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Beste lezers van Industriebouw,

Is bouwen met hout de toekomst? Dat is een vraag die je je, 
gezien de huidige problemen in de bouwsector, serieus kunt 
stellen. Als gevolg van de stikstofcrisis zijn vele 
bouwprojecten stilgelegd terwijl er eigenlijk flink wat 
woningen bij moeten komen de komende jaren. Nee, niet alles 
zal van hout worden gemaakt maar het aandeel van hout in 
de bouw zal ongetwijfeld nog wel toenemen. Niet in het minst 
omdat hout milieuvriendelijk is.

Pablo van der Lugt, specialist houtbouw TU Delft en schrijver 
van het boek ‘Tomorrow’s Timber’ rekende dit voor in een 
artikel op Nu.nl (december 2020): “Bij de productie van één 
kubieke meter CLT-hout wordt slechts tussen de 125 en 150 
kilogram CO2 uitgestoten. Tegelijkertijd wordt er 800 
kilogram mee uit de lucht gehaald, doordat de CO2 wordt 
opgeslagen in het hout. Er wordt tot een factor 5 meer
opgeslagen dan er wordt uitgestoten.” Daar komt bij dat je 
specifiek met CLT (Cross Laminated Timber)-hout ook nog 
eens super snel kunt bouwen.

Een goed voorbeeld is HoutWerk, een geheel uit hout
opgetrokken bedrijfsverzamelgebouw dat Woody Building 
Concepts momenteel realiseert op het voormalig terrein van 
Werkspoor in Utrecht. De houten materialen kunnen ooit weer 
volledig worden hergebruikt. Bovendien wordt het pand 
voorzien van zonnepanelen en krijgt het een all-electric
klimaatinstallatie. Duurzaamheid ten top dus.

Maar natuurlijk zijn er meer mooie projecten. De 
hypermoderne nieuwbouw van Hoffmann Quality Tools in 
Borne is mede dankzij de beweegbare zonwerende lamellen 
een esthetisch hoogstandje geworden. In Someren bouwt 
Aarts Bouw twee zorgcomplexen met elk 24 appartementen, 
alsmede acht Nul-op de-Meter (NOM) huurwoningen. Het 
ontwerp kenmerkt zich door stevige metselwerkarchitectuur. 
En wat te denken van de nieuwbouw van Hotel & Wellness 
Zuiver in het Amsterdamse bos. Hoofdaannemer NewBouw 
moest samen met de rest van het bouwteam heel wat hobbels 
nemen om de bouw succesvol af te kunnen ronden.

Veel leesplezier toegewenst!

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

Doelgroep
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De lat op het allerhoogst 

DC Lidl • Almere

denkbare niveau 
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Tekst: Alet Roesink
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Zo ziet het distributiecentrum 
er eind 2021 uit.
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De bouw is inmiddels in volle gang.

DC Lidl • Almere
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De website van Bouwbedrijf Vrolijk uit 
Breda toont een indrukwekkende lijst van 
distributiecentra, die reeds onder haar 
leiding verrezen. Maar ook fabriekshallen, 
bedrijfsunits, koel- en vrieshuizen en tal 
van woningen en appartementen-
complexen worden door dit bedrijf 
gerealiseerd. Deze lijst kenmerkt de 
veelzijdigheid van het familiebedrijf. 
Binnenkort mag zij hier een ‘Outstanding’ 
project aan toevoegen: de realisatie van 
het grootste en meest duurzame 
distributiecentrum van Lidl in Nederland. 

Logistieke hotspot
Het DC wordt in de omgeving Lijsterweg 
op bedrijventerrein Stichtsekant gebouwd. 
Dit bedrijventerrein maakt deel uit van de 
logistieke hotspot Almere-Lelystad-
Zeewolde. Het project is groot qua 
omvang. De bruto vloeroppervlakte van 
de hal is 54.000 m² en daarnaast is er nog 
een oppervlakte van 20.000 m² in het werk 
gestorte laadkuilen. Het managen van een 
project van deze omvang vormt hier niet 
meteen de grootste uitdaging. “Wij voeren 
meer projecten van deze grootte uit, maar 
deze opdracht valt niet te vergelijken met 
andere”, aldus de heer Mosselman. “Vaak 
betreffen het lege hallen. Hier worden ook 
koel- en vriescellen gerealiseerd en streven 
we de hoogst haalbare Breeam certificering 
na.”

Cradle-to-cradle
Lidl Nederland GmbH stelt hoge 
duurzaamheidseisen aan haar 
distributiecentra en de totstandkoming 
ervan, maar doet daar bij dit centrum, 
genaamd DC-8, nog een schepje 
bovenop. “Zo bouwen we afvalvrij, 
gebruiken we duurzaam materiaal en 

 werken we met een vrij groot team op locatie’

Het nieuwste distributiecentrum van Lidl Nederland verrijst in Almere. 
Het wordt meteen ook hun grootste en meest duurzame in Nederland. Het 
bouwteam streeft de hoogst haalbare Breeam certificering na: vijf sterren 
Outstanding.

 ‘Om de planning te halen,  
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Van ontwerp tot realisatie, wij werken 

graag met u samen vanuit ons nieuwe 
kantoor aan de Edisonstraat 60 in Breda! 

Vrolijk bouwt 
verder vanuit  
Breda  

www.bbvrolijk.nl

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

Kijk op www.barthinstallatietechniek.nl           
voor meer informatie.

2998-Barth-Advertenties-Installatietechniek.indd   2 22/06/2020   15:00Industriebouw • april 2021 • 8



Het streven is om zo veel mogelijk 
cradle-to-cradle bezig te zijn.
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De bruto vloeroppervlakte van de hal is 54.000 m², daarnaast is er 
nog een oppervlakte van 20.000 m² in het werk gestorte laadkuilen.

recyclen we puingranulate. Dit zijn 
voorbeelden van de innovatieve en 
milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen. 
Het streven is om zo veel mogelijk 
cradle-to-cradle bezig zijn.” In plaats van 
een volledig stalen constructie is gekozen 

voor betonkolommen en betonwanden, 
waar het staal bovenop gemonteerd wordt. 
“Het beton is van zeer duurzame kwaliteit 
en gecertificeerd onder CSC. Sommige 
ruimten krijgen dubbele betonvloeren. Dat 
vergt meer afstemming tussen partijen 

dan gebruikelijk.”

Uitdagende planning
“Vanwege de omvang, de veelzijdigheid en 
het krappe tijdsbestek, vormde de
 planning nog de grootste uitdaging. 
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Maar liefst
De afstemming met alle partijen in ons 
bouwteam, waaronder de architect en 
de constructeur, verloopt bijzonder goed. 
Vorig jaar augustus zijn de eerste heipalen 
gezet. Recentelijk is van start gegaan met 
de opbouw van de constructiewanden en 

binnenkort volgt de dakconstructie. We 
zijn op ongeveer een derde van de bouw 
en de verwachte oplevering is medio 
december 2021. Om dat te halen werken 
we met een vrij groot team, ongeveer 120 
man tegelijkertijd, op locatie.”

15.000 heipalen
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WIJ PRODUCEREN 
 Wanden     

 Kolommen & balken 

 Trappen & bordessen 

 Balkon- & galerijplaten 

 Dock elementen 

 Specials 

 Kanaalplaatvloeren 

IJsseldijk 31  |  7325 WZ Apeldoorn  |  085 11 22 360  |  Info@preco.nl  |  www.preco.nl   

De afstemming met alle partijen in het 
bouwteam verloopt goed.
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Het complete pakket prefab beton

De volledige constructie van Lidl’s nieuwste distributiecentrum in Almere wordt opgetrokken uit prefab 

beton. Het Apeldoornse bedrijf Preco verzorgde voor hoofdaannemer Bouwbedrijf Vrolijk de engineering, 

de productie en de levering van het complete betonnen casco voor de ontwikkeling van dit 

vooruitstrevende en innovatieve project.

Algemeen directeur Teus Kuijsten vertelt dat alle prefab beton afkomstig is uit de fabriek in Apeldoorn. 

Daar heeft de enigineering plaatsgevonden en zijn onder meer de kolommen en balken, het 

T-docksysteem, de wanden en de kanaalplaatvloeren vervaardigd, die in dit project zijn toegepast.

Duurzaamheid als speerpunt
“Met Bouwbedrijf Vrolijk hebben wij een bijzonder prettige samenwerking en we zijn er trots op dat we 

aan dit unieke distributiecentrum mee mogen werken. Het gebouw bevat deels geconditioneerde ruimten 

voor opslag van gekoelde producten en een gedeelte met kantoren. Het wordt het grootste en zuinigste 

distributiecentrum van Lidl in Nederland. Lidl streeft met het bouwteam voor dit distributiecentrum de 

hoogste BREEAM rating na: vijf sterren Outstanding. Duurzaamheid is ook voor ons bedrijf een voortdu-

rend speerpunt en wij voeren dan ook diverse certificaten, waaronder het CSC certificaat en ISO 14001.”

Ontzorgen
Preco is sterk in het produceren en leveren van diverse betonelementen:  van een constructieve wand tot 

aan een kolom of vloer. “Ons ruim honderd fte tellende bedrijf kan als totaalleverancier in principe alle 

prefab beton vragen aan van aanvraag tot engineering, productie en transport. Zo kan een project 

volledig uit handen worden gegeven en staat het ontzorgen van de klant centraal.”

Industriebouw • april 2021 • 13
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Heipalen met een 
gouden randje

Het nieuwe distributiecentrum van Lidl in Almere 

verrijst op maar liefst 15.000 heipalen van de 

IJB Groep uit Lemmer.

De heer Zuidgeest: “De palen hebben een 

gemiddelde lengte van 16 meter en zijn vierkant 25 

tot vierkant 40 en alles daar tussenin. Een deel van 

deze palen komt uit onze nieuwe fabriek in Lelystad, 

waarvan de capaciteit dit jaar verder wordt 

uitgebreid. Onder begeleiding van onze ervaren 

projectmanager zijn alle palen just in time geleverd. 

Boer BV heeft het heiwerk verricht en onze laatste 

palen in februari in de grond geheid.” 

Alle kennis en disciplines in huis
“Wij hebben alle kennis en disciplines op het gebied 

van funderingen in huis. Hierdoor kunnen we ook 

goed adviseren over optimalisatie van 

palenplannen en hoe hiermee het snelst van start 

te gaan. Zo heeft Bouwbedrijf Vrolijk ook voor dit 

project, mede vanwege de levertijd en het feit dat al 

onze productielocaties beschikken over de vereiste 

gouden CSC certificaten, weer voor de IJB Groep 

kunnen kiezen.”

Visie en missie
“We werken erg graag mee aan projecten als deze. 

En zeker niet alleen vanwege de omvang. Dat 

Bouwbedrijf Vrolijk voor Lidl in Almere juist een 

duurzaam distributiecentrum laat verrijzen, sluit 

perfect aan bij de visie en missie van de IJB Groep.”

van sonderen tot monteren

We feliciteren
Lidl en Bouwbedrijf Vrolijk
met de totstandkoming van het

Duurzame Distributiecentrum
te Almere

We zijn trots dat onze duurzame 
draagkracht hieraan bijdraagt.

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

DC Lidl • Almere

Bordenweg 8  •  4231 VH Meerkerk  •  T  0183-352747 

 KRAANVERHUUR

• Mobiele kranen van 45 tot en met 400 ton 

• Mobiele torenkranen van 30 tot en met 60 meter

• Rupskranen van 100 tot en met 160 ton

• Autolaadkranen tot en met 135 ton/meter

 HOOGWERKERVERHUUR

• Hoogwerkers (30 tot en met 52 meter) 

 HEIWERKZAAMHEDEN

• Prefab betonpalen tot 29 meter met hydraulische 

 heimachine’s voorzien van Ekal-methode

• Houten- en stalenbuispalen

• Gespecialiseerd in heiwerk op moeilijk 

 bereikbare plaatsen, ook inpandig 

Industriebouw • april 2021 • 14

https://ijbgroep.nl/


0165-820370 | www.breuregrondwerken.nl

Een goed begin is het 
halve werk

 

 

Breure Grondwerken was één van de eerste bedrijven 

die voet in de Almeerse klei zette voor de bouw van 

Lidl’s nieuwste distributiecentrum. Dit Roosendaalse 

bedrijf bracht het perceel in gereedheid, waarna de 

heiwerkzaamheden konden aanvangen.

“Ons bedrijf is verantwoordelijk voor het bouwrijp 

maken van het terrein en voor het aanleggen van het 

straatwerk”, vertelt de heer Laros. “Ook voeren we de 

rioolwerkzaamheden van het buitenterrein uit en 

hebben we zo’n 1.200 meter aan rijplaten geleverd. We 

zijn nu met het funderingswerk bezig, waarbij we met 

behulp van een laser op afschot kilveren en 

egaliseren. In week 23 volgen het straatwerk en de 

ingraafwerkzaamheden voor de verlichting.” 

Denken in oplossingen
“Samen met Bouwbedrijf Vrolijk hebben wij al eerder 

voor Lidl gewerkt. Wij zijn flexibel, denken in 

oplossingen en hebben modern materieel.  De 

dynamiek van meerdere onderaannemers en 

disciplines in combinatie met de strakke planning 

maakt het tot een mooie uitdaging.” 

Het nieuwe distributiecentrum verrijst op 
maar liefst 15.000 heipalen.

Industriebouw • april 2021 • 15
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De stalen component van de hybride 
constructie 

Maar liefst 2.000 ton aan staal wordt gebruikt voor de staalconstructies, die Hofman Staalbouw uit 

Vroomshoop levert en monteert voor het meest duurzame distributiecentrum van Lidl, dat in Almere 

gebouwd wordt. Hofman Staalbouw is verantwoordelijk voor het berekenen, engineeren, produceren, 

conserveren en monteren van het staal. Daarnaast monteerde zij ook het overgrote deel van het beton. 

Projectleider Peter Hoff licht toe dat er op dit project een hybride constructie is toegepast, waarbij 

betonnen en stalen elementen constructief aan elkaar verbonden worden. Bijzonder is het dak met een 

oppervlakte van 55.000 m², dat opgebouwd is uit vakwerkspanten. Deze worden als losse onderdelen 

geproduceerd in de eigen werkplaats en op de bouwplaats gemonteerd tot spanten van ruim 40 meter 

lang.

“De fabricage van alle staalconstructies vindt plaats in onze eigen moderne fabriek. Hofman Staalbouw is 

een betrouwbare partner die de productie intern vervaardigt en het gehele proces in eigen beheer weet 

te managen, van ontwerp tot en met de montage.” 

Het distributiecentrum voldoet aan de hoogste BREEAM eisen: 5 sterren ‘Outstanding’. Hofman Staalbouw 

is gecertificeerd voor meerdere kwaliteitsborgingsystemen, waaronder het NEN-EN-ISO 14001 en 

NEN-EN-ISO 9001. De conformiteit van de constructieve onderdelen wordt getoetst aan de NEN-1090, 

waar Hofman een jarenlange ervaring in heeft.

Momenteel zijn ruim dertig monteurs werkzaam op de bouwplaats met diverse bouwkranen. De planning 

vormt een uitdaging, maar onder leiding van Bouwbedrijf Vrolijk wordt gezamenlijk een knap staaltje 

werk afgeleverd. De plezierige samenwerking met Bouwbedrijf Vrolijk ontstond bij diverse eerdere 

bouwprojecten van verschillende distributiecentra.

Industriebouw • april 2021 • 16
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De Sluis 13
7681 KA Vroomshoop
Tel: +31(0)546 644 411
E-mail: info-hofman@hofmanstaalbouw.nl

Meer dan staalbouw

In plaats van een volledig stalen constructie is gekozen 
voor betonkolommen en betonwanden, waar het staal 
bovenop gemonteerd wordt.
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Grootste en meest duurzame  
distributiecentrum van 

Lidl in Nederland 
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Koel- en vriesisolatie 
van de bovenste plank

KIM Nederland uit Apeldoorn is een 

toonaangevende specialist in isolatiesysteembouw. 

De onderneming bouwt in heel Nederland en op 

aanvraag in het buitenland koel- en vriescellen en 

overige geconditioneerde ruimten voor bedrijven in 

de food-, distributie- en transportsector.

“Ook voor Lidl’s distrubitiecentra in Northfleet, 

Southampton, Etten-Leur en Oosterhout 

realiseerden wij inpandige koel- en vriescellen”, 

aldus de heer Scherff. “Dit Almeerse project is qua 

opzet vergelijkbaar met de andere, maar vele malen 

groter. Ook het feit dat hier de BREEAM Outstanding 

rating nagestreefd wordt, maakt het net even anders 

dan de meeste andere distributiecentra. In totaal 

wordt er zo’n 50.000 m2 aan isolatiepaneel 

vakkundig gemonteerd.” 

Koploper
Bij het bouwen van een gebouw voor de 

geconditioneerde en foodsector zijn eisen op het 

gebied van luchtdichtheid, voedselveiligheid en 

hygiëne binnen Nederland leidend. KIM Nederland 

heeft zich gespecialiseerd in het bouwen, isoleren 

en inrichten van dergelijke gebouwen volgens de 

hoogste normen en is hierin koploper. 

Flexibel opschalen
“Tijd vormt de grootste uitdaging in dit project. 

Omdat wij over eigen monteurs beschikken, 

kunnen we flexibel opschalen. Wij zorgen voor een 

ontwerp en een eindproduct dat exact aansluit op 

de gevraagde eisen en wensen en leveren daarmee 

unieke expertise in de koel- en vriesisolatie

systeembouw.”

Bij K.I.M. Nederland pro� teert u van 

een unieke expertise in de koel- en 

vrieshuisbouw en isolatiesysteembouw. 

Deze is volledig afgestemd op uw 

logistieke organisatie en de actuele 

markt ontwikkelingen in uw branche. 

Dat zorgt voor een eindproduct dat 

exact aansluit op uw eisen en wensen!

K.I.M. Nederland B.V.
Tweelingenlaan 144
7324 BP Apeldoorn

T.  +31 (0)55 368 91 91
info@kim-nederland.nl
www.kim-nederland.nl

KOEL- EN VRIESHUISBOUW        
ISOLATIESYSTEEMBOUW

Er komen ook koel- en vriescellen 
in het gebouw.

Industriebouw • april 2021 • 20
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Dressed by Cladding
 

 

Cladding kleedt bijna letterlijk het pand aan. Zij is 

verantwoordelijk voor de afwerking van de totale 

gebouwschil van Lidl’s nieuwste distributiecentrum. 

Van Wijngaarden vertelt dat Cladding de stalen 

dak- en gevelbeplating inclusief dakisolatie en 

dakbedekking levert en monteert. 

De kopgevel is 135 meter lang en de lange gevel is 

ruim 400 meter. Gelet op het weinige zaagafval was 

het een slimme zet van de architect om horizontale 

sandwichpanelen van Kingspan toe te passen, welke 

uitgezet zijn op veelal hele panelen. Vanwege de 

verbeterde isolatiekern is gekozen voor 120 mm dikke 

Quadcore panelen, aangebracht in vier kleuren blauw. 

Voor het 55.000 m² metende dakoppervlak zijn 

dakplaten van SAB Profiel gebruikt.

Veiligheidsvoorziening
Daarnaast zijn permanente veiligheidsvoorzieningen 

aangebracht middels een kabelsysteem. Vier meter uit 

de dakrand is om de 18,5 meter een ankerpunt 

aangebracht, zodat met een stalen kabel en een 

beugel aan het harnas aangeklikt kan worden.
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WWW.VOETSDONKERS.NL 

VOEDINGSMIDDELENWAREHOUSING DUURZAAMHEID

KAAS AGF FARMACIE

VoetsDonkers_ADV_A4_2021_V1.indd   1VoetsDonkers_ADV_A4_2021_V1.indd   1 29-03-2021   17:5129-03-2021   17:51
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Een machinekamer van formaat 
Kakelverse aardappelen, groente en fruit vragen al in het distributiecentrum de nodige aandacht. Laat dit 

nu net de specialiteit zijn van de Voets & Donkers Koeltechniek B.V. uit Schijndel. Het bedrijf ontwikkelt, 

produceert en installeert koelinstallaties en luchtbehandelingssystemen op maat.

Projectleider Peter Hoff licht toe dat er op dit project een hybride constructie is toegepast, waarbij 

betonnen en stalen elementen constructief aan elkaar verbonden worden. Bijzonder is het dak met een 

oppervlakte van 55.000 m², dat opgebouwd is uit vakwerkspanten. Deze worden als losse onderdelen 

geproduceerd in de eigen werkplaats en op de bouwplaats gemonteerd tot spanten van ruim 40 meter 

lang.

Om een optimale versheid te garanderen, stelt Lidl hoge eisen aan de koeling. De verschillende soorten 

aardappelen, groente, fruit, zuivel, vlees en chocolade vragen ieder een andere temperatuur en 

luchtvochtigheid. Het bevochtigen gebeurt vanuit een centraal systeem. Er wordt een 6 Megawatt  

koelsysteem/warmtepomp geïnstalleerd, die ook de rest van het distributiecentrum en de kantoren 

verwarmt en ook in winter, als er weinig koudevraag is, warmte kan produceren. Er wordt een NH3-CO2 

cascade koelsysteem ingezet met een extra watercircuit voor het koelen op hogere temperatuur. Het gaat 

om 1000 kW vriescapaciteit, 5000 kW koelcapaciteit en 2000 kW warmte.
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De machinekamer wordt 20x15x8 meter in omvang. Wij engineeren en moduleren de koelinstallatie  bij ons op 

locatie en bouwen deze eerst volledig op in modules. Daarna wordt deze gedemonteerd, gecoat en verplaatst. Met 

veertien vrachtwagens worden de onderdelen naar Almere vervoerd, alwaar de machinekamer weer opnieuw 

opgebouwd wordt en het leidingwerk en bekabeling aangelegd en aangesloten wordt.”

Als onderdeel van de strategische alliantie PP4CE is Voets & Donkers overigens ook gespecialiseerd in high-care 

verwerkingsruimtes en de opslag en verwerking van kwetsbare producten, waarbij de koeltechniek zorgt voor een 

optimale productkwaliteit.
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Takelwerk op locatie van Voets & Donkers.
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Elektro

BeveiligingsinstallatiesLaadpalen
Inspecties

Domoticasystemen
Service & Onderhoud

PV-panelen

Duurzame oplossingen

Minervum 7005  | 4817 ZL Breda | T: 076 - 560 70 80

JACOBSELEKTRO.NL

Spot-on voor DC-8 Lidl 
Almere

Elektrotechnisch installatiebedrijf Jacobs 

Elektro Groep uit Breda is verantwoordelijk voor het 

ontwerp en de realisatie van de elektrotechnische 

installaties bij het nieuwe distributiecentrum van 

Lidl in Almere, de DC-8.

Directeur Manfred Jacobs en projectleider Remco 

Arts vertellen dat ze vanaf begin 2020 al door 

Bouwbedrijf Vrolijk betrokken zijn bij het project. 

Vanwege de specifieke uitvraag, BREEAM 

Outstanding, liggen de kwaliteitseisen hoog. Deze 

hoge kwaliteitseis wordt de nieuwe standaard voor 

eventuele volgende DC’s.

Railkokersysteem
Om een duurzame installatie te ontwikkelen, is 

gekozen voor een railkokersysteem. Dit systeem is 

flexibel voor eventuele aanpassingen, geschikt voor 

hergebruik en biedt een sneller montagesysteem 

dan een traditioneel kabelsysteem.

Lichtmanagementsysteem 
Voor de aansturing van de verlichting is een 

volledig lichtmanagementsysteem ontworpen. Op 

basis van ‘big data’ wordt informatie, afkomstig uit 

lichtsterktes, beweging of tijd, verzameld en op basis 

hiervan wordt de LED verlichting aangestuurd.

Bij Jacobs Elektro Groep is alle kennis en kunde 

aanwezig om deze technieken in de 

installatie-ontwerpen toe te passen. Zij is een 

betrouwbare partner, die aanvoelt wat de wensen 

van de klant zijn en het beste product voor de klant 

ontwerpt en installeert.
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Sprinklers tegen het 
vriespunt

ABBS uit AarleRixtel levert en installeert de 

sprinklerinstallatie in het distributiecentrum van 

Lidl in Almere. In het pand komt een systeem met 

zo’n 12.000 sprinklers, bevestigd aan ongeveer 60 

kilometer buis. De CSC-gecertificeerde installatie 

bevat verder nog 25 alarmkleppen en twee diesel 

aangedreven pompen, afkomstig van 

PentairFairbanks Nijhuis uit Winterswijk.

De heer Kempkens: “Volledig afgestemd op het type 

gebouw en het soort opslag ontwerpen en 

ontwikkelen wij brandbeveiligingssystemen, stellen 

deze in bedrijf en onderhouden ze. Met onze 

sprinklerinstallaties worden al tal van 

distributiecentra beveiligd tegen brand.

Factor tijd
Wat dit project interessant maakt is de combinatie 

van factoren. Dit nieuwe distributiecentrum is de 

grootste van Lidl in Nederland. Het gebouw is vrij 

hoog en heeft veel verschillende ruimtes, die 

verschillende gradaties kennen van beveiliging. 

Denk aan opslagruimtes voor groente, vlees, 

chocolade en zuivel, maar ook aan kantoren en  

facilitaire ruimtes. Daarnaast is ook de factor tijd 

een spannende.

Monitoring
Tot slot speelt nog de uit Duitsland gestelde eis van 

1 graad Celsius voor sommige ruimtes. Dat vergt 

precisie, monitoring en de nodige zorg in het 

onderhoud. Ook daar draagt ABBS zorg voor. Wij 

leveren volledige bescherming, zodat Lidl straks 

rond de Kerst zorgeloos het pand in gebruik kan 

nemen.“
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Design

Build

Guarantee

Twintec Nederland
De staalvezelspecialist in industrievloeren

0345 53 28 78 - info@twintec.nl

advertentie 1-4 kloosterboer december.indd   1 23-11-2018   09:55:44

Vakwerk en precisie onder de voeten
Een vloer is een vloer, maar toch is elke vloer weer anders. Bij Lidl werd het ontwerp gemaakt door de 

opdrachtgever en werd gekozen voor een traditionele vloer. Het grote aantal verschillende lokalen in het 

nieuwste distributiecentrum van Lidl vergt een minutieuze planning, die in samenwerking met Bouwbedrijf 

Vrolijk aan Twintec uit Culemborg is toevertrouwd. 

Het gaat om circa 61.000 m² halvloer, 29.000 m² laadkuil en nog 8.200 m² verdiepingsvloeren. Het hele 

productieproces neemt 55 dagen in beslag, met een gemiddelde van 2.000 m² per dag. “Als internationaal 

vloerenbedrijf en onderdeel van Twintec Group maken wij industrievloeren over de hele wereld”, vertelt Marieke 

Pitlo. “In dit project zorgt de grote verscheidenheid aan vloeren en de diverse ruimtes voor een complex 

vloerenplan met een grote diversiteit aan oppervlaktes, diktes en wapening. Dit vormt een mooie uitdaging om 

aan mee te mogen werken.”

