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Beste lezers van Industriebouw,

De wonderen van de techniek… Tegenwoordig zijn er 
verschillende bouwmethodes. En iedere bouwmethode heeft 
voor- en nadelen. Mede om die reden komen hybride 
gebouwen steeds vaker voor, zeker als het gaat om 
gebouwen met meerdere lagen. 

Het mooie is dat je zo kunt profiteren van het beste van twee 
of drie werelden. Waar een dragend skelet van gewapend 
beton voordelen biedt als het gaat om statica en 
robuustheid, zorgt houtenskeletbouw voor hoge 
isolatiewaarden en een snelle bouwtijd. De mogelijkheden 
zijn eindeloos. Als je het slim doet, kunnen de minpunten 
van de ene bouwmethode worden opgeheven door de sterke 
punten van de andere.

In deze editie laat o.a. Hercuton in twee projecten zien waar 
zij qua hybride bouw toe in staat zijn. Zij werken hiervoor 
samen met Remco Ruimtebouw en Woody Building Concepts, 
die net als Hercuton onderdeel uitmaken van het cluster
bedrijfshuisvesting van Janssen de Jong Groep. Bij zowel het
nieuwe bedrijfsgebouw van Rental Pumps in Dordrecht als 
de nieuwbouw van Oneway Bike Industry in Capelle aan den 
IJssel is gekozen voor een combinatie van beton, staal en 
hout. In beide panden speelt hout een hoofdrol in de 
kantoren, mede vanwege de warme, huiselijke uitstraling die 
het materiaal met zich meebrengt.

Maar natuurlijk zijn er nog veel meer interessante 
projecten. De Rotterdamse bouwer en projectontwikkelaar 
Van Omme & De Groot bouwt bijvoorbeeld het nieuwe Van 
der Valk hotel in Schiedam. Zowel het gebouw als de 
realisatie ervan moeten voldoen aan de hoogste 
duurzaamheidseisen zodat ze aanspraak kunnen maken op 
het predicaat BREEAM Outstanding. Unibouw realiseerde 
aan de Rietveldenkade in Den Bosch een uitbreiding van 
het bestaande pand van Brouwers Logistics, een warehouse 
van circa 12.000 m². En Reitsma Bouw is druk bezig met een 
nieuw woonzorgcentrum voor hoofdzakelijk mensen met 
dementie: Jabicshof. Het biedt onderdak aan 96 mensen in 
zes woongroepen verspreid over twee gebouwen.

Veel leesplezier toegewenst!

Cock Penning
Industriebouw20

4

Astrid Berkhout
Alet Roesink
Daphe Doemges
Mark Minnema
Jan Smit



Editie: juni 2021

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

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

Work4Media - ISSN: 2356-8978
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden 

verveelvoudigd, opgeslagen  in een geautomatiseerd gegevens-

bestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij 

 elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere 

manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Hoewel dit 

vaktijdschrift zorgvuldig en naar beste weten wordt samen-

gesteld, kan de uitgever niet instaan voor de juistheid of volledigheid 

van de informatie. uitgever en auteurs aanvaarden geen enkele aan-

sprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het 

gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zij n op de in 

dit vaktijdschrift gegeven informatie. 

160

4 DHG
Maasvlakte

20 Accelerator
Utrecht

48 LC Brouwers
Den Bosch

54 A58 Campus
Roosendaal

60 Hotel van der Valk 
Schiedam

72 Bastion Hotel
Nijmegen

80 MFC
Herveld

88 MF Sportcomplex
Noordwijkerhout

98 Zorgappartementen
Dokkum

106 Jabikshof
Goutum

114 Hof den Berg
Goes

126 Zorghuisvestig Hethuis
Leidschendam

134 Zwembad De Blaricummermeent
Blaricum

144 Bedrijfspand Rental Pumps
Dordrecht

152 Bedrijfspand Pagter Innovations
Oud-Gastel

160 Oosterdokskade
Amsterdam

180 Kindcentrum
Avenhron

Vaktijdschrift over industriële en utilitaire bouwprojecten

Backoffice
Petra Schaap
pschaap@work4media.nl

Creative designer
Jeffrey Penning
jpenning@work4media.nl

114



DHG • Maasvlakte

Industriebouw • juni 2021 • 4



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

One of a kind project

Een impressie van 
Smartlog Maasvlakte.
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Februari dit jaar startte GOLDBECK Nederland B.V. met de werkzaamheden voor de realisatie van Smartlog 
Maasvlakte: een logistieke ontwikkeling van maar liefst 210.000 m2! Directeur Vincent Vierwind en projectleider 
Krijn van Koolwijk vertellen over deze opdracht van formaat.

