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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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Beste lezers van Industriebouw,

Nederland staat voor een enorme bouwopgave. Dat was al 
duidelijk maar de afgelopen maanden is de noodzaak om nu 
echt haast te maken met bouwen, steeds sterker naar voren 
gekomen. Alleen zo kunnen we een eind maken aan het 
gebrek aan woningen én de daaruit voortkomende gekte op 
de huizenmarkt. Hoe groot is de bouwopgave precies? Naar 
verwachting telt ons land in 2030 circa 18 miljoen 
inwoners. Om al die mensen te kunnen huisvesten, zullen er 
tussen de 80.000 en 85.000 woningen per jaar bij moeten 
worden gebouwd.

Tegelijkertijd staan we voor een heel andere opgave:
 Nederland streeft naar een volledig circulaire economie in 
2050, waarbij in 2030 ons primair grondstofgebruik al met de 
helft is afgenomen. Door deze twee opgaven in samenhang 
op te pakken, kunnen ze elkaar versterken. Met slim circulair 
bouwen is veel duurzaamheidswinst te behalen. En gezien de 
projecten die wij langs zien komen, zetten veel bouwbedrijven 
al belangrijke stappen op dit gebied.
Een goed

Gebouwd wordt er sowieso, zo laten ook de projecten in 
deze editie van Industriebouw zien. Zo realiseert De Vries en 
Verburg Bouw in opdracht van projectontwikkelaar Provast het 
nieuwe Nederlandse kantoor/laboratorium voor 
Galapagos op het Leiden Bio Science Park. Daarbij wordt 
gestreefd naar zowel een BREEAM-NL Excellent als een WELL 
Gold certificering. In Nieuwer Ter Aa legt hoofdaannemer 
Middelwateringbouw uit Rotterdam momenteel de laatste 
hand aan de nieuwe brandweerkazerne, een veelzijdig project 
met ‘alles erop en eraan’. En Van de Kolk Bouw bouwde een 
imposant appartementencomplex, genaamd Graaf van Schuyt, 
in Arnhem. Een praktische uitdaging want het pand bevond 
zich in druk, bewoond gebied.

Meer dan genoeg interessante projecten dus, veel leesplezier 
toegewenst!

Cock Penning
Industriebouw
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Galapagos • Oegstgeest

Nieuw kantoor/laboratorium Galapagos
Industriebouw • mei 2021 • 4



Tekst: Astrid Berkhout
Foto’s: De Vries en Verburg BouwIB

verrijst op Leiden Bio Science Park
Industriebouw • mei 2021 • 5



In opdracht van projectontwikkelaar Provast realiseert De Vries en Verburg 
Bouw het nieuwe Nederlandse kantoor/laboratorium voor Galapagos op 
het Leiden Bio Science Park. Galapagos is een biotechnologisch bedrijf dat 
zich bezighoudt met het ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe 
werkingsmechanismen. De nieuwbouw stelt de onderneming in staat de 
komende jaren verder te groeien. Het is de bedoeling dat Galapagos het 
gebouw begin 2022 in gebruik neemt.

“De afgelopen jaren hebben we voor 
Provast ook al andere projecten gedaan”, 
vertelt Rick Schakel, projectleider bij De 
Vries en Verburg Bouw. “Met hetzelfde 
bouwteam, dus dat is prettig werken.” 
Het ontwerp van OZ Architects was al 
gereed toen de bouwonderneming erbij 
werd betrokken. “Er was alle ruimte om 
mee te denken in de uitvoeringsdetails. 
Samen hebben we gekeken hoe het net 
iets slimmer en makkelijker kon.” 

Galapagos • Oegstgeest

Beton én staal
De hoofddraagconstructie van de 
nieuwbouw bestaat uit prefab betonnen 
palen en een staalskelet met 
kanaalplaatvloeren. “De eerste twee 
bouwlagen hebben betonnen wanden 
voor de stabiliteit van het pand. 
Daarboven is gekozen voor een 
staalconstructie om sneller te kunnen 
bouwen. Er is verder bewust gekozen 
voor kleine, slanke gevelkolommen die 

‘De grootste uitdaging is de planning: we moeten alle zeilen 

bijzetten om dit binnen zestien maanden af te ronden’

Industriebouw • mei 2021 • 6
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Opdrachtgever
Provast, Den Haag

Architect
OZ Architects, Amsterdam

Constructeur
IMd Raadgevende Ingenieurs, 
Rotterdam

Adviseur BREEAM
Ingenieursburo Linssen, Amsterdam

Hoofdaannemer
De Vries en Verburg Bouw, Stolwijk

Heiwerk
Plomp Funderingstechnieken, 
Papekop

Staalbouw
Bincx, Kootwijkerbroek

Installateur
Schulte & Lestraden, Lisse

Kalkzandsteen en lijmwerk
Blokland & Blokland BV, Oud-Alblas

Staalconstructie
Stalent BV, Bergambacht

Wapening
IJzervlechtbedrijf BV, Stolwijk

Overheaddeuren
Hörmann Nederland BV, Barneveld

Bouwprogramma
Kantoren en laboratoriumruimtes.

Bouwperiode
Augustus 2020 – januari 2022

Bruto vloeroppervlakte
21.000 m2 (17.000 m2 kantoren en 
laboratoriumruimtes, 4.000 m2 par-
keergarage) 

Het nieuwe kantoor/laboratorium van 
Galapagos is ronduit indrukwekkend.

Industriebouw • mei 2021 • 7
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ONTWIKKELEN

BOUWEN

SERVICE EN 
ONDERHOUD

www.devriesverburg.nl

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

Een bovenaanzicht van de bouw.

Galapagos • Oegstgeest
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Westeinde 3  
2969 BK  Oud-Alblas
www.bloklandenblokland.nl

Vijfendertig jaar focus 
op kalkzandsteen 

lijmwerk 
De kalkzandsteenwanden in de nieuwe 

magazijnruimte van Galapagos, in de kelder en op de 

begane grond, zijn het werk van Blokland en Blokland 

B.V.. Daarvoor zijn schoonwerkblokken handmatig 

verlijmd op de bestaande betonconstructie.“Met 

kalkzandsteen kun je een hogere brandwerendheid 

en druksterkte realiseren dan met metalstudwanden”, 

licht Arie Blokland toe. “Specifiek voor bijvoorbeeld de 

traforuimte is dit van belang.” 

Het familiebedrijf, gespecialiseerd in kalkzandsteen 

lijmwerk, werd ingeschakeld door De Vries en Verburg. 

“Voor ons een vaste samenwerkingspartner, dus in 

dit geval was een belletje genoeg om het werk op te 

nemen in onze planning.”

Vader en zoon
Blokland en Blokland werd in 1987 opgericht door de 

broers Jan en Gijs Blokland. In de loop der tijd is het 

uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende 

lijmbedrijven van Nederland. Toen Gijs het bedrijf 

drie jaar geleden voor een carrière switch verliet, nam 

Arie – de zoon van Jan – zijn plaats in. “Onze krachten 

liggen in betrouwbaarheid, kwaliteit en ‘nononsens 

mentaliteit’.”

Industriebouw • mei 2021 • 9
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Galapagos • Oegstgeest

zo veel mogelijk wegvallen in het totale 
ontwerp.” De flexibele verdiepings-
vloeren met extra vrije hoogte (3,0 meter) 
tot aan het plafond zijn eenvoudig vrij in 
te delen, waarmee het gebouw volledig 
toekomstbestendig is. 

Visueel spektakel
Het nieuwe kantoor/laboratorium omvat 
circa 21.000 m², verdeeld over acht 

bouwlagen: circa 17.000 m² aan 
kantoor- en laboratoriumruimte en circa 
4.000 m² voor de parkeergarage. “De 
parkeergarage bevindt zich op de begane 
grond en de eerste verdieping. De 
kantoren en laboratoriumruimtes zitten 
op de vijf verdiepingen daarboven. Een 
open atrium, inclusief hoofdtrap die 
omhoog loopt, vormt de fysieke verbin-
ding tussen beide gedeeltes. Aan de kant 

S  ALEN
van ontwerp tot realisatie

Stalent BV is een constructiebedrijf die zich 

richt op staalwerken binnen de woningbouw, 

utiliteitsbouw en infratechniek. Bij het 

ontwerpen, produceren en monteren kunnen 

wij u van dienst zijn. Kijk voor meer 

informatie eens op onze website.

Stalent B.V.

Nijverheidsstraat 4

2861 GX Bergambacht

T +31 (0) 182 - 343 444

E info@stalentstaal.nl

I  www.stalentstaal.nlijzersterk in meedenken

van de hoofdingang is het atrium drie 
verdiepingen hoog, aan de kant van de 
A44 vier verdiepingen.” Dat geeft een 
spectaculair aanzicht als je komt 
aanrijden vanaf de snelweg. Op de 
zevende verdieping komen twee 
dakopbouwen waar de installaties een 
plek krijgen. “Bijzonder is verder dat 
zowel wordt gestreefd naar een 
BREEAM-NL Excellent als een WELL Gold 
certificering.”

De uitdagingen
Door het veelvuldig gebruik van glas 
heeft het pand een transparante 
uitstraling en is er veel lichtinval. “Er 
worden allemaal aluminium vliesgevels 
aangebracht. Daar worden vervolgens 
luifels op gemonteerd, die 1,5 meter 
uitsteken. Het is een uitdaging om dat 
goed te engineeren. Dat geldt overigens 
ook voor de bouwkundige wanden in 
de laboratoriumruimtes, daar moet 
nauwe afstemming plaatsvinden met de 
installaties die er een plek krijgen. De 
grootste uitdaging is echter de planning: 
we moeten alle zeilen bijzetten om een 
arbeidsintensief project als dit binnen 
zestien maanden af te ronden.”

Industriebouw • mei 2021 • 10



DAK & WAND
BEPLATING

STAALBOUW

PREFAB BETON

CASCOBOUW

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

‘Er was alle ruimte om 
mee te denken in de 

uitvoeringsdetails. Samen 
hebben we gekeken hoe 
het net iets slimmer en 

makkelijker kon’

De hoofddraagconstructie van de nieuwbouw bestaat uit prefab 
betonnen palen en een staalskelet met kanaalplaatvloeren.

Industriebouw • mei 2021 • 11



Galapagos • Oegstgeest

Een slim gebouw 

Totaalinstallateur Schulte & Lestraden uit Lisse is volop bezig met de nieuwbouw van Galapagos, die niet 

alleen gaat voor een BREEAM-NL Excellent maar ook een WELL Gold certificering. Van brandmeld-, 

inbraakbeveiligings- en toegangscontrole installatie tot sanitaire en alle E- en W-installaties, waaronder ook 

niet-alledaagse voorzieningen als klimaatplafonds, diverse gassen distributiesystemen, een reverse osmose 

installatie en speciale filterkasten voor de laboratoria. Een uitdagend project waar de veelzijdigheid van de 

onderneming uitstekend van pas komt.

“Veel aandacht is naar het voortraject gegaan”, vertellen Tim van den Akker en John Poelman. “Vooral omdat 

we zo veel mogelijk prefab doen. In dit geval een must om het geheel volgens planning te kunnen realiseren. 

In onze eigen werkplaats kunnen we het bovendien onder ideale omstandigheden maken, wat de kwaliteit ten 

goede komt.”

Energievoorziening essentieel
Van den Akker: “Het pand is voorzien van twee transformatoren met een totaal vermogen van 2.000 kVA. 

Tevens is er een noodstroomaggregaat van 640 kVA geplaatst én hebben we de mogelijkheid gecreëerd om 

een mobiele NSA aan te sluiten in geval van onderhoud of storing van de NSA. Voor Galapagos is het 

essentieel extra zekerheid in te bouwen in de energievoorziening om de bedrijfsprocessen in met name de 

laboratoria te allen tijde te kunnen continueren.”

Smart Building
De nieuwbouw is vormgegeven als een Smart Building. “Alle aanwezige installaties zijn feitelijk gekoppeld aan 

één systeem”, aldus Poelman. “Dit systeem verzamelt allerlei gegevens welke met bepaalde applicaties zijn te 

koppelen. Daardoor wordt het mogelijk de installaties automatisch aan te passen aan de activiteiten die in het 

gebouw plaatsvinden of de mensen die er werken. Zo kan o.a. exact worden bijgehouden welke 

elektrische laadpalen vrij zijn, maar bijvoorbeeld ook wanneer iemand de parkeergarage inrijdt: het kenteken 

wordt gescand en via smart wordt vervolgens de ruimteregeling van de specifieke werkplek in dag stand 

geschakeld. De mogelijkheden zijn eindeloos.”

Industriebouw • mei 2021 • 12

https://senl.nl


Heereweg 23 | 2161 AC LISSE
0252 466 466 | info@senl.nlTotaal, op eigen kracht.

Slimme gebouwen
met duurzame en

comfortabele installaties 
zijn de toekomst.

Er wordt gestreefd naar zowel een BREEAM-
NL Excellent als een WELL Gold certificering.

Industriebouw • mei 2021 • 13



Salem Wonen • Ridderkerk

Vernieuwen van een      
woonzorgcentrum in bedrijf       

Industriebouw • mei 2021 • 14



Tekst: Daphne Doemges
Foto’s: Kiona in ‘t VeldIB

Een impressie van hoe het 
er in de zomer van 2023 uit 
moet zien.

Industriebouw • mei 2021 • 15



‘We bouwen in fases en als we een fase af hebben  

verhuizen de mensen naar de nieuwe plek’

Bijzonder aan het gebouw zijn de vele hoeken.

Salem Wonen • Ridderkerk

Industriebouw • mei 2021 • 16



Salem - Wonen met zorg - uit Ridderkerk is een woonzorgcentrum dat 
deels wordt uitgebreid en waar vervangende nieuwbouw plaatsvindt. 
Hoofdaannemer De Vries en Verburg tekende voor deze mooie opdracht.

Voor de bouwwerkzaamheden zat 
projectleider Michel van Veluw namens 
De Vries en Verburg om tafel met de 
architect. “De contouren van het gebouw 
zijn door de architect bedacht, wij 
hebben wel meegedacht over details in 

het technische ontwerp.”  

Nieuw klant
Het zorgcentrum wordt deels 
gerenoveerd, en deels wordt een 
uitbreiding en vervangende nieuwbouw 

gedaan op de bestaande bouw. “Salem 
is voor ons een nieuwe klant. Salem 
heeft op dit moment veel bewoners die 
een kamer delen, maar het doel van de 
uitbreiding is dat elke bewoner een eigen 
kamer krijgt. Niet alleen de capaciteit 
van de kamers wordt uitgebreid, maar 
de bestaande kamers krijgen ook een 
grondige renovatie.” Zo worden 
badkamers, vloeren, wanden, 
woonkamers en keukens vernieuwd. 
“Twee woonvleugels worden 
gerenoveerd. De nieuwbouw bestaat uit 
twee nieuwe gebouwen en één nieuwe 
vleugel.” 

Nauwkeurige afstemming
Eén van de uitdagingen tijdens de bouw 
is dat het woonzorgcentrum 
operationeel blijft gedurende de 
werkzaamheden. “Terwijl wij bezig zijn 
met dit project, gebruiken de bewoners 
(delen van) het gebouw nog steeds. Dat 
is even puzzelen. We bouwen in fases en 
als we een fase af hebben, verhuizen de 
mensen naar de nieuwe plek. Dit vergt 
voor ons een nauwkeurige afstemming 
van de planning met de opdrachtgever.” 
De werkzaamheden zijn naar planning 
zomer 2023 helemaal gereed. “We zijn 
vorig jaar rond maart begonnen en de 
werkzaamheden lopen vooralsnog op 
schema”, aldus Van Veluw. 

Zorgsystemen
Bijzonder aan het gebouw zijn de vele 
hoeken. Ook het installatiewerk is 
‘anders dan anders’ vanwege het 
zorgkarakter van het gebouw. “Er zijn 
diverse zorgsystemen in werking die 
we moeten handhaven of vernieuwen. 
Denk aan een systeem met bakens om te 
signaleren wanneer bewoners een gebied 
verlaten.” 

Mooi detail
Uiteraard zijn de vloeren en wanden 
brandwerend en heeft elk deel van het 
woonzorgcentrum zijn eigen 
brandscheiding. Tot slot krijgt het 
gebouw een duurzaam karakter 
dankzij warmtepompen en 
zonnepanelen. Van Veluw vindt vooral 
het metselwerk een mooi detail. “Het is 
een bijzonder gebouw om te zien dankzij 
het gebruik van verschillende materialen 
op de gevel en doordat er veel variatie 
in het metselwerk is aangebracht. Dat 
maakt echt het verschil.”

Industriebouw • mei 2021 • 17
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ONTWIKKELEN

BOUWEN

SERVICE EN 
ONDERHOUD

www.devriesverburg.nl

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

De bouwwerkzaamheden vinden plaats 
met zorg voor de omgeving.

Salem Wonen • Ridderkerk
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RAADGEVEND 
INGENIEURSBUREAU
VAN DIJKE B.V.

ALPHEN AAN DEN RIJN

WWW.VANDIJKEBV.NL

Ontwerpers van 
constructies 

Utiliteitsbouw | Woningbouw | Renovatie/restauratie | Herbestemmingen
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Constructief ontwerp 
 

Vanaf het allereerste begin is Raadgevende 

Ingenieursbureau Van Dijke BV uit Alphen aan de Rijn 

betrokken bij het constructief ontwerp van het nieuwe 

complex van Salem Wonen in Ridderkerk.

Het team ontwierp de constructie samen met de 

architect. Harm van Dijke licht toe: “De constructie is 

door ons volledig doorgerekend en uitgewerkt in een 

3D-model. De uitdaging bij dit soort projecten is dat 

je altijd te maken hebt met een bestaande bouw waar 

voor, op of tegenaan gebouwd moet gaan worden. Er 

worden delen gesloopt, waar later weer gebouwd gaat 

worden.” 

Na dertig jaar 
Het bijzondere van dit project voor Van Dijke? “Dat 

ook de bestaande bouw in 1985 door ons constructief 

is ontworpen, waardoor wij in bezit zijn van alle 

bestaande gegevens. Dus na dertig jaar konden we 

weer aan de slag met dit project.”

Twee woonvleugels worden gerenoveerd.

Industriebouw • mei 2021 • 19
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Deels renovatie, deels uitbreiding        
en vervangende nieuwbouw        

Salem Wonen • Ridderkerk
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Handelsweg 5 | 2861 GN Bergambacht | www.kruiswijk.eu

 

Handelsweg 5 
2861 GN BERGAMBACHT 
www.kruiswijk.eu 

Sloopwerk | Civiel & Grondwerk | Boren & Zagen

Asbestsanering | Bodemsanering | Circulair 

Slopen met zorg voor 
de omgeving 

De (leeg)sloop van een deel van het verzorgingstehuis 

van Salem Wonen werd door Kruiswijk Sloopwerk B.V. 

uitgevoerd. Deze specialist in sloopwerk en 

asbestsaneringen uit Bergambacht wist met 

minimale overlast voor de bewoners de klus te klaren.

Bouwwerkzaamheden uitvoeren terwijl een 

verzorgingstehuis in bedrijf blijft: dat vergt de nodige 

zorg en aandacht van alle partijen. Zo ook van 

Kruiswijk Sloopwerk B.V. Projectleider Kees van 

Rangelrooij: “Wij hebben voor dit project het 

leegslopen van een aantal vleugels uitgevoerd en een 

klein stukje totaalsloop van het huidige 

verzorgingstehuis. Tijdens onze werkzaamheden bleef 

het verzorgingstehuis in gebruik. Door goed overleg 

vooraf, een fijne samenwerking met de 

hoofdaannemer en alle aandacht vanuit ons team, zijn 

de werkzaamheden zorgvuldig gepland en uitgevoerd. 

Hierdoor konden we met zorg voor de omgeving en 

minimale overlast ons werk naar wens uitvoeren.”

Kenmerkend voor de nieuwbouw is het 
gebruik van verschillende materialen op de 
gevel en de variatie in het metselwerk.

Salem Wonen • Ridderkerk
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Civieltechnische 
duizendpoot 

Het hele projectteam kan letterlijk en figuurlijk 

bouwen op de werkzaamheden van H. de Koning & 

Zn. B.V. uit Oud-Beijerland bij het project van Salem 

Wonen. 

“In opdracht van de hoofdaannemer hebben we bij dit 

project de bouwputten ontgraven en vervolgens weer 

aangevuld. Ook maakten we de bouwplaats bouwrijp. 

In dit geval dempten we daarvoor een watergang 

met de vrijkomende grond en brachten we daarin 

een duiker aan om de doorstroom van het water te 

garanderen. Vervolgens hebben we op deze grond een 

tijdelijke bouwweg aangebracht zodat de nieuwbouw 

bereikbaar werd”, aldus mede-eigenaar Freek-Jan de 

Koning. 

Brede inzet
In opdracht van Salem Wonen zelf is er een tijdelijk 

en een definitief parkeerterrein gemaakt. “Daarnaast 

brachten we de nieuwe riolering aan voor de 

nieuwbouw en wijzigden we de transportroutes van 

en naar het pand. Zoals je merkt: we doen alles op 

civieltechnisch gebied. Deze brede inzet is bij dit 

project van Salem Wonen goed tot uiting gekomen.”

Albert Einsteinstraat 18
3261 LP Oud-Beijerland
T: 0186 612899
E: info@hdekoning.nl
www.hdekoning.nl

H. de Koning & Zn. B.V.
- Grond-, weg- en waterbouw; 

   woonrijpwerkzaamheden; 
- Infratechnische vraagstukken.

- Bouw- en 
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Middelblok 138 e/f/g | 2831 BP Gouderak

www.staal2000.nl info@staal2000.nl

Staalconstructies en 
meer! 

Het uittekenen, maken en monteren van de diverse 

staalconstructies voor de nieuwbouwdelen en 

inpandige verbouwingen: dat is in een notendop de 

bijdrage van Staal 2000 aan het project van Salem 

Wonen.  

Staal 2000 was ook verantwoordelijk voor het 

uittekenen, maken en monteren van de stalen 

trappen met balustrades en diverse balustrades langs 

de balkons. Momenteel wordt er nog gewerkt aan het 

maken van de constructie voor de nieuwbouw van 

de kern van het gebouw. Projectleider Gert-Jan van 

Adrichem namens Staal 2000: “Doordat we zowel de 

diverse constructies als de trappen en hekken maken, 

zijn we al vanaf het begin bij de bouw betrokken. 

Uitdagingen
De uitdagingen van dit project voor ons? Om ondanks 

de diverse wijzigingen toch steeds de planning te 

halen. In overleg met de uitvoerder is er een hoop 

gelukt. Het is mooi om te zien hoe ver het werk iedere 

keer gevorderd is als ik op de bouw kom!”

Vari-Doors beschikt over een gevarieerd 
assortiment ruimtebesparende en gebruiks-

vriendelijke schuifdeursystemen. 

S C H U I F D E U R S Y S T E M E N

Ook het installatiewerk is ‘anders dan anders’ 
vanwege het zorgkarakter van het gebouw.

Salem Wonen • Ridderkerk
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Schuifdeuren: een ruimtebesparende oplossing 
Een schuifdeur heeft veel voordelen ten opzichte van een gewone deur: het is ruimtebesparend en er ontstaat 

een grotere doorgang. Ideaal voor de kamers in het complex van Salem Wonen. Varidoors, als onderdeel van de 

Berkvens Groep, leverde en monteerde op alle 97 kamers een hoogwaardig schuifdeursysteem.

“In de badkamer van elke kamer hebben we een schuifdeursysteem mogen plaatsen”, begint Productmanager 

Maurice Custers. “Dit is een perfecte oplossing in kleine ruimtes en het is heel fijn voor de toegankelijkheid. 

Deze schuifdeuren hebben namelijk een vrije doorgang van maar liefst één meter en schuiven de wand in.” 

Holle-wand-systeem
“We leveren ook het holle-wand-systeem waar de deur in wegschuift.” De houten deuren worden in een kozijn 

van anderhalve millimeter staal opgebouwd. “Varidoors heeft de schuifdeurkozijnen en schuifdeuren 

gemonteerd met zijn eigen montageploegen, de wandenbouwer heeft het gips verzorgd.” 

Opdrachtgever
Stichting Salem, Ridderkerk

Architect
GBS Architecten, Boskoop

Adviseur
Raadgevende Ingenieursburea Van 
Dijke BV, Alphen aan den Rijn

Hoofdaannemer
De Vries en Verburg Bouw, Stolwijk

Staalconstructies
Staal 2000, Gouderak

Sloopwerkzaamheden
Kruiswijk Sloopwerk BV, 
Bergambacht

Grondverzet
H. de Koning & Zn BV, 
Oud-Beijerland

Deursystemen
Berkvens Groep, Someren

Bouwprogramma
Woonzorgcentrum dat ‘deels’ wordt 
uitgebreid en ‘deels gerenoveerd’

Bouwperiode
Maart 2020 – zomer 2023
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Tekst: Daphne Doemges
Foto’s: Van De Kolk BouwIB

Dankzij de prachtige 
vormgeving is Graaf van 
Schuyt echt een landmark 
in de wijk geworden.

Opvallende uitstraling 
kenmerkt nieuw Graaf  

van Schuyt-complex  
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De bouwwerkzaamheden aan het 
appartementencomplex gingen in oktober 
2018 van start met de voorbereidingen op 
het terrein. Henk Ruitenbeek: “Het werk 
komt voort uit Van de Kolk Ontwikkeling. 
Vervolgens heeft Van de Kolk Bouw het 
project in uitvoering genomen en gebouwd 
voor PMT.” 

Logistiek traject
Het bouwen in bewoond gebied was her 
en der een praktische uitdaging, vertelt 
uitvoerder Van Asselt. “Vanwege een 
nabijgelegen school kwam er veel verkeer 
langs de bouwplaats. Veiligheid staat bij 
ons op één. Daarom kozen we ervoor de 
bouwplaats zoveel mogelijk af te sluiten 
met hekken. Tegelijkertijd moest er 
natuurlijk veel materiaal naar de bouw
 getransporteerd worden. De gemeente 
Arnhem werkte perfect mee om het 
logistieke traject zo soepel, veilig mogelijk 
en met zo min mogelijk overlast te laten 
verlopen.” 

Bijzondere entree
Het Graaf van Schuyt-complex is 
ontworpen door EVE architecten en 
kenmerkt zich onder meer door de vele 
detailleringen in de gevel. Ruitenbeek: 
“De rijke detaillering vergde veel 
afstemming tussen de verschillende 
disciplines.” Volgens het projectteam past 
het appartementencomplex perfect bij 
Van de Kolk. “Het is zeker geen standaard 

‘Het bouwen in bewoond gebied    

  was her en der een praktische uitdaging’

De bouw van honderd 
appartementen Graaf van Schuyt 
in Arnhem vond plaats in een druk, 
bewoond gebied. Een uitdaging, 
maar zeker geen onoverkomelijke 
voor hoofdaannemer Van De Kolk 
Bouw uit Garderen. Uitvoerder Jaap 
van Asselt en projectcoördinator/
werkvoorbereider Henk Ruitenbeek 
vertellen over het bouwtraject én 
leggen uit waarom ze zo trots zijn 
op het eindresultaat.