Van begin tot eind
“Naast de hier geleverde traditionele vloeren leveren wij ook vloeren met staalvezel, zoals de Freeplanvloer en 

de Twintec Ultimate, een vloertype met hybride wapening die tot 20% CO2 reductie kan opleveren. Wij kunnen 

het traject van begin tot eind begeleiden, van ontwerp tot en met nazorg, om de vloer ook in de beste condities 

te behouden.” 

‘Vanwege de omvang, de 
veelzijdigheid en het krappe 

tijdsbestek, vormde de 
planning nog de grootste

 uitdaging. De afstemming met 
alle partijen in ons bouwteam 

verloopt bijzonder goed’
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Opdrachtgever
Lidl Nederland GmbH, Huizen

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Vrolijk, Breda

Architect
FKG architecten aan de Zaan, Koog 
aan de Zaan

Constructeur
Van der Weide Van Bragt BV, 
Eindhoven

Koeltechniek
Voets & Donkers Koeltechniek BV, 
Schijndel

W-installaties
Barth Installatietechniek, 
‘s-Gravendeel

E-installaties
Jacobs Elektro Groep, Breda

Adviseur E, W en S installaties
Iv-Groep BV, Papendrecht

BREEAM adviseur
Adamasgroep, Arnhem

Prefab beton
Preco BV, Apeldoorn

Dak-en gevelbekleding
Cladding Partners, Oosterhout

Sprinklerinstallaties
ABBS Nederland BV, Aarle-Rixtel

Funderingen
IJB Groep, Lemmer

Betonvloer
Twintec Nederland BV, Culemborg

Isolatiesysteembouw
KIM Nederland BV, Apeldoorn

Grondwerken
Breure Grondwerken, Roosendaal

Betonwerk fundatie
ANL Verhoeven Bouw BV, 
Langenboom

Hijs-en heiwerken
Boer BV, Meerkerk

Staalconstructie
Hofman Staalbouw BV, Vroomshoop

Bouwprogramma
Bouwen DC Lidl

Bouwperiode
Augustus 2020 - december 2021

Bruto vloeroppervlakte
54.000 m2

In het pand komt een systeem met zo’n 12.000 
sprinklers, bevestigd aan ongeveer 60 kilometer buis.
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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.

De nieuwe KNX‐DALI‐gateway 
van B.E.G. die meer kan

KNX/DALI 
GATEWAY 
DA64-230/
KNX REG

Aan de DALI zijde is naast de DALI armaturen de  
integratie van B.E.G. DALI‐LINK multisensoren  
mogelijk. De DALI‐LINK multisensoren en actoren  
kunnen via de ETS app worden geparametreerd en 
zelfs via KNX worden geblokkeerd. Via de DALI bus  
worden de actuele lichtwaardes en bewegingsinfor‐
matie naar de KNX‐bus verzonden. Tevens bied het 
ondersteuning van RGB en DALI “Device Type 8” (DT8) 
voor het regelen van de lichtkleur, helderheid en 
kleurtemperatuur.

DALI‐LINK multisensoren zijn goedkoper en de  
installatie is goedkoper. Voor de verlichting is name‐ 
lijk GEEN extra KNX bus‐bekabeling noodzakelijk.  
Alle DALI‐LINK multisensoren en actoren van B.E.G. 
worden direct aangesloten op de bestaande DALI‐lijn 

en gevoed door de DALI‐gateway en hebben daarom 
geen voedingskabel nodig.

De status van deze actoren worden doorgeven aan de 
KNX installatie.

Naast de normale DALI verlichting kan ook DALI nood‐
verlichting volgens EN 62386‐202 worden aangesloten 
op het systeem. De verplichte testen kunnen regel‐ 
matig op het KNX‐systeem worden afgelezen. De 
multisensoren kunnen via de ETS (ETS5 of de ETS app) 
worden ingesteld, geblokkeerd en vrijgegeven,  
programmering via DALI is niet nodig.

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



Industriebouw • april 2021 • 31

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

•  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.

•  De PD4‐DALI‐LINK‐GH speciaal voor grote hoogte.  
Het is lastig om op hoogte de reflecterende licht‐ 
waarden van de vloer te meten. De B.E.G. Multi‐ 
sensoren uit de PD4‐MGH serie heeft een externe 
lichtsensor met telescoopfunctie. De telescoop van  
de lichtsensor wordt afhankelijk van de montage‐
hoogte meer of minder uitgetrokken zodat storende 
lichtinval vanaf stellingen of omgeving uit lichts‐ 
traten grotendeel is uitgesloten.

•  En de PICO‐DALI‐LINK, de kleinste aanwezigheids‐ 
melders 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.

Om snel en eenvoudig te controleren of de beoogde 
DALI‐LINK installatie achter de KNX/DALI gateway  
geïnstalleerd kan worden heeft B.E.G. een lijnplanner 
op haar website geplaatst. Eventueel moet er een 
tweede of derde KNX/DALI gateway geïnstalleerd  
worden.

“Innovatie  
   en kwaliteit
   komt uit 
   Lindlar!”
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Vijf DC’s completeren  
derde Smartlog van DHG
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Tekst: Ton van de Laar
Foto’s: Work4MediaIB

Ook DC5 is gebouwd volgens 
het Smartlog concept.
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DC 1 en DC 2 zijn vorig jaar al opgeleverd 
en inmiddels verhuurd en in bedrijf 
genomen.Binnenkort wordt DC 5 
opgeleverd, vier weken voor de geplande 
datum. De bouw daarvan verliep dan ook 
soepel, volgens projectleider John Roovers. 
“We hebben inmiddels al heel wat DC’s 
gebouwd volgens het Smartlog principe 
dus we kennen het concept door en door. 
We werken ook zoveel mogelijk met vaste 
onderaannemers, die weten wat er van 
hen verwacht wordt. Daarom hebben we 
in een hoog tempo kunnen bouwen.” Dat 
hoge tempo had overigens wel gevolgen 
voor opdrachtgever DHG: die moest gebak 
trakteren vanwege een weddenschap. 
Bouwbedrijf Vrolijk zou trakteren als de 
planning niet gehaald werd, DHG als er 
voor de geplande datum opgeleverd kon 
worden.
 
Bestaande vloer behouden
Volgens het Smartlog principe worden de 
bedrijfsvloeren gefundeerd op vibropalen. 
Van dat principe is bij DC 5 afgeweken. Dit 
DC is namelijk gebouwd op de plek waar al 
een bestaand bedrijfspand stond. De stalen 
opbouw daarvan werd gesloopt, maar de 
op staal gefundeerde vloer kon behouden 
blijven. “Dat scheelde natuurlijk een hoop 

en de terreinbeveiliging van een hoog niveau

DHG heeft de afgelopen jaren flink wat distributiecentra volgens het Smartlog concept gebouwd in Moerdijk. 
De strategische ligging ten opzichte van snelwegen en de havens van Rotterdam en Antwerpen is daaraan niet 
vreemd. Het derde complex, bestaande uit vijf distributiecentra, nadert inmiddels haar voltooiing. Bouwbedrijf 
Vrolijk BV verwacht het laatste DC in september op te leveren.

 Zoals bij alle Smartlog DC’s zijn de afwerking  

DC 3-4-5 Middenweg • Moerdijk

‘Hoog bouwtempo 
levert gebak op’
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sloop- en breekwerk. Aanvankelijk was 
het de bedoeling om ook de bestaande 
staalconstructie te handhaven en die op 
te hogen, maar het prijsverschil met een 
volledig nieuwe opbouw was zo klein, dat 
gekozen werd voor de laatste optie. Over 
de bestaande vloer hebben we een nieuwe 
vloer gestort en deze hebben we 
uitgebreid met een nieuwe vloer op staal.”

Bodemsanering
De bouw van de DC’s 3 en 4 liep enige 
vertraging op, omdat er vooraf een 
bodemsanering uitgevoerd moest worden. 
Sindsdien verloopt ook de bouw van deze 
panden op rolletjes. “We verwachten DC 4 
net voor, en DC 3 net na de bouwvak 
vakantie op te kunnen leveren. Dan 
hebben we alweer een project voor DHG 
succesvol afgerond”, besluit Roovers. 
De totaal vijf DC’s samen omvatten zo’n 
90.000 m2 bedrijfsvloer, aangevuld met 
mezzanines, kantoren en laadkuilen. Zoals 
bij alle Smartlog DC’s zijn de afwerking en 
de terreinbeveiliging van een hoog niveau.

DC5 is gebouwd op de plek waar al 
een bestaand bedrijfspand stond.

Van ontwerp tot realisatie, wij werken 

graag met u samen vanuit ons nieuwe 
kantoor aan de Edisonstraat 60 in Breda! 

Vrolijk bouwt 
verder vanuit  
Breda  

www.bbvrolijk.nl
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De entree heeft dankzij het glas 
een open, transparante uitstraling.
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Moerseweg 3 Hooge Zwaluwe | T: 0168 - 38 61 61

BUCHINHOREN Power in Steel!

Buchinhoren flexibel in 
staalbouw

 

 

Las- en staalconstructiebedrijf Buchinhoren BV uit 

Hooge Zwaluwe werkt vaak samen met Bouwbedrijf 

Vrolijk, zo ook bij de bouw van de vijf distributiecentra 

van Smartlog III in Moerdijk. “We kunnen lezen en 

schrijven met hen”, zegt Constan Meeder. “Officieel zijn 

we onderaannemer, maar eigenlijk opereren we meer 

als een bouwteam. We worden vroeg bij projecten 

betrokken, zodat we mee kunnen denken bij het 

ontwerp en bij het maken van de planning.” 

Buchinhoren engineerde, produceerde, conserveerde 

en monteerde niet alleen de staalconstructie, het 

bedrijf was ook verantwoordelijk voor de montage van 

de kanaalplaatvloeren en de prefab betonnen plinten 

en gevelelementen. Snelheid en flexibiliteit waren 

daarbij belangrijke factoren, volgens Meeder. “Mede 

omdat we beschikken over ons eigen materieel en 

diverse montageploegen kunnen we snel schakelen. 

Dat was bij dit project bijvoorbeeld nodig toen DC 3 

en 4 tijdelijk stilvielen vanwege een bodemsanering. 

Samen met Bouwbedrijf Vrolijk hebben we die 

vertraging kunnen wegwerken.” 
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0165-820370 | www.breuregrondwerken.nl

De staalconstructies zijn bekleed tegen 
bezwijken voor bepaalde tijd bij brand.

Industriebouw • april 2021 • 38



Met een team van 
enthousiaste vakidioten 
werken wij dagelijks met 

hart en ziel aan onze 
betonvloeren. Onze 

ervaring zorgt er voor dat 
wij uw vraagstuk over 

ontwerpen en wijze van 
uitvoering uitstekend 

kunnen beantwoorden.

Wij streven naar 
duurzaamheid, een hoog 

kwaliteitsniveau en 
werken met grote 

verantwoordelijkheid aan 
onze projecten.

Wilhelminadijk 7
5089 NT Haghorst
+31 13 504 67 44

ruud@roozenvanhoppe.nl

Samenwerken zonder 
meerwerk

 

 

Roozen van Hoppe Industrievloeren verzorgt voor 

Bouwbedrijf Vrolijk de bedrijfsvloeren. Daaraan ging 

een gedegen overleg vooraf. “We willen alles vooraf 

geregeld hebben”, zegt Ruud van Es van het bedrijf uit 

het Brabantse Haghorst. “Daarom bespreken we 

precies wat onze opdracht inhoudt: het aantal 

vierkante meters, de hoeveelheid wapening, de storten 

die nodig zijn enzovoort. Als alles duidelijk in beeld 

is spreken we een prijs af waarvoor het werk wordt 

uitgevoerd.”

Het draait bij Roozen van Hoppe dus om duidelijkheid. 

Een zorgvuldige voorbereiding is daarbij essentieel, 

aldus Van Es. “Wij staan voor eerlijkheid en 

transparantie. Door met die uitgangspunten samen te 

werken, voorkom je achteraf gedoe om meerwerk.”

Om afspraken waar te kunnen maken, is teamwork 

volgens Van Es essentieel. “Wij werken al twintig jaar 

met vaste onderaannemers. Net als wij mensen van 

hun woord. Geen ingewikkelde procedures, gewoon 

een ferme handdruk en dan aan de slag. Dat werkt al 

twintig jaar perfect, zonder enige strubbeling.”

De hal is voorzien van strakke, 
gladde bedrijfsvloeren.
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Techneuten onder elkaar
Bijna 100.000 m² hemelwaterafvoeren en noodafvoeren, meer dan 2 km waterleiding, klimaatsystemen met 

EPBD certificeringen, 3.000 kW geïnstalleerd verwarmingsvermogen in de bedrijfshallen, 35.000 meter kabel, 

5.000 meter grondkabel, meer dan 16.000 meter lichtlijn, 5.000 meter kabelgoot en een geïnstalleerd vermogen 

van totaal 1.500 kW. Dat is de bijdrage van Evelo Installatietechniek BV aan Smartlog 3 in Moerdijk. Een 

imposante bijdrage, die volgens directeur Ad Farla zonder opleverpunten is opgeleverd. 

“Dat komt mede doordat we vanaf het begin bij het project betrokken zijn”, zegt hij. “Wij zeggen altijd: even 

als techneuten onder elkaar… Van het eerste ontwerp tot en met de overdracht aan de gebruiker vliegen we 

gezamenlijk een project aan. Zowel de E- als de W-installaties modelleren we in 3D, zodat clashes zo goed als 

uitgesloten zijn”. Farla is trots op het resultaat: “We hebben ook hier veel installatietechnisch maatwerk is 

verricht. Met oog voor detail en aandacht voor de planning.” 

Vertrouwde samenwerking
“We werkten opnieuw fijn samen met Bouwbedrijf Vrolijk en andere vertrouwde partners”, besluit Farla. ”Als 

totaalinstallateur zijn we van begin tot eind bij het project betrokken, en hechten we veel waarde aan vaste 

betrokken partijen om mee samen te werken. Dat geeft een vertrouwd gevoel en draagt bij aan de kwaliteit.”

DC 3-4-5 Middenweg • Moerdijk

Er is sprake van 3.000 kW geïnstalleerd 
verwarmingsvermogen in de bedrijfshallen.
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Wilt u meer weten? 
Wij staan altijd voor u klaar.
www.evelo.nl | 0168 – 325265 | info@evelo.nl

Met zorg en passie voor 
installatietechniekMet zorg en passie 
voor installatie-
techniek
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www.novoferm.nl

OVERHEADDEUREN    (SNEL)ROLDEUREN
LAAD-EN LOSSYSTEMEN    STALEN LOOPDEUREN    

BRANDWERENDE DEUREN EN PUIEN

NOVOFERM INDUSTRIE
VOOR LOGISTIEKE OPLOSSINGEN

WIJ WERKEN 
MET BIM
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Deuroplossingen en laadsystemen van Novoferm 
Novoferm Nederland BV is totaalleverancier en specialist in vele vormen van toe- en uitgangen voor industriële 

gebouwen en woningbouw. Zo leverde Novoferm ook producten voor de projecten Distributiecentrum 1 t/m 5 

aan de Middenweg te Moerdijk.

Ieder project is uniek en vraagt om een maatwerkoplossing. De accountmanagers bespreken de wensen met 

onze klanten en zoeken gezamenlijk naar oplossingen. 

In Moerdijk mocht Novoferm overheaddeuren, dockequipment en stalen loopdeuren leveren. Novoferm 

onderscheidt zich door op verschillende momenten in het bouwproces actief mee te denken. In het voortraject 

worden niet alleen 3D modellen geleverd, maar wordt ook het complete tekenwerk uit handen genomen: met 

behulp van BOM worden de Novoferm modellen en het tekenwerk van de klant geïntegreerd. Zo verkleint de 

foutmarge en minimaliseren we miscommunicatie tijdens de uitvoering. Novoferm maakt op basis van de 

wensen van de klant een offerte op maat. Na akkoord wordt de opdracht uitgevoerd van fabricage tot service.  

Logistiek is altijd in beweging, dus moet de klant ook altijd kunnen vertrouwen op onze producten. 

Onderhoudsmonteurs zorgen ervoor dat alles blijft werken. Bijvoorbeeld door periodiek onderhoud en de 

jaarlijks verplichte keuring uit te voeren. Samen met zo’n 200 medewerkers staat Novoferm 24/7 door heel

 Nederland paraat vanuit de vestigingen in Roermond, Waardenburg en Almelo.

Er zijn ruimschoots loadingdocks voor laden en lossen.
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DC 3-4-5 Middenweg • Moerdijk

www.murre-devisser.nl

Veilig bij brand.
Brandpreventie in uw pand!

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

Onze expertises zijn:
 Leveren en aanbrengen brandwerende
   bekleding of spuitwerk op constructies.
 Monteren van brandwerende wanden en
   plafonds.
 Brandwerend afdichten van installatie-
   doorvoeringen In brandscheidingen incl.  
   logboek.

Veilig bij brand.
Brandpreventie in uw pand!

Brandwering gebaat bij 
vroege betrokkenheid

Murre - de Visser Brandpreventie verzorgt voor de vijf 

DC’s van Smartlog III Moerdijk de 

brandwerendheid van de staalconstructies en 

doorvoeringen. De staalconstructies worden bekleed 

tegen bezwijken voor bepaalde tijd bij brand. 

Snelheid en flexibiliteit waren daarbij belangrijke 

factoren. Zaken die volgens eigenaar Jan-Frans Jobse 

wel toevertrouwd zijn aan Murre – de Visser 

Brandpreventie.  

“We zijn niet gebonden aan één merk”, zegt hij. 

“Daarmee kunnen we altijd kiezen voor de optimale 

oplossing, zowel qua eigenschappen als qua levering. 

Bovendien hebben we een eigen zagerij, waardoor we 

snel kunnen starten op de bouwplaats.”

Beter, sneller en goedkoper
Jobse is tevreden over het project. Vanwege de 

prettige samenwerking, maar vooral ook omdat Murre 

- de Visser Brandpreventie er al vroeg bij betrokken 

werd. “Dat is helaas weleens anders. Vaak komen we 

pas later in beeld, met als gevolg dat we dan voor 

verrassingen komen te staan die we ter plekke op 

moeten lossen. Als we vooraf mee kunnen praten over 

oplossingen voorkomt dat veel ellende en kunnen we 

vaak sneller en goedkoper werken.”

Verbetering
 In de vijftien jaar dat zijn bedrijf actief is, merkt Jobse 

wel verbetering op dit gebied, maar het kan nog veel 

beter. “Zelfs bij een doorontwikkeld concept als dat 

van de Smartlogs zijn de doorvoeringen vaak nog een 

ondergeschoven kindje.”
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Opdrachtgever
DHG, Schiedam

Architect
Convexarchitecten BV, Rotterdam

Constructief ontwerp
Maters en De Koning ingenieurs en 
adviseurs, Roosendaal

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Vrolijk BV, Breda

Installaties
Evelo Installatietechniek BV, 
Zevenbergen

Overheaddeuren
Novoferm Nederland BV, Roermond

Staalconstructie
Buchinhoren, Hooge Zwaluwe

Prefab beton
Preco BV, Apeldoorn

Betonvloeren i.h.w. gestort
Roozen van Hoppe Industrievloeren, 
Haghorst

Gevel- en dakbeplating
Cladding Partners, Oosterhout

Aluminium kozijnen en vliesgevels
Intal BV, Opmeer

Brandveiligheid
Murre - de Visser Brandpreventie, 
Middelburg

Grondwerk
Breure Grondwerken, Roosendaal

Bouwprogramma
Drie distributiecentra met 
bedrijfsruimten, mezzanines, 
kantoren en laadkuilen

Bouwperiode
Augustus 2020 – september 2021

Bruto vloeroppervlakte
DC 3: 16.642 m2 warehouse, 2.214 
m2 mezzanine
DC 4: 14.336 m2 warehouse, 1.668 
m2 mezzanine, 350 m2 kantoor
DC 5: 18.660 m2 warehouse, 2.225 
m2 mezzanine, 349 m2 kantoor

Uiteraard zijn er ook kantoren 
in het distributiecentrum.
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Goodman 3 • Venlo

Venlo III Logistics Centre: 
duurzaam distribueren vanaf  

een AAA-locatie 
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Tekst: Bert Vooijs
Foto’s: GoldBeck NederlandIB

Het Goodman Venlo III Logistics 
Centre heeft een strakke, 
eigentijdse uitstraling.
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Projectleider Guus Groenen van Goldbeck 
Nederland roemt het eigentijdse ontwerp 
en de veelheid aan geavanceerde 
duurzaamheidskenmerken van het 
Goodman Venlo III Logistics Centre: “Het 
project is aangemeld bij Bewuste Bouwers 
en zal ruimschoots voldoen aan de eisen 
voor een BREEAM Very Good-certificering.” 
Warmtepompen verzorgen verwarming 
en warm water voor zowel warehouse 
als kantoren in het gasloze pand. “De 
opdrachtgever is voornemens het dak te 
bedekken met zonnepanelen. Overal komt 
ledverlichting, er worden 
laadpalen geplaatst voor elektrische en 
hybride voertuigen en het energieverbruik 
wordt voortdurend gemonitord. Daarnaast 
werd in het design van het gebouw 
speciale aandacht besteed aan het welzijn 
van de werknemers en krijgt ook 
biodiversiteit op deze locatie volop 
kansen.”  

Waarom Venlo?
Als langetermijnontwikkelaar en -
investeerder kijkt Goodman met 

Voor haar vierde ontwikkeling in Venlo vertrouwde vastgoedontwikkelaar en -investeerder Goodman de bouw 
van het logistieke pand toe aan Goldbeck Nederland, de aannemer die ook het eerste pand van Goodman in Venlo 
realiseerde.  

Goodman 3 • Venlo

Opdrachtgever
Goodman Netherlands, Amsterdam

Architect
Vicoma Consultancy & Engineering

Hoofdaannemer
Goldbeck Nederland, Arnhem

E- en W-installateur
JWR elektrotechniek, Wijchen

Grondwerk, riool en bestrating
Van Lijssel BV, ‘s-Hertogenbosch

Dockequipment
Novoferm, Roermond

Dak-en wandmontage
Cladding Partners, Oosterhout

Sprinklerinstallatie
ABBS Nederland, Aarle-Rixtel

Bouwprogramma
Nieuwbouw Logistiek Centrum 

Bouwperiode
December 2020 - september 2021

Bruto vloeroppervlakte
25.525 m2

Bouwsom
Circa 12 miljoen euro

‘Het pand zal ruimschoots voldoen aan de eisen voor 
een BREEAM Very Good-certificering’

belangstelling naar strategisch gelegen 
grondposities. Multimodaliteit is daarbij 
van groot belang: de aanvoer van goederen 
uit de Rotterdamse en Antwerpse haven 
kan grotendeels over water, uit Rotterdam 
ook over het spoor. Daarnaast verbinden 
de aanliggende snelwegen A67 en A73 
de Benelux met het Ruhrgebied en door 
de nabijheid van de luchthavens in onder 
meer Eindhoven en Düsseldorf behoort 
ook luchtvracht tot de transport-
mogelijkheden. Venlo is met andere 
woorden een belangrijke Europese 
logistieke hotspot. 

Eigen overheadingang
Vanaf september 2021 neemt Nobel 
Biocare haar intrek in het Venlo III Logistics 
Centre dat verder nog kan beantwoorden 
aan huisvestingsvraagstukken vanaf 7.250 
en tot 13.000 m². Toekomstige huurders 
beschikken over kantoorruimtes en 
voorzieningen afgestemd op hun specifieke 
wensen. Iedere unit heeft een gelijkvloerse 
overheadingang en per 1.000 m² een 
laaddock met leveller. 

Goldbeck 
Goldbeck Nederland bedient vanuit 
Arnhem de Benelux als onderdeel van een 
multinationaal aannemingsbedrijf dat zijn 
oorsprong meer dan vijftig jaar geleden 
vond in Duitsland, maar inmiddels in bijna 
heel Europa actief is vanuit meer dan 70 
locaties. Op dit moment werken er bijna 
7.800 mensen bij Goldbeck. Zij bouwen 
meer dan 500 projecten per jaar, vooral 
logistieke en productiegerelateerde 
bedrijfsruimte, kantoren en 
parkeergarages. Net als bij Goodman is 
duurzaamheid en ecologisch verantwoord 
handelen een belangrijk speerpunt voor 
Goldbeck. “Moderne, digitale modellering 
in 3D helpt daarbij. Al in de planningsfase 
kunnen we de energieverbruikswaarden 
realistisch voorspellen.” Goldbeck beschikt 
over een tiental eigen fabrieken voor de 
productie van duurzame prefab 
gebouwdelen. De onderneming ontwerpt, 
bouwt en beheert commercieel vastgoed. 
Turn-key, kwalitatief hoogwaardig, 
duurzaam en gegarandeerd binnen de 
afgesproken tijd.
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Iedere unit heeft een gelijkvloerse overheadingang 
en per 1.000 m² een laaddock met leveller.
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Goodman 3 • Venlo

Infra van A tot Z
Bij de bouw van Goodman Venlo III Logistics Centre is Van Lijssel b.v. uit ’s-Hertogenbosch verantwoordelijk voor 

zowel het grondwerk van het warehouse als de onder- en bovengrondse infra van het terrein. “We doen alles wat 

daarbij komt kijken”, vertelt projectleider Jur Lavrijssen. “Vanaf het klaarleggen voor de betonfundaties tot het 

aanbrengen van de bestrating, de aanleg van riolering met bijbehorende pompsystemen met afscheiders en een 

groot ondergronds infiltratiesysteem van bijna 1.700 kuub.” 

“Goldbeck Nederland is voor Van Lijssel een nieuwe opdrachtgever die past bij onze werkwijze”, aldus Lavrijssen. 

“Met korte lijnen en heldere communicatie heeft Goldbeck de samenwerking met haar contractors goed op de rit, 

zowel op papier als in de praktijk. Gedreven bouwers, wat zich vertaalt in een veilige en opgeruimde werkplek. En 

dat is prettig werken!”

Full service partner
“Van Lijssel b.v. is een gecertificeerde full service partner voor transport en aanneming in de GWW-sector, Bouw 

& Utiliteit en bodemsaneringen.” Met zusteronderneming VL Grondstoffen b.v. wordt vraag en aanbod voor 

bouw- en grondstoffen ingevuld. “Zo is de cirkel rond en kunnen we ieder infraproject van A tot Z managen”, be-

sluit Lavrijssen. 

‘S-HERTOGENBOSCH 

Transport 
Infra GWW 
 Infra B&U 

Bodemsanering 
Zand en grind 

Haven op- en overslag 

T: (073) 532 1325 | @: transport@vanlijssel.nl  
www.vanlijssel.nl |Graaf van Solmsweg 48  

5222 BP ‘s-Hertogenbosch 

Overal komt ledverlichting, er worden laadpalen 
geplaatst voor elektrische en hybride voertuigen en 
het energieverbruik wordt voortdurend gemonitord.
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Compleet pakket voor 
dak en gevelbekleding

 

 

Voor Cladding.nl uit het Brabantse Oosterhout is 

aannemer Goldbeck een betrekkelijk nieuwe partner. 

