbraakwerende deuren, die ontworpen zijn met de laatste technieken,
innovatief zijn en voldoen aan alle eisen en wettelijke normen?
GNS Brinkman zorgt voor deze oplossingen. Ruim 150 jaar geleden startte ons bedrijf en sindsdien plaatsten we talloze brandschermen, branddeuren, rolluiken en rolhekken in Nederland.
GNS Brinkman verzorgt voor u de complete installatie en het
onderhoud van uw deuren door onze opgeleide vakmensen, die
VCA-gecertificeerd zijn. Ons service team staat 24/7 voor u klaar!
Wij werken samen met internationaal gerenommeerde partijen.

120 minuten
brandwerende
rolluiken
“Het AFAS Experience Center is een markant en

prestigieus gebouw, waar we graag onze bijdrage aan
hebben geleverd”, aldus adviseur Ruben Woudt van
GNS Brinkman, specialist op het gebied van

industriële- en bedrijfsroldeuren, rolluiken en rol- en
schaarhekken

“We hebben drie rolhekken voor de parkeergarage

geleverd. Dat was een knap staaltje techniek, want

de grootste is maar liefst elf meter breed. Daarnaast
hebben we twee brandwerende rolluiken

geïnstalleerd. Ze houden de goederenlift brandveilig,
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
GNS Brinkman B.V., Vredeweg 7, 1505 HH Zaandam, Nederland
T +31 (0)75 - 6474600, E info@gnsbrinkman.nl, www.gnsbrinkman.nl

mocht er brand uitbreken. Deze speciale rolluiken
houden het vuur 120 minuten tegen.”
‘Testen voor maatwerk’

Trappen door EeStairs.

De rolluiken werden in de eigen fabriek van GNS

Brinkman in Zaandam op maat gemaakt. “Voor elke

situatie hebben we wel een passende oplossing, letterlijk en figuurlijk. Tegenwoordig kunnen er zoveel

verschillende zaken gevraagd worden op het gebied
van brand- en rookwerendheid. Het is altijd maat-

werk. Mochten we de juiste oplossing niet in eigen

huis hebben, dan werken we graag samen met onze
betrouwbare partners.”

Geïntegreerd in het ontwerp

Het AFAS Experience Center is een prachtig project

om deel van uit te maken, zo stelt Woudt. “Het is net
als de Markthal in Rotterdam, waar we onze

brandwerende en inbraakwerende oplossingen ook

geïntegreerd hebben in het ontwerp. Dat is ook een
echte eyecatcher geworden!”
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Zelfs de trappen zijn mooi en luxe.

Opdrachtgever
AFAS Holding, Leusden

Glasgevel Theater
Interior Glassolution, Veenendaal

Roldeuren / hekken
GNS Brinkman, Zaandam

Architect
Just Architects BV, Amstelveen

Glazen daken en Glasgevels
Kingspan Light + Air, Uden

Isolatie kelderwand
De La Roy Isolatie & Design, Gemert

Hoofdaannemer
Dura Vermeer, Rotterdam

Bronbemaling
Grondboortechniek & Bronbemaling
Theo van Velzen BV, Alkmaar

Prefab trappen
Lammers Beton, Weert

Glazen balustraden - stalen
wenteltrappen
EeStairs Nederland BV, Barneveld
Grondwerk
Bonneveld Aannemingsbedrijf BV,
Bunschoten-Spakenburg

Kraanverhuur
Kraanverhuur T. Pater, Amersfoort
Prefab Heipalen
IJB Groep, Lemmer

Bouwperiode
Oktober 2017 - januari 2021
Bruto vloeroppervlakte
62.000 m2

Metaalconstructies
Buiting BV Machinebouw &
Staalconstructie, Almelo
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En de stadhouder
was tevreden
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Tekst: Alet Roesink/Astrid Berkhout
Foto’s: Work4Media

De torens hebben ieder een eigen
karakter en zijn vernoemd naar
drie Nederlandse stadhouders.
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De Stadhouders bieden plaats aan
280 appartementen en penthouses.
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De torens zijn vernoemd naar drie Nederlandse
stadhouders: Maurits, Casimir en Frederik Hendrik.

Op de grens van het Haagse

Statenkwartier en Duinoord
realiseert Waal het project De
Stadhouders, bestaande uit drie
woontorens en een parkeerkelder.
In januari 2018 werd een oud
kantoorgebouw en later in 2019 een
tankstation gesloopt. De bouw is
officieel op 20 juni 2018 gestart met
het maken van de fundering.

De torens hebben ieder een eigen
karakter en zijn vernoemd naar drie
Nederlandse stadhouders: Maurits,
Casimir en Frederik Hendrik. Ze bieden
plaats aan 280 appartementen en
penthouses. “Vanwege de krappe en
drukke locatie was de bouw een
logistieke uitdaging”, zegt Hans
Houweling. “In goed overleg met de
gemeente Den Haag is bepaald hoe er
op deze locatie veilig gewerkt diende te
worden. Materialen worden
just-in-time op de bouwplaats geleverd
en afgevoerd. De organisatie en
begeleiding van transport en logistiek

vragen daarbij de nodige aandacht.
Verkeersregelaars begeleiden continu het
bouwtransport op en van de
bouwplaats.”

Fundering met historie
“Een gedeelte van de blokken 1 en 2 is
op de overgebleven keldervloer van het
gesloopte kantoorgebouw gefundeerd,
de rest op zand. Gebouw Casimir verrijst
op de plek waar vroeger het tankstation
stond en is ook gefundeerd op zand.
Voor de fundering hebben we onder
meer gebruik gemaakt van 1.90 meter
hoge betonpoeren. Onder de gebouwen
loopt een anti-tankgracht (Atlantikwall)
uit de Tweede Wereldoorlog. We hebben
behoorlijk wat grondverbeteringen
moeten doorvoeren om hierop te
kunnen funderen.”

Schoonborstelen
“De gevels moesten vanwege de
houten binnenspouwbladen een
minimale doorbuiging kunnen
opvangen. Daartoe hebben we diverse
buigtesten uitgevoerd. We hebben
klampmetselwerk toegepast, waarbij
de bakstenen op hun kant gemetseld

worden. Omwille van de karakteristieke
waarde en de hechting van de mortel,
voldeden echter alleen schoongeborstelde bakstenen. Er zat niets
anders op dan de 355.000 stenen op de
bouwplaats van zand te ontdoen. Om dit
proces te versnellen en te
vergemakkelijken, hebben we een
stenenborstelmachine met een lopende
band ontwikkeld, waarmee één persoon
1.000 bakstenen per uur kon
schoonborstelen.”

Optimalisaties
“Het derde blok is kort voor de start
van de bouw herontwikkeld en gasloos
gebouwd. Er zijn 60 bronnen met een
lengte van 150 meter geboord. Dit zijn
bronnen voor warmtepompen, ze voorzien het gebouw van warmte en koeling.
Waal werkt alles uit in BIM, ideaal om
de maatvoering en pasbaarheid van bijvoorbeeld wanden, vloeren en balkons te
controleren. Vervolgens hebben wij ook
de planning hieraan gekoppeld, zodat
een 4D-planning ontstaat. In blok 3 kan
iedereen nu per dag zien wat er gebeurt.
Ook op die manier optimaliseren wij
waar mogelijk.”

Het glaswerk zorgt voor veel lichtinval.
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Dé mortelselector
Gratis en snel
morteladvies
op maat!

Ga naar mortelselector.weberbeamix.nl
of scan de QR code.

Vanwege de krappe en drukke locatie
was de bouw een logistieke uitdaging.
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‘Juist als het moeilijk wordt, weten ze ons te
vinden’
De Stadhouders liggen vlakbij het strand van Scheveningen, waardoor klimatologische omstandigheden
een behoorlijke impact hebben op de panden. “Tel daarbij op dat er sprake is van op klamp gemetseld

metselwerk, waarbij de stenen op de kant worden verwerkt, en je snapt dat er extra aandacht nodig was
voor de sterkte van de buitengevels”, vertelt projectleider John Spoler van Saint-Gobain Weber Beamix.
Saint-Gobain Weber Beamix zat al vroeg in de voorbereidingsfase aan tafel om mee te denken met

Bouwbedrijf Waal en Adviesbureau Vekemans, dat een integraal metselwerkadvies heeft opgesteld voor
het gevelmetselwerk. “De buitengevel is slechts 6,5 in plaats van 10 cm dik”, vervolgt Spoler. “Daarmee

rees de vraag of er extra voorzieningen moesten worden getroffen om te voldoen aan de gestelde eisen.
Dan heb je het o.a. over de uitvoering, maar ook over de materialen die je gebruikt.”
Ontwikkeltraject

“Aangezien de bezanding op de door de architect
gekozen bakstenen een zeer nadelige invloed
heeft op de hechting van de steen en mortel

heeft de aannemer een machine laten bouwen,
waarmee het zand van de stenen werd

verwijderd.” Niels de Blok, productmanager
gevel & stuc Weber Benelux, vult aan:

“Daarnaast hebben we mortel geleverd die onze
afdeling R&D specifiek voor deze toepassing
heeft ontwikkeld. Het lastigste was dat de
mortel moest voldoen aan strenge

prestatie-eisen en tegelijkertijd goed

verwerkbaar moest zijn. De doorstrijkmortel
wordt in één keer afgewerkt, zodat er een

mortelbed ontstaat dat niet meer gevoegd hoeft
te worden.”

Het onderscheid

Uiteindelijk is aangetoond dat de buig- en
streksterkte van het metselwerk van de

buitengevel ruimschoots voldoet aan de

gestelde waarden. “Een project als dit maakt
meteen duidelijk waar we ons in

onderscheiden”, benadrukken beide mannen.
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Op de gevel hangen prachtige
passende afbeeldingen.
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THEO VAN VELZEN GRONDBOORTECHNIEK EN BRONBEMALING

Bouwen met droge
voeten
Theo van Velzen, uw partner op het gebied van waterverplaatsing in de bouw en industrie en voor al uw civiel
technische projecten.
Waaronder: Bemaling, Drainage, Boringen, Retourbemaling,
DSI® Retourbemaling, Pompinstallaties, Water- en Brandbronnen, Grondwater zuivering en monitoring, 24/7 service en
dienstverlening.
Sinds eind 2011 is Tjaden Adviesbureau voor Grondmechanica
een onderdeel van de Theo van Velzen Holding. U kunt Tjaden
inschakelen voor sonderingen, Grondmechanica, Geohydrologie
en Geotechniek.

Onder De Stadhouders is een parkeergarage

gebouwd. Om deze droog te kunnen ontgraven heeft
Theo van Velzen Grondboortechniek en

Bronbemaling bv uit Alkmaar de bemaling verzorgd.
“Ons bedrijf werkt regelmatig met Waal”, vertelt
Adrie van Steenis.

“De uitdaging ligt er voor ons in om het de aannemer
naar de zin te maken. In dit project moest de

bouwkuip droog komen te liggen, zodat met droge
voeten gebouwd kan worden. Om eventuele

Theo van Velzen Grondboortechniek en Bronbemaling
Tel. 072 5331720 • info@theovanvelzen.nl • www.theovanvelzen.nl

negatieve effecten op de omgeving te beperken,

moest ook de waterstand buiten de kuip gemonitord
worden. Nadat de damwandplanken waren

Tjaden Adviesbureau voor Grondmechanica
Tel. 072 5064817 • info@tjadenadvies.nl • www.tjadenadvies.nl

aangebracht, is er een filterbemaling geplaatst,

bestaande uit 65 filters tot vijf meter diep en twee

bemalingspompen. Het onttrokken grondwater werd
via een zandvanger en watermeter geloosd op het
riool.”

Monitoring

“In de kuip zijn verder vier peilbuizen geplaatst en

daarbuiten nog zeventien stuks, allen voorzien van
dataloggers. Daarmee monitorden we tijdens de

werkzaamheden op afstand de grondwaterstand
binnen en buiten de kuip.”
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Begroeting met een plantenwand
Als je de woontoren binnenstapt, valt meteen de hoge plantenwand op. Deze verrijst vanaf de begane grond
en geeft een weelderige sfeer aan De Stadhouders. Mekelenkamp | Plantenman.nl uit Ede ontwierp en
realiseerde deze wand met een variëteit aan kunstplanten.

“We hebben samen met de architect meegedacht voor de gewenste sfeer”, vertelt Ferrie Mekelenkamp. Er is
gekozen voor een vijftien meter hoge wand. Door de groepering van de planten is de wand volledig op maat
gemaakt en voorzien van een unieke uitstraling. Dat is ook meteen de specialiteit van Mekelenkamp |

Plantenman.nl. De onderneming combineert creativiteit met bouwkundig inzicht en onderscheidt zich

daarmee in de markt. Vanwege hun kennis om op een dergelijke hoogte de beplanting te bevestigen in een
bouwproject, werd het bedrijf gevraagd om mee te denken in dit project. De medewerkers zijn VCA
gecertificeerd.

Brandvertragende spray

Door de wand al in de werkplaats voor te bereiden, was de werktijd op locatie kort. De wand is met planten
en al in één ochtend geplaatst. Ter plaatse is het plantwerk definitief geschikt en is de finishing touch met
varenplanten en bladplanten aangebracht. Daarna is het werk met een brandvertragende spray
geïmpregneerd. Het werk is bestempeld met een brandvertragend certificaat B2 keurmerk.
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Als je de woontoren binnenstapt,
valt meteen de vijftien meter hoge
plantenwand op.
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THUISKOMEN EN
JE THUIS VOELEN
■

Wij zijn gespecialiseerd in
glazen douchecabines;

■

Wij produceren én monteren;

■

Wij leveren maatwerk- én
standaard oplossingen;

■

En wij hebben ruim 15 jaar
ervaring!

Glazen oplossingen
Van Rijn Products uit Rijssen is gespecialiseerd in
glazen doucheopstellingen van standaard tot

maatwerk voor zowel particulieren als professionals.
Sfeer scheppen en vorm geven aan een woonruimte,

zodat de klant elke morgen een frisse start maakt, dat
is hun passie.

Peter van Rijn vertelt: “Onze opdracht betrof het

leveren en monteren van doucheopstellingen in het
appartementencomplex De Stadhouders in Den

Haag. Met vakkundig advies hebben wij de wens van
de klant zo goed mogelijk in vervulling laten gaan.
Het proces verloopt als volgt. Nadat het tegelwerk

gereed was, konden onze monteurs de opstellingen
inmeten. Vervolgens zijn de glazen

Molendijk Noord 53, 7461 JG Rijssen, 0548 - 515 640 | www.vanrijnproducts.nl

doucheopstellingen middels onze eigen

productiefaciliteiten op de millimeter nauwkeurig
geproduceerd. Onze monteurs hebben de

doucheopstellingen met uiterste zorg gemonteerd,

waardoor het hele proces van bestelling tot montage
circa drie weken in beslag nam.

In dit project lag de uitdaging ‘m erin om in een krap

tijdsbestek de doucheopstellingen te plaatsen. Dat is
wederom gelukt, mede dankzij een adequate
planning.

Naast de projectenmarkt werken wij met circa 500

retailers. Onze kracht is dat wij zowel maatwerk als
standaardwerk leveren, waardoor wij in principe

voor ieder vraagstuk een oplossing kunnen bieden.
De klant wordt door onze dienstverlening volledig
ontzorgd.“
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Veilig als Fort Knox

kruyt is vertrouwd
bouwpartner van
Stadhouders DEN HAAG.
En daar zijn we
trots op!

Kruyt uit Leiderdorp is vaste partner van Waal en
verzorgt voor deze opdrachtgever het hang- en
sluitwerk, de bevestigingen, gereedschap en
machines om nieuwbouw te realiseren.

Ben van den Kommer: “In dit project adviseerden wij
over het sluitplan en verzorgen wij de montage van

Projectbegeleiding van A tot Z

en advies leveren wij alle materialen en we monteren

Inclusief montage

van de ventilatie in een uitgekiemd ventilatiesysteem.

Ook complete binnendeuren
leverbaar via Noxxidoors

het hang- en sluitwerk. Naast de bouwbegeleiding
alles. Ook hebben wij geadviseerd over de toevoer

Ons zusterbedrijf GKL Ventilatietechniek adviseerde
over, leverde en monteerde het susrooster en de
suskasten.”

Ook begeleiding en montage

“Wij zijn een groothandel, dus het is vrij uniek dat

we ook een stuk bouwbegeleiding en montage doen.

Touwbaan 1h, 2352 CZ Leiderdorp
T 088 765 1500 • E leiderdorp@kruytbv.nl

www.kruytbv.com

Onze adviezen raken op sommige terreinen de

bouwplannen, bijvoorbeeld bij de meest ideale

vluchtroutes. We zorgen ervoor dat de klant op dit
vlak geheel ontzorgd wordt.”

Mechanische en elektronische cilinders

“We hebben gekozen voor toegangscontrole van

Salto en voor een combinatie van mechanische en

elektronische cilinders. De algemene deuren worden
geopend met een tag. De sloten zijn van het merk

Noxxa, een private label. Om zo efficiënt mogelijk op

locatie te werken, schouwen wij eerst of alles gereed

is en of alle deuren daadwerkelijk afgehangen zijn. In

totaal gaat het om 68 appartementen en 250 sloten.”
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De Stadhouders • Den Haag

Keurige afbouw
Na gedurende een periode van twee jaar

afbouwwerkzaamheden te hebben verricht, rondde
Spitzen BV Totaal Afbouw met weinig tot geen

opleverpunten in september 2020 haar opdracht af.
“Voor alle drie de woontorens hebben we de totale
afbouw gerealiseerd”, aldus Dennis Cardinaal.
“We hebben 15.000 m2 aan Multigips

binnenscheidingswanden van VG Orth geleverd en

gesteld. Het betroffen diverse typen woningen, zowel
huur als koop, met verschillende afmetingen. Onze

BIM-modelleur heeft een dag samen met Waal het

werk voorbereid. Met pakketteren vooraf konden op
afroep de juiste aantallen op de bouwplaats

afgeleverd worden. We werkten acht woningen per
week af. De meeste bespreekpunten konden in het
uitvoerdersoverleg en tijdens het werk meteen

opgelost worden, waardoor we adequaat hebben
kunnen werken.”

Overwegend woningbouw

Spitzen BV werkt al sinds 2014 voor Waal, meestal in

de woningbouw. Naast het bouwen van gipswanden
en het verzorgen van de afwerking hiervan, verzorgt
zij vaak ook de dekvloeren en stuc- en
spuitwerkzaamheden.
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De wand bestaat uit een variëteit aan kunstplanten.

Opdrachtgever
VORM Ontwikkeling BV, Rotterdam

Hoofdaannemer
Waal Bouw, Vlaardingen

Afbouw
Spitzen BV, IJsselstein

Architect
Architectenburo Ellerman Lucas van
Vugt

Interieurbeplating
Mekelenkamp | Plantenman.nl, Ede

Bouwprogramma
Bouwen koop-en huurappartementen
en een parkeergarage

Projectbegeleiding
Kruyt Bouw en Industrie, Leiderdorp

Bemaling voor parkeergarage
Theo van Velzen, Alkmaar

Bouwkundig adviseur
Topos Architecten BV, Waddinxveen

Metselwerk
Saint-Gobain Weber Beamix,
Amsterdam

Installatietechnisch adviseur
Verhoef Elektrotechniek BV, Sliedrecht

monteren doucheopstelling
Van Rijn Products, Rijssen

Bouwperiode
April 2018 – februari 2021
Bruto vloeroppervlakte
35.000 m2
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KNX/DALI
GATEWAY
DA64-230/
KNX REG
De nieuwe KNX‐DALI‐gateway
van B.E.G. die meer kan
Een interface tussen de KNX‐installatie en de DALI‐verlichtingsinstallatie. Met dit product
kunnen DALI en DALI‐2 apparaten in een KNX‐netwerk worden geïntegreerd. Het DALI adres
en de bijbehorende gegevens en bronnen worden toegankelijk vanuit het KNX‐systeem
alsof het deel uit maakt van het KNX‐systeem.
Aan de DALI zijde is naast de DALI armaturen de

en gevoed door de DALI‐gateway en hebben daarom

integratie van B.E.G. DALI‐LINK multisensoren

geen voedingskabel nodig.

mogelijk. De DALI‐LINK multisensoren en actoren
kunnen via de ETS app worden geparametreerd en

De status van deze actoren worden doorgeven aan de

zelfs via KNX worden geblokkeerd. Via de DALI bus

KNX installatie.

worden de actuele lichtwaardes en bewegingsinfor‐
matie naar de KNX‐bus verzonden. Tevens bied het

Naast de normale DALI verlichting kan ook DALI nood‐

ondersteuning van RGB en DALI “Device Type 8” (DT8)

verlichting volgens EN 62386‐202 worden aangesloten

voor het regelen van de lichtkleur, helderheid en

op het systeem. De verplichte testen kunnen regel-

kleurtemperatuur.

matig op het KNX‐systeem worden afgelezen. De
multisensoren kunnen via de ETS (ETS5 of de ETS app)

DALI‐LINK multisensoren zijn goedkoper en de

worden ingesteld, geblokkeerd en vrijgegeven,

installatie is goedkoper. Voor de verlichting is name-

programmering via DALI is niet nodig.

lijk GEEN extra KNX bus‐bekabeling noodzakelijk.
Alle DALI‐LINK multisensoren en actoren van B.E.G.