Graaf van Schuyt • Arnhem

bouwwerk. Neem de bijzondere entree, 
als de boeg van een schip. Door dit soort 
elementen heeft het pand een opvallende 
uitstraling gekregen.”

Duurzaam
Uitvoerder Van Asselt noemt nog de 
bijzondere binnentuin die door Van Ginkel 
Veenendaal is aangelegd. “En op diverse 
punten is gekozen voor duurzame 
oplossingen. Zo is er geen gasaansluiting, 
maar wordt gebruik gemaakt van 
stadswarmte. Op het dak liggen 
zonnepanelen en er is tripple beglazing 
aangebracht. Ook de onderhoudsarme 
aluminium kozijnen en eterniet 
gevelbeplating zijn een bewuste, duurzame 
keuze.”

Samenwerken
Volgens beide heren kenmerkt het project 
zich door een heldere communicatie. Van 
Asselt: “Omdat je met veel je partijen te 
maken hebt, kan er altijd wel eens wat 
misgaan. Fouten maken is menselijk. Het 
gaat erom hoe je het oplost, door samen 
te werken en duidelijk overleg. Een goede 
overlegstructuur is essentieel om de 
gehaalde opleverdatum te halen. Die 
datum is conform afspraak gehaald, óók 
in coronatijd waarin we te maken hadden 
met uitval van mensen en langere 
levertijden. Met vereende krachten hebben 
we samen de klus geklaard!”
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Opvallend is de bijzondere entree, 
vormgegeven als de boeg van een schip.
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Graaf van Schuyt • Arnhem

Mede dankzij de rijke detaillering  
zeker geen standaard bouwwerk  
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EVE Architecten 
www.eve-bv.nl

Hoogwaardige architectuur 

met knipoog naar de 

Amsterdamse School 

De projectarchitectuur van Graaf van Schuyt is van A 

tot Z door EVE Architecten verzorgd. Hoofdarchitect 

Bas Heitkamp: “De gemeente had de wens dat het 

complex een echte landmark in de wijk zou worden. 

Door de verticale geleding, die de hoogte nog eens 

benadrukt, zijn we daar naar mijn idee zeker in 

geslaagd.”

Het team van EVE Architecten nam voor dit project het 

schetsontwerp en de esthetische begeleiding op zich. 

Heitkamp: “Ook hebben we 3D-details opgezet, die in 

het 3D BIM-model van de constructeur tot uiting zijn 

gekomen. De gemeente vroeg om een hoogwaardige 

architectuur met een knipoog naar de Amsterdamse 

School. Daarom tekenden we in 3D de gevels tot in de 

kleinste details uit, compleet met rollagen en 

metselverbanden.” 

Entreepartij
Door het ontwerpen van verschillende bouwblokken 

met verschillende volumes, wist het team te 

voorkomen dat het forse gebouw massief lijkt. “Mijn 

favoriete onderdeel is de entreepartij: midden op de 

scherpe hoek zweven gemetselde balkons boven de 

entree-pui.”

Perfect passende 
staalconstructie  

“We hebben voor het appartementencomplex Graaf 

van Schuyt de staalconstructie geleverd: deze is deels 

ook door ons team gemonteerd”, begint Hendri van de 

Kamp, eigenaar van Van de Kamp Staalkonstruktie.

De constructie is in eigen huis uitgetekend en 

geproduceerd. “We hebben in eerste instantie met de 

hoofdaannemer contact gehad. Deze partij zette de 

stukken ter beoordeling door naar de constructeur en 

architect. Na retour van de tekeningen konden wij de 

constructie in productie nemen en vervolgens naar de 

bouw transporteren.” 

Trappenhuis
Het hele traject is volgens plan verlopen, vertelt Van 

de Kamp. “Het was voor ons een mooi project. Aan de 

ene kant zat er veel repeterend werk in: kolommen die 

op een aantal verdiepingen terugkwamen en 

daardoor eenvoudig te maken waren. Wat wel 

uitdagender bleek, was het uittekenen en maken van 

de constructie voor het stalen trappenhuis. Maar ook 

dat is naar wens verlopen en de constructie paste 

perfect in het werk.”
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Graaf van Schuyt • Arnhem

Inventiviteit door passie, 
          pragmatisme & samenwerking.

Inventiviteit door passie, 
          pragmatisme & samenwerking.

Inventiviteit door passie, 
          pragmatisme & samenwerking.

Adres   Oosteinde 11
3842 DR Harderwijk

info@kooijdekker.nl
Tel +31 (0) 341 41 22 94 kooijdekker.nl

Het complex heeft een mooie binnentuin gekregen.

Industriebouw • mei 2021 • 32



Efficiënte integrale advisering constructie en 
uitwerking Graaf van Schuyt

Vanaf de eerste schets stuurde Sjon Kooij, mede-eigenaar van Kooij & Dekker Ing. Bureau, op een heldere 

constructie van het project Graaf van Schuyt. “Door onze passie en ervaring konden we al in de eerste schetsvorm 

perfect neerzetten hoe het gebouw uiteindelijk zou worden geconstrueerd. Bij nadere detaillering hoefden we 

vervolgens nergens concessies te doen, met als resultaat een prachtgebouw.”

De bijdrage van Kooij & Dekker Ing. Bureau aan dit project was meervoudig. “In het ontwerptraject hebben we als 

constructeur geadviseerd. Toen het ontwerp voor 99 procent stond, namen wij het stokje van de architect over. De 

architect bleef voor esthetische zaken actief betrokken. We ontwikkelden zowel constructief als bouwkundig het 

plan integraal. Kooij & Dekker optimaliseerde onder andere de indelingen van de appartementen naar de laatste 

inzichten en bouwregelgeving, gaf advies over brandveiligheid en indeling van de parkeergarage en verzorgde 

alle benodigde stukken voor de omgevingsvergunning tot en met uitvoering.”

Maakbaar en veilig
In de rol van constructeur bewaakte Kooij de maakbaarheid en veiligheid van de constructie. “In goede 

harmonie met de architect zijn we heel dicht bij zijn wensen gebleven en hoefden we geen concessies te doen.” 

Kooij spreekt vol lof over het Van de Kolk-team voor de goede uitvoering. “Graaf van Schuyt is een geslaagd 

ontwerp. Naast de bijzondere gevels springen ook de binnentuinen en de galerijen in het oog. En niet te vergeten 

de indeling van de ruime en lichte woningen. In alle opzichten is dit project zeer geslaagd.” 
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Vollenbroek Betonbouw Didam B.V.
Koningsweg 11a - 6942 NV Didam

www.vollenbroekbetonbouw.nl

Realisatie betoncasco 
arbeidsintensief door 

gebouwvorm  

Het betoncasco van appartementencomplex Graaf van 

Schuyt in Arnhem werd gerealiseerd door Vollenbroek 

Betonbouw Didam BV. Het bleek bouwtechnisch een 

uitdagend mooi project voor het team.

Het Didamse betonbouwbedrijf voert alle facetten van 

de betonbouw uit met behulp van eigen 

materieel. “Voor het Graaf van Schuyt-project 

realiseerden we het betoncasco in opdracht van 

hoofdaannemer Van de Kolk”, aldus eigenaar Robin 

Vollenbroek. “In totaal zijn we veertien maanden met 

dit project bezig geweest. Alles is volgens tekening 

opgeleverd en de planning is gehaald.”

Weinig seriematig
Voor het Vollenbroek-team was het bouwtechnisch 

een mooie klus, die veel tijd vroeg. “Vanwege de 

bijzondere gebouwvorm waren er weinig echt 

seriematige onderdelen. Dat betekende dat het voor 

ons een arbeidsintensief werk was.” Het resultaat mag 

er zijn, vindt Vollenbroek. “Het is een prachtig gebouw 

geworden. Er staat een mooi stuk betonwerk en ook 

de aannemer en andere partners hebben vakwerk 

afgeleverd!”

Het uitzicht vanaf de balkons is fantastisch.
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SOFTWAREWEG 4
3821 BP AMERSFOORT

BEL ONS:     033 4500321
MAIL ONS:  INFOOTRICONBETON.NL

WWW.TRICONBETON.NL   TRICON STERK IN BETON

SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST?

UW LEVERANCIER VOOR 
  SYSTEEMVLOEREN
  PREFAB BETON
  BETON CASCO’S

Tricon B.V.: ‘Constructieve oplossingen voor 
imposant gebouw’

“Als specialist in betonsystemen hebben wij de holle-wanden en breedplaatvloeren begeleid, uitgewerkt en 

geleverd bij de bouw van Graaf van Schuyt. De aannemer Van de Kolk heeft de materialen vervolgens zelf 

gemonteerd”, vat projectleider Tom Oort van Tricon B.V. uit Amersfoort de werkzaamheden kort samen. 

In totaal werden er maar liefst 14.000 m² breedplaatvloeren geleverd. “De strakke planning met leveringen ‘op 

tijd’ maakten dit werk voor ons tot een uitdaging. Ook in de techniek konden wij oplossingen vinden in de vorm 

van beugelwapening en ponsdeuvels in de betonschillen.” 

Maatwerk
De samenwerking met de hoofdaannemer verliep naar wens. “De breedplaatvloeren pasten precies in het werk 

qua maatvoering. Het is allemaal maatwerk: als je dan zo’n grote klus klaart zonder noemenswaardige 

problemen en keurig volgens planning, dan zijn we daar zeker trots op. Zeker gezien de strakke deadline en het 

feit dat logistiek gezien de leveringen nauw op elkaar moesten aansluiten.” Projectleider Oort omschrijft het 

gebouw als ‘imposant’. “Fijn dat we daar in goede samenwerking een bijdrage aan mochten leveren.”
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www.mastermate.nl
0900 - 0509
Volg ons ook op:

SAMEN
VOOR UW
MAXIMALE
RESULTAAT.

Technische groothandel Mastermate 
gaat voor uw maximale resultaat. U kunt 
bouwen op ons assortiment, deskundig 
advies en doordachte oplossingen.
Samen vinden we de beste aanpak voor 
uw bouwproject.

Eenduidig 
sluitsysteem voor 

appartementencomplex  

Mastermate is de technische groothandel voor 

ijzerwaren, gereedschappen en hang- & sluitwerk 

in de breedste zin van het woord. Mastermate heeft 

duurzaamheid hoog in het vaandel staan en gaat voor 

lange termijn relaties: waarvan Van de Kolk, 

hoofdaannemer bij het project Graaf van Schuyt er 

één van is.

Mastermate heeft een aantal specialisaties in huis, 

zoals Ventilatietechniek, Ruwbouwservice, 

Deurenservice, Toegangscontrole. “Voor het 

appartementencomplex Graaf van Schuyt hebben wij 

ook onze expertise in kunnen zetten”, aldus 

werkvoorbereider John Terhorst van Mastermate 

Brinkman. “Er is gekozen voor roestvrijstalen 

deurkrukgarnituren, geveerde uitvoering op een ronde 

rozet, projectkwaliteit. Voor de toiletten en badkamers 

zijn deze uitgevoerd met een vrij/bezet-rozet. Voor de 

levering van dit binnendeurbeslag is overleg geweest 

met de hoofdaannemer. Hierbij hebben wij rekening 

gehouden met de beschikbare opslagruimte op de 

bouwplaats, de gewenste aantallen en het 

bouwtempo per bouwlaag.”

Sluitplan
“Daarnaast hebben wij in overleg met de 

aannemer het sluitplan opgesteld. De juiste 

cilindertypes, afmetingen en gewenste 

sleuteltoekenning vragen dan extra aandacht en goed 

overleg, om dit te kunnen vertalen in de opdracht naar 

de fabrikant.” 

Het gebouw heeft geen gasaansluiting, er 
wordt gebruik gemaakt van stadswarmte.
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MonoSafe
30 minuten 
brandwerend

Rw,p-waarde 
van 42dB

Inbraakwerendheidsklasse 2 
(WK2)

Makkelijker monteren 
in minder tijd: dat scheelt!

· Inmeten en CNC-bewerken niet nodig

· Deurset kan op het laatste moment 
geplaatst worden

· Kozijn en deur kunnen op dezelfde dag 
gemonteerd worden

· Kozijn kan zonder aftekenen en mal 
direct gemonteerd worden

woningtoegangsdeurset
voor appartementen en studentenwoningen

Open je wereld, stap binnen met Theuma!

Deuren en kozijnen 
digitaal inmeten en 

monteren  

De bewoners van het appartementencomplex Graaf 

van Schuyt lopen er iedere dag meerdere keren 

doorheen: de binnendeuren die Theuma uit Nijkerk 

leverde en monteerde. Voor het project leverde en 

monteerde deze producent van deursets een breed 

scala aan producten.

“We hebben voor dit project alle stalen kozijnen en 

binnen-opdekdeuren geleverd en gemonteerd voor de 

woningen, uiteraard met bijpassend hang- en 

sluitwerk”, vertelt Steven Dekkers namens Theuma. 

“Daarnaast leverden we de stalen inmetselkozijnen 

voor de bergingen. En de HPL-deuren voor die 

bergingen zijn door ons ingemeten, geleverd en 

gemonteerd, inclusief hang- en sluitwerk. Tot slot 

hebben we alle deuren voor de algemene ruimtes van 

het complex digitaal ingemeten, geleverd en 

gemonteerd. Extra aandacht ging naar het hang- en 

sluitwerk, waaronder de deurdrangers, van deze 

algemene deuren.”

CNC-bewerkt
De stalen inmetselkozijnen in de bergingen voldoen 

aan weerstandsklasse 2. “Het zijn 

politiekeurmerkkozijnen en de deuren in de 

bergingen zijn ook inbraak-werend.” Alle deuren die 

Theuma leverde, zijn CNC-bewerkt. “Het is een heel 

mooi project voor ons geweest, omdat wij een breed 

scala aan producten konden leveren en monteren. 

Daarbij hebben we ook de volledige 

werkvoorbereiding en projectleiding op de bouw 

verzorgd, in afstemming met de uitvoerder.”
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Sprinklerinstallatie in 
eigen beheer gemaakt 

en geïnstalleerd 

Mocht er brand uitbreken in de parkeergarage van het 

Graaf van Schuyt appartementencomplex, dan kunnen 

de bewoners rekenen op een gedegen 

sprinklerinstallatie. Deze werd aangelegd door het 

team van Humo Service uit Emmen. 

“Aan de hand van een uitgangspuntendocument, 

waarin staat waar de installatie aan moet voldoen, 

maakten we eerst een ontwerp”, verduidelijkt eigenaar 

Roelof Schuttrups van het constructie- en 

onderhoudsbedrijf. “Dit ontwerp hebben we met de 

hoofdaannemer en met de E- en W-installateurs 

besproken. We hebben het ontwerp dusdanig 

aangepast dat er geen conflicten tussen alle 

installaties en al het leidingwerk kunnen ontstaan.”

In eigen beheer
Aan de hand van de plannen op papier, maakte Humo 

Service de leidingen op maat. “De leidingen zijn in 

eigen beheer in onze werkplaats gemaakt en 

vervolgens als kant-en-klare leidingen in het werk 

gemonteerd. De gehele sprinklerinstallatie is in drie 

weken bedrijfsvaardig opgeleverd.” 

Metsel-lijm, en voeg en 
steigerwerk

Wij hebben veel ervaring in het 
gespecialiseerd uitvoeren van 
metselwerk in verschillende 

metselverbanden en steenformaten.

Heetpasweg 13
7482 CD Haaksbergen

074 - 3575501
www.metselbedrijfhollink.nl
info@metselbedrijfhollink.nl

Natuurlijk is er ook een ruime parkeergarage.

Industriebouw • mei 2021 • 38

https://www.humoservice.nl


Projectontwikkelaar
Van de Kolk Ontwikkeling BV, Garden

Architect
EVE Architecten BV, Nijverdal

Bouwkundig adviseur
Kooij & Dekker, Harderwijk

Hoofdaannemer
Van de Kolk Ontwikkeling BV, Garden

W-installateur
Breman Harderwijk, Harderwijk

Metselwerk
Metselbedrijf Hollink BV, 
Haaksbergen

Breedplaatvloeren
Tricon BV, Amersfoort

Sprinklerinstallatie
Humo Service, Emmen

Sluitsystemen
Mastermate, Bleiswijk

Binnendeuren
Theuma, Nijkerk

Staalconstructie
Van de Kamp Staalkonstruktie, 
Barneveld

Betoncasco
Vollenbroek Betonbouw Didam BV, 
Didam

Bouwprogramma
Bouwen appartementencomplex 
met 100 huurappartementen / 
parkeergarage aan de Juventastraat. 
Project ‘Graaf van Schuyt’

Betoncasco
Januari 2019 – februari 2021

Betoncasco
10.000 m2

Het bouwteam is terecht trots op wat 
ze met z’n allen hebben gerealiseerd.
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In 2017 nam Dirk, Safety2 BV - 
hoofdzakelijk gespecialiseerd in brandmeld 
techniek - over. En in 2019 volgde de 
overname van Van Eijk Elektro. Dirk 
Botermans: “Klanten waarderen ons al 
vijftig jaar voor de kwaliteit die we leveren. 
Dankzij de overnames van de laatste jaren 
kunnen we niet alleen elektrotechnische 
diensten aanbieden, maar zijn we nu ook 
specialist op het gebied van 
beveiligingstechniek.” 

Industrie, bouw, zorg
Het bedrijf kent gerenommeerde
 opdrachtgevers vanuit de industrie, 
basisscholen, kantoren, zorginstellingen 
tot bouwkundige aannemers. “Binnen al 
deze sectoren verzorgen wij onder andere 
de elektrotechnische-, verlichtings-, 
data- en beveiligingsinstallaties.” 

Vakkennis
Botermans Elektrotechniek BV, waar 
vijfentwintig enthousiaste medewerkers 
werken, onderscheidt zich dankzij een 
hoge servicegerichtheid en veel 
vakkennis. “We zijn met de nieuwste 
technieken en duurzame oplossingen bezig 
en willen onze opdrachtgevers goed kun-
nen uitleggen wat daarvan de meerwaarde 
is. Daarbij denken we altijd in oplossingen 
en vertalen we de wensen van de klant in 
de best mogelijke installatie.”

Wensen opdrachtgever vertalen naar     

Vijftig jaar geleden startten de vader en oom van Dirk Botermans met hun bedrijf, Gebr. Botermans. In 2007 nam 
Dirk Botermans, Gebr. Botermans over en wijzigde de bedrijfsnaam naar Botermans Elektrotechniek BV. Onder zijn 
vleugels ontstond GBV Installatiegroep, waaronder meerdere bedrijven vallen. 

Advertorial Botermans Elektrotechniek BV • Valkenburg (ZH)

de best mogelijke installatie     
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Al 50 jaar 
de perfecte samenwerking 
tussen techniek, veiligheid 
en betrouwbaarheid.

Licht- en krachtinstallaties

Service en onderhoud

Noodverlichting

Inbraakpreventie

Keuringen

Domotica

Brandmeldinstallaties

Communicatienetwerken

Laadpalen

Zonnepanelen

Energiebesparing

Botermans Elektrotechniek
Hoofdstraat 75a
2235 CD Valkenburg (ZH)

Telefoon: 071 - 40 74 897
Website: www.botermans.nl

Tekst: Daphne Doemges
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DC 2 • Zeewolde

Ook de esthetiek heeft volop 
aandacht gekregen in het 
ontwerp.
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Tekst: Rien Tholenaar
Foto’s: Pleijsier BouwIB

Pleijsier Bouw realiseert  
DC Zeewolde      
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Er zijn bouwbedrijven die alles in eigen beheer uitvoeren en er zijn bouwbedrijven die bouwprojecten managen 
en een team met bouwpartners aansturen. Tot die laatste groep behoort Pleijsier Bouw. Het bouwbedrijf met 
vestigingen in Genemuiden en Nijkerk voelt zich als een vis in het water bij een coördinerende rol binnen 
bouwprojecten. Projectcoördinator Alex Oosterhof zoomt in op de realisatie van het nieuwe distributiecentrum op 
industrieterrein Trekkersveld in het buitengebied bij Zeewolde. Pleijsier Bouw is hoofdaannemer bij dit project.

Pleijsier Bouw werkt veelal in opdracht 
van projectontwikkelaars en beleggers 
die investeren in vastgoed, zoals hotels, 
appartementencomplexen, huisvesting 

‘Echt klasse wat hier in   

amper negen maanden is neergezet’

Het project is in amper negen maanden gerealiseerd.

DC 2 • Zeewolde

voor studenten en kantoren voor 
verhuur of verkoop. Opdrachtgever voor 
de bouw van het nieuwe distributie-
centrum in Zeewolde was Borghese 

Logistics uit Nijkerk. Zij ontwikkelen 
logistieke centra voor de verkoop of 
verhuur. 
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Twee gedeelten
Het nieuwe distributiecentrum dat onder 
regie van Pleijsier Bouw is gebouwd 
bestrijkt in totaal 18.500 m². “Het 
grootste gedeelte van dit oppervlak 
bestaat uit een distributieruimte dat is 
opgedeeld in twee gedeelten”, vertelt 
Oosterhof. “Deze zijn uitgerust met twee 
laadkuilen met 23 docks voor het laden 
en lossen van vrachtwagens. Op beide 
hoeken bevinden zich moderne 
kantoorruimtes, verdeeld over twee 
verdiepingen. Een van deze kantoren is 
voorzien van een lift.” 

Mooie teamprestatie
Waar bij de meeste distributiecentra 
weinig aandacht is besteed aan 
esthetische elementen, daar is dat bij dit 
project in Zeewolde volgens Alex echt 
wel anders. “De afgeronde hoeken van 
het complex ter hoogte van de kantoren 
en de uitstekende luifel geeft het gebouw 
een modern uiterlijk. Het was voor ons 
mooi dat we mee mochten denken over 
de aankleding, inrichting en afwerking. 
Zelfs over de groenvoorziening rondom 
het distributiecentrum mochten we ons 
advies geven. Ons werk beperkte zich 

dus niet alleen tot het formeren van een 
goed bouwteam, het coördineren van 
alle werkzaamheden en het bewaken 
van de planning. Onze expertise werd 
ten volle benut en dat is terug te zien in 
het uiteindelijke resultaat in kwaliteit en 
planning. Zelfs de onverwachte 
sneeuwval, strenge vorst en alle 
coronaperikelen kregen geen vat op ons 
bouwteam. Echt klasse wat hier in amper 
negen maanden is neergezet.”

dé specialisten in dak- en wan
dbeplating

D hardeman-vanharten.nl

Het gebouw voldoet aan alle eisen 
voor de BREEAM certificering.
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DC 2 • Zeewolde

 

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 

Preco BV is specialist in prefab betonproducten 
Bij de realisatie van projecten in de utiliteitsbouw en gestapelde woningbouw wordt veelvuldig gebruik 

gemaakt van geprefabriceerde betonproducten. Bij Preco BV in Apeldoorn zijn ze gespecialiseerd in de 

productie van prefab betonnen wanden, kolommen, balken, kanaalplaatvloeren, trappen en bordesplaten. “Ons 

bedrijf had ook een aandeel in de bouw van het nieuwe distributiecentrum in Zeewolde”, vertelt commercieel 

directeur en mede-eigenaar Theo Kool.

Bij Preco BV zijn circa 130 mensen werkzaam en het bedrijf levert prefab betonproducten voor projecten in 

heel Nederland. “Wij verzorgen de prefabricage en het transport van de betonproducten volledig in eigen 

beheer. We werken altijd in opdracht van aannemingsbedrijven.” Voor de bouw van het nieuwe 

distributiecentrum in Zeewolde maakte zijn bedrijf alle betonnen buitenwanden. Het ging om geïsoleerde 

betonelementen van in totaal 250 mm dik.

Mezzanine vloer voor meer opslagruimte
Tevens leverden Preco de kanaalplaatvloeren voor de kantoren. “Voor het creëren van extra opslagruimte 

leverden wij een mezzanine vloer (ook wel entresolvloer genoemd). Hiermee maak je snel en relatief 

eenvoudig een extra verdieping in distributiecentra, magazijnen en koel-/vrieshuizen voor meer vierkante 

meters opslagruimte.” 

Een circa 600 ton zware staalconstructie 
vormt de basis van het gebouw.
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Wat wij doen 
Optimalisatie, ontwerp, engineering, 
productie en montage van 
staalconstructies 

IQstaal B.V. 
Dortmundstraat 30 
7418 BH Deventer 
085 130 6356 
www.iqstaal.nl  

IQstaal verzorgt 
staalconstructies voor 

bedrijfshuisvesting 

Bij de bouw van bedrijfshuisvesting gaat het vaak om 

grote en zware staalconstructies. Zo was dat ook bij 

de realisatie van het nieuwe distributiecentrum in 

Zeewolde het geval. Bij IQstaal uit Deventer weten ze 

wel raad met dit soort grootschalige projecten.

“Ons bedrijf is gespecialiseerd in optimalisatie, 

ontwerp, engineering, productie en montage van 

staalconstructies”, vertelt projectleider Bart Snoek. In 

opdracht van hoofdaannemer Pleijsier Bouw 

verzorgden Bart en zijn collega’s van IQstaal de 

complete engineering van de circa 600 ton zware 

staalconstructie.  

Grote vrije overspanning
Het distributiecentrum in Zeewolde is ruim 17.000 

m² groot. “De spanten in de warehouses hebben een 

kolomvrije overspanning van 22.8 meter. De 

montage van het staal, de betonwanden buitenom en 

het leggen van de vloeren hebben we in circa 8 weken 

gerealiseerd. De hele staalconstructie is gepoedercoat 

in de kleur RAL 7035.”

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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DC 2 • Zeewolde

Top Installatiegroep is uw partner 
voor het ontwerp, de aanleg en het 
beheer van de werktuigbouwkundige 
en elektrotechnische installaties in uw 
nieuwe of bestaande gebouw. Een 
steeds groter deel van onze projecten 
wordt duurzaam gerealiseerd dankzij 
toepassing van bijvoorbeeld moderne 
warmtepomptechniek, zonnecollectoren 
en comfortabele klimaatbeheersing 
en ventilatie. Ons gehanteerde 
OBO-principe geeft u zekerheid, van 
advisering tot en met oplevering en het 
jaarlijkse onderhoud. 

Uw gebouw is dus echt onze zorg! 

UW GEBOUW
ONZE ZORG

www.topinstallatiegroep.nl

Op beide hoeken bevinden zich moderne kantoorruimtes, 
verdeeld over twee verdiepingen.
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vanPanhuis Hoogeveen biedt duurzaam 
vakwerk 

Het bedrijf vanPanhuis Hoogeveen is gespecialiseerd in de aanleg van uitgebreide werktuigbouwkundige en 

elektrotechnische installaties. Dit soort geïntegreerde projecten voeren zij vooral uit voor opdrachtgevers in 

de zakelijke markt. Daarnaast zijn ze gespecialiseerd in duurzame technieken, waarbij energiebesparing in een 

hoog vaandel staat. vanPanhuis Hoogeveen werkt volgens het OBO-principe: Ontwerpen, Bouwen en 

Onderhouden. 

vanPanhuis Hoogeveen heeft samen met zusterbedrijf Drenth Installatietechniek hun service- en 

onderhoudsactiviteiten ondergebracht bij TOP Technisch Beheer. Projectleider Jan Jager: “Wij werken samen 

onder de noemer Top Installatiegroep. We zijn daardoor een sterke partij waar veel opdrachtgevers graag op 

terugvallen.” Zo werden Jan en zijn collega’s van vanPanhuis ook ingeschakeld voor het installatiewerk in en 

om het nieuwe distributiecentrum in Zeewolde.