“Dit is ons tweede gezamenlijke project”, aldus hoofd 

projectmanagement Jeroen van der Velden. “De 

bedrijven matchen onderling goed. Dat zit in een 

manier van werken. Langs korte lijnen, mede dankzij 

een platte bedrijfsstructuur.” 

Bij ‘Goodman Venlo III Logistics Centre’ levert en 

monteert Cladding de complete dak- en 

gevelbedekking: “Daarbij gaat het om stalen 

dakplaten, sandwichpanelen aan de gevels, 

binnenwanden en aluminiumcomposiet kaders aan 

het kantoorgedeelte.” 

Veilige en slimme oplossingen
Cladding.nl is een complete partner in 

gevelbekleding en dakbedekking waar veilig werk en 

slimme oplossingen de dagelijkse praktijk kenmerken. 

“Onze pre is dat we al in het voortraject meedenken 

met de opdrachtgever.” Cladding is een grote, 

innovatieve speler in de markt, met ongeveer zestig 

miljoen omzet per jaar, zestig eigen medewerkers (en 

ruim honderd ingehuurde) en een werkgebied dat de 

gehele Benelux beslaat.

 

WWW.VARIOGATE.COM
info@haagh-protection.com

VARIOGATE
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T-Port Logistics Campus • Almelo

T-Port Logistics Campus: warehouses
met een architectonisch plusje
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Tekst: Bert Vooijs/Astrid Berkhout
Foto’s: Wilma Wastiau & InduluxIB

Dankzij het ontwerp van vaste 
architect Wilma Wastiau 
vertegenwoordigt het warehouse 
architectonische kwaliteit.
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 bij de omliggende, veelal agrarische bebouwing

Op het XL business park in Almelo realiseert Heylen Warehouses diverse logistieke units met een bijzonder 
hoge afwerkingsgraad. Project T-Port Logistics Campus bestaat uit negen units op een site van circa 180.000 m², 
waarvan nu drie panden van ieder ruim 10.000 m² worden ontwikkeld

Het ontwerp zorgt dat de campus beter past

Heylen Warehouses investeert en 
ontwikkelt, als onderdeel van de Heylen 
Group, logistieke en semi-industriële 
centra in België en Nederland. Die 
panden worden vervolgens verhuurd en 
door Heylen beheerd.  “We zijn in juni 2020 
gestart met bouwen op risico. We leveren 
deze drie units op in mei 2021”, vertelt 

projectmanager Sarah de Meester. “Nog 
zonder kantoren, want die zijn dusdanig 
klantspecifiek dat we ze pas inbouwen op 
het moment dat de huurder bekend is.”  

Architectonische kwaliteit
De units die in een eerdere bouwfase zijn 
gerealiseerd, zijn inmiddels allemaal 
opgeleverd en verhuurd. Bijzonder aan 
beide projecten is het ontwerp van 
architect Wilma Wastiau, dat voorziet in 
‘dakhuisjes’ op meerdere units, waarin de 
later in te richten kantoren een plaats 
vinden. “T-Port Logistics Campus ligt in een 
landschappelijk gebied. Het ontwerp zorgt 
dat de campus beter past bij de 
omliggende, veelal agrarische bebouwing.” 
Heylen ontwikkelt veel projecten met vaste 
architect Wilma Wastiau. “Zij zorgt dat er 
niet zomaar een warehouse komt te staan, 
maar dat het ook architectonische kwaliteit 
vertegenwoordigt.”

Eigen hand
Waar veel ontwikkelaars een 
hoofdaannemer aan het werk zetten die 
het hele project overziet, kiest Heylen 
Warehouses er voor die rol zelf te spelen. 
“We knippen het werk op in stukken en 
nemen zelf, met de verschillende partners, 
verantwoordelijkheid voor de aansturing 
en de kwaliteit.  Daartoe ben ik wekelijks 
aanwezig om alles af te stemmen en heb ik 
rechtstreeks contact met alle 
projectleiders. Zo hebben we het in eigen 
hand en kunnen we snel anticiperen als er 
iets verandert in de situatie.”

Heylen Warehouses 
Heylen Warehouses is een investeerder en 
ontwikkelaar in logistiek en semi-
industrieel vastgoed. “Wij zoeken grond 

Heylen Warehouses heeft 
het bouwproces zelf in 
de hand.

T-Port Logistics Campus • Almelo

Industriebouw • april 2021 • 54

http://www.heylenwarehouses.com
http://www.wilmawastiau.com


op goede ontwikkellocaties. Daar gaan we 
ontwikkelen, bouwen, verhuren en 
beheren in samenwerking met 
verschillende investeringsgroepen.” Bij 
Heylen Warehouses werken 25 personen: 
“Het management, een commercieel team, 
een team van land developers, een 

projectteam voor de uitvoering, een 
financieel en juridisch departement en een 
team van asset & property management 
voor het beheer.” We hebben alle expertise 
in huis en dat leidt tot bijzondere utiliteit 
en coherentie.”

Met het visgraatmotief in 
de gevelbekleding wordt een 
link gelegd naar de vroegere 
katoenindustrie.

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

Rendement 
door uitgekiend 
bouwmanagement

Als onafhankelijk bouwkundig ingenieursbureau 

behoort het gehele advies- en coördinatietraject 

omtrent een bouwproces tot ons takenpakket. 

In het totale bouwproces wilt u één aanspreekpunt. 

Iemand die uw zorg uit handen neemt, meedenkt 

èn het voor u regelt: de bouwmanager van 

Kienhuis Bouwmanagement.

‘Goed luisteren naar de klant is cruciaal’
De gefaseerde bouw van T-Port Logistic Campus wordt al sinds 2017 begeleid door Kienhuis Bouwmanagement 

uit Almelo. “We kunnen desgewenst al vanaf het aankopen van de grond meedenken in de planvorming, maar in 

dit geval wist Heylen Warehouses heel goed wat ze wilden. Aan ons de taak om te zorgen dat hun plannen 

conform het Programma van Eisen (PvE) tot uitvoering worden gebracht”, aldus directeur Coen Kienhuis.  

“Natuurlijk hebben we de kennis en kunde om een omvangrijk project als dit te doen, maar uiteindelijk begint het 

allemaal met goed luisteren naar de klant. Dat is cruciaal om inzicht te krijgen in de verwachtingen die er zijn, 

om die vervolgens ook tot uitdrukking te laten komen in de verschillende fasen van het bouwproces.” Het heeft 

ongetwijfeld ook geholpen om Heylen Warehouses, dat zelf opereert vanuit België, het gevoel te geven dat de 

bouw bij Kienhuis in vertrouwde handen is. 

Vastgestelde planning
“Alle onderdelen van de bouw zijn in dit geval apart gecontracteerd. In de contracten staat precies welke 

prestatie onderaannemers moeten leveren, ze mogen zelf bepalen hoe ze dat doen. Voor ons is het de uitdaging 

om al die partijen op de juiste manier met elkaar te verbinden zodat er niets tussen wal en schip valt en alles 

volgens het PvE en de vastgestelde planning verloopt. En natuurlijk zorgen we ervoor dat de wensen van de 

huurders, die in het geval van Fase 3 nog niet allemaal bekend zijn, hier in worden meegenomen.” 

T-Port Logistics Campus • Almelo
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Grondwerk, riolering 
en terreininrichting: 
Timmerhuis Groep

 

 

Wellicht doet de naam anders vermoeden, maar de 

Timmerhuis Groep uit Vriezenveen houdt zich vooral 

bezig met aanneming van projecten in de grond-, weg- 

en waterbouw. De naam ontlenen ze aan de 

gebroeders Timmerhuis die het bedrijf 45 jaar 

geleden oprichtten.

Timmerhuis werkt vooral in het Noordoosten van het 

land, aldus projectleider Sander Nuis: “Meestal binnen 

een uur van Almelo/Vriezenveen maar als een 

opdrachtgever het vraagt, gaan we natuurlijk verder 

weg.” Voor het project T-port logistics is dat niet nodig. 

“Binnen tien minuten rijden hebben we op dit 

moment twee grote werken in uitvoering, waarvan 

‘T-port logistics’ er één is. Bijzonder, want je hebt niet 

elke week twee projecten naast elkaar met een 

gezamenlijke oppervlakte van elf hectare! Op het 

moment zijn we met het grondwerk en de 

buitenriolering bezig. Aan het eind van het project 

verzorgen we de terreininrichting.” Heylen Warehouses 

is een nieuwe opdrachtgever voor Timmerhuis maar 

de samenwerking bevalt goed en smaakt naar meer. 

 Diverse certificaten
Bij de Timmerhuis Groep werken ongeveer vijftig 

mensen in vaste dienst. Daarnaast wordt gebruik 

gemaakt van een flexibele schil. Naast uitvoerende 

werkzaamheden in de grond-, weg- en waterbouw is 

de Timmerhuis Groep sterk in ontwikkeling, enginee-

ring en (asbest)sloop. Het bedrijf is in het bezit van 

diverse certificaten waaronder duurzaamheidscertifi-

caten als de CO2-prestatieladder trede 5 en ISO14001 

en benodigde certificaten voor een verantwoorde 

uitvoering van bodemsaneringen, asbestsaneringen en 

sloopwerkzaamheden. 
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‘Normaal gesproken is er zo’n 
vierenhalve meter ruimte 
tussen begane grond en 

verdiepingsvloer. Bij dit project 
hanteren we een vrije hoogte 

van zes meter’

BEKIJK ONZE PROJECTEN OP
WWW.ASK-ROMEIN.COM

ASK ROMEIN  |  Belder 101  |  NL-4704 RK Roosendaal

  +31 (0)165 750 300  |     info@ask-romein.com

The Valley - Amsterdam (NL)

Henco – Herentals (BE) The Edge - Amsterdam (NL)

Hoogvliet – Bleiswijk (NL)

TOTAALOPLOSSINGEN 
VOOR AL UW BOUW- EN 
STAALBOUWPROJECTEN

T-Port Logistics Campus • Almelo
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‘Het uitgangspunt is altijd de wens van de klant’

Bouw- en staalbouwconcern ASK Romein bedient vanuit zeven vestigingen in Nederland en België een 

internationale afzetmarkt. Zij kregen opdracht de ruwbouw – uitgezonderd dakbedekking en grondwerk – van 

project North 21 te Almelo uit te voeren. Voor ASK Romein is dit één van de vele samenwerkingen met Heylen 

Warehouses. Projectleider Jack van Iersel legt uit: “Het is de derde keer dat ik een project begeleid voor deze klant 

en de communicatie loopt zoals gewoonlijk heel vlot.” 

Bijzonder aan de T-Port Logistics Campus is de hoogte van het gebouw en met name van de mezzaninevloer. 

“Normaal gesproken is er zo’n vierenhalve meter ruimte tussen begane grond en verdiepingsvloer. Bij dit project 

hanteren we een vrije hoogte van zes meter. Hoog genoeg voor de reachtrucks om in en uit te rijden zonder dat 

de mast beschadigd raakt.”

Voorliefde voor staal
Met een jarenlange ervaring als staalbouwer en een eigen staalproductie heeft ASK Romein weliswaar een 

voorliefde voor staal, maar het bedrijf werkt als totaalbouwer net zo goed met hout-, beton- of hybride 

constructies. “Het uitgangspunt is altijd de wens van de klant. Op basis daarvan ontwikkelen we de best 

mogelijke maatwerkoplossingen.”

De drie panden hebben ieder een 
oppervlakte van ruim 10.000 m².
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M E E R  I N F O R M A T I E  O V E R  O N S  A A N B O D  V I A  

Z U M T O B E L . N L / I N D U S T R Y

LICHT VOOR
INDUSTRIE EN LOGISTIEK

Turnkey-oplossing voor verlichting warehouses
Alle verlichting - armaturen, lampen en toebehoren - voor de drie warehouses wordt geleverd en geplaatst door 

Zumtobel Group, een van oorsprong Oostenrijkse multinational gespecialiseerd in verlichting. Romanito van 

Brabant, Salesdirector Industrie Benelux, vertelt dat Zumtobel via architect Wastiau gevraagd werd een volledige 

aanbieding te maken voor algemene verlichting, noodverlichting en montage van het geheel. 

“We boden een turnkey-verlichtingsoplossing aan bij Heylen Warehouses. Na een technische bespreking was 

alles rond, zowel inhoudelijk als financieel. Inmiddels hebben we al twee van de drie hallen voorzien van 

verlichting. Voor de derde leveren we de verlichting eind april op. Nu onderhandelen we nog over de verlichting 

in de diverse kantoorruimten.”

Uitgebreid dienstenaanbod
De Zumtobel Group is één van de weinige globaal actieve spelers binnen de lichtindustrie. De 

ondernemingsgroep is toonaangevend aanbieder van innovatieve lichtoplossingen, verlichtingscomponenten en 

aanverwante diensten. Met haar verlichtingsmerken Zumtobel, Thorn en acdc biedt de groep haar klanten een 

omvangrijk portfolio aan. Hun dienstenaanbod behoort tot het meest uitgebreide in de hele verlichtingssector en 

omvat advies over intelligente lichtsturingen en noodverlichtingssystemen, lichtcontracten, ontwerpdiensten en 

projectbeheer van turnkey verlichtingsoplossingen alsook nieuwe, op data gebaseerde diensten die connectiviteit 

via de verlichtingsinfrastructuur aanleveren.

T-Port Logistics Campus • Almelo
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Visgraatmotief in 
gevelbekleding legt 
link naar vroegere 

katoenindustrie
 

 

De gevelbekleding voor ‘North 21’ wordt uitgevoerd 

door Catsburg BV uit Almelo, in rechtstreekse 

opdracht van Heylen Warehouses. Eigenaar-directeur 

van het bedrijf is Willem Catsburg: “We kregen 

opdracht voor het leveren en plaatsen van de 

puntprofielen, diagonaal aangebracht in 

visgraatmotief. Zo legt de architect een link naar de 

katoenindustrie die in het verleden heel belangrijk 

was in Twente.” 

In totaal monteert Catsburg een kleine 4.000 m2 

gevelbekleding. “Aannemer ASK Romein verzorgt de 

achterliggende constructie. Wij doen hier puur het 

esthetische gedeelte. Daarmee denken we in april 

klaar te zijn.” 

Catsburg Dak- en Gevelbekleding BV werkt door heel 

Nederland, maar ook in België en Duitsland. “Onze 

twaalf vaste medewerkers komen waar we gevraagd 

worden, zo nodig met ondersteuning van 

inhuurkrachten. Op dit moment hebben we in totaal 

dertig mensen aan het werk.”

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

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

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
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Opdrachtgever & hoofdaannemer
Heylen Warehouses, Herentals (B)

Ruwbouw
ASK Romein NV, Roosendaal

Architect
Wilma Wastiau, Westerlo (B)

Projectbegeleiding
Kienhuis Bouwmanagement, Almelo

E-installateur
Wijco Technics, Oldenzaal

Infra, riolering
Timmerhuis weg- en waterbouw, 
Vriezenveen

Dak-en gevelbekleding 
Catsburg dak-en gevelbekleding, 
Almelo

Sprinklerinstallaties 
AquaSecurity, Erembodegem

Verlichting
Zumtobel Group, Amsterdam

LED-armaturen
Indulux, Enschede

Bouwprogramma
Nieuwbouw drie Logistieke Centra 
t.b.v. verhuur

Bouwperiode
Juni 2020 - mei 2021

Bruto vloeroppervlakte
Circa 40.000 m2

Bijzonder zijn de ‘dakhuisjes’ op 
meerdere units, waarin de later in te 
richten kantoren een plaats vinden.
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HoutWerk • Utrecht

Een gebouw als
een Lundia kast
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Tekst: Ton van de Laar
Foto’s: ©egbertdeboer.comIB

Het gebouw heeft een constructie 
van geprefabriceerde gelamineerde 
liggers en kolommen en vloeren van 
CLT (Cross Laminated Timber).
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Het pand krijgt een duurzame, 
all-electric klimaatinstallatie.

HoutWerk • Utrecht
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HoutWerk is een fraai voorbeeld van het 
houtbouw principe van Woody Building 
Concepts. Het gebouw heeft een 
constructie van geprefabriceerde 
gelamineerde liggers en kolommen en 
vloeren van CLT (Cross Laminated Timber). 
Het gebouw bestaat uit drie bouwlagen en 
heeft een totale oppervlakte van 3.160 m². 
De ruimte is flexibel in te delen in 
bedrijfsunits met een eigen balkon of 
terras. De gevel zorgt door het vele glas en 
hoge plafonds voor een mooi uitzicht op de 
omgeving. De duurzame klimaatinstallatie 
is all-electric. De stroom wordt mede 
opgewekt door zonnepanelen op het dak. 

Positief CO2 profiel
Traditioneel levert bouwen een grote 
uitstoot van CO2 op, terwijl hout juist CO2 
opslaat. Erik Schampers, innovatiestrateeg 
bij Woody Building Concepts vertelt: “In 
HoutWerk zit circa 980 m³ gelamineerd 
hout en CLT dat goed is voor de opslag 
van circa 610 ton CO2 opslag. En omdat we 
bij Woody Building Concepts een concept 
hebben ontwikkeld dat volledig hergebruik 
mogelijk maakt, blijft die CO2 ook 
opgeslagen.” Schampers vergelijkt het 
concept met dat van Lundia kasten. 
“Lundia bestaat al heel lang, maar je kunt 
er nog steeds onderdelen voor kopen. Deze 
kun je met oude onderdelen combineren 
tot een nieuwe Lundia kast, waarbij je niet 
ziet welke onderdelen nou oud of nieuw 
zijn. Ga je ons gebouw later demonteren, 
dan komen er nog zo goed als nieuwe 
materialen vrij, waarvan de 
aanschafwaarde in de loop der jaren zelfs 
is gestegen. Dat is duurzaamheid ten top.”

 principe van Woody Building Concepts

Het voormalige terrein van Werkspoor in Utrecht onderging een 
metamorfose van omheind fabrieksterrein tot een publiekelijk 
toegankelijke campus met ruimte voor tientallen creatieve bedrijven. In 
deze inspirerende omgeving bouwt Woody Building Concepts een al even 
inspirerend, geheel uit hout opgetrokken bedrijfsverzamelgebouw met de 
toepasselijke naam HoutWerk.

 HoutWerk is een fraai voorbeeld van het houtbouw 
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Duurzaam, circulair en gezond
“Ons concept is duurzaam en circulair, het 
heeft een blijvende waarde. Maar de meest 
tastbare reden is, dat een houten gebouw 

gezonder is. Onderzoek wijst uit dat 
mensen zich beter voelen, zich beter kun-
nen concentreren en ook gezonder en pro-
ductiever zijn wanneer ze werken in een 

natuurlijke omgeving. Denk daarbij niet 
alleen aan hout, maar ook aan groen en 
veel daglicht.” HoutWerk zal naar verwach-
ting in juni van dit jaar opgeleverd worden.

De gevel zorgt door het vele glas en hoge 
plafonds voor een mooi uitzicht op de omgeving.

HoutWerk • Utrecht
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VAN SAMEN WERKE N
NAAR SAMENWE RKE N

Hunnenpad 7
5349 BG  OSS

Correspondentieadres
Postbus 310
5340 AH  OSS 

T   0412 638324 
E   info@bras-elektro 
W www.bras-elektro.nl      

Een installatie die 
gezien mag worden

 

 

Bras Elektrotechniek uit Oss verzorgt de 

elektrotechnische installaties van HoutWerk. Behalve 

verlichting en wandcontactdozen behelst die ook de 

brandmeld- en ontruimingsinstallatie, de 

toegangscontrole, de stroomvoorziening voor de 

werktuigbouwkundige installaties en de pv-panelen 

op het dak. 

Een interessante klus volgens directeur Emiel 

Herremans, omdat de installatie grotendeels in het 

zicht komt: “Het gebouw krijgt een loftachtige 

uitstraling. Er zijn, in ieder geval in eerste instantie, 

geen systeemplafonds en binnenwanden. Daarom 

brengen we van links naar rechts lichtlijnen annex 

kabelgoten aan over de volle breedte van het pand. 

Die bevinden zich onder de gelamineerde liggers van 

de constructie. Dat zichtwerk vraagt om extra 

aandacht bij de montage.”  

Zodra huurders zich melden, bespreekt Bras 

Elektrotechniek met hen de verdere invulling van de 

installatie. “Het voordeel van lichtlijnen is dat je 

verlichting en contactdozen precies kunt plaatsen 

waar je ze wil hebben, zonder kabels en snoeren die 

over de vloer lopen.” 

Geheel opgetrokken uit hout
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Gelijmd houten constructie
Campus Werkspoor wilde graag een eigentijds gebouw dat past in de groene omgeving. Zo kwamen ze 

uit bij Derix. Net als Campus Werkspoor heeft deze Duitse houtleverancier terug naar de natuur hoog in 

het vaandel staan. Derix berekende en leverde de gelamineerd houten kolommen en balken, alsook de 

wanden en vloeren van kruislaaghout (CLT) voor HoutWerk. In totaal bijna 1000 m³ hout.

Johan Paul Borreman, vestigingsmanager van het in Lierderholthuis gevestigde Nederlandse 

verkoopkantoor van Derix, is enthousiast. Samen met Woody Building Concepts en het bouwteam is een 

prachtig groot gebouw gerealiseerd, waarin veel hout zichtbaar is.

Als een Lundia kast 
“Het is een heel zuiver en helder ontwerp”, begint Borreman. “Kolommen en liggers die op elkaar worden 

gestapeld en gekoppeld, waarbij vloeren de schijfwerking verzorgen en de krachten worden afgedragen 

naar massieve houten kernen. De montagedetails hebben wij ook ontworpen. We hebben de 

bevestigingsmiddelen zoveel mogelijk in onze fabriek voorgemonteerd, zodat het skelet op de 

bouwplaats eenvoudig en snel gemonteerd kan worden. Een beetje als een Lundia kast.”

Duurzaam door CO2-opname
Bouwen in hout is flink in opmars in Nederland. Dat komt 

mede door de huidige CO2-problematiek in de bouw. 

Gebouwen in steen, beton en staal leveren een grote CO2-

uitstoot op, terwijl hout juist CO2 opneemt. Volgens Borreman 

houden de huidige normen echter onvoldoende rekening met 

de duurzaamheid van houten constructies. “Er wordt van 

uitgegaan dat het hout verbrand wordt als een pand 

gedemonteerd wordt en zo zijn CO2 toch nog uitstoot. Maar 

systemen zoals deze zijn perfect herbruikbaar en behouden 

voor zeker honderd jaar het opgenomen CO2. Aanpassing van 

de normen zou de opmars nog meer versnellen. HoutWerk is 

een voorbeeld voor heel Nederland!”

HoutWerk • Utrecht
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Natuurlijk houtbouw
Onze kracht ligt in de productie van geavanceerde houten draagconstructies 
en op maat gemaakte kruislaaghouten constructies (clt / X-LAM)

www.derix.nl | info@derix.nl

HOUT IN NIEUWE DIMENSIE

Productiehal clt Derix Hotel Jakarta Amsterdam 

Traditioneel levert bouwen een grote uitstoot 
van CO2 op, maar hout slaat CO2 juist op.
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Circulaire 
terreininrichting

Flora Nova BV is verantwoordelijk voor de inrichting 

van het buitenterrein van HoutWerk. Daarbij borduurt 

het bedrijf uit Ophemert voort op het masterplan voor 

het gehele gebied van Campus Werkspoor, waarvoor 

het al enige tijd het onderhoud uitvoert. Circulariteit 

speelt bij de inrichting een grote rol volgens 

commercieel manager Ronald de Graaf.  

“We hergebruiken de stenen, de banden en de kolken 

van de oude parkeerplaats. Daarnaast gebruiken we 

een deel van de bestrating die vrijkomt bij een ander 

project van ons, de herinrichting van het Bos en 

Lommerplein in Amsterdam. Verder werken we met 

een gesloten grondbalans: alle grond die vrijkomt, 

wordt hergebruikt.”   

Groen karakter
Bomen die voor de nieuwbouw moesten worden 

gerooid, worden gecompenseerd met herplant. Het 

terrein krijgt een groen karakter, met naast de bomen 

veel gras en enkele bloemperken. Van HoutWerk loopt 

een pad in basaltsplit met daarin vrije vormtegels 

naar het lager gelegen horecagebouw. “Een fraai 

geheel, als het straks klaar is”, besluit De Graaf.

Flora Nova
Hoveniers & 
Groenvoorzieningen b.v.
Molenstraat 41b
4061 AB Ophemert
Tel. (0344) 65 13 24
Fax (0344) 65 20 74

Flora Nova
Handelskwekerij b.v.
Molenstraat 41b
4061 AB Ophemert
Tel. (0344) 65 13 24
Fax (0344) 65 20 74

E-mail: info@flora-nova.nl

Groenvoorziening 
Ontwerp-advies 

Tuinaanleg 
Tuinonderhoud 

Interieurbeplanting 
Handelskwekerij

GROEN
GOED IN 
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Transparante gevels voor houten gebouw
Portalume Systems BV uit Kwintsheul verzorgde de vliesgevels voor HoutWerk. Rondom het gehele pand zorgen 

die transparante gevels op alle verdiepingen voor veel lichtinval. Portalume plaatste in totaal 1.500 m² CW 50 

vliesgevelprofielen en CS 77 deur- en raamprofielen van leverancier Reynaers.  

De detaillering van het project vereiste de nodige aandacht volgens eigenaar Peter Muller. “Omdat het een 

geheel houten constructie is, gebruikten we wat andere bevestigingsmiddelen dan gebruikelijk, maar dat was niet 

zo’n punt. We moesten vooral goed nadenken over de waterdichtheid. De puien zijn terugliggend geplaatst en 

lopen dus niet zoals meestal voor de constructie langs. Aftapen aan de buitenzijde bleek de beste oplossing.” Een 

voordeel van de houten constructie was volgens Muller de maatvastheid. “We hoefden met weinig toleranties 

rekening te houden en dat werkt erg fijn.”

Voor herhaling vatbaar
Muller noemt HoutWerk in twee opzichten een bijzonder project voor zijn bedrijf. “Het is natuurlijk geweldig om 

een bijdrage te mogen leveren aan zo’n spraakmakend en innovatief gebouw, ook al was de opdracht voor onze 

begrippen niet zo complex. Daarnaast was dit onze eerste opdracht voor Hercuton. De samenwerking verliep 

uitstekend en we zijn geen gekke dingen tegengekomen. Wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar.”

Aluminium raam-, deur en geveltechnieken

“De duurzaamheid
van aluminium;

De zekerheid van
Portalume”

“Portalume Systemen fabriceert en monteert 
aluminium kozijnen en vliesgevels. Ons goed 

opgeleide team van enthousiaste mensen beschikt 
over een geavanceerd machinepark. Portalume 

stelt zeer hoge eisen aan alle geleverde producten: 
goede kwaliteit, acceptabele levertijden en –
uiteraard-concurrerende prijzen zijn voor ons 

essentieel. 