B.E.G. heeft DALI‐LINK multisensoren voor nagenoeg

worden direct aangesloten op de bestaande DALI‐lijn

elke toepassing.
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• Een super vlakke en compacte PD11‐DALI‐LINK voor
in kantoren.
• Een PD4N‐DALI‐LINK met een detectiebereik van
24 meter voor grotere oppervlaktes en gangen.

• En de PICO‐DALI‐LINK, de kleinste aanwezigheidsmelders van B.E.G. voor integratie in armaturen.
Dus zowel de DALI verlichting in kantoren als in
magazijnen en werkplaatsen is eenvoudig te integreren
in het KNX‐systeem.

• De PD4‐DALI‐LINK‐GH speciaal voor grote hoogte.
Het is lastig om op hoogte de reflecterende licht-

Om snel en eenvoudig te controleren of de beoogde

waarden van de vloer te meten. De B.E.G. Multi‐

DALI‐LINK installatie achter de KNX/DALI gateway

sensoren uit de PD4‐MGH serie heeft een externe

geïnstalleerd kan worden heeft B.E.G. een lijnplanner

lichtsensor met telescoopfunctie. De telescoop van

op haar website geplaatst. Eventueel moet er een

de lichtsensor wordt afhankelijk van de montage‐

tweede of derde KNX/DALI gateway geïnstalleerd

hoogte meer of minder uitgetrokken zodat storende

worden.

lichtinval vanaf stellingen of omgeving uit lichtstraten grotendeel is uitgesloten.

“Innovatie
en kwaliteit
komt uit
Lindlar!”

B.E.G. Brück Electronic B.V. - Nederland
Tjalk 42 · 2411 NZ Bodegraven
T +31 172 476 800
info@beg-luxomat.nl
www.beg-luxomat.com
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Distributiecentrum ABC • Poeldijk

Het distributiecentrum heeft
een oppervlak van in totaal
bijna 14.000 m2, verdeeld
over twee verdiepingen.
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Tekst: Astrid Berkhout
Foto’s: Weboma

ABC bouwt verder
in het Westland
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Distributiecentrum ABC • Poeldijk

‘Het pand heeft gezien het gebruik een
relatief zware constructie gekregen’
ABC Westland is een bedrijvenpark in het hart van Westland, op een steenworp afstand van de Rotterdamse
haven en luchthaven Schiphol. Onder de noemer Best Fresh Logistics hebben meer dan honderd bedrijven in de
agri en food sector zich verenigd op dit terrein van 55 hectare, dat in de nabije toekomst wordt uitgebreid naar
75 hectare. Een van de bedrijfshallen op ABC Westland wordt momenteel vervangen door een splinternieuw
exemplaar van in totaal bijna 14.000 m2, verdeeld over twee verdiepingen.
Weboma, een aannemersbedrijf uit
Wateringen, won het aanbestedingstraject. “In essentie zijn we echter meer
van de bouwteams”, vertelt
projectleider Bas Helleman. “Als
ontwikkelende bouwer zijn we gewend
om vanaf het voortraject actief
betrokken te zijn bij het hele proces.”

parkeerdak veel gewicht moet kunnen
dragen. Oorspronkelijk had men een
staalconstructie met kanaalplaten in
gedachten. Om aan de vereiste brandwerendheid te voldoen, is er uiteindelijk
gekozen voor een betonnen draagconstructie.”

Zware constructie

“Op de begane grond is een enorme
bedrijfshal met twee aparte doorgangen
voor o.a. heftrucks naar de bestaande hal
van Best Fresh Logistics. Aan de voorkant
heb je docks waar vrachtwagens
kunnen aanleggen, aan de achterkant
zijn de koelcellen, evenals aparte op- en
overslagruimten en een verpakkingsruimte. De inrichting hiervan gebeurt
niet door ons maar door Van Kempen
Koudetechniek. Op de eerste verdieping
bevinden zich koelcellen én kantoren.
Aan de achterkant van het pand loopt
een hellingbaan die leidt naar het
parkeerdak dat voorziet in circa 220

ABC heeft de bestaande verouderde
bedrijfshal gesloopt, waarna Weboma in
januari 2020 kon beginnen met heien.
“Huurder Best Fresh Logistics groeide in
het naastgelegen pand uit zijn jasje. Het
heien verliep moeizaam omdat de palen,
met een diameter van een halve meter,
een behoorlijke omvang hadden.” Het
pand heeft sowieso een relatief zware
constructie gekregen; in hoofdzaak
prefab beton met kanaalplaten en hier
en daar stalen liggers. “Dat was nodig
omdat deze vanwege de opslag van grote
hoeveelheden groenten en fruit én het

Aan de voorkant bevinden zich docks
waar vrachtwagens kunnen aanleggen.
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Parkeerdak

parkeerplaatsen.”

Een mega-operatie
“De parkeervakken op het parkeerdak
zijn zo gemaakt dat ze in een later
stadium kunnen worden overdekt met
zonnepanelen. Dat is een mooie
aanvulling op de ruim 18.000
zonnepanelen die al op het terrein
liggen.” De uitdaging bij dit project lag
voor Weboma met name in de
engineering. “Specifiek de afstemming
met alle betrokken partijen zodat tijdig
bekend was welke installaties en
voorzieningen waar een plek
moesten krijgen. Wij leveren de
bedrijfshal namelijk casco op. Ook qua
logistiek was het een mega-operatie. Op
een gegeven moment stonden er vier tot
vijf hijskranen tegelijk te draaien om de
betonnen platen te manoeuvreren, dat
zie je niet elke dag!”

STAALBOUW

DAK & WAND
BEPLATING

PREFAB BETON

CASCOBOUW

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

Opdrachtgever
ABC Westland, Poeldijk

Gevelbeplating
Bincx, Kootwijkerbroek

Kozijnen en vliesgevels
Meer Gevelsystemen, Wateringen

Architect
Bogaerds Architecten, Numansdorp

Betonbouw
Preco, Apeldoorn

Constructeur
Adviesbureau J.F. van den Heuvel,
Venray

Dakbedekking
Verhagen dakbedekking BV, Gameren

E-installateur
Kuyvenhoven Elektrotechniek,
‘s-Gravenzande

Adviseur brandveiligheid
Incendio, Utrecht
Hoofdaannemer
Weboma, Wateringen
Staalbouw
Bincx, Kootwijkerbroek

Dakbedekking
Infra-Nesselaar, Scherpenzeel
Betonwerken
Verkade Beton, Monster
Lift installatie
Kone, Den Haag

Bouwprogramma
Distributiecentrum ABC
Bouwperiode
Januari 2020 - januari 2021
Bruto vloeroppervlakte
Circa 14.000 m2
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Preco
zet in op
totaliteit

Engineering

ONZE BETONPRODUCTEN
Wanden

Dock elementen

Kolommen & balken

Specials

Trappen & bordesplaten

Agrarische vloeren

Balkon & galerijplaten

Kanaalplaatvloeren

Productie

Levering

Montage

IJsseldijk 31 - 7325 WZ Apeldoorn - Tel. 085 11 22 360 - info@preco.nl - www.preco.nl

00023839001 - Preco.indd 1
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Uiteraard zijn er ook meer
dan genoeg laaddocks.

‘Dit project laat zien dat we niet weglopen
voor uitdagingen’
De prefab betonnen elementen voor het nieuwe logistieke centrum op ABC Westland zijn afkomstig van

Preco uit Apeldoorn. Opdrachtgever was Bincx, expert in systeembouw, een partner waar Preco vaker mee
samenwerkt.

Eind 2019 was het eerste contact. In januari 2020 ging de engineering van start. In overleg met de

constructeur en de architect zijn alle prefab betonelementen vervolgens uitgetekend in 3D en uitgewerkt in
gedetailleerde productietekeningen. Daarna zijn de producten vervaardigd in de moderne betonfabriek van
Preco in Apeldoorn.

Totaalpakket

“We hebben hier kunnen laten zien wat we in huis hebben, want we hebben het totaalpakket mogen
leveren”, vertelt Inge van de Weerd van Preco. “In totaal 200 kolommen, 184 balken, 14.000 m2 aan

kanaalplaatvloeren, 22 trappen, 19 bordessen en een aantal wanden voor de liftkern. Bij aanvang was al

duidelijk dat een snelle levertijd gewenst was; binnen een paar weken hebben we dan ook gezorgd voor de
eerste lading beton.”
De uitdaging

“In de kolommen zit een stalen voetplaat, die tijdens de productie is ingestort. Dit is gedaan voor de
maatvastheid van de kolommen bij het stellen tijdens montage.” Met name de 14.000 m2 aan

kanaalplaatvloeren vormde een uitdaging. “Het ging om kanaalplaten van 400 mm dik en vijftien meter
lang. Per stuk wogen ze tussen de acht en tien ton. Door de lengte van de vloeren moesten circa 279

vrachten vervoerd worden met een uitschuiftrailer. Dit was voor zowel de interne opslag als het vervoer

richting de bouw een logistiek aandachtspunt. We hebben een aantal vloeren kunnen opslaan op de bouw,
een groot gedeelte is ook just-in-time geleverd.”
In eigen beheer

“Dit project laat opnieuw zien dat Preco niet wegloopt voor uitdagingen, maar deze graag onder handen

neemt. De kracht en missie van Preco is om mee te denken met de klant en de klant hierin te ontzorgen.

Dit doen we door het leveren van een totaalpakket aan prefab elementen en door het gehele proces, van
engineering tot levering, in eigen beheer te houden.”
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‘De laatste week was het “gaan als een speer”
om het af te krijgen’
Zelfs een specialist als Verkade Beton, toch wel wat gewend qua uitdagingen, had de handen vol aan de
realisatie van de nieuwbouw op ABC Westland. Een strakke planning en een groot aantal tussentijdse

wijzigingen vroegen alles van de flexibiliteit. Commercieel technisch manager Marco van Vianen: “In de

week voor de kerstdagen moesten we nog 7.100 m2 betonvloer storten, zodat iedereen in het nieuwe jaar
vol gas van start kon gaan.”

ABC Westland is al langer opdrachtgever van het Monsterse bedrijf in betonwerken. Naast fundaties en

betonwerken heeft Verkade zich ook ontwikkeld tot specialist in eb-en-vloedvloeren in de tuinbouw. Ook
voor de nieuwe bedrijfshal van ABC Westland werd het bedrijf ingeschakeld. Een omvangrijke klus, met
onder meer funderingen en de betonvloeren op de begane grond en de eerste verdieping. Ook op het

parkeerdek werden betonvloeren aangelegd. Er kwam een betonvloer voor de hellingbaan en Verkade paste
de betonconstructie aan voor een gestroomlijnd intern transport.
Buitenterrein op de schop

“Op het buitenterrein hebben we de betonvloer voor de nieuwe laad- en loskuil aangelegd. Ook is er een
nieuwe betonvloer gestort die het hoogteverschil tussen de bestaande en nieuwe laad- en loskuil

overbrugt. Verder hebben we de leidingen voor de hemelwaterafvoer voor de nieuwe bedrijfsruimte

aangesloten en de bestaande riolering omgelegd en aangesloten.’ Ook grote stukken van het buitenterrein
zijn vernieuwd. Er is een oprit gekomen naar de nieuwe bedrijfsruimte en aan de achterzijde zijn
parkeervakken aangelegd.”
Race tegen de klok

Na 3.800 kuub beton zat het project erop. Een uitdaging, kijkt Marco terug. “Er is tussentijds heel veel

gewijzigd. En dat in een planning die al heel strak was. De laatste week voor de kerstdagen hebben we op
z’n Westlands gezegd echt “als een speer” moeten gaan om alles af te krijgen. Een klus als deze kun je
alleen klaren als alle schakels in het proces goed samenwerken. Dat was hier gelukkig het geval.”
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Vlotlaan 113
2681 TW MONSTER

Aan de achterkant loopt een hellingbaan
die leidt naar het parkeerdek.
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Cera
Deck

De parkeerdak systemen van Infradak - Nesselaar bv
zijn gekoppeld en demontabel.

Verhagen dakbedekking al 20 jaar uw dakdekker!
Verhagen dakbedekking is gespecialiseerd in het
leveren en aanbrengen van complete parkeerdaksystemen,
waarbij de uitstraling van een parkeerterrein op grondniveau
wordt bereikt. De drukvaste isolatie, waterdichte afwerking,
drainage en bestrating worden bij ons in een hand
ondergebracht. Tevens verzorgen wij de waterdichte coating op
de hellingbanen.

Paulus Potterlaan 16 | 3925 XE Scherpenzeel | info@infradak.nl

Ook qua logistiek was het een mega-operatie.
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Rondgang 19 | 5311 PB Gameren
T: 0418-564264 | info@verhagendakbedekking.nl

Parkeerdak zorgt voor optimaal ruimtegebruik
Ruimte is schaars, dus die moet je optimaal benutten. Een parkeerdak is een efficiënte manier om gebruik
te maken van het dakoppervlak van een pand. Ook bij het nieuwe distributiecentrum van Best Fresh

Logistics op ABC Westland is gekozen voor deze optie. Het parkeerdak - van bijna 7.000 m2 - wordt gemaakt
door Verhagen Dakbedekking uit Gameren en Infradak-Nesselaar uit Scherpenzeel.

“Bogaerds Architecten heeft ons aanbevolen bij ABC
Westland”, vertelt Roel Verhagen van Verhagen

Dakbedekking. “Na een oriënterend gesprek hebben we
hen begin 2020 meegenomen naar een tweetal

referentieprojecten om te laten zien wat we kunnen.” Het
aanleggen van parkeerdaken is namelijk een vak apart,

sinds een aantal jaren hebben Verhagen Dakbedekking

en Infradak-Nesselaar zich hier steeds meer op toegelegd.
“De opdrachtgever was enthousiast dus we zijn gaan

kijken hoe we tegemoet konden komen aan hun wensen
en eisen.”
Laag voor laag

“Een goede isolatiewaarde was een belangrijke vereiste. Om die reden hebben we op de betonnen

ondergrond een dubbele laag isolerende mortel aangebracht, gevuld met, EPS type 200 HR. Dit zorgt voor
een extra drukvaste laag om straks het gewicht van de auto’s te kunnen dragen. De uiteindelijke laag van

27 cm dik resulteerde in een RC waarde van ruim 6.0. Daar bovenop kwam de bitumen dakbedekking, een

drainage laag en straks nog de bestrating in de vorm van grijze H verband- en antraciete betonklinkers. We
doen echt het complete werk, inclusief belijningen, markeringen e.d. In december 2020 zijn we begonnen,
eind februari verwachten we helemaal klaar te zijn. Met name de logistiek is uitdagend, we moeten alle
materialen tijdig met hijskranen op het dak zien te krijgen.”
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Door puien rondom te plaatsen,
gevat in bruin stalen gevelwerk,
ontstaat een transparant geheel.

Industriebouw • februari 2021 • 56

IB

Tekst: Bert Vooijs
Foto’s: Bouwbedrijf Berghege & Buro Kade

Berghege bouwt duurzaam
wij(k)centrum voor wijk
Ruwaard in Oss
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D

e 14.000 inwoners van de wijk Ruwaard in Oss hebben binnenkort een duurzaam wijkcentrum: De Haard. De
bouwplannen ontstonden uit overleg tussen de gemeente Oss, BrabantWonen, stichting wijkcentrum Ruwaard,
wijkraad Ruwaard en wijkstichting Rucrea. De realisatie ligt in handen van Bouwbedrijf Berghege uit Oss.
Na jaren van planning en voorbereiding
kreeg Berghege opdracht voor de
realisatie van het duurzame
wijkcentrum. In maart 2020 startte de
uitvoering. Het werk bestaat uit
renovatie en aanpassing van de
constructie van een bestaand gebouw
met seniorenappartementen en de
realisatie van het wijkcentrum in de uit
te breiden begane grondverdieping. “Het
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nieuwe wijkcentrum wordt echt het hart
van de wijk”, vertelt projectleider Ronnie
Tiemissen van Bouwbedrijf Berghege.
“Naast de bewoners van de
Sterrebosflat – bijvoorbeeld in het
restaurant of de dagbestedingsruimte
- kunnen alle bewoners van Ruwaard
er terecht bij diverse ondersteunende,
hulpverlenende en wijkgerichte
organisaties en bedrijven.”

Transparant
Door de bestaande begane g
rondverdieping 60 centimeter uit te
graven, creëerde Berghege meer
verdiepingshoogte. Door puien rondom
te plaatsen, gevat in bruin stalen
gevelwerk, ontstond een transparant
geheel dat mede dankzij de nieuwe
entree en het sedumdak op de
nieuwbouw mooi geïntegreerd is in de

Een close-up van het bruin stalen gevelwerk.

‘Ons werk hier omvat
veel verschillende
disciplines’
Verhoeven Montage uit Heesch is betrokken bij de
afbouw in wijkcentrum De Haard. “Dit is een mooi

project met onze vaste relatie Berghege”, vertelt Rob

Verhoeven. “Ons werk in De Haard omvat redelijk veel
verschillende disciplines.”

“Natuurlijk monteren we metalstud binnenwanden
en systeemplafonds, maar we bouwen hier

bijvoorbeeld ook koven en akoestische panelen in de
vorm van plafondeilanden. We verzorgen bovendien
de afwerking van de wanden en de plafonds.”
Dertig jaar

Verhoeven Montage bestaat dit jaar 30 jaar, heeft 38
medewerkers in dienst en maakt daarnaast gebruik
van een flexibele schil. Het bedrijf werkt veel voor

lokale en regionale opdrachtgevers, veelal aannemers,
maar: ”We komen overal waar de klant ons nodig

heeft. Normaliter werken we binnen een uur reizen

van Heesch, maar op verzoek van de klant maken we
daarop graag een uitzondering.“ Veel projecten van
Verhoeven Montage worden uitgevoerd binnen de
zorg-, utiliteits- en woningbouwsector.

groene omgeving. “In het bestaande gebouw erboven hebben
we bouwkundige aanpassingen gedaan; het maken van die
uitsparingen had constructief gezien nogal wat voeten in de
aarde, maar het resultaat benadrukt het open karakter van
het gebouw en zorgt voor volop contact tussen binnen en
buiten.”

Goed geluisterd
Niet alleen de gemeente en de opdrachtgever praatten mee
over de plannen om – met een beperkt budget – een nieuw
wijkcentrum te realiseren. “Ook de wijk zelf was goed
vertegenwoordigd en hun wensen en ideeën hebben
significant bijgedragen aan het resultaat; dé plek waar de
14.000 inwoners van Ruwaard en de bewoners van de
Sterrebosflat elkaar kunnen ontmoeten.”

Wij zijn uw partner voor de montage van wanden en plafonds. Service,
korte doorlooptijden en vakbekwaamheid staan bij ons hoog in het vaandel.
Runstraat 5 | 5384 VH Heesch | T: 0412 - 456502 | www.verhoeven-montage.nl
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Ook dakbedekking kan
circulair
Dakdekker voor al uw

PLATTE DAKEN
• CIRCULAIRE-DAKEN
• Nieuwbouw
• Renovatie
• Isoleren
• Zinkwerken
Van den Wijngaard dakbedekkingen
Vaarzenhof 106, 5403TT UDEN
Telefoon 06-53 45 69 89
info@wijngaard-dakbedekkingen.nl

De dakbedekking van het nieuwe wijkcentrum is
aangebracht door Van den Wijngaard

Dakbedekkingen uit Uden. Eigenaar-directeur

MarJohn van den Wijngaard werd door Bouwbedrijf
Berghege gevraagd voor dit werk.

“We zijn begonnen met advies over materialen en
werkwijze. Vervolgens hebben we een EPDM-laag
met kunststof tegels aangebracht op de

balkonvloeren van het bestaande gebouw. De daken
van de aanbouwen kregen een passende isolatie en

een wortelwerende dakbedekking voor de daktuin.”
Het contact met uitvoerder Verstegen en

projectleider Tiemessen van Berghege verliep soepel,
evenals de uitvoering van het werk. “Snel beginnen
en snel klaar, zonder problemen.”
Lange levensduur

“Tegenwoordig focussen wij ons op circulaire

bouwprojecten. Hier passen wij dan onze circulaire
daksystemen toe. De huidige bitumineuze

dakbedekking wordt verlijmd of gebrand. Circulaire

dakbedekking verwerk je met een inductie-apparaat
en een föhnapparaat. Deze werkwijze zorgt ervoor
dat bij sloop in de toekomst alle materialen

hergebruikt kunnen worden. Wij gebruiken daarom

duurzame kunststof met een lange levensduur, zoals
EPDM-, PVC- of TPO-folie.”
Overal

Van den Wijngaard Dakbedekkingen bestaat sinds
2002. “Ons werkgebied is vooral Zuid-Nederland,
maar wij volgen de klant overal.” Van die

opdrachtgevers zijn ongeveer 70 procent aannemers

en 30 procent particulieren en zelfstandige bedrijven.
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Betrokkenheid
wijkbewoners
belangrijk, ook bij
groenoplossingen
Green Art Solutions ontwerpt daklandschappen en
waterdoorstroombare groene gevels, al of niet

Bedrijfsgegevens
Adres: Wagenaarstraat 172
Tel: 0412-622220
Email: info@greenartsolutions.nl
Website: www.greenartsolutions.nl

Groen in de leefomgeving heeft een positieve werking op ons welzijn. Ook
zorgt groen voor een betere en gezondere stedelijke leefomgeving.
Een greep uit de vele toepassingen van groen:
Groen op daken
Water op daken
Groen tegen gevels (zowel binnen als buiten):
o
De luchtzuiverende groene gevel
o
De groene helofyten gevel
Nieuwsgierig? Wij kunnen u er veel over vertellen en u goed adviseren.
Wij zijn een expertiseorganisatie op het gebied van stedelijke innovatieve
groenvoorzieningen. Daarnaast ontwerpen wij daktuinen, daklandschappen
en groene gevels. Ontwerpen op letterlijk en figuurlijk ´hoog niveau´ . Dit
alles vanuit onze passie voor een duurzame leegomgeving, waarin de mens
centraal staat.
Green art Solutions zorgt voor de juiste groene oplossing.
Duurzaam groen daar krijg je energie van.

inpandig. Eigenaar/directeur Eduard van Vliet laat

zich inspireren door de natuur in de directe omgeving.
“Hoe vertalen we dat in het ontwerp? Hoe dragen we
bij aan voedselvoorziening voor vogels en insecten –
bijvoorbeeld wilde bijen – in de buurt?”