Duurzame toepassingen
Omdat er op het industrieterrein in Zeewolde een aardgasaansluiting beschikbaar was, is er gekozen om het 

nieuwe gebouw daarop aan te sluiten. Dat wil volgens de projectleider overigens niet zeggen dat het 

distributiecentrum en de kantoren niet duurzaam en energiezuinig zijn. “Door allerlei bouwkundige en 

installatietechnische voorzieningen voldoet het gebouw aan alle eisen voor de BREEAM certificering. In en om 

het complex is ledverlichting toegepast, een energiezuinig VRV systeem voorziet in temperatuurregeling in de 

kantoren en om het elektrisch autorijden te stimuleren, zijn op het parkeerterrein diverse laadpalen 

geïnstalleerd.”  
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DC 2 • Zeewolde

0318 209 400     |     www.meijerhekwerken.nl

Meijer Hekwerken levert vakwerk op elke 
locatie 

Meijer Hekwerken is leverancier van hekwerken en toegangscontrolesystemen voor zowel particuliere als 

zakelijke klanten. Het bedrijf uit Barneveld leverde ook het hekwerk voor het nieuwe distributiecentrum in 

Zeewolde.

Directeur en mede-eigenaar Johan Bronkhorst kijkt met tevredenheid terug op het project in Zeewolde. “Aan 

het begin van de bouw werden wij door hoofdaannemer Pleijsier Bouw ingehuurd voor het plaatsen van de 

bouwhekken rondom het hele bouwterrein. Die werden gedurende het project van ons gehuurd. Bij de 

afronding van het hele project hebben wij de bouwhekken weer gedemonteerd en afgevoerd. Rondom het 

distributiecentrum plaatsten wij vervolgens 700 meter gaashekwerk. Je kunt dus stellen dat wij van het begin 

tot het eind bij dit mooie project betrokken waren.” 

Extra brede schuifpoort
Johan vindt vooral de extra grote schuifpoort met een vrije doorgang van maar liefst 14 meter 

vermeldenswaardig. Hierdoor kunnen ook de grootste vrachtwagens zonder probleem het terrein op- en 

afrijden om te laden en te lossen. Zoals ook de andere schuifpoorten is deze extra brede poort volautomatisch 

elektrisch bediend. “Het complete hekwerk is thermisch verzinkt en gepoedercoat in de kleur RAL 9005. Als 

geheel is het een mooie en bovenal goed beveiligde afbakening rondom het moderne distributiecentrum.”

‘Als geheel is het een mooie en bovenal goed beveiligde 
afbakening rondom het moderne distributiecentrum’
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Opdrachtgever
Borghese Logistics, Nijkerk

Architect
Traanberg architecten, Rotterdam

Constructeur
Pelecon, Gouda

Hoofdaannemer
Pleijsier Bouw, Genemuiden & 
Nijkerk

Terreinhekwerk
Meijer Hekwerken, Barneveld

Gevel- en dakbeplating
Hardeman Van Harten BV, Lunteren

Staalconstructie
IQStaal, Deventer

E + W installateur
vanPanhuis, Hoogeveen

Prefab betonnen elementen
Preco BV, Apeldoorn

Aluminium kozijnen
Aluvo,Nieuwleusen

Dockequipment
Loading Systems, Lelystad

Aanrijdbeveiliging
Wegbeveiliging Staphorst, Staphorst

Bouwprogramma
Nieuw distributiecentrum op 
industrieterrein Trekkerseld te 
Zeewolde

Bouwperiode
Januari 2019 – februari 2021 

Bruto vloeroppervlakte
18.500 m2

Bedrijfspand met uitstraling      
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Brandweerkazerne • Nieuwer-ter Aa

‘Een brandweerkazerne met 
alles erop en eraan’ 
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Tekst: Jan Smit
Foto’s: MiddelwateringbouwIB

De gevels zijn bekleed met 
hardhout van padoek.
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De tijdwinst die hiermee wordt behaald, 
kan cruciaal zijn, weet werkvoorbereider 
Matthijs Kneppers, die dit project namens 
Middelwateringbouw begeleidt. Een 
kwestie van ervaring, meent hij. “We 
hebben inmiddels een aantal van deze 
kazernes ge- en verbouwd. Dan leer je 
steeds beter waar je op moet letten. 
Daarvan plukken we nu de vruchten.” De 
aannemer bouwde eerder onder meer 
brandweerkazernes in Klaaswaal en 
Hoogvliet. Ook tekende de bouwer voor de 
verbouwing van en aanbouw bij de kazerne 
voor de gezamenlijke brandweer van 
Rotterdam aan de Moezelweg in deze stad. 
Binnenkort neemt Middelwateringbouw 
ook de bouw van de kazerne in Ouddorp 
voor zijn rekening. 

Staalbouw
Het casco van de nieuwe kazerne in 
Nieuwer Ter Aa bestaat uit staalbouw. 
Prefab kanaalplaten dragen de vloeren. Aan 
de voorzijde bevindt zich een uit 
prefabbeton opgetrokken stalling. Die 
biedt plaats aan twee brandweerwagens. 
Via snelle overheaddeuren kunnen deze 
wagens naar buiten. Op de begane grond 
bevinden zich verder een kleedkamer, 
douches, toiletten en een 
materieelopslag. Een trap leidt naar de 
verdieping met een kleine kantine, een 
vergaderzaal en een ruimte voor de 

‘Tevreden klanten:    

  daar gaan we voor’

In Nieuwer Ter Aa legt hoofdaannemer Middelwateringbouw uit Rotterdam momenteel de laatste hand aan de 
nieuwe brandweerkazerne. Een veelzijdig project met ‘alles erop en eraan’, inclusief automatische toegang door 
middel van tags, waardoor de (vrijwillige) spuitgasten de kazerne zonder sleutel nog sneller kunnen betreden.

Brandweerkazerne • Nieuwer-ter Aa

Op deze impressie is de uit prefabbeton 
opgetrokken stalling goed te zien.
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‘Via snelle overheaddeuren kunnen de brandweerwagens 
‘snel’ naar buiten’

postcommandant. De kantine en de trap 
bieden door middel van speciaal daartoe 
aangebracht glas zicht op de 
brandweerwagens in de stalling. De 
kleed- en vergaderruimtes zijn opgebouwd 
uit staal- en houtskeletbouw. Aan de 
buitenzijde zit beneden een borstwering 
van steen. Daarboven zijn de gevels 
bekleed met hardhout van padoek.

Allround-bouwer
Middelwateringbouw is een jonge en 

groeiende allround-bouwer. De aannemer 
richt zich zowel op nieuw- als op 
verbouwprojecten in de woning en 
utiliteitsbouw. “Van luxe woningen tot een 
Beachcenter: we kunnen alles. De 
afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld 
vrij veel scholen gebouwd, onder meer in 
Bodegraven, Oud-Beijerland en 
Barendrecht. Momenteel verrichten we 
nieuwbouw voor een school in Capelle aan 
den IJssel. We zijn dankbaar voor alle wer-
ken die we mogen maken. Tevrede

klanten: daar gaan we voor.”

Vaste klantenkring
De samenwerking met die klanten stopt 
wat Middelwateringbouw betreft niet bij 
de oplevering. Ook daarna staat de bouwer 
opdrachtgevers graag terzijde. Zo heeft 
de aannemer voor service en onderhoud 
inmiddels een vaste klantenkring 
opgebouwd met gerenommeerde namen 
als KLM-Air France, Hitachi en Unilever en 
diverse scholenstichtingen.

Er is sprake van automatische toegang door middel van tags.
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RAAB KARCHER 
WADDINXVEEN

BOUWMATERIALEN VOOR 
ELK PROJECT

STARINGLAAN 8
2741 GC WADDINXVEEN

WWW.RAABKARCHER.NL

Bouwmaterialenleverancier 

gespecialiseerd in Lean Works

Bouwmaterialen op de juiste plek krijgen vergt 

doorgaans veel tijd en energie. Bij Raab Karcher, 

de ‘hoeksteen van de bouw’, weten ze daar alles 

van. Dus heeft de vanuit 32 vestigingen in heel 

Nederland actieve keten zich onder het label Lean 

Works onder meer gespecialiseerd in het 

‘lean’-werken: de bouwmaterialen worden niet 

alleen op tijd, maar ook precies op de juiste plek 

geleverd. “Zo kan de vakman er direct mee aan de 

slag,” licht Dick van Eck, commercieel 

buitendienstmedewerker bij de vestiging 

Waddinxveen, toe.

Raab Karcher levert bouwmaterialen in de 

breedste zin van het woord: van 

funderingsbekisting tot de vorstpannen voor de 

nok. Ook complete prefabconcepten voor 

betonnen vloeren, kelders en wanden zitten in 

het assortiment. “We doen er alles aan om onze 

klanten zoveel mogelijk te ontzorgen.” Voor de 

brandweerkazerne in Nieuwe Ter Aa leverde Raab 

Karcher Waddinxveen de gevelstenen en de 

bijpassende doorstrijkmortel. 

Middelwateringbouw is een vaste klant van Raab 

Karcher Waddinxveen.

Brandweerkazerne • Nieuwer-ter Aa
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DAK & WAND
BEPLATING

STAALBOUW

PREFAB BETON

CASCOBOUW

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

Allround cascobouwer

Zowel de staalconstructie als de betonwanden, de kanaalplaten op de vloer en op het dak van het kantoor en de 

staalplaten op de stalling van de brandweerkazerne in Nieuwer Ter Aa zijn geleverd en gemonteerd door Bincx 

uit Kootwijkerbroek. Voor Bincx, een snel groeiende leverancier en monteur van staal- en betonconstructies met 

meerdere vestigingen in het land, een ‘relatief kleine, maar bijzondere klus’, vertelt projectleider Jordi Brom. Niet 

in de laatste plaats omdat hij zelf ook actief is bij de vrijwillige brandweer. “Dan kijk je toch net even iets anders 

naar zo’n project.”

Bincx produceert, levert en monteert stalen constructies, prefabbetonwanden, kanaalplaten en daken voor de 

agrarische sector en de utiliteitsbouw. “We verzorgen eigenlijk de complete casco-staal en -betonbouw,” aldus 

Brom. “Dat varieert van stallen en bedrijfshallen tot grote distributiecentra.” 

Renovaties
“Daarnaast doen we ook renovaties, maar de nadruk ligt op nieuwbouw. Daar zijn we sterk in. Van het ontwerp tot 

de realisatie: alle disciplines hebben we daarvoor in huis.”

Het casco van de nieuwe kazerne in Nieuwer Ter Aa bestaat uit staalbouw.
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Duurzame dakdekker 

De pvc-dakbedekking, de isolatie en de 

valbeveiliging op het dak van de nieuwe 

brandweerkazerne in Nieuwer Ter Aa zijn aangebracht 

door Kleiva BV uit Heerjansdam. Dit bedrijf, dat 

werkzaam is door heel Nederland, dekt daken met 

bijvoorbeeld bitumen of EPDM, maar ook met 

sedummatten. Deze matten, die zijn voorzien van een 

NL Greenlabel, zorgen voor een groen en duurzaam 

dak.

Groene daken komen niet alleen het binnenklimaat 

ten goede, ze dragen ook bij aan betere beheersing 

van de afwatering en de wateroverlast en creëren een 

prettig uitzicht. De vraag naar deze duurzame daken 

neemt de laatste jaren flink toe, weet Jerry Borremans, 

hoofduitvoerder en projectleider bij Kleiva. “Vooral 

in steden als Amsterdam en Rotterdam leggen we 

veel groene daken aan. Daar is deze toepassing erg 

populair.” 

Alle markten thuis
Kleiva werkt voor bedrijven en andere organisaties, 

maar ook voor particulieren. “Van dakkapellen tot 

distributiecentra van 15.000 m²: we zijn van alle 

markten thuis.”

Brandweerkazerne • Nieuwer-ter Aa

Industriebouw • mei 2021 • 58

https://www.kleiva.nl


Specialist in traditioneel 
schilderwerk 

Het schilderwerk aan de nieuwe brandweerkazerne in 

Nieuwer Ter Aa is uitgevoerd door Schildersbedrijf M.C. 

Stinis BV uit Rotterdam. Aan de buitenkant schilderde 

dit inmiddels al 119 jaar oude familiebedrijf al het 

houtwerk. Aan de binnenzijde hebben de vaklieden 

van M.C. Stinis glasvliesbehang aangebracht en dit 

vervolgens voorzien van muurverf.

Schildersbedrijf M.C. Stinis BV is een traditioneel 

schildersbedrijf. “We doen ook nieuwbouwprojecten 

en dan met name voor Middelwateringbouw, maar 

verrichten vooral veel onderhoudswerk voor onder 

meer scholen en zorgorganisaties. Daarnaast zij we 

ook volop actief bij bedrijven en particulieren,” vertelt 

Marco Stinis, directeur en eigenaar van het 

schildersbedrijf.

Behalve met traditionele (stand)olieverf werkt 

Schildersbedrijf M.C. Stinis BV ook steeds vaker met 

milieuvriendelijke verven. “We zien de vraag naar 

biobased verf toenemen. Vooralsnog wordt het relatief 

beperkt toegepast, maar ik denk dat dit snel gaat 

veranderen, mede omdat producenten hier volop in 

investeren en de kwaliteit snel verbetert.” 
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Techniekweg 4   4143 HV Leerdam   T 0345-613 300   E info@havelaarbv.nl   I www.havelaarbv.nl

Havelaar 
dan is het klaar. Allround w-installateur  

De warmtepomp, de verwarming en koelinstallatie, de 

luchtbehandelingsinstallatie, de sanitaire 

voorzieningen: alle werktuigbouwkundige installaties 

in de nieuwe brandweerkazerne in Nieuwer Ter Aa zijn 

geïnstalleerd door Havelaar BV uit Leerdam.

Havelaar BV is een ruim vijftig jaar geleden opgericht 

installatie- en loodgietersbedrijf.  Buiten- en binnen 

riolering, cv-ketels, verwarmingsinstallaties, 

koper-, zink-  en loodwerk, dakbedekking, 

vloerverwarming, airco’s, warmtepompen, 

zonnepanelen: het familiebedrijf is van alle markten 

thuis. Ook de opdrachtgevers zijn divers. “We werken 

voor particulieren, maar ook veel voor aannemers,” 

vertelt projectleider en werkvoorbereider Nico 

Veenstra. “Met Middelwateringbouw werken we 

bijvoorbeeld al jaren nauw samen.”

Goed en veelzijdig opgeleide werknemers
Naast installatie- en loodgieterswerk verricht Havelaar 

ook het onderhoudswerk. De onderneming beschikt 

daartoe over een eigen service afdeling. “Wat we 

plaatsen, onderhouden we ook. Wij willen onze 

klanten kwaliteit bieden. Dit doen wij door alleen 

goed en veelzijdig opgeleide werknemers in dienst te 

nemen. We zijn op de hoogte van de laatste 

technieken, zodat we een deskundig advies kunnen 

bieden aan onze opdrachtgevers. Onze monteurs zijn 

experts in meerdere disciplines, waardoor ze meerdere 

facetten in het installatieproces kunnen uitvoeren. 

Hierdoor kunnen wij als één partij een totaalconcept 

aanbieden.” 

Een eerlijk advies 
“Wij staan voor betrouwbaarheid. We willen zo oprecht 

en eerlijk mogelijk met onze klanten omgaan. Bij ons 

koop je als klant niet alleen een installatie, maar ook 

een eerlijk advies dat aansluit op de wensen.”
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Alle werktuigbouwkundige installaties zijn 
geïnstalleerd door Havelaar BV uit Leerdam.
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Maatwerk in systeemwanden en -plafonds  
Systeemwanden en -plafons zijn er in verscheidene soorten en maten. Van eenvoudige, met enkele of 

dubbele gipsplaten, tot wanden die worden afgewerkt met een dunne laag jointfiller, waarover bandgaas 

wordt geplakt om scheuren  tegen te gaan. Of systeemwanden met glas dat is gezandstraald of 

voorzien van speciale folie, ter verhoging van de privacy. 

Voor systeemplafonds geldt min of meer hetzelfde. Ook hier is er volop keuze. Er zijn systeemplafonds in de 

meest uiteenlopende materialen, kleuren en legpatronen, al dan niet voorzien van warmte- of geluidwerend 

isolatiemateriaal of verticale akoestiekverbetering.

Familiebedrijf
Moens afbouw, een in Middelburg gevestigd familiebedrijf dat wordt gerund door vader Jos en zijn zoons 

Jaco en Sander, is gespecialiseerd in systeemwanden en -plafonds. Van eenvoudige tot luxueuze wanden en 

plafonds: Moens afbouw maakt ze allemaal. Op maat. Moens heeft inmiddels heel wat kantoren, bedrijfshallen, 

scholen, appartementengebouwen en woonhuizen in Zeeland en Zuid-Holland voorzien van systeemplafonds 

en -wanden. Ook in de nieuwe brandweerkazerne in Nieuwer Ter Aa heeft Moes de systeemwanden (metal 

stud) en systeemplafonds geplaatst. Daarnaast heeft het afbouwbedrijf tevens de glazen wand op de vide 

aangebracht.

Vaste samenwerkingspartner 
Moens werkt veel voor aannemers. Middelwateringbouw, hoofdaannemer van de nieuwe brandweerkazerne, is 

zo’n opdrachtgever, vertelt mede-eigenaar Sander Moens. “We doen vrij veel voor Middelwatering. Momenteel 

werken we voor hen onder meer op twee scholen, in Oost-Beijerland en Capelle aan den IJssel.”
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Opdrachtgever
Gemeente Stichtse Vecht

Adviseur
Projectis  Bouwmanagement, Apeldoorn

Hoofdaannemer
Middelwateringbouw, Rotterdam

Schilderwerken
Schildersbedrijf M.C. Stinis BV, Rotterdam

Fundering
BetonBouw West, Rozenburg

Staalconstructie & betonwanden
Bincx, Kootwijkerbroek

Dakbedekking
Kleiva BV, Heerjansdam

Systeemwanden & plafonds
Moens Afbouw, Middelburg

Bouwmaterialen
Raab Karcher, Waddinxveen

W-installateur
Havelaar BV, Leerdam

Bouwprogramma
Nieuwbouw brandweerkazerne te Nieuw 
Ter Aa

Maatwerk in

Systeemplafonds en
Systeemwanden
www.moensafbouw.nl

3180 AE Rozenburg 
Postbus 1201

 Tel: 0181-218912
www.betonbouwwest.com

Leveren en aanbrengen van complete funderingen

Leveren en aanbrengen werkvloeren

Verzorgen van de wapening 

Leveren en aanbrengen kelderwanden

Verzorgen van het bedrijfsvloerontwerp

Leveren, storten en afwerken van de beton

Aanbrengen van slijtlagen en nabehandelingen

‘Er is een automatische 
toegang door middel 
van tags, waardoor de 

spuitgasten de kazerne 
zonder sleutel nog sneller 

kunnen betreden’
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Unibouw realiseert 
nieuwbouw Noordman Hout
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Tekst: Henk Wind
Foto’s: Work4MediaIB

Hout mag uiteraard niet 
ontbreken in de nieuwbouw 
van Noordman Hout.
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Houten spant in staalconstructie 
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Houthandel Noordman Hout is al 165 jaar 
gevestigd in Leiden. De plek midden in de 
stad is in deze tijd niet meer optimaal en 
Noordman Hout werkte dan ook al langer 
aan plannen om te verhuizen. Al rond 2010 
lagen er concrete plannen voor nieuwbouw 
elders, die zouden worden uitgevoerd door 
Unibouw uit Gemert. Door de toenmalige 
crisis belandden die plannen echter in de 
ijskast. In 2018 legde Noordman Hout 
opnieuw contact met Unibouw, voor 
nieuwbouw op het nieuwe bedrijventerrein 
De Boeg langs de A44 in Oegstgeest.

Eigen houtproducten
Unibouw bouwt hier een hal van circa 
5.000 m², bestemd voor opslag, de zagerij 
en kantoren. “We hebben een turn-key 
opdracht, maar Noordman Hout wilde wel 
zo veel als mogelijk zijn eigen producten 
hierin verwerken en laten zien”, vertelt 
projectleider Henrik Bloks van Unibouw. 
“Dat hebben we ook aan onze 
onderaannemers meegegeven. Die hebben 

Uiteraard moet er hout zichtbaar zijn in het nieuwe pand van houthandel 
Noordman Hout in Oegstgeest. Aannemer Unibouw uit Gemert integreerde 
daarom onder meer een houten spant van 1,5 meter hoog in de 
staalconstructie van de nieuwbouw.

waar mogelijk producten van Noordman 
Hout ingekocht en verwerkt. Dat betreft 
producten zoals binnendeuren en 
traptreden. 

Beeldbepalend spant
Meest opvallende houten onderdeel is 
echter het grote houten spant dat in het 
ontwerp is geïntegreerd. Dit houten spant 
vormt de middenondersteuning onder het 
dak en loopt parallel aan de 
langsgevels. Het spant heeft een hoogte 
van 1,5 meter en een lengte van circa 80 
meter. “Dat is geen dagelijkse kost voor 
ons als staalbouwer”, zegt Bloks. Het spant 
steunt af op stalen kolommen. Constructief 
en uitvoeringstechnisch was een stalen 
spant gemakkelijker geweest, maar het 
houten spant is vooral gekozen als 
beeldbepalend element in het interieur. 
Aan de buitenzijde springt de houten 
bekleding van het kantorengedeelte in het 
oog. Ook dit is uiteraard vooral bedoeld om 
te fungeren als blikvanger voor de 

houthandel. Het hout is door Noordman 
Hout zelf geleverd. Gekozen is voor 
gemodificeerd fraké.

Meedenken met klant
Unibouw is gespecialiseerd in het 
realiseren van dergelijke 
bedrijfsgebouwen. Het bedrijf wil graag 
‘ondernemend bouwen’. “Elk project is 
anders en volledig op wens gemaakt. We 
onderscheiden ons met name daarin dat 
we heel ver gaan in het meedenken met de 
klant. Liefst zitten we al bij een klant aan 
tafel als die nog op zoek is naar een locatie. 
Ook daarin spelen we graag een rol. Wij 
kunnen via ons portal Bouwgrondvinden.
nl voor een klant actief op zoek gaan naar 
een geschikte bouwlocatie en daarvoor het 
optimale bouwplan ontwikkelen.”

De bouw van het nieuwe pand van 
Noordman Hout is gestart in oktober 2020. 
Unibouw leverde half april op.

Waar mogelijk zijn producten van 
Noordman Hout ingekocht en verwerkt.
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Branddetectie middels aspiratiesysteem 
Alle disciplines van Randstad-Elektrotechniek uit Leiderdorp waren betrokken bij de elektrotechnische 

installaties van Noordman Hout. Randstad Elektrotechniek realiseerde zowel de machine-aansluitingen als de 

verlichting, databekabeling, beveiliging en de branddetectie. Alle verlichting is uitgevoerd in led. “Dat is inmiddels 

eigenlijk wel standaard”, zegt directeur John Verhoogt van Randstad Elektrotechniek. 

Bij de afronding van de bouw kwam ook nog de opdracht voor de montage van 460 PV-panelen van elk 370 Wp. De 

voorbereidingen daarvoor waren al tijdens de bouw getroffen. Randstad Elektrotechniek bracht in het pand circa 

400 meter kabelgoot aan en een kilometer aan lichtlijnen. “Het zijn grote aantallen, maar niet uitzonderlijk voor 

zulk soort panden.” Ook de machine-aansluitingen op krachtstroom van 16 tot 250 ampère waren voor het bedrijf 

‘gesneden koek’.

Eerder ingrijpen, minder schade
Bijzonder is het systeem van branddetectie. Er is gekozen voor een aspiratiesysteem. Een aspiratiedetectiesysteem 

of rookaanzuigsysteem is een ultragevoelig branddetectiesysteem dat brand in een uiterst vroeg stadium detecteert. 

Het systeem controleert de lucht continu op de aanwezigheid van rook door luchtmonsters aan te zuigen via een 

leidingnetwerk. In de detectie-eenheid test een laserlichtbron de lucht op aanwezigheid van rookdeeltjes. Vooraf 

passeert het luchtmonster eerst een synthetisch filter dat stofdeeltjes en andere vervuiling verwijdert.

Aspiratiedetectiesystemen merken een brand tot duizend keer sneller op dan conventionele rookdetectors. Dat leidt 

tot eerder ingrijpen en minder schade. Voor dit systeem bracht Randstad-Elektrotechniek circa 1.000 meter buis aan.

Er zijn 460 PV-panelen van 
elk 370 Wp gemonteerd.
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Weversbaan 15 • 2352 BZ Leiderdorp
Telefoon (071) 589 18 88 • Fax (071) 589 52 98

E-mail: mail@randstad-elektro.nl • www.randstad-elektro.nl

Gespecialiseerd in ontwerp - aanleg 
en onderhoud van:

Lichtinstallaties • Krachtinstallaties • Meld- en oproepsystemen

Brandmeldinstallaties • Noodverlichtingsinstallaties • Datanetwerken

Service- en onderhoudswerkzaamheden

Het heeft even geduurd maar nu is Noordman 
Hout dan toch verhuisd naar Oegstgeest.
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De hal is circa 5.000 m2.

De houten constructie is een 
beelbepalend element in het interieur.

De hal is bestemd voor opslag, 
de zagerij en kantoren.
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dé specialisten in dak- en wan
dbeplating

D hardeman-vanharten.nl

+31 (0) 88 786 85 90 | www.rvbgroep.nl

Engineering
&

Infra

Opdrachtgever
Noordman Hout, Leiden

Architect
Unibouw, Gemert

Hoofdaannemer
Unibouw, Gemert

E-installateur
Randstad Elektrotechniek, 
Leiderdorp

Gevel-en dakbeplating
Hardeman Van Harten BV, Lunteren

Infra
RvB Groep, Harderwijk

Bouwprogramma
Nieuw bedrijfspand voor houthandel 
Noordman Hout

Bouwperiode
Oktober 2020 – april 2021 

Bruto vloeroppervlakte
5.000 m2
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De bestaande bouw en de 
nieuwbouw zijn niet van 
elkaar te onderscheiden.

Basisschool Uilenbrink • Veghel
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Renovatie en nieuwbouw 
in één school 
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“DE VERBINDING NAAR MORGEN”

Ons werk gaat 
veel verder dan 
alleen techniek.

Uw toekomst is 
ons uitgangspunt. 

We ontzorgen, 
innoveren en tillen 
uw onderneming 
gezamenlijk naar 
een hoger plan.

Berekenen is 1

“Je kunt als bureau de constructie berekenen of je 

kunt de constructie berekenen én meedenken hoe het 

gemaakt kan worden zoals de architect het bedoeld 

heeft. Het laatste is onze manier.” Aan het woord is 

Frank Verwijst van Bouwkundig Adviesbureau Verwijst 

uit Odiliapeel. 