De ruimte is flexibel in te delen in 
bedrijfsunits met een eigen balkon of terras.
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Opdrachtgever
Campus Werkspoor, Utrecht

Gedelegeerd ontwikkelaar
Lingotto, Amsterdam

Architect
m.architects, Delft

Architect
Buro Werda, Amsterdam

Adviseur
STEP Engineering, Emmen

Adviseur
M3E Groep, Breda

Adviseur
Huygen Installatie Adviseurs BV, 
Geleen

Adviseur
Studio Line, Bilthoven

Hoofdaannemer
Woody Building Concepts, 
Nieuwkuijk

E-installaties
Bras Elektrotechniek BV, Oss

Leverancier gelamineerd hout
W.u.J. Derix GmbH & Co, 
Liederholthuis

Aluminium kozijnen
Portalume Systemen BV, Kwintsheul

Vloersystemen
Indri vloersystemen bv, Alkmaar

Inrichting buitenterrein
Flora Nova BV, Ophemert

Bouwprogramma
Bedrijfsverzamelgebouw van drie 
verdiepingen

Bouwperiode
September 2020 – juni 2021

Bruto vloeroppervlakte
3.160 m2

Ten behoeve van de waterdichtheid zijn de puien terugliggend 
geplaatst in plaats van voor de constructie langs.

HAZENKOOG 30 • 1822 BT ALKMAAR • 072-5643798
INFO@INDRI.NL • WWW.INDRI.NL

VEELZIJDIG IN 
VLOERSYSTEMEN

WIJ VLOEREN HEEL EUROPA
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Bedrijfspand Hoffmann • Borne

Nieuwbouw Hoffmann Quality  
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Tekst: Astrid Berkhout
Foto’s: ©egbertdeboer.comIB

Tools is esthetisch hoogstandje 
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Droste Bouwgroep begon in 1973 met 
woningbouw in de vrije sector maar heeft 
zich ontwikkeld tot een allround 
aannemingsbedrijf in de woning- en 
utiliteitsbouw dat ook zelf vastgoed 
ontwikkelt. “Veel opdrachten komen voort 
uit goede referenties die we in de loop der 

Hoffmann Quality Tools, onderdeel van de Duitse Hoffmann Group, is leverancier van kwaliteitsgereedschap. 
Het bestaande kantoor in Hengelo was te klein geworden voor de succesvolle onderneming. In de hypermoderne 
nieuwbouw op industrieterrein De Veldkamp in Borne is er weer alle ruimte om te groeien. Dit is mede mogelijk 
gemaakt door Droste Bouwgroep uit Hengelo, die optrad als hoofdaannemer van het project. 

jaren bij diverse mooie projecten hebben 
opgebouwd”, vertelt projectleider Vincent 
Brefeld van Droste Bouwgroep. “In dit 
geval zijn we door BBD Bouwmanagement 
uit Oldenzaal uitgenodigd om een offerte 
en plan van aanpak te maken. Uiteindelijk 
heeft Hoffmann de keuze op ons laten 

De nieuwbouw heeft een 
moderne, industriële uitstraling.

Bedrijfspand Hoffmann • Borne
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Op deze foto zijn de bijzondere 
beweegbare lamellen goed zichtbaar.

‘De keuze is op ons gevallen op basis van 
een goede mix tussen prijs, plan van 

aanpak en presentatie’

vallen op basis van een goede mix tussen 
prijs, plan van aanpak en presentatie.” 

Flexibele, toekomstbestendige opzet
Het nieuwe bedrijfsgebouw omvat 3.005 
m², verdeeld over drie bouwlagen. Op de 
begane grond bevindt zich het Experience 
Center met twee showrooms. “Bezoekers 
kunnen hier o.a. live demonstraties van 
producten bijwonen. De inrichting gebeurt 
dan ook door Hoffman zelf. Op de eerste 
verdieping bevinden zich - naast een 
magazijn van circa 600 m² - 
demonstratie- en trainingsruimten. 
Feitelijk is er één grote ruimte die middels 
een vouwwand flexibel in te delen is. Op 
de tweede verdieping bevindt zich een 
transparante kantooromgeving. In de 
toekomst kan de opslagruimte op de 
eerste verdieping indien nodig eenvoudig 
worden omgezet naar een kantoorruimte, 
daar is in de constructie al rekening mee 
gehouden.”

Beweegbare lamellen
Het pand is opgebouwd uit een 
staalconstructie met een in het werk 
gestorte betonnen vloer en aluminium 
vliesgevels, en prefab kanaalplaatvloeren 
op de eerste en tweede verdieping en 

het dak. “Wat vooral opvalt is het strakke 
ontwerp, het pand heeft een moderne 
industriële uitstraling.” Daarnaast springen 
de beweegbare zonwerende lamellen in 
het oog. “Er zitten lamellen op het hele 
pand, simpelweg noodzaak vanwege het 
vele glas, maar de lamellen aan de zonkant 
bewegen iedere dag letterlijk mee met de 
zon. Het installeren ervan luisterde erg 
nauw qua maatvoering vanwege de lage 
toleranties, een echt precisiewerkje.”

Naast mooi ook duurzaam
Ook duurzaamheid krijgt de aandacht. 
Het gebouw is voorzien van een gasloos 
installatiesysteem: zowel verwarmen als 
koelen geschieden middels aardwarmte. 
Daarnaast liggen er zonnepanelen op het 

dak. “Ook over de gebruikte materialen 
is goed nagedacht. Zo is bewust gekozen 
voor Uzin Utz, die bekend staat als de 
duurzaamste fabrikant van gipsvloeren ter 
wereld.” De nieuwbouw is volgens 
planning opgeleverd. “In dit geval was het 
pand pas wind- en waterdicht als de gevels 
af waren: vanwege het zonweringssysteem 
een hele uitdaging, dus dat was nog even 
spannend!”
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Nieuwenhuijse Arends is een onafhankelijk adviesbureau gevestigd 
in Enschede, specialist in: brandveiligheid; bouwprojectmanagement 

& aanbestedingstrajecten

www.nabr.nl contact@nabr.nl 053-431 30 00

Kostenbesparing door 
gedegen rekenwerk

 

 

Brandveiligheid is bij ieder bedrijfspand een 

aandachtspunt, zo ook bij de nieuwbouw van 

Hoffmann. Nieuwenhuijse Arends Bouw- en 

Risico-management - specialist in 

bouwprojectmanagement en brandveiligheid – voerde 

verschillende berekeningen uit om de risico’s op dit 

gebied zo veel mogelijk te beperken. 

“We zijn begonnen met een brandoverslagberekening”, 

vertelt Eva Herik. Middels deze berekening toonde 

Nieuwenhuijse Arends aan dat de gevelopeningen 

niet brandwerend uitgevoerd hoeven te worden. “De 

hoogte en brandwerendheid van de borstwering 

spelen daarin een belangrijke rol. Het was nog wel 

een uitdaging om te kijken hoe we 

brandvoortplanting via de gevelconstructie konden 

voorkomen, een goede aansluiting van de 

gevelpanelen was in dit opzicht cruciaal. Naast de 

brandoverslagberekening zijn tevens berekeningen 

uitgevoerd ten behoeve van vluchtveiligheid en sterk-

te bij brand. Daarbij is het bestaande ontwerp - waarin 

al een compartimentering was opgesteld - 

geoptimaliseerd.”

Meerwaarde
“Het bijzondere aan dit pand is dat er een drietal 

berekeningen zijn uitgevoerd, allemaal gericht op 

een ander brandveiligheidsaspect. De berekeningen 

hebben aangetoond dat de eisen vanuit Bouwbesluit 

2012 worden behaald zonder dat daarvoor 

aanvullende maatregelen, zoals brandwerende 

beglazing, benodigd zijn. Veiligheid staat natuurlijk 

voorop maar kostentechnisch hebben deze 

berekeningen een grote meerwaarde opgeleverd voor 

het project.” 

Hoffman Quility Tools is gebouwd op 
industrieterrein De Veldkamp in Borne.

Bedrijfspand Hoffmann • Borne
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• OOnnaaffhhaannkkeelliijjkkee  aaddvviisseerriinngg  iinn  pprroocceess––  eenn    
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Van begin tot eind ontzorgd
BBD Bouwmanagement uit Oldenzaal houdt zich bezig met bouwmanagement in de breedste zin van het woord: van 

initiatiefase tot nazorg. Voor de nieuwbouw van Hoffmann fungeerden zij als bouwmanager voor het totale bouwpro-

ces. “Door zo veel mogelijk uit handen te nemen, kan de opdrachtgever focussen op zijn eigen bedrijfsproces”, aldus 

projectmanager Wouter ten Hove. 

“We zijn benaderd door Hoffmann zelf, mede vanwege onze ruime ervaring met internationale projecten, 

waaronder zes tot zeven projecten voor Duitse opdrachtgevers.” BBD ondersteunde het bedrijf bij de keuze van de 

architect en constructeur én in het hele ontwerpproces, van voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp, inclusief het 

aanvragen van de omgevingsvergunning. “Voor de selectie van de aannemer hebben we een aanbesteding uitgezet. 

Ook het contractmanagement hebben we op ons opgenomen, evenals de aansturing van het uitvoeringstraject. Alles 

in nauwe samenspraak met de Hoffmann Group.”

Kwalitatief hoogwaardige materialen
“Het meest bijzonder is toch wel de strakke uitstraling van het pand. Zowel aan de binnenkant als aan de 

buitenkant is gebruik gemaakt van kwalitatief hoogwaardige materialen. Ook opvallend zijn de beweegbare 

zonwerende lamellen, die hier verticaal zijn toegepast in plaats van horizontaal. Het heeft de nodige tijd en 

energie gekost om deze goed te installeren. Dit project is gerealiseerd binnen de bestaande planning en binnen het 

beschikbare budget. Het eindresultaat mag er dan ook zeker zijn.”
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3.000 m2, verdeeld       over drie bouwlagen  

Bedrijfspand Hoffmann • Borne
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3.000 m2, verdeeld       over drie bouwlagen  
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LANDMETEN EN UITZETTEN

Meer weten? 
Vraag een vrijblijvende offerte aan via:

www.landmeetdienst.nl 
of bel 074 - 225 48 48

KENNIS DOOR ERVARING

FLEXIBELE INZET

NIEUWSTE TECHNIEKEN

Scholtensoven 2

762I HA Borne

E info@landmeetdienst.nl

I www.landmeetdienst.nl

Een thuiswedstrijd in maatvoering
De Landmeetdienst, opgericht in 1986, richtte zich oorspronkelijk met name op maatvoering in de wegenbouw. Sinds 

Roel Meems de zaak overnam in 2005, is ook bouwmaatvoering in zowel woning- als utiliteitsbouw een belangrijke 

poot, evenals landmeetkundige werkzaamheden in alle hoedanigheden. Voor het bedrijfspand van Hoffmann 

verrichtte de onderneming de maatvoering voor de ruwbouw. 

“Droste Bouwgroep is al jaren een fijne samenwerkingspartner, dus die wist ons ook nu weer te vinden”, vertelt 

Meems. “De nieuwbouw van Hoffmann bevindt zich recht tegenover ons eigen kantoorpand dus het was voor ons een 

thuiswedstrijd. Het was geen ingewikkeld project, maar dat maakt niet uit, we zijn altijd gedreven om een kwalitatief 

goede maatvoering weg te zetten.”

Geavanceerde apparatuur
“Op basis van de digitale onderlegger van de bouwlocatie en de tekeningen van de architect en de constructeur 

hebben we met behulp van GPS allereerst een grondslag gemaakt en markeringspunten neergezet. Vervolgens zijn 

tachymetrisch het grondwerk, de palen, de fundering en de ankers ingemeten en uitgezet. Daarna heeft de 

aannemer de maatvoering overgenomen. Al met al zijn we van juli 2019 tot oktober 2019 in fases circa tweeënhalve 

dag bezig geweest. Doordat we gebruik maken van de meest geavanceerde apparatuur gaat het allemaal heel snel. 

Het is alweer een hele tijd geleden, maar ik moet zeggen: het is echt een heel mooi gebouw geworden. Het is niet erg 

om daar iedere dag tegenaan te kijken!” 

Bedrijfspand Hoffmann • Borne
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Maatwerk in staal

Wichers Metaal uit Vriezenveen heeft de 

staalconstructie voor het bedrijfspand van Hoffman 

geleverd. Een maatwerk project waarbij de sterke 

punten van de onderneming goed tot zijn recht 

komen. 

“Bij het gebouw van Hoffman zit de complexiteit in de 

combinatie van de staalconstructie met 

degeïntegreerde betonvloeren én de niet eenvoudige 

bouwkundige detaillering van de buitenschil, in zowel 

beplating als vliesgevels”, aldus projectleider Dinand 

Hospers. “Gedurende de engineeringsfase is hier dan 

ook veelvuldig overleg over geweest met de aannemer 

en zijn details uitgewerkt over en weer. Verder is de 

staalconstructie uitgevoerd in een 60 minuten 

brandwerende coating. Daardoor waren in dit geval 

geen brandwerende scheidingswanden of een 

opdeling in compartimenten nodig.”

Produceren
“De kracht van onze onderneming zit in het 

produceren (boren, zagen en togen) van lange 

producten, tot wel 30-35 meter. Daarnaast zijn we in 

prima in staat complexe staalconstructie onderdelen 

in afwijkende vormen te verwerken.”

Betonvloeren
Wichers Metaal heeft ook de montage van de 

staalconstructie en betonvloeren voor hun rekening 

genomen. “Het pand bestaat uit drie bouwlagen en is 

per bouwlaag opgebouwd. Het eindresultaat is een 

prachtig bedrijfspand met een hoogwaardige 

afwerking, zowel van binnen als van buiten. Een 

gewaarde opdracht en wij wensen de Hoffmann 

Group een succesvolle bedrijfsvoering toe vanuit dit 

pand.”

Zelfs het trappenhuis is ronduit indrukwekkend.
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‘De uitdaging lag 
met name in de 
maatvoering’

Catsburg Dak- en gevelbekleding uit Almelo houdt 

zich bezig met het ontwerpen, adviseren, leveren en 

monteren van hoofdzakelijk metalen en aluminium 

gevelbedekkingen. Daarnaast leggen ze 

staalplaatbetonvloeren. “Onze kracht zit met name in 

de complexere werken, zoals de nieuwbouw van 

Hoffmann”, vertelt Willem Catsburg. “We zijn in staat 

aluminium composiet platen in te frezen en om te 

zetten in aparte cassettes voor een unieke 

gevelafwerking.”

“Het pand van Hoffmann hebben we eerste 

dichtgezet met circa 1.250 m2 aan sandwichpanelen 

van 114 mm dik, wat resulteert in een uitzonderlijk 

hoge Rc-waarde van 6 tot 7. Bovenop de 

sandwichpanelen hebben we 1.250 m2 aan speciaal 

vervaardigde metalen cassettes vastgeschroefd.“

Isolatie
“De isolatie is hier in verlijmd. De maatvoering was in 

dit geval het lastigste, door de vaste hoeken zat hier 

geen enkele speling. Een staalconstructie is 

bovendien nooit helemaal recht, dus het was echt 

passen en meten om het goed te krijgen.” In het 

oorspronkelijke ontwerp was sprake van 

sandwichpanelen als gevelbekleding. “Dat kwam 

echter niet goed uit met de detaillering van de gevel, 

vandaar dat we zijn gekomen tot dit alternatief. Het 

eindresultaat mag er zijn.” 

Bedrijfspand Hoffmann • Borne
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Opdrachtgever
Hoffman Quality Tools, Borne

Bouwmanagement
BBD Bouwmanagement BV, 
Oldenzaal

Bouw- en risicomanegement
Nieuwenhuijse Arends, Enschede

Architect
DAD Architectuur, Geesteren

Hoofdaannemer
Droste Bouwgroep, Hengelo

E-installateur
Lammerink Installatiebedrijf BV, 
Ootmarsum

Bouwmaatvoering
De Landmeetdienst, Borne

Staalconstructie
Wichers Metaal, Vriezenveen

Aluminium gevelbedekking
Catsburg dak-en gevelbekleding, 
Almelo

Schilderwerk
De Koning Schilders, Hengelo

Bouwprogramma
Bouwen bedrijfspand t.b.v. 
Hoffmann met experience center en 
logistiek centrum op 
bedrijventerrein Westermaat.

Bruto vloeroppervlakte
3.005 m2 (verdeeld over drie 
bouwlagen)

Er is voor gekozen om de kantooromgeving 
transparant vorm te geven.
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Tekst: Astrid Berkhout
Foto’s: Hercuton / Remco RuimtebouwIB

‘Een vakkundige herhaling
van zetten’ 
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Het ontwerp van het distributiecentrum 
aan de Graanweg (DC Graanweg) - een 
combinatie van zwart en grijs - is 
afkomstig van DENC. “Het pand is 

Bouwcombinatie Hercuton/Remco Ruimtebouw werkt momenteel hard aan realisatie van een distributiecentrum 
aan de Graanweg in Moerdijk. In oktober 2020 werd aan de nabijgelegen Fazantweg al een vergelijkbaar 
distributiecentrum opgeleverd voor dezelfde opdrachtgever: Accres Real Estate B.V. “Dankzij de goede 
samenwerking konden we daarna meteen verder met het volgende project”, aldus Lucas van der Meij, 
Planontwikkelaar bij het Cluster Bedrijfshuisvesting van Janssen de Jong Groep, waar Hercuton en Remco 
Ruimtebouw onder vallen. 

Graanweg • Moerdijk

opgebouwd uit een staalconstructie met 
betonnen onderbouw en betonnen plint”, 
vervolgt Van der Meij. “We bouwen steeds 
vaker hybride gebouwen waarbij we 

verschillende materialen – beton, staal én 
hout – door elkaar gebruiken. Met name 
hout is vanuit het oogpunt van 
duurzaamheid natuurlijk interessant, niet 

Het distributiecentrum krijgt een 
strakke, moderne uitstraling.
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Opdrachtgever
Accres Real Estate B.V., 
Amsterdam

Architect
DENC, Oisterwijk

Adviseurs
Corten Bouwmanagement, 
Schijndel

Hoofdaannemer
Hercuton, Nieuwkuijk

Remco Ruimtebouw, Nieuwkuijk

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

Prefab beton
Preco, Apeldoorn

Betonwerk
Kempenaars, Roosendaal

Vloeren
Van Berlo Bedrijfsvloeren, Veghel

Dakbedekking
Primadak, Oud Gastel

Bouwprogramma 
Distributiehal inclusief kantoor. 

Bouwperiode
Oktober 2020 – september 2021 

Bruto vloeroppervlakte 
Distributiehal 18.300 m2 
(plus mezzaninevloer 1.200 m2), 
kantoor 700 m2. 
Buitenruimte 9.320 m2. 

‘Al met al een 
project volgens het 

boekje’

in het minst omdat je het na twintig, dertig 
jaar makkelijk weer kunt hergebruiken.”  

Circulair bouwen 
Ook bij DC Graanweg is al aan de voorkant 
nagedacht over hergebruik. “Het 
bestaande pand dat op deze locatie stond, 
is helemaal gesloopt. Het afval van 
steenvormig materiaal hebben we 
vervolgens ingezet voor het nieuwe 
distributiecentrum. Circulair bouwen is de 
toekomst. Om die reden nemen wij ook 
als bouwonderneming onze verantwoor-

delijkheid en doen we ons best om voorop 
te lopen. Daarvoor werken we o.a. samen 
met New Horizon Urban Mining. Zij maken 
er hun vak van om bij de ontmanteling 
van gebouwen kwalitatief hoogwaardige 
materialen vrij te maken.” In het kader van 
duurzaam bouwen heeft DC Graanweg een 
BREEAM-NL Very Good ambitie. “In dit licht 
is onder andere gekozen voor triple 
beglazing in de kantoren, duurzame 
installaties en de mogelijkheid om in de 
toekomst het gehele dak van zonne-
panelen te voorzien.
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Graanweg • Moerdijk

Het bestaande pand is gesloopt, waarna een deel 
van het materiaal is hergebruikt voor het nieuwe 
distributiecentrum.

Turn-key oplevering 
De nieuwbouw is gebouwd in een L-vorm. 
“De bedrijfshal heeft een oppervlakte van 
18.300 m² en is boven de docks voorzien 
van een mezzaninevloer van 1.200 m². 
Speciaal voor de smalle gangen stelling 
worden er super vlakke vloeren gelegd. Er 
komen namelijk smalle gangen trucks te 
rijden die probleemloos in de hoogte 

moeten kunnen reiken.” Op de begane 
grond en eerste verdieping komt tevens 
700 m² aan kantoren. Het hele pand is 
verder voorzien van een 
sprinklerinstallatie. DC Graanweg wordt 
in september 2021 turn-key opgeleverd. 
Dat betekent dat ook het buitenterrein van 
9.320 m² onder handen wordt genomen: 
van parkeerplekken en groenvoorziening 

tot hekwerk en toegangscontrole. “Al met 
al een project volgens het boekje. Omdat 
we grotendeels dezelfde uitgangspunten 
hanteren als bij het DC aan de Fazantweg 
en ook met hetzelfde team van 
onderaannemers samenwerken, verloopt 
het tot nu toe allemaal heel soepel.” 
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Van Rennes Elektro-en Installatietechniek B.V. 
Rijksstraatweg 1 | 3286 LS Klaaswaal | T: +31 (0)186 57 24 22 

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

Betrokken Betrouwbaar 
Installeren

Van Rennes Elektro- en Installatietechniek uit 

Klaaswaal houdt zich al sinds 1956 bezig met 

elektrotechnische en werktuigbouwkundige projecten 

in met name de utiliteit en industrie en in mindere 

mate woningbouw. Voor het distributiecentrum aan de 

Graanweg in Moerdijk verzorgen zij alle 

installaties. “Dit is een mooi vervolg op de eerdere 

samenwerking met Hercuton en Accres Real Estate 

bij het distributiecentrum aan de Fazantweg”, vertelt 

Edwin Verschoor. 

Bij de nieuwbouw aan de Graanweg wordt gestreefd 

naar een BREEAM-NL Very Good certificering, daar 

wordt ook bij de installaties rekening mee gehouden. 

“Voor de kantoren is gekozen voor een VRF Systeem. 

Dit bestaat uit één buitendeel en meerdere 

binnendelen waardoor verschillende ruimten kunnen 

worden voorzien van warmte én koeling. Zo wordt 

zorggedragen voor een optimaal binnenklimaat.” 

De bedrijfshal wordt verwarmd met behulp van gas 

heaters.  

Uitgebreide werkvoorbereiding
“We hebben de ervaring vanuit de Fazantweg maar 

uiteindelijk moet je de installaties toch bij ieder 

project opnieuw engineeren. Sowieso besteden wij 

altijd veel aandacht aan de werkvoorbereiding, 

daardoor verloopt de uitvoering des te vloeiender.”

De nieuwbouw omvat zowel een 
distributiehal als kantoren.
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Coldstore • Haarlem

Akor BV bouwt nieuwe 
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Tekst: Rien Tholenaar
Foto’s: Akor BVIB

Coldstore voor MSD 
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Op het bedrijfsterrein van geneesmiddelenproducent MSD uit Haarlem is de capaciteit voor gekoelde opslag van 
vaccins en geneesmiddelen flink uitgebreid. In opdracht van de Ierse hoofdaannemer Sisk bouwde Akor BV een 
Coldstore van 5.000 m2. Deze uitbreiding werd eind 2020 door het bouwbedrijf uit Rijssen opgeleverd.

MSD is met name gespecialiseerd in de 
productie van vaccins en 
geneesmiddelen voor patiënten met 
kanker en Alzheimer. Door de grote 
vraag naar dergelijke medicatie was er 
bij de farmaceut uit Haarlem behoefte 
aan extra ruimte voor gekoelde opslag. 
Akor BV werd hiervoor in de arm 
genomen. Het bouwbedrijf trok bij dit 
project onder meer samen op met 

Coldstore • Haarlem

Voortman Staalbouw. “Dat is onze 
overbuurman in Rijssen en wij werken 
vaker samen”, vertelt projectmanager 
Jannick Koedijk. “Ons bouwbedrijf is 
met name gespecialiseerd in projecten 
voor de retail, farmacie, utiliteitsbouw 
en woningbouw. Het bouwen van de 
Coldstore voor MSD past dus precies in 
ons straatje.” 
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Speciale vloer- en wandafwerking
Waar de collega’s van Voortman 
Staalbouw zich richtten op de 
productie en montage van de 
staalconstructie, concentreerde 
Jannick zich met zijn collega’s van Akor 
op de ruwbouw en afwerking van de 
koelruimte en de kantoorruimten op de 
bovenverdieping. Met name de spiegel-
gladde afwerking van de vloer (vlak-
heidsklasse 1) vroeg de nodige aandacht. 
“Omdat de product- en pallethandling in 
het koelhuis volledig door robots wordt 
gedaan, diende de vloer super egaal 
en glad afgewerkt te zijn. Dat was dus 
een kwestie van met uiterste precisie 
schuren en polijsten. Diezelfde aandacht 
dienden wij ook aan de afwerking van de 
wanden en naden te besteden. Die zijn 
door ons geseald. Naast een constante 
temperatuur van 4 graden Celsius is ook 
de hygiëne bij de opslag van vaccins en 
geneesmiddelen een essentieel punt. Om 
die reden voerde MSD zelf bij de 
oplevering van hun nieuwe Coldstore de 
final clean uit. Daarbij wordt echt niks 
aan het toeval overgelaten.”  

‘Qua brandveiligheid zijn 
de strenge FM 

verzekeringseisen 
aangehouden’

Brandveiligheid 
Een ander belangrijk onderdeel bij dit 
project was brandveiligheid. Daarvoor 
werden de strenge FM verzekeringseisen 
aangehouden. “Dat is volgens 
Amerikaans model en met een hele hoge 
standaard op het gebied van 
brandveiligheid en brandvertraging. Dat 
is strikt doorgevoerd in de afwerking van 
de wanden en plafonds en er zijn ook 
brandvertragende deuren toegepast. Het 
zijn zo allemaal specifieke zaken waar je 
bij de realisatie van dit soort projecten 
rekening mee moet houden. Akor heeft 
zich daar door de jaren heen steeds meer 
in gespecialiseerd”, stelt de 
projectmanager.

De Coldstore heeft een 
oppervlakte van 5.000 m².
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Coldstore • Haarlem

KOEL- EN VRIESHUISBOUW        ISOLATIESYSTEEMBOUW

K.I.M. Nederland B.V.

Tweelingenlaan 144

7324 BP Apeldoorn

T.  +31 (0)55 368 91 91

info@kim-nederland.nl

www.kim-nederland.nl

Bij K.I.M. Nederland pro� teert u van een unieke expertise in de 

koel- en vrieshuisbouw en isolatiesysteembouw. Deze is volledig 

afgestemd op uw logistieke organisatie en de actuele markt-

ontwikkelingen in uw branche. 

Dat zorgt voor een eindproduct dat exact aansluit op uw eisen en 

wensen!