Bij de bouw van De Haard was de extra uitdaging om
hemelwater op te vangen en te gebruiken voor

bewatering van de lagergelegen tuin. “We hebben
een buffervat gecreëerd dat op een natuurlijke
manier helpt om de hele zomer de tuin te

besproeien.” Van Vliet ontwierp het plan samen met
onder meer bewoners van de wijk en de woningen
boven het wijkcentrum. “Hun betrokkenheid en

enthousiasme is belangrijk, ook omdat we straks
gedeeltelijk afhankelijk zijn van vrijwilligers bij a

anleg en onderhoud van het groen.” Het parkje, met
diverse faciliteiten waaronder een jeu de

boules-baan, vormt onderdeel van een groter
wijkplan.

Sedumdak

Het sedumdak op het wijkcentrum heeft een

bijzondere ondergrond. “We wilden duurzaam en
waar mogelijk circulair werken. Vaak ligt er een

kunststof drainageplaat onder het sedum. Ik heb voor
dat doel een nieuw product ontwikkeld van

perziksteen; dat houdt ook nog eens 26 kilo CO2 per
m2 vast voor 30 á 40 jaar!”
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De Nieuwe Iemhof • Oss

Hergebruik van deel bestaande elektronische
installaties
Een paar weken na de bouwvak startte H. van Zandvoort Electrotechniek uit Geffen met het aanleggen van de

elektronische installaties in het nieuwe wijkcentrum. Henri van Zandvoort richtte het bedrijf op in 1997 en heeft

inmiddels 45 vaste medewerkers in dienst. “We leggen nu de laatste hand aan het werk. Als we klaar zijn, hebben
we de complete elektro-installatie verzorgd.”

In verband met de wens van de opdrachtgever om waar mogelijk duurzaam en circulair te werken, werd veel

gebruik gemaakt van de bestaande materialen en installaties. Het wijkcentrum krijgt ledverlichting werkend op
aanwezigheidssensoren.

project

De Nieuwe Iemhof

Herontwikkeling plint Sterrebosflat - Oss
opdrachtgever

Brabant Wonen
Venusstraat 2
5345 LP Oss

Specialisten

onderwerp

Illustraties

getekend

VD

datum

-

schaal

-

formaat

A1

Tramkade 26

wijziging

5211 VB

's-Hertogenbosch

Naast de 45 medewerkers heeft Van Zandvoort dagelijks vijf tot tien ingehuurde specialisten
aan het werk. “Waar1039A
Definitief Ontwerp
fase

we dat werk uitvoeren, hangt af van wat onze opdrachtgevers willen. Veel doen we in Brabant en Gelderland,
maar op dit moment zijn we bijvoorbeeld ook actief in Amsterdam en Maastricht. Ons bedrijf verzorgt ook
datasystemen, inbraak- en brandbeveiliging, domotica en inspecties.”
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projectnummer

Brede expertise
Bouwbedrijf Berghege is een echt
Brabants bedrijf, sinds de oprichting
in 1924 gevestigd in het Osse centrum.
Berghege heeft een nauwe band met de
stad, maar is door heel Nederland actief.
Een familiebedrijf met krachtige
waarden die onveranderd voelbaar zijn.
Met een hecht team van zo’n 200

medewerkers. Betrokken,
verantwoordelijk en loyaal. Creatief en
flexibel. Met korte lijnen en
beslissingskracht. “Afspraak is afspraak.
Dat kenmerkt Berghege, want we gaan
voor langlopende relaties.” Berghege
bouwt een diversiteit aan projecten, het
bewijs van een brede expertise. Van grote
utiliteitsbouw tot kleinere

woonprojecten. Van design & build tot
service en onderhoud. Een bedrijf met
oog voor innovatie, waar jonge
talenten de ruimte krijgen. “Wij werken
met duurzame technieken en volgens
efficiënte werkmethodes. Zo blijven we
goed in wat we doen en doen we waar
we goed in zijn.”

Opdrachtgever
BrabantWonen, Oss

S- en W-installateur
Kemkens Installatieburo BV, Oss

Afbouw
Verhoeven Montage, Heesch

Architect
Buro Kade, ‘s-Hertogenbosch

Dakbedekking
Van den Wijngaard Dakbedekkingen,
Uden

Bouwprogramma
Bouwen duurzaam wijkcentrum

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Berghege BV, Oss
E-installateur
H. van Zandvoort Electrotechniek BV,
Geffen

Daktuin
Green Art Solutions, Oss

Bouwperiode
Maart 2020 - januari 2021
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IKC Maastricht • Maastricht

Koppen Bouw realiseert
Integraal Kindcentrum
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IB Foto’s: Koppen Bouw BV & Eye 4 You
Tekst: Rien Tholenaar

De gekleurde glasplaten
geven het gebouw een
speelse uitstraling.
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IKC Maastricht • Maastricht

Het duurzame en eigentijdse gebouw biedt onderdak
aan 400 leerlingen voor basisonderwijs en kinderopvang

Als bouwbedrijf kom je bij ieder project wel bepaalde uitdagingen

tegen. Zo was dat ook bij de realisatie van het fonkelnieuwe gebouw
in Maastricht waarin sinds november 2020 Integraal Kindcentrum (IKC)
ZieZo is gevestigd. Koppen Bouw BV heeft in onder-aanneming van
Mertens Bouwbedrijf B.V. dit gebouw gerealiseerd.

Bij Koppen Bouw BV is men gewend
in oplossingen te denken. “In dit geval
was het zoeken naar kostenbesparende
oplossingen, zodat we alles binnen het
budget konden realiseren. Daarbij
mochten er in geen geval concessies
worden gedaan aan de kwaliteit,
veiligheid en uitstraling van het
gebouw”, stelt Paul Koppen.

de voorgeschreven gevelbekleding in
geëmailleerd gehard glas. Die is geleverd
en gemonteerd door Buys Glas. Deze
gekleurde glasplaten geven het gebouw
een speelse en vrolijke uitstraling. Zo
zijn er nog tal van voorbeelden waar
tijdens de ruwbouw, afwerking en
inrichting speciaal rekening mee is
gehouden.”

Speelse details

Accenten verleggen

Het duurzame en eigentijdse gebouw
biedt onderdak aan 400 leerlingen voor
basisonderwijs, kinderopvang en
buitenschoolse opvang. De kinderen van
0 tot 12 jaar kunnen zich in en om het
IKC naar hartenlust uitleven. Zo is er
bijvoorbeeld ook een groene speel- en
beweegplek gecreëerd waar de kids hun
energie kwijt kunnen. “Het accent lag
bij dit bouwproject op het zoeken naar
kostenbesparende oplossingen. Een
van die oplossingen is het wijzigen van

Verdeeld over de begane grond en de eerste verdieping hebben de leerlingen en
het onderwijzend personeel 2.700 m2 tot
hun beschikking om te leren, te spelen
en de wereld te ontdekken. Het
bouwbedrijf uit Weert laat zien hoe

Dankzij goed teamwork is een
prachtig gebouw opgeleverd.

‘Het accent lag vooral
op kostenbesparende
oplossingen’
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er hier en daar op de bouwkosten is
bespaard, waardoor er op andere punten
juist weer meer mogelijk werd. “Door
de gevels uit te voeren in houtskeletbouw voorzien van op panelen verlijmde
steenstrips, kon de hele staalconstructie
aanzienlijk worden vereenvoudigd en
dus ook goedkoper worden uitgevoerd.
Alles voldoet aan de gestelde eisen in
het oorspronkelijke ontwerp, maar door

dit soort
aanpassingen viel wel alles binnen het
gestelde budget.”

Teamwork
Paul noemt de realisatie van het IKC in
Maastricht een schoolvoorbeeld van hoe
Koppen Bouw graag werkt. “Of het nu
gaat om particuliere woningbouw,
utiliteitsbouw, appartementen-

complexen, scholen of complexe
verbouwingen, dat maakt voor ons geen
verschil. Wij hebben heel veel expertise
in eigen huis en werken daarnaast graag
samen met gespecialiseerde
bouwpartners. Bij dit project was het
teamwork echt perfect. Het resultaat is
een prachtig gebouw dat keurig binnen
het budget en precies volgens de
planning kon worden opgeleverd.”
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IKC Maastricht • Maastricht

‘Bij ons vind je alles
onder één dak’
Het realiseren van solide platte of hellende daken,
vakkundig aanbrengen van dakbedekking en

dakisolatie en gevelbekleding is een vak apart. Dat

geldt ook voor dakrenovatie en restauratie van daken
van monumentale panden met koper, lood, zink of

ouderwetse leien. “Bij ons vind je in dat opzicht echt
alles onder één dak”, lacht Chris Evers, bedrijfsleider
bij Verkoelen dak Nederland.

Het bedrijf uit het Limburgse Beegden is gefocust op
alles wat met het realiseren, renoveren en

onderhouden van platte en hellende daken te maken
heeft. “Wij bieden een totaalconcept voor zowel

particuliere als zakelijke projecten. Bij de nieuwbouw
voor IKC Maastricht hebben wij het platte dak
voorzien van zo’n 1.600 m2 bitumineuze
dakbedekking en dakisolatie.”

Veilig en vertrouwd vakwerk

“Tevens waren wij verantwoordelijk voor een
permanente valbeveiliging voor een veilige

toetreding op het dak. Omdat er met regelmaat

onderhoud aan de installatie op het dak plaats moet

Al meer dan 50 jaar dé
specialist in daken en gevels.

vinden, zijn dit soort voorzieningen noodzakelijk en
zelfs verplicht. En zo worden er bij elk project wel
specifieke eisen en wensen bij ons neergelegd.”
Onderscheiden

KUNSTSTOF
BITUMINEUS
PANNEN
LEIEN
ZINK
KOPER
NON-FERRO

BEEGDEN
(0475) 58 22 22
VERKOELENDAK.NL
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“Daarmee kunnen wij ons blijven onderscheiden. Ook
in dit project hebben wij weer heel fijn

samengewerkt met hoofdaannemer Koppen Bouw.
Zij huren ons vaak in voor grotere projecten.”

De trap, voorzien van hardglazen
trapbalustrade met RVS leuning,
is eveneens een eyecatcher.
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IKC Maastricht • Maastricht

Slimme installaties
gericht op de toekomst
Bij steeds meer bouwprojecten maakt aardgas plaats
voor groene stroom. Bij Pevo van Montfort Elektro BV
uit Herten (bij Roermond) merken ze dat die

transitie in volle gang is. Bij de totaalinstallateur voor
elektrotechnische installaties voor de woningbouw,
utiliteitsbouw, zorg, scholen en overheidsprojecten

ligt het accent steeds nadrukkelijker op duurzame en
energiebesparende installaties.

Bij het nieuwe schoolgebouw voor IKC Maastricht
konden de medewerkers van de elektrotechnisch
specialist zich wat je noemt uitleven. “Al onze

specialisaties kwamen in dit project van pas”, vertelt
werkvoorbereider Robert Hoek. Pevo van Montfort
verzorgde naast de elektrotechnische installatie –
voorzien van 216 zonnepanelen – ook het

datanetwerk, het camerabeveiligingssysteem, de
intercominstallatie en de vaste telefonie. “De

beheerder van het schoolgebouw kan met zijn gsm
het hele pand in de gaten houden, deuren

ontgrendelen en de intercom bedienen. IKC

Maastricht heeft dus echt een huisvesting gericht op
de toekomst”, stelt Robert.

Schepersweg 3a | 6049 CV Roermond (Herten) | 0475-460300 | info@pevm.nl | www.pevm.nl
Panneweg 136 | 6031 RK Nederweert | 0495-625314 | info@pevm.nl | www.pevm.nl
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Door de indeling van de ruimtes
en de glazen binnenwanden
ademt het pand een open sfeer.

www.buysglas.nl

‘Het project toont een paar mooie staaltjes van ons
vakmanschap’
Glas zorgt voor voldoende daglicht en brengt sfeer in een gebouw. Buys Glas uit Stramproy is gespecialiseerd in de
productie en montage van enkelglas voor vrijwel iedere interieur en bouwkundige toepassing, waaronder gehard,
ontspiegeld en beloopbaar glas.

“Wij richten ons vooral op B2B kanalen, utiliteitsbouw en de exclusievere particuliere woningbouw”, vertelt

mede-eigenaar Youri Kurvers. Doordat het bedrijf de productie zelf verzorgt, is er constant toezicht op de hoge

kwaliteit en kan er snel worden geleverd. “Wij hebben al heel veel bijzondere projecten gedaan. Van het maken en

monteren van hardglazen puien en deuren tot het leveren van glas voor winkels en musea. Bij het project voor IKC
Maastricht hebben wij ook weer een paar mooie staaltjes van ons vakmanschap kunnen laten zien.”
Opvallende elementen

Kurvers doelt hiermee op de hardglazen trapbalustrade met RVS leuning en het (brandwerende) glas voor de

binnenwanden en deuren. “Echt in het oog springen de gekleurde gevelpanelen voorzien van geëmailleerd gehard
glas waarvan de constructie mede door ons is ontwikkeld. In totaal gaat het om 400 m2 glas in 10 verschillende

Ral-kleuren. De gewaagde kleurschakering geeft het gebouw letterlijk glans en het zorgt voor een heel vrolijk en
speels effect.”
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IKC Maastricht • Maastricht
Er is alle ruimte om te leren, te
spelen en de wereld te ontdekken.

‘Wij denken in oplossingen’
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Specialist in
werktuigbouwkundige
installaties
Als mededirecteur Ron Petit oplepelt wat Viltoonen
Installaties BV allemaal gedaan heeft bij de

C.V. installatie
Sanitair
Airco
Luchtbehandeling
Regeltechniek
Warmte pompen

realisatie van het nieuwe IKC in Maastricht, besef je
pas wat een werktuigbouwkundige installatie

allemaal omvat. Het bedrijf uit Herten (bij Roermond)
richt zich voornamelijk op utiliteitsbouw,

zorginstellingen, scholen, openbare gebouwen en
projectmatige woningbouw.

Bij de bouw van het IKC in Maastricht verzorgden de
vakspecialisten van Viltoonen onder meer de

riolering, waterleiding, sanitair, brandbeveiliging,

meet- en regeltechniek en klimaatbeheersing. “Voor
ons was dit het eerste grote gebouw waar geen

Solvayweg 14 | 6049 CP Herten
Tel: 088 - 6220622 | www.viltoonen.nl

aardgas meer in zit”, vertelt Petit. “We hebben twee
lucht-waterwarmtepompen geïnstalleerd voor het

verwarmen en koelen van het hele gebouw. Er is veel

Het sanitair is eveneens
afgewerkt met vrolijke kleuren.

aandacht besteed aan de klimaatbeheersing in alle

klaslokalen en de ruimten voor de kinderopvang en

buitenschoolse opvang. Naast verwarmen en koelen
valt daar ook een goede ventilatie onder.”
Betrouwbare bouwpartner

Dat Viltoonen voor dit project werd ingehuurd door
hoofdaannemer Koppen Bouw blijkt geen toeval te
zijn. “Wij werken veelvuldig met elkaar samen en

weten precies wat we aan elkaar hebben. Dat heeft

als voordeel dat je op elkaar kunt rekenen als er iets
tegenzit of als er creatieve oplossingen gevonden
moeten worden.”
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IKC Maastricht • Maastricht

Schildersbedrijf Sjef
Smeets geeft kleur aan
projecten
Voor al het binnen- en buitenschilderwerk ben je bij

Schildersbedrijf Sjef Smeets aan het juiste adres. Het
familiebedrijf uit Weert is daarnaast ook

gespecialiseerd in beglazing en interieurartikelen,

waarbij de focus ligt op vloeren, binnen-zonwering en
gordijnen. De broers Hans en Peter Smeets staan aan
het roer van het bedrijf en met Randy, een zoon van
Hans, is ook al in de opvolging voorzien.

“Ons bedrijf houdt zich bezig met zowel nieuwbouw

als renovatie in opdracht van particuliere en zakelijke
klanten, gemeenten, zorginstellingen, scholen, VVE’s
en woningcorporaties”, vertelt Hans Smeets. Bij de

nieuwbouw voor IKC Maastricht verzorgde zijn bedrijf
al het binnen-schilderwerk, zoals de deuren, kozijnen
en wanden.

Glasvlies behang

“De wanden hebben wij voorzien van glasvlies
behang. Daaroverheen is door onze schilders

muurverf aangebracht. Met de kleuren Ral 9010 en

Ral 9011 is het bewust neutraal en tijdloos gehouden.”

Industriebouw • februari 2021 • 74

Uiteraard mag ook een
gymzaal niet ontbreken.

‘Bij dit project was het teamwork echt perfect’

Opdrachtgever
Stichting kom Leren, Maastricht

Hoofdaannemer
Koppen Bouw BV, Weert

Glasbewerking
Buys Glas, Stramproy

Opdrachtgever
Gemeente Maastricht

E-installateur
PEVO van Montfort Elektro, Roermond

Architect
Povse & Timmermans Architecten BV,
Sittard/Tilburg

S- en W-installateur
Viltoonen installaties, Herten

Bouwprogramma
Bouwen, na sloop vml. Bassischool De
Schans, integraal kindcentrum

Installatietechnisch adviseur
K + Adviesgroep, Echt
Constructeur
Castermans Engineers, Gronsveld

Dakbedekking
Verkoelen Dak Nederland, Beegden
Schilderwerk
Sjef Smeets, Weert

Bouwperiode
September 2019 - januari 2021
Bruto vloeroppervlakte
Circa 1.500 m2
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Vrieshal • Zundert

Coldstore is geen
koude witte doos
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IB

Tekst: Mark Minnema
Foto’s: Bessels Architecten

Met een oppervlak van 10.000
m2, een hoogte van zestien meter
én ruimte voor kantoren en
expeditie heeft de ‘coldstore’ een
behoorlijke omvang.
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Vrieshal • Zundert
Bij de bouw zijn extreem
hoogwaardige materialen gebruikt.

Zo’n korte bouwtijd realiseer je samen.
Dat klinkt eenvoudig, maar het is wel het geheim.
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kantoorgedeelte bekleed is met
verticale aluminium lamellen. Dat geeft
het gebouw een aparte uitstraling.”

Meer dan een gewone bedrijfsloods
Zo’n vrieshal is ook echt iets anders dan
een gewone bedrijfsloods, aldus de
projectleider. “Je hebt er veel vakkennis
voor nodig. Er zijn extreem
hoogwaardige materialen gebruikt. De
isolatiewaarde is heel hoog waardoor het
energieverbruik laag ligt. Verder is bij een
vrieshal de detaillering van de
aansluitingen enorm belangrijk. Je moet
ervoor zorgen dat het lucht- en
waterdicht is en dus aandacht hebben
voor de details.” Eind januari werd het
project opgeleverd. Met kerst was het
bouwkundig al klaar, afgelopen maand
werd het vrieshuis ingericht, werden de
stellingen geplaatst en werd het
automatische transportsysteem
geïnstalleerd. Daarna begint de ‘cooling
down’; de temperatuur in de hal wordt
naar -20 Celcius gebracht.

Overlast tot minimum beperkt
Daarmee hebben ze het project snel
gerealiseerd, zegt De Gast. In maart
kreeg Fraanje de opdracht, rond de
bouwvak werd het dak erop gelegd. “In
april begonnen we met heien, net op het
moment van de corona-uitbraak
waardoor iedereen thuis zat te werken.
Ook in Zundert, terwijl wij met twee, drie
heimachines palen stonden te heien. Dat
was niet zo leuk voor omwonenden. We
hebben ze daarom een attentie gestuurd
en begrip gevraagd voor onze
werkzaamheden, want ideaal was de
situatie zo niet. Gelukkig was daar begrip
voor. We hebben in zo kort mogelijke tijd
de palen erin kunnen slaan, waardoor de
overlast zo snel mogelijk over was.”