“Smartlog Maasvlakte is een project dat wij 
in opdracht van DHG mogen realiseren”, 
begint Vierwind. “Het is een logistieke 
ontwikkeling van in totaal 210.000 m2. 
Natuurlijk zijn er meerdere logistieke 
bedrijfsruimten van deze afmeting in 
Nederland te vinden, maar die zijn niet 
in één fase gerealiseerd. De realisatie van 
dit enorme oppervlak in één aansluitende 
bouwperiode maakt dit project ‘one of a 
kind’! Dit is het grootste project dat, tot nu 

DHG • Maasvlakte

toe, in één fase wordt gebouwd en we zijn 
er trots op daaraan te mogen bijdragen.”

Uitdaging in omvang
Naar verwachting wordt het gehele project 
afgerond en opgeleverd in het tweede 
kwartaal van 2022: de bouwtijd van 
ongeveer vijftien maanden is, gezien de 
grote schaal, zeer kort. De uitdagingen 
van het project liggen dan ook vooral in de 
omvang, legt projectleider Van Koolwijk 

uit. “Zo’n 210.000 m2 logistieke 
bedrijfsruimten in één fase bouwen is niet 
iets dat eerder is gedaan in Nederland. De 
opdracht bestaat uit tien bedrijfsruimten 
met kantoren met het voornoemde 
totaaloppervlak. Verder is de locatie 
bijzonder te noemen. De weers-
omstandigheden zijn niet te vergelijken 
met die van bijvoorbeeld in het 
binnenland. We hebben meer last van 
windverlet. Als de wind fors opspeelt, 
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kunnen we panelen en constructies 
bijvoorbeeld niet draaien. Allemaal 
aspecten om rekening mee te houden. 
Maar ondanks dat blijft de planning strak.”

Bouwsysteem 
De bouw ligt vooralsnog goed op schema, 
zonder noemenswaardige bijzonderheden. 
“Wij hebben nog geen creatieve 
oplossingen moeten bedenken”, lacht Van 
Koolwijk. “We passen hier ons GOLDBECK-
systeem toe. Voor ons prefab beton, staal 
en diverse andere materialen maken we 
gebruik van onze eigen fabrieken. Daar 
is door ons een compleet bouwsysteem 
aan gekoppeld van prefab fundatievoeten, 
kolommen enzovoort. Dat eigen 
bouwsysteem maakt dat we sneller en 
efficiënter kunnen bouwen. Omdat we de 
hele keten in eigen huis hebben, van 
engineering tot de montage, voorkomen 
we daarnaast faalkosten.”

Samenwerking GOLDBECK - DHG
Voor GOLDBECK Nederland B.V. is het de 
eerste samenwerking met DHG. Directeur 
Vierwind: “Vanuit deze samenwerking zijn 
inmiddels drie verdere ontwikkelingen aan 
GOLDBECK gegund. Ook bij deze projecten 
zal de unieke bouwmethode van 
GOLDBECK toegepast worden.”

In totaal gaat het om maar liefst 
210.000 m² logistieke bedrijfsruimten.

De weersomstandigheden maken de 
bouw net wat lastiger, zo heeft men 
meer last van windverlet.
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De gebouwen worden voorzien van aluminium gevelelementen.
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Smartlog-concept efficiënt en tot in details 
uitgewerkt

Convexarchitecten verzorgde het ontwerp voor het Smartlog Maasvlakte project van DHG aan de 

Maasvlakte en volgt de bouw nauwgezet. Het team kenmerkt zich door een sterke focus op efficiency, 

kundige aanpak en betrokkenheid bij het project.

“Als specialist in logistieke bedrijfsgebouwen werken we al sinds 2007 samen met onze gewaardeerde 

opdrachtgever DHG. Met het door DHG ontwikkelde Smartlog-concept leveren we een bijdrage aan de 

totstandkoming van dit enorme state-of-the-art project”, aldus architect/directeur Peter Couwenbergh.