KIM Nederland levert cool vakwerk
 

De afkorting K.I.M. staat voor Koel Isolatie Maatschappij Nederland. Het bedrijf uit Apeldoorn is 

gespecialiseerd in koel-vries isolatie en systeembouw, volledig afgestemd op logistieke afdelingen en

 productiebedrijven. Ook bij de bouw van de nieuwe Coldstore voor geneesmiddelenproducent MSD in 

Haarlem werd gebruikgemaakt van de expertise van KIM Nederland.

“De lat op het gebied van afwerking en brandveiligheid lag hoog bij dit project”, vertelt Elbert-Jan 

Drieënhuizen. Hij is commercieel directeur bij KIM Nederland. Zijn bedrijf nam binnen het bouwteam de 

isolatie van o.a. de enorme koelcel voor haar rekening. De 5.000 m2 koelopslag is door een scheidingswand in 

twee gedeelten verdeeld. 

 

PAROC panelen
“Voor de isolerende afwerking hebben wij PAROC panelen toegepast. Een product uit Finland met een extra 

hoge brandweerstand. Het gaat hier om de geklimatiseerde opslag van zeer kostbare en kwetsbare 

farmaceutische producten. Daar worden dus ook qua isolatie hoge eisen aan gesteld. Het gehele bouwteam 

heeft onder buitengewoon strenge richtlijnen een bijzondere prestatie geleverd. Daar waar hoge eisen 

worden gesteld aan veiligheid, kwaliteit en meedenkend vermogen zijn wij de aangewezen partij.” 
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Voor de isolerende afwerking 
zijn PAROC panelen toegepast.
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SAMEN BOUWEN?
WWW.VSC.NL

Voortman Steel 
Construction: Sterk in 
complexe constructies

 

“Wij zijn veel meer dan een gewoon 

constructiebedrijf”, stelt Olaf Bak. Met ‘wij’ bedoelt de 

salesmanager Voortman Steel Construction uit 

Rijssen. Een bedrijf dat gespecialiseerd is in de 

engineering, productie en montage van complexe 

staalconstructies. “Wij richten ons vooral op grotere 

projecten in de utiliteitsbouw, industrie, distributie en 

opslag.” 

Bij de realisatie van de Coldstore voor 

geneesmiddelenproducent MSD in Haarlem werkte 

Voortman Steel Construction in een opgerichte VOF 

nauw samen met bouwonderneming Akor. “Dat was 

vanaf begin af aan een mooie kruisbestuiving van 

onze expertises. Wij dachten met elkaar mee om in 

alle opzichten aan de zeer hoge eisen van onze 

opdrachtgever te kunnen voldoen.”  

Teamwork 
De uitdaging zat ‘m volgens hem bij dit project niet 

zozeer in de complexiteit van de staalconstructie, 

maar veel meer in de brandvertragende afwerking. 

“We hebben de 540 ton staal voorzien van een 

drie-laags brandvertragende natlakcoating. Met een 

brandvertraging die per ruimte varieert van 60 tot 120 

minuten. Tevens hebben wij de staalplaat 

betonvloeren (Comflor) berekend en gelegd en 

hebben wij met KIM Nederland meegedacht over 

de koeltechnische en brandvertragende gevels. Echt 

teamwork waar onze expertise prima van pas kwam.” 

Coldstore • Haarlem
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Opdrachtgever
Merck Sharp & Dohme (MSD) BV, 
Haarlem

Ontwikkelaar
Merck Sharp & Dohme (MSD) BV, 
Haarlem

Hoofdaannemer
Akor Bouw Rijssen BV, Rijssen

Installateur
Heringa & Wuthrich Installatietechniek, 
Haarlem

Staalwerk
Voortman Steel Group, Rijssen

Koel isolatie en systeembouw
KIM Nederland, Apeldoorn

Bouwprogramma
Bouwen laboratorium / coldstore / 
koelopslag voor vaccinaties / uitbreiden 
vaccingebouw met drie nieuwe 
verpakkingslijnen t.b.v. MSD  

Bouwperiode
November 2019 – februari 2021

Bruto vloeroppervlakte
5.000 m2 

De staalconstructie van het pand is voorzien van 
een drie-laags brandvertragende natlakcoating.
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Tekst: Heidi Peters
Foto’s: Hurks Onderhoud & RetailIB

De voorgevel van de 
winkel bestaat uit 
puntdaken.

Outstanding Lidl in Eersel
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Hurks Onderhoud & Retail uit Eindhoven 
werkt graag samen met LIDL Nederland 
GmbH. “Eersel is ons vierde project voor 
Lidl”, vertelt Ruud Kops, projectleider bij 
Hurks. “Inmiddels zijn we ook gestart met 
de nieuwbouw van Lidl in Oisterwijk en 
binnenkort bij de Lidl te Eindhoven 
Woensel. In Eersel verzorgden we de 

‘Het is de eerste Lidl-supermarkt met  

 BREEAM Outstanding certificering’

De Lidl-bouwbeschrijving waarin alle standaarden voor het bouwen van 
een filiaal staan beschreven, werkt prettig. Maar de nieuwe Lidl-winkel 
in Eersel ging net een stapje verder en werd gebouwd met als doel de 
BREEAM-Outstanding certificering. Volgens Hurks Bouw is de nieuwe winkel 
daarmee, qua huisvesting, de meest duurzame supermarkt van Nederland.

De puntdaken zijn gemaakt 
met ongebruikelijk metselwerk, 
hierdoor past de supermarkt 
goed in het straatbeeld.

Lidl • Eersel

complete bouw inclusief afbouw van de 
verkoopruimte en het terrein, met daarbij 
de parkeerplaats. Zeg maar al het 
bouwkundige en infra technische werk.” 

Manual met alle details
Wie bouwt voor Lidl, kent de Lidl-
bouwbeschrijving waarin alle standaard 

details zijn uitgewerkt. Bijvoorbeeld hoe 
onderdelen er binnen uit moeten zien, 
waar de staalconstructie aan moet 
voldoen, hoe het plafond wordt 
opgebouwd of hoe de gevel eruit moet 
zien. “Dat is de basis en dat werkt 
prettig. Je weet wat je moet maken. Eersel 
is echter heel speciaal. Het is een afwijkend 
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www.schelpbouw.nl

Stevig systeemplafond
 

 

De nieuwe Lidl in Eersel is, in basis, gebouwd 

volgens de strak vastgelegde voorwaarden van de Lidl, 

waaronder de Lidl-huisstijl. Schelp Bouw & Interieur, 

eveneens uit Eersel, was als onderaannemer van Hurks 

Onderhoud & Retail verantwoordelijk voor de levering 

en montage van de metalstudwanden en de plafonds. 

Directeur Joost Schellens: “We hebben in deze 

vestiging 1.500 m² systeemplafond gemonteerd, 

volgens de voorschriften van Lidl. Dit betekent onder 

meer dat er boven het plafond om de 60 centimeter 

bevestigingspunten zijn geplaatst. Dat maakt dat het 

een heel stevig plafond is dat er super strak ligt. In 

samenwerking met Hurks werken we vaker voor Lidl.” 

Ervaring
Schelp Bouw & Interieur BV is een bouw en 

afbouwbedrijf met onder andere veel ervaring in 

systeem- en scheidingswanden, gips- en 

systeemplafonds, geluidsisolatie en –absorptie en 

isolatie. Het bedrijf is behalve in retail, actief in 

onderwijs, zorginstellingen, utiliteitsbouw en andere 

sectoren.
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gebouw ten opzichte van de standaard, 
maar benadert deze wel. Het is de eerste 
Lidl-supermarkt met BREEAM Outstanding 
certificering. Bewuste Bouwers is ook bij de 
bouw betrokken geweest.” 

Logistieke uitdaging
De Lidl ligt midden in het centrum van 
Eersel en aan het perceel grenzen tuinen 
van omwonenden. De combinatie van de 
ligging en bezwaren van omwonenden, 
maakten het logistiek een uitdagende 
operatie. “We hebben veel overlegd en 
afgestemd met de omgeving en dat is goed 
gelukt, we mochten veel lovende kritieken 

ontvangen. Een van de eisen van de 
omgeving was dat er slechts eenmaal per 
dag een vrachtwagen voor bevoorrading 
mag komen. Voor die bevoorrading hebben 
we een inpandige laadkuil gebouwd.”

BREEAM
“Naast de logistiek vergde ook het bouwen 
volgens BREEAM Outstanding aandacht. 
Het gebouw is gasloos en uitgerust met 
432 pv-panelen en een warmtepomp. 
Onder de parkeerplaats ligt een compleet 
infiltratiesysteem voor afvoer van het 
hemelwater. Op de parkeerplaats staat een 
snellaadpaal voor elektrische auto’s. Ook 

aan de flora en fauna is gedacht: op het 
terrein staan bijenhotels, hangen 
vogelhuisjes en zijn egelhotels 
aangebracht. De voorgevel van de winkel 
bestaat uit puntdaken, die puur esthetisch 
en dus loos zijn. Deze zijn gemaakt met 
ongebruikelijk metselwerk. Hierdoor past 
de supermarkt goed in het straatbeeld.”

Op het terrein staan bijenhotels, 
hangen vogelhuisjes en zijn 
egelhotels aangebracht.
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500 m² huisstijl 
per dag

 

TGLS uit Nieuwegein heeft in het nieuwe Lidl-filiaal in 

Eersel het tegelwerk uitgevoerd volgens de 

voorgeschreven huisstijl, die tot in detail is vastgelegd 

in een uitgebreide manual. In totaal verwerkte TGLS 

1.950 m² vloertegels en 260 m² wandtegels. 

“Er is bij Lidl weinig mogelijk qua bewegingsvrijheid 

in keuzes van materialen, maar de manual zorgt er wel 

voor dat de voorgeschreven huisstijl consistent wordt 

uitgedragen”, aldus directeur Patrick de Winter. 

Complexiteit
“Wij kennen het manual inmiddels en voeren dit tot 

in perfectie uit. Althans, dat proberen wij keer op keer. 

Gezien de complexiteit van een Lidl-vloer kiezen 

wij ervoor om ook zelf de ondervloer aan te 

brengen, zodat deze voldoet aan de vlakheidseisen 

die wij aan een vloer stellen. Dit heeft als direct 

en positief gevolg dat wij meer productie kunnen 

maken. Bij een Lidl heb je het dan al snel over 

500 tot 600 m² per dag.” 

Ook het wandtegelwerk
“Ons specialisme is het snel leggen van vloeren, maar 

als we dan toch bezig zijn, zoals bij Lidl, pakken wij 

het wandtegelwerk mee. Hierdoor heeft de aannemer 

te maken met één partij als het gaat om tegelwerk. 

Een goede uitvoering realiseer je nooit alleen, maar 

samen en de kennis en ervaring die met Hurks Bouw 

is opgebouwd, betaalt zich nu uit in een vlotte 

samenwerking in de keten van bouwpartners.”

Als winkelbezoekers over
onze tegelvloeren stappen,
hebben ze haast geen oog
meer voor de schappen. 

TGLS Tegelwijsheid

TGLS regelt en betegelt
Tegelwerk en ondervloeren voor retail, 

food, automotive en utiliteitsbouw. 
Van klein tot groot en van uitdagend 

tot ogenschijnlijk onmogelijk.

WWW.TGLS.NL
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GUTS Installatietechniek levert 
integrale oplossingen op het gebied van 
gebouwgebonden installaties voor retail 
en utiliteit. Onze kracht is een integrale 
visie op het ontwerp, de realisatie en het 
onderhoud van installaties: pragmatisch, 
snel en adequaat.

PASSIE
VOOR

TECHNIEK

WWW.GUTS-INSTALLATIETECHNIEK.COM

Ervaren met 
gestandaardiseerde 
installatieconcepten

De nieuwe Lidl in Eersel is voor GUTS 

Installatietechniek BV uit Boxtel zeker niet de eerste. 

Het bedrijf verzorgde al eerder de E- en W-installaties 

voor zeven andere Lidl-vestigingen. Dit is wel de 

eerste die volgens BREEAM Outstanding is gebouwd. 

“Veel van de standaard richtlijnen en materialen van 

Lidl zijn al gericht op zo klimaatneutraal mogelijk”, 

vertelt projectleider E-installaties Patrick van Gaal. 

“Voor BREEAM moest er vooral extra 

energiebemetering worden aangebracht. Ook het 

lichtplan van Lidl voldoet al aan BREEAM.” 

Ton Peelen is projectleider voor de W-installatie: 

“De Lidl vestigingen zijn uitgerust met 

luchtbehandelingskasten. Hiermee wordt in Eersel in 

zowel de winkelruimte als in de kantine de 

CO₂-waarde gemeten. Afhankelijk van het resultaat 

wordt de ventilatiehoeveelheid gestuurd. Verder is het 

sanitair waterbesparend uitgevoerd en zijn alle 

groepen, zoals de toiletgroep en de bakkerij, uitgerust 

met aparte watermeters zodat het verbruikte water 

per ruimte gemeten wordt. De koeling en warmte 

worden opgewekt met warmtepompen. Lidl heeft het 

systeem aangepast waardoor de installatie 

waterdragend is en er geen koudemiddel in het pand 

meer aanwezig is.” 

Vaste monteursploeg
Lidl koopt zelf al veel materialen in, waaronder de 

verdeel- en luchtbehandelingskasten. Voor GUTS is dit 

niet vreemd. Het installatiebedrijf werkt onder meer 

voor Action, Kruidvat, Zara, Hema en Bijenkorf en is 

daardoor gewend met het bouwen in installatiecon-

cepten waar vooraf al veel bepaald is. Van Gaal: “Voor 

Lidl hebben we inmiddels een vaste monteursploeg. 

Op het terrein plaatsen we materiaalcontainers waarin 

al 99% van het benodigde materiaal zit, inclusief 

prefab producten. Dat werkt efficiënt.”
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Opdrachtgever
Lidl Nederland GmbH

Ontwikkelaar
Lidl Nederland GmbH

Architect
Arc3, Eindhoven

Adviseur
Van der Weide Van Bragt BV, 
Eindhoven

Hoofdaannemer
Hurks Onderhoud en Retail BV, 
Eindhoven

Installateur
Guts installatietechniek BV, Boxtel

Metalstudwanden en plafonds
Schelp Bouw & Interieur, Eersel

Tegelwerk
TGLS, Nieuwegein

Bouwprogramma
Nieuwbouw Lidl

Bouwperiode
Juli 2020 – januari 2021

Bruto vloeroppervlakte
2.178 m2

‘We hebben veel 
overlegd en 

afgestemd met de 
omgeving en dat 

is goed gelukt, we 
mochten veel 

lovende kritieken 
ontvangen’

De combinatie van de ligging en 
bezwaren van omwonenden, maakten 
het logistiek een uitdagende operatie.

Industriebouw • april 2021 • 109

https://www.lidl.nl
https://www.lidl.nl
http://arc3.nl
https://www.sksgroup.nl
https://www.hurks.nl
https://www.guts-installatietechniek.com
https://www.schelpbouw.nl
https://tgls.nl


Sint Annastraat • Sluis

Bankgebouw wordt 
luxe appartementencomplex 
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Tekst: Rien Tholenaar
Foto’s: H4A Bouw BVIB

Het statige witte gebouw 
biedt plaats aan acht 
appartementen en acht 
penthouses.
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H4A Bouw BV richt zich vanuit meerdere 
disciplines op projecten in de industrie-.
woning- en utiliteitsbouw. “Ons 
hoofdkantoor staat in Sluiskil en daarnaast 
hebben wij een vestiging in Goes. Naast 
bouwen zijn wij ook gespecialiseerd in 
infra, groen en transport. Verder hebben 
wij een afdeling windenergie. Die spitst 
zich toe op de infra en funderingen voor 
windmolens. Duurzame innovaties 
hebben dus onze nadrukkelijke aandacht. 
Zo onderzoekt H4A met een aantal 

‘De uitdaging zit vooral in het feit dat   

 de oorspronkelijke betonconstructie wordt benut’

In de zomer van 2020 startte het bouwteam onder leiding van hoofdaannemer H4A Bouw BV met het volledig 
strippen van het voormalig kantoor van de Rabobank in Sluis. Het bruisende dorp in Zeeuws-Vlaanderen krijgt er 
met Sint Annastraat 10 een modern en luxe appartementencomplex bij. Het statige witte gebouw biedt plaats aan 
acht appartementen en acht penthouses. “De ruimten op de begane grond zijn nog nader in te vullen”, vertelt Peter 
van den Berge. Hij is als bedrijfsleider namens de bouwonderneming uit Goes nauw bij dit project betrokken.

De constructie is op bepaalde 
plaatsen verstevigd met 
zogenoemde lijmwapening.

Sint Annastraat • Sluis

partners of en hoe we over kunnen 
stappen op waterstof als energiebron. 
Duurzaamheid is iets wat onze directeur 
Eric de Ruijsscher hoog in het vaandel heeft 
staan. Hij is voorzitter van de Zeeuwse 
afdeling van VNO-NCW en een bekende 
naam in de bouwwereld.” 

Doordachte draagconstructie
De kernkwaliteiten en brede expertise van 
H4A Bouw komen ook bij de realisatie van 
het appartementencomplex in Sluis 
volledig tot hun recht. Met het ontwerp 
van VG Architecten uit Sas van Gent als 
blauwdruk is de Zeeuwse aannemer 
gestart met het strippen van het oude 
bankgebouw en het creëren van een 
nieuwe woonbestemming. “De uitdaging 
in dit project zit vooral in het feit dat we de 
oorspronkelijke betonconstructie benutten. 
Hier en daar hebben wij de constructie met 
zogenoemde lijmwapening verstevigd. Om 
de constructie niet onnodig zwaar te 
belasten, zijn alle balkons extra slank 
uitgevoerd in micro beton.”

Prachtige woonlocatie
Bij de oplevering eind dit jaar zal 
appartementencomplex Sint Annastraat 10 
zich met name onderscheiden door de 
statige en vriendelijke uitstraling. De 
strakke witte gevels met naturel houten 
elementen en het markante zinken dak 
springen direct in het oog. De luxe 
appartementen variëren in woon-
oppervlak van 85 tot 225 m². Zonne-
panelen op het dak voorzien voor een 
gedeelte in het stroomverbruik van de 
toekomstige bewoners. “Onze 
opdrachtgever SA Invest en De Dobbelaere 
makelaars uit Oostburg verdienen alle 
credits voor dit prachtige gebouw.”
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Goes   |   Ossendrecht   |  Rucphen  |  Terneuzen
 

Elektra 21: Specialist 
in elektrotechnische 

installaties 
 

Als onderdeel van Groep 21 is Elektra 21 

gespecialiseerd in het ontwerpen, creëren, uitvoeren 

en onderhouden van elektrotechnische installaties in 

de woning- en utiliteitsbouw. Het bedrijf met 

vestigingen in Terneuzen, Rucphen, Goes en 

Ossendrecht verzorgde in appartementencomplex Sint 

Annastraat 10 in Sluis de elektrische installatie, het 

datanetwerk, de brandmeldinstallatie en alle 

verlichting in de algemene ruimten.

Bij luxe en comfortabel wonen hoort een 

elektrotechnische installatie die daarin voorziet. Bij 

Elektra 21 weten ze precies wat dat inhoudt. “Vandaar 

dat het fijn was dat wij al in een vroegtijdig stadium 

mee konden denken over het installatiewerk”, vertelt 

projectleider Marcel Hoefkens. De hoge eisen die aan 

het installatiewerk werden gesteld in combinatie met 

het feit dat dit binnen een bestaande bouwconstructie 

gerealiseerd diende te worden, was volgens Hoefkens 

een mooie uitdaging. 

Bestaande situatie
“Normaal werken wij vanuit een volledig nieuwe 

situatie. Dan liggen alle loze leidingen al helemaal op 

z’n plaats. Nu moesten wij in een bestaande situatie 

met de aannemer (H4A Bouw) creatief zijn om alles 

zorgvuldig te installeren en strak af te werken. Ik durf 

te stellen dat wij daar met elkaar prima in geslaagd 

zijn.” 
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Comfort, vanzelfsprekend

Terneuzen - Goes - Zelzate www.zvu.nl

 VERWARMING
 LUCHTBEHANDELING

 AIRCONDITIONING
 LOODGIETERSWERK
 SANITAIR

ZVU BV verzorgt installatiewerk van hoge kwaliteit 
Bij de Zeeuwse Verwarming Unie (ZVU) vinden ze dat comfort voor de klant vanzelfsprekend moet zijn. De 

totaalinstallateur voor gas en water voegt de daad bij het woord. “Vanuit onze vestigingen in Terneuzen en Goes 

verzorgen wij een compleet pakket voor zowel particuliere als zakelijke opdrachtgevers. De hoge eisen waaraan het 

installatiewerk voor de luxe appartementen en penthouses van Sint Annastraat 10 in Sluis moet voldoen was dus 

voor ons een mooie uitdaging”, vertelt adjunct directeur Pim Schelleman.  

ZVU werkt volgens Schelleman veelal aan grotere projecten in de appartementenbouw, utiliteitsbouw, scholen, 

zorginstellingen en industrie. “Bij dit project in Sluis zat de uitdaging met name in het feit dat we een compleet 

nieuwe installatie in een bestaande betonconstructie aan moesten brengen.” 

Omtoveren
“Een voormalig bankgebouw omtoveren in een luxe appartementencomplex vraagt veel creativiteit en een 

oplossingsgerichte instelling van het bouwteam. Denk bijvoorbeeld alleen nog maar aan het realiseren van de 

sparingen en doorvoeren voor al het kabel- en leidingwerk. Wij hadden in H4A Bouw gelukkig een prima partner.” 

ZVU verzorgde in het appartementencomplex in Sluis de volledige installatie op het gebied van verwarming, 

ventilatie en koeling. 

De oorspronkelijke betonconstructie vormt de 
basis van het nieuwe appartementencomplex.
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Alsan Valcke            |     Industrielaan 1, 9900 Eeklo
Alsan Blanco               |   Kwatrechtsteenweg 113, 9230 Weeeren
Alsan Smeulders      |   Brasschaatsteenweg 268, 2920 Kalmthout

alsan.be       |  crissnarubineeerie.com 

“

Alsan Valcke staat garant voor mooi sanitair  
In de toonzalen van Alsan vind je een uitgebreid assortiment sanitair van hoge kwaliteit. Bij het filiaal in Eeklo 

konden de kopers van een luxe appartement of penthouse aan de Sint Annastraat 10 in Sluis hun keuze maken. 

“Er waren voor dit project pakketten binnen een bepaald budget vastgesteld. Maar uiteraard kan daar van worden 

afgeweken. In dat geval leveren wij het sanitair naar keuze tegen een meerprijs. Het draait er bij onze groothandel 

om dat de klant 100% tevreden is”, vertelt vertegenwoordiger Thierry Loete.  

De Belgische groothandel richt zich op Bathing, Cooking en Energy. Dus feitelijk het hele arsenaal aan 

voorzieningen waarmee je comfort creëert in badkamers, toiletten, keukens en andere verblijfsruimten. “Wij 

leveren onze spullen voornamelijk voor wat wij noemen residentiële projecten, zoals hotels, vakantieparken en 

appartementencomplexen. Maar ook particulieren kunnen in onze toonzalen in Eeklo, Wetteren, Kalmthout en 

Bilzen terecht voor mooi sanitair en keukens.” 

Duurzaam comfort
“Wij leveren echter altijd rechtstreeks aan professionals, zoals aannemers of installatiebedrijven. Zij zorgen ervoor 

dat de spullen die de klant bij ons heeft uitgekozen vakkundig gemonteerd worden. Het borgen van duurzaam 

comfort vinden wij als leverancier belangrijk.” 
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Om de constructie niet onnodig zwaar te belasten, zijn 
alle balkons extra slank uitgevoerd in micro beton.
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Opdrachtgever
SA Invest, Ede

Opdrachtgever
De Dobbelaere, Oostburg

Architect
VG Architecten, Sas van Gent

Hoofdaannemer
H4A Bouw, Sas van Gent

Installateur
Zeeuwse Verwarming Unie (ZVU), 
Terneuzen & Goes

E-installateur
Elektra 21, Terneuzen

Sanitair
Alsan Valcke, Eeklo (B)

Bouwprogramma
Verbouwen voormalig bankgebouw, 
tot appartementencomplex met 8 
appartementen / 8 two-floor 
penthouses / commerciële ruimte(s)

Bouwperiode
Zomer 2020 – april 2021

Bruto vloeroppervlakte
3.200 m2
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Tekst: Frank Thooft
Foto’s: Breda BouwIB

Dongemond College:
niet zomaar een schoolgebouw
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“De begane grond ligt grotendeels 
anderhalve meter boven het maaiveld, én 
deels op het maaiveld. Dat was al een 
uitdaging. Bovendien moest er een kelder 
onder de begane grond uitgegraven 
worden, waarbij je het opkomende 
grondwater in de gaten moest houden. 
Maar we hebben het geklaard.” 

Corona-proof bouwen
Van Dorst moest met zijn mensen wel de 
planning iets aanpassen om de 
corona-eisen, die halverwege vorig jaar 
van kracht werden, het hoofd te kunnen 
bieden. “Door nu meer voorwerk te doen 
tijdens de ruwbouwfase, zoals kabelgoten 
ophangen, luchtkanalen monteren, 
infrezen leidingwerk, konden we de 
aantallen mensen tijdens de afbouw
 beperken zodat we op een ‘corona-

Ooit stond er een sporthal, maar sinds deze afgebroken was, lag er al 
jaren een braakliggend terrein. Totdat Breda Bouw begin vorig jaar begon 
met de realisatie van het nieuwe Brugklasgebouw voor het Dongemond 
College. “En dat is zeker niet zomaar een schoolgebouw”, zegt Gian van 
Dorst, projectleider bij Breda Bouw.

Dongemond College • Raamsdonkveer

verantwoorde’ manier ons werk konden 
doen. We hebben uiteindelijk nauwelijks 
vertraging gehad, hooguit een week of 
drie.”

BENG gebouw
Het Dongemond College is een BENG 
gebouw. De buitenschil heeft een hoge 
RC-waarde. Die is 6 ½ voor de vloeren, 7 ½ 
voor de gevel en zelfs 8 voor het dak. Op 
het dak zijn zonnepanelen gelegd: het 
gebouw is volledig van het gas los-
gekoppeld. ”Klaar voor de toekomst dus”, 
aldus Van Dorst. Bijzonder is het 
opvallende bordes waarvoor 160 prefab 
betonnen elementen zijn gelegd. “Daar 
hebben we drie weken aan gewerkt.” Ook 
beeldbepalend zijn de stalen kolommen, 
HEB 300, die in de Dongemond-rode kleur 
de gevel sieren. De aluminium zonwerende 

lamellen zijn eveneens in de typische 
Dongemondkleuren gespoten en geven 
de school een speels karakter. Diezelfde 
kleurstelling zie je terug in het gebouw 
zelf, waar de stoelen in de collegezaal 
hetzelfde kleurenpalet hebben gekregen en 
vervolgens in een opvallend patroon zijn 
gerangschikt.”