“Bij de bouw en verbouw van OBS Uilenbrink kregen 

wij als constructiebureau te maken met een bestaande 

constructie en de keuzes voor materialen die destijds 

gemaakt zijn. Wij proberen dan de bestaande 

constructiegegevens boven water te krijgen. Nu 

worden er immers andere eisen gesteld aan onder 

meer isolatie. Dus wij zoeken terug, kijken of de 

nieuwbouw erop aangesloten kan worden, of 

elementen eventueel verzwaard kunnen worden.” 

Meedenken in constructieve oplossingen
“Niet alles was mogelijk, er moest iets meer worden 

afgebroken dan het oorspronkelijke plan en er zijn 

nieuwe vloeren gestort. Er waren op plekken ook 

hulpconstructies nodig om te kunnen maken zoals de 

architect het bedoelde. Dat is onze kracht, niet alleen 

constructies berekenen maar vanaf het eerste moment 

meedenken in constructieve oplossingen.”

voor alle betrokkenen een groot feest’
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Rob van der Heijden werkt bij Van der 
Heijden bouw en ontwikkeling als 
projectleider: “Wij bouwen regelmatig 
scholen en deden dat ook al eerder voor 
en met Stichting SAAM. We zijn met het 
schetsontwerp van de architect aan de slag 
gegaan en hebben met het bouwteam een 
aanbieding voor de aanbesteding gemaakt. 
Wij werken samen met vaste 
ketenpartners zodat we een schoolgebouw 
kunnen realiseren dat precies is afgestemd 
op de wensen van de klant. Volgens vooraf 
afgesproken voorwaarden.” 

Geen complete nieuwbouw
Van der Heijden vervolgt: “Bijzonder aan 
deze bouw is dat het geen complete 

In Veghel staat een nieuwe basisschool, OBS De Uilenbrink. Hoewel, nieuw? De bouwopdracht behelsde onder 
meer het behoud van zes lokalen van de oorspronkelijke bouw. In opdracht van Stichting SAAM ging Van der 
Heijden bouw en ontwikkeling uit Schaijk er met neven- en ketenpartners mee aan de slag.

Zes lokalen van de oorspronkelijke bouw zijn 
naadloos opgenomen in de nieuwbouw.

‘Het bouwen van de school was 

voor alle betrokkenen een groot feest’

nieuwbouw is. Een deel van de oude 
school is blijven staan. Dit deel is 
opgegaan in de nieuwbouw en is niet meer 
als zodanig te herkennen. Op de bestaande 
draagstructuren zijn nieuwe gevels, 
dakbedekkingen en kozijnen aangebracht. 
In deze bouw is dit de grootste uitdaging 
geweest: hoe krijgen we de bestaande 
gevels aansluitend en gelijk ogend aan de 
nieuwbouw. En hoe krijgen we het 
passend qua isolatie-eisen. Het 
gerenoveerde deel moet namelijk ook vol-
doen aan de huidige eisen op het gebied 
van isolatie en energieprestatiecoëfficiënt. 
Dat is goed gelukt, er was een luchtdicht-
heid van 0,2 opgelegd en we hebben 0,15 
gerealiseerd. Dit betekent dat als je het 

hele vloer-, wand- en dakoppervlak bij 
elkaar neemt (zo’n 5.210 m²), er een 
luchtlek van 38x38cm is overgebleven. De 
school heeft daarnaast een actief 
luchtverversingssysteem waarmee het 
voldoet aan de norm Frisse scholen.”

Paradepaardje
Een paradepaardje binnen in de school 
is de tribunetrap. Deze wordt gebruikt 
als trap maar dient ook als tribune voor 
eventuele optredens en presentaties. De 
speelzaal met podium tegenover de trap 
kan bij de ruimte worden betrokken. 

Bouwteam denkt vooruit
Van der Heijden bouw en ontwikkeling 
werkt altijd in een bouwteam. “Vanaf de 
start van het project werken we met een 
vast team. Alles wordt in BIM 
verwerkt, waardoor iedereen inzage heeft 
in alle stukken. Ieders inbreng wordt in de 
plannen verwerkt waarbij we het 
eindproduct maar vooral ook de behoefte 
van de eindgebruiker centraal stellen. Onze 
partners dagen we altijd uit om vooruit te 
denken. Nieuwe partners, die deze manier 
van samenwerking en transparantie nog 
niet gewend zijn, nemen we hierin mee 
middels de lean & learn methode. 
Hierdoor verkorten we de doorlooptijd en 
voorkomen we onnodige fouten. Door een 
zorgvuldig en transparant voortraject is het 
gebouw opgeleverd exact volgens afspraak 
en zonder enige onaangename verrassing. 
Ook zijn er aan het einde geen financiële 
verrassingen voor de opdrachtgever. Voor 
het gehele bouwteam én opdrachtgever 
was het bouwen van deze school dan ook 
één groot feest.”
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‘Schoolvoorbeeld van samenwerking
in een bouwteam
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“DE VERBINDING NAAR MORGEN”

Ons werk gaat 
veel verder dan 
alleen techniek.

Uw toekomst is 
ons uitgangspunt. 

We ontzorgen, 
innoveren en tillen 
uw onderneming 
gezamenlijk naar 
een hoger plan.

www.willemsuden.nl

Willems Uden adviseert, 
berekent, ontwerpt, 

realiseert én beheert alle 
werktuigbouwkundige 

installaties

Industrielaan 5a
5405 AA Uden

Regenwater door toilet 
in BENG-school 

OBS Uilenbrink is een BENG-gebouw met een 

GPR-score van 9.0 waarvoor Willems Uden de 

W-installaties voor zijn rekening nam. De Uilenbrink 

is gasloos en voorzien van warmtepompen die zowel 

voor het verwarmen als het koelen van het gebouw 

zorgen. Temperatuur en CO2 zijn per ruimte te regelen. 

De leerlingen maken straks gebruik van een Frisse 

school, klasse B. Het pand is zo duurzaam mogelijk 

gebouwd en is daarom niet alleen uitgerust met 

PV-panelen maar er wordt ook regenwater ingezet 

voor de toiletspoelingen. 

Hoge kwaliteit
Algemeen Directeur Patrick Kremers: “Wij bouwen 

continu (multifunctionele) scholen en deze 

bouwteamsamenwerking draagt bij aan een hoge 

kwaliteit, wat voor alle partners een vereiste is. Deze 

samenwerking zorgt er ook voor dat er geen 

onverwachte kostenposten ontstaan, waardoor ook bij 

dit project weer binnen budget is gebouwd. Dat hoort 

ook bij een goede bouwpartner zijn.”

‘Het voelt toch een 
beetje als je kindje’ 

De volledige E-installatie van OBS Uilenbrink in 

Veghel is uitgevoerd door Herlings Electro Techniek 

uit Uden. De data-installatie met wifi-punten, de 

brandmeldinstallatie, het alarmsysteem, de verlichting: 

kortom, alles waar een stekker aan zit. De verlichting 

wordt aangestuurd op basis van een domoticasysteem. 

“De gangen in de bestaande bouw hebben geen direct 

daglicht”, vertelt projectleider Jeroen van Eert. “Om het 

comfort te verbeteren, is er dynamische verlichting 

aangebracht waarmee we het daglicht kunnen 

simuleren. In een bouw is de nodige afstemming 

nodig wie er wanneer aan het werk is. In dit 

bouwteam met Van der Heijden werkt dat goed. Een 

goede werksfeer is het beste voor iedereen.”

Onderhoud
“Het bouwen in een team is een van onze 

speerpunten. Daarnaast zijn dat klantvriendelijkheid 

en het streven naar het mogen doen van het 

onderhoud na de bouw. Door de looptijd van de bouw 

van een pand voelt zo’n gebouw toch een beetje als je 

kindje. Dan is het fijn om het pand straks in gebruik te 

zien.”
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Wij zijn per direct op zoek 
naar een Samensteller!  

Interesse? Bel of mail naar 
0485-455364, 

info@metaalbouw-vloet.nl 

Vernuftig systeem met staal

Voor OBS De Uilenbrink in Veghel engineert, levert en monteert Metaalbouw Vloet-Mill BV de complete 

staalconstructie. Ook voor deze partner uit het bouwteam van Van der Heijden bouw en ontwikkeling levert het 

bouwen tegen de bestaande bouw een kans om vakmanschap te tonen op.

“Er is rekening te houden met bestaande bebouwing”, aldus projectleider Dennis Frankot. “De detaillering en 

maatvoering moet hierop worden afgestemd. Dat maakt het een hele uitdaging. Voor de nieuwbouw hebben wij, 

al eerder, samen met Van  der Heijden een vernuftig systeem bedacht voor bevestiging van HSB elementen aan de 

staalconstructie, waardoor we snel, maatvast en foutloos kunnen bouwen. Wij bouwen veel scholen met Van der 

Heijden. Doordat je telkens met dezelfde partijen en mensen werkt, krijg je vertrouwen in elkaar. We bouwen op 

elkaars expertise en kwaliteiten.”

Tribunetrap
Daarnaast monteerde het ervaren bedrijf de kanaalplaatvloeren, alle trappen en hekwerken, zowel binnen als 

buiten. De stalen balken onder de tribunetrap en de stalen handregel langs de trap zijn ook door Metaalbouw 

Vloet Mill geproduceerd en geïnstalleerd.

Een paradepaardje binnen in de school is de tribunetrap.
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Edisonweg 7 | 5466 AR Veghel | T: 0413 366490 
E: info@vdlindenveghel.nl | www.vdlindenveghel.nl

Wie onze werkplaats binnenloopt, ‘proeft’ het meteen: 
bij Van der Linden gaan ondernemerschap en 
vakmanschap hand in hand. Wij produceren: 
kozijnen, ramen ,deuren en trappen voor nieuwbouw 
en renovatie

Houten binnenkozijnen 
en schuifpuien 

Het Veghelse familiebedrijf Machinaal Timmerbedrijf 

van der Linden BV leverde voor OBS Uilenbrink de 

houten binnenkozijnen. Ook als toeleverancier neemt 

het bedrijf plaats in het bouwteam van Van der 

Heijden.  

Directeur Jochem van der Linden: “Voorafgaand aan de 

aanbesteding bespreken we samen de beste 

oplossingen. In die fase moet je al ver vooruitdenken 

en overleggen, want degene na jou moet aan het werk 

met jouw product. Kozijnen, in ons geval. Wanneer je 

als producent niet achter de opgegeven manier van 

verwerken staat, moet je vooraf in overleg gaan. Die 

ketensamenwerking is van belang om tot een goed 

eindproduct te komen. Doordat we betrokken zijn van 

ontwerp- en calculatiefase tot uitvoering, nemen we 

steeds meer de adviserende rol op ons.”

Tweede generatie
Van der Linden is een familiebedrijf waar inmiddels 

de tweede generatie aan het roer staat. Het bedrijf 

investeert en innoveert doorlopend in het 

productieproces, om bij de tijd te blijven.

De school is ruim opgezet, met brede gangen tussen de lokalen.
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Opdrachtgever
Stichting SAAM, Oss

Architect
Thomas Architecten, Den Bosch

Adviseur
Adviesbureau Verwijst, Odiliapeel

Hoofdaannemer
Van der Heijden bouw en 
ontwikkeling, Schaijk

Stucwerk
Heywin Stukadoors, Schaijk

E-installateur
Herlings Electrotechniek, Uden

W-installateur
Willems Uden Technische 
Installaties, Uden

Staalbouw
Metaalbouw Vloet Mill BV, Mill

Binnenkozijnen
Machineaaltimmerbedrijf van der 
Linden BV, Veghel

Bouwprogramma
Nieuwbouw en renovatie 
basisschool

Bouwperiode
Mei 2020 – december 2020 
Bouwkundig gereed

Jan 2021 – maart 2021 Inrichting

Bruto vloeroppervlakte
2.733 m2

PMS PANTONE YELLOW  AVERY PANTONE YELLOW  CYMK 100% YELLOW   RGB 255R  237G  0B

PMS 3415    AVERY 908 KELLY GREEN  CYMK 100% C   0%M  76%Y  15%K  RGB 0R  117G  74B

PMS COOL GREY 6   AVERY 918 GREY   CYMK 60%K     RGB 134R  136G  137B

PMS 485    AVERY PANTONE YELLOW  CYMK 0% C   100%M  91%Y  0%K  RGB 225R  29G  28B

19-05-2017

HEYWIN stukadoors:
al meer dan 40 jaar een begrip in de bouw

Kleingaalseweg 6 | 5374 CV Schaijk
T: 06 53 865 641 | www.heywin.nl

‘Op de bestaande 
draagstructuren zijn 

nieuwe gevels, 
dakbedekkingen en 

kozijnen aangebracht’

Er is gekozen voor houten binnenkozijnen en schuifpuien.
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Volvo Rutten • Echt

Unibouw bouwt nieuwe 
showroom Volvo Rutten

in Echt
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Tekst: Ton van de Laar/Astrid Berkhout 
Foto’s: Work4MediaIB

In dit nieuwe 
onderkomen kan Volvo 
Rutten haar klanten met 
gepaste trots ontvangen.
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‘We wisten van tevoren tot in de kleinste 

details wat we moesten gaan maken’

In februari jl. kon Volvo Rutten 
de deuren openen van een 
splinternieuwe showroom op 
bedrijventerrein De Berk in Echt. 
Deze vestiging vervangt de 
verouderde bedrijfspanden in 
Roermond en Weert. Het nieuwe 
bedrijfspand heeft een frisse 
moderne uitstraling en ligt op een 
mooie zichtlocatie bij de splitsing 
aan de A2 en A73. Unibouw trad 
in opdracht van Brisck op als 
hoofdaannemer bij de bouw.

Volvo Rutten • Echt
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Unibouw heeft al vaker projecten 
uitgevoerd voor vastgoedontwikkelaar 
Brisck. “In 2019 hebben we voor hen nog 
een Renault showroom, voor Arend Auto, 
met garage gebouwd in Oss”, vertelt 
projectleider Barjo Aragelian. “In het 
verlengde daarvan hebben ze ons ook 
hiervoor benaderd.”

Langdurig voorbereidingstraject
Het is een grote kracht van Unibouw, 

Het pand is voorzien van een 
duurzame, gasloze CV-installatie.

gespecialiseerd in bedrijfshuisvesting, 
dat ze het hele proces - van het 
vinden van een geschikte bouwlocatie en 
bijbehorende financiering tot de 
daadwerkelijke realisatie en het 
onderhoud - uit handen kunnen nemen. 
Bij de nieuwe showroom van Volvo 
Rutten lag er echter al een bestek van VBJ 
Architecten. “Gerenommeerde 
automerken als Volvo hebben hun eigen 
corporate identity. Daarmee moest het 

pand voldoen aan allerlei specifieke 
wensen en eisen die daar uit 
voortkomen, met als doel de bekende 
Volvo ‘look and feel’ te creëren. Denk 
aan een massief houten handgemaakt 
plafond en speciale Volvo tegels in de 
showroom; daarnaast worden hoge eisen 
gesteld aan de vlakheid van de vloeren. 
De corporate identity staat beschreven in 
een boekwerk van maar liefst 500 
pagina’s. Samen met het bouwteam 
hebben we het bestek en dit boekwerk 
in vier maanden tijd vertaald in een 
technisch ontwerp en uitgewerkt in BIM. 
Daardoor wisten we tot in de kleinste 
details wat we moesten gaan maken. Dat 
was ook meteen de grootste uitdaging 
in het hele project: zorgen dat wat we 
maken, ook exact datgene is wat Volvo 
voor ogen heeft.”

Voorzien van alle gemakken
De nieuwbouw bestaat uit twee 
bouwlagen. Onder de showroom bevindt 
zich een kelder voor o.a. opstal van 
auto’s en bandenopslag. Op de begane 
grond bevindt zich de eigentijdse 
showroom, die rondom volledig voorzien 
is van melkglas. “Hier zijn tevens een 
aantal verkoopwerkplekken en een 
loungegedeelte. Daarnaast is er een 
werkplaats met zeven bruggen en 
ijzersterke vloeren voorzien van epoxy 
coating, inclusief een complete was-
plaats. Op de verdiepingsvloer zijn de 
kantoren, flexwerkplekken en de kantine 
te vinden.”

Aandacht voor duurzaamheid
Er is tevens aandacht voor 
duurzaamheid. Zo beschikt het pand 
over een gasloze cv-installatie. “Over de 
hele begane grond is vloerverwarming 
aangebracht. Er is gekozen voor slimme 
installaties zodat geheel automatisch 
op maat kan worden voldaan aan de 
behoefte aan warmte en koeling. 
Terugkijkend was het een intensief 
project, maar het eindresultaat mag er 
zijn. Het is hartstikke gaaf wat we met 
z’n allen hebben neergezet.”
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Een gevel die gezien mag worden

ITH Kozijn & Geveltechniek BV uit Heerlen verzorgde de beeldbepalende vliesgevels en twee 

automatische schuifdeuren voor de nieuwbouw van Volvo Rutten in Echt. De met melkglas beglaasde 

Schüco vliesgevel beslaat driekwart van het geveloppervlak en vormt volgens Jacqueline Boltong, 

operationeel manager van ITH, een fraai visitekaartje voor het bedrijf: “Zeker op deze zichtlocatie. We zijn 

er trots op dat het onze gevel mag zijn.”

Boltong is niet alleen enthousiast over het 

resultaat, ze roemt ook de samenwerking met Schüco 

en Unibouw. “We zijn premium dealer van Schüco en 

met Unibouw hebben we al vaak samengewerkt. We 

weten dus goed wat we aan elkaar hebben. Samen 

hebben de detaillering bepaald en een gevel 

ontworpen die enerzijds voldeed aan de strikte eisen 

van Volvo en anderzijds een zo efficiënt mogelijke 

montage mogelijk maakte. In onze fabriek hebben de 

gevel zoveel als kon geprefabt, waardoor de 

doorlooptijd op de bouw kort was.”

Mooie resultaten
Het is volgens Boltong de kracht van ITH: De eigen 

expertise op het gebied van ontwerpen, fabriceren en 

monteren van vliesgevels combineren met de kennis 

en de wensen van leveranciers en opdrachtgevers. 

“Dat leidt tot mooie resultaten als dit nieuwe pand 

voor Volvo Rutten, maar ook bij andere projecten die 

we uitvoeren, voornamelijk in de utiliteitsbouw, luxe 

woningbouw en woon-zorgcomplexen.”
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Beeldbepalend zijn de met melkglas beglaasde vliesgevels 
die zijn bevestigd op een groot deel van het gebouw.
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IJzersterke gietvloeren

Voor het pand van Volvo Rutten leverde DIBA Groep 

kunststofvloeren voor de werkplaats en de roll-over 

wasstraat. Als een van de marktleiders op dit gebied 

voor de automotive sector, staan voor de DIBA Groep 

duurzaamheid, kwaliteit en eenvoudig onderhoud 

centraal. Projectleider Mario van de Laar vertelt over 

de toegepaste gietvloeren.

“De vloer van een werkplaats moet vloeistofdicht, 

antislip en eenvoudig te reinigen zijn, en daarnaast 

bestand tegen chemische stoffen. Onze DIBA EP 422 

gietvloer voldoet aan al deze eisen. We hebben hem 

gematteerd uitgevoerd, maar in een heldere kleur, 

want als een monteur iets laat vallen, moet hij dat wel 

terug kunnen vinden.”

SIKB certificaat
Voor de roll-over werd gekozen voor een DIBA 260 

MMA gietvloer met SIKB certificaat (voor de 

vloeistofdichtheid). “Deze gietvloeren zijn ingestrooid 

met granulaat. Het resultaat is een zeer sterke vloer, 

chemisch resistent, antislip en zeer slijtvast. Precies de 

eisen die gelden voor een wasstraatvloer, die continu 

op hetzelfde spoor wordt belast.” 

Volvo Rutten • Echt
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Uiteraard is er ook een state-of-the-art werkplaats.
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Volvo Rutten • Echt

Het pand moest voldoen aan de corporate identity van Volvo. Group.
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Hoogwaardige 
installaties

Voor Hees Installaties was het verzorgen van de E- en 

W-installaties voor de nieuwe showroom van Volvo 

Rutten een thuiswedstrijd. Het familiebedrijf uit Echt 

ligt letterlijk twee straten van de nieuwbouw 

verwijderd. “Een prettige bijkomstigheid”, zegt 

directeur Bart Gelissen. “Naast de prettige 

samenwerking met ontwikkelaar Brisck en 

opdrachtgever Unibouw.”

Hees Installaties ontwierp voor het pand een 

duurzame, gasloze CV-installatie. Gelissen: “We hebben 

het VRF Multi V systeem van LG toegepast, in 

combinatie met Hydro Kits voor de vloerverwarming 

en -koeling. Zeker voor ruimtes met grote hoogte is 

deze combinatie een uitkomst. Daarnaast verzorgden 

we de complete luchtbehandeling, het 

loodgieterswerk en het sanitair.” 

Ook in de E-installatie komt het oog voor kwaliteit 

van de installateur tot uiting, mede ingegeven door de 

hoge eisen van Volvo. “Veel is vastgelegd en 

voorgeschreven”, besluit Gelissen. “Des te mooier dat 

ons eigen ontwerp voor de basisverlichting de 

goedkeuring van Volvo kon wegdragen.”

Hees Installaties feliciteert Volvo Rutten 
met hun nieuwe pand

Edisonweg 40 | 6101 XJ Echt | www.heesinstallaties.nl

Er is veel natuurlijke lichtinval in de showroom.
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Argilla Group | Delta 139 | 6825 MP Arnhem | 026-3544800

SHOW. DON’T TELL

‘Perfectie zit ‘m in de details’
‘Show. Don’t tell’ is de slogan van Argilla Group BV, vrij vertaald: laat het maar zien. Argilla Group is specialist 

in het casco afbouwen en het inrichten van autoshowrooms, met name voor merkdealers. Het bedrijf is 

marktleider op dit gebied in Nederland. CEO Coen van der Kleij vertelt hoe Argilla die status bereikte. 

“Alle grote automerken, waaronder Volvo, hebben hun eigen corporate identity, die zeer strikt nageleefd moet 

worden. Argilla is voor hen een one stop shop: we ontzorgen van begin tot eind en werken oplossingsgericht. 

Daarbij ontwikkelen we producten voor de automotive zoals glaswanden, meubels en tech oplossingen, 

helemaal toegespitst op de eisen en richtlijnen van het merk en de dealer.”

Tien jaar garantie
Perfectie is bij het afbouwen van showrooms geen streven van Argilla, maar een voorwaarde. “We werken 

voor alle automerken en leveren premium showrooms van hoge kwaliteit met oog voor detail. We zorgen dat 

alles exact op maat gemaakt wordt en perfect op elkaar aansluit. Door dat vaak te doen, werken we sneller en 

dus efficiënter en besparen we veel tijd en geld voor onze klant. Om deze reden geven we dan ook tien jaar 

garantie op ons werk.”

De prachtige showroom is geheel op maat gemaakt door Argilla. 
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CLEANBUILD
HYGIENIC SOLUTIONS

Cb
T. +31 (0)85 – 482 55 00
E. info@cleanbuild.nl

Vraag nu een 
GRATIS 

Sample Pakket aan

Ga naar:  

Specialist in hygiënische wanden en plafonds 
voor de carwash- en foodindustrie

> CLEANBUILD.NL

Via roldeuren kunnen auto’s de 
werkplaats worden ingereden.
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Onderhoudsvriendelijke, waterdichte 
Cleanpanel wanden voor wasstraat

De wanden van de wasstraat in het nieuwe onderkomen van Volvo Rutten in Echt zijn bekleed met 

onderhoudsvriendelijke en waterdichte Cleanpanel panelen. Cleanpanel is een product van Cleanbuild BV. 

“Cleanpanel panelen zijn kunststof panelen van 250 of 400 mm breed, die in elkaar geklikt kunnen worden”, 

vertelt accountmanager Nick Elbertsen. “In de voeg is een rubberen afdichting opgenomen, zodat een 

absoluut waterdicht geheel ontstaat. De panelen worden op lengte geproduceerd en blind bevestigd tegen 

een achterconstructie of -wand. Rondom zijn de panelen voor de wasstraat van Volvo Rutten gevat in een

u-profiel. Aan de onderzijde werd daar de gietvloer tegenaan gesmeerd, voor een nette en strakke afwerking.”

Behalve voor wasstraten zijn de Cleanpanel panelen ook zeer geschikt voor wanden en plafonds in de food 

industrie, zoals slagerijen, bakkerijen en brouwerijen. “Hygiëne speelt daarbij een grote rol. De panelen zijn 

niet alleen waterdicht, maar ook eenvoudig te reinigen en ontsmetten. Bovendien zijn er ook kunststof ramen 

en deuren beschikbaar, als onderdeel van het systeem”. 

Cleanpanel panelen worden ook vaak toegepast als bekleding van de onderzijde van overkappingen van 

tankstations. Verder zijn ze zeer geschikt als tijdelijke of permanente scheidingswanden, bijvoorbeeld in de 

standbouw of in bedrijfshallen.

De wanden van de wasstraat zijn 
bekleed met Cleanpanel panelen.
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Opdrachtgever
Brisck, Oisterwijk

Architect
VBJ Architecten, Rhenen

Hoofdaannemer
Unibouw, Gemert

Wanden van de wasstraat
Cleanbuild BV, Barneveld

E + W installaties
Hees Installaties, Echt

Gietvloeren
DIBA Groep, Uden
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Inrichting showroom
Argilla Group, Arnhem

Kozijnen & Gevel
ITH Kozijn & Geveltechniek, Heerlen

Bouwprogramma
Showroom Volvo Rutten, inclusief 
werkplaats en kantoren.

Bouwperiode
Mei 2020- februari 2021

Bruto vloeroppervlakte
800 m2 showroom
500 m2 werkplaats
200 m2 kantoor- en kantineruimte

De nieuwbouw heeft een 
frisse, moderne uitstraling.
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Compaxo bouwt aan de toekomst 
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Tekst: Astrid Berkhout
Foto’s: Bessels Architecten & IngenieursIB

De routing van personen 
en product is zo optimaal 
mogelijk vormgegeven in 
het ontwerp.
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Compaxo BV, een familiebedrijf met een vleeswarenfabriek in Gouda en een grote varkensslachterij in Zevenaar, 
groeit en bloeit. Het terrein in Zevenaar is dan ook flink in ontwikkeling. De bouw van een nieuwe snelkoeltunnel, 
een uitbreiding van het bestaande slachthuis, is inmiddels zo goed als afgerond. Bessels Architecten & Ingenieurs 
heeft behalve de snelkoeling ook het totaalplan vormgegeven.

Bessels was niet alleen verantwoordelijk 
voor het ontwerp: ze traden tevens op 
als procesmanager, bouwbegeleider en 
toezichthouder voor het gehele project 
inclusief de installaties. “Het op niveau 
uitvoeren van de snelkoeling lijkt geen 
voor de hand liggende keus voor een 
gebouw als dit maar is in dit geval wel 
de meest passende”, aldus architect 
Mandy Doeve van Bessels Architecten 
& Ingenieurs. “Enerzijds omdat er over 
een bestaand pand heen gebouwd moet 
worden en anderzijds zodat de ruimte op 
de begane grond beschikbaar blijft voor 
toekomstige ontwikkelingen.”  