Hoge eisen
Het ervaren team begon met onderzoek van 

de beschikbare kavel, de regelgeving en 

bestemmingsplannen. Vervolgens werden 

diverse adviseurs geraadpleegd om het 

ontwerp uit te werken, te detailleren en de 

omgevingsvergunning te verkrijgen. Het 

project kende diverse uitdagingen, vertelt 

senior projectmanager Ronald Helderman. 

“De gehele infrastructuur, bijvoorbeeld van de 

sprinklerinstallatie, is door de omvang van dit 

project aanmerkelijk groter. Daarnaast 

speelden de eisen van verkeersontsluiting 

een rol bij de structuur en ligging van de tien 

distributiecentra. Ook besteedden we met het 

oog op de winderige locatie in de detaillering 

extra aandacht aan de luchtdichtheid en 

constructieve veiligheid van het gebouw.”

Betrokken
Nu de bouw in volle gang is, betekent het niet ‘einde opdracht’ voor Convexarchitecten. “Wij letten op 

details die bij het Smartlog-concept horen: pragmatische zaken die voor de herkenbaarheid zorgen en die 

de functionaliteit waarborgen. We controleren de werktekeningen op de uitgangspunten zoals vastgelegd 

in het Smartlog-concept, zodat bij de oplevering alle benodigde documenten op orde zijn. We blijven dus 

betrokken bij dit mooie project”, aldus Couwenbergh. 
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Voortvarende aanleg infrastructuur dankzij 
gedegen voorbereiding

De complete infrastructuur van Smartlog Maasvlakte, een logistieke ontwikkeling van maar liefst 300.000 m², 

wordt verzorgd door aannemersbedrijf Van Gelder.

“Onze rol in dit project is dat wij de ondergrond voorbereiden zodat GOLDBECK de bouwvan de tien 

distributiecentra met een totaaloppervlakte van 210.000 m² kan realiseren. Dat betekent concreet dat we alle 

grondwerk- en (diep)verdichtingswerkzaamheden en de ondergrond van de fundatie van de gebouwen 

verzorgen. In nauwe samenwerking met Goldbeck zorgen wij dat de bouwwerkzaamheden niet stagneren. 

Doordat veel werkzaamheden tegelijkertijd moeten worden gerealiseerd vraagt dit goede samenwerking en 

afstemming”, aldus directeur van Regio West, Gert Verzijl.

90.000 m² buitenruimte
Naast de enorme distributieruimte is er sprake van zo’n 90.000 m² buitenruimte. “Voor het aanbrengen van 

de infrastructuur hebben we eerst de huidige begroeiing en de bovenlaag verwijderd. Vervolgens hebben we 

grondverbetering toegepast door onder andere dieptecompactie waardoor de draagkracht van het terrein groter 

is geworden. Het gehele terrein wordt voorzien van ruim 9 km riool. Nadat de fundatielaag is aangebracht, zal 

het terrein worden voorzien van een klinkerverharding.”

Stapje extra zetten
Van Gelder onderscheidt zich door goed mee te denken met de opdrachtgever én altijd te zoeken naar de betere 

oplossing, stelt Verzijl. “ Dit begint met een gedegen voorbereiding op een project, zodat we niet hoeven te 

improviseren tijdens het werk. Door vooraf na te denken over mogelijke problemen of uitdagingen, kunnen we 

onverwachte zaken en daardoor vertraging of faalkosten tijdens het bouwproces voorkomen. Die werkwijze is 

ook nu de sleutel tot het succes: we gaan zeer voortvarend over het terrein heen. Dit soort opdrachten waarin 

wij ons onderscheiden en waarde toevoegen, zouden we graag ook voor andere klanten uitvoeren.”

Industriebouw • juni 2021 • 10
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vangelder.com

de infrabouwer van Nederland

Een snel veranderende wereld vraagt 
om een infrabouwer die niet alleen 
denkt in oplossingen, maar die ideeën 
ook kan omzetten in concrete daden. 

Dat doen we bij Van Gelder niet alleen, 
maar bij voorkeur in een integrale 
aanpak en vooral samen met onze 
opdrachtgevers. Wat kunnen we 
voor u betekenen?  