Duurzaamheid en hergebruik
Voor de collegezaal zijn voor de wanden 
en de plafonds bewust hout gebruikt, en 
voor de vloer parket, zodat de zaal rust 
uitstraalt en een natuurlijke geluiddemping 
heeft. “Het gebruikte hout was bamboe. 
Ook dat geeft aan dat de school erg gesteld 
is op duurzaamheid en hergebruik.” In 
plaats van klassieke klaslokalen zijn er 
leerpleinen gerealiseerd in het 
schoolgebouw. Het gebouw bereidt met 
deze nieuwe aanpak leerlingen nog beter 
voor op vervolgonderwijs, zo is de 
verwachting. De school wordt 
waarschijnlijk na de meivakantie in gebruik 
genomen. Dan kunnen de noodlokalen, 
die al sinds 2004 een tijdelijke oplossing 
waren, eindelijk worden verlaten.

De begane grond ligt grotendeels anderhalve meter 
boven het maaiveld, én deels op het maaiveld.
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De aluminium zonwerende lamellen zijn 
eveneens in de typische Dongemondkleuren 
gespoten en geven de school een speels karakter.

Industriebouw • april 2021 • 121



Dongemond College • Raamsdonkveer

Aandacht voor duurzaamheid
en hergebruik
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Breed betonnen bordes 
als blikvanger

 

 

Op het braakliggende terrein waar nu het nieuwe 

Dongemond College in Raamsdonkveer staat, heeft 

JVD Bestratingen het complete voorbereidende 

grondwerk verzorgd. Daarnaast heeft het bedrijf ook 

een opvallend breed betonnen bordes aangelegd, wat 

een echte blikvanger van de school is geworden. 

Eigenaar Jeroen van Dongen: “Met het voorbereidende 

grondwerk begonnen we vorig jaar in maart. We 

hebben dit jaar de laatste hand eraan gelegd. Het 

straatwerk beslaat zo’n 350 m². We hebben de 

complete riolering aangelegd, in totaal zo’n 600 meter. 

De kelder moest ook helemaal worden uitgegraven. 

Het mooiste onderdeel van deze opdracht was het 

brede betonnen bordes dat we samen met de 

aannemer hebben gelegd. Dat is echt een blikvanger. 

De betonnen balken die het bordes vormen, zijn 

allemaal gekit.” 

JVD Bestratingen uit Made is opgericht in 2010 en 

heeft in die tien jaar een ruim portfolio opgebouwd in 

straatwerk, sloopwerk en grondwerk. 
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Dongemond College • Raamsdonkveer

‘Het was een mooie 
klus’

 

 

Deo Hoekstra kijkt tevreden terug op de opdracht die 

hij eind vorig jaar van Breda Bouw kreeg. Eind februari 

rondde hij de opdracht met succes af. Deo voorzag 

met zijn bedrijf Hoekstra Schilders het Dongemond 

College in Raamsdonkveer van het complete 

schilderwerk binnen, en plaatste eveneens 

brandwerend glas. Bijzonder element was de 

beschermende kunststof gevelbeplating tot 1.30 

meter hoogte.  

Met name de beglazing binnenin was een grote klus, 

vertelt Hoekstra. “Het ging om alle beglazing tussen 

de lokalen en de gangen, maar ook tussen de lokalen 

onderling. Het gehele verfwerk binnen hebben we ook 

uitgevoerd, volgens het verfplan dat de architect had 

aangeleverd.” Deo Hoekstra werkt vaker voor Breda 

Bouw, zoals bij Jeugdland. “Ook een mooi project.” 

Familietraditie
Deo begon zijn bedrijf 27 jaar geleden samen met zijn 

broer en zette daarmee als derde generatie de 

familietraditie in het Brabantse Dongen voort. Naast 

schilderwerk verzorgt Hoekstra Schilders ook 

beglazing, wand- en vloerafwerking en onderhoud.

Industrieel spuitwerk, zakelijk en particulier

Schilderwerk
Wandafwerking - Beglazing

Vloerafwerking
Kleuradviezen

Het schoolgebouw wordt naar verwachting 
na de meivakantie in gebruik genomen.
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Oosterhoutseweg 131A | 4847 DB Teteringen
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B reda
ouw
B

Breda Bouw bv
Oosterhoutseweg 131 A
4847 DB Teteringen
T 076 - 581 03 54
info@bredabouw.nl
www.bredabouw.nl

BTW nr:NL004508415B01
KVK nr: 20037000

IBAN: NL79INGB 0656562110
G-rek: NL11INGB0996074392

 Meer dan 4
0 jaar

Betrokken B
ouwers!!

UTILITEIT & INDUSTRIE WONINGBOUW ONDERHOUD & SERVICE

Opdrachtgever
SKVOB, Breda

Architect
Marquart Architecten, Raamsdonkveer

Hoofdaannemer
Breda Bouw, Teteringen

W-installateur
KIN Installatietechniek, Rijen

Voorbereidende grondwerk
JVD Bestratingen, Made

Schilderwerk
Hoekstra Schilders, Dongen

Bouwprogramma
Dongemond College

Bouwperiode
Maart 2020 – mei 2021

Bruto vloeroppervlakte
2.200 m2

Binnenin het gebouw is gebruik gemaakt van hout.
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Kalorama • Beek

Een mooi totaaloverzicht 
van het project.

Bouwen op
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Tekst: Mark Minnema
Foto’s: Van Rennes BouwIB

een berg
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Opdrachtgever is zorgorganisatie 
Kalorama, dat met dit project bestaande 
bebouwing op deze plek vervangt. In 
meerdere fases worden vijf gebouwen van 
twee lagen en één van drie lagen 
gerealiseerd. Van Rennes Bouw uit 
Wageningen bouwt momenteel de eerste 
fase van twee gebouwen. De oplevering 
staat in april gepland.

Speciale aanpassingen
De toekomstige bewoners zijn doof, blind 
of doofblind. Hier wonen ze in 
woongroepen van acht personen waar ze 
een eigen kamer hebben met sanitaire 
voorzieningen en daarnaast een 
gezamenlijke woonkamer en keuken. 
Speciale aanpassingen maken de 
gebouwen geschikt voor de doelgroep, 
vertelt John Langelaar, projectleider bij Van 
Rennes Bouw. Zo worden met 
contrasterende kleuren accenten 
aangebracht die door slechtzienden 

‘Op een plek als deze, een behoorlijk steile helling, is  

 hemelwater echt iets om rekening mee te houden’

Van Rennes Bouw realiseert op de glooiingen langs de Waal in Beek, 
gemeente Berg en Dal, een woonzorgcentrum voor doven en blinden. 
Bouwen op een berg, dat is een logistieke uitdaging.

Kalorama • Beek

waarneembaar zijn. Denk aan een donkere 
baan langs de rand van een vloer. Waar die 
baan ophoudt is een deur, die bijvoorbeeld 
ook een zwarte handgreep heeft.   

Inpassing in de omgeving
Er is werk gemaakt van de inpassing in de 
bosrijke omgeving. “De muren die naar 
buiten gericht zijn, hebben een 
groenbruine steen en bronskleurig 
aluminium kozijnen, kleuren die opgaan in 
de natuurlijke omgeving. Alle muren die 
naar het binnenterrein zijn gericht, hebben 
een gelige steen met nuance.” Een van 
de daken krijgt zonnepanelen, het andere 
wordt voorzien van een sedum-dak dat 
uitstekend isoleert. Sowieso is het project 
gasloos en heeft het hoge isolatiewaarden. 
In een latere fase van het project zal onder 
het parkeerterrein een waterbuffer worden 
aangelegd om hemelwater op te vangen. 
Op een plek als deze, een behoorlijk steile 
helling, is hemelwater echt iets om 

rekening mee te houden. Als het stevig 
regent komt het met bakken de heuvel 
af. Tijdens de buien van afgelopen najaar 
ervoeren ze het aan den lijve, vertelt 
Langelaar. De bouwput liep al snel vol.

Best een uitdaging
Daarbij komt dat bouwen op een helling 
een logistieke uitdaging is. “Het is 
behoorlijk steil met een stijgings-
percentage van 6 à 7 procent. Dat maakt 
de bereikbaarheid niet makkelijk, om het 
zachtjes uit te drukken.” Lossen moet 
bijvoorbeeld onder een helling. En om in 
de bouwput te komen, moesten ze zelf een 
helling bouwen. “Maar ook die is dermate 
steil dat je er niet met het grootste en 
zwaarste materieel in kunt. Toch moet een 
relatief grote kraan de put in. Ook die moet 
eerst een helling op van zo’n 7 procent, 
dan achteruit een helling af om naast de 
bouwput te komen. En dan nog een helling 
af de bouwput in. Best een uitdaging.”

Een van de daken krijgt zonnepanelen, 
het andere wordt voorzien van een 
sedum-dak dat uitstekend isoleert.
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Opdrachtgever
Kalorama, Beek

Architect
VNL architecten, Grou

Hoofdaannemer
Van Rennes Bouw, Wageningen

Betonnen fundering 
Aannemersbedrijf Hoes, Horssen

Staalwerk
Rikken Metaal, Dodewaard

Installateur
Megens Installatie, Druten

Bouwprogramma
Woonzorgcentrum voor doven en 
blinden

Bouwperiode
Zomer 2020 – april 2021

Bruto vloeroppervlakte
16.642 m2

Dankzij speciale aanpassingen zijn de 
gebouwen geschikt voor de doelgroep.
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Er is werk gemaakt van de inpassing 
in de bosrijke omgeving.

Kalorama • Beek
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Korte lijnen en een 
pragmatische aanpak

 

Aannemersbedrijf Hoes uit Horssen maakte de 

betonnen fundering voor de nieuwbouw van

 Kalorama. Betonwerk is een van de pijlers van Hoes: 

kelders, funderingen, vloeren. Ze nemen 

hoofdaannemers het betonwerk uit handen.

Daarnaast is Aannemersbedrijf Hoes zeer actief in de 

utiliteitsbouw en agrarische bouw. In de 

agrarische sector ligt de oorsprong van het bedrijf 

dat in 1928 werd opgericht door Gerardus Hoes. Nog 

steeds bouwen ze veel stallen voor koeien, varkens en 

kippen. Heel veel opdrachten komen momenteel ook 

voort uit de bouw van distributiecentra, waarvoor ze 

het betonwerk doen. 

De klant centraal
Hoes, dat een tweede vestiging heeft in Zwolle, 

bestrijkt het hele land. De opdrachtgever staat in hun 

aanpak centraal. De klant ontzorgen is een belangrijk 

uitgangspunt en betrouwbaarheid staat hoog in het 

vaandel. Net als het leveren van kwaliteit, van het 

eerste initiatief tot en met de oplevering. Innovatie 

en duurzaamheid zijn andere pijlers van Hoes, dat 

voor zijn projecten actief samenwerkt met architecten, 

organisatieadviseurs, constructeurs, overheden en een 

geselecteerd netwerk van onderaannemers. 

Daarbij houden ze van korte lijnen en een 

pragmatische aanpak. 

Familiebedrijf
Nog altijd is Hoes een echt familiebedrijf. De derde 

generatie staat nu aan het roer en de vierde generatie 

doet inmiddels zijn intrede in het bedrijf. 

BETONBOUW

Molenweg 21 | 6631 KJ Horssen | T: (0487) 54 12 23

Aannemersbedrijf Hoes staat bekend 
om betrouwbaarheid en kwaliteit van het 
eerste initiatief tot en met de oplevering. 
De opdrachtgever staat hierbij centraal.

Als breed inzetbaar aannemersbedrijf 
zijn wij sinds 1928 actief in de 
bouwwereld. Of het nu gaat om 
utiliteitsbouw, betonbouw, verbouw of 
onderhoud: u kunt rekenen op 
vakmanschap en betrokkenheid van 
onze medewerkers.
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Matensestraat 56
6669 CJ Dodewaard
Tel. 0488-412771
Mobiel 06-54361036
E-mail: info@rikkenmetaal.nl
Website: www.rikkenmetaal.nl

Probleemoplossers in 
metaal

Bij Rikken Metaal noemen ze zich 

‘probleemoplossers in de metaal’. “Wij doen de dingen 

die anderen te lastig vinden”, vertelt Theo Rikken, die 

zijn bedrijf in 1995 oprichtte. “En daarvoor een 

simpele oplossing bedenken, daar zijn wij sterk in.” 

Voor Kalorama doen ze al het staalwerk. De stalen 

liggers in het gebouw en de noodtrappen. Maar ook 

de stalen loopbrug op 3 tot 3,5 meter hoogte die 

drie gebouwen zal verbinden. “Dat is het kunststukje”, 

zegt Rikken. “Omdat het een doofblinden-instituut 

is, mogen er geen scherpe hoeken en dergelijke zijn. 

Vandaar de rondingen die erin gewalst zijn. Bovendien 

moesten de berekeningen tot op de halve centimeter 

kloppen. Alles is verzinkt en gepoedercoat, je kunt het 

niet ter plekke even aanpassen.”

Tekenen in 3D
Rikken Metaal maakt van alles uit staal: trappen, 

stalen deuren en kozijnen, lateien, hekwerk. Ze 

bedenken en ontwerpen het ook, en tekenen het met 

Tekla in 3D. “Zo kunnen we aparte dingen maken. We 

doen niet zoveel standaard klussen. Vaak is het iets 

waarmee de klant niet goed raad weet. Voor ons is dat 

juist een uitdaging.”

Groot netwerk
Met vier man zijn ze een klein bedrijfje, maar met een 

groot netwerk. Zo kunnen ze veel aan, en werken ze 

door het hele land. “We ontzorgen de klant van A tot Z. 

Wij verzinnen het en regelen alles eromheen. De klant 

heeft er geen omkijken naar.” 

Voor een vrijblijvende offerte: 

0488-412771 of info@rikkenmetaal.nl. 

Kalorama • Beek
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Een stalen loopbrug op 3 tot 3,5 meter 
hoogte verbindt drie gebouwen.

Industriebouw • april 2021 • 133



Hotel Moxy • Utrecht

De Vries en Verburg bouwt 
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Tekst: Rien Tholenaar
Foto’s: ©egbertdeboer.comIB

hotel met karakter 

Het oorspronkelijke ontwerp 
van JHK Architecten.
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Zichtbaarheid en herkenbaarheid waren bij 
de keuze van de locatie en het ontwerp van 
het nieuwe hotel belangrijke 
uitgangspunten. Het Moxy Hotel nabij het 
nieuwe station Vaartsche Rijn in Utrecht 
is een label van Mariott International. 
Het nieuwe hotel heeft 172 kamers. “De 
transparante plint zorgt voor een lichte en 
vriendelijke entree. Op de begane grond 
bevinden zich onder meer de receptie, 
lounge, lobby en fitnessruimte. Het 

 locatie van het hotel belangrijke uitgangspunten

In opdracht van Vastint Hospitality en naar ontwerp van JHK Architecten 
bouwde De Vries en Verburg Bouw BV het nieuwe boetiekhotel Moxy in 
Utrecht. “Als hoofdaannemer speelden wij bij dit project vooral ook een 
coördinerende rol binnen een team met bouwpartners die door onze 
opdrachtgevers zelf geselecteerd waren. Dat verliep voortreffelijk”, stelt 
projectleider Jaap Stam.

 Zichtbaarheid en herkenbaarheid waren bij de keuze van de  

En het werkelijke gebouw!

Hotel Moxy • Utrecht

gebouw voldoet aan de hoge eisen die 
Mariott aan haar hotels stelt. Dat overstijgt 
de eisen die zijn vastgelegd in het 
Nederlands Bouwbesluit.” 

Bijzondere bouwmethodiek 
De Vries en Verburg Bouw is 
gespecialiseerd in woning- en 
utiliteitsbouw. Het aannemingsbedrijf uit 
Stolwijk richt zich voornamelijk op 
nieuwbouw-, verbouw- en 
renovatieprojecten in het Randstedelijk 
gebied. De bouw van een nieuw hotel in 
Utrecht was een mooie opdracht voor Jaap 
Stam en zijn collega’s. “Het zogenoemde 
boetiekhotel heeft een uitzonderlijke 
constructie en bouwmethodiek. De kamers 
zijn als houten elementen aangeleverd 
en in het werk gestapeld op de betonnen 
onderconstructie. Deze methodiek zorgde 

Industriebouw • april 2021 • 136

https://www.jhk.nl
https://www.devriesverburg.nl


‘Alle faciliteiten van het gebouw zijn onopvallend weggewerkt of 
vormen een subtiel onderdeel binnen het totale ontwerp’

voor een korte bouwperiode en beperkte 
overlast voor de omwonenden tijdens de 
bouw”, vertelt de projectleider. Alle 
faciliteiten van het gebouw, zoals 
fietsenstalling, technische ruimtes, 
installaties en afvalopslag zijn onopvallend 
weggewerkt of vormen een subtiel 
onderdeel binnen het totale ontwerp. 
 
Dynamische uitstraling
Bijzonder zijn de golvende gevelpanelen. 
Het geeft het gebouw een even elegante 

als eigenzinnige uitstraling. Door de 
lichtinval lijkt het net alsof het gebouw 
continu in beweging is. De diepliggende 
grote ramen in aluminium kaders sluiten 
mooi aan op de esthetische waarden die 
door de architect aan het hotel zijn 
toegekend. “In het kader van de 
brandveiligheid zijn de prefab houten 
elementen waarmee de verdiepingen zijn 
opgebouwd en ingedeeld afgewerkt met 
brandvertragend fermacell gips. Alleen 
de begane grond en schacht zijn in beton 

uitgevoerd. Wij zijn oktober 2019 met de 
voorbereidingen voor de bouw begonnen 
en ondanks alle coronaperikelen heeft 
de realisatie geen vertraging opgeleverd. 
Mede door een strakke planning en de 
gekozen bouwmethodiek is het Moxy Hotel 
in Utrecht eind maart opgeleverd.”

Het nieuwe hotel heeft 172 kamers.
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Hotel Moxy • Utrecht

ONTWIKKELEN

BOUWEN

SERVICE EN 
ONDERHOUD

www.devriesverburg.nl

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

Bijzonder zijn de golvende gevelpanelen, 
die geven het gebouw een elegante en 
eigenzinnige uitstraling.
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‘Wij leveren 100% 
maatwerk voor elk 

project’

Het bedrijf JVA Stolwijk BV realiseert projecten op het 

gebied van onder meer grondwerk, rioleringswerk, 

straatwerk, beschoeiingen, damwanden en 

groenvoorziening. “Bij het nieuwe Moxy Hotel in 

Utrecht verzorgden wij het complete buitenpakket”, 

vertelt werkvoorbereider Erik-Jan van Dam.

Met het buitenpakket bedoelt Van Dam de aanleg van 

zowel onder- als bovengrondse voorzieningen, zoals 

riolering, bestrating van de terrassen en 

looppaden, aanplanten van boompjes en struiken en 

het plaatsen van betonnen bloembakken bij de entree 

van het hotel. 

Betonnen keerwand
“Daarnaast hebben wij ook een 

betonnen keerwand op maat gemaakt en geplaatst 

langs de loopzone aan de Vaartsche Rijn. De 

toegepaste materialen voor de afwerking van de 

bestrating en de groenvoorziening pasten perfect bij 

de uitstraling van het elegante hotel en het gebied 

eromheen.”

SAMEN MAKEN WE 
SPRAAKMAKENDE 
GEVELS

IJzersterk in 
spraakmakende gevels

Het bedrijf Metadecor uit Kampen biedt 100% 

maatwerk op het gebied van spraakmakende en 

duurzame metalen gevels. “De gevelbekleding van het 

nieuwe Moxy Hotel in Utrecht is een mooi 

visitekaartje voor ons bedrijf”, zegt 

marketingcommunicatie medewerker Ilona van Veen.

Metadecor heeft een aluminium gevel geleverd met 

een golvende beweging van onder naar boven, 

waardoor het hotel een elegante en abstracte 

uitstraling heeft gekregen. 

“In dit project hebben we in totaal zo’n 600 m2 

aluminium composiet en 2700 m2 aluminium 

plankprofielen inclusief achter-constructie verwerkt. 

Ook hebben we meerdere onderdelen van de 

technische ruimtes bekleed met MD Strekmetaal. De 

planning van de montage moesten we goed 

afstemmen op de aanvoer van materialen, omdat er 

weinig ruimte om het hotel aanwezig was. Maar de 

montage van dit opvallende project in het centrum 

Utrecht verliep voorspoedig.”  
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‘Een mooi voorbeeld daarvan 
is de zonwerende beglazing 

die wij in de vliesgevels op de 
begane grond hebben 

aangebracht. Dat draagt bij 
aan de natuurlijke 

temperatuurregulatie in de 
lounge lobby en andere 

verblijfsruimtes’

Hotel Moxy • Utrecht

Meer dan leverancier van gevels
Lieftink denkt met u mee

Visie op gevels, techniek en design

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

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

  @LieftinkGevels

     Lieftink Geveltechniek
   Lieftink Geveltechniek

Gevelspecialist borgt 
veiligheid en comfort 

hotelgasten 

Lieftink Geveltechniek is een gerenommeerd fabrikant 

en leverancier van ramen, deuren, kozijnen, 

schuifpuien, vliesgevels, lichtdakconstructies en 

brandwerende puien van aluminium of staal. De 

kennis en expertise van het bedrijf uit Alphen aan den 

Rijn kwam ook bij de realisatie van het nieuwe Moxy 

Hotel in Utrecht goed van pas.

Directeur Joost Plompen kijkt tevreden terug op 

samenwerking met hoofdaannemer De Vries en 

Verburg. “Wij werden al vroeg in het traject 

betrokken bij de engineering voor de ontwikkeling van 

de thermische schil op de begane grond. Die bestaat 

uit een betonconstructie met ruim 500 m² vliesgevel. 

Tevens hebben wij de automatische schuifdeuren bij 

de entree en alle buitendeuren op de 

benedenverdieping verzorgd. Een deel van die deuren 

is voorzien van zogenoemd paniekbeslag. Dat is 

omwille van de brandveiligheid en om de vluchtroutes 

bij calamiteiten vrij te houden.” 

Zonwerende beglazing
Naast veiligheid en duurzaamheid was ook het 

comfort voor de gasten en medewerkers bij de 

bouw van het nieuwe boetiekhotel een belangrijk 

aandachtspunt. “Een mooi voorbeeld daarvan is de 

zonwerende beglazing die wij in de vliesgevels op de 

begane grond hebben aangebracht. Dat draagt bij aan 

een natuurlijke temperatuurregulatie in de lounge, 

lobby en andere verblijfsruimten.”
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Uitzonderlijke constructie 
en bouwtechniek  
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Hotel Moxy • Utrecht

De transparante plint zorgt voor 
een lichte en vriendelijke entree.
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Het leukste
installatiebedrijf 
van Brabant!

www.werkenbijvandelft.nl

sollicitatie@vandelftgroep.nl

Van Delft Groep scoort 
met prefabricering 

installatiewerk 

Een totaalinstallateur voor gebouw-gebonden 

installaties voor klimaat, sanitair en elektrotechniek 

die zich in dit project onderscheidt door 

prefabricering. Zo kun je de Van Delft Groep uit 

Nieuwkuijk volgens teammanager Arjan van Mook het 

best omschrijven. “Daarnaast zijn wij al decennialang 

gespecialiseerd in het weken in bouwteams en 

installeren van Warmte-Koude-Opslag systemen.”

Bij met name grootschalige bouwprojecten, waarbij 

veel disciplines naast elkaar het werk uitvoeren, is de 

kans groot dat je elkaar in de weg loopt of dat 

daardoor vertraging ontstaat. Zeker bij het aanhouden 

van een strakke planning is dat fnuikend. 

Eigen werkplaats
“Wij kiezen er om die reden voor zoveel mogelijk 

installatiewerk in onze eigen werkplaats modulair te 

prefabriceren. We hebben daar alles bij de hand en 

onze mensen staan daar onder ideale 

omstandigheden te werken. Ook beschikken we in 

onze werkplaats over geavanceerde testapparatuur. Op 

de bouwlocatie is het voor onze installateurs alleen 

nog een kwestie van het modulair afmonteren en

 integraal testen. Ook bij het nieuwe Moxy Hotel in 

Utrecht hebben wij door deze werkwijze enorm veel 

tijdwinst weten te realiseren met behoud van een 

hoge kwaliteit.”
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Hotel Moxy • Utrecht

PROFESSIONALS
IN BRANDWERENDE

AFDICHTINGEN

BEL: 0416 56 10 10
FIREJOB.NL

Firejob BV staat garant voor brandvertragende 
doorvoeren 
Bij de realisatie van gebouwen waar brandveiligheid een belangrijk aandachtspunt is kun je bijna niet om 

Firejob BV heen. Het bedrijf uit Waalwijk is namelijk gespecialiseerd in brandvertragende doorvoeren. Dus de 

sparingen waar al het kabel- en leidingwerk doorheen loopt. “Bij de bouw van het nieuwe Moxy Hotel in Utrecht 

ging het om maar liefst ruim 2.100 brandvertragende doorvoeren. Een flinke klus”, aldus projectleider Steve de 

Graaf.

Bij brandveiligheid denk je al snel aan brandvertragende wanden en deuren. Maar zeker zo belangrijk zijn 

onzichtbaar weggewerkte punten die juist heel gevoelig zijn voor het overslaan van een beginnende brand van 

de ene naar de andere ruimte of van de ene verdieping naar de andere. “Wij voorzien de doorvoeren voor kabels 

en leidingen daarom van een brandvertragende kit of coating van ons eigen merk Preficon. Daarbij passen wij 

vaak ook een brandvertragende isolatie toe, zodat een doorvoer geen tocht veroorzaakt.” 

Firejob werkt veelal voor projecten zoals hotels, ziekenhuizen, zorgcentra, scholen, winkels en andere openbare 

gebouwen. “Als een gebouw brandveilig moet zijn komen wij om de hoek kijken.”
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Opdrachtgever
Vastint Hospitality 

Architect
JHK Architecten, Utrecht

Adviseur bouwfysica
LBP | SIGHT, Nieuwegein

Adviseur installaties
Ingenieursburo Linssen, Amsterdam

Constructeur
Van Rossum Raadgevende 
Ingenieurs, Amsterdamm

Hoofdaannemer
De Vries en Verburg Bouw BV, 
Stolwijk

Vliesgevels & schuifdeuren
Lieftink Geveltechniek, Alphen aan 
den Rijn

Installateur
Van Delft Groep, Nieuwkuijk

Metalen gevels
Metadecor, Kampen

Grondwerk & straatwerk
JVA Stolwijk BV, Stolwijk

Brandvertragende doorvoeren
Firejob BV, Waalwijk

Bouwprogramma
Bouwen boetiekhotel Moxy. Moxy is 
een label van Marroitt International

Bouwperiode
Oktober 2019 – maart 2021

Bruto vloeroppervlakte
6.500 m2

‘Het gebouw voldoet aan de hoge eisen die Mariott 
aan haar hotels stelt’

Het hotel ligt nabij het nieuwe 
station Vaartsche Rijn in Utrecht.
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Hotel & Wellness Zuiver • Amsterdam
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Tekst: Daphne Doemges
Foto’s: ©egbertdeboer.comIB

Tijdelijke bouwbrug 
voor nieuwbouw hotel 

De groene gevel springt 
meteen in het oog.