Compaxo • Zevenaar

Wettelijke eisen
Op de begane grond bevinden zich de 
machinekamer en technische ruimtes. 
De snelkoeltunnel van 70 meter lang 
bevindt zich op de eerste verdieping, 
evenals de semi-inpandig gemaakte 
koelunits. De snelkoeling is met 
tussenwanden opgedeeld in drie delen. 
“Het betreft een project in de 
levensmiddelenindustrie, dus het pand 
moet voldoen aan alle wettelijke eisen. 
Dat heeft o.a. consequenties voor de 
materialen die je kunt toepassen. Door 
de hoge luchtvochtigheid in de koeltun-
nel is deze keus van extra groot belang.”

Onderdeel van een groter plan
“Bij projecten als deze is het altijd lastig 
om de routing van personen en product 
goed vorm te geven in het ontwerp”, vult 
Mandy Doeve aan. “Hygiëne en efficiën-
tie zijn hier belangrijke aandachtspun-
ten. Het vlees moet zo snel mogelijk na 
de slacht naar de snelkoeling worden 
getransporteerd. Er komt behoorlijk 
veel techniek bij kijken om dit allemaal 
voor elkaar te krijgen.” Maar dan kan 
er wel een flinke kwaliteitsslag worden 
bewerkstelligd in het product én in het 
bedrijfsproces. “En dat is ook precies wat 
de nieuwe directie van Compaxo wil. Op 
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De snelkoeltunnel van 70 meter 
lang is met tussenwanden 
opgedeeld in drie delen.

basis van hun wensen hebben we een 
overall plan opgesteld voor de bestaande 
en aangekochte kavel. Naast de 
snelkoeling komt er o.a. een nieuw 
kantoor, inclusief koelcel en 
hammenlijn. Alles in een nieuwe 
moderne uitstraling. De gehele fabriek 
zal straks één eigen herkenbare 
identiteit krijgen.”
 
Samen bouwen
Bessels heeft een projectleider, in de 
persoon van John Engelen, rondlopen op 
de bouw om te controleren of de 
uitvoering plaatsvindt conform het 
bestek én om alles ter plekke in goede 
banen te leiden. John: “Werkzaamheden 
vinden gefaseerd plaats volgens een 
gezamenlijke planning. Een bouw als 
deze doe je echt samen en gelukkig 
verloopt de samenwerking tussen alle 
betrokken partijen heel soepel. Het 
project loopt tot op de dag nauwkeurig 
op de planning, dat kan alleen als er 
synergie is. Maar het is ook te danken 
aan Compaxo zelf, vanaf dag één tonen 
zij een enorme commitment.”

De ruimte op de begane grond is nog 
vrij voor toekomstige ontwikkelingen.
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Hamer BV: Sterk in bijzondere projecten 

Hamer BV, onderdeel van de FOJA Groep, is een veelzijdige totaalaanbieder in de techniek. Het familiebedrijf 

houdt zich bezig met vele disciplines: van brandstoftechniek tot brandveiligheid. Voor Compaxo verzorgden zij 

de sprinklerinstallaties in de spraytunnel.

“We hebben vrijwel alles in eigen beheer, daardoor kunnen we snel schakelen”, vertelt Mark Verhelst, 

projectleider Brandbestrijdingstechniek, gevraagd naar de kracht van het bedrijf. “Daarnaast zijn we mede 

dankzij onze jarenlange expertise sterk in bijzondere projecten.” Bij Compaxo kwam dat goed van pas want 

de sprinklerinstallatie is geheel op maat gemaakt. “De meeste tijd en energie zit in dit geval dan ook in de 

engineering.”

Uitgevoerd in RVS
De installatie volledig uitgevoerd in RVS vanwege de food omgeving. De sprinklers, bestand tegen intensieve 

reiniging, zijn verder voorzien van een ‘fusible link’ i.p.v. een glasbulb. “Deze zijn gemaakt van metaal dus die 

kun je – als ze kapot zijn gesprongen – met een metaaldetector eenvoudig uit het product halen.” 

Constructie voor installaties
Normaal moet een sprinklerinstallatie worden bevestigd aan de bouwkundige constructie maar gezien de 

hoeveelheid techniek die in de spraytunnel een plek moet krijgen, is er - in nauwe samenspraak met de 

betrokken installateurs - een speciale RVS constructie ontworpen waar alle installaties in opgehangen zijn. Het 

inspectiebureau is hier intensief bij betrokken om de noodzakelijke goedkeuring te verkrijgen.”

Pre-action systeem
Om onnodige waterschade te voorkomen, is gekozen voor een dubbel interlock pre-action systeem. “Daarbij 

treedt de installatie pas volledig in werking als de brandmelder daadwerkelijk brand heeft gesignaleerd.” Alle 

leidingen worden vervaardigd in de Prefab Hal van Hamer in Apeldoorn. “Daarna worden ze naar de 

bouwplaats gebracht, waar de installatie als een soort Lego set in rap tempo in elkaar wordt gezet. Ook de 

uitvoering vergt nauwe afstemming met alle betrokken partijen maar tot nu toe loopt het als een tierelier.”
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‘Alles wat wij doen, is 

maatwerk’ 

VHI Koudetechniek, marktleider op het gebied van 

industriële koeltechniek in de vleessector, is 

verantwoordelijk voor de koelinstallatie van Compaxo. 

“Opdrachtgevers die bij ons aankloppen, weten dat 

ze kiezen voor een vooruitstrevend ontwerp”, vertelt 

directeur/eigenaar Bart van Helmond. “Lagere kosten, 

hogere opbrengsten, dat was ook hier het doel.”

De installatie is voor Compaxo geheel op maat 

gemaakt. “Het is een efficiënte, makkelijk reinigbare 

installatie - met minimale verliezen en minimaal 

stroomverbruik - waarmee ze tegelijkertijd een hogere 

kwaliteit van hun product kunnen realiseren. Het 

betreft een koelinstallatie met ammoniak en CO2 als 

koudemiddel. Vanwege veiligheidsoverwegingen is 

gekozen voor slechts een beperkte hoeveelheid 

ammoniak, ondergebracht in de machinekamer.”

1.400 meter aan lijnen
“Direct na het slachten wordt het vlees naar de 

snelkoeltunnel gebracht. Er is plek voor ca. 1.400 

meter aan koellijnen, drie karkassen per meter. Een 

transportsysteem vervoert het product in zes uur door 

de drie delen van de snelkoeltunnel. Gedurende de 

rit wordt met ventilatoren en vernevelaars een heel 

fijne nevel over het vlees heen gesproeid. Dat zorgt er 

mede voor dat er minder vochtverlies optreedt. Als het 

voldoende is afgekoeld, wordt het naar de koelcellen 

gebracht om het later te verwerken tot een 

eindproduct.” 

Strakke planning
“Er lag een zeer strakke planning. Mede dankzij een 

zorgvuldige engineering en voorbereiding is het na de 

start van de bouw van de koelinstallatie, medio 

februari, nu wachten op de eind afname van de 

definitieve goedkeuring van de installatie. Naar 

verwachting kan Compaxo de snelkoeltunnel eind mei 

in gebruik nemen.”
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Uitbreiding zorgt voor 

gewenste kwaliteitsslag    
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Het project loopt tot op de dag nauwkeurig op de 
planning en wordt naar verwachting in juni opgeleverd.

Industriebouw • mei 2021 • 106



Meetdiensten
Energievoorziening
Laadoplossingen

Transformatorstation nodig? 
Kenter regelt het voor u

 www.kenter.nu         088-111 89 89

‘Vooral de diversiteit 

spreekt ons aan’

Een veilige, betrouwbare energievoorziening is 

onontbeerlijk voor de nieuwe snelkoeltunnel van 

Compaxo. Kenter uit Duiven verzorgt hiervoor de

 middenspanningsinstallatie en wettelijke 

energiemeting. De energievoorziening die is 

gerealiseerd, maakt het voor Compaxo mogelijk de 

10MVA aansluiting van netbeheerder Liander te 

gebruiken. Gezien de toegenomen energiebehoefte 

echt een must.

“We plaatsen o.a. een nieuw inkoopstation, een 

gevaarte van zes bij drie meter”, vertelt 

projectengineer Mees van Steen. “Verder wordt een 

vijfde transformator geïnstalleerd in de nieuwe 

inpandige technische ruimte op de begane grond 

van de uitbreiding. Uiteraard hebben we meegedacht 

met de architect om te zorgen dat alles voldoet aan 

de voorschriften zodat het veilig is. We leggen op 

het terrein ook nieuwe bekabeling aan waarmee de 

nieuwe installatie wordt verbonden met de bestaande 

infrastructuur. Het is een hele uitdaging om de 

werkzaamheden van Kenter slim in te plannen tijdens 

de nieuwbouwwerkzaamheden van Compaxo, dat 

moet natuurlijk goed op elkaar worden afgestemd.”

Meerdere expertises
Naar verwachting is de middenspanningsinstallatie 

rond half mei afgemonteerd. “Daarna is het wachten 

op de netbeheerder, die moet de kabels aansluiten op 

het nieuwe inkoopstation, waarna de spanning er op 

kan. Gelukkig hebben we vaker samengewerkt met 

Liander, daardoor begrijpen wij goed wat er vereist is.” 

Kenter heeft meerdere expertises: naast de 

energievoorzieningen levert de onderneming ook 

slimme meetdiensten. “Juist in die combinatie ligt 

onze kracht. Bij Compaxo plaatsen we dan ook een 

wettelijke hoofd- en controle grootverbruiksmeting 

die inzicht geeft in het verbruik.”
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Installatietechiek
Service & Onderhoud
Utiliteit

Dakbedekking
Koper & Zinkwerk
Sanitair

Duurzaam installeren 

www.kerstentotaalinstallaties.nl

‘Dit is voor ons gesneden koek’
Kersten Totaalinstallaties, al meer dan twintig jaar de ‘huisinstallateur’ van Compaxo, is verantwoordelijk voor een 

groot deel van het leidingwerk bij de realisatie van de snelkoeltunnel. In november 2020 is gestart met de 

engineering en een maand geleden zijn ze daadwerkelijk begonnen met de werkzaamheden.

“Je hebt bij Compaxo te maken met verschillende mediums waar leidingwerk voor moet worden aangebracht, 

daarbij kun je denken aan afvoerinstallaties, persluchtinstallaties, waterinstallaties en hogedruk water om schoon 

te maken”, aldus Perry Kersten. “Al deze leidingen worden in rvs uitgevoerd en afhankelijk van de toepassing gelast 

of geperst. We hebben bijvoorbeeld ook rvs leidingen aangelegd van de bestaande fabriek naar de nieuwbouw 

voor het proceswater en perslucht: daar wordt op diverse manieren gebruik van gemaakt. Maar we leggen 

bijvoorbeeld ook een HDPE bronleiding aan voor de sprinklerinstallatie.” 

Korte tijdsplanning
“Bij een project als deze ligt de uitdaging niet zo zeer in het aanleggen van het leidingwerk zelf maar vooral in 

de planning. Bij dit project zijn meerdere partijen betrokken die ook in dezelfde tijdspanne zitten. In relatief korte 

tijd hebben we als alles eenmaal gereed is, circa 3 tot 4 km aan diverse leidingwerk aangebracht. Het bijzonder 

aan zulke projecten is dat wij met een relatief kleine organisatie toch altijd onze afspraken kunnen nakomen, dit 

tot tevredenheid van onze opdrachtgevers.”
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Maatwerk vloeren voor specifieke projecteisen

Gewicht, thermische spanningen, waterdichtheid, duurzaamheid, chemische bestendigheid en een goede 

afwatering: het zijn allemaal elementen waar Ruys Vloeren rekening mee moest houden bij de snelkoeltunnel van 

Compaxo. Daarmee is het een project waar de jarenlange ervaring van het bedrijf volledig tot zijn recht komt. Er 

is gekozen voor ijzersterke antislip MARGIA CRETE vloeren, deze zijn ongevoelig voor vocht én chemisch resistent. 

De onderliggende hybride gewapende betonnen afschotvloer van Ruys draagt zorg voor de perfecte afwatering. 

“Samen met Compaxo hebben we gekeken welke vloer het meest geschikt is, ”, vertelt Hendrik Ruys. ‘’Vervolgens 

zijn we met de aannemer en Bessels Architecten rond de tafel gaan zitten om de (zwevende) constructie uit te 

werken. We hadden alle drie dezelfde intentie, de perfecte oplossing vinden voor de klant, dus dat verliep soepel.”

Afgestemde afwatering
‘’Een speciaal afwateringssysteem, bestaande uit 200 meter aan goten, voert water af. Omdat er een verdieping 

onder zit, hebben we - voor extra veiligheid - een bitumen waterdicht membraan aangebracht onder de vloer, 

dit staat ook in verbinding met het gotensysteem. Door dit membraan moesten we ook goed nadenken hoe we 

de goten het beste waterpas konden inbouwen. Tevens hebben we o.a. prefab, dus snel te monteren, rvs plinten 

gemaakt voor een naadloze aansluiting van vloer tot wand.’’

Leren van andere landen
Gelukkig kan Ruys Vloeren, als marktleider in de vleessector, ook putten uit ervaringen die zij op hebben gedaan 

in internationale projecten. “We kunnen veel leren van wat ze in andere landen doen. In feite hebben we hier een 

Duitse opbouw gemaakt.”
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Opdrachtgever
Compaxo Vlees Zevenaar BV, 
Zevenaar

Architect
Bessels Architekten & Ingenieurs BV, 
Twello

Hoofdaannemer
Willy Naessens Industriebouw, 
Nieuwkuijk

Installateur koeltechniek
VHI Koudetechniek, Uden

Middenspanningsinstallatie
Kenter, Duiven

Sprinklerinstallatie
Hamer BV, Apeldoorn

De bouw van de snelkoeltunnel maakt onderdeel uit 
van een overall plan opgesteld voor de bestaande 
en door Compaxo aangekochte kavel.
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Vloeren
Ruys Vloeren BV, Apeldoorn

Verwarming en ventilatie
Kersten Retail, Elst

Dakbedekking
Primadak, Roosendaal

Bouwprogramma
Uitbreiden bedrijfspand t.b.v. 
Compaxo Vlees Zevenaar B.V.

Bouwperiode
Septemeber 2020 – juni 2021

Brutovloeroppervlakte
2.890 m2
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Het hoofdkantoor van Harcotom BV, een bedrijf dat kunststof-, blik- en staalverpakkingen produceert, bevindt 
zich op bedrijventerrein Baanstee Noord in Purmerend. Om de Nederlandse, Belgische en Duitse markt ook in 
de toekomst te kunnen blijven bedienen, wordt de productie- en distributielocatie momenteel uitgebreid met 
een magazijnruimte van 4.860 m². Hoofdaannemer is Remco Ruimtebouw, die in de loop der tijd al meer panden 
bouwde voor de succesvolle onderneming.

Uitbreiding magazijn Harcotom • Purmerend

‘Dit is een typisch 
Remco gebouw’ 
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De samenwerking tussen Remco 
Ruimtebouw en Harcotom ontstond reeds 
in de jaren negentig, toen ze het eerste 
pand voor hen realiseerden. “We worden 
als eerste gebeld als er weer iets gebouwd 
moet worden, dus kennelijk doen we het 
goed”, aldus Martijn Lucassen, 
commercieel manager Remco 
Ruimtebouw. “Ook voor Pet Innovators, 
gevestigd in een naastgelegen pand, 
hebben we al een en ander mogen doen. 
Harcotom weet heel goed wat ze wil. In 
dit geval hebben ze duidelijk aangegeven 

Tekst: Astrid Berkhout
Foto: Remco Ruimtebouw

wat het eindresultaat moet zijn en aan wat 
voor eisen het moest voldoen, verder 
hadden we alle ruimte om hier invulling 
aan te geven. Zij kennen ons, wij kennen 
hen: dat is erg prettig werken.” 

Functionaliteit voorop
De nieuwe, vrijstaande magazijnruimte 
beslaat 4.860 m², inclusief een kantoor van 
50 m². Het pand is middels een 
brandwerende wand opgedeeld in twee 
afzonderlijke rechthoekige hallen, feitelijk 
twee grote open ruimtes. “De beide hallen 

beschikken ieder over een hellend zadeldak 
met een schijngevel. Het moet vooral een 
functioneel gebouw worden waar ze de 
komende jaren mee vooruit kunnen.”

Grote overspanning
“Qua constructie is gekozen voor een 
staalskelet, bestaande uit onze 
kenmerkende spanten in combinatie met 
wandregels, gordingen. De wanden maken 
we van sandwichpanelen en er komt een 
betonnen vloer in. Het streven was zo 
min mogelijk kolommen te plaatsen zodat 
Harcotom maximale ruimte heeft om 
producten op te slaan. In die zin is het echt 
een typisch Remco gebouw. Dankzij ons 
unieke staalbouwsysteem kunnen we hier 
overspanningen van maar liefst 41 meter 
mogelijk maken, met traditionele systemen 
red je dat niet.” 

Turn-key oplevering
Naar verwachting levert Remco 
Ruimtebouw het gebouw in september 
2021 turn-key op. Harcotom draagt zelf 
zorg voor de inrichting. “Tijdens het heien 
hebben we een week last gehad van vorst 
maar die achterstand hebben we al snel 
ingehaald. De bouw ligt nu helemaal op 
schema. Mede dankzij de inzet van het 
bouwteam, hetzelfde team dat 
betrokken was bij de vorige uitbreiding. Zij 
zijn perfect op elkaar ingespeeld.”

De bestaande productie- en 
distributielocatie is uitgebreid met 
een magazijnruimte van 4.860 m², 
bestaande uit twee hallen.

‘Dankzij ons unieke
staalbouwsysteem

zijn overspanningen
van maar liefst

41 meter mogelijk’
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GLP • Venray

Het wordt niet alleen een 
duurzaam maar ook een 
mooi pand.

GOLDBECK realiseert duurzaam 
en circulair logistiek centrum 
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Tekst: Mark Minnema
Foto’s: GOLDBECK Nederland BVIB
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Circulair betekent dat de toegepaste 
materialen kunnen worden hergebruikt. 
Veel elementen zijn prefab gemaakt en 
worden kant en klaar vanuit de fabriek naar 
de bouwplaats gebracht en gemonteerd. 
“Zo is er minder arbeid op de bouw zelf. Er 
wordt bijvoorbeeld weinig nat beton 
verwerkt”, vertelt Arno van Haaften, 
projectleider bij GOLDBECK. De prefab 
elementen worden bovendien zo 
bevestigd dat ze ook weer uit elkaar te 
halen en her te gebruiken zijn. “Een 
betonkolom bijvoorbeeld kun je weer in 
een ander gebouw toepassen. In theorie 
zouden we dit gebouw uit elkaar kunnen 
halen en verplaatsen naar een andere 
locatie.” 

Ook herkomst van belang
In elk geval is gegarandeerd dat alle 
materialen opnieuw als grondstof 
kunnen dienen. “Een betonnen kolom die 
niet herbruikbaar is, kan vermalen worden 
tot puin dat onder een weg gebruikt wordt. 
Een stalen balk kan terug naar de 
staalleverancier die er een nieuwe balk van 
maakt.” Ook de herkomst van de 
materialen is binnen circulair bouwen 
belangrijk: ze moeten onder goede 
omstandigheden gedolven of gemaakt zijn. 
Dus geen kinderarbeid, en garanties voor 
goede arbeidsvoorwaarden van 
werknemers. Circulair bouwen past goed in 
de werkwijze van GOLDBECK, een 
‘systeembouwer’ die standaard werkt met 
prefab elementen die in eigen fabrieken 
worden gemaakt en op de bouwplaats 
gemonteerd worden. 

‘Het gebouw wordt ook circulair,   

  wat een certificaat van Madaster oplevert’

In opdracht van GLP realiseert 
bouwbedrijf GOLDBECK Nederland 
BV Venray Logistic Centre 3 fase 
2, een project waarbij stevig 
wordt ingezet op duurzaamheid. 
Het logistiek centrum van ruim 
30.000 m² op bedrijventerrein 
Smakterheide in Venray wordt 
gebouwd met de BREEAM-
doelstelling ‘excellent’. Maar het 
gebouw wordt ook circulair, wat een 
certificaat van Madaster oplevert.

GLP • Venray

Duits familiebedrijf
GOLDBECK is een Duits familiebedrijf dat 
al ruim vijftig jaar bestaat en zich heeft 
uitgebreid over Europa. De Nederlandse 
vestiging ging vier jaar geleden van start. 
De Nederlandse tak concentreert zich op 
logistieke centra en bovengrondse 
parkeergarages. Gewoonlijk houdt 
GOLDBECK ook het ontwerp en de 
engineering in eigen hand. Maar voor 
Venray Logistic Centre is het 
oorspronkelijke ontwerp gebruikt van 
Stripesarchitects uit Eindhoven, die ook 
een belangrijke rol speelde bij de 
duurzaamheidsplannen. “Dat is een fijne 
samenwerking, zoals we die ook met onze 
opdrachtgever GLP hebben”, zegt Van 
Haaften.

Aandacht voor duurzaamheid
Op het gebied van duurzaamheid, een 
onderdeel van BREEAM, wordt er veel 
gerealiseerd. Een compleet begroeide gevel 
aan de kantoorzijde bijvoorbeeld. De 
tuininrichting, die GOLDBECK ook 
realiseert, biedt voorzieningen voor de 
dieren: vleermuiskasten, nestkasten en 
vlindervoorzieningen. “Hemelwater wordt 
bovengronds opgevangen in een 
waterberging, ook wel wadi genoemd. 
Deze is goed toegankelijk voor padden en 
andere dieren. Daarnaast wordt het 
hemelwater opgevangen in een 
ondergrondse berging en vanuit hier 
gebruikt om de groene gevels te 
bewateren en de toiletten te spoelen.”
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De prefab elementen worden zo bevestigd dat ze ook 
weer uit elkaar te halen en her te gebruiken zijn.
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STRIPESARCHITECTS
ontwerpt high performance
buildings. Gebouwen die
niet alleen architectonisch
spraakmakend zijn, maar
ook een gezonde
werkomgeving creëren voor
de gebruiker. Gebouwen die
duurzaam zijn gebouwd en
voldoen aan alle circulaire
eisen. Zo nemen we onze
verantwoordelijkheid voor
toekomstige generaties. 

Klokgebouw 266 - 5617 AC Eindhoven ▪ T +31 (0)40 711 46 30 ▪ www.stripesarchitects.nl

Wij zijn Adamasgroep, een toonaangevend ingenieurs- en adviesbureau
met aandacht voor uw persoonlijke vastgoedambities.

Samen met onze opdrachtgevers ontwikkelen we op pragmatische wijze
high performance buildings. Zo bouwen we samen aan een gezondere
en duurzamere gebouwde omgeving, met een verantwoord en gezond
binnenklimaat. We doen dit bewust met erkende keurmerken als WELL,
BREEAM, LEED en DGNB, zodat de kwaliteit aantoonbaar wordt én
meerwaarde creëert aan de ontwikkeling van uw vastgoed.

Kijk op www.adamasgroep.nl voor meer informatie.
Of neem contact op: 026 - 446 12 22.

C E R T I F I C E R I N G  ▪  S U B S I D I E B E G E L E I D I N G  ▪  C O M M I S S I O N I N G  ▪  P R O J E C T -  E N  P R O C E S M A N A G E M E N T

Bouwen aan een gezonde en duurzame toekomst?
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‘Duurzaam en circulair bouwen moet de norm 
worden’

Het vooruitstrevende ontwerp voor Venray Logistic Centre 3 fase 2 is afkomstig van stripesarchitects. Het logistiek 

centrum is een schoolvoorbeeld van duurzaam en circulair bouwen. “Met een project als dit laten we zien dat het 

wel degelijk kan”, vertellen Olaf Buter en Marc Bell van stripesarchitects.

Duurzaamheidskenmerken als BREEAM-NL zijn al gemeengoed in de bouwsector, zeker bij commercieel vastgoed. 

“Je bepaalt hierbij echter zelf hoe hoog je de lat ligt”, vervolgen Buter en Bell. “Waarom zou je niet gaan voor het 

hoogst haalbare, in dit geval Outstanding. GLP heeft gekozen voor BREEAM-NL Excellent maar heeft besloten ook 

circulariteit en gezondheid een plek te geven én een zo aangenaam mogelijke werkomgeving te creëren. Vanuit 

het besef dat dit uiteindelijk een hoogwaardig pand met een betere verhuurbaarheid en hogere restwaarde 

oplevert.”

Wat is duurzaamheid?
“Sommigen schakelen duurzaamheid gelijk aan energiezuinigheid, waarna ze het dak vol leggen met 

zonnepanelen. Vervolgens wordt er een pand opgeleverd waar het binnenklimaat zo slecht is dat niemand er wil 

werken en worden na het einde van de levensduur van het gebouw alle materialen gewoon naar de schroothoop 

gebracht. Dat heeft niets met duurzaamheid te maken.” 

Integraal ontwerp
In de visie van stripesarchitects moet je streven naar een integraal, op de toekomst gericht ontwerp waarbij 

rekening wordt gehouden met de E (environment) S (social) G (governance) criteria. “Daarbij denk je er van 

tevoren al over na hoe je een duurzaam, gezond én mooi gebouw kunt neerzetten dat in alle opzichten gewoon 

klopt. Als je het slim doet, hoeft dat echt niet meer geld te kosten, zeker niet als je ook nog gebruik kunt maken 

van subsidies. Je hebt er ook niet allemaal ingewikkelde technologieën voor nodig, met slimme bouwkundige 

ingrepen kun je al veel bereiken. Ontwerpen is bovendien vooral weglaten wat je niet nodig hebt, je gaat terug 

naar de basis: hoe minder energie je bijvoorbeeld verbruikt, hoe minder energie je zelf hoeft op te wekken als een 

energieneutraal gebouw het doel is. Wat ons betreft is dit het nieuwe normaal dat hopelijk steeds meer navolging 

gaat krijgen.”

Tijd voor actie 
“Wat nodig is om de gewenste cultuuromslag te maken, is een nieuwe attitude. Als je als bedrijf je best doet om 

de aarde voor toekomstige generaties te behouden, is dat iets om trots op te zijn. We kunnen onze kinderen niet 

opzadelen met een enorm probleem. Iedereen in de bouwsector moet hierin zijn verantwoordelijkheid nemen, en 

liever vandaag dan morgen. Als stripesarchitects zoeken wij onze klanten en samenwerkingspartners hier ook op 

uit. Dat zijn mensen die net zo gedreven zijn als wij om het verschil te maken. Yes we can!”
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Antoniusstraat 34 | 5725 AS Heusden gem. Asten
Tel: +31(0)493-691567 | www.verbernegrondwerken.com

Graven met gps 

H. Verberne Grondwerken BV realiseert bij Venray 

Logistics Centre het grondwerk, de terreinriolering, 

de bestrating en de asfaltering. Het is het soort klus 

dat het bedrijf uit Heusden, gemeente Asten, dagelijks 

doet. “Negentig procent van ons werk is grondwerk 

voor bedrijfshallen”, vertelt assistent-bedrijfsleider 

Rick Janssen. “We zijn daar helemaal in thuis. Daarbij 

zit ongeveer de helft van ons werk in België.”