Korte bouwtijd

In relatief korte tijd zette bouwbedrijf Fraanje in het Brabantse Zundert

een flinke vrieshal neer. Opdrachtgever Digrom Immo gaat de hal
gebruiken voor de opslag van diepvriesgroenten. Met een oppervlak
van 10.000 m2, een hoogte van zestien meter en ook nog ruimte voor
kantoren en expeditie is het een ‘coldstore’ van behoorlijke omvang.
Maar een ‘koude witte doos’ is dit niet,
zegt Steef de Gast, die projectleider is
namens Fraanje. “Mooi aan dit project is

juist dat er ook architectonisch wat van
gemaakt is. Het is opgetrokken uit mooie
materialen; sandwichpanelen, terwijl het

Een korte bouwtijd realiseer je door goed
te organiseren en met vaste
bouwpartners te werken, zegt De Gast.
“Dan weet je wat je aan elkaar hebt en
kun je veel doen. Je moet je
bouwpartners betrekken in het proces,
wensen naar elkaar uitspreken.
Wekelijks hadden we een
bouwvergadering met alle partijen. Zo’n
korte bouwtijd realiseer je samen. Dat
klinkt eenvoudig, maar het is wel het
geheim.”
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Vrieshal • Zundert

Flexibel met echte
vaklieden

Kwaliteit is onze basis

Breure Grondwerken uit Roosendaal realiseerde in

Zundert in opdracht van aannemingsbedrijf Fraanje

het graafwerk voor de funderingen. Het bedrijf legde
de hemelwateraansluitingen aan en profileerde de

vloeren. Daarbij kwam het goed van pas dat Breure

graag de nieuwste machines in huis heeft. “Voor onze
kranen hebben we draai- en kantelstukken waardoor
je nog beter kunt profileren”, vertelt Elize Breure.

Bovendien heeft Breure een eigen zandhandel met
loswal. “Wij leveren gecertificeerde grondstoffen,

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

goede producten voor een scherpe prijs. En omdat we
ook het transport in eigen hand hebben, zijn we heel
flexibel.”

Vakkundig team

Breure prijst zich gelukkig dat ze nog echte vaklieden
in dienst hebben. “Die zijn schaars, maar door goed

materieel, een goede werksfeer en mooi werk houd

je ze vast. Wij kunnen gezond blijven groeien omdat
we zo’n vakkundig team hebben. We zijn flexibel en
denken mee met de klant.” De werkzaamheden zijn

divers en variëren van kunstwerken en beschoeiingen
tot grote infrawerken, bestrating en verhardingen en
verhuur van rijplaten. “Dat complete pakket maakt
ons een sterke partij.”

0165-820370 | www.breuregrondwerken.nl
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Nieuwe Kraaijertsedijk 37,
4458 NK ’s-Heer Arendskerke
Tel. 0113 – 615 500
info@fraanje.com

‘Je moet aandacht hebben voor de details’
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Vrieshal • Zundert

Mooie klus voor
totaalinstallateur
Het Zeeuws familiebedrijf Paree B.V. uit ’s Heerenhoek
is gespecialiseerd in industriële automatisering,

elektro, beveiliging, telecom, ICT en een combinatie
van deze diensten. In de Coldstore in Zundert

verrichten zij een breed scala aan elektrotechnische
werkzaamheden. “Niet voor niets kunnen wij een
‘totaalinstallateur’ worden genoemd”, vertelt
projectleider André Hoondert.

Binnen Paree is er altijd één aanspreekpunt die van
alle werkzaamheden op de hoogte is. Voor de

Coldstore in Zundert is dit André Hoondert. “Ik ben bij
alles betrokken, van de offerte en uitvoering tot de

financiële afhandeling. De opdrachtgever kan altijd
bij mij terecht en ik koppel het intern terug. Een

unieke aanpak die uitermate praktisch werkt voor
zowel de opdrachtgever als voor onszelf.”
Optimale communicatie

Paree realiseert de complete elektrische installatie

van de verlichting, voorzieningen diverse installaties,
buitenverlichting tot en met de laadpalen. Voor een
optimale communicatie hebben zij het kantoor en
vrieshuis van een data- en glasvezelinstallatie

voorzien. Om te zorgen dat de locatie goed beveiligd
is, heeft Paree een CCTV geïnstalleerd; niet alleen

buiten hangen er camera’s, maar ook in de Coldstore.

Uw expert in techniek
Door toegevoegde
waarde de beste keus!

Ook de inbraakbeveiliging, brandmeldinstallatie en

intercom hebben zij geïnstalleerd om zo een veilige
werklocatie te creëren.
Alle facetten

Sinds september zijn ze in Zundert aan het werk. “Een

mooie grote klus. Alle facetten die Paree in huis heeft,
komen hierin terug. Medewerkers van

Paree B.V. Werrilaan 8, 4453 CC ‘s-Heerenhoek
T 0113 - 35 24 40 E info@paree.nl www.paree.nl
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verschillende afdelingen binnen Paree werken samen
aan dit project.”

De wens van de klant
op de eerste plaats

Het kantoorgedeelte is bekleed met
verticale aluminium lamellen.

Cladding Partners verzorgde de dak- en

gevelbekleding van de techniekruimte en de

expeditie die zich bevinden aan weerszijden van de
vrieshal. Ze voorzagen die van zwarte

sandwichpanelen. Daarop plaatsten ze een siergevel
van staande aluminium profielen. Het lijnenspel dat
die bieden vormt een contrast met de rechthoekige
hal erachter.

Ook realiseerde het bedrijf uit Oosterhout de
dakbedekking. Ze voorzagen het dak van een

hoogwaardige 2mm dikke TPO. Rondom monteerden
ze een permanent hekwerk. “Iedereen op het dak

werkt zo veilig”, zegt Jeroen van der Velden, hoofd
projectmanagement bij Cladding Partners.
Vroege betrokkenheid

De klantenkring van Cladding Partners is divers. Ze
realiseren dak en gevelbekleding van grote

distributiecentra maar ook bij een fietsenstalling.

Qua gevelbekleding is veel mogelijk, vertelt Van der

Velden. “In de eerste plaats willen we de wens van de

klant verwezenlijken. Vaak maken we eerst een kleine
proefopstelling. De klant kan ervaren of dat naar

wens is.” Regelmatig worden ze al door de architect
ingeschakeld of denken ze in bouwteams mee over

technische en esthetische mogelijkheden. “Vaak zijn
we al vroeg in het traject betrokken.”

Opdrachtgever
Digrom Immo Zundert BV, Zundert

E-installaties
Paree Elektro-Telecom, ‘s-Heerenhoek

Architect
Bessels Architecten & Ingenieurs BV,
Twello

W-installaties
Van den Buijs Installaties, Breda

Hoofdaannemer
Aannemingsbedrijf Fraanje BV, ‘s-Heer
Arendskerke

Dak- en gevelbekleding
Cladding Partners, Oosterhout
Graafwerk voor fundering
Breure Grondwerken, Roosendaal

Bouwprogramma
Bouwen vrieshal / coldstore met
kantoor / expeditie en techniekruimte
Bouwperiode
Maart 2020 - februari 2021
Bruto vloeroppervlakte
9.475 m2
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Delft Profielen • Waalwijk
Decoilen, slitten en het perforeren van
(voorgelakt) bandstaal; het is slechts een
greep uit de vele maatwerkoplossingen
van het Coil Service Center.
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Delft Profielen en
Coil Service Center
Delft Profielen BV uit Waalwijk produceert stalen profielplaten voor daken, gevels en vloeren van gebouwen.
In 2020 richtte Delft Profielen het Coil Service Center op, leverancier van (voorgelakt) bandstaal voor de
maakindustrie en producent van onder meer vlakke platen.
Delft Profielen: Onafhankelijk en
efficiënt
Delft Profielen is de enige volledig
onafhankelijke producent van stalen
profielplaten voor daken, gevels en
vloeren in Nederland. Het bedrijf ligt pal
aan de haven van Waalwijk. Twee feiten
die volgens verkoopmanager Emile van
Hout grote pluspunten opleveren voor de
klant: “We kopen hetzelfde staal in als
onze concurrenten, maar we zijn volledig
vrij om te gaan en staan waar we willen.
Zo kunnen we onze klanten
onafhankelijk advies geven over het toe
te passen profiel en vervolgens de platen
fabriceren volgens hun specificaties. We
werken heel efficiënt, met een gunstige
aanvoer en eigen vervoer naar de klant.
We vervoeren profielplaten tot wel 25
meter lang, vandaar dat we veel leveren
voor grote bedrijfshallen en
distributiecentra. Tevens hebben we een
grote hoeveelheid bandstaal op voorraad,
zodat we steeds snel kunnen leveren.
Door onze efficiency lopen we ook
voorop op het gebied van
certificeringen. Of het nou om een
nieuwe BES 6001 certificering of een FM
approval gaat, we voldoen direct aan de
nieuwste eisen.”

De focus ligt op het van a tot
z ontzorgen van klanten.

Coil Service Center levert bandstaal aan
maakindustrie
Decoilen, slitten en het perforeren van
(voorgelakt) bandstaal. Het is slechts een
greep uit de vele maatwerkoplossingen van het Coil Service Center.
De unit ontwikkelde zich in korte tijd tot
een volwaardige toeleverancier voor
zowel de metaalverwerkende als de
maakindustrie. “De persoonlijke
aandacht die we bij Delft Profielen al
hebben, trekken we door naar het Coil
Service Center”, zegt Gerard Rutten,
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Delft Profielen • Waalwijk
accountmanager bij Delft Profielen.
‘Waarom kopen we niet gewoon extra
rollen staal (coils) in en maken we ze
geschikt voor metaalzetterijen? Zij
maken tenslotte toebehoren en
afwerkstukken voor onze profielplaten’,
klonk de vraag binnen Delft Profielen.
Speler worden in een nichemarkt waar
Delft Profielen, met beperkte
investeringen en aanpassingen, zijn
stempel op kon drukken. Mede door de
al aanwezige inkoopcontacten,
faciliteiten en knowhow was dit een
mooie stap in het verder ontwikkelen
van het bedrijf.

‘Wij geven klanten
onafhankelijk advies’
Mix van afnemers
Het zelfstandig opererende Coil Service
Center kan zich helemaal toeleggen op
de eigen activiteiten, waaronder
bewerkingen als decoilen, slitten, het
maken van vlakke platen, perforeren en
foliën, om zo bijvoorbeeld een laklaag te
beschermen. Al snel meldden zich
behalve metaalzetterijen ook
producenten van onder meer
luchtkanalen en witgoed. Een dankbare
ontwikkeling volgens Rutten: “We willen

In 2020 richtte Delft Profielen
het Coil Service Center op.

toewerken naar een grote mix van
afnemers en onze service verbreden.
Dus óók klanten trekken die verder
geen zakelijke relatie hebben met Delft
Profielen.”

Eigen logo, website en trailer
Het Coil Service Center kreeg een eigen
logo en website. Ook kwam er een eigen
trailer om bestellingen nog sneller te
kunnen rondbrengen. Het levert volgens
Rutten een grote meerwaarde op: “We
distribueren nu dagelijks. Daarnaast
leveren we uit voorraad alle kleuren en
gewichten, is de doorlooptijd daardoor
slechts een à twee dagen en hebben
onze medewerkers de nodige
materiaalkennis en ervaring.”

Toekomst
Door het toenemend aantal afnemers
sluit Rutten toekomstige uitbreidingen
van het machinepark niet uit. Wat het
nieuwe Coil Service Center voor hem
betekent? “Het gevoel dat je iets
verkoopt, waar een ander écht behoefte
aan heeft. Je maakt deel uit van een proces van de maakindustrie!”

Delft Profielen
Havenweg 4
5145 NJ Waalwijk
+31(0)416 567 411
www.delftprofielen.nl
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Delft Profielen vervoert
profielplaten tot wel 25
meter lang.

Het Coil Service Center streeft
naar een grote mix van afnemers.

Industriebouw • februari 2021 • 87

Smartlog 4 • Rotterdam

Razendsnel bouwen volgens
uitgekiend concept
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Tekst: Ton van de Laar
Foto’s: De Vries en Verburg

Smartlog Rotterdam 4 aan de
Geyssendorfferweg heeft een
oppervlakte van circa 14.220 m².
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Smartlog 4 • Rotterdam

De bedrijfshal is zodanig opgezet, dat hij geschikt is voor
DHG is een belegger en ontwikkelaar van hoogwaardig logistiek vastgoed op logistieke toplocaties. In de directe
omgeving van de Rotterdamse Waalhaven zijn onlangs twee van drie distributiecentra opgeleverd, die allen
gebouwd zijn door De Vries en Verburg uit Stolwijk. Ze zijn gebouwd volgens het Smartlog-concept, een door
DHG en ConVex architecten ontwikkelde manier van bouwen. Smartlog Rotterdam 4 aan de Geyssendorfferweg
van circa 14.220 m2 was er één van, naast de nabijgelegen Smartlog Rotterdam 3 van circa 18.000 m2 en Smartlog
Rotterdam 5 van circa 20.290 m2. Projectleider Rick Schakel van De Vries en Verburg vertelt erover.
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inrichtingen met zowel brede als smalle gangpaden.
“We hebben de bouw in korte tijd
gerealiseerd”, begint hij. “Dat was mede
mogelijk omdat het Smartlog-concept
zo helder en goed doorontwikkeld is. De
opzet is vrij traditioneel; in de grond
gevormde vibropalen, in het werk
gestorte vloeren, een staalconstructie
met prefab betonnen borstweringen

en sandwichpanelen als gevel, stalen
dakplaten.”

Gesneden koek
“Het is allemaal gesneden koek voor ons,
ook omdat we al eerder Smartlog
distributiecentra voor DHG hadden
gebouwd. En ook de onderaannemers

waar we vaak mee samenwerken, zoals
Van den Brink Staalbouw voor de
constructie en Hardeman voor dak en
gevel, kennen de aanpak. Zo weet je
waar je aan toe bent en kun je met een
gerust hart een strakke planning
aanhouden.” De kantoren op twee
hoeken van het pand voldoen eveneens
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Smartlog 4 • Rotterdam

nl

www.devriesverburg.

ONTWIKKELEN

BOUWEN

SERVICE EN
ONDERHOUD

BOUWEN OP KARAKTER
aan het Smartlog-concept volgens
Schakel, met hun hoge vloeren en de
beeldbepalende Alucobond randen in de
gevel.

Hoog afwerkingsniveau
Niet alleen de ruwbouw, maar ook

het afwerkingsniveau ligt vast in het
Smartlog-concept. “We hadden een heel
gedetailleerd bestek waar we ons aan
moesten houden. Het heeft geresulteerd
in een hoog afwerkingsniveau, inclusief
de vloerbedekking en plafonds. Voor
DHG hebben we het gebouw eigenlijk

turn-key opgeleverd, zij hoeven er niets
meer aan te doen. De huurders hoeven
alleen nog maar de stellingen te
plaatsen.”

Voldoening
De bedrijfshal - met een vrije hoogte van
10.50 meter - is zodanig opgezet, dat hij
geschikt is voor inrichtingen met zowel
brede als smalle gangpaden. Een
scheidingswand verdeelt het gebouw in
twee apart te verhuren delen. Boven de
laaddocks bevindt zich een
mezzaninevloer, die gebruikt kan
worden als opslagruimte, maar ook als
extra kantoor kan worden ingericht. “We
hebben er hard aan gewerkt”, besluit
Schakel, “dan geeft het voldoening dat
de planning uiteindelijk gehaald is.
Iedereen heeft daarvoor zijn beste
beentje voor gezet.”

In opdracht
van DHG
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Vroege inbreng voorkomt problemen
Het Smartlog-concept van DHG was niet nieuw voor Ingenieurs- en adviesbureau Maters en De Koning. Het
bureau met vestigingen in Roosendaal en Rotterdam verzorgde eerder het constructieve ontwerp voor vier
Smartlog distributiecentra aan de Middenweg in Moerdijk.

Voor Smartlog Rotterdam 4 maakte Maters en De Koning al vroeg deel uit van het ontwerpteam, waarbij het
verantwoordelijk was voor de constructieve advisering tijdens het voortraject. Een aanpak die ook sterk de

voorkeur geniet bij het bureau. Door al in zo’n vroeg stadium samen te werken met onder meer de architect
en de installatietechnische adviseurs worden veel problemen opgelost of voorkomen.
Technische uitwerking

Na het voortraject van Smartlog Rotterdam 4 was Maters en de Koning verantwoordelijk voor de technische
uitwerking van de constructie en heeft het bureau tijdens de uitvoering de nodige controles uitgevoerd.

Smartlog 4 is geheel opgezet volgens het concept van DHG: een staalconstructie met in het werk gestorte
begane grondvloer op vibropalen, prefab betonnen borstweringen, stalen sandwich gevelpanelen, stalen
dakplaten en in de kantoren kanaalplaatvloeren met druklaag. De gevelkolommen ter plaatse van de
openbare parkeerplaatsen zijn berekend op aanrijdlasten zoals ook de interne veldkolommen.
Demontabele wand

Het pand is onderverdeeld in twee apart te verhuren bedrijfsruimten, gescheiden door een demontabele

wand. Geheel volgens het Smartlog-concept heeft de bedrijfshal een vrije hoogte van 10.50 meter en is de
vloer belastbaar tot 4.000 kg per m2.
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De Vries en Verburg bouwt Smartlog Rotterdam
in opdracht van DHG
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Vliesgevels en kozijnen
volgens bekend recept
Wijnveen Aluminium BV leverde en monteerde in

opdracht van hoofdaannemer De Vries en Verburg
600 m2 aluminium vliesgevel en kozijnen voor

Smartlog Rotterdam 4. De samenwerking was niet

nieuw volgens projectleider Pieter Bas Bovee. “We zijn
vaste partners”, zegt hij. “Met hetzelfde werkprincipe;
transparant en weten van aanpakken.”

De goede verstandhouding hielp bij het voldoen aan
de strakke planning van het project, net als de

bekendheid van Wijnveen Aluminium met het

Smartlog concept. “We hadden al een Smartlog

distributiecentrum gebouwd in Nieuwleusen. Voor De
Vries en Verburg hebben we behalve Smartlog 4 ook
de Smartlogs 3 en 5 gedaan.”
Uitgekristallisseerd

“Het concept van DHG is goed uitgekristalliseerd, tot
in de kleinste details. Zelf hebben we bij ons eerste
Smartlog DC toch nog eens goed gekeken naar de
detaillering en kleine aanpassingen doorgevoerd,

onder meer in de dilatatie van de lange raamstroken.
Bij de latere opdrachten hebben we daar veel profijt
van gehad.”

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
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Matex Deuren BV
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Damzigt 15 3454 PS De Meern(U) 030-2271111 info@matex.nl

www.matex.nl

Flexibele docklevellers en veilige
overheaddeuren
Matex leverde en monteerde de docklevellers en overheaddeuren voor Smartlog 4. Het familiebedrijf uit
De Meern timmert al meer dan 50 jaar aan de weg in de markt van alle typen bedrijfsdeuren en

dockequipment. In die tijd groeide het bedrijf uit tot één van de toonaangevende totaalleveranciers.

Daarbij is Matex in Nederland dé deurenleverancier als het gaat om grote rol-, schuif- en fabric-hefdeuren
voor scheepswerven en hangars. Om de service op dat gebied te optimaliseren, is een nevenvestiging in
Schiphol-Oost geopend. Paul Kwakkenbos, BDM bij Matex, licht de bijdrage aan Smartlog 4 toe.
“DHG, ontwikkelaar van Smartlog 4, wilde een pand dat
aantrekkelijk is voor een diverse groep huurders, om

zo de verhuurbaarheid te verhogen. Gebruikersgemak,
flexibiliteit en robuustheid behoorden tot de

uitgangspunten. Flexibele docklevellers met een groot
draagvermogen passen bij dat streven. Daarom is

gekozen voor een dynamisch draagvermogen van acht

ton, twee ton meer dan de standaard. Dat ook nog eens
met een lengte van drie meter negentig, wat zorgt voor
flexibiliteit en comfortabel laden en lossen, door de
kleinere hellingshoek.”

Overheaddeuren met optilbeveiliging

DHG stelde ook hoge eisen op het gebied van

inbraakwerendheid. “De overheaddeuren dragen

daaraan bij. Ze zijn voorzien van een automatische

optilbeveiliging. Van buitenaf zijn deze niet te openen.”
Aandacht voor het bouwproces

“Opdrachten als deze vereisen niet alleen ken-

nis van logistieke processen, maar ook de juiste

aandacht voor het bouwproces. Toonaangevend
in de logistiek blijven vraagt om zowel goede

kwaliteit als efficiëntie in het leverproces. Matex
is een organisatie die de focus legt op de inpassing in het bouwproces en goede

kennis van de markt, de eisen en het proces bij
de klant. Dat kunnen we ook, juist omdat we

werken met hele goede en bewezen productie-

partners. Partners die als producent marktleider
zijn van producten die wij leveren.”
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Stalent BV is een constructiebedrijf die zich
richt op staalwerken binnen de woningbouw,
utiliteitsbouw en infratechniek. Bij het
ontwerpen, produceren en monteren kunnen
wij u van dienst zijn. Kijk voor meer

S ALEN
van ontwerp tot realisatie

informatie eens op onze website.

ijzersterk in meedenken
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Stalent B.V.
Nijverheidsstraat 4
2861 GX Bergambacht

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

Er is gekozen voor flexibele docklevellers
met een groot draagvermogen.