Meer informatie: 

Jolanda Groeneveld: 06 188 995 67 

DE DUURZAME 
EN EFFICIËNTE 
INFRA-OPLOSSINGEN
VAN VAN GELDER 
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www.addirco.nl bm@addirco.nl

projectmanagement
advies
directie

constructies
vergunningen
bouwcontrole

Bouwkundige 
kwaliteitscontrole op 

scherp
Al vijftien jaar verzorgt Hans Venneman van Addirco 

onder andere de bouwkundige kwaliteitscontrole voor 

DHG. Het huidige project, Smartlog Maasvlakte, van 

maar liefst 210.000 m2 is op diverse fronten ‘anders 

dan anders’.

“Allereerst brengt de grootte van het project een 

zekere complexiteit met zich mee”, aldus Venneman. 

“Daarnaast is de bouwwijze anders door de 

GOLDBECK-methode, waarbij betonskelet 

gecombineerd wordt met staalconstructie. Heipalen 

zijn niet nodig gezien de locatie op een zandplaat 

bijna in zee. Deze combinatie levert een hoger 

bouwtempo op.”

Scherp en tijdig
Venneman is trots dat hij voor DHG mag werken. “Ik 

neem graag zaken tijdig waar. Niet fouten op het eind 

constateren, maar proactief signaleren. Zo beperken 

we faalkosten. Ik leg voor het bouwteam de 

bouwkwaliteit inzichtelijk vast in de bouwapp Ed 

Controls. Na de eindcontrole mag het logo van DHG 

op het pand. Ik grap wel vaker: die letters staan voor 

Door Hans Gezien.”
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XXL – 200.000 m2 dakplaten & 38.500 m2 sandwichgevels

www.msp-dakenwand.nl

Businesspark Friesland-west 31, Heerenveen 
t. 0513 - 631063

info@msp-dakenwand.nl

Dak- en gevelbekleding efficiënt aangebracht 
dankzij bouwmethode

MSP Dak en Wand levert en monteert de dak- en gevelbekleding voor het project van DHG. “Door de 

GOLDBECK-methode kunnen ook wij een zo groot mogelijke optimalisatie bieden om zo snel mogelijk te bouwen”, 

aldus Douwe Lap namens MSP Dak en Wand.

Voor het project zijn in totaal 210.000 m² stalen dakplaten voorzien. “De gevels, bestaande uit sandwichpanelen, 

tellen ongeveer 30.000 m². De panelen zijn onderverdeeld in twee categorieën: zogenaamde PIR-panelen en, voor de 

gevels die brandwerend moeten zijn, steenwol panelen. Alle panelen worden horizontaal aangebracht op de 

betonnen achter-constructie van GOLDBECK. Het eigen systeem dat GOLDBECK toepast, maakt dat er een soort van 

regelmaat in het werk zit: we werken met veel dezelfde afmetingen, details en afstanden. GOLDBECK zet de 

betonkolommen neer, legt er stalen vakwerkspanten bovenop waarop wij de dakplaten en sandwichgevels monteren.”

24/7
Douwe Lap spreekt van een logistieke trein. “Door de efficiënte bouwwijze en goed overleg zijn we op dit moment 

in staat om in circa vier weken één distributiecentrum dicht te maken. Het zijn er tien, dus het ons zelf gestelde doel 

van tien maanden bouwtijd moet dan lukken. Maar er is ook flexibiliteit om onze planning bij te stellen waar nodig. 

We hebben een 24/7-mentaliteit en staan voor ons werk!”

Ook zo’n 90.000 m² aan buitenruimte wordt onder handen genomen.
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MEER INFORMATIE OVER INTAL? 

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

Distributiecentra zijn al heel lang onderdeel van onze business, daardoor weten wij precies wat nodig is bij de 
realisatie van een distributiecentrum als het om aluminium raam-, deur- en vliesgevelsystemen gaat. Wij zijn 
betrokken, creatief en oplossingsgericht en gaan altijd voor duurzame samenwerkingen waarin onze klanten 
centraal staan. Daardoor kunnen wij de beste geveloplossingen leveren en laten wij projecten soepel verlopen. 

DIEHARDS
IN DC’S!

MAAK EEN AFSPRAAK MET ONS EXPERTTEAM
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‘Intal en GOLDBECK ideale match voor bouw 
mega distributiecentrum’

Met circa 3.000 m² aluminium gevelelementen is de bijdrage van Intal aan de bouw van Smartlog Maasvlakte 

van DHG bepaald niet gering. Johan Andringa namens Intal: “Door onze jarenlange ervaring binnen de realisatie 

van distributiecentra zijn we een ideale match met GOLDBECK voor de bouw van dit project.”