In een project als dit, waar duurzaamheid voorop staat, 

is het mooi meegenomen dat het machinepark van 

Verberne heel jong is. De dieselmotoren voldoen aan 

de eisen van Stage IVb of V, wat staat voor een lage 

uitstoot. En technisch zijn ze bij de tijd. In tachtig 

procent van de machines zit gps. Machinisten kunnen 

zo, met behulp van een tablet, tot op een paar 

centimeter nauwkeurig graven of ophogen. 

Het verschil
Hoe ze zich verder onderscheiden? “Door de 

samenwerking met de klant”, aldus Janssen. “Afspraken 

nakomen, de klant ontlasten. We moeten zo’n bouw 

samen maken en daar doen we alles aan. Van het 

probleem van de klant maken we ons probleem.”

GLP • Venray

De lat ligt hoog, het logistiek centrum wordt 
gebouwd met de BREEAM-doelstelling ‘excellent’.

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

VARIOGATE
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Denned Installatietechniek B.V. 
Hortensialaan 1b | 6851 TB Huissen

Postbus 31 | 6680 AA Bemmel 
Tel. 088-0336633 | www.denned.nl

DENNED. VEELZIJDIG IN TECHNIEK

Opdrachtgevers die 

bewust keuzes maken, 

voelen zich thuis bij 

DENNED. En dat heeft te 

maken met onze visie en 

drijfveren. Als installateur 

willen we een oplossing 

leveren voor de lange 

termijn. Een installatie 

die maximaal aansluit bij 

uw wensen, nu en in de 

toekomst. 

Instappen waar de 
uitdaging zit  

De voorzieningen voor E- & W-installaties en 

regeltechniek in Veray Logistic Centre zijn het werk 

van Denned Installatietechniek uit Huissen. De 

hoogste BREEAM-doelstelling is het streven. Vandaar 

dat het logistiek centrum wordt verwarmd en gekoeld 

door propaan absorptiewarmtepompen, in plaats van 

de reguliere warmtepompen die werken met freongas. 

Bas van Ditshuizen, hoofd commercie bij Denned: “Dat 

is een stuk milieuvriendelijker. Deze techniek wordt 

nog weinig toegepast bij deze grote vermogens. Het 

is een duurdere investering, maar opdrachtgever GLP 

heeft een duurzaam gedachte om dit gebouw neer te 

zetten.”

Dit is de vierde hal die Denned met GOLDBECK 

realiseert. “We zijn op elkaar ingespeeld, je merkt dat 

het soepel werkt.” Denned is een middelgrote 

installateur met zestig vaste medewerkers. “We doen 

grote warehouses van 100.000 m², maar ook 

woonhuizen of renovaties van monumenten. Waar wij 

uitdagingen zien, stappen we in. Dat onderscheidt ons 

in een markt waarin veel specialisatie is.’’

Duurzaamheid is daarbij belangrijk. “We bekijken wat 

voor de klant de perfecte oplossing is in deze 

verduurzamingstijd. De energietransitie is al een tijdje 

aan de gang maar blijft in ontwikkeling. Je kunt nu 

niet zeggen: over twee jaar heeft ieder bedrijf een 

warmtepomp. Het kan ook zo zijn dat we in een keer 

overstappen op waterstof.”

Aanbestedingswerk doen ze bijna niet. “Wij zitten met 

de opdrachtgever om tafel en vertalen zijn wensen 

naar een installatie, een fijne manier van werken.” 
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Opdrachtgever
GLP

Adviseur BREEAM
Adamasgroep, Arnhem

Architect
Stripesarchitects, Eindhoven

Hoofdaannemer
Goldbeck Nederland BV, Arnhem

Installateur
Denned Installatietechniek, Huissen

Grondwerken
H. Verberne Grondwerken BV, 
Heusden

Gevelbekleding
Cladding Partners, Oosterhout

E-installateur
Nijenhuis Elektrotechniek, Nijmegen

Dakbeplating
Kamil Dak BV, Tilburg

GLP • Venray

Een indrukwekkend bovenaanzicht van het logistiek centrum in aanbouw.
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‘Hemelwater wordt 
bovengronds
opgevangen’

Deuren
Hörmann Nederland BV, Barneveld

Zonwering
Schellekens & Schellekens, 
Beuningen

Fundering
Betuwe Funderingen BV, Opheusden

Bouwprogramma
Bouwen duurzaam en circulair 
distribtiencentrum voor GLP

Bouwperiode
Augustus 2020 – mei 2021

Bruto vloeroppervlakte
27.000 m2
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Joint Research Center Zeeland • Middelburg

Dankzij de opvallende 
witte gevelplaten en de 
bijzondere vormgeving 
wordt het pand echt een 
eyecatcher in Middelburg.

Bouw nieuw Joint Research 
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Tekst: Frank Thooft 
Foto’s: Rothuizen Architecten & AdviseursIB

Center Zeeland vordert gestaag  
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Joint Research Center Zeeland • Middelburg

Zeeland wordt hiermee prominent op de  

kaart gezet als onderzoekslocatie in Nederland

“We willen graag dat de gebruiker 
met een glimlach rondloopt”, 
zegt Frans Godthelp, manager 
bij dr. heinekamp Benelux B.V. 
Met zijn mensen bouwt hij 
momenteel aan een state-of-the-art 
onderzoekslaboratorium in het Joint 
Research Center Zeeland.

‘We wonnen de
deelaanbestedingen’
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Projectleider Peter Ventevogel van 
Bouwbedrijf Schrijver: “Wij wonnen de 
deelaanbestedingen casco, schil, afbouw 
en vloerafwerkingen, waarmee het een 
omvangrijk project voor ons werd.”

Kolommenstructuur
In januari jl. is Bouwbedrijf Schrijver 
begonnen met de boorpalen, die 
allemaal van een groutinjectie zijn 
voorzien voor meer stabiliteit en 
stevigheid. Ventevogel: “Het gebouw zelf 
is gebaseerd op een kolommenstructuur. 
Het casco is daarbij opgebouwd met een 
combinatie van betonkolommen en staal 
met beton gevulde kolommen. Het 
gebouw vindt zijn stabiliteit in het 
centrum bij de liftschacht en een 
trappenhuis. De begane grondvloeren en 
de constructieve druklaag zijn kort 
geleden gelegd. De verdiepingsvloeren 
worden uitgevoerd met airdeck 
semi-prefab lichtgewichtvloeren. Dit 
vloersysteem bestaat uit een betonnen 
schil waarop airboxen staan. Deze boxen 
zorgen voor een aanzienlijke 
gewichtsbesparing voor de vloeren. Dat 
is weer gunstig voor de kolommen-
structuur.” 

Uitdagingen
Het was ook een mooie uitdaging om 
de logistiek van de bouw te organiseren 
omdat het gebouw langs een van de 
drukste aanvoerwegen van Middelburg 
ligt. “Maar dat is ons gelukt. We hebben 
de aanvoer van de achterzijde kunnen 
organiseren, met een torenkraan. Ook 
speelde de veiligheid van de omgeving 
een belangrijke rol. Bij een bouwproject 
dat zo centraal in een stad ligt moet je 
daar extra aandacht aan besteden. Een 
andere uitdaging was dat de ernaast 
gelegen school niet gehinderd mocht 
worden tijdens de verschillende fasen 

In januari jl. is Bouwbedrijf Schrijver 
begonnen met de boorpalen, die 
allemaal van een groutinjectie zijn 
voorzien voor meer stabiliteit en 
stevigheid.

van de bouw. Weliswaar waren niet alle 
leerlingen de hele tijd op school, maar 
tentamens werden bijvoorbeeld wel op 
school gehouden, en die moet je niet 
storen. Maar ook dat is ons gelukt.”

Prominent
Bouwbedrijf Schrijver kreeg de opdracht 
medio 2020 van Rothuizen 
BouwmeesterPro, die de bekende 
Rothuizen BouwMeesterPro-werkwijze 
toepast op haar projecten. Zij zijn 

‘We wonnen de
deelaanbestedingen’

architect van het opvallende gebouw, 
waar straks zowel studenten van de 
Hogeschool Zeeland als de mbo-school 
Scalda en de University Roosevelt 
onderzoek gaan doen naar water, 
voedsel, energie en biobased producten. 
Daarbij wordt ook samengewerkt met 
wetenschappers van het NIOZ en 
Wageningen Marine Research die ook 
gebruikmaken van het centrum. Hiermee 
wordt Zeeland prominent op de kaart 
gezet als onderzoekslocatie in Nederland.
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Joint Research Center Zeeland • Middelburg

‘Bouwend architect’ blijvend betrokken bij Joint 
Research Center Zeeland 

Rothuizen Architecten & Adviseurs is de architect van het nieuwe Joint Research Center Zeeland. Naast de rol van 

architect realiseert Rothuizen dit project volgens de BouwMeesterPro-methode. Dit houdt in dat Rothuizen vanaf het 

begin tot en met het eind betrokken is bij het project, en tevens de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de 

opdracht, inclusief de uitvoering. 

De betrokkenheid in combinatie met transparantie in kosten en organisatie heeft als doel om de maximale 

gewenste kwaliteit, voor het vooraf vastgestelde budget, gerealiseerd te krijgen in overleg met de opdrachtgever.  

Flexibel
“Wij noemen onszelf daarom niet alleen hoofdopdrachtnemer, maar ook een ‘bouwend architect’ wat op zich een 

unieke rol is binnen de bouw”, zegt Arnold Bolders, projectmanager bij Rothuizen BouwMeesterPro. “We zijn al sinds 

2018 betrokken bij de initiatieffase en hebben uiteindelijk ook de opdracht gekregen om het ontwerp en de bouw 

als hoofdopdrachtnemer te realiseren. Het voordeel van deze combinatie is dat je in een relatief vroeg stadium zaken 

kunt analyseren die van belang zijn voor de realisatie van het project. De bereikbaarheid tijdens de bouw is de 

uitdaging, en die is ook van invloed op het bedrijfsproces van de opdrachtgever. Daarnaast willen we ook de 

opdrachtgever op het gebied van kwaliteit zoveel mogelijk keuzevrijheid geven.”

Gedreven teams realiseren dagelijks 
een grote diversiteit aan projecten 
in Woningbouw, Utiliteitsbouw, 
Renovatie en Restauratie. Daarnaast is 
Bouwgroep Schrijver gespecialiseerd in 
Vastgoedbeheer en Planontwikkeling.

Bouwplannen?
bouwgroepschrijver.nl
info@bouwgroepschrijver.nl

Bouwgroep Schrijver B.V. is een groep 
van vier lokaal gevestigde bouwbedrijven 
in Zuid-West Nederland. 

Bouwbedrijf Schrijver ‘s-Gravenpolder
Bouwbedrijf Krijger Poortvliet
Jongekrijg+Maasbouw Puttershoek
Bouwbedrijf De Bruijne Terneuzen

SCHRIJVER
BOUWGROEP

Samen bouwen aan 
Zuid-West Nederland

Een transparante 
aanpak

ontzorging en 
hoge kwaliteit

Kleverskerkseweg 49 | 4338 PB Middelburg
0118-653737 | www.bouwmeester.pro
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Het state-of-the-art laboratorium is niet alleen mooi, het 
wordt ook een werkplek waar je graag wilt werken.
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Joint Research Center Zeeland • Middelburg

Een impressie van de binnenkant.
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State-of-the-art 
laboratorium: werken 

met een glimlach
“We willen graag dat de gebruiker met een glimlach 

rondloopt”, zegt Frans Godthelp, manager bij 

dr. heinekamp Benelux B.V. Met zijn mensen bouwt hij 

momenteel aan een state-of-the-art 

onderzoekslaboratorium in het Joint Research Center 

Zeeland.

“Een belangrijk element is een goed Programma van 

Eisen”, gaat Godthelp verder. “Door als één team met 

de architect en de aannemer samen te werken, van 

idee tot en met oplevering, kunnen we een 

onderzoeks- en onderwijslaboratorium realiseren 

waarbij de functionaliteit optimaal is. Wij ontwerpen 

dan ook van binnen naar buiten: denkend vanuit de 

gebruiker. Het wordt een werkplek waar je graag wilt 

werken.”

Flexibiliteit
Zijn collega Lione Willems, adviseur 

laboratoriumontwerp, vult aan: “De flexibiliteit van 

zo’n modern laboratorium is essentieel in het ontwerp. 

In het gebouw vinden activiteiten plaats welke soms 

conflicterend zijn met elkaar, werken met zware 

machines, daarnaast elders in het gebouw, bij wijze 

van spreken stofgevoelige tests kunnen uitvoeren; 

weer ergens anders moet je tests met corrosie-

effecten kunnen doen, enzovoorts. Je moet rekening 

houden met een toekomstige aanpassing van gas, 

elektra en ventilatie. Alleen met een heel slimme en 

flexibele indeling kan dat.”

dr. heinekamp Benelux is gespecialiseerd in het 

ontwerpen van onder meer laboratoria en cleanrooms 

voor wetenschappelijk onderzoek.










Opdrachtgever
University of Applied Sciences, Middelburg

Architect
Rothuizen Architecten & Adviseurs, Middelburg

Realisatie
Rothuizen BouwMeesterPro, Middelburg

Aannemer
Bouwgroep Schrijver BV, ‘s-Gravenpolder

Laboratoriumontwerp & bouw
dr. heinekamp Benelux BV, De Meern

Bouwprogramma
Onderzoekscentrum met laboratoriumruimtes, 
onderwijsruimtes en presentatieruimtes

Bouwperiode
Begin 2021 – midden 2022

Bruto vloeroppervlakte
4.300 m2

Industriebouw • mei 2021 • 131

http://heinekampbenelux.com
https://hz.nl
http://Rothuizen Architecten & Adviseurs
https://bouwmeester.pro
https://www.bouwgroepschrijver.nl
http://heinekampbenelux.com


OP ZOEK NAAR EEN 

NIEUWE BAAN? 

INDUSTRIEBOUW 

ZET DE 

VACATURES VOOR 

JE OP EEN RIJTJE

Work4Media zoekt een 
nieuwe collega voor ons 
kantoor in Barendrecht!

Work4Media is sterk in beweging en groeit 
hard! Daarom hebben wij behoefte aan een 

Media adviseur die ons gedreven en 
commerciële team komt versterken. 

Jij kent de kracht van online- en offline 
adverteren en weet dit zonder moeite te vertalen 

naar een overtuigend verhaal richting 
ondernemers binnen de bouw- branche. In deze 

rol staat aandacht voor de klant centraal, jij 
denkt mee en geeft advies op maat, gevolgd door 

een passend commercieel voorstel. 

Ben jij assertief, resultaatgericht en 
communicatief vaardig en ben je toe aan een 

nieuwe uitdaging met veel vrijheid? Dan komen 
we graag met je in contact! 

 
Enthousiast geworden?

Neem dan contact op met Managing Director of 
stuur direct je motivatie en cv naar onze Office 

Manager 

Timmerman
Wij zoeken een gemotiveerde timmerman 

gericht op utiliteitsbouw om onze bouwfamilie 
te versterken.

Vakmannen opgelet. Ben jij op de bouwplaats 
straks bezig met het van a tot z uitvoeren van 
werkzaamheden als uitzetten, maatvoeren, 

bevestigen van bouwmateriaal en uiteraard het 
bewaken van de kwaliteit?

Zie jij een uitdaging en ben je benieuwd naar 
ons bedrijf? Stuur dan je ambities en motivatie 
naar sollicitatie@josvrolijk.nl. Je bent van harte 

welkom.

Projectleider
Voortdurend bouwen we aan de beste teams. 

Ben jij die teamspeler die invulling gaat geven 
aan onderstaande vacature?

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor 
de organisatie en realisatie van één of meerdere 

projecten. Je gaat de uitdaging aan om jouw 
projecten in goede banen te leiden.

Je sollicitatie kun je mailen naar 
lschrijver@bouwgroepschrijver.nl

Voorman / meewerkend 
uitvoerder bouw (m/v)

Kom jij ons team versterken?

Als voorman / meewerkend uitvoerder op de 
bouw ben je in staat om zowel leiding te geven 

als mee te werken. Je hebt de touwtjes in handen 
en weet op de juiste manier aan te sturen.

stuur een e-mail met jouw CV en motivatie naar 
anouk@mulderaannemersbedrijf.nl. 

TIP



Ga naar www.industriebouw-online.nl  voor meer informatie

TIP



Aan de Omloop • Beilen

Volta in Beilen geeft onderdak 
aan twee VO-scholen   
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Tekst: Ton van de Laar
Foto’s: Wind Design & BuildIB

Zowel de beide VO-scholen 
als de inwoners van Beilen 
kunnen straks genieten 
van een fraai, praktisch en 
duurzaam schoolgebouw.
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Behalve onderwijsgebouw wordt de Voltaschool 
ook een gebouw voor de gemeenschap van Beilen.

Aan de Omloop • Beilen
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Directeur Roelof Wind van Wind Design 
& Build vindt het mooi dat twee scholen 
met een verschillende signatuur gaan 
samenwerken in één gebouw. “Die 
verbinding tussen de scholen is ook 
uitgangspunt geweest bij het ontwerp”, 
zegt hij. “Architect Sjoerd Betten van 
Wind Architecten Adviseurs heeft met 
toepassing van split level een ontwerp 
gemaakt waarmee tussen de 
verschillende verdiepingen leerlingen 
visueel met elkaar verbonden zijn. 
Aparte verdiepingen zouden daarbij een 
ruimtelijke barrière kunnen vormen.” 
De lokalen op de verschillende niveaus 
zijn gegroepeerd rondom een centraal 
studielandschap dat flexibele 
onderwijsvormen faciliteert. 

Publieksfunctie en jongerencentrum
Behalve onderwijsgebouw wordt de 
Voltaschool ook een gebouw voor de 
gemeenschap van Beilen. Jongeren-
centrum Chill-in krijgt er een 
onderkomen, toegankelijk via een eigen 
ingang. Via die ingang hebben 
buurtbewoners ook toegang tot een 
restaurant en een faciliteit voor 
persoonlijke verzorging, die worden 
gerund door leerlingen, in het kader 
van praktijkonderwijs. Daarnaast kan de 
gemeente de gymzaal buiten schooltij-

‘We zijn er trots op dat we     

In opdracht van de gemeente Midden-Drenthe wordt in Beilen een 
nieuwe VO-school gebouwd, de Voltaschool, die onderdak gaat bieden 
aan de Christelijke scholengemeenschap Vincent van Gogh en het 
openbare Dr. Nassaucollege. Ook jongerencentrum Chill-in krijgt 
onderdak in het gebouw. Wind Design & Build is contractpartner van 
Gemeente Midden Drenthe en als hoofdaannemer eindverantwoordelijk 
voor deze design & build opgaaf. Wind Design & Build stelde 
als hoofdaannemer een uitvoeringsteam samen, bestaande uit 
architectenbureau Wind Architecten Adviseurs, constructeur STEP 
Engineering, installateur Harwig en uitvoerend aannemer Brands Bouw. 
Samen belichten de partijen het project.

deze mooie school mogen bouwen!’     

den ook verhuren aan verenigingen en 
particulieren. 

Van strokenfundering naar palen
Het schoolgebouw is zoveel mogelijk 
circulair gebouwd. “vanaf de prille start 
van de aanbesteding is demontabel 
bouwen het uitgangspunt geweest”, zegt 
Arjan de Roo, projectleider van STEP 
Engineering BV uit Emmen, dat het 
constructieve ontwerp verzorgde. “De 
constructie bestaat uit staal, met 
kanaalplaatvloeren en kalkzandsteen 
wanden. De dakliggers zijn van 
gelamineerd hout en alles is zoveel 
mogelijk demontabel uitgevoerd.” 
Voordat de opbouw van die constructie 
kon starten, moest er natuurlijk wel 
een fundering liggen. “Oorspronkelijk 
zou dat een strokenfundering worden 
op staal, met grondverbetering. Maar 
toen stak de PFAS-storm op.” Aannemer 
Brands Bouw BV uit Emmen kwam met 
het idee van een palensysteem. Daar-
bij is grondverbetering niet nodig en 
hoeft er nauwelijks grond afgevoerd te 
worden. Het bleek een goed alternatief. 
“Het omzetten van het funderings-
principe bleek best complex”, gaat De 
Roo verder. ”Er was weinig ruimte voor 
sonderingen omdat er nog een bestaand 
schoolpand stond. Na de sloop daarvan 
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Specialist in 

(Hout)constructies 
3D Berekening 
3D Modellering 
 
 
Specialist in 

Construeren en          
engineeren van  
industriële, bouw- 
kundige, civiele en  
houtbouw projecten                                    
 
 

Dordsestraat 20 Wasaweg 32  info@step-engineering.nl 
7822 JE  EMMEN 9723 JD GRONINGEN www.step-engineering.nl 
0591-646246 0591-646246   

Foto Janssen De Jong Groep 

Aan de Omloop • Beilen

bleek bij nieuwe sonderingen dat we te 
maken hadden met zeer grillige zandlagen. 
Het uiteindelijke palenplan is dan ook een 
wirwar van paalafmetingen in inheidieptes 
geworden. Uiteraard is ons streven altijd 
geweest om een zo zuiver mogelijke 
constructie te bouwen.”

Herbruikbaar gevelsysteem
Het circulaire karakter van het 
schoolgebouw komt niet alleen in de 
ruwbouw naar voren. Projectleider Richard 
Menzen van Brands Bouw vertelt: “De 
gevelbekleding bestaat uit geprofileerde         
keramische tegels, die door middel van een 
aluminium achterconstructie tegen 
hsb-elementen zijn bevestigd; een 
herbruikbaar systeem.” Ook de afwerking 
binnen heeft volgens Menzen een 
duurzaam karakter. “Er komen bamboe 
vloeren in en voor de binnenkozijnen en 
aftimmeringen wordt de gecertificeerde 
houtsoort Fraké gebruikt.”

Scholenconcept Klimaatgroep Holland
De Voltaschool voldoet straks aan klasse 
B van het Frisse Scholen concept. Daarbij 
wordt gebruik gemaakt van het 
scholenconcept van Klimaatgroep 
Holland. Dit is een volautomatisch en 
energiezuinig klimaatbeheersingssysteem 
dat speciaal voor scholen is ontwikkeld. 
Met één of meer units worden per ruimte 
de ventilatie, verwarming, koeling, 
verlichting en zonwering geregeld. “Iedere 
ruimte heeft dus zijn eigen installatie”, 
zegt Wilco Krieger, manager utiliteit bij 
installateur Harwig Installatietechniek. “De 
buitenlucht wordt per lokaal via het dak of 
de gevel aangevoerd en vervolgens, vraag 
gestuurd, in de juiste hoeveelheid en op 
de juiste temperatuur via plafondroosters 
de ruimte in gebracht. De interne warmte 
wordt via dynamische warmteterug-
winning overgedragen aan de 
aanvoerlucht, zonder dat daarbij 
recirculatie hoeft plaats te vinden”. 
Volgens Frisse Scholen klasse B mag het 
CO2 gehalte in een ruimte niet hoger zijn 
dan 950 ppm. Door corona ontstond echter 
de behoefte aan extra ventilatie. Krieger: 
“Wij hebben met deze installatie de 
mogelijkheid om, gedurende corona, 
volgens de RIVM richtlijnen te ventileren, 
en natuurlijk kunnen lokalen ook gespuid 
worden via te openen ramen.”

Bijna energieneutraal
Het Frisse Scholen concept stelt ook eisen 
aan de energiezuinigheid van 

schoolgebouwen. De Voltaschool krijgt 
energieklasse A+++. Daartoe worden op 
het dak van de school 420 pv-panelen 
geplaatst en op dat van de gymzaal nog 
eens 65. Luchtwater warmtepompen op 
het dak van de gasloze gebouwen zorgen 
voor de warmwater voorziening. 
Energiezuinige, regelbare ledverlichting 
met aanwezigheidsdetectie draagt bij 
aan een laag energieverbruik, net als het 
hierboven genoemde klimaatsysteem. Dit 
alles maakt de Voltaschool tot een bijna 
energieneutraal gebouw.

Covid 19 beïnvloedt ook de uitvoering
Behalve op de installaties van het 
schoolgebouw heeft covid 19 ook invloed 
op de uitvoering. Richard Menzen legt 
uit: “Gelukkig is er tot nu nog maar één 
corona-geval geweest, maar toch mis je 
regelmatig mensen die getest moeten 

worden of in quarantaine gaan. Ook bij 
leveranciers treden soms vertragingen op. 
Verder is het een hele puzzel om 
corona-proof te werken op de bouw, ook 
al omdat het ontwerp heel compact is. 
Pauzeren in shiften, goed kijken waar en 
wanneer er door wie gewerkt wordt.” Toch 
verloopt de bouw volgens Menzen goed 
volgens planning. “De samenwerking in 
het bouwteam is heel goed. Dat was zo in 
de voorbereidingsfase en dat is nu ook zo 
in de uitvoering. We zijn er trots op dat we 
deze mooie school mogen bouwen.” Een 
trots, die gedeeld wordt door de andere 
partijen. Medio oktober vindt de oplevering 
van de Voltaschool plaats. De gymzaal is 
naar verwachting al voor de 
bouwvakvakantie klaar. Zowel de beide 
VO-scholen als de inwoners van Beilen 
kunnen straks genieten van een fraai, 
praktisch en duurzaam schoolgebouw.

Industriebouw • mei 2021 • 138

http://www.harwig.nl


Nautilusstraat 7 • 7821 AG Emmen • Tel. +31 (0)591- 657900
Kieler Bocht 33 • 9723 JA Groningen • Tel. +31 (0)50-5757800

www.brandsbouw.nl

Zorgeloos Bouwen in stijl
Brands Bouw is een solide familiebedrijf met een sterke  
regionale verbondenheid. Wij bouwen voornamelijk in 
het Noorden van Nederland vanuit onze vestigingen in 
Emmen en Groningen. Met onze circa 140 medewerkers 
zorgen wij er elk project weer voor om het beste resultaat 
voor onze opdrachtgevers te behalen, wij bouwen voor 
onze klanten!

• Ontwikkelen

• Bouwen (nieuwbouw en verbouw)

•  Onderhoud en storingen  

(24-uurs service)

• Renovatie

• Restauratie

Opdrachtgever
Gemeente Midden-Drenthe

Hoofdaannemer design & build 
Wind Design & Build BV, Drachten

Architect
Wind Architecten Adviseurs, 
Drachten

Interieurontwerp
OdV Interieurarchitecten, Assen

Ontwerp buitenterrein
idverde Advies, Emmen

Adviseur brand en bouwfysica
Noorman Bouw- en Milieu-advies, 
Groningen

Constructeur
STEP Engineering BV, Emmen

Kwaliteitscontrole
Pheidius BV, Apeldoorn

Uitvoerend aannemer
Brand Bouw BV, Emmen

Afbouw interieur
Van de Werken Interieurbouw en 
Betimmeringen, Veen

E-en W-installateur
Harwig Installatietechniek, Emmen

Infra
De Waard Grondverzet BV, Meppel

Bouwprogramma
Nieuwbouw schoolgebouw met 
jongerencentrum en separate 
gymzaal

Bouwperiode
Juni 2020 – oktober 2021

Bruto vloeroppervlakte
7.043 m2

‘De verbinding tussen de scholen is uitgangspunt 
geweest bij het ontwerp’
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Hotel Zeeuws Licht • Dishoek
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Tekst: Bert Vooijs
Foto’s: Work4Media & Fraanje

Zeeuws Licht:    

De drie gebouwen 
kregen ieder een 
eigen karakter.