De overheaddeuren zijn voorzien van
een automatische optilbeveiliging.
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‘Kunststof
aanrijdbeveiliging is
duurzame manier van
beveiligen’
DUURZAME, OERSTERKE
KUNSTSTOF AANRIJDBEVEILIGING
Waarom A-SAFE betrekken in uw nieuwbouwproject?

A-Safe verzorgde bij Smartlog Rotterdam 4 de
aanrijdbeveiliging van de kolommen. Het

internationaal opererende bedrijf is uitvinder en
marktleider op het gebied van kunststof

Vrijblijvend advies over uw verkeersplan. Risicoanalyse m.b.t. uw
aanrijdbeveiliging.

aanrijdbeveiligingen. De Gemeente Rotterdam eist

Bescherming voor uw kolommen, wanden, docks, stellingen en
vangrails voor het scheiden en beschermen van voetgangers en
intern transport.

gebouw dragende kolommen. De producten van

90% minder schade aan vloeren, aanrijdbeveiliging en
intern transport: bestand tegen herhaaldelijke impact.

specifieke attesten betreffende bescherming van
A-Safe voldoen aan de PAS-13 normeringen.

Bas Kruysdijk, sales- en marketingmanager bij het
bedrijf, legt uit wat dat inhoudt.

+31 (0)174 613 120
www.asafe.nl
info@asafe.nl

“Bijna alles in de bouw is gebonden aan regels en
normen”, begint hij. “Wanneer je welke

veiligheidsschoenen moet dragen ligt bijvoorbeeld
vast, maar vreemd genoeg bestaat dergelijke

regelgeving op het gebied van aanrijdbeveiligingen
niet. Daarom volgen wij de PAS-13 normen, die door

het Britse normeringsinstituut BSI zijn opgesteld. Ook
de Duitse TüV past deze norm toe bij certificeringen

van stalen en kunststof aanrijdbeveiligingen. PAS-13

omschrijft waar en wanneer beveiliging moet worden
toegepast en hoe die berekend en getest moet
worden”.

Duurzaam beveiligen

Kunststof aanrijdbeveiligingen hebben volgens

Kruysdijk grote voordelen ten opzichte van stalen.

“Kunststof beveiligingen absorberen de energie als je

er tegenaan rijdt en komen daarna weer terug in hun
oorspronkelijke vorm. Je beschermt er objecten mee,
zonder dat de beveiliging kapot gaat, het voertuig
geen schade heeft en de vloer ook nog eens heel

blijft. Een heel duurzame manier van beveiligen dus.”
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Ook het hoge afwerkingsniveau ligt
vast in het Smartlog-concept.

Opdrachtgever
DHG

Fundering
CTBB, Bergambacht

Architect
Convexarchitecten BV, Rotterdam

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

Constructief ontwerp
Maters en De Koning ingenieurs en
adviseurs, Rotterdam
Bouwdirectie
Bogaerds architecten en ingenieurs,
Numansdorp
Installatieadviseur
M3E technisch management & advies,
Capelle aan den IJssel
Hoofdaannemer
De Vries en Verburg Bouw BV, Stolwijk
Aanrijdbeveiliging
A-Safe, Maasdijk

Vliesgevels + aluminium kozijnen
Wijnveen Aluminiumbouw BV,
Wageningen
Gevel- en dakbeplating
Hardeman van Harten BV, Lunteren

Sprinklerinstallatie
SPIE Nederland BV, Tilburg

Dock levellers
Matex Deuren BV, De Meern

Staalconstructie
Van den Brink Staalbouw, Barneveld

Bouwprogramma
Distributiecentrum met bedrijfsruimten, mezzanine en kantoren in
twee units

Prefab beton
Preco BV, Apeldoorn
Heiwerk
Vroom Funderingstechnieken,
Oosthuizen
Betovloeren i.h.w. gestort
Hiber Betonvloeren BV, Sint-Oedenrode

Bouwperiode
Augustus 2019 - oktober 2020
Bruto vloeroppervlakte
14.219 m2
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DC DSV • Tholen

Met een totaal vloeroppervlak
van 92.000 m2, verdeeld over
vijf hallen, mag het met recht
een XXL distributiecentrum
worden genoemd.
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Razendsnelle realisatie
DSV Tholen dankzij
integrale aanpak
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Het nieuwe distributiecentrum heeft een totaal
vloeroppervlak van 92.000 m2, verdeeld over vijf hallen

“Distributiecentra bouwen gaat
altijd snel, maar dit was wel
redelijk extreem”, zegt Rogier
Jansen van Unibouw over het XXL
distributiecentrum voor DSV in
Tholen. In een krap jaar tijd werd
het complete project doorlopen,
van de eerste ontwerpmeeting tot
en met de eerste deeloplevering. De
kenmerkende integrale aanpak van
Unibouw werpt hier zijn vruchten
af volgens de commercieel adviseur.

Het project is gebouwd
volgens de BREEAM Very
Good certificeringseisen.
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Het distributiecentrum in Tholen is
alweer het vijfde project dat turn-key
bouwbedrijf Unibouw B.V. uit Gemert
voor DSV heeft gerealiseerd, na
warehouses in Heerenberg, Venray,
Dordrecht en Venlo. De Deense
logistiek dienstverlener had een
aflopend huurcontract voor een
bestaand distributiecentrum in de regio
en benaderde Unibouw in 2018 met de
vraag of zij konden meedenken over een
oplossing. Jansen: “Ze wilden weten of er
een geschikte locatie te vinden was en
zo ja, of daar een sluitende businesscase
van te maken was. Dat is precies hoe wij
het liefst werken; we willen het
probleem van de klant oplossen, de
vraag achter de vraag zoeken en
beantwoorden. Wij ontzorgen onze
klanten, van het vinden van bouwgrond
tot en met de sleuteloverdracht.”

Het gebouw beschikt tevens over
een ADR-ruimte van 4.320 m2.

Snelle vergunningprocedure

Alle zeilen bijzetten

BREEAM Very Good

Unibouw zette voor DSV een vraag uit
voor een perceel op Bouwgrondvinden.
nl, hun platform waar vraag en aanbod
van bouwgrond bij elkaar komen. Op
bedrijventerrein Welgelegen in Tholen
werd een beschikbaar terrein van 15
hectare gevonden. DSV kocht de grond
aan. Vervolgens ging het razendsnel.
“In juni 2019 zaten we bij elkaar voor
de kick-off ontwerpmeeting, op 28 juni
hebben we de vergunningaanvraag
ingediend en op 30 juli is deze door de
gemeente verleend. Dat is ongekend snel
en een groot compliment aan de
gemeente waard.”

De uitvoering werd vervolgens gefaseerd
gepland, met de eerste deeloplevering
(twee hallen van in totaal 40.000 m2) in
mei 2020. “Zo’n strakke en minutieuze
planning halen kan alleen als je met
partijen werkt die daarin mee kunnen.
Je moet snel kunnen schakelen en alle
zeilen bijzetten als het nodig is. We
werken daarom het liefst met vaste
partners die zich daarin eerder
hebben bewezen, zoals Op het Veld en
Van Haren, met wie we DSV Venlo
hebben gerealiseerd. Samen met hen
hebben we hier een topprestatie
geleverd.”

Het nieuwe distributiecentrum heeft
een totaal vloeroppervlak van 92.000 m2,
verdeeld over vijf hallen. Het pand is
voorzien van twee kantoren van in totaal
2.700 m2. Ook beschikt het gebouw over
een ADR-ruimte van 4.320 m2, welke is
voorzien van een CO2-blusgasinstallatie.
De hallen zijn uitgerust met een
sprinklerinstallatie. Het project is
gebouwd volgens de BREEAM Very Good
certificeringseisen. In oktober 2020 vond
de eindoplevering plaats.
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Omvangrijk werk voor
E-installateur
Alle E-installaties van het XXL distributiecentrum

van DSV in Tholen zijn gerealiseerd door Op het Veld

Elektrotechniek B.V. uit Belfeld. In het project is 18.500
meter lichtlijn verwerkt, zijn 250 werkplekken met
voeding en data geïnstalleerd en is een compleet

glasvezelnetwerk aangelegd. Daarnaast heeft Op

het Veld het camera- en toegangscontrolesysteem,

de muziek/omroepinstallatie, Wifi/Dect-installatie,
blusgasinstallatie in de serverruimte en de

inbraakinstallatie verzorgd. De systemen zijn

geïntegreerd in een gebruiksvriendelijk, centraal
bedienbaar gebouwbeheerssysteem.

De installaties zijn ontworpen conform de BREEAM
Very Good eisen. “BREEAM heeft nogal wat voeten
in aarde. Doordat wij de nodige ervaring hiermee

hebben opgedaan, kunnen we opdrachtgevers op

elektrotechnisch gebied soepel door zo’n traject heen
loodsen”, vertelt projectleider Roel de Vlieger.
Samenwerking

Dankzij de intensieve samenwerking en de korte
lijnen binnen het bouwteam kon Op het Veld dit

omvangrijke project binnen de strakke tijdsplanning
realiseren.

tel.: 077 - 475 12 54
www.ophetveld-belfeld.nl
elektrotechniek
beveiliging + gebouwautomatisering
service, onderhoud + inspecties
technische installaties
duurzame energie
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Uiteraard zijn er ook meer
dan genoeg laaddocks.
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Gasloze
klimaatinstallatie met
JET-systeem
Voor Van Haren Installaties B.V. uit Cuijk, dat alle

W-installaties voor het XXL distributiecentrum van
DSV in Tholen verzorgde, was het niet het eerste
project voor deze opdrachtgever. Eerder was het

installatiebedrijf al betrokken bij de realisatie van DSV
Venlo, eveneens samen met Op het Veld

Elektrotechniek. “Vergelijkbaar qua gebouwconcept,
maar het project in Tholen is nog iets groter en

bovendien gasloos uitgevoerd”, zegt projectleider
Robert Jans.

Van Haren Installaties bedacht en ontwierp het

volledige installatieconcept. Klimatisering van de vijf
hallen vindt plaats met behulp van

luchtwarmtepompen (VRF) met een JET-systeem,

wat zorgt voor een gelijkmatige temperatuur. Om

snelheid te kunnen maken, werkte Van Haren met op
locatie geprefabte onderdelen voor onder andere de
hemelwaterafvoer en de vuilwaterriolering.
Tijdsdruk

De tijdsdruk waaronder de werkzaamheden in Tholen
uitgevoerd moesten worden, was erg hoog. “En die
werd nog wat hoger doordat we in de eerste twee

maanden heel veel regenval hadden. Toch hebben we
de strakke planning gehaald, wat voor een belangrijk

DLVD advies is een deskundig
adviesbureau op het gebied
van brandveiligheid.

deel te danken is aan de uitstekende samenwerking
binnen het bouwteam. We kennen elkaar door en
door en de lijnen zijn kort.”

Wij kunnen u van dienst zijn voor zowel nieuwbouw als bestaande (te
verbouwen) gebouwen. Onze werkzaamheden zijn o.a.:
Opstellen UPD’s installaties (sprinkler, blusgas, BMI en OAI),
Bouwplanadvies, Bouwplantoets, Integrale Brandbeveiligingsconcepten,
Rapportages gelijkwaardigheid & Inspecties

De Geerden 24 | 5334 LE Velddriel (GE) | 085-7501093 | advies@DLVD.nl
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Het pand is voorzien van twee
kantoren van in totaal 2.700 m2.

Opdrachtgever
DSV Solutions Nederland BV, Tholen

W-installaties
Van Haren Installaties BV, Cuijk

Bouwprogramma
XXL distributiecentrum voor DSV

Architect
Palazzo BV, Duiven

E-installaties
Op het Veld Elektrotechniek BV, Belfeld

Bouwperiode
Augustus 2019 - oktober 2020

Architect
ak83 Arkitekter, Kopenhagen (D)

Sprinklerinstallatie
Unica Fire Safety BV, Hoevelaken

Bruto vloeroppervlakte
Warehouse 92.000 m2
Kantoor 2.700 m2
ADR 4.320 m2

Hoofdaannemer
Unibouw BV, Gemert
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Het nieuwe distributiecentrum
in vogelvlucht.
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Hercuton bouwt duurzaam
én coronaproof DC voor
Nippon Express
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Het distributiecentrum wordt opgetrokken uit een
staalconstructie met een vijf meter hoge betonnen plint

Hercuton bouwt momenteel

een nieuw distributiecentrum
voor Nippon Express, een van de
grootste logistieke dienstverleners
ter wereld, op Schiphol Trade Park.
Schiphol Trade Park is een van de
bedrijventerreinen die de Schiphol
Area Development Company
(SADC) ontwikkelt. Het is behalve
duurzaam ook zeer goed ontsloten,
middels een eigen aansluiting op de
snelweg A4.

SADC ontwikkelt hoogwaardige, goed
bereikbare bedrijventerreinen in de
directe nabijheid van Schiphol. Het
samenwerkingsverband van de
gemeenten Amsterdam en Hoofddorp, de
provincie Noord-Holland en de Schiphol
Group heeft duurzaamheid en
circulariteit daarbij hoog in het vaandel
staan. Ambities die worden
onderschreven door Nippon Express.

Intensieve samenwerking
“Het was geen sinecure om dit project
van de grond te krijgen”, vertelt Jack van
den Broek, commercieel manager bij
Hercuton. “Het is de kunst om de
duurzaamheidsambitie en de

economische belangen van de
opdrachtgever met elkaar in balans te
krijgen en soms ook met het ontwerp
van de architect. Er is hard gewerkt om
iedereen op één lijn te krijgen, zeker ook
door bouwadviseur Carel van Till van VB
Vastgoedmanagement/VB facility
Services en door Laurens Schenk van
Schenk Makelaars, die echt een
verbindende en ondersteunende factor
waren. We hebben dus met veel
partijen samengewerkt, soms ook tegen
de stroom in moeten roeien. Dat past
dan wel weer binnen onze
bedrijfsfilosofie, we doen zaken met
lef. Het fraaie ontwerp van Martijn Glas
van M-architects is overeind gebleven,
al zijn er wel aanpassingen gedaan. Zo
is er bijvoorbeeld een parkeergarage bij
gekomen, waardoor er minder grond
nodig was. Een duurzame, maar ook dure
ingreep, waar Nippon Express echter wel
achter ging staan.”

Betonnen plint
Het distributiecentrum wordt
opgetrokken uit een staalconstructie
met een vijf meter hoge betonnen plint.

Planontwikkelaar Lucas van der Meij
vertelt er meer over: “Die betonnen plint
moest er komen vanwege de certificering
met betrekking tot inbraakbeveiliging. De
plint wordt straks begroeid met planten,
net als de gevels van de parkeergarage.”
In het pand komt ook een aparte ruimte
voor farmaceutische opslag, een van de
kernactiviteiten van Nippon Express.
“Het wordt een aparte ruimte, box-inbox, met onder meer koel- en
vriescellen.” De duurzaamheidsambitie
van het nieuwe distributiecentrum komt
tot uiting in de BREEAM Excellent
classificatie die het gebouw krijgt.

Coronaproof
Na de contractvorming is het
kantoorgedeelte nog aangepast. Nippon
Express kwam namelijk met de
uitdrukkelijke wens om het kantoor
coronaproof te maken. Van der Meij:
“Daarop hebben we de looproutes
aangepast en bijvoorbeeld in plaats van
toiletgroepen ieder toilet apart
toegankelijk gemaakt, met een eigen
wastafel.” Het pand wordt in juni
opgeleverd.

‘Er is hard gewerkt om iedereen op één lijn te krijgen’
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Het gebouw is gasloos, het wordt
verwarmd met behulp van warmtepompen.
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Ontdek het
voordeel van

complete
cascobouw

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

Engineering

Productie

Maak kennis met ons op

In het pand komt een aparte ruimte, boxin-box, voor farmaceutische opslag.
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Levering

Montage

www.preco.nl

‘De lat nog hoger
leggen’
Van den Pol Elektrotechniek is een vertrouwde
partner voor bouwer Hercuton. Eerder

realiseerden beide bedrijven samen meerdere
logistieke centra, ook in het gebied rond

Schiphol. Bij het distributiecentrum voor Nippon
Express is de Montfoortse E-specialist
verantwoordelijk voor de complete
elektrotechnische voorzieningen.

“Ook alle verlichting wordt door ons verzorgd,”

zegt Johnny Gielen, projectleider bij Van den Pol.
Het gebouw wordt volledig uitgevoerd in Led.

“Wij doen niet anders meer. Ook de toepassing

van daglichtsensoren en slimme schakelingen is
vanzelfsprekend. De verlichting wordt via DALIbesturing geïntegreerd in het
domoticasysteem.”

Duurzame infrastructuur

Uitdaging bij de engineering is de beperkte hoogte in de gangzones. “Boven het plafond moeten niet alleen ons
kabelgoottracé maar ook luchtkanalen en sprinklerleidingen een plek krijgen. Daarom speelt BIM een

belangrijke rol in de coördinatiefase. Een vertrouwd instrument dat bij steeds meer projecten wordt ingezet.”
Met de plaatsing van een PV-installatie draagt Van den Pol bij aan de BREEAM-Excellent-certificering van het

distributiecentrum. “1.084 PV-panelen leveren samen 400.000 Wp opgewekt vermogen. Ook laadvoorzieningen
voor elektrische auto’s en fietsen maken deel uit van de duurzame infrastructuur.”
TAPA-richtlijn

De afdeling Beveiliging & ICT van Van den Pol verzorgt het datanetwerk en de geluidinstallatie. “Ook leggen wij
de bekabeling voor de beveiligingsinstallatie aan,” verduidelijkt projectleider Richard de Keijzer. “De

inbedrijfstelling gebeurt door de vaste beveiligingspartner van Nippon Express, onder onze verantwoordelijkheid.” Bij de beveiliging van logistieke gebouwen speelt de TAPA-FSR (Facility Security Requirements)-richtlijn
een belangrijke rol. “Dit is de standaard voor opslag van waarde- en risicovolle goederen. Onze scope omvat

een TAPA-B 2017-certificering. In nauw overleg met Nippon Express wordt onderzocht of we met een TAPA-A
2020-certificering de lat nog hoger kunnen leggen.”
Veiligheid in het DNA

Van den Pol is gecertificeerd volgens trede 3 van de Veiligheidsladder. “Het certificeringstraject heeft ervoor

gezorgd dat het veiligheidsbesef verder is toegenomen,” stelt De Keijzer. “Veiligheid zit echt in ons DNA.” Ook
bij de nieuwbouw voor Nippon Express krijgt veiligheid veel aandacht. Gielen: “Bijvoorbeeld door

werkplekinspecties te laten verzorgen door de leidinggevend monteurs. Zij hebben korte lijnen met de
uitvoerder, dat maakt het eenvoudiger om veiligheidsmaatregelen te implementeren.”
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Duurzame
klimaatinstallatie
Vink Installatie Groep BV uit Roelofarendsveen is een
totaalinstallateur in klimaat-, sanitaire,

elektrotechnische en beveiligingsinstallaties. Het

bedrijf adviseert, ontwerpt, installeert en onderhoudt
installaties. Voor de bouw van het nieuwe

distributiecentrum voor Nippon Express verzorgde
Vink de complete klimaatinstallatie.

Het engineeren van de installatie en de afstemming

met de overige partijen gebeurde in een BIM model.
In dit model konden alle installaties goed op elkaar
worden afgestemd. De nieuwbouw krijgt verder

een BREEAM Excellent certificering. Adam Ezzouhri,

projectleider bij Vink Installatie Groep, vertelt wat dat
betekent voor de installaties: “Het gebouw is gasloos.

Totaal Installateur
• klimaatinstallaties;
• sanitaire installaties;
• elektrotechniek;
• service & onderhoud;
• duurzame technieken.
Veenderveld 13
2371 TS Roelofarendsveen
T (071) 332 01 10

vinkinstallatiegroep.nl

Het wordt verwarmd met behulp van

warmtepompen. De hal wordt geheel verwarmd door
middel van vloerverwarming, terwijl in het kantoor

naast de randstroken vloerverwarming ook een VRF

installatie komt, die zorgt voor zowel verwarming als

We steel
the future!

koeling. Zo wordt een hoog thermisch comfort
bereikt, wat een van de vereisten is voor het
verkrijgen van het certificaat.”
Laag energieverbruik

Een laag energieverbruik is een andere voorwaarde
waaraan moet worden voldaan om het BREEAM

Excellent certificaat te realiseren. “Ook daar hebben
we de nodige voorzieningen voor getroffen.

Bijvoorbeeld een magneetklep in de waterleiding,
die ervoor zorgt dat er ’s avonds geen water door

het gebouw kan stromen zodra de verlichting wordt
uitgeschakeld.”