Industriebouw • april 2021 • 147



“Het werk is via ENZO architectuur & 
interieur naar ons toegekomen, een partij 
waarmee we vaker samenwerken. Voor dit 
nieuwbouwproject zijn we de 
hoofdaannemer, met de kanttekening dat 
de installateurs nevenaannemers zijn. Zij 
kregen rechtsreeks vanuit Hotel & Welness 
Zuiver de opdracht. Als bouwteam trekken 
we allemaal samen op”, aldus projectleider 
Vyan Boxman. 

Tijdelijke bouwbrug
In de aanloop naar de realisatie van het 
project stuitte NewBouw op een aantal 
onverwachte zaken. “We zouden eigenlijk 
in februari 2019 met de bouw starten. 
Maar toen kwamen we erachter dat de 
bestaande brug die toegang geeft tot het 
project, niet voldoende sterk bleek te zijn 
voor het bouwverkeer. De zwaarste last 

Nog voordat de eerste steen werd gelegd, moesten voor de nieuwbouw van Hotel & Wellness Zuiver de nodige 
hobbels worden overwonnen. Laat dat maar aan hoofdaannemer NewBouw over.

voor de brug is de heistelling, met een 
gewicht van 120 ton. Volgens het bordje 
mag er geen verkeer boven de dertig ton 
over de bestaande toegangsbrug, dus we 
moesten een vergunning aanvragen om 
een tijdelijke bouwbrug te maken met een 
hogere draagkracht. Dat vergunnings-
traject heeft, omdat er vijf partijen bij 
betrokken waren, circa zeven maanden 
geduurd.” 

Aanpassing heiwerk
Ook werd gesignaleerd dat er mogelijk 
twee bommen uit de Tweede 
Wereldoorlog op het terrein zouden 
liggen. “Dat onderzoek resulteerde erin 
dat we voor blok A van het hotel een ander 
heisysteem moesten gebruiken dan voor 
blok B.” Tot slot was er nog een aanpassing 
nodig bij het heien: “Onder bouwblok A zit 

‘Wat extra in het oog 

springt, is 

natuurlijk de 

groene gevel’

Om de bouw mogelijk te maken, moest een tijdelijke 
bouwbrug met een hogere draagkracht worden aangelegd.

Hotel & Wellness Zuiver • Amsterdam
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De gevels zijn op een bijzondere 
manier vormgegeven.

een kelder. Er vond grondonderzoek plaats 
door een geo-technicus waaruit bleek dat 
we daar te maken hadden met 
spanningswater, wat ook weer het 
heisysteem beïnvloedde. Uit het onderzoek 
rolde een bemalingsadvies. Als de palen de 
grond in gingen, kwam er een grout 
emulsie om de paal om het gat weer 
meteen af te dichten. Voordat we uit de 
bouwkuip waren, waren we vier maanden 
verder.”

Groengevel
Door de onverwachte tegenvallers was 
de oorspronkelijke planning niet haalbaar. 
Toch staat er nu een hotel waar NewBouw 
trots op is. “We zijn nagenoeg klaar met 
alle bouwkundige bouwwerkzaamheden, 
maar we coördineren ook nog de 
interieur- en inhuis werkzaamheden. Daar 
wordt nu hard aan gewerkt door onder 
meer interieurbouwer en vloerenleggers 
en overige inhuizingspartijen. Ook zijn we 

bezig met het straatwerk en de verdere 
inrichting van het terrein. Het is een heel 
mooi hotel geworden. Wat extra in het 
oog springt, is natuurlijk de groene gevel 
dankzij alle planten in combinatie met de 
houten gevelbekleding. Zo’n plantenwand 
was voor ons nieuw en zorgt voor een 
spectaculaire uitstraling.”
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MEILOF RIKS bv

Luifels

Beugelgoten

Windveren

Dakranden Luiken

Dagkantafwerkingen

Zelfdragende goten

Hemelwaterafvoeren

Gevelbanden

Makelaars

Afdekkers

Boeidelen

Kaders

Gevelpanelen

Strakke aluminium raamkaders
Voor Meilof Riks bv was het project Hotel & Wellness Zuiver in Amsterdam een mooie uitdaging. Meilof Riks uit 

Veendam leverde voor dit project de gevelbekleding in de vorm van grote aluminium dubbelwandige raamkaders. 

“Bij veel projecten monteren wij ook onze aluminium bouwproducten, maar hier hebben wij de kaders los 

geleverd”, aldus accountmanager Bryan Schenkel. 

Om de bouwtijd te verkorten, werd er een werkwijze gehanteerd om de kaders in losse delen te leveren aan de 

fabriek waar ook de wanden geproduceerd werden. Vervolgens kregen de monteurs van NewBouw een training 

van twee medewerkers van Meilof Riks, zodat de montage soepel is verlopen. Hierna werden de wanden in één 

keer naar de bouwlocatie vervoerd en als prefab-elementen geplaatst.

Proef in voortraject
Meilof Riks stopte samen met NewBouw veel energie in de werkvoorbereiding. “Daarom hebben we in het 

voortraject een proefopstelling bij ons in Veendam gemaakt. Deze is samen met de opdrachtgever, architect en 

NewBouw beoordeeld om tot een goede samenwerking te komen. Het eindresultaat is een prachtig gebouw met 

een strakke en nette uitstraling. We zijn zeer tevreden over de manier waarop wij dit samen hebben gerealiseerd.” 

De ramen zijn voorzien van grote 
aluminium dubbelwandige raamkaders.

Hotel & Wellness Zuiver • Amsterdam
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Bouw Glas Schilders Service Techniek
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Brandwerende 
beglazing én glazen 

overkapping
 

 

Brandwerende beglazing aanbrengen is ‘business as 

usual’ voor ToekomstGlas. Maar de glazen overkapping 

naar de hotelentree van Hotel & Wellness Zuiver is 

dat zeker niet.  

ToekomstGlas uit Andijk voorzag in de trappenhuizen 

van het gloednieuwe hotel de deuren en puien van 

brandwerende beglazing met een brandwerendheid 

van dertig minuten, oftewel een EW-30 classificatie. 

Projectcoördinator Edwin van Westen: “Daarnaast 

monteren we nog een douchecabine en gaan we een 

dertig meter lang pad naar het hotel toe voorzien van 

een glazen overkapping.”

Op elkaar aansluiten
Die glazen droogloopvoorziening is specialistisch 

maatwerk, vertelt Van Westen. “Daarom hadden we in 

het voortraject een adviserende rol. Samen met de 

staalbouwer bekeken we de mogelijkheden om onze 

producten letterlijk en figuurlijk goed op elkaar te 

laten aansluiten. Sowieso zijn in dit project alle

 disciplines goed op elkaar afgestemd, zodat alles in 

het werk zo vlot en foutloos als mogelijk kan 

verlopen.”

Industriebouw • april 2021 • 151

https://www.toekomstgroep.nl/Glas/


Hotel & Wellness Zuiver • Amsterdam
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NewBouw kwam, zag 
en overwon 
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Techniek  in dienst van mens  en bedrijf
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Techniek in dienst van mens en bedrijf

www.bectro.nl

Duurzaam koelen en verwarmen
Het team van Bectro Installatietechniek BV uit Amersfoort verzorgde de werktuigbouwkundige installaties in 

de nieuwbouw van Hotel & Wellness Zuiver. Een brede opdracht, die van grof naar fijn met zorg is uitgevoerd.

Met de werktuigbouwkundige installaties worden in dit geval bedoeld: hemelwater, vuil water, warm en koud 

water, het aansluiten van het sanitair, de brandvoorziening aan de waterzijde, de cv voor de verwarming en 

de koeling en tot slot de ventilatie en de regentechniek. Projectleider Jeroen Verspui: “We zijn begonnen door 

de tekeningen in het 3D-BIM-model te zetten. Op basis daarvan zijn we - na overleg met de architect en de 

opdrachtgever - gaan bouwen, vanaf nul tot het concrete gebouw dat er nu staat.”

Van ontwerp tot uitvoering
In de ontwerpfase waren zo’n drie mensen van Bectro Installatietechniek 

bij het project betrokken, in de uitvoering vier tot acht medewerkers. 

“De bestaande Spa voorziet het hotel in de koel- en warmtevraag en het 

koud/warm water. Hiermee hebben we een duurzame en mooie oplossing 

aangereikt. Dat duurzame karakter zie je onder andere goed terug in de 

groene gevel van het hotel.”

Hotel & Wellness Zuiver • Amsterdam
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Het duurzame karakter van het pand komt niet alleen tot uitdrukking 
in de groene gevel: de bestaande Spa voorziet het hotel in de koel- en 
warmtevraag en het koud/warm water.
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Huisinstallateur kent 
DNA Hotel & Wellness 

Zuiver
 

 

HZ Installatietechniek werkte al eerder voor Hotel & 

Wellness Zuiver. Als logisch gevolg verzorgde het team 

ook de elektro-installaties voor de nieuwbouw in 

Amsterdam. “We zijn al enkele jaren de 

huisinstallateur van Hotel & Wellness Zuiver”, vertelt 

mede-eigenaar Edwin Zeeman. “Bij deze nieuwbouw 

zijn we de enige bestaande relatie die een bijdrage 

levert. Het voordeel voor ons is dat we in het 

bouwteam snel mee kunnen denken, omdat we het 

DNA van de klant kennen en snappen wat zij willen.”

De nieuwbouw behelst 39 hotelkamers en een 

appartement. “Voor ons is dit een redelijk omvangrijke 

klus, die we met vier medewerkers aanpakten. Naast 

de elektro in de hotelkamers en het appartement, 

zijn we ook verantwoordelijk voor het aansluiten van 

diverse algemene installaties zoals 

brandmeldinstallaties. Dit soort zaken hebben we ook 

al eerder voor deze klant verzorgd.”

Wij maken
techniek werkend

H ZG R O E P.N L  -   P R O C E S S O R S T R A AT 1 4 D  -   1 0 3 3 N Z A M S T E R D A M  -   0 2 0-2 8 0 1 3 1 0

Hotel & Wellness Zuiver • Amsterdam
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Opdrachtgever
Hotel & Wellness Zuiver, Amsterdam

Architect
ENZO architectuur & interieur, 
Burgerveen

Adviseur
Sturm, Zaandam

Hoofdaannemer
NewBouw, Uitgeest

Installateur
Bectro Installatietechniek BV, 
Amersfoort

E-installateur
HZ Installatietechniek, Amsterdam

Gevelbekleding
Meilof Riks BV, Veendam

Brandwerende beglazing
Toekomstglas, Andijk

Bouwprogramma
Bouwen Hotel & Wellness Zuiver. 
Het hotel bestaat uit twee met 
elkaar verbonden gebouwen van 
vier verdiepingen met in totaal 39 
kamers

Bouwperiode
Q2 2019 – Q1 2021

Bruto vloeroppervlakte
13.000 m2

Ook het interieur krijgt een mooie, luxe uitstraling.
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Paulusproject • Someren

Een impressie van 
het eindresultaat.
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Stevige metselwerkarchitectuur 
voor zorgwoningen Someren 
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Aarts Bouw uit Leende won in juli 2019 
de aanbesteding van het project. Daarna 
volgde een intensief traject in 
bouwteamverband met architect, 
constructeur, opdrachtgever en de twee 
betrokken zorgverlenende organisaties. 

Aarts Bouw bouwt in Someren twee zorgcomplexen met elk 24 appartementen, alsmede acht Nul-op 
de-Meter (NOM) huurwoningen. Stevige metselwerkarchitectuur kenmerkt het uiterlijk van het project, dat in 
bouwteamverband is uitgewerkt van definitief ontwerp naar bestek, bouwaanvraag en werktekeningen.

Paulusproject • Someren

 om een snelle bouw mogelijk te maken

 Er is gekozen voor slimme oplossingen  

“We werken graag in bouwteam”, zegt 
projectleider Joost van Deursen van Aarts 
Bouw. “In dit geval lag er wel al veel vast in 
de vorm van een definitief ontwerp. Onze 
inbreng betrof vooral de bouwtechniek, 
uitvoering en ook installatietechniek.” 

Gasloos bouwen
Gaandeweg de planuitwerking kregen de 
partijen te maken met de nieuwe 
regelgeving rondom gasloos bouwen. Dat 
betekende dat ze een warmtepomp 
moesten inpassen. Dat bracht extra kosten 

De NOM-woningen zijn nog beter 
geïsoleerd dan de appartementen en 
hebben een hoge luchtdichting.
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met zich mee, maar kostte ook extra 
ruimte in de toch al niet al te grote 
appartementen. Voor de 2 x 24 
zorgappartementen is de keuze 
gevallen op een warmtepomp van 
Inventum die naast buitenlucht ook 
gebruik maakt van de afgezogen 
ventilatielucht. Deze warmtepomp is 
optimaal afgestemd op de warmte-
behoefte van de relatief kleine 
appartementen binnen een goed 
geïsoleerde schil. 

BENG-eisen
“We hebben de complexen begin dit jaar 
nog opnieuw door laten rekenen op de 
nieuwe BENG-eisen. Hierdoor brengen 
we nu wat minder PV-panelen aan dan 
oorspronkelijk aangenomen en voldoen 
we aan de nieuwste BENG-norm. Dit heeft 
te maken met het aandeel hernieuwbare 
energie aan leveringszijde die nu 
meegenomen wordt in deze berekening.” 
De NOM-woningen zijn nog beter 
geïsoleerd en hebben een hoge 
luchtdichting. “We doen dat al vaker. 
Daarvoor hebben we gezocht naar een 
methode om luchtdichtingen met onze 
eigen mensen te kunnen aanbrengen. Veel 
van die werkzaamheden moeten namelijk 
tussendoor gebeuren. We hebben 
gekozen voor liquid rubber. Dat is 
eenvoudig te verwerken, met een grote 
mate van zekerheid.” De koudebruggen 
in de funderingen zijn gereduceerd met 
Isotras-elementen en die in de dakranden 
met Isoniq-elementen.

Metselwerk
De twee zorgcomplexen en de NOM-
woningen zijn ontworpen door De Loods 
Architecten. Die kozen voor een stevige 
metselwerkarchitectuur, met in totaal circa 
twee kilometer prefab betonnen 
gevelbanden en muurafdekkers. Daarmee 
is een onderhoudsarme gevel gemaakt, 
passend bij de wens en het budget van 
opdrachtgever corporatie woCom. Basis 
van het metselwerk is een standaard gele 
handvormsteen. In de uitvoering vroeg dit 
wel extra aandacht, met veel staand 
metselwerk en terugliggende vlakken. 
Aarts Bouw startte de bouw in juni 2020 
en levert in april 2021 op. Het bedrijf koos 
voor slimme oplossingen om een snelle 
bouw mogelijk te maken, zoals de 
isolerende prefab dakrand van Isoniq. Door 
deze dakrand te plaatsen voordat het 
metselwerk af was, kon het dak sneller 
dicht en kon de afbouw eerder starten.
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Paulusproject • Someren

“BEELDBEPALENDE 
LICHTSTURING TOT 
IN PERFECTIE BEHEERSEN.”

Next level performance stelt ons 
in staat om de juiste balans van 
beeldbepalende lichtsturing tot in 
perfectie te beheersen. Maatwerk 
zonweringsconcepten die volledige 
controle over een gezond, comfortabel 
en energiezuinig binnenklimaat bieden. 
Bent u ook klaar voor de next level?

+31 (0)499 49 00 21

calculatie@lenco.nl

Qua zonwering is gekozen voor screens en knikarmschermen.
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Lenco® voorziet 170 ramen van zonwering

Met screens en knikarmschermen voorziet Lenco® vrijwel alle ramen van de twee zorgcomplexen in 

Someren van zonwering. Lenco Zonwering BV uit Best levert de zonwering in opdracht van Aarts Bouw. De 

keuze voor screens en knikarmschermen van het merk Verano® is gemaakt door de architect, de keuze voor 

Lenco® is gemaakt door het bouwbedrijf.

“Onze toegevoegde waarde zit vooral in de afstemming van engineering en planning met bouwbedrijf en 

gevelbouwer”, zegt projectleider Paul van de Meerakker van Lenco®. “Doordat we een groot aantal eigen 

montageteams hebben, kunnen we makkelijk inspelen op de bouwplanning van onze klanten. Wij zijn tevens 

dé Verano® projectexpert, een logische keuze dus.”

Screens rondom
De screens bevinden zich rondom het gebouw. Slechts enkele ramen van entrees zijn niet voorzien van 

screens of zonwering. De appartementen zijn dus ook op de noordzijde voorzien van screens. “Het voordeel 

van screens is dat je wel van binnen naar buiten kunt kijken, maar minder goed van buiten naar binnen. Ze 

dienen dus niet alleen voor zonwering, maar geven ook privacy. Daarbij beïnvloeden screens vaak ook de 

uitstraling van een gebouw, wat eveneens een reden is om ze ook aan de noordzijde aan te brengen.”

Knikarmschermen
De keuze voor knikarmschermen wordt meestal ingegeven doordat er op die plek een terras of andere 

buitenvoorziening komt. Het knikarmscherm is dan niet alleen zonwering voor binnen maar ook voor buiten.

Ook na de oplevering
Lenco monteert de zonwering, terwijl de installateur zorgt voor de benodigde stekkeraansluitingen. “In deze 

bouwfase werken wij nauw samen met diverse partijen, maar na oplevering zijn we er ook voor de klant. 

Onze onderhoudsmonteurs verzorgen jaarlijks onderhoud zodat de producten een langere levensduur 

hebben. Hiermee ontzorgen we de eindklant.”
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Kunststof ramen 
en deuren met 
hoogwaardig 
VEKA-profiel

Voor de ramen en deuren van het 

woningbouwproject in Someren is de keuze 

gevallen op kunststof. Munsterman ramen en deuren 

uit Echt produceerde en monteerde de diverse ramen 

en deuren. 

Munsterman ramen en deuren bestaat al meer dan 55 

jaar en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een 

bedrijf met 40 tot 50 medewerkers. Munsterman 

maakt kunststof en aluminium ramen en deuren in de 

eigen fabriek, op basis van het kwalitatief 

hoogwaardige VEKA-profiel. “Dat is een mooi en 

stabiel profiel”, zeg Carolien Munsterman. Munsterman 

kan met die profielen alle ramen en deuren maken die 

in de woningbouw gangbaar zijn. 

Munsterman levert en monteert bij particulieren tot 

een straal van 30 km rondom Echt, maar levert vooral 

aan de professionele markt zoals montagebedrijven 

en aannemers en projecten.

Ook de ramen met de hogere kierdichting voor de 

NOM-woningen, komen uit de fabriek van 

Munsterman. “Het is geen probleem om aan die 

hogere eisen te voldoen. Dat wordt niet altijd 

gevraagd, maar het is ook niet uitzonderlijk voor ons.”

Paulusproject • Someren

Industriebouw • april 2021 • 164

https://www.munsterman.nl


‘We hebben de complexen 
begin dit jaar nog opnieuw door 

laten rekenen op de nieuwe 
BENG-eisen ’

Opdrachtgever
woCom, Someren

Architect
De Loods Architecten en adviseurs, Aarle-Rixtel

Hoofdaannemer
Aarts Bouw, Leende

Kunstof ramen en deuren
Munsterman ramen en deuren, Echt

Zonwering
Lenco Zonwering BV, Best

Bouwprogramma
Bouwen twee zorgcomplexen met elk 24 
appartementen alsmede acht Nul-op de Meter 
huurwoningen

Bouwperiode
Juni 2020 – april 2021

Bruto vloeroppervlakte
4.420 m2

Om een snelle bouw mogelijk te maken is o.a. gekozen 
voor een isolerende prefab dakrand van Isoniq.
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Ontspannen bouwen met 
vertrouwen 

Industriebouw • april 2021 • 166



Tekst: Heidi Peters
Foto’s: Erik van ‘t HullenaarIB

Van bovenaf zijn de prachtige 
houten gevels goed zichtbaar.
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In het Gelderse Valburg wordt door Gommers Nijmegen BV een 
multifunctioneel centrum (MFC) gerealiseerd in opdracht van de gemeente 
Overbetuwe. De sporthal is grotendeels van hout (CLT en Kerto-S) gemaakt, 
waarbij de gevel is bekleed met Rockpanel. In mei is de voorgenomen 
oplevering.

Het MFC in Valburg bevat een houten 
sporthal met douche- en kleedruimtes, een 
kantine met bar, diverse werkruimtes en 
een grote activiteitenruimte die door 
middel van een schuifwand in tweeën 
te delen is. “De sporthal is gemaakt van 
wanden van Cross Laminated Timber (CLT) 

Het gebouw is middels een corridor verbonden 
aan het al bestaande Wapen van Valburg.

van 14 centimeter dik”, vertelt projectleider 
Bart Jagtenberg van hoofdaannemer 
Gommers. ‘Het dak bevat vier 
samengestelde dakliggers van 1 meter 
hoog, 20 centimeter dik en 14 meter lang. 
Dat zijn stevige jongens. Het vurenhout 
zorgt voor een mooie, warme uitstraling en 
geeft een zeer aangename sfeer wanneer 
je in de ruimte staat.”

Denk- en puzzelwerk
De getoogde houten sporthal is acht meter 
hoog en heeft op de begane grond een 
verbindende gang naar de kleedkamers 

MFC • Valburg
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‘We hebben gekeken waar we slimmer en goedkoper konden bou-
wen, zonder afbreuk te doen aan het mooie ontwerp’

met dames- en herendouches. Deze natte 
cellen zijn drie meter hoog en zijn gemaakt 
met betegelde kalkzandsteen elementen 
met daarop een kanaalplaatvloer. Een deel 
van de houtconstructie loopt door over de 
verdiepingsvloer, waardoor op de 
eerste verdieping een grote houten 
activiteitenruimte is ontstaan. De 
onderlinge aansluitingen, in combinatie 
met een lift en prefab betontrap, vergde 
wat stevig denk- en puzzelwerk.

Duurzame installaties
Voor de gevel is Gommers samen met 
onderaannemer XL Wood op zoek gegaan 
naar een alternatieve oplossing voor het 
bevestigen van de gevelbeplating. “We 
kwamen hiervoor uit bij Facafix van Borgh. 
De hoge houten sporthal moest worden 
bekleed met Rockpanel, de kalkzandsteen 
laagbouw met Cembrit gevelbeplating. Het 
houten draagsysteem van Borgh hebben 
we vrijwel overal kunnen doorzetten.” Het 
gebouw, dat middels een corridor wordt 
verbonden aan het al bestaande Wapen 
van Valburg, is gasloos en uitgerust met 
een warmtepomp. Op het dak liggen circa 
180 PV-panelen met een verwacht 
rendement van zo’n 69.000 kWp. Het pand 
is daarbij voorzien van een 
gebouwbeheersysteem (GBS) waarmee 
opdrachtgever op afstand verwarming, 
ventilatie, water, elektra en zonnepanelen 
kan monitoren en aansturen.

Slimmer en goedkoper
Gommers Nijmegen BV won de 
aanbesteding, maar zat nog altijd boven 
het beoogde budget. “Daarom zijn we 
met architect en opdrachtgever om tafel 
gegaan om te kijken waar we slimmer 
en goedkoper konden bouwen, zonder 
afbreuk te doen aan het mooie ontwerp. 
Daarbij hebben we op verzoek van 
opdrachtgever waar mogelijk met 
plaatselijke aannemers gewerkt. Zo vorm-
den we samen toch een soort bouwteam. 
Het was een goede, respectvolle en 
prettige samenwerking met alle partijen,

gebaseerd op wederzijds vertrouwen. We 
zijn er trots op dat we dit mooie project 
mochten bouwen!”

De getoogde houten sporthal 
is acht meter hoog.
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Gevelopbouw van 
binnen naar buiten

“Hout heeft de toekomst.” Aan het woord is René Hors-

mans van XLWOOD uit Wijchen. “Hout is 

duurzaam, het slaat CO2 op en het is herbruikbaar. We 

zullen daarom in de toekomst steeds meer in hout 

gaan bouwen.” 

XLWOOD is specialist in hout, plaatmateriaal en 

gevelbekleding en koopt het benodigde hout globaal 

in met FSC of PEFC certificering. “Doordat XLWOOD 

een eigen zagerij/schaverij heeft en beschikt over een 

eigen spuiterij kunnen wij zeer flexibel en 

klantgericht leveren. Geventileerde houten gevels zijn 

onze specialiteit. We leveren unieke gevelproducten 

en gaan bij voorkeur in een vroeg stadium met de 

opdrachtgever en/of aannemer aan tafel. We 

luisteren naar de wensen van de opdrachtgever en 

bespreken vervolgens met de aannemer de 

mogelijkheden, maar ook de ónmogelijkheden.” Uit-

eindelijk ontstaat door deze samenwerking vóóraf een 

duidelijk beeld van het uit te voeren project.  

Vaste partners
XLWOOD heeft vaste partners in de regio waaronder 

Gommers Nijmegen. “MFC Valburg is het resultaat van 

een gecoördineerde samenwerking tussen 

opdrachtgever, aannemer en leverancier.”

Het vurenhout zorgt voor een 
mooie, warme uitstraling.

MFC • Valburg
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Aluminium kozijnen, 
goed isolerend, snel 

geleverd 
 

Gelderse Kozijnen werkte voor het project MFC 

Valburg samen met hoofdaannemer Gommers 

Nijmegen. Gelderse Kozijnen was onder andere 

verantwoordelijk voor de levering en montage van 

aluminium deuren en kozijnen. Naast aluminium 

deuren leverde Gelderse Kozijnen ook nooduitgang 

deuren met een paniekstang en een elektrische 

binnendeur. 

Aluminium- en kunststofkozijnen worden meer en 

meer toegepast. Volgens Yilmaz heeft dit te maken 

met het duurzame karakter van het materiaal en de 

isolatienormen die tegenwoordig worden behaald: 

“Elk kozijn wordt door één van onze vakmensen op 

maat geproduceerd. Wij hechten veel waarde aan kwa-

liteit. Daarom maken wij gebruik van aluminium van 

de beste kwaliteit dat voldoet aan de hoogste isolatie- 

en veiligheidsnormen. Wij werken hiervoor samen met 

de allergrootste Europese aluminiumproducent.” 

Vooral regionaal
“Wij werken voornamelijk regionaal. Gelderse 

Kozijnen levert en monteert hoogwaardige producten 

binnen drie à vier weken tegen een gunstige prijs. Dit 

maakt ons een interessante leverancier voor bedrijven 

en particulieren.”

BESTE  KWALITEIT KUNSTSTOF, 
ALUMINIUM, KOZIJNEN, DEUREN EN SCHUIFPUIEN

TOP KWALITEIT KOZIJNEN  MET LAAGSTE PRIJS GARANTIE
LEVERTIJDEN VANAF 3 WEKEN

WOEZIKSESTRAAT 662, 6604 CH WIJCHEN | TEL. 024 37 33 049
INFO@GELDERSEKOZIJNEN.NL | WEBSITE: WWW.GELDERSEKOZIJNEN.NL
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De kracht van hout    

MFC • Valburg
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Denkend in oplossingen

Van kantoorgebouw tot fabriek.
En van ziekenhuis tot school. 
Veilige en betrouwbare 
elektronische installaties zijn 
van levensbelang. De integrale 
oplossingen van Huisman Etech 
Experts bestaan uit het adviseren, 
engineeren, installeren en 
onderhouden van elektronische 
installaties.