SLB

Natuurfenomeen naamgever    
voor viersterren-plus hotel    
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Nog heel even en dan ontvangt viersterren + hotel Zeeuws Licht in Dishoek de eerste gasten in het nieuwe 
hotelcomplex. Die gasten verblijven in een van de 69 luxe en sfeervolle kamers, suites en appartementen, de 
meeste voorzien van balkon of terras. Hotel Zeeuws Licht staat aan de voet van de duinen, op 200 meter afstand 
van het Walcherense strand.

Zeeuws Licht werd ontwikkeld door de 
projectpoot van het Zeeuwse 
bouwconcern Fraanje in samenwerking 
met, naast Team Concepts en De Pagter 
Beheer II, exploitant Kloeg Modderkolk 
Beheer. De nieuwbouw – op de plaats 
waar ooit hotel De Wijde Landen stond 
– maakt deel uit van de Kloeg Collection, 
een keten van hotels en luxe accommo-
daties verspreid over de provincie Zee-
land. Het aannemingsbedrijf van Fraanje 
is verantwoordelijk voor de uitvoering 
van het project. 

Unieke lichtval
De naam van het nieuwe hotel verwijst 
naar een bijzonder natuurfenomeen: 
doordat diverse stromingen 
samenkomen voor de kust van 
Walcheren, komen ’s-zomers relatief 
grote zoutkristallen in de lucht terecht. 
De manier waarop deze kristallen het 
zonlicht weerkaatsen, is hoogst-
waarschijnlijk de oorzaak van een
unieke lichtval: Zeeuws Licht. Al in het 
begin van de twintigste eeuw was de 
omgeving om die reden zeer geliefd 
bij kunstenaars onder wie Mondriaan, 
Chabot en Toorop. Daarom zijn de drie 
gebouwen waaruit het hotel bestaat 
vernoemd naar deze schilders. 

Hotel Zeeuws Licht • Dishoek

‘De drie gebouwen waaruit het hotel    

  bestaat zijn vernoemd naar schilders’

Drie sferen (en vier sterren) +
De drie gebouwen kregen ieder een eigen 
karakter. Met de directe omgeving als 
inspiratie komen de thema’s Sunset, 
Juice en Waves tot leven in verschillend 
kleur- en materiaalgebruik. Het 
restaurant en de lobby zijn ontworpen in 
een vergelijkbare sfeer. Een luxe, 
ruimtelijke sfeer die past bij Zeeuws 
Licht. 

Omgeven door minihotels
Bij de bouw was het de opdracht 
binnen de contouren van voorganger De 
Wijde Landen te blijven. De vleermuizen 
die daar nog woonden, kregen eigen 
minihotels op palen rondom de nieuwe 
accommodatie. Het hotelcomplex wordt 
turn-key opgeleverd, inclusief gebouw- 
en tuininrichting.

Opvallend geslaagd
Naast de keuze voor hoogwaardige 
materialen voor bouw en inrichting is de 
zorgvuldige voorbereiding van de 
complexe constructie opvallend 
geslaagd. Met gebruik van 3D-
modellering in BIM konden aannemer, 
constructeur, architect en andere 
betrokkenen alle constructieve 
uitdagingen de baas.

‘De bouw moest binnen de contouren van 
voorganger De Wijde Landen blijven’
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Het hotel herbergt 69 luxe en sfeervolle 
kamers, suites en appartementen.
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Hotel Zeeuws Licht • Dishoek

De meeste appartementen zijn voorzien van balkon of terras.
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Sloop, sanering 
en recycling: ‘Al 
onze disciplines 
aangesproken’

 

Voor hotel Zeeuws Licht gebouwd kon worden, moest 

voorganger De Wijde Landen worden gesloopt. Daarbij 

raakte de Sinkegroep uit Kruiningen al in de 

calculatiefase betrokken. “De opdracht was totaalsloop 

en asbestsanering van de bestaande 

hotelaccommodatie en verhuurunits”, vertelt Jan de 

Voogd van Sturm en Dekker, een onderdeel van de 

Sinkegroep.

“We begonnen met vooronderzoeken, 

asbestinventarisatie en verkennend 

bodemonderzoek. We kwamen al snel veel asbest 

tegen. Ook in de bodem en later nog meer tijdens het 

slopen zelf.” Alle disciplines die Sturm en Dekker in 

huis heeft, moesten worden aangesproken. “Het mooie 

is dat je bij zo’n project goed kunt laten zien wat je 

mogelijkheden zijn.”

Uiteindelijk is het hele hotel gesloopt. Het bouw- en 

sloopafval werd grotendeels afgevoerd. Een – schoon 

– deel van het puin werd in depot gezet en vervolgens 

op locatie met de eigen puinbreekinstallatie 

gerecycled tot menggranulaat. Dat is vervolgens 

gebruikt voor de aanleg van de terreinen rondom de 

nieuwe hotelaccommodatie.

Sinkegroep is een multifunctioneel bedrijf. Sturm 

en Dekker bestaat uit twee b.v. ’s die zich richten op 

respectievelijk sloopwerken en saneringen. Sinkegroep 

werkt vanuit locaties in Kruiningen, Goes, Middelburg 

en Schoondijke.

Kwaliteit is onze basis

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

• Utiliteitsbouw
• (projectmatige) Woningbouw 
• Service & onderhoud
• Verbouw & restylen
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RAAB KARCHER 
WADDINXVEEN

BOUWMATERIALEN VOOR 
ELK PROJECT

STARINGLAAN 8
2741 GC WADDINXVEEN

WWW.RAABKARCHER.NL

‘Wij leveren alle 
materialen die je nodig 

kunt hebben om te 
bouwen’

Voor bouwmaterialen in de breedste zin des woords 

kunnen aannemers als Fraanje terecht bij Raab 

Karcher, een leverancier met op dit moment 32 

vestigingen en showrooms verspreid over het land. In 

de showrooms kunnen klanten keuken-, badkamer- en 

andere sanitairopstellingen bekijken. 

Barry Schroevers geeft leiding aan de vestiging 

Middelburg. “Bij Zeeuws Licht leverden we 

bouwmaterialen voor het casco”, zegt hij. “Verder 

waren we zowel voor levering als montage betrokken 

bij de afwerking van de kamers: keukens en tegels.” 

Fraanje betrekt zijn co-makers al in een vroeg 

stadium: “We konden meedenken over de inrichting 

van de badkamers en keukens en adviseren binnen 

prijskaders en de wensen van de architect.” 

Saint-Gobain
Medio april is Raab Karcher bezig de puntjes op de i 

te zetten. Het bedrijf is onderdeel van Saint-Gobain, 

een Franse multinational met wereldwijde dekking.

Hotel Zeeuws Licht • Dishoek
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Allicon Aluminium 

Lichtconstructies

Kwintsheul

T  0174 63 80 10

E  info@allicon.nl

W www.allicon.nl

Met de innovatieve glasconstructies 
van Allicon verandert een overkapte 
binnenruimte in een schitterend licht 
atrium met een perfect leefklimaat.

Voor unieke overkappingen

Voor unieke glasgevels en 
glasoverkappingen

Low tech 
glasroedesysteem met 
high tech uitstraling

Als er een mooie glasconstructie moet komen in een 

project, kiest aannemer Fraanje meestal voor Allicon 

uit Kwintsheul. Vaak voor grotere projecten zoals 

enkele jaren geleden in ’s Gravenpolder, maar bij 

Allicon krijgen kleinere glaskappen zoals in Dishoek 

net zoveel aandacht als  grotere. Ze vinden het altijd 

prettig samenwerken met Fraanje. 

Voor hotel Zeeuws Licht produceerde Allicon een 

lichtstraat van 17 bij 3,5 meter. “Onze kracht ligt in het 

mooi strak detailleren waarbij perfectie voorop staat”, 

vertelt Jorien Boer, eigenaar-directeur van Allicon. “We 

houden het graag simpel. Low tech systemen met een 

high tech uitstraling.” 

Van oorsprong komt Allicon uit de Westlandse 

kassenbouw, maar het bedrijf ontwikkelde zich tot 

een specialist op het gebied van glasoverkapping en 

glasgevels compleet met klimaatbeheersing, 

ventilatieramen, zonweringsinstallaties en 

RWA-systemen. De kennis uit de kassenbouw helpt 

Allicon computergestuurd dergelijke systemen 

optimaal te laten samenwerken. 

De daken en gevels danken een groot deel van hun 
uitstraling aan het zinkwerk en de natuurleien bekleding.
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Hotel Zeeuws Licht • Dishoek

Sport & Leisurebouw • mei 2021 • 148



Drie gebouwen in      
drie verschillende sferen     
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Interieurconcept van internationale allure 

Om zo min mogelijk van het toeristenseizoen te missen, wil hotel Zeeuws Licht direct na de oplevering open. 

Voor Blom Interieurs uit Sneek is het een turn-keyproject, aldus Nicole Helmans. Niet ongewoon overigens: 

“Turn-key opleveren van interieurprojecten is onze specialiteit.”

Blom richtte het complete complex in, bestaande uit hotelsuites, studio’s, hotelappartementen en een 

restaurant. Dankzij zelf ontworpen en geproduceerde meubelen hoefden er geen creatieve concessies gedaan 

te worden: het vooraf bedachte concept wordt tot in detail uitgevoerd. Half april bevindt de inrichting zich in 

de laatste fase. “Altijd spannend. Ze willen zo snel mogelijk open, dus we hebben alles op alles gezet.”

In volle harmonie
Dat Zeeuwen en Friezen goed samen gaan wordt 

bij de realisatie van het project nog maar eens 

extra duidelijk. “Alle betrokken partijen werken in 

een fantastische harmonie samen aan dit project. 

Iedere partner doet wat hij belooft, zo ook Blom 

Interieurs.” Blom doet graag net dat stapje extra. 

“De gasten verwonderen wij straks met het 

interieurconcept en tijdens de totstandkoming van 

de inrichting verrassen we de klant met onze 

logistieke daadkracht.” Dankzij de buitengewone 

inzet en klantgerichtheid van het ijzersterke 

logistieke team heeft Blom een grote mate van 

flexibiliteit waardoor deadlines gehaald worden.

Nationaal én internationaal
Dat Blom Interieurs landelijke dekking heeft, 

bewijst dit project in het verre Dishoek. Ook in het 

buitenland slaat het snelgroeiende bedrijf de 

vleugels uit. “Onze portefeuille wordt steeds 

internationaler, we merken een sterke toename 

van opdrachten uit Oostenrijk, Duitsland en de 

Caribbean. Ook daar willen onze opdrachtgevers 

volledig ontzorgd worden.”

Hotel Zeeuws Licht • Dishoek
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H O W  W E  D O  I T
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Turn key solutions for hospitality & leisure

E i g e n h e i d ,  d a t  i s  i n  d e  h o t e l l e r i e  b i j  u i t s t e k  b e l a n g r i j k .  D a t  b e g r i j p e n  w i j  b i j  B l o m  I n t e r i e u r s  a l s  g é é n  a n d e r . 

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

Blom Interieurs tekende voor het 
interieurconcept van internationale allure.
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Hotel Zeeuws Licht • Dishoek

Dynamische mix in 
Spaanse natuurleisteen 
en blank zink op dak 

en gevel 

De daken en gevels van hotel Zeeuws Licht danken 

een groot deel van hun uitstraling aan het zinkwerk 

en de natuurleien bekleding. Deze materialen werden 

geleverd en geplaatst door Ridder Skins for Buildings, 

met vestigingen in Zwaag en in Beek en Donk. 

Projectadviseur Dennis Reek reisde een paar keer 

af naar Dishoek om invulling en voorbereiding te 

bespreken. “De natuurleisteen kwam van Lei Import: 

de Samaca 66 en de Samaca 29. Het is een mooie 

60/40 mix van deze Spaanse leisteen. Het zink is van 

producent Rheinzink.” De samenwerking met Fraanje 

verloopt soepel, aldus Reek. “We werden al vroeg 

betrokken bij dit project om mee te denken aan een 

fraaie, maakbare en betaalbare skin.” 

Ridder voorziet al meer dan vijfendertig jaar 

toonaangevende architectonische ontwerpen in 

binnen- en buitenland van skins van hoogwaardige 

metalen of leisteen. “Creativiteit en innovatie in 

systemen en materialen zijn altijd al sterke kanten 

van dit bedrijf. Wij leveren en monteren vanuit kennis 

en ambacht de juiste bekleding voor gevels en daken. 

Ons motto: ‘Making beautiful buildings with beautiful 

people’.”

Skins for Buildings heeft diverse gespecialiseerde 

dochterbedrijven: Ridder Skins for Buildings, Ridder 

Leidekkers en Koperslagers, Ridder Bemo en Ridder 

Touwtechniek.   
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Uw specialist in afbouw
Murre - de Visser Afbouwsystemen is gespecialiseerd in het 
afbouwen van bouwprojecten. Wij plaatsen vloer-, plafond- 
en wandsystemen. Ook de totale afbouw en het timmerwerk 
voeren we graag voor u uit!

Mortiereboulevard 3B - 4337 RD Middelburg - Tel. 0118-670070
info@murre-devisser.nl - www.murre-devisser.nl

‘In korte tijd een 
geweldig hotelproject 

neergezet’

Bij de afbouw van Zeeuws Licht speelt het 

Middelburgse bedrijf Murre – De Visser een 

belangrijke rol. Gert-Jan De Visser is mede-eigenaar 

en directeur van Murre – De Visser Afbouwsystemen 

B.V., specialist in vloer-, plafond- en wandsystemen en 

in brandveilige afwerking van gebouwen. “Wij leveren 

en plaatsen de metalstudwanden en systeemplafonds 

en verzorgen de betimmering; ook de brandwerende 

betimmering van de staalconstructie en de 

brandwerende afdichting van de leidingen.”  

De Visser vindt het heerlijk om in bouwteam te 

werken. “Samenwerking tussen alle ketenpartners 

staat altijd garant voor succes. Bovendien zijn het 

partijen die we al kennen: Fraanje kiest er bewust 

voor vaste partners te laten samenwerken. Zo werkten 

we ook al in deze constellatie aan de bouw van Kaap 

West, een ander hotel voor dezelfde opdrachtgever. 

Dat is echt een pluspunt.” 

Vanwege de naderende start van het toeristenseizoen 

moest in Dishoek snel gewerkt worden aan Zeeuws 

Licht. Vanaf de start van het project heeft Murre – De 

Visser meegedacht en geadviseerd over 

mogelijkheden en onmogelijkheden in de uitvoering. 

“Dankzij optimale onderlinge afstemming hebben we 

in heel korte tijd een geweldig project neergezet.”
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In het complex komt ook een professionele 
keuken voor het restaurant.

Hotel Zeeuws Licht • Dishoek
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Hotel Zeeuws Licht • Dishoek

Postbus 52 4400 AB   |   Kreeft 5 4401 NZ Yerseke
T: 0113-572120   |   W: www.van-de-velde.nl

Kwaliteit. Duurzaamheid. Flexibiliteit

Dankzij zelf ontworpen en geproduceerde 
meubelen hoefden er geen concessies te worden 
gedaan op het oorspronkelijke interieurconcept.
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Opdrachtgever
Zeeuws Projectbouwmij Fraanje 
(ZPF), ‘s-Heer Arendskerke

Opdrachtgever
Team Concepts, Zierikzee

Opdrachtgever
De Pagter Beheer, Barendrecht

Architect
WTS Architecten, Vlissingen

Bouwkundig adviseur
Contek, Serooskerke

Hoofdaannemer
Fraanje aannemingsbedrijf,  ‘s-Heer 
Arendskerke

Sloop, sanering en recycling
Sinke Groep, Kruiningen

Installateur
Van de Velde Installatiegroep, 
Yerseke

Bouwmaterialen
Raab Karcher, Waddinxveen

Interieur
Blom Interieurs, Sneek

Afbouw
Murre- de Visser Afbouwsystemen, 
Middelburg

Daken & gevels
Ridder Skins for Buildings, Zwaag en 
Beek & Donk

Glasconstructie
Allicon, Kwintsheul

Bouwprogramma
Drie gebouwen met in totaal 69 
hotelsuites en appartementen

De kamers krijgen een exclusieve uitstraling.
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Hotel GR8 Prohuis • Breda

Hotel met hoogwaardige     
uitstraling in Breda     
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Tekst: Daphne Doemges
Foto’s: Kiona in ‘t Veld

Het splinternieuwe hotel staat 
op een geweldige zichtlocatie 
in Breda.

SLB

Sport & Leisurebouw • mei 2021 • 159



Een splinternieuw hotel van zes bouwlagen met op de begane grond een horecagelegenheid, op een geweldige 
zichtlocatie in Breda: het project GR8 is voor hoofdaannemer Willy Naessens Nederland een waar paradepaardje. 
Projectleider Edwin van Boxel: “In de vijfenhalf jaar van ons bestaan is dit de eerste keer dat we een hotel mogen 
bouwen.”

GR8 is een nieuwe hotelketen met 
driesterren faciliteiten voor zowel de 
zakelijke als particuliere markt. Het 
bouwteam van Willy Naessens 
Nederland ging half november 2020 van 
start met de heiwerkzaamheden op de 
plek waar dit hotel zal komen. “Voor 
het eerst in onze bestaansgeschiedenis 
bouwen we nu een hotel. We werken met 
een prefab betonsysteem en zullen dit 
gebouw in één overspanning bouwen: 
de vloeren overspannen de ruimte van 
gevel naar gevel. Hierdoor ontstaat op 
elke verdieping een heel open ruimte. 
Wij leveren het pand casco op, dus 
wind- en waterdicht. De installatie en 
afbouw zijn in handen van de 
eindgebruiker: GR8. Doordat wij in één 
overspanning bouwen, kan GR8 zelf 
iedere gewenste indeling eenvoudig 
realiseren.”

Chique uitstraling
Volgens Van Boxtel krijgt het pand met 
honderd kamers, meerdere zalen en 
vergaderruimtes, een hoogwaardige 
uitstraling. “De buitenschil is prachtig 
door de gebruikte materialen. Denk aan 
composiet raamkaders en horizontale 
lamellen voor de trappenhuizen, wat het 
gebouw een chique uitstraling zal geven. 
Daarnaast is de zichtlocatie, pal langs 
twee snelwegen en aan carpoolplek het 
Bagven Park, ideaal voor het hotel.”

GR8 is een nieuwe hotelketen met driesterren  

faciliteiten voor zowel de zakelijke als particuliere markt

In het pand komen honderd kamers, 
meerdere zalen, vergaderruimtes en 
een horecagelegenheid, verdeeld over 
zes bouwlagen.

Hotel GR8 Prohuis • Breda
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Fase 1
De werkwijze van Willy Naessens 
Nederland kenmerkt zich door verticale 
integratie, stelt Van Boxtel. “We doen alle 
essentiële aspecten binnen het 
bouwproces in eigen beheer met onze 
eigen mensen en werken uitsluitend met 
vaste, betrouwbare partners. Eind 
februari gaan we volgens planning de 
lucht in, en fase 1 van het project wordt 
naar verwachting eind juni 2021 

opgeleverd. Naast het hotel behelst fase 
1 onder meer nog de bouw van een 
reclamemast van 45 meter hoog.”

Mijlpaal
Prohuis is namens eigenaar/belegger 
Port of Breda BV verantwoordelijk voor 
de ontwikkeling, de verhuur, het 
bouwmanagement en na oplevering het 
beheer van het gebouw. Bouwbegeleider 
Arjan van de Graaf: “Prohuis is de 

ontwikkelaar van dit project. De hele 
grondpositie van het terrein beslaat 
maar liefst 36.000 m². Het is een 
bijzondere locatie, omdat je niet veel 
hotels meer kunt realiseren in Breda. 
Deze locatie is al sinds 2012 in ons bezit. 
Na negen jaar is het eindelijk zo ver dat 
we kunnen bouwen. Voor ons daarom 
ook een echte mijlpaal!”

Naast het hotel komt ook nog een 
reclamemast van 45 meter hoog.

Sport & Leisurebouw • mei 2021 • 161

https://prohuis.nl


UNIEKE INDUSTRIEBOUW IN PREFAB BETON

BELGIË                               FRANKRIJK | NEDERLAND | 

Met ons bent u slim vanaf het begin!

✓     Wij denken met u mee vanaf de eerste penstreep op papier.

✓     Planning en kwaliteit zijn bij ons gewaarborgd.

✓     Door onze Verticale Integratie hebben we alle essentiële                   
         aspecten van een bouwproces in eigen beheer.

www.willynaessens.nl

HEEFT U OOK BOUWPLANNEN? NEEM CONTACT MET ONS OP!

VAN CASCO TOT TURN-KEY OPLEVERING

Hotel GR8 Prohuis • Breda

Doordat Willy Naessens in één 
overspanning bouwt, kan GR8 zelf iedere 
gewenste indeling eenvoudig realiseren.

Sport & Leisurebouw • mei 2021 • 162



jmvandelft.nl

DAK- EN
GEVELBEKLEDING
DAKBEDEKKINGEN
WWW.KEMPENCLADDING.NL

Opdrachtgever
ProHuis BV, Capelle aan den IJssel

Eindgebruiker
GR8, Breda

Architect
Bias Architecten, Rotterdam

Hoofdaannemer
Willy Naessens Nederland, Nieuwkuijk

Aluminium vliesgevels
JM van Delft & Zn, Drunen

Gevelbekleding
Kempen Cladding BV, Bergeijk

Bouwprogramma
Hotel van zes bouwlagen met horecagelegenheid

Bouwperiode
November 2020 – juni 2021

Bruto vloeroppervlakte
6.039 m2

Sport & Leisurebouw • mei 2021 • 163

https://prohuis.nl
https://www.gr8hotels.nl/nl/
http://www.biasarch.nl
https://willynaessens.nl
https://jmvandelft.nl
https://www.kempencladding.nl
https://www.kempencladding.nl


MFC • Nieuw Amsterdam

Een bovenaanzicht van 
het gerenoveerde pand.
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Tekst: Daphne Doemges
Foto’s: Buursema Bouw

Constructieve uitdaging 
maar maximaal resultaat 

SLB
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In februari 2020 werd gestart met de 
werkzaamheden, die volgens planning eind 
2020 werden afgerond. Inmiddels is het 
nieuwe MFC in gebruik door diverse 
partijen. Projectleider Bert Wanders 
namens Buursema Bouw: “Het gebouw 
diende voor gemeenschappelijke ruimten 
voor het aangelegen zorgcomplex. Het 

‘Het pand was flink verouderd en    

  toe aan een grondige renovatie’

De renovatie van het dorpsgebouw in Nieuw-Amsterdam had constructief de nodige voeten in aarde. Maar het
resultaat is een pand dat een echte aanwinst is voor het hele dorp. Het nieuwe Multifunctioneel Centrum (MFC) in 
Nieuw-Amsterdam vormt ook voor hoofdaannemer Buursema Bouw een geslaagd project. 

MFC • Nieuw Amsterdam

pand was echter flink verouderd en was 
toe aan een grondige renovatie.” 

Fase 1, 2 en 3
Twee jaar geleden begon Buursema Bouw 
al met de renovatie van het zorgcomplex 
dat direct aan het MFC vast ligt. “Daar 
hebben we onder andere van twee 

appartementen één groot appartement 
gemaakt dat bestemd is voor de eerstelijns 
verzorging. Na deze fase 1 en 2 van de 
bouw, was de renovatie van het MFC de 
derde fase van dit project voor ons.” 

Zware wand
Bijzonder is dat nagenoeg het hele 
gebouw is gestript. “Er zijn slechts een 
paar dragende muren blijven staan, andere 
dragende muren zijn behoorlijk verstevigd. 
We hebben aangebouwd en vernieuwd en 
de bestaande constructie overeind 
kunnen houden. Dat was overigens niet 
heel eenvoudig. Zo bleek dat er maar liefst 
drie verdiepingen rustten op een zware 
wand die weg moest. Om aan de openheid 
van het ontwerp van de architect te 
kunnen voldoen, zijn we intensief in 
overleg gegaan met de constructeur. Door 
in het gebouw nieuwe heipalen en 
staalconstructies te plaatsen, was het 
mogelijk om de wand veilig en 
verantwoord weg te halen en de 
constructie aan te passen.”

Aanwinst
Het gebouw is voorzien van volledig 
nieuwe installaties zoals radiatoren en 
moderne verlichting. Ook is het MFC 
uitgerust met een warmtewissel-installatie 
op het dak, die ervoor zorgt dat het pand 
op een duurzame manier zomers koel 
blijft en in de winter wordt opgewarmd. 
Daarnaast zijn de nieuwe gevels en daken 
geïsoleerd. “Het MFC is nu weer een 
visitekaartje voor het dorp, met een 
prachtige lichte bibliotheek dankzij een 
grote glaspartij. Ook is het nu weer 
geschikt voor allerlei (zorg)organisaties 
om er bijeenkomsten te houden. En vanuit 
de nieuwe keuken kunnen maaltijden 
geserveerd worden bij de naastgelegen 
aanleunwoningen. Het MFC is echt een 
aanwinst voor het hele dorp. Ook wij zijn 
er trots op!”
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bouwt aan uw toekomst! Oosterlangen 10 Erm - Postbus 14, 7840 AA Sleen

Telefoon (0591) 361308, Fax (0591) 361518

www.buursemabouw.nl

• Utiliteitsbouw

• Bedrijfshuisvesting

• Planontwikkeling

• Verbouw

• Onderhoud

• Renovatie

• Woningbouw

Het MFC beschikt dankzij 
een grote glaspartij over een 
prachtige lichte bibliotheek.
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MFC • Nieuw Amsterdam

Peters Metaaltechniek B.V.
Willem Schoutenstraat 10
7825 VV Emmen
0591 - 39 38 28
www.petersmetaaltechniek.nl
info@petersmetaaltechniek.nl

PETERS METAALTECHNIEK - ALLE BEWERKINGEN ONDER ÉÉN DAK 
Peters Metaaltechniek is voor haar klanten al meer dan 15 jaar de betrouwbare 
partner in metaalwerk. Voor onze klanten houden wij ons dagelijks bezig met 
plaatbewerking, ponsnibbelen, laswerk en constructiewerk. 

Allerlei (zorg)organisaties kunnen 
bijeenkomsten houden in het gebouw.
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Noodjukken voor montage zware portalen  

Peters Metaaltechniek leverde en monteerde het staal voor het Multifunctioneel Centrum (MFC) in 

Nieuw-Amsterdam. Projectleider René Baron: “Om de nieuwe vloeren te ondersteunen, werden er zware 

stalen balken onder gemonteerd.”