Intal leverde al diverse keren aluminium kozijnen en vliesgevels voor DHG. “De immense oppervlakte van 

210.000 m² in één bouwfase maakt dit project echt bijzonder. Het is enorm veel volume dat in relatief korte tijd 

gerealiseerd wordt. Daarin zijn we als bouwers allemaal afhankelijk van een betrouwbare planning en 

onderlinge samenwerking.” 

Just-in-time produceren
Het Intal-team schakelt snel en handelt oplossingsgericht. “Onze jarenlange ervaring in het logistieke vastgoed 

werpt bij dit soort projecten zijn vruchten af. In korte tijd dienen er veel profielen, glas en andere materialen 

op de locatie aangevoerd en verwerkt te worden. Doordat wij just-in-time produceren, snel schakelen en helder 

communiceren met andere partijen beheersen wij het proces tot in de puntjes.”

Voorloper
Volgens Andringa worden er steeds meer eisen gesteld aan de duurzaamheid en circulariteit. “Onze aluminium 

systemen bestaan standaard uit gerecycled aluminium van het hoogste niveau. We zijn continu bezig met 

productoptimalisaties en lopen daarin voorop in de Nederlandse markt.”

Alle processen in eigen beheer
De samenwerking met GOLDBECK is voor Intal niet nieuw. “Wij zijn systeemhuis en gevelbouwer ineen en 

daarmee uniek in Nederland. Net als GOLDBECK houden we alle processen in eigen beheer, waardoor we snel 

en doeltreffend werken. We zijn weliswaar één van de grotere aluminium gevelbouwers in Nederland, maar we 

blijven een platte organisatie waarin alle medewerkers verantwoordelijkheid nemen. Wij werken volgens de 

Intal methode, dat is onze leidraad voor de manier waarop wij met elkaar omgaan en gebaseerd op vijf pijlers: 

jij, wij, groei, open en durf. Zo behalen wij de beste resultaten en gaan we samen met onze klanten voor 

duurzaam succes.”

Industriebouw • juni 2021 • 15
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Industriële deuren 3D-modelleren in BIM

Als preferred supplier leverde en monteerde het team van Novoferm de industriële deuren en het dock-

equipment voor het enorme project van DHG aan de Maasvlakte. 

“Op de meeste werken van DHG leveren we de snelroldeuren, brandwerende deuren, overheaddeuren en het 

dock-equipment. We leveren ook stalen loopdeuren. De schaalgrootte van het huidige DHG-project is bijzonder: 

we leveren en monteren bijna 250 docks”, aldus Salesmanager Eddy Fluit. 

Ontwerp, productie, montage, service
Novoferm ontwerpt, produceert en levert de 

producten zelf. Ook de montage en het na-traject 

wordt door eigen mensen verzorgd. “Bij ons heeft 

de klant slechts één aanspreekpunt voor service en 

onderhoud. We hebben een landelijke 24/7 service. 

Mocht er een vraag zijn over de deuren of docks, 

dan is één telefoontje voldoende, dan is er maar één 

nummer dat gebeld hoeft te worden!”

Reductie faalkosten
Het team van Novoferm voert de projecten uit in 

BIM. “We 3D-modelleren het complete project in 

BIM, dat is vrij uniek in onze business. Voordeel 

hiervan is dat we alles tot in detail in 3D uittekenen. 

Zijn er eventuele clashes, oftewel zaken die niet 

goed gaan, dan zien we dat al in het voorstadium op 

de digitale tekening. Zo voorkomen we problemen 

op de bouw zelf. Dat levert een reductie op van

faalkosten en voorkomt vertragingen.”

Opschalen
Veel kennis over de markt, wet- en regelgeving en 

producten en werken volgens een strikte 

planning is volgens Eddy Fluit de kracht van 

Novoferm. “Hierdoor zijn we ook een interessante 

partij voor GOLDBECK. We kunnen vooraf 

meedenken in het ontwerp en zijn als grote speler in 

staat om indien nodig eenvoudig op te schalen.”
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OVERHEADDEUREN • (SNEL)ROLDEUREN • LAAD-EN LOSSYSTEMEN • STALEN LOOPDEUREN   
BRANDWERENDE DEUREN EN PUIEN

NOVOFERM INDUSTRIE VOOR LOGISTIEKE OPLOSSINGEN

www.novoferm.nl

De bouwtijd van ongeveer vijftien maanden is, gezien de grote schaal, zeer kort.
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DUURZAME, OERSTERKE  
KUNSTSTOF AANRIJDBEVEILIGING
Waarom A-SAFE betrekken in uw nieuwbouwproject?