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

ONTDEK WAARIN WE
EXCELLEREN OP:

WWW.REIJRINK.COM
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‘We doen zaken met lef’
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Het pand wordt in juni opgeleverd
Opdrachtgever
Nippon Express (Nederland) BV,
Schiphol-Rijk

W-installateur
Vink Installatiegroep BV,
Roelofarendsveen

Bouwmanagement en advies
VB Vastgoedmanagement / VB Facility
Services, Hoofddorp

Staalconstructie
Reijrink Staalconstructies BV, Esbeek

Architect
M-Architects, Delft

Betonelementen +
kanaalplaatvloer
Preco BV, Apeldoorn

Constructief ontwerp
Samen advies & engineering,
Nieuwegein

Vliesgevels + kozijnen
Wijnveen Aluminiumbouw BV,
Wageningen

Hoofdaannemer
Bouwcombinatie Hercuton, Nieuwkuijk

Gevel- en dakbeplating
Hardeman van Harten BV, Lunteren

E-installateur
Van der Pol Elektrotechniek BV,
Montfoort

Industriebouw • februari 2021 • 118

Grondwerk + bestrating
JdB Groep, Hoofddorp
Pluvia sysyeem (HWA/NWA)
Aquadraat, Heinkenszand
Bouwprogramma
Distributiecentrum met bedrijfsruimten en kantoren, parkeergarage
van vier lagen
Bouwperiode
Augustus 2020 – juni 2021
Bruto vloeroppervlakte
12.515 m2
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ZO GAAT UW BOODSCHAP VIRAAL
€ 275,00
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Transportbedrijf en
verlichtingsspecialist samen
in de spotlight
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Dit geeft een mooi
beeld van het nieuwe
distributiecentrum.
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Met de gezamenlijke verhuizing naar dezelfde plek
wordt de band tussen bedrijven nog verder geïntensiveerd

Bedrijventerrein Nijverwaard in

Sliedrecht krijgt er een aanwinst
bij. Op een kavel van maar liefst
20.000 m2 ontstaat een nieuw
distributiecentrum. In gezamenlijke
opdracht van Transportbedrijf A.
Van Andel & Zonen en Rietveld
Licht & Wonen realiseert Unibouw
uit Gemert een indrukwekkend
logistiek centrum. Met nieuwe
kantoren, een afdeling expeditie,
een gigantisch warehouse en een
enorme showroom bomvol lampen.

Het bedrijfspand krijgt een
vanuit alle aanrijroutes
representatief entreegedeelte.
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De vraag naar opslagcapaciteit blijft
groeien en de huidige logistieke locatie
van A. Van Andel & Zonen in
Hardinxveld-Giessendam bood na
meerdere uitbreidingen geen
mogelijkheden meer. En ook Rietveld
Licht & Wonen gaat er in ruimte op
vooruit. Rietveld zal op deze plek de
grootste lampenwinkel ter wereld
krijgen. De gehele voorraad van 30.000
lampen is voor klanten dan ook meteen
beschikbaar. Er wordt zelfs geanticipeerd
op de wens in de toekomst nog twee
extra verdiepingen aan te brengen.

Intensiever samenwerking
De samenwerking komt niet uit de lucht
vallen. Het was niet alleen de
gezamenlijk behoefte om te kunnen
uitbreiden. Transportbedrijf Van Andel
verzorgt namelijk al jaren de complete
logistiek voor Rietveld Licht & Wonen.
Met de gezamenlijke verhuizing naar
dezelfde plek wordt de band dus nog
verder geïntensiveerd.

Blikvanger langs de A15
De locatie zal vanaf de snelweg A15
uitstekend te zien zijn. Met aan de ene
zijde een overweldigende showroom vol
lampen. En aan de andere zijde een groot
warehouse, het domicilie van de vele
vrachtwagens. Het bedrijfspand krijgt
een vanuit alle aanrijroutes
representatief entreegedeelte en
kantoorruimten aan beide zijden. Na
afronding van de bouw zal ook de
laadkuil met veertien loading docks aan
de zijkant van het gebouw duidelijk
zichtbaar zijn.

Oude en nieuwe palen
Sinds 2006 zaten op deze plek al vele
honderden heipalen in de bodem. De
bouwkavel, het voormalig Slavenburg-terrein, lag daarna helaas vele jaren
braak. Naast de direct betrokken partijen
was dan ook de gemeente Sliedrecht
blij dat in maart 2020 de eerste paal van

het distributiecentrum op deze kavel de
grond in ging. Daarna volgden nog 400
extra betonnen funderingspalen. En
onder de vloer van de opslagruimte
werden zelfs 3.500 Mini Vibropalen
geslagen. Dat was een absolute vereiste
voor de hoge palletstellingen die er
komen te staan.

Partijen uit de buurt
Bij het kiezen van juiste onderaannemers keek hoofdaannemer
Unibouw naast geschiktheid en ervaring

In maart 2020 ging de eerste
paal van het distributiecentrum
de grond in.

ook goed om zich heen. Partijen uit de
directe regio kwamen het eerst in het
vizier. Zo komt het advies over
brandveiligheid van Univor uit Gemert
en zijn het grondverzet en de
rioleringswerkzaamheden verzorgd door
J. de Slager Sliedrecht B.V. uit Sliedrecht.

‘De bouwkavel, het voormalig Slavenburg-terrein,
lag vele jaren braak’
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‘De uitdaging zit
vooral in de grote
volumes’
Ad van der Plas is directeur van J. de Jager Sliedrecht
B.V. “Unibouw zocht een grond-, weg- en

waterbouwbedrijf in Sliedrecht en kwam bij ons uit.

We zijn bekend in de regio en voerden in ruim 90 jaar
al veel infraprojecten uit. Bij dit project waren we
verantwoordelijk voor het grondwerk voor de

bouwputten, de vloervelden, de riolering en het
gehele straatwerk.”

“We zitten hier echt van begin tot eind. Met het
graven van de bouwputten vanaf januari 2020

helemaal vooraan in de planning. En de komende

weken leggen we met de laatste werkzaamheden aan
de bestrating de laatste klinker van de parkeerplaats
recht.” Inmiddels staat er een enorme hal. De

werkzaamheden zelf zijn voor J. de Slager Sliedregt
B.V. uiteraard ‘bekend terrein’. De grote volumes

brengen meer uitdaging met zich mee. Dus schalen
ze qua capaciteit tijdig op; meer mensen en grotere
machines.

Netjes werken

“Het is de kunst om alles wat je aanlegt ook netjes

te houden. Als je werk gereed is terwijl de bouw nog
niet klaar is, maken ook andere partijen natuurlijk
gebruik van het terrein. Samen met de uitvoerder

Al ruim 90 jaar is J de Jager Sliedrecht
B.V. goed in grondverzet, riolering,
verhardingen en overige
infrawerkzaamheden.
Veiligheid, transparantie, meedenken en
“korte lijnen” in de organisatie zijn onze
kenmerken.Dat is helder en het werkt
prettig voor iedereen.
Wij zijn er trots op dat we mee mochten
“bouwen” met dit project van v. Andel en
Rietveld en wensen hen veel succes.

Kubus 100 | 3364 DG Sliedrecht | Postbus 132 | 3360 AC Sliedrecht
T: +31 (0)184 - 412280 | www.dejagersliedrecht.nl
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van Unibouw kom je tot een oplossing en dienen de
partijen op de goede manier aangestuurd te

worden. Vooraf de knelpunten benoemen en met

elkaar afstemmen hoe dit ‘aan te vliegen‘ voorkomt
veel gedoe tijdens de bouw.”
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D hardeman-vanharten.nl

A. Van Andel & Zonen krijgt
de beschikking over een groot
warehouse, het domicilie van
de vele vrachtwagens.
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Transportbedrijf A.van Andel & Zn • Sliedrecht

Voor de meest optimale
brandveilige oplossing
“Univor is in het voortraject benaderd voor de meest
optimale brandveilige oplossingen”, verklaart
projectleider Martijn Verbakel. “De 2.200 m1

staalconstructie krijgt een brandwerende coating én
een topcoating in de gewenste kleurstelling. Waar
installaties met sparingen door brandscheidingen
gaan, voorzien we de doorvoeringen van een
brandwerende afwerking.”

Uw partner
voor brandveilige
oplossingen

In de eindfase van het werk trekt Univor op met
onderaannemers die onder meer de installaties

verzorgen of wanden opbouwen. In een gezamenlijk
planningsoverleg zijn alle werkzaamheden
afgestemd die elkaar raken.
Selfsupporting

“Univor voert het werk compleet selfsupporting uit.
We regelen zelf hoogwerkers en zorgen voor een

goede klimaatbeheersing. Zodat we de brandwerende
coating conform de richtlijnen applicatie

brandwerende coating kunnen aanbrengen.”
Kwaliteit voor, tijdens en na het werk

“Aan de voorkant keken we al met Unibouw mee en
voorzagen we hen van brandveilig advies. We

waarborgen tijdens de hele rit goede kwaliteit.

Voordat we starten, passen we een nulmeting op het
werk toe om te achterhalen hoe de staalconstructie
er precies bij staat. Tijden het aanbrengen van de
coating voeren we laagdiktemetingen uit als

kwaliteitsborging. Na onze werkzaamheden ontvangt
de klant een compleet projectboek. Met naast de

metingen ook alle testrapporten en logboeken van
alle onderdelen. Zo heeft de klant alles in een

document bij elkaar en weet hij waar hij aan toe

is. Univor ontzorgt de opdrachtgever en is de juiste

partner voor brandwerende oplossingen van advies
tot uitvoering.”
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Oerstroom 63 | 5421 WV Gemert | info@univor.nl | www.univor.nl

Rietveld Licht & Wonen beschikt hiermee
over de grootste lampenwinkel ter wereld.’

Opdrachtgever
Transportbedrijf A. van Andel & Zonen
BV, Hardinxveen-Giessendam
Architect
InTex Architecte BV, Arnhem
Hoofdaannemer
Unibouw, Gemert
Infra
J. de Jager Sliedrecht, Sliedrecht

Brandveiligheid
Univor, Gemert
Gevel- en dakbeplating
Hardeman van Harten, Lunteren
Sprinklerinstallatie
Aqua + Sprinklersystemen, Goor

Bouwprogramma
Bouwen distributiecentrum met
kantoor / expeditie /warehouse t.b.v. A.
van Andel & Zonen B.V.
Bouwperiode
Maart 2010 - januari 2021
Bruto vloeroppervlakte
20.000 m2
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Voor Bouwgroep Dijkstra
Draisma is ieder project
bijzonder

De buitengevels zijn uitgevoerd
in de herkenbare blauwe en
groene kleuren van het bedrijf.
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Bedrijfspand BioBizz Hub Paques ondergaat metamorfose
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Mede dankzij de glazen binnenwanden
is er een moderne, lichte werkomgeving
gecreëerd.

Of het nu gaat om het bouwen

of verbouwen van een woning
of om het realiseren van een
compleet nieuw bedrijfspand,
school, zorgcomplex of ander
grootschalig project; het maakt
voor Bouwgroep Dijkstra Draisma
geen verschil. Het bouwbedrijf
met vestigingen in Bolsward,
Dokkum en Groningen besteedt
aan elk project evenveel aandacht.
Naast het aannemingsbedrijf
bestaat de bouwgroep ook
uit een productiebedrijf waar
droogstapelbouwgevels worden
gemaakt.

Projectleider Jan Kamminga hoeft niet
lang na te denken over de vraag wat voor
Bouwgroep Dijkstra Draisma zoal de
grootste uitdagingen waren bij de
realisatie van het moderne bedrijfspand
van BioBizz Hub Paques. “Dat was met
name het zoeken naar de meest
efficiënte indeling van de diverse losse
bedrijfsunits (hubs) en het creëren van
een moderne en lichte werkomgeving.
De bestaande bedrijfsruimte heeft een
complete metamorfose ondergaan. Dat
geldt voor zowel de buitenzijde als voor
de binnenkant.”

Inspirerende werkomgeving
Het was volgens de projectleider van
Dijkstra Draisma een groot voordeel
dat het bouwteam al in een vroegtijdig
stadium door de opdrachtgever bij het
project werd betrokken. “We konden
vanuit al onze expertises meedenken
over de beste oplossingen. Het volledig
gerenoveerde pand moest er immers niet
alleen mooi uit komen te zien, het moest
vooral ook een functionele en
inspirerende werkomgeving worden. Met
de grote lichtstraten in de dakconstructie

en de glazen binnenwanden zijn we in
die opzet zeker geslaagd.”

Blauw en groen
“De bedrijven op deze locatie houden
zich bezig met bijvoorbeeld
waterzuiverings- en biogassystemen.
Kortom; er wordt continu gewerkt aan de
ontwikkeling van hoogwaardige
technologieën. Je ziet dat ook terug in
het laboratorium waar continu testen en
proeven worden uitgevoerd.” De
buitengevels van het vernieuwde
bedrijfspand zijn voorzien van
metalen damwandpanelen. Deze zijn in
de herkenbare blauwe en groene kleuren
van het bedrijf uitgevoerd. “Je ziet als
bezoeker dus meteen dat je bij BioBizz
Hub Paques bent.”

Dynamisch project
“Aan de binnenzijde is naast de
afwerking en indeling van de
afzonderlijke ruimten vooral veel
aandacht besteed aan comfort en
duurzaamheid. De nieuwe gevlinderde
betonvloer voorzien van vloerverwarming is daar een voorbeeld van.
Ondanks het feit dat ons bouwteam al
heel snel betrokken werd bij dit project
is er gedurende de werkzaamheden toch
behoorlijk wat gewijzigd. Die tussentijdse aanpassingen vergden de nodige
creativiteit van alle betrokkenen, maar
ook die uitdaging gaan wij als aannemer niet uit de weg”, lacht de ervaren
projectleider.

‘Tussentijdse aanpassingen vergden de nodige
creativiteit van alle betrokkenen’
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KPMS Bouwadvies B.V.
KR. Poststraat 90
8441 ER Heerenveen
Tel: 0513 651899

‘We voelen ons thuis als projectregisseur’
Bij het maken van de vertaalslag van de eisen en wensen van de opdrachtgever naar een soepele doorloop

en tijdige afronding van bouwprojecten neemt KPMS Bouwadvies BV graag de regie. “Wij zijn wat je noemt

bouwadviseur in de breedste zin van het woord”, stelt Reinier Homma. Hij was als projectleider namens het
bedrijf uit Heerenveen vanaf het eerste schetsontwerp bij het project BioBizz Hub Paques betrokken.

Bouwadvies is volgens Reinier een breed begrip. “In principe bepaalt de opdrachtgever in hoeverre men

gebruik wil maken van onze expertise.” Bij de realisatie van het moderne, herbestemde bedrijfsverzamelgebouw voor start-ups in Balk, zat KPMS al heel vroeg met de Paques en architect (GEAR) aan tafel.
Vertaling

“In nauw overleg met alle betrokkenen droegen wij ons steentje bij aan de vertaling van het schetsontwerp
naar een definitief ontwerp. Daarbij verzorgden wij ook de selectie van de bouwpartners die bij ons in het
bouwteam kwamen. Een goede onderlinge afstemming en strakke planning zorgde – ondanks enige

strubbelingen vanwege de coronapandemie – voor een vlotte doorloop en tijdige oplevering van het project.
En dat ook nog eens keurig binnen het budget.”
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In het laboratorium worden continu
testen en proeven uitgevoerd.
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Topkwaliteit
aluminium
en kunststof
kozijnen

Vakwerk in kunststof
en aluminium
> Ontdek onze
uitstekende prijs
en kwaliteitsverhouding!

Mocht je voor nieuwbouw of renovatie om mooie,

duurzame en onderhoudsvriendelijke kunststof of

aluminium ramen, deuren, kozijnen, schuifpuien of
gevels verlegen zitten, dan kun je met een gerust

hart bij Alrako BV aankloppen. Het bedrijf uit Opende
(Groningen) levert maatwerk in de gewenste

Ral-kleuren voor zowel particuliere als zakelijke

projecten. Ook in het compleet gemoderniseerde

nieuwe bedrijfspand van BioBizz Hub Paques is het
werk van Alrako terug te vinden.

> ramen

> deuren

> kozijnen
De Wending 15

0512-330016

Opende

www.alrako.nl

9865 VC

info@alrako.nl

“Bij het project in Balk hebben wij diverse

werkzaamheden uitgevoerd”, vertelt Nanning

Lemstra. Hij was als Hoofd Bedrijfsbureau namens
Alrako bij het project betrokken. “Wij waren onder

meer verantwoordelijk voor het maken en monteren

van aluminium vliesgevels en motorisch aangedreven
toegangsdeuren. Alles uitgevoerd in de antracietkleur
Ral 7016. In totaal ging het om circa 150 m2 vliesgevel
van het type Kaweer AA 100.”
Breed toepasbaar

“Een aantal toegangsdeuren kan via een elektronisch
aangestuurd motorsysteem automatisch geopend

en gesloten worden. Dit soort toepassingen zien wij
steeds vaker bij met name bedrijfspanden en
openbare ruimten, zoals scholen, zorgcentra,

sporthallen en zwembaden. De afbouwproducten

die wij maken, zijn overal toepasbaar; ze zijn mooi en
gaan jarenlang mee.”

Het was een uitdaging om te komen
tot de meest efficiënte indeling van de
losse bedrijfsunits in de flexhal.
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brakelwandsystemen.nl

BRAKELqubes.NL

by

ONBEGRENSD ONTWERPEN

Geheel vrijstaand vanaf 900 mm x 900 mm – 2700 mm x 3600 mm
Compleet met verlichting, ventilatie (frisse lucht circulatie), elektravoorziening
Altijd verplaatsbaar, modulair indeelbaar en onderling te koppelen
Geluidswerend, kant en klaar inclusief dak

Brakel Wandsystemen staat voor kwaliteit en
flexibiliteit
Al sinds 1975 is Brakel Wandsystemen gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren en monteren van

kwalitatieve modulaire wandsystemen met onbegrensde mogelijkheden; state-of-the-art in esthetiek,

design, afwerking en details. Ook bij de indeling van de nieuwe bedrijfsruimte voor BioBizz Hub Paques in
Balk deed de opdrachtgever een beroep op de expertise van de specialist in wandsystemen.

“Met name bij het creëren van de diverse hubs waarin start-ups zich kunnen vestigen, kwam ons modulaire
en flexibele wandsysteem perfect van pas”, stelt salesmanager Niels Geniets.
Keuze voor één wandsysteem

De jarenlange ervaring met ‘standalone constructies en Qubes’ was voor Bouwgroep Dijkstra Draisma een
logische stap om ook voor dit project een samenwerking met Brakel Wandsystemen aan te gaan. “Dat de

kantoorwanden hier dan ook in zijn meegenomen is vanzelfsprekend omdat zowel de gebruiker (Paques)

als de architect (GEAR) overal hetzelfde wandsysteem toegepast wilden hebben. Wat het project helemaal

afmaakt, is de imposante schuifdeur die in combinatie met de ruim 3,5 meter hoge glaswand als entree van

de laboratoriumruimte is geplaatst. Bijzonder aan dit project is dat de hierin opgenomen hubs ‘gestapeld en
geschakeld’ zijn uitgevoerd, met exact hetzelfde wandsysteem als de kantoorwanden.”
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Totaalinstallateur
kon zich uitleven bij
BioBizz Hub Paques

Kwaliteit binnen- en buitenzonwering voor
particulieren en projecten

Installatiebedrijf Hoekstra uit Heerenveen biedt als

totaalinstallateur passende oplossingen voor diverse
marktsegmenten met betrekking tot

elektrotechnische en werktuigbouwkundige

Ald Rij 1 | 8822 WX Arum | T: 0517-531557 | www.nnzi.nl | info@nnzi.nl

vraagstukken. Vanuit een totaalconcept levert de
installateur vakwerk voor zowel particuliere als
zakelijke opdrachtgevers.

name op utiliteitsbouw met klanten zoals Batavus,

Maatwerk zonwering
van eigen fabricaat

betrokkenheid bij de grootscheepse renovatie in

De Noord Nederlandse Zonwering Industrie (NNZI) is

“Naast de reguliere woningbouw richten wij ons met
Peijnenburg, Fonterra, A-ware e.d. Onze

opdracht van BioBizz Hub Paques is zeker een mooi
voorbeeld van onze veelzijdigheid”, vertelt
werkvoorbereider Roel Mussche.
Complexe installatie

In het stevig gemoderniseerde bedrijfspand in Balk
zit volgens Mussche een zeer uitgebreide en com-

plexe installatie. “Met name de installatietechnische

voorzieningen in alle afzonderlijke bedrijfsruimten en
het moderne laboratorium waren voor ons een leuke
uitdaging. Voor de procesgasinstallatie in het lab

hebben wij Combigas uit Zwolle ingeschakeld. Dat

bedrijf is daarin gespecialiseerd. Voor de rest werken
wij veelal met onze vaste onderaannemers.”

gespecialiseerd in het leveren, assembleren en

monteren van binnen- en buitenzonwering. Het
bedrijf uit Arum (Friesland) doet dit voor zowel
particulieren en bedrijven als projecten in het
Noorden van Nederland.