“De werkzaamheden voor het MFC in Nieuw-Amsterdam waren afwisselend”, zo legt Baron uit. “We 

verzorgden de staalconstructie, maar ook een lamellenscherm met twee draaideuren. Dit was voor de 

jongens in onze eigen werkplaats een mooie klus. We maken alles in eigen huis en vanzelfsprekend 

precies op maat, waardoor geen opdracht hetzelfde is.”

Tot op de millimeter
Nadat de offerte was goedgekeurd en het licht op groen ging voor de uitvoering, werd eerst ingemeten 

op locatie. “We bekeken samen met de tekenaar en de hoofdaannemer de ontwerpplannen. Dit type 

verbouwing kun je echter niet enkel en alleen vanuit tekening initiëren: je moet op de bouw zelf gaan 

kijken. De nieuwe dakvlakken moeten immers precies, tot op de millimeter, overeenkomen met het be-

staande dak.”

Noodjukken
Peters Metaaltechniek moest diverse zware portalen aanbrengen. “Het ging om behoorlijk forse stalen 

balken die onder de bestaande vloer moesten worden aangebracht. Dit was nogal een lastige klus. Om 

dit veilig te kunnen doen, zijn er twee tijdelijke hulpconstructies bedacht, de zogeheten noodjukken. 

Hierop werden de portalen eerst gehesen en daarna onder de vloer geschoven.” Baron is tevreden: “Alles 

is volgens planning gelopen, en het resultaat is netjes!”
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MFC • Nieuw Amsterdam

Woningbouwcorporatie
Lefier, Hoogezand

Opdrachtgever
Zorggroep Tangenborgh, Nieuw 
Amsterdam

Architect
Hendrik F. Klinkhamer Architect, 
Emmen

Installatietechnisch adviseur
Neijerboer-Hage Technisch 
Adviseurs, Assen

Hoofdaannemer
Buurseman Bouw, Sleen

Staalconstructies
Peters Metaaltechniek, Emmen
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Bouwprogramma
Verbouwen woonzorgcentrum 
Oldersheem tot multifunctioneel 
centrum met bibliotheek / dorpshuis 
/renoveren / verbouwen / 
samenvoegen onzelfstandige 
zorgeenheden naar 27 zelfstandige 
wooneenheden 

Bouwperiode
Februari 2020 – eind 2020

Bruto vloeroppervlakte
3.200 m2

‘Het MFC is nu
weer een 

visitekaartje voor
het dorp’  

Het gebouw is voorzien van volledig 
nieuwe installaties zoals radiatoren 
en moderne verlichting.
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Zwembaden • Geertruidenberg en Raamsdonksveer

Geertruidenbergse waterratten    
kunnen weer zwemmen!    
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Tekst: Alet Roesink
Foto’s: Work4Media

Geertruidenberg: Jong 
en oud zullen zeker veel 
plezier beleven aan het 
opgefriste recreatiebad.

SLB
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De zwembaden De Schans in Geertruidenberg en De Ganzewiel in Raamsdonksveer zijn geheel gerenoveerd, er 
kan weer volop genoten worden. Met de renovatie zijn ook een spraypark en een geheel nieuw entreegebouw in 
Raamsdonksveer gerealiseerd. 

Vaessen Algemeen Bouwbedrijf BV, 
afkomstig uit dezelfde gemeente, is een 
landelijk opererende specialist in het 
ontwikkelen en realiseren van 
maatschappelijk vastgoed, waaronder 
zwembaden. Hier horen ook 
renovatieopdrachten bij. Via een 
aanbesteding kreeg zij de opdracht voor 
de renovatie van deze beide 
zwembaden. Gert-Jan Thijssen en Coen 
Plompen: “Vanwege verbreding van de 
A27 moest het entreegebouw van De 
Ganzewiel wijken. Vooraan op de 
ligweide is een geheel nieuw 
entreegebouw gekomen en het oude 
is gesloopt. De aanleg van bestrating, 
terrassen, speeltoestellen en beplanting 

Zwembaden • Geertruidenberg en Raamsdonksveer

vormden onderdeel van de opdracht. 
Beide terreinen gingen volledig op de 
schop. Van april tot oktober 2020 
hebben we in Raamsdonksveer een 
pauze ingelast, omdat het zwembad 
tussentijds even open mocht. De 
oplevering van De Ganzewiel stond 
gepland voor eind maart 2021.” 

Eerste fase
Begin mei 2020 was de eerste fase van 
De Schans al opgeleverd en in gebruik 
genomen. “Daar hebben we het huidige 
entreegebouw voorzien van horeca-
functie, kaartverkoop en kleedkamers. 
We hebben het gebouw gestript en 
wanden geplaatst, inclusief kozijnen 

en tegels. De buitenkant is gekeimd 
met minerale verf. De boeiboorden zijn 
voorzien van Pfleiderer volkernbeplating 
en het wedstrijdbad heeft een tillift voor 
minder-validen gekregen.” 

Duurzaam
De Schans is aangesloten op 
stadsverwarming. “Hier zijn voor de
verwarming van de doucheruimten 
zonnepanelen en -collectoren geplaatst. 
Er zijn energiebesparende sundiscs 
toegepast, bolvormige zonnecollectoren. 
De Ganzewiel is geheel gasloos, daar 
verwarmt een warmtepomp het geheel. 
De integraliteit en verduurzaming maken 
het voor ons een interessant project.”
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Geertruidenberg: De buitenkant van 
het entreegebouw is gekeimd met 
minerale verf.

Coating
“Zowel het recreatieve bad als het 
wedstrijdbad kregen nieuwe zwembad-
coating van Sika, met wie we ook op het 
gebied van sportvloeren veel samen-
werken. Deze coating bestaat uit onder 
meer een primer, een tussenlaag en een 
aflaklaag. Voor een optimale hechting 
hebben we eerst de ondergrond 
gestraald. Het aanbrengen van de 
coating verlangt een minimale 
temperatuur van acht graden Celsius. 
Omdat tijd en weersomstandigheden 
ons voor uitdagingen stelden, hebben 
we boven het wedstrijdbad een tent 
geplaatst.”

Spraypark
Het peuterbadje is omgetoverd tot een 
sprankelend en gezellig spraypark. “De 
bodem is zo’n 20 cm opgehoogd en er 
zijn leuke waterspeelelementen aange-
bracht. Door de ophoging en geleidelijk 
lopende vloer kunnen ook minder-vali-
den er nu van genieten. Hopelijk mogen 
de zwembaden snel weer open en kan de 
waterpret weer beginnen.”
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• Grondwerk
• Borstelen en vegen
• Maaien
•  Aanleg  

buitenterreinen

Telefoon 06 50 26 06 87
E-mail info@corneleijs.nl
Website www.corneleijs.nl

De bodem als 
vertrekpunt

 

Corné Leijs uit Raamsdonksveer, specialist in 

mechanisch groenbeheer, verrichtte de grondwerken 

en friste de buitenruimte en het groen bij de 

zwembaden weer helemaal op.

“In Raamsdonksveer hebben we voor het nieuwe 

entreegebouw het bouwperceel uitgraven en het 

grondwerk verricht”, vertellen Ineke van Gils en Corné 

Leijs. “Daarna zijn voor beide zwembadlocaties de 

bestrating en de tuinen aangelegd. Binnenkort wordt 

in Raamsdonksveer de zonneweide nog ingezaaid en 

wordt de laatste afwerking gedaan.”

Perfecte combinatie 
“Het eindresultaat is prachtig. Dat was de plaatselijke 

aannemer Vaessen BV ook wel toevertrouwd, je merkt 

gewoon dat ze verstand hebben van dergelijke 

accommodaties. De samenwerking verloopt bijzonder 

prettig en intussen werken we samen aan meerdere 

projecten. Onze vader was hovenier. Corné meer de 

man van techniek en machines. Beide disciplines zijn 

in ons bedrijf nu gecombineerd, wat maakt dat we 

grondwerk, bestrating, tuinaanleg en tuinonderhoud 

bieden: een mooie combinatie in dit soort projecten.”

Zwembaden • Geertruidenberg en Raamsdonksveer
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Geertruidenberg: Het wedstrijdbad heeft 
een tillift voor minder-validen gekregen.
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RAAB KARCHER 
WADDINXVEEN

BOUWMATERIALEN VOOR 
ELK PROJECT

STARINGLAAN 8
2741 GC WADDINXVEEN

WWW.RAABKARCHER.NL

Hoogwaardige 
ingrediënten

Bouwmaterialenreus Raab Karcher uit Breda leverde 

voor het zwembad in Raamsdonksveer de 

spouwisolatie en het voegmateriaal. “Wij kennen 

Vaessen BV als een specialistische aannemer en 

werkten eerder al samen aan ijsbaan De Meent in 

Alkmaar en Optisport zwembad het Alexanderhof in 

Rotterdam”, vertelt Mark de Fijter.

“Voor de isolatie van het nieuwe entreegebouw in 

Raamsdonksveer is, vanwege de hoge RD-

isolatiewaarde bij relatief geringe dikte, gekozen voor 

pir-isolatie van Eurowall. Deze heeft een Rc-waarde 

van 4,5. Als voegmateriaal is Weber Beamix toegepast. 

Raab Karcher Nederland is, net als Weber, een 

dochteronderneming van de Franse multinational 

Saint-Gobain.

Raab Karcher’s specifieke concepten  
“Leanworks is ons concept rondom logistieke 

dienstverlening. Daarmee ontzorgen wij de aannemer 

inzake levering van materialen op complexe logistieke 

bouwplaatsen. Greenworks staat voor aantoonbaar 

duurzame bouwmaterialen. Met Raab Online bieden 

wij aannemers een digitale bedrijfsvoering om onder 

meer lopende bestellingen en afleveringen te kunnen 

inzien of facturen of offertes te kunnen beheren.” 

Geertruidenberg: Splinternieuwe 
kleedruimtes mogen niet ontbreken.  

Zwembaden • Geertruidenberg en Raamsdonksveer
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Speelinrichting met Robinia 
 

Bij de renovatie van beide zwembaden horen nieuwe speeltoestellen. Deze zijn geleverd en geplaatst door 

Bakker Speeltoestellen uit het Friese Wier.

Sander Valkema: “Het speeltoestellenbedrijf, dat door mijn schoonouders is opgezet, is nu uitgegroeid tot een 

one-stop-shopping formule: een eigen contactpersoon voor het hele spectrum, vanaf de eerste schets tot aan 

plaatsing, jaarlijkse inspecties en reparaties.”

Duurzaam 
Beide zwembaden kregen een Robinia 

behendigheidsparcours. “Robinia-hout is 

FSC-gecertificeerd, dus geen restafval en 

geen chemische bewerkingsprocessen. De 

valhoogte van dit specifieke toestel is laag, 

waardoor we het op gras konden plaatsen. 

Bakker Speeltoestellen verzorgt ook de in-

stallatie en inspectie. Robinia hout is bijzon-

der zwaar en het boren gebeurt met zwaar 

materiaal. Wij leveren tevens de benodigde 

documentatie, zoals logboek en certificaten.”

Totaalbeleving
“Het speeltoestel is in feite een 

middel om de totaalbeleving te 

creëren. Daarom denken wij ook 

mee bij de indeling van het groen, 

zoals heggen, vlinder- en 

insectenstruiken en insectenhotels.” 
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Zwembaden • Geertruidenberg en Raamsdonksveer
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Grootscheepse renovatie     
zwembaden     

De Schans en De Ganzewiel     
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Meent 1b | 3471 EA Kamerik | Tel .0348-40 11 45 | info@schalkwijktegelwerken.nl
www.schalkwijkkamerik.nl

Raamsdonksveer: Het zwembad ziet er 
zeer uitnodigend uit.

Zwembaden • Geertruidenberg en Raamsdonksveer
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Optimale ruimtebeleving 

De natte ruimten van de Geertruidenbergse en Raamsdonksveerse zwembaden zijn betegeld door Schalkwijk 

Tegelwerken uit Kamerik. “Toen de keuze van de architect bekend was, kregen wij het bestek aangereikt. 

Daarop hebben wij het werkplan gemaakt voor de wand- en vloertegels”, aldus Marc Schalkwijk. 

“In totaal ging het om ongeveer 600 m² voor beide zwembadlocaties, waar we het complete tegelwerk 

geleverd en aangebracht hebben. We hebben gekozen voor wandtegels van keramiek in standaard wit en 

anti-sliptegels voor de vloer. Voor de renovatie van De Ganzewiel hebben we tevens enkele 

herstelwerkzaamheden uitgevoerd, waaronder het herstellen van voegen en vastzetten van losse delen.”

De nieuwste technieken
“Wij combineren kwaliteit en design met uitgebreide kennis van de onderliggende techniek. Ons team 

beheerst de nieuwste technieken en wij gebruiken hoogwaardige materialen, zodat ieder project wordt 

vervaardigd met het juiste vakmanschap. Wij ontzorgen onze klanten, dat uit zich bijvoorbeeld in het 

meedenken met de beheerder. Om het uiteindelijk zo onderhoudsvriendelijk mogelijk te maken, is het 

belangrijk om bij het aanbrengen van de tegels aandacht te hebben voor de hoek, zodat het water goed weg 

kan lopen.”

Twintig jaar ervaring
“We zijn gespecialiseerd in het verwerken van keramieken en natuurstenen wand- en vloertegels. Met ruim 

twintig jaar ervaring zijn wij in staat om zowel particuliere als zakelijke klanten te voorzien van een vakkundig 

advies. Zo hebben we onder meer de zwembaden in gemeente Zeist, Veenendaal en Hollands Kroon betegeld, 

maar worden we ook ingeschakeld voor grotere bouwprojecten. Een voorbeeld daarvan is distributiecentrum 

Dimensio in Almere, waarin een zwembad en een fitnessruimte gerealiseerd zijn.”
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CIRCULAIR BIO-BASED
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Een win-win-win met Compodeen
Een goede herbestemming van gerecyclede materialen, voeg daar de uitstraling van hout en het 

onderhoudsgemak van kunststof aan toe. Dat is Compodeen, een kunststof composiet van houtvezels en 

gerecyclede kunststof.

Voor de zwembaden in Raamsdonksveer en Geertruidenberg is gekozen voor de DTS dorpels van Innodeen uit 

Lochem. Deze zijn volledig circulair en cradle to cradle gecertificeerd. Het is slechts één van de voorbeelden van 

duurzame oplossingen van dit innovatieve bedrijf. Uitermate geschikt voor de sport- en leisurebouw, springt een 

ander product in het oog: Compodeen.

Duurzaam én onderhoudsvriendelijk  
Jos Beverborg: “Bij bouwgerelateerde of civielgerelateerde uitdagingen wordt steeds vaker gedacht in composiet 

oplossingen. Ons product Compodeen is daar een mooi voorbeeld van. Compodeen kent verschillende 

toepassingen in de sport- en leisuresector. Denk aan vlonders van een buitenzwembad. Compodeen is een ideale 

materiaalkeuze, zeker als je kijkt naar duurzaamheid in combinatie met onderhoudsgemak. Het materiaal heeft de 

uitstraling van hout, maar is qua onderhoud vergelijkbaar met kunststof. Het is uitzonderlijk sterk, vergelijkbaar 

met hardhout.”

Meer hout  
“De trend is meer gebruik van hout in de bouw, niet in de laatste plaats vanwege de eigenschap om veel CO2 op 

te kunnen slaan. Innodeen heeft het PEFC-certificaat ontvangen voor onze circulaire biocomposiet Compodeen 

WFC (Wood Fibre Composite). Het product bestaat voor 72% uit houtvezels die afkomstig zijn uit reststromen 

vanuit duurzaam beheerde, PEFC-gecertificeerde bossen. Naast gerecycled hout, maakt Compodeen ook gebruik 

van gerecyclede kunststof. Daarmee is de composiet dubbel duurzaam en wordt een goede bestemming gegeven 

aan gerecycled kunststof.”

Raamsdonksveer: De Ganzewiel heeft een 
geheel nieuw entreegebouw gekregen.
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Raamsdonksveer: Het peuterbadje is omgetoverd 
tot een sprankelend en gezellig spraypark.

Zwembaden • Geertruidenberg en Raamsdonksveer
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Zuidlarenstraat 57 | 2545 VP Den Haag | 070 - 361 59 35 | www.tjinco.nl

Tjinco. Inrichters van de samenruimte.

Tjinco levert meubilair van topkwaliteit 
voor de (semi) openbare ruimte. Laat je 
inspireren door ons uitgebreide aanbod 
picknicktafels, banken, stoelen, tafels, 
zitelementen, afvalbakken, plantenbakken 
en fietsenrekken!

Samen zitten en 
ontmoeten

 

Opvallend zijn de banken rond de zwembaden. Deze 

zijn geleverd door Tjinco uit Den Haag. “De 

zwembadcomplexen hebben betonnen trappen, dat zit 

niet prettig. Wij hebben banken geleverd, die daarop 

gemonteerd zijn. Niet alleen leuk en origineel, het zit 

ook een stuk comfortabeler”, aldus Marcel Tjin.

“Er is gekozen voor de Hop Hop bank van Miramondo. 

Deze hebben een robuuste en warme uitstraling en 

kunnen op bestaande muren, randen of trappen 

worden geplaatst. We hebben 14 banken geleverd, 

zowel met als zonder rugleuning. De houten latten 

van de zitting en rugleuning zijn van blank gelakt 

larikshout. De metalen onderdelen zijn van thermisch 

verzinkt staal. Alle onderdelen zijn uitwisselbaar en 

vervangbaar. 

Specialer 
Onze producten zijn net iets specialer qua 

vormgeving, kleurgebruik en materiaal dan 

gebruikelijk. Wij onderscheiden ons door persoonlijke 

betrokkenheid en geven met de aannemer invulling 

aan de samenruimte. Zo stimuleren wij sociale 

ontmoetingen, daar draait het om in de 

recreatiesector.”

Zwembaden • Geertruidenberg en Raamsdonksveer
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Opdrachtgever
Gemeente Geertruidenberg

Ontwerp
Vaessen Algemeen Bouwbedrijf BV, 
Raamsdonkveer

Hoofdaannemer
Vaessen Algemeen Bouwbedrijf BV, 
Raamsdonkveer

Speeltoestellen
Bakker Speeltoestellen, Wier

Bouwmaterialen
Raab Karcher, Breda

Grondwerken en buitenruimte
Corné Leijs, Raamsdonkveer

Banken
Tjinco, Den Haag

DTS dorpels
Innodeen, Lochem

Tegelwerk
Schalkwijk Tegelwerken, Kamerik

Bouwprogramma
Renovatie zwembaden De 
Ganzewiel & De Schans

Bouwperiode
Septemeber 2020 – december 2020

Bouwkosten
2 miljoen euro

Raamsdonksveer: Rond de zwembaden 
zijn mooie nieuwe banken geplaatst.

Sport & Leisurebouw • mei 2021 • 189

https://www.geertruidenberg.nl
https://www.vaessenbv.nl
https://www.vaessenbv.nl
https://bakker-speeltoestellen.nl
https://www.raabkarcher.nl
http://www.corneleijs.nl
https://www.tjinco.nl
https://www.innodeen.nl
https://schalkwijkkamerik.nl


Sanitair gebouw Camping de Wachtsluis • Retranchement

Het gebouw is functioneel 
én esthetisch.
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Tekst: Rien Tholenaar
Foto’s: Camping de Wachtsluis

Bouwbedrijf Jos Vrolijk maakt 
van elk project iets moois 

SLB
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‘Wij zijn momenteel bezig om onze bouwmethodiek    

  toepasbaar te maken voor woningbouw’

Bouwbedrijf Jos Vrolijk uit Zevenbergen (Noord-Brabant) bewijst al jarenlang dat functioneel en esthetisch 
bouwen bij de realisatie van industriële en agrarische bouwprojecten prima te combineren is. De bouw van het 
nieuwe sanitair gebouw op camping de Wachtsluis in Retranchement (Zeeuws-Vlaanderen) is één van de mooie 
praktijkvoorbeelden.

Sanitair gebouw Camping de Wachtsluis • Retranchement

Bij het sanitair gebouw vormt de staalconstructie het karkas, de afwerking 
van wanden en daken bestaat uit vliesgevels en sandwichpanelen.
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INDUSTRIEBOUW | AGRARISCHE BOUW | RENOVATIE

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

Het pand beschikt over alle benodigde voorzieningen.

Manager Pim van der Ven laat enthousiast een aantal mooie foto’s 
zien van het in januari dit jaar casco opgeleverde sanitair gebouw. 
“Je ziet aan de hele uitstraling van dit gebouw en de materialen 
die daarbij zijn toegepast precies wat wij onder functioneel en 
esthetisch bouwen verstaan. Van de staalconstructie tot de grote 
vliesgevels en van de houten buitenwanden tot de
 sandwichpanelen op het dak. Alles klopt gewoon aan zo’n 
gebouw. Het gaat als het ware op in de landelijke omgeving. Ook 
dat was een belangrijk uitgangspunt van onze opdrachtgever.” 

Industriële en agrarische bouwprojecten
Bouwbedrijf Jos Vrolijk is gespecialiseerd in het bouwen en 
renoveren van industriële en agrarische bedrijfspanden. Vanuit die 
expertise en praktijkervaring komen de aspecten functioneel en 
landelijk bouwen steeds weer terug. “Hoe benut je de ruimte zo 
optimaal mogelijk, hoe zorg je ervoor dat een groot bedrijfspand 
qua uitstraling aansluit op de natuurlijke omgeving, hoe maak je 
een bouwwerk duurzaam, onderhoudsvriendelijk en 
energiezuinig? Stuk voor stuk vragen waar wij als utilitair bouwer 
graag over meedenken. Maatwerk bieden en de opdrachtgever 
ontzorgen, dat is waar ons bouwbedrijf voor staat.”

Expertise vertalen naar woningbouw
Tussen de realisatie van allerlei grootschalige bouwprojecten voor 
de industriële en agrarische sector komt de bouw van een sanitair 
gebouw op een camping een beetje over als een vreemd uitstapje 
voor Bouwbedrijf Jos Vrolijk. Van der Ven moet lachen als hij deze 
opmerking hoort. “We zijn momenteel bezig om onze 
bouwmethodiek toepasbaar te maken voor woningbouw. Dus de 
kennis en ervaring wordt al toegepast in soortgelijke bouwwerken. 
Dit wordt verder ontwikkeld voor de realisatie van zogenoemde 
loft woningen. Dat zijn comfortabele woningen met 
ruimtegevoel, die staan voor duurzaamheid en 
onderhoudsvriendelijkheid. Door toepassing van een dragende 
staalconstructie ben je in zo’n type woning veel flexibeler met het 
indelen van de binnenruimte. De duurzame en 
onderhoudsvriendelijke dak- en gevelafwerking maakt het plaatje 
compleet. Er zitten zelfs geen dakgoten meer aan dit type 
woningen. Bij dit sanitair gebouw kun je al veel van die typische 
kenmerken terugzien.”
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Sanitair gebouw Camping de Wachtsluis • Retranchement

R & B Lijm- en 
Metselwerken levert 

strak vakwerk 

Ruud van Bemmel en Bram den Haan werken met 

hun bedrijf R & B Lijm- en Metselwerken meestal in 

opdracht van bouwbedrijven. Eén van de partijen waar 

hun bedrijf uit Sint-Annaland veelvuldig door 

ingehuurd wordt is Bouwbedrijf Jos Vrolijk uit 

Zevenbergen. 

Met het noemen van de goede samenwerking met 

Bouwbedrijf Jos Vrolijk is meteen de link gelegd naar 

de betrokkenheid van R & B Lijm- en Metselwerken bij 

de bouw van het nieuwe sanitair gebouw op camping 

de Wachtsluis in Retranchement (Zeeuws-Vlaanderen). 

“Wij hebben de kalkzandsteen binnenmuren van de 

sanitaire ruimten gelijmd”, vertelt Van Bemmel. 

Daarnaast hebben wij bij dit project ook de 

maatvoering en het stelwerk voor binnenmuren 

verzorgd. Naast het vakkundig lijmen van

 kalkzandsteen, betonsteen en keramische steen en 

het verzorgen van traditioneel metselwerk pakken we 

ook dit soort werkzaamheden soms mee voor onze 

vaste opdrachtgevers.”
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Opdrachtgever
Camping de Wachtsluis, Retranchement (B)

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Jos Vrolijk, Zevenbergen

Metselwerken
R&B Lijm-en metselwerken, Sint-Annaland

Staalconstructie
Staalbouw van Beek, Barneveld

Fundering
Van Zundert Funderingen, Roosendaal

Aluminium kozijnen
VPG Aluminium Kozijnen & Geveltechniek, 
Nieuwkuijk

Sandwichpanelen
Falk Bouwsystemen, Ede

Bouwprogramma
Bouw nieuw sanitair gebouw op Camping 
de Wachtsluis

 Stockholmweg 21 - 3771 NJ Barneveld
Telefoon 0342-219 046

E-mail info@staalbouwvanbeek.nl
Website www.staalbouwvanbeek.nl

Staalbouw van Beek 
levert ijzersterke 
staalconstructies 

Staalconstructies vormen de basis voor met name 

bouwprojecten in de utiliteitsbouw en agrarische 

bouwprojecten, zoals stallen, schuren en 

opslagloodsen. Staalbouw van Beek uit Barneveld 

is gespecialiseerd in het produceren en monteren 

van ijzersterke staalconstructies voor bedrijfsmatige 

projecten. 

Het verzorgen van de staalconstructie voor het nieuwe 

sanitair gebouw op camping de Wachtsluis in 

Retranchement was voor Staalbouw van Beek geen 

alledaagse klus. Maar dat gold ook voor Bouwbedrijf 

Jos Vrolijk. De bouwmethodiek die voor het sanitair 

gebouw werd gehanteerd, had veel overeenkomsten 

met hoe veel stallen en bedrijfsloodsen worden 

opgebouwd. De staalconstructie vormt daarbij het 

karkas en de afwerking van wanden en daken bestaat 

uit vliesgevels en sandwichpanelen. De 

staalconstructie is voorzien van een duurzame 

poedercoating die ook in vochtige douche- en 

wasruimtes altijd netjes blijft en corrosie voorkomt. 
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Doorlaatinrichtingen 

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

www.dipaq.nl

Advies, levering
& montage

Specialist in het 
creëren en inrichten 

van veilige industriele 
en logistieke 

werkplekken conform 
de huidige eisen
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     Systeembouw

     Turn-key

     Nationaal en internationaal

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

ONDERDEEL VAN JANSSEN DE JONG GROEP

SYSTEEMBOUW
IN STAAL

UW BOUWPARTNER IN 
BINNEN- ÉN BUITENLAND!

Bouwplannen? Met het bouwsysteem van 
Remco Ruimtebouw bent u verzekerd van een 
hoogwaardige kwaliteit en een snelle bouwtijd!

Een distributiecentrum van 20.000 m² in Vianen, 
een megastore op Aruba, een kantoor met coffee 
experience center in Zwijndrecht… Met meer dan 
5.000 panden ‘op de teller’ hebben we de meest 
uiteenlopende bedrijfspanden opgeleverd. 
In Nederland, maar ook ver daarbuiten. 
Elk project een eigen verhaal, maar allemaal met 
hetzelfde ingrediënt: staal.