Neem de proef op de som en maak 
vrijblijvend een afspraak voor een 
adviesgesprek.

Koningstraat 101, Druten
T  +31 487 51 85 55
W  www.huismanetech.nl

Van ontwerp en 
engineering tot aanleg 

en onderhoud
 

Huisman Etech Experts is een breed georiënteerd 

elektrotechnisch installatiebedrijf met onder meer 

activiteiten in de nieuwbouw, maritieme- en 

industriële installaties, beveiligingsinstallaties, maar 

ook service en onderhoud. De onderneming is 

verantwoordelijk voor de E-installaties in het 

multifunctioneel centrum in Valburg.  

“Wij verzorgen het elektrotechnisch onderhoud van de 

panden van de gemeente Overbetuwe, onze opdracht-

gever in dit project”, vertelt Joep Poulussen, projectlei-

der bij Huisman Etech Experts. “Vooraf is ons gevraagd 

het technisch ontwerp en de engineering van dit 

project op te pakken. De architect heeft 

vervolgens het bestek opgesteld waarmee de 

gemeente de markt is opgegaan. Mooi dat wij het 

uiteindelijk ook mochten uitvoeren.”  

Erkend branddetectiebedrijf 
Voor Huisman Etech Experts, opgericht in 1955, is het 

MFC weer een mooi project. Het bedrijf verzorgde alle 

voedingen en bekabelingen, verdeelinrichtingen, de 

verlichting, PV-panelen, data-installaties en de 

brandmeld- en ontruimingsinstallaties. “Wij zijn een 

erkend branddetectiebedrijf en kunnen in eigen 

beheer een programma van eisen met projectering 

opstellen. Het centrum is middels een corridor 

gekoppeld aan het bestaande Wapen van Valburg. 

In de corridor hebben wij een brandscheiding met 

dubbele deuren geïnstalleerd. Voor de installatie van 

de 172 PV-panelen is, vanwege de paraboolachtige 

vorm van het dak, een dak-plan uitgetekend zodat de 

panelen de vorm van het dak volgen. Eind mei wordt 

het MFC opgeleverd.”
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MFC Valburg vertrouwt op de anhydriet 
gietdekvloer
 

Anhydriet gietdekvloeren bestaan al minstens 25 jaar. Ze hebben veel voordelen ten opzichte van de 

traditionele zandcementdekvloer. Voor het MFC in Valburg werd naar het advies van Van Rijbroek Vloeren uit 

Uden geluisterd en zijn de anhydriet gietdekvloeren door het hele gebouw toegepast. 

Van Rijbroek: “Met een traditionele zandcementvloer kun je geen grote vloervelden maken zonder dagnaden 

of dilataties. Met anhydriet kan dat wel. Bovendien is het een krimparm product met een zeer lage kans op 

scheuren. En dat is weer beter voor het behoud van de topvloer. Ook kun je grote hoeveelheden in één keer 

aanbrengen: al zou je een vloer van 400 meter moeten storten, dan kan dat.” 

 

De juiste dekvloer
“Een gietdekvloer wordt nog te weinig voorgeschreven door architecten. En dat is zonde, want daardoor 

maken veel bouwbedrijven nog onvoldoende gebruik van de vele voordelen die een gietdekvloer kan bieden. 

We overleggen altijd vooraf met onze klant over de juiste dekvloer voor het project. Samen zorgen we voor de 

puntjes op de i en maken we er iets moois van. Wij leveren gietdekvloeren, zwevende vloeren en 

zandcementvloeren. Van alle vloeren maken wij de mortels op de projectlocatie aan. We hebben de hele lo-

gistieke keten in eigen beheer en kunnen daardoor snel schakelen. En dat doen we dus ook!” 

In het hele gebouw zijn anhydriet 
gietdekvloeren toegepast.

MFC • Valburg
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VAN RIJBROEK VLOEREN
TOONAANGEVEND SINDS 1976

Gietdekvloeren

“GIETDEKVLOEREN:
DE BASIS VOOR ELKE VLOERAFWERKING”

Zandcementvloeren Zwevende vloeren

info@rijbroekvloeren.nl0413 - 265055

GIETVLOEREN 

VAN RIJBROEK VLOEREN
www.rijbroekvloeren.nl

08. Rijbroek adv 2019 - 210x297mm.indd   1 22-01-19   09:12

Opdrachtgever
Gemeente Overbetuwe, Elst

Architect
Koper-Maassen Architecten, Elst

Hoofdaannemer
Gommers Nijmegen BV, Nijmegen

Verwarming en ventilatie
Kersten Retail, Elst

E-installateur
Huisman Etech Experts, Druten

W-installateur
Gommers Nijmegen BV, Nijmegen

Staalbouw
Klomp Metaalbewerking BV, Valburg

Gevelbekleding
XL Wood, Wijchen

Anhydrietvloer
Vloerenbedrijf Van Rijbroek BV, Uden

Aluminium kozijnen
Gelderse Kozijnen, Wijchen

Bouwprogramma
Multifunctioneel centrum (MFC) 

Bouwperiode
April 2020 – april 2021

Bruto vloeroppervlakte
990 m2 begane grond en 110 m2 
verdieping

Bouwkosten
2,2 miljoen (excl. btw)

‘Het was een goede, respectvolle en prettige samenwerking 
met alle partijen, gebaseerd op wederzijds vertrouwen’

Op het dak komen circa 180 PV-panelen.
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VDR bouwt BREAAM-NL
Excellent bedrijfshal
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Tekst: Jan Smit
Foto’s: Peter MarkesteijnIB

De nieuwe bedrijfshal is 
2.500 m² groot.
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Om voor deze kwalificatie in aanmerking 
te komen, is het nieuwe pand voorzien 
van een zogeheten VRV-klimaatsysteem. 
Met dit gasloze systeem kunnen meerdere 
ruimtes tegelijkertijd op zeer efficiënte 
wijze worden verwarmd of gekoeld: het is 
in feite een verwarming én airco ineen. De 
elektriciteit voor het klimaatsysteem komt 
onder meer van de zonnepanelen op het 
dak. Bij BREAAM-NL Excellent horen ook 
maatregelen om de ecologische diversiteit 
van de locatie te stimuleren. VDR heeft 
daartoe een ecoloog ingehuurd. Die heeft 

realiseren duurzaam pand in Haarlemmerliede

In opdracht van Trajanus Vastgoed heeft VDR Bouwgroep uit Deventer een nieuwe bedrijfshal gebouwd op het 
PolanenPark in Haarlemmerliede. Het betreft hier een bijzonder project. De 2.500 m² grote hal, die wordt verhuurd 
aan een groothandel in automaterialen, heeft een BREAAM-NL Excellent-certificaat. Dat is het op een na hoogst 
haalbare duurzaamheidskeurmerk.

Samen sterk: Trajanus Vastgoed en VDR Bouwgroep

Er zijn transparante lichtstroken 
aangebracht in de gevel van het magazijn.

Haarlemmerliede • Halfweg

een plan gemaakt. Dit heeft onder meer 
geresulteerd in vleermuis- en 
vogelnestkasten, egelwoningen, een 
insectenhotel en speciale beplanting. 

Vruchtbare samenwerking
Bijzonder aan de hal zijn verder de 
transparante lichtstroken in de gevel van 
het magazijn en de vele beglazing in het 
kantoor. “Dat zorgt voor extra daglicht en 
voor een prettig werkklimaat,” licht 
projectleider Peter Groot Koerkamp na-
mens VDR Bouwgroep toe. De 

bedrijfshal in Haarlemmerliede is niet het 
eerste project dat VDR in opdracht van 
Trajanus Vastgoed bouwt. Op het Gouwe 
Park in Moordrecht werkten beide 
bedrijven in opdracht van de Niedax Group 
- een mondiaal opererend producent van 
kabeldraagsystemen - ook samen aan de 
nieuwbouw voor de productielocatie van 
Gouda Holland B.V.  Dit project is 
opgeleverd in 2019. Deze samenwerking is 
zo goed bevallen dat Trajanus in 
Haarlemmerliede wederom met VDR in zee 
is gegaan.  
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De vele beglazing in het kantoor zorgt voor 
extra daglicht en een prettig werkklimaat.
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Specialist in bouwconstructief advies
Het constructief ontwerp van de nieuwe bedrijfshal van Tranjanus Vastgoed in Haarlemmerliede is verzorgd door 

Qbuz adviesbureau bouwconstructie. Qbuz is een onafhankelijk adviesbureau op bouwconstructief gebied uit het 

Gelderse Barchem. De nieuwe hal, die is opgebouwd middels een geschoorde staalconstructie, bestaat uit een 

hal- en een kantoorgedeelte. Beide delen zijn constructief van elkaar gescheiden uit het oogpunt van 

brandveiligheid. In de hal is gekozen voor vakwerkliggers om zo het aantal kolommen beperkt te houden. 

BIM
Qbuz ontwerpt en engineert constructies voor woning-, industrie- en utiliteitsbouw, zowel nieuwbouw als 

bestaande bouw. De experts van het vijf jaar geleden opgerichte bureau maken hierbij gebruik van innovatieve 

en slimme ontwerpoplossingen. Ze werken bijvoorbeeld volop met BIM (Building Information Modelling). BIM 

maakt het mogelijk om alle relevante informatie van verschillende disciplines met elkaar te koppelen, waardoor 

bijvoorbeeld clashes vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd.  

Duurzame samenwerking
Qbuz werkt regelmatig in opdracht van VDR Bouwgroep, de hoofdaannemer van de nieuwe bedrijfshal.  Recent 

zijn door Qbuz voor VDR onder andere constructies ontworpen voor bedrijfsgebouwen in Heerlen, Den Haag, 

Bleiswijk, Cuijk en Roermond. Momenteel zijn de adviseurs van het bouwkundig bureau voor VDR twee bedrijfs-

hallen in Almelo aan het uitwerken, waarvan er een wordt uitgevoerd met een circulaire constructie en de andere 

met een hybride (staal-/beton)constructie. 
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Greenworks-label
Ook aan de samenwerking met de Niedax-
bedrijven bewaren Groot Koerkamp en 
Trajanus-directeur/eigenaar Patrick 
Tammes goede herinneringen. Dat is 
wederzijds. “We zijn destijds nauw met 
elkaar opgetrokken. Daardoor konden we 
snel acteren,” aldus Wim van Wijk, 
directeur van Niedax Kleinhuis B.V. en 

Gouda Holland B.V. De kabelgoten, 
kabelladders, wandkanalen en zuilen van 
Niedax hebben allen een Greenworks-
label. Dit duurzaamheidslabel voor 
bouw- en installatiematerialen is tot 
stand gekomen in samenwerking met 
de rijksoverheid en het gebruik van 
rekeninstrumentaria als GPR Gebouw en 
BREEAM-NL. Greenworks matcht goed met 

het BREAAM-NL Excellent-label van de 
bedrijfshal in Haarlemmerliede. Ook zijn 
in deze nieuwe hal bij de montage van de 
zonnepanelen Niedax draadgoten - type  
MTC met ‘click-montage - toegepast en 
zijn de omvormers van deze panelen op 
het dak veilig opgeborgen in een Niedax 
Kleinhuis-behuizing.

Circulair bouwen
VDR bouwt door heel Nederland. De middelgrote aannemer realiseert 
voornamelijk  industriële bedrijfshuisvesting: van een hightech vrieshuis tot 
duurzame XXL-distributiecentra. Met het Nexteria-gebouwenpaspoort heeft 
het bouwbedrijf ook een vooraanstaande positie op het gebied van circulair 
bouwen.

De elektriciteit voor het klimaatsysteem komt 
onder meer van de zonnepanelen op het dak.
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Meuleman Schilderwerken BV

Glas-, Behang- en Schilderwerk

Keurbeek 2, 6914 AG  Herwen

T 0316 - 247106

E info@meuleman-schilderwerken.nl

V GM
C HECKLIST
A ANNEMERS

www.meuleman-schilderwerken.nl

GARANTIE

ONDERHOUD

Allround in schilderwerken
Voor de afwerking van de nieuwe bedrijfshal van Trajanus Vastgoed in Haarlemmerliede tekende Meuleman 

Schilderwerken. Dit omvatte onder andere het beplakken van de binnenwanden van de kantoren met glasvezel, 

het beglazen en schilderen van de houten binnendeurkozijnen, het schilderen van het overige timmerwerk en het 

afsausen van het aangebrachte glasvezelweefsel op de muren. 

Meuleman Schilderwerken, dat is gevestigd in Herwijnen en al zo’n tachtig jaar bestaat, is geen onbekende voor 

VDR Bouw, de hoofdaannemer van dit project. De samenwerking tussen beide bedrijven is al begonnen in de 

jaren zeventig. “Dan weet je inmiddels wel wat je aan elkaar hebt”, vertelt Fedor Meuleman, directeur/eigenaar 

van Meuleman Schilderwerken en een kleinzoon van oprichter Theo Meuleman. “Door deze zeer langdurige 

relatie is ook de sfeer en samenwerking op het werk veelal uitstekend.”

Gekwalificeerde vakmensen
Het werkgebied van Meuleman is breed, vervolgt de directeur/eigenaar. “Noem ons maar een allrounder. In dit 

geval betrof het een bedrijfshal, maar we voeren ook renovatiewerken en woningbouwprojecten uit. We 

schilderen, zetten glas en behangen in de breedste zin van het woord. Voor al deze werkzaamheden hebben we 

de gekwalificeerde vakmensen in huis.”
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Al meer dan 
100 jaar dé 
specialist op 
het gebied van 
hekwerken, poorten 
en terreinbeveiliging

•   Beveiligingsoplossingen op maat
•   Zakelijk, privé en in het openbaar
•   Aandacht voor design en innovatie
•   Geproduceerd in Nederland

RIJKSWEG 14  •  6584 AB MOLENHOEK  •  024 - 358 07 77  •  WWW.GELMO.NL  •  INFO@GELMO.NL

Specialist in 
hekwerken, poorten en 

terreinbeveiliging

De hekwerken en schuifpoorten bij de nieuwe 

bedrijfshal van Trajanus Vastgoed in Haarlemmerliede 

zijn geleverd en gemonteerd door Gelmo Hekwerken 

& Poorten uit Mook. Voor dit project is gekozen voor 

Business Pro-schuifpoorten in combinatie met 

spijlen- en draadmathekwerk in gecoate uitvoering.  

Gelmo B.V. is een vaste partner van Trajanus. 

Huurder van de nieuwe hal in Haarlemmerliede is 

een gerenommeerde groothandel in automaterialen. 

Deze onderneming huurt meerdere bedrijfshallen bij 

Trajanus Vastgoed. Ook op de andere locaties zijn de 

hekwerken en schuifpoorten geleverd en geplaatst 

door Gelmo.  Dit tot grote tevredenheid van de 

vastgoedontwikkelaar. “Gelmo levert uitstekend werk: 

kwalitatief en wat betreft service, ze doen wat ze 

beloven,” zegt Patrick Tammes, directeur/eigenaar van 

Trajanus.  

Twee moderne productiefaciliteiten
Gelmo B.V., opgericht in 1912, levert meerdere 

toepassingen voor de entree van bedrijfsterreinen 

zoals onder andere schuif- en draaipoorten, 

tourniquets, slagbomen en speedgates. Ook op het 

gebied van hekwerken is er volop keuze: van 

gaashekwerk tot spijlenhekwerken, maar ook design & 

construct behoort tot de mogelijkheden. Alle 

producten worden gefabriceerd in twee moderne 

productiefaciliteiten in Nederland.

Totale terreinbeveiliging
Gelmo B.V. levert niet alleen hekwerk en poorten, maar 

is ook gespecialiseerd in totale terreinbeveiliging. 

Daaronder valt bijvoorbeeld schrikdraad- of 

gronddetectie, maar ook toegangscontrole via de 

(video-)intercom.

Industriebouw • april 2021 • 183

https://www.gelmo.nl
https://www.gelmo.nl


dé specialisten in dak- en wan
dbeplating

D hardeman-vanharten.nl

Opdrachtgever
Trajanus Vastgoed, Nijmegen

BREEAM Expert
Lois Advies BV, Welleroi

Adviseur
K+Adviesgroep, Echt

Architect
Palazzo Oost BV, Holten

Constructeur
Qbuz adviesbureau 
bouwconstructies, Barchem

Hoofdaannemer
VDR Bouwgroep, Deventer

W-installateur
Willems Uden Technische 
Installaties, Uden

E-installateur
Elektrotechnisch Buro Electronics, 
Nijmegen

Gevel- en dakbeplating
Hardeman Van Harten BV, Lunteren

Schilderwerk
Meuleman Schilderwerken, 
Herwijnen

Hekwerken & poorten
Gelmo Hekwerken & Poorten, Mook

Bouwprogramma
Bouwen bedrijfshal op het 
PolanenPark 

Bouwperiode
Mei 2020 – februari 2021

Bruto vloeroppervlakte
2.500 m2

Haarlemmerliede • Halfweg
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Bij BREAAM-NL Excellent horen ook maatregelen om de ecologische diversiteit van de 
locatie te stimuleren. VDR heeft daartoe een ecoloog ingehuurd.
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Westerval • Enschede

Opvallende Westerval  
in Enschede paradepaardje 

Bouwbedrijf Homan 
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Tekst: Frank Thooft
Foto’s: BLOM Media & Bouwbedrijf HomanIB

Het bijzondere ontwerp is 
afkomstig van STUDIO • NL.
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“Elders in Twente vind je dit soort 
bijzondere gebouwen ook”, vertelt Luc 
Velten, directeur bij Bouwbedrijf Homan 
die het opvallende bedrijfsverzamel-
gebouw bouwt. “We werken namelijk 
vaker samen met RG Investments en 
Reggehave Projectrealisatie en dan krijg je 
een synergie die zowel een lust is voor het 
oog als een zegen voor de calculatie.” Het 
bedrijfsverzamelgebouw aan de 
Westerval in Enschede dat dit voorjaar 
ontstaat, biedt plaats aan vijf 
ondernemingen. De eerste vier hebben 
al getekend, vertelt Velten verder. “RJ 
Security, Kitt Engineering, Zandvoort Verf 
& Groothandel en BGT Bio Liquids. Met de 
vijfde zijn we in onderhandeling.”

Bijzondere gevelsteen
Bouwbedrijf Homan onderscheidt zich 
graag door onverwachte en creatieve 
vondsten, zowel in de particuliere bouw 
als in de utiliteitsbouw. Velten: “We willen 
ons op ons vakgebied onderscheiden. De 
gevelsteen die gebruikt is voor de 
opvallende gevel aan de Westerval, is 
afkomstig van de enige fabriek in 
Nederland die nog met een kolengestookte 
oven werkt, Steenfabriek Vogelensangh in 
Deest. En dat maakt het gebouw meteen 
heel bijzonder.” Ondanks de bijna 

‘Bij de vormgeving van de binnenkant van het  

gebouw is efficiency doorslaggevend’

Wie over de N18 komt aanrijden 
kan het niet missen: Westerval in 
Enschede. Met vijf verschillende 
soorten bakstenen die op tien 
verschillende manieren zijn 
verwerkt, is de opvallende gevel 
een visitekaartje voor Bouwbedrijf 
Homan aan de rand van het 
Enschedese industrieterrein. 

Westerval • Enschede

ambachtelijke manier waarop Bouwbedrijf 
Homan aan de Westerval Enschede aan het 
bouwen is, vordert de bouw heel gestaag 
omdat het bouwproces strak gepland is. 
Velten: “We zijn in december 2020 
begonnen en de planning is dat we voor de 
bouwvak klaar zullen zijn.”

Duurzame energievoorziening
Naast de opvallende gevel heeft 
Bouwbedrijf Homan ook veel aandacht 
aan de binnenkant van het pand gegeven. 
“Efficiency is daarbij doorslaggevend. Het 
is van binnen een praktisch ingedeeld pand 
met een rechttoe-rechtaan staalconstructie 
en muren en vloeren van prefabbeton. De 
buitenkozijnen zijn weer van aluminium, 
geleverd door Polybouw. Wat mij betreft is 
deze manier van bouwen the best of both 
worlds.” De engineering heeft Bouwbedrijf 
Homan voor eigen rekening genomen: de 
creatieve architectuur is verzorgd door 
STUDIO • NL. Daarbij is met name ook naar 
de footprint gekeken. “We gaan 800 
zonnepanelen op het dak leggen waardoor 
er een duurzame energievoorziening is.”

Bouwbedrijf Homan is opgericht in 1982 
en is in 2017 overgenomen door Velten, 
die er toen ook al werkte. Er werken in de 
vestiging in Enter ruim 35 vakmensen.
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Er komen 800 zonnepanelen op het dak, die garant 
staan voor een duurzame energievoorziening.
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Westerval • Enschede

Intrigerend zwevend 
effect zorgt voor 

onderscheidende gevel
 

“We wilden een metselwerk-statement maken langs 

deze entreeweg van Enschede”, legt architect Ruben 

ter Harmsel van STUDIO • NL uit. “Een grote, 

gesloten en bijzonder gedetailleerde 

metselwerkschijf is aangebracht ter plaatse van de 

bedrijfshallen. Door op maaiveldniveau een volledige 

raampartij te voorzien, lijkt het gebouw te zweven. 

Dat effect wordt ’s avond versterkt door kunstlicht dat 

door die ramen komt.” 

Het 130 meter brede gebouw heeft links en rechts 

grote kantoorgedeeltes, welke vertaald zijn in grote 

verdiepingshoge glaspartijen. Het gehele gebouw is 

ook nog eens twee meter boven het maaiveld 

geplaatst, achter een klein talud, waarmee het 

zwevende effect wordt versterkt. De keuze voor de 

intrigerende en kunstzinnige schorsstructuur van de 

gevel is gevonden door 3D te modelleren en 

experimenteren met verschillende baksteensoorten en 

-patronen. Dankzij de durf, kennis en sterke affiniteit 

met baksteen van projectontwikkelaar Gerben Homan 

van Reggehave wordt dit nu werkelijkheid. “De stenen 

van steenfabriek Vogelensangh maakt het 

onderscheidende karakter van deze gevel helemaal af.”
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Ondanks de bijna ambachtelijke 
manier vordert de bouw gestaag.
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Westerval • Enschede

Breesegge 3 | 7627 LA Bornerbroek | T: (0)74 - 384 16 11

Optimale voorbereiding 
door Grondverzet 

Oosterveld 

Voor het grondwerk van het industriële complex 

Westerval Enschede werd Grondverzetbedrijf 

Oosterveld ingeschakeld. Eigenaar Frank Oosterveld: 

“We zijn door de opdrachtgever al in een vroeg 

stadium benaderd en hebben hierdoor goed kunnen 

kijken naar de grondstromen en uitvoering van het 

werk om alles zo efficiënt mogelijk in te plannen.” 

“We hebben met een grote rupskraan en wiellader 

in korte tijd het hele terrein bouwrijp gemaakt: dat 

betekent concreet dat we in korte tijd circa 6.000 m³ 

grond hebben verzet. Tegelijk met het ontgraven van 

grond hebben we direct een funderingslaag 

ingebouwd voor het bouwverkeer. “

Buitenterrein
“Het werk omvatte naast het grondwerk van het 

gebouw ook het grondwerk van het buitenterrein zoals 

parkeerplaatsen en toegangswegen. Daarnaast hebben 

we voorbereidingen getroffen voor het aanleggen 

van de riolering. We hebben het leeuwendeel van 

de opdracht binnen de gestelde tijd van drie weken 

volbracht.” 

Flexibiliteit
Grondverzetbedrijf Oosterveld is opgericht in 1980 en 

heeft zich ontwikkeld tot een gerenommeerd bedrijf 

in het grondwerk. Flexibiliteit, kwaliteit, veiligheid, 

betrouwbaarheid en zorg voor het milieu staat hoog in 

het vaandel. Het bedrijf beschikt over de certificaten 

VCA, ISO 9001 en ISO 14001.
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Bedrijvenweg 61 | 7442 CW Nijverdal | T: 0548 - 85 86 53

Wij zorgen voor de complete 
elektrische installatie, 

de metalstudwanden en 
de systeemplafonds.

Olthof dak-, wand- en gevelbeplating
Fuutweg 12  •  7442 CL Nijverdal  •  t: +31 548-610571  •  f: +31 548-617818

e: info@olthof-beplating.nl  •  i: www.olthof-beplating.nl

0064494.pdf   1 28-7-2011   14:10:15

Opdrachtgever
RG Investments, Enter

Ontwikkelaar
Reggehave Projectrealisatie, Enter

Architect
STUDIO • NL, Enschede

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Homan, Enter

Afbouw
Heinema Installaties, Nijverdal

Installateur
Rema, Den Haag

Installateur
Installatiebedrijf Twente, Enter

Staalbouw
Morsink Constructie, Enter

Gevel-en dakbeplating
Olthof beplating, Nijverdal

Gevelstenen
Steenfabriek Vogelensangh, Deest

Grondwerk
Grondverzetbedrijf Oosterveld, 
Bornerbroek

Aluminium buitenkozijnen
Polybouw, Rijssen

Bouwprogramma
Bouwen bedrijfsverzamelgebouw 
aan de Westerval in Enschede 

Bouwperiode
December 2020 – juli 2021

Bruto vloeroppervlakte
Circa 4.500 m2

De opvallende gevel is opgebouwd uit vijf 
verschillende soorten bakstenen die op tien 
verschillende manieren zijn verwerkt.
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Je wordt duurzamer als je weet wat je doet en wat je impact is. 
Wij geven onze klanten inzicht door bouwkwaliteit te meten,

hierover te adviseren, in de uitvoering te begeleiden en bij oplevering te controleren.

Wij zijn Duvast, onafhankelijke adviseurs & ingenieurs met een 
pragmatische oplossing voor al uw duurzaamheidsvraagstukken. 

Wij vertalen uw 
ambitie naar een 

duurzaam gebouw.

www.duvast.nl



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

Meer informatie:

www.jungheinrich.nl/eks412s

De Jungheinrich EKS 412s is de snelste verticale orderpicktruck 

op de markt. Ten opzichte van het marktgemiddelde bedraagt 

de winst zelfs minimaal 35%. De technische innovaties, het 

ergonomische comfort en een breed scala aan hulpsystemen 

zorgen ervoor dat medewerkers zich 100% kunnen concentreren 

op hun kerntaken. 

Picken op meer dan 14 meter!

jungheinrich.nl/li-ion
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ONDERDEEL VAN JANSSEN DE JONG GROEP

NATUURLIJK IN HOUT!
Bij Woody Building Concepts ontwerpen, ontwikkelen en bouwen we innovatief en toekomstbewust. 
We creëren oogstrelende gebouwen die de omgeving mooier maken.

Onze missie: De beste huisvesting realiseren om organisaties en mensen te laten floreren!

TOUWSLAGER 2, 5253 RK NIEUWKUIJK          
WWW.WOODYBUILDINGCONCEPTS.NL088 - 205 34 70  

GEZOND,

CIRCULAIR EN BETAALBAAR