Vrijblijvend advies over uw verkeersplan. Risicoanalyse m.b.t. uw 
aanrijdbeveiliging. 
 
Bescherming voor uw kolommen, wanden, docks, stellingen en 
vangrails voor het scheiden en beschermen van voetgangers en 
intern transport. 
 
90% minder schade aan vloeren, aanrijdbeveiliging en  
intern transport: bestand tegen herhaaldelijke impact.

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

Gekeurde 
aanrijdbeveiliging in 

groten getale
Voor de logistieke ontwikkeling Smartlog Maasvlakte 

levert en monteert A-SAFE de voetgangers-

afschermingen en de kolombeschermers ter 

bescherming van de gebouwdragende kolommen. 

Vanwege de enorme schaal van dit project, is het voor 

de specialist op het gebied van kunststof 

aanrijdbeveiliging een mooie, substantiële opdracht.

“Het feit dat we mogen bijdragen aan het grootste 

logistieke vastgoedproject van Nederland, maakt voor 

ons dit project bijzonder. Dit vertaalt zich ook in de 

aantallen die wij leveren: maar liefst 400 meter aan 

voetgangershekken en 87 kolombeschermers.”

Bewezen sterk
Aan het woord namens A-SAFE is Bas Kruysdijk. “Ons 

product is flexibel en absorbeert schokken: bij 

aanrijding is er geen schade aan de kolom, het 

transportmiddel en de vloer. Onze producten zijn 

TÜV-getest en gecertificeerd en voldoen aan de PAS13 

norm. Dankzij de keuring kunnen wij garanderen dat 

ons product bewezen sterk en veilig is. Het werkt zo 

doeltreffend, dat we eigenlijk zelden terug hoeven te 

komen voor een reparatie!”

Veilig werken
De voetgangershekken dienen als fysieke 

afscherming tussen personen en transportmiddelen, 

zodat mensen veilig kunnen werken. Deze worden, net 

als de kolombeschermers, in de eigen fabriek 

vervaardigd en door de A-SAFE montageteams 

geïnstalleerd. “We hebben inmiddels al diverse 

projecten met GOLDBECK uitgevoerd. De 

samenwerking met deze professionele bouwer 

verloopt zeer voorspoedig.”

Het project bestaat uit tien bedrijfsruimten met kantoren.
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GOLDBECK Nederland B.V.
Meander 901, 6825 MH Arnhem 
Tel. +31 26 8001211
arnhem@goldbeck.nl

Logistieke bedrijfsruimten 

Systeem
met

‘Dit is nog niet eerder gedaan in Nederland’ 

Opdrachtgever
DHG, Schiedam

Architect
Convex Architecten, Rotterdam

Bouwmanagement
Ravestein bouwmanagement, 
Woerden

Bouwmanagement
Addirco, Hoeven

Adviseur brandveiligheid
Incendio BV, Utrecht

Hoofdaannemer
Goldbeck Nederland BV, Arnhem

Aanrijdbeveiliging
A-Safe BV, Maasdijk

Ramen vliesgevel
Intal BV, Opmeer 

Dak en wandbeplating
MSP dak en wand, Heerenveen

Grondwerk, riool en bestrating
Van Gelder Groep, Leidschendam

E- en W-installateur
Top Installatie Groep, Hoogeveen

Sprinkler installatie
Aqua security, Erembodegem (B)

Staalconstructie
Goldbeck Nederland BV, Arnhem

Overheaddeuren
Novoferm Nederland BV, Roermond
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Tekst: Ton van de Laar
Foto’s: Work4Media & BAM Bouw en TechniekIB

Vernieuwende processen

Accelerator is een multi-tenant 
gebouw voor bedrijven in de 
Life Sciences sector.

bij bouw Accelerator
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Op het Utrecht Science Park realiseert BAM Bouw en Techniek Accelerator, een multi-tenant gebouw voor 
bedrijven in de Life Sciences sector. Drie vragen stelde projectdirecteur Jeroen Patijn van BAM Bouw en Techniek 
zich in 2019 bij aanvang van het project: Kunnen we niet wat vaker op afstand vergaderen? Als de begane grond 
gereed is, wat is er dan voor nodig om binnen 100 dagen boven te zijn, inclusief de gevels? En kunnen we de 
voordelen van BIM ook overbrengen naar de mensen die buiten aan het werk zijn?