Het bedrijf van directeur-eigenaar Henk Buma werd
ook ingeschakeld bij de verbouwing en

modernisering van het bedrijfspand van BioBizz Hub
Paques in Balk. “Beide lichtstraten hebben wij
voorzien van elektrisch bedienbare

buitenzonwering. Het doek is gemaakt van duurzaam
Soltis92. De behuizing en geleiders zijn van

gepoedercoat aluminium gemaakt. In totaal gaat het
om circa 100 meter zonwering.”
Duurzame kwaliteit

“Buitenzonwering moet naast mooi vooral ook

weersbestendig zijn. Het materiaal heeft op zo’n

dakvlak immers veel te lijden.” De Friese ondernemer
noemt het ook in dat opzicht een groot voordeel dat

Installatiebedrijf Hoekstra Heerenveen Drachten BV is
totaalinstallateur. Wij bieden voor diverse marktsegmenten een
passende oplossing met betrekking tot elektrotechnische en
werktuigbouwkundige vraagstukken.

NNZI de samenstelling en montage in eigen beheer

uitvoert. “Zo kunnen wij garant staan voor duurzame
kwaliteit.”

www.hoekstra-heerenveen.nl
Mercurius 17 | 8448 GX Heerenveen | 0513 63 17 17 | info@hoekstra-heereveen.nl
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Aan de binnenkant is niet alleen veel
aandacht besteed aan de afwerking en
indeling van de afzonderlijke ruimten,
maar ook aan comfort en duurzaamheid.

Opdrachtgever
Bio Bizz Hub Paques BV, Balk
Bouwadviseur
KPMS Bouwadvies BV, Heerenveen
Architect
GEAR Architecten, Leeuwarden
Hoofdaannemer
Bouwgroep Dijkstra Draisma BV,
Dokkum

Installateur
Installatiebedrijf Hoekstra Heerenveen,
Heerenveen

Bouwprogramma
Bouwen bedrijfspand BioBizz Hub
Paques

Aluminium vliesgevels &
toegangsdeuren
Alrako BV, Opende

Bouwperiode
Augustus 2020 – december 2020

Wandsystemen
Brakel Wandsystemen, Hilversum

Bruto vloeroppervlakte
Circa 2.115 m2

Binnen-en buitenzonwering
NNZI, Arum
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Vijf woontorens op
één parkeerkelder
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De vijf appartementengebouwen
hebben vier, vijf, zeven en tien
woonlagen.
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In de tweede helft van de 19e eeuw

Beeldbepalend zijn de grote prefab balkons.

verscheen het boek ‘De lotgevallen
van Klaasje Zevenster’ dat in
eerste instantie lovend ontvangen
werd, maar dat, toen deel drie
verscheen, als ‘schandalig’ werd
beoordeeld. In 2021 komt de naam
Klaasje Zevenster in de openbare
ruimte meer dan eens terug. Ook
in Amstelveen, waar in maart
2021 Plan B wordt opgeleverd van
appartementencomplex… Klaasje
Zevenster.

In de wijk Bankras in Amstelveen, ten
noorden van de A9, zijn vijf
appartementengebouwen gerealiseerd,
ondergronds verbonden door een
parkeergarage van 6.600 m2. Het project
Klaasje Zevenster, Plan B, is gebouwd
door Bouwcombinatie De Nijs –
Huybregts Relou. De vijf
appartementengebouwen hebben vier,
vijf, zeven en tien woonlagen. De
bouwcombinatie bouwde in de jaren
ervoor al Klaasje Zevenster, Plan A, een
woonzorgcomplex met huurwoningen,
en zette de samenwerking voort voor de
koop- en huurappartementen.

Custom made
Michel de Nijs: “Huybregts Relou BV is
gevestigd in Son, niet direct in onze
omgeving, maar het is een fijne
combinatie gebleken. Reden om ook in
fase twee de bouwcombinatie in stand te
houden.” De vijf appartementengebouwen bestaan uit 146
appartementen, waarvan 57
koopappartementen en 89 huurappartementen. Deze huurwoningen zijn
verkocht aan Achmea. Elke verdieping
heeft gevelbanden, een soort plinten,
rondom het gebouw die in hoogte
verspringen en waarboven metalen
profielplaten zijn geplaatst. De
gevelbekleding is van custom made
geanodiseerd bronzen aluminium.

Grote prefab balkons
“De appartementen zijn uitgerust met
grote prefab balkons. Deze balkons geven
schwung aan het bouwwerk. Sommige
balkons zijn zo groot dat ze amper met
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de kraan te tillen waren. De balkons
gaven de nodige constructieve
uitdagingen. Om de geluidsbelasting van
buitenaf zo minimaal mogelijk te maken,

heeft een deel van de balkons ook nog
glazen zijwanden. Zo krijgen bewoners
een soort ‘wintertuin’.”

Energiezuinige installaties
Elk dak is uitgerust met zonnepanelen
en natuurlijk zijn in de gebouwen de
meest energiezuinige installaties

aangebracht. De ontwikkelaar heeft
gekozen voor stadsverwarming, die
wordt geleverd door Eneco. De
gebouwen staan vrij dicht op elkaar

maar door uitgekiende architectuur is er
toch overal zonlicht.
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Droge voeten en natte
grond
Mos Grondwatertechniek uit Halfweg zorgde er
dankzij hun spanningsbemaling voor dat de

bouwkuip voor Klaasje Zevenster droog kwam te

staan. Daarna zorgden pompen er door middel van
open bemaling voor dat het regenwater werd

opgepompt en naar het hemelwaterriool werd
afgevoerd.

Mos Grondwatertechniek is gespecialiseerd in

spanningsbemalingen. Bij Klaasje Zevenster werd er
per uur 400 m3 grondwater opgepompt, dat

vervolgens over 500 meter werd getransporteerd en
daarna weer op een diepte van 40 tot 50 meter de
grond in werd gebracht.
Kostbaar grondwater

“Dat is onze plicht”, legt Rob Loots van het

grondwatertechnisch bedrijf uit. “Bij het waterschap
doen we een vergunningsaanvraag voor onttrekking
en retournering. In samenwerking met het bevoegd
gezag bepalen we waar het water weer de grond

ingaat en vervolgens zijn wij dus verplicht ervoor te
zorgen dat 100 procent van het onttrokken

bemalingswater weer aan het grondwater wordt

toegevoegd. Vanuit de optiek van verdroging voelen
we ons verplicht om kostbaar grondwater te
behouden.”

Expert op het gebied van
grondboringen en bronbemaling
Al meer dan 100 jaar is grondwater ons vak.
• Bronbemaling • Ondergrondse Energieopslag (wko-systemen)
• Brandputten • Waterputten • Pomp- en leidingsystemen
• ExactFlowregeling • Zowel nationaal als internationaal
Voor meer informatie: telefoon 0186 607100 of info@mos.nl

Verstand van grondwater
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www.vabafbouwgroep.nl
Marconistraat 20 | 1131 JW Volendam | 0299-748848

Alles draait om
partnerschap
VAB Afbouwgroep uit Volendam werkt al sinds jaar
en dag samen met Bouwbedrijf De Nijs en mocht

dan ook voor de Bouwcombinatie De Nijs - Huybregts
Relou de afwerking realiseren voor

appartementengebouw Klaasje Zevenster. “Het zijn
zeer, zeer mooie en volledig afgewerkte

appartementen voor zowel de huurder als de koper”,
vertelt projectleider Edwin Kras.

“De huurappartementen zijn behangen, het stucwerk,
het schilderwerk, het is allemaal heel erg netjes. Een

project zo opleveren kan alleen met goede onderlinge
afspraken en een strakke planning. Uiteindelijk is dat
zichtbaar in kwaliteit. We hebben in het

appartementengebouw de wanden gestuct, de

plafonds gespoten, gipsbinnenwanden geplaatst en
het scanbehangwerk en sauswerk verzorgd.”
Akoestiek

“Ook is er veel aandacht besteed aan de akoestiek; we
hebben enkele metingen verricht en op basis van ons

advies zijn er akoestische plafondplaten aangebracht
in de lifthallen, trappenhuizen en in de entree.”
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De gevelbekleding is van custom made
geanodiseerd bronzen aluminium.

Lichte, open uitstraling dankzij uitgekiende architectuur
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Vakmanschap tegen
de gevel
Maatwerk is het. En vakmanschap. Het bevestigen
van de geanodiseerde aluminium platen tegen de
gevels van de vijf panden die tezamen Klaasje

Al meer dan 20 jaar
Dé partner voor dak- en gevelbekleding.

Zevenster heten. Maar dat is Kempen Cladding uit
Bergeijk wel toevertrouwd.

“We bekleden ook grote distributiecentra van

veertigduizend meter, maar dat is wel even wat

anders dan dit project. Dit is specialistisch werk, waar
je niet iedereen naartoe kunt sturen”, aldus Mat

DAK- EN
GEVELBEKLEDING
DAKBEDEKKINGEN

Cuypers, Directeur-eigenaar in het Kempische bedrijf.

WWW.KEMPENCLADDING.NL

“De architect geeft aan welke beplating er moet

Kennedylaan 16a | 5571 KC Bergeijk
Tel: 0497-556530 | info@kempencladding.nl

Aandacht vereist

komen, in dit geval bronskleurige geanodiseerde
aluminium panelen. Vervolgens maken wij

werktekeningen hoe we de aansluiting maken boven

deuren en ramen en tussen de bovenrand en de vloer.
Elk hoekje wordt uitgetekend voordat we aan de slag
gaan. Het werk wordt uitgevoerd door onze mensen
die een vakopleiding in de branche gevolgd hebben.
Het is, nogmaals, specialistisch werk dat aandacht
vergt van de monteur.”
Laag voor laag

Op elke van de vijf gebouwen is de beplating

aangebracht, op wisselende verdiepingen. De

monteurs van Kempen Cladding werkten van boven

naar beneden. Na elke verdieping werd een laag van
de steiger afgehaald tot deze helemaal

gedemonteerd was. Kempen Cladding werkt

regelmatig samen met Huybregts-Relou van de
bouwcombinatie van Klaasje Zevenster, Plan B.
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Klaasje Zevenster • Amsterdam

Energie gegarandeerd
Zoals zoveel nieuwbouwcomplexen is ook Klaasje Zevenster in Amstelveen uitgerust met een PV-installatie.
Om de elektriciteit om te zetten van 10.000 volt hoogspanning naar een werkbare spanning van 400 volt
installeerde Kenter een transformator in een compactstation. Een laagspanningsrek zorgt ervoor dat de

elektriciteit naar het gebouw gebracht wordt waardoor de centrale voorzieningen, waaronder ook de PVinstallatie, kunnen blijven draaien.

“Wij bieden afnemers de keuze om te huren of te kopen”, vertelt Stefan Stoop van Kenter. “Deze installatie is
door ons verhuurd. Vanzelfsprekend verzorgen we onderhoud en beheer en in geval van calamiteiten

garanderen we binnen een etmaal de elektriciteitsvoorziening weer op peil te hebben. Dat kunnen wij,

omdat we de expertise hebben en componenten op voorraad hebben. Is bijvoorbeeld de transformator bij
Klaasje Zevenster defect, dan lichten we het dak van het compactstation, halen de transformator eruit en
plaatsen een nieuwe.”

Zicht op energieverbruik

“Naast de energievoorziening verzorgen we hier ook de meetdienst, die vertaalt wat er aan energie wordt

verbruikt. De beheerder van Klaasje Zevenster kan via een portal tot op een kwartier nauwkeurig zien waar
de pieken in het verbruik zitten en daar desgewenst maatregelen op nemen.” Kenter levert verschillende
oplossingen op het gebied van energie en werkt veel samen met hoofdaannemer De Nijs.

De vijf appartementengebouwen
zijn ondergronds verbonden door een
parkeergarage van 6.600 m2.
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Meetdiensten
Energievoorziening
Laadoplossingen

Transformatorstation nodig?
Kenter regelt het voor u
www.kenter.nu

088-111 89 89

‘Het is een fijne combinatie gebleken, reden om
die ook in fase twee in stand te houden’

Opdrachtgever
Ontwikkelcombinatie Klaasje Zevenster,
Amsterdam
Architect
LEVS Architecten, Amsterdam
Adviseurs
DPA, Rotterdam
Hoofdaannemer
Bouwcombinatie De Nijs / Huybregts
Relou KZS, Warmehuizen en Son

Transformatorstation
Kenter, Duiven

E-installateur
Hoffman DME Techniek, Bergambacht

Gevelbekleding
Kempen Cladding bv, Bergeijk

Bouwprogramma
Nieuwbouwappartementen met
ondergrondse parkeergarage

Grondwatertechniek
Mos Grondwatertechniek, Halfweg
Betonbouw
De Kock Betonbouw, Waalwijk

Bouwperiode
November 2018 - maart 2021
Bruto vloeroppervlakte
23.000 m2

Afbouw
VAB Afbouwgroep, Volendam
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DC Gelre Metaalwaren • Groenlo

Twee worden één
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Tekst: Heidi Peters
Foto’s: Bouwbedrijf de Driehoek

Het productieproces was
leidend in het ontwerp van
het bedrijfspand.
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DC Gelre Metaalwaren • Groenlo

‘Een goede samenwerking is essentieel
in een bouwproject’
D

e twee vestigingen van Gelre Metaalwaren, in Lichtenvoorde en Neede, zijn in 2020 samengevoegd in
een nieuw pand in Groenlo. Zo’n beetje halverwege beide locaties. Bouwbedrijf de Driehoek, eveneens uit
Groenlo, was de hoofdaannemer. Arno te Braake is directeur van De Driehoek: “Wat meer tijd nemen tijdens de
voorbereiding, zorgt voor een soepel proces.”
“Het mooie van het werken met een
bouwteam, is dat je actief het proces
kunt beïnvloeden’, vervolgt Te Braake.
“Iedereen is specialist op z’n eigen
gebied en samen neem je elk aspect van
de bouw onder de loep. Vaak kun je dan
met betere en ook nog kostenbesparende
oplossingen komen. Dat geldt voor
allerlei onderdelen en fases van het
project. Denk onder meer aan het
uitwerken van constructieve details of
bijvoorbeeld het uitwerken en integreren
van zonwering of door het anders
positioneren van een machine in de
bedrijfshal, et cetera.”

uiteenlopende metalen producten maakt
in kleine series tot ongeveer 500 stuks.
Het zijn vooral kleinere producten die
handmatig te tillen zijn. “De
bedrijfshal is een erg prettige
werkomgeving geworden. Een grote
werkruimte met gevels voorzien van
aluminium kozijnen en heel veel
daglicht. Door de grote ruiten tussen
kantoor en hal behoudt het tevens de
open uitstraling over en weer. Het
kantoor is opgebouwd uit kalkzandsteen
elementen plus kanaalplaatvloeren,
waardoor de brandscheiding met de
bedrijfshal eenvoudig uit te voeren was.”

Open uitstraling

Gedeelde verantwoordelijkheid

Gelre Metaalwaren is een
metaalbewerkingsbedrijf dat heel

Te Braake vindt het belangrijk dat alle
betrokkenen tijdig aan boord komen en

Het project is gerealiseerd in bouwteam.

Industriebouw • februari 2021 • 150

dat er ook voldoende tijd wordt
genomen voor een goede voorbereiding.
Het bedrijf werkt met BIM, waardoor
veel knelpunten juist al in de voorbereidingsfase getackeld worden. “We werken
ook bij woningbouwprojecten op deze
manier. Daar hanteren we hetzelfde uitgangspunt; we moeten het samen doen
en iedereen is medeverantwoordelijk.
Het uitwerken in 3D is daarbij een erg
belangrijk onderdeel. Een goede samenwerking is essentieel in een bouwproject.
Als iedereen betrokken blijft en zich
verantwoordelijk voelt voor haar
onderdeel, dan loopt het project ook.
We starten altijd met een gezamenlijke
planningssessie om dat te bereiken
en ervoor te zorgen dat het goed blijft
lopen.”

Het staal ligt klaar om
gemonteerd te worden.

Productieproces leidend
in ontwerp bedrijfshal
Het ontwerp van het kantoor met aangrenzende

bedrijfshal van 3.600 m2 van Gelre Metaalwaren

komt van ABC Bouwregie uit Vragender. Jos Tanck
heeft een duidelijke visie als het gaat om het

ontwerpen van bedrijfspanden: “Het productieproces

staat centraal en de bedrijfshal stemmen we af op die
functionaliteit. En niet andersom.”

Het Achterhoekse bedrijf begint elk ontwerp met

het in kaart brengen van het bedrijfsproces en het

doorspreken van de optimale routing. “Soms zijn daar
meerdere sessies voor nodig. Bij Gelre Metaalwaren
hebben we met de directie én mensen van de

werkvloer om tafel gezeten. Uit die gesprekken kwam
onder andere het belang van de routing en de opslag

van materialen aan de orde. We hebben gekozen voor
grote ramen tussen het kantoor en de bedrijfshal
zodat de medewerkers één team vormen. Dit

resulteert in kortere lijnen en lagere faalkosten. Toen
het productieproces was uitgekristalliseerd,

hebben we het bedrijfspand daar als het ware
omheen gebouwd.”

06 36 06 40 40

info@abcbouwregie.nl

www.abcbouwregie.nl
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Porskamp voor
installatietechniek. En
meer.
Warmtepompen, een persluchtinstallatie, de
volledige elektra-installatie, een lasdamp

afzuiginstallatie en tevens een inbraak- en

ontruimingsinstallatie. Dat en meer installeerde

Porskamp Installatietechniek BV uit Lichtenvoorde

als E- en W-installateur in de nieuwbouw van Gelre
Metaalwaren.

“Eigenlijk alles wat bij E- en W-installaties komt

kijken”, vertelt Ronny Te Plate, sinds 1 januari een van
de nieuwe eigenaren van Porskamp. “Zo zorgden we
ook voor de brandhaspels en -blussers en

noodverlichting. Wij willen het de klant zo makkelijk
mogelijk maken en zorgen ervoor dat het geregeld
wordt. Bijzonder prettig in deze bouw was de

samenwerking in het bouwteam. Het verliep allemaal
soepel en vlot.”

Nieuwe directie

Porskamp Installatietechniek BV heeft sinds het begin
van dit jaar een deels nieuwe directie. Ton Doppen en
Ronny te Plate werkten al respectievelijk meer dan

twintig en vijf jaar bij Porskamp als projectleider en
vormen nu samen met André ten Have de directie.

Scheidend directeur is Jos Schotman. Hij nadert de 65
jaar en neemt in de loop van dit jaar afscheid.
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De bedrijfshal is een grote werkruimte
met gevels voorzien van aluminium
kozijnen en heel veel daglicht.

Een bekende naam
In Groenlo is Bouwbedrijf de Driehoek een bekende naam. Het vertrouwen van de opdrachtgever was er al, mede
vanwege samenwerking in het verleden met de diverse betrokken bouwpartners van dit project. Door de gehanteerde
aanpak is er een eindresultaat ontstaan waar Gelre Metaal trots op kan zijn en weer volop mee vooruit kan.

Opdrachtgever
Gelre Metaalwaren BV, Groenlo
Architect
ABC Bouwregie BV, Vragender
Hoofdaannemer
Bouwbedrijf De Driehoek BV, Groenlo

E- en W-installateur
Porskamp Installatietechniek BV,
Lichtenvoorde
Staalbouw
Eeftink Rensing BV, Lichtenvoorde

Bouwperiode
Oktober 2019 - april 2020
Bruto vloeroppervlakte
Circa 3.800 m2

Bouwprogramma
Nieuwbouw kantoor met bedrijfshal

Industriebouw • februari 2021 • 153

Het Woolde • Hengelo

Zorgcentrum in ‘t rond
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Tekst: Mark Minnema
Foto’s: Bouwbedrijf Kormelink

Het fraaie ontwerp bestaat
uit twee ronde gebouwen.

Industriebouw • februari 2021 • 155

Het Woolde • Hengelo
Per woonlaag zijn er twee
afdelingen, ieder met een eigen
ontmoetingsruimte waar
bewoners samen kunnen eten.

Het zijn twee aparte gebouwen. Ze zijn rond maar als je
binnenkomt valt dat niet zo op, de kamers zijn rechthoekig

M

et de bouw van Het Woolde is Hengelo een gloednieuw woonzorgcentrum rijker. De twee speels ogende
ronde gebouwen zijn helemaal bij de tijd als het om zorgaanbod gaat. Bouwbedrijf Kormelink uit Rietmolen,
nabij Haaksbergen, leverde Het Woolde eind januari op.
Het woonzorgcentrum van
zorgaanbieder Carintreggeland vervangt
een oud gebouw dat gesloopt werd en
valt op door zijn ontwerp. De twee ronde
gebouwen in een parkachtige omgeving
bieden 84 verpleeghuisplaatsen voor
mensen met dementie. Het ene gebouw
telt vier woonlagen, het andere drie. De
84 appartementen, elk voorzien van een
eigen badkamer, zijn onderverdeeld in
afdelingen met zes bewoners. Per
woonlaag zijn er twee afdelingen, ieder
met een eigen ontmoetingsruimte waar
bewoners samen kunnen eten. Elk
gebouw heeft twee liften.
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Speciale eisen
Als voorziening voor seniorenhuisvesting is Het Woolde helemaal upto-date, aldus Robert ten Elsen,

‘Hengelo is een gloednieuw
woonzorgcentrum rijker’
uitvoerder namens Kormelink.
Seniorenhuisvesting stelt volgens hem
speciale eisen. De deurmaten zijn breder
dan normaal gesproken in woningbouw.