“Is het per se nodig om altijd face to face 
te vergaderen?” vroeg Patijn zich af. “Een 
paar uur in de auto te zitten om een uurtje 
overleg te plegen? Ik wist dat binnen BAM 
een pilot liep met Microsoft Teams en 
daar heb ik het project Accelerator voor 
aangemeld. Dat een jaar later de corona 
pandemie uitbrak wist op dat moment nog 

Accelerator • Utrecht

niemand, maar door de pilot waren wij er 
op voorbereid toen het zover was. Bijna 
bizar eigenlijk.”

Modulair bouwen
Toen Patijn opperde Accelerator 
binnen 100 dagen op hoogte en wind- en 
waterdicht te willen hebben, was er de 

nodige scepsis. Modulair bouwen bleek 
de oplossing. “Door zoveel mogelijk te 
werken met geprefabriceerde onderdelen 
kan er veel tijdwinst behaald worden in 
de ruwbouw. Zo passen we bij Accelerator 
geprefabriceerde gevelelementen toe en 
werken we met modulaire schachten en 
installatie-elementen. Die laatste 
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De ruwbouw is binnen 100 dagen 
wind- en waterdicht gemaakt.

gebruiken we in veel van onze projecten. 
Ze hebben allemaal dezelfde kleppen en 
dezelfde pijpdiameters. Misschien heb je 
dan soms wat overcapaciteit, maar het 
werkt zo veel sneller.” Door op deze manier 
sneller de ruwbouw te voltooien, blijft er 
meer tijd over voor de afbouw. “Dat geeft 
rust en komt de kwaliteit ten goede.” 

BIM op de bouwplaats
BAM doet veel met BIM, met name in de 
engineerings- en ontwerpfase. Ook in 
de werkvoorbereiding is BIM inmiddels 
gemeengoed, maar op de bouw zelf wordt 
toch nog steeds vaak gewerkt met platte 
tekeningen. Patijn vroeg zich af of daar ook 
met het BIM model gewerkt kon worden. 
Inmiddels is er software die dat mogelijk 
maakt. Op de bouw kunnen camera-
beelden en het BIM model over elkaar heen 
gelegd worden, zodat in één oogopslag 
de uitvoering gecontroleerd kan worden. 
Ook kunnen punten uitgezet worden met 
behulp van het BIM model, wat de nauw-
keurigheid ten goede komt. Er is echter 
één maar: “We hebben zelf veel nieuwe 
werkprocedures ontwikkeld, waarmee je 
bijvoorbeeld voor de werkvoorbereiding 
en uitvoering delen van het BIM model al 
definitief maakt om ze buiten te kunnen 
raadplegen terwijl andere delen van het 
model nog een voorlopige status hebben 
en de engineers daar nog wijzigingen in 
kunnen aanbrengen. Om dat waterdicht te 
krijgen, is best baanbrekend werk verricht.” 
In april 2022 wordt Accelerator opgeleverd.
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“Uw partner voor de complete realisatie van bouwkuip tot 3-laagse kelder” 

 

    HeSto v.o.f. is een samenwerkingsverband tussen Gebr. van ’t Hek B.V. & Roel van der Stoel B.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       HeSto v.o.f. 

                           Nekkerweg 63 | 1461 LD  Zuidoostbeemster 

                         Postbus 88 | 1462 ZH  Middenbeemster 

                       0299 313 020 

HeSto realiseert droge bouwkuip in korte tijd
HeSto v.o.f. is een samenwerkingsverband tussen funderingsbedrijf Gebr. Van ’t Hek uit Zuidoostbeemster en 

Aannemings- en Transportbedrijf Roel van der Stoel uit Wijdewormer. Twee bedrijven die elkaar aanvullen qua 

expertise en daardoor samen in staat zijn hun opdrachtgever te ontzorgen van A tot Z. 

“We zeggen weleens dat we onze opdrachtgevers een ‘droge voeten garantie’ geven”, zegt René Brouwer, 

bedrijfsleider bij Roel van der Stoel. “Van ’t Hek verzorgt bij Accelerator de damwanden en de palen, terwijl wij 

het grondwerk en de bemaling doen. Zo doen we samen waar we goed in zijn en heeft de opdrachtgever toch 

maar één aanspreekpunt voor het hele werk.”