Eisen voor de installaties zijn streng; de
legionellabacterie bijvoorbeeld mag geen
kans krijgen. En als het gaat om
brandveiligheid gelden er scherpe eisen.
Het gebouw heeft bovendien
‘dwaaldetectie’; bewoners kunnen niet
zomaar het gebouw uitlopen.

Aansprekend ontwerp
Vloeren en wanden zijn onderhoudsvriendelijk. Op de wanden zit makkelijk
te reinigen glasvezelbehang, de
vloerbedekking is een soort linoleum.
En in de natte ruimten vind je geen
tegels op de grond maar kunststof

gietvloeren. “Zo is het allemaal goed
schoon te maken en te onderhouden.
Andere voorzieningen, zoals beugels,
worden door Carintreggeland zelf
aangebracht.” Het zijn twee aparte
gebouwen om te zien, zegt Ten Elsen. “Ze
zijn rond, maar als je binnenkomt valt
dat niet zo op, de kamers zijn toch
rechthoekig. Het ontwerp spreekt aan.”
De gebouwen staan op boorpalen en
hebben balkfundatie met kanaalplaatvloeren. De dragende constructie
is opgetrokken uit kalkzandsteen met
een isolatielaag aan de buitenkant die

afgewerkt is met een stuclaag/
sierpleister. De isolatiewaarde van dak
en gevel is met 5,5 dik in orde. En over
duurzaamheid gesproken; de
mogelijkheden voor zonnepanelen zijn
aanwezig.

Familiebedrijf
Kormelink is een familiebedrijf met
75 vakspecialisten dat in 1917 werd
opgericht. Walter Kormelink, de derde
generatie, heeft momenteel de leiding.
Ze willen een bedrijf zijn waar bouwen
vooral gaat om mensen en waar

Projectontwikkelaar
Twinta Projectontwikkeling BV, Hengelo

E-installaties
Alferink Installatietechniek BV, Groenlo

Bouwmanagement
SBM Bouwmanagement, Almelo

W-installaties
De Groot Installatiegroep, Emmen

Architect
Architectenbureau IAA, Enschede

Vloeren
Vloertechniek Hoogeveen, Hoogeveen

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Kormelink, Rietmolen

Beveiliging
Voskamp Groep, Almelo

inspiratie, ambitie, partnerschap en
duurzaamheid belangrijk zijn. “De
betrokkenheid is groot”, vertelt Ten
Elsen. “Dat is wel typerend voor een
familiebedrijf, denk ik. We gaan voor het
bedrijf. Je bent daar onderdeel van en
als het met het bedrijf goed gaat, gaat
het ons allemaal goed. Zo moet je erin
staan, vind ik. Dat heeft niet alleen met
verdienen te maken, maar zeker ook met
kwaliteit en klanttevredenheid. Die
hebben we hoog in het vaandel staan.”
Het fraaie ontwerp bestaat uit twee ronde
gebouwen.

Bouwprogramma
Nieuwbouw woonzorgcentrum met
parkachtige omgeving en 84
verpleeghuisplaatsen
Bouwperiode
April 2018 - januari 2021
Bruto vloeroppervlakte
4.000 m2

‘Bouwen gaat vooral om mensen’
Industriebouw • februari 2021 • 157

Het Woolde • Hengelo

Antislip en hygiënisch
Vloertechniek Hoogeveen realiseerde in zorgcentrum
Het Woolde de vloeren in de keuken en in de natte

ruimten; badkamers, sanitaire ruimtes, wasruimtes en
toiletgroepen. Het bedrijf is gespecialiseerd in kunststofvloeren. Dat loopt uiteen van siergrindvloeren of
een parkeerdekcoating tot lifestyle gietvloeren met

betonlook, vertelt mede-eigenaar Menno Wilpshaar.
“In Het Woolde gaat het om sanitaire gietvloeren

met een holplint, eigenlijk een soort van lekbak. Het
is naadloos, antislip en hygiënisch. In de keuken ligt

een troffelvloer die is gespaand. Beide zijn vloeren die
we veel toepassen in verzorgingshuizen. Daar is de

uitdaging altijd dat je een gietvloer levert die stroef
genoeg is zodat oudere bewoners niet uitglijden.

Tegelijkertijd moet het makkelijk schoon te houden
zijn.”

Duurzaamheid

Vloertechniek Hoogeveen, dat ook regelmatig in
Duitsland en België werkt, is al bijna veertig jaar

actief in deze branche. Die is sterk in ontwikkeling,
zeker omdat de klant om duurzaamheid vraagt.

“De zoektocht naar een steeds duurzamer product
met behoud van kwaliteit en prijs is en blijft een
uitdaging.”

Lindberghstraat 27
7903 BM Hoogeveen
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Telefoon : 0528-265237
www.vloertechniekhoogeveen.nl

Alles voor
automatische deuren
Bij Voskamp Toegangstechniek weten ze alles van
automatische schuif- en draaideuren, van

toegangscontrole en vergrendeling. “Daarin zijn wij

honderd procent gespecialiseerd”, aldus divisieleider
Ard Nijkamp.

Sterk in
automatische
deuren
aDraaideurautomaten
aAutomatische schuifdeuren
aGecontroleerde deurdrangers
aVergrendeling en toegangscontrole
24 uurs service
www.voskamptoegangstechniek.nl

Bij zorgcentrum Het Woolde nam Voskamp

Toegangstechniek alle automatische deuren voor zijn
rekening. Het bedrijf uit Almelo plaatste er acht
draaideurautomaten naar de verschillende

afdelingen. En verder acht schuifdeuren naar de

trappenhuizen toe. Tevens realiseerde Voskamp de

twee hoofdentrees, waarvan één met een sluis. Het

werkt volledig automatisch en is gekoppeld aan een
toegangscontrolesysteem. Bij de toegang naar de
gesloten verpleegafdelingen is dwaaldetectie

toegepast. Mensen die de afdeling niet af mogen,
kunnen niet door de deur.
Koppelen van systemen

Op de bouwplaats vindt de praktische coördinatie
plaats door hoofdmonteur Wilco Blokzijl. “Het
koppelen van de verschillende systemen

dwaaldetectie, brandmelding, toegangscontrole en
beveiliging is complex, maar als bij oplevering alles
werkt naar wens en de bewoners het comfort
optimaal ervaren, is mijn doel bereikt.”
Alles in eigen hand

Voskamp Toegangstechniek, een divisie van de

Voskamp Groep, heeft het hele proces zelf in de hand.
Nijkamp: “We assembleren in eigen huis, op onze

assemblagelijn bouwen we de complete installatie.
Alles doen we in eigen beheer met eigen mensen;
advies, installatie en onderhoud.” Voor Twinta, de

eigenaar/opdrachtgever van Het Woolde, is Voskamp

Toegangstechniek bijvoorbeeld de vaste servicepartij

voor al hun vestigingen. “Wij zijn sterk in projecten in

de zorg, kantoren, scholen, appartementencomplexen
en WMO aanpassingen.”
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Paviljoen Floriade • Almere

Niets is standaard in
circulair gebouw Food Forum
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Tekst: Margot Visser
Foto’s: Strukton Worksphere

Door de lemen gevel lijkt het
gebouw letterlijk opgetrokken
uit de Flevolandse bodem.
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Paviljoen Floriade • Almere

Bij de bouw is volop gebruik
gemaakt van biobased en
hergebruikte materialen.
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‘We geloven dat deze manier van
bouwen de toekomst heeft’

De afbouwwerkzaamheden zijn in volle
gang en de verwachting is dat het Food
Forum eind eerste kwartaal 2021
opgeleverd wordt. In dit paviljoen op het
Floriadeterrein in Almere ontmoeten
ondernemers, producenten, studenten
en onderzoekers elkaar tijdens
workshops en congressen om nieuwe
ideeën te genereren over het voedsel van
de toekomst. Architectenbureau
DoepelStrijkers uit Rotterdam ontwierp
dit bijzondere gebouw, dat door zijn
lemen gevel letterlijk lijkt opgetrokken
uit de Flevolandse bodem. In het
ontwerp is maximaal rekening gehouden
met demontabiliteit en hergebruik van
materialen.

Ruwbouw=afbouw
Aannemer Strukton Worksphere had
al wel ervaring met circulair bouwen,
maar dit ging ‘nog wel een stapje verder’
volgens consultant Oversteeg. “Er zitten
veel bijzondere en vernieuwende
elementen in. Neem de verdiepingsvloer
die versterkt is met olifantsgras,
waardoor hij veel lichter is dan
traditioneel beton. Er is pas één keer
eerder zo’n vloer gemaakt in Nederland.
Typerend is verder dat ruwbouw ook
meteen afbouw is. Zo geldt de CLTconstructie (cross laminated timber) op
de bovenverdieping meteen als
afwerking en is de begane grondvloer
gemaakt van ‘glad gepoetst’ gerecycled
beton, met de vloerverwarming direct
bevestigd aan de wapeningnetten. Voor
de uitvoering betekent dat extra
zorgvuldig werken, immers er is veel
minder ruimte voor fouten.”

Leerproces

Eén van de absolute eyecatchers op de Floriade Expo 2022 is het

Flevolandse paviljoen Food Forum. Het ontwerp is gebaseerd op de
principes van Nature Based Building en zoveel mogelijk circulair gebouwd.
Dat betekent onder meer een maximale toepassing van biobased en
hergebruikte materialen. Voor Jorrit Oversteeg van aannemer Strukton
Worksphere is het een alles behalve standaard project. “Zo’n uniek
gebouw ga ik geen tweede keer neerzetten.”

De meest waardevolle les die Oversteeg
meeneemt uit dit project, betreft het
bouwen met biobased materialen. “We
hebben hier met allerlei materialen
gewerkt die we nooit eerder hebben
toegepast. Dan loop je in de uitvoering
tegen dingen aan waar je nog niet eerder
over hebt nagedacht. Daarmee omgaan
kost tijd en inspanning, die we echter
graag leveren omdat we dit vooral ook
zien als leerproces. We geloven dat deze
manier van bouwen de toekomst heeft
en dit is een mooie gelegenheid voor
onze mensen om kennis en ervaring
op te doen. Op alle fronten is dit geen
standaard project, maar dat maakt het
juist extra leuk en bijzonder om aan te
werken.”
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Paviljoen Floriade • Almere

Leembouw Nederland
Unieke uitstraling en
gezond binnenklimaat
dankzij leem
Hét kenmerk van Food Forum, het Flevolandse

paviljoen op het Floriadeterrein in Almere, is de met

leem beklede gevel. Een zes meter hoge laag, in totaal
30 ton materiaal, bedekt zowel de gevel van de eerste
verdieping als het plafond. Leembouw Nederland, het
uitvoerende bedrijf van de internationaal vermaarde
leemspecialist Carl Giskes, neemt dit project voor
haar rekening.

“Voor de buitenlaag mengen we leempleister met

Food Forum Floriade Almere 2022 afgewerkt met
kalk en leem van Tierrafino

binnen gebruiken we pure leempleister”, aldus Giskes.

Archangelkade 23 | 1013 BE Amsterdam
T: 020 6892515 | info@tierrafino.com
www.leembouwnederland.nl

kalk en voorzien we deze van een impregnering,

“Om de kleur te laten lijken op de Flevolandse bodem,
die heel donkerbruin is, voegen we steenkool toe. In
de afwerklaag verwerken we schelpen en stro, puur
ter decoratie. De leempleister wordt binnen

aangebracht op riet en voor de buitengevel op

steengaas dat is bevestigd op de houten opbouw.”
Unieke eigenschappen

Dat de bouwwereld nog niet altijd bekend is met de
unieke eigenschappen van leem merkte Giskes toen

hij het ontwerp onder ogen kreeg. “In het dak waren
101 openingen ingetekend, vanwege de ventilatie.

Als je met leem bouwt heb je echter helemaal geen

ventilatie nodig. Leem reinigt van nature de lucht en
houdt het vochtgehalte en de temperatuur op peil.
Het is een prachtig en gezond bouwproduct.”
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Gebaseerd op principes Nature Based Building
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Paviljoen Floriade • Almere

Sterk in
staalconstructie
Voor de constructie van het Floriadepaviljoen Food
Forum in Almere is deels hout en deels staal

toegepast. Op de benedenverdieping zijn 20 ronde
stalen kolommen geplaatst die de CLT-constructie
op de bovenverdieping dragen. Constructiebedrijf
Gebroeders Van Geest uit Vianen leverde en

monteerde de kolommen en de stalen platen

(afmetingen 660x500x12 mm) waarop het hout
wordt vastgeschroefd.

“We hebben het staal thermisch verzinkt, wat er fraai
Industrieweg 7
4131 NK Vianen
Tel: 0347-328179
E-mail: info@gebrvangeest.nl

uitziet en de levensduur ten goede komt”, vertelt
eigenaar Edwin van Geest. “Vanwege de

herbruikbaarheid en demontabiliteit past staal

uitstekend in het circulaire verhaal van dit project.
Staal is bij uitstek een duurzaam bouwmateriaal.”
Breed spectrum

Gebr. Van Geest biedt een breed spectrum aan
diensten op het gebied van staal- en

metaalbewerking. Zij verzorgen onder meer

staalconstructies, trappen, hekwerken, zetwerk en
plaatbewerking, maar ook voor onderhoud en

reparaties aan machines of constructies kun je hen

inschakelen. Unieke projecten zoals het Food Forum
zijn wel de krenten in de pap, vindt de ondernemer:
“Het is altijd leuk als het iets aparts is, en dat is dit
project zeker!”
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In het ontwerp is maximaal rekening
gehouden met demontabiliteit en
hergebruik van materialen.’

Opdrachtgever
Aeres Group, Ede
Opdrachtgever
Provincie Flevoland
Bouwmanagement
An Archi, Zoetermeer
Architect
Doepel Strijkers, Rotterdam

Constructeur
IMd raadgevende ingenieurs,
Rotterdam

Staalconstructie
Gebroeders van Geest, Vianen

Hoofdaannemer
Strukton WorkSphere BV, Amsterdam

Bouwprogramma
Bouwen paviljoen met innovatiewerkplaasts en werkruimtes voor studenten

Installateur
Strukton WorkSphere BV, Amsterdam

Bouwperiode
Juni 2020 - januari 2021

Afbouw kalk & leem
Leembouw Nederland, Amsterdam

Bruto vloeroppervlakte
Circa 800 m2
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Manter • Emmen

Nieuw bedrijfshal voor
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IB

Tekst: Mark Minnema
Foto’s: Brands Bouw

Manter International BV

Het betreft een uitbreiding
van de bestaande locatie van
Manter International BV.
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Manter • Emmen

Op de bestaande locatie wordt een bedrijfshal
bijgebouwd, voorzien van een laadkuil en dockshelter
Manter International BV, een succesvol bedrijf uit Emmen, breidt uit met een nieuwe bedrijfshal op de bestaande
locatie. Een mooi Emmens verhaal, want Brands Bouw uit diezelfde Drentse stad realiseert de nieuwbouw.
De betonnen vloer van de hal
rust volledig op palen.

Een mooi Emmens verhaal
Opdrachtgever
Manter International BV, Emmen

Infra
Gebr. Lambers BV, Emmen

Hoofdaannemer
Brands Bouw, Emmen

Staalconstructie
Dell Ferro Steel, Zandpol
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Bouwprogramma
Uitbreiding bedrijfspand Manter
International BV

Manter International is een
toonaangevende producent van
weeg- en verpakkingsmachines voor
aardappelen, groenten en fruit. Het
bedrijf is een wereldspeler; hun
machines vind je van Zuid-Spanje tot in
Rusland. En de vraag neemt alleen maar
toe. De voortschrijdende automatisering
is daar debet aan, net als de verbetering
van de logistieke processen in de sector.
Vandaar de nieuwe productiehal.

Groningen bedient Brands Bouw de drie
noordelijke provincies. “We zijn heel
veelzijdig. Ik zeg wel eens: We komen
voor een nieuwe binnendeur, maar we
bouwen ook een ziekenhuis, scholen of
een appartementencomplex en we doen
ook renovaties. Alles wat voorkomt in de
bouw, al is momenteel wel tachtig

procent utiliteitsbouw. Met name in
tijden van crisis is het goed als je niet in
één ding gespecialiseerd bent.’’

Het project wordt in
bouwteam gerealiseerd.

Bedrijfshal bijgebouwd
“Een bedrijf in Emmen dat goed gaat
en uitbreidt; dat is hartstikke mooi. En
mooi dat wij dat mede mogelijk kunnen
maken”, zegt Richard Menzen,
projectleider bij Brands Bouw, het
bouwbedrijf uit Emmen dat de
uitbreiding realiseert. Eerder vergrootten
zij al het kantoor van Manter. Nu wordt
op de bestaande locatie een bedrijfshal
bijgebouwd van 30 bij 60 meter, voorzien
van een laadkuil en dockshelter.
Daarnaast bouwen ze een magazijnsluis
van 10 bij 30 meter.

Betonnen vloer op palen
Het was de keuze van de constructeur
om de betonnen vloer van de hal
helemaal op palen te laten rusten. Dat
zijn er 422 om precies te zijn. “Het is
belangrijk dat de vloer vlak is en blijft,
dat op den duur geen verzakkingen en
scheuren ontstaan. We zitten hier in
Emmen nu eenmaal op de Hondsrug; in
de toplaag van de bodem zit een
behoorlijk stuk leem. Leem heeft als
nadeel dat het wat inklinkt, met als
risico dat de bodem kan zakken. Vandaar
dat de hele constructie onderheid is.”
Voor de kerst waren de betonnen
funderingsbalken gereed. In week twee
is begonnen met de staalconstructie en
de oplevering is gepland in mei. Brands
Bouw realiseert het project in een
bouwteam. “De opdrachtgever had zelf al
tekeningen en vroeg ons om het samen
te gaan doen. Op dit moment realiseren
we ook een aantal projecten in Design
& Build. Op die manier hebben we in
Emmen recent een school gebouwd, en
in Beilen een school en een sporthal. In
Groningen zijn we nu in voorbereiding
voor een grote supermarkt.”

Veelzijdigheid
Met de hoofdvestiging in Emmen en
sinds jaar en dag een vestiging in
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Manter • Emmen

Slimme oplossingen
voor de klant
Op het moment dat Gebr Lambers BV begin 2020 het
terrein voor de uitbreiding van Manter

bouwrijp maakte, was nog niet bekend hoe het

gebouw er precies uit zou gaan zien. “We hebben

toen extra voorzieningen onder de grond getroffen,
zodat er nu maximale keuzevrijheid is bij de

inrichting”, vertelt directeur Ronald Gooijer van het
familiebedrijf uit Emmen dat momenteel het

grond- en rioolwerk doet. Daarbij inbegrepen zijn een
pomp put voor de laadkuil en de plaatsing van een
olie- en benzineafscheider.

“Het ontwerp is bovendien zo dat er geen grond hoeft
te worden afgevoerd. Laagtes in het terrein kunnen
we opvullen met uitkomende grond. We hoeven zo
ook minder zand te leveren.” Ze willen meedenken
met de klant, benadrukt Gooijer. “We proberen zo
vroeg mogelijk in het bouwproces aan tafel te

zitten. Dan kunnen we slimme oplossingen bedenken
en ervoor zorgen dat in het voortraject geen zaken

worden bedacht die in een later stadium niet meer te
repareren zijn. We willen opdrachtgevers behoeden
voor dergelijke valkuilen. Klanten zijn gevoelig voor
zo’n strategie, merk ik.”

Verre horizon

Het familiebedrijf met zo’n vijftien medewerkers

bestaat al zestig jaar. “De opa van mijn vrouw is in
1962 begonnen. Als familiebedrijf heb je een hele

verre horizon, dat is anders dan bij een multinational.
Korte termijngewin zegt ons niks. Alles wat wij doen,
is erop gericht om dit bedrijf nog heel lang te laten
bestaan.”
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Grondwerk is het begin van de realisatie
van vele projecten

Ten tijde van het bouwrijp maken van
het terrein was nog niet bekend hoe het
gebouw er precies uit zou gaan zien.
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TOTAALAANBIEDER IN
TURN-KEY BEDRIJFSHUISVESTING

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

ONDERDEEL VAN JANSSEN DE JONG GROEP

(088) 205 34 00

TOUWSLAGER 2, 5253 RK NIEUWKUIJK

WWW.HERCUTON.NL

jungheinrich.nl/li-ion

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

Meer informatie:
www.jungheinrich.nl/eks412s

Doorlaatinrichtingen

Advies, levering
& montage

Kantel
type

Tuimel
type

Specialist in het
creëren en inrichten
van veilige industriele
en logistieke
werkplekken conform
de huidige eisen

Guillotine
type

Schuif/inklap
type

Slagboom
type

zijaanzicht

zijaanzicht

vooraanzicht

vooraanzicht

vooraanzicht

vooraanzicht

zijaanzicht

- Doorlaatinrichtingen
- Aanrijdbeveiligingen
- Kolombescherming
- Veiligheidsrailing
- Veiligheidspoorten

zijaanzicht

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