Voor Accelerator realiseerde HeSto een bouwkuip van 3.500 m2, bestaande uit 236 m1 damwand AZ18-700, 

262 stuks HEK combipalen inclusief hydraulisch snellen, en 15.000 m³ grondverzet. Verder vond er 

bodeminjectie met zwaartekrachtbemaling plaats. Daarnaast verzorgde het bedrijf de bouwplaats inrichting en 

verharding middels betonplaten. En dat alles in een hoog tempo. 

“We zijn er minder dan zes maanden mee bezig geweest”, zegt Brouwer. “Dat lukte dankzij onze integrale 

aanpak, maar ook dankzij de goede communicatie en samenwerking met BAM. En we zorgen altijd voor een 

nette bouwkuip. Voor onszelf, maar ook voor de opdrachtgever. Dat zijn die droge voeten die we beloven.”
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K&A Groep bv | Edisonweg 5 | 2964 LK | Groot-Ammers | 0184 614 999 | www.k-a.nl | info@k-a.nl
K&A Houtbouw, K&A Montage en Kroonhout zijn onderdeel van de K&A Groep

Met meer dan 25 jaar ervaring in het produceren en leveren van tijdelijke 
ruimtes en schottenketen, begeleidt K&A het gehele project. Van ontwerp 
tot fabricage en van vergunningaanvraag tot afwerking. De realisatie van uw 

tijdelijke ruimte of schottenkeet is in vakkundige handen. Zo kunt u zich 
richten op de overige zaken van uw project. 
Kijk op www.k-a.nl voor de uitvoeringsmogelijk-

heden of neem contact op met één van onze 
medewerkers via 0184 - 614 999. 

Tijdelijke ruimtes snel 
en vakkundig gerealiseerd

Bouwketen als 
visitekaartje

K&A uit Groot-Ammers leverde bij Accelerator het 

projectkantoor in de vorm van een schottenkeet aan 

BAM Bouw  en Techniek. Geen standaard units, maar 

een modulair kantoorgebouw op maat, opgebouwd 

uit duurzame HSB-elementen op een fundering van 

betonplaten. De schottenkeet vormt volgens Pieter 

Kroon van K&A een visitekaartje op de bouw: “De 

schottenkeet is volledig in de huiskleur van BAM uit-

gevoerd, dus van veraf is te zien dat zij daar actief zijn.”

De schottenketen werden door K&A gebruiksklaar 

opgeleverd, inclusief alle installaties, en bieden veel 

flexibiliteit qua indeling. Met name aan een 

aangenaam binnenklimaat wordt aandacht besteed. 

De keten voldoen aan de eisen voor tijdelijke 

gebouwen met een instandhoudingsperiode tot 15 

jaar, dus BAM kan de schottenkeet meerdere keren 

gebruiken.

“We produceren niet alleen nieuwe schottenketen, we 

verplaatsen ze ook van project naar project en 

bieden zelfs tussenopslag of terugkoop aan. Behalve 

dat schottenketen op langlopende projecten 

voordeliger zijn dan standaard units, zijn ze ook heel 

duurzaam. Ze worden volledig van hout gemaakt en 

door het compacte transport leveren ze minder uit-

stoot van CO2 en fijnstof op.”

Het bebouw is voorzien van een elementengevel van 
7.620 m², verdeeld over ongeveer 1.000 elementen.
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Door de modulaire opzet van onze SKIDS  
bouwen wij prefab. Zo realiseren wij in korte 
tijd een betrouwbaar bodemenergiesysteem.

geocomfort.nl

GeoComfort 
bedenkt, 
bouwt 
en beheert 
bodemenergie

3924 Accelarator_adv_93x137_v2_Hres.indd   13924 Accelarator_adv_93x137_v2_Hres.indd   1 27-05-2021   21:5927-05-2021   21:59

GeoComfort bedenkt, 
bouwt en beheert 

bodemenergie
Circulair bouwen is een belangrijk thema bij 

Accelerator. Het bodemenergie-systeem dat 

GeoComfort ontwierp, installeerde en straks ook gaat 

beheren past daar perfect bij. Verkoopleider Jeffrey 

Siemes vertelt erover: “Al in 1999 zijn we als een van 

de eersten begonnen met productmatige aanpak van 

WKO-installaties.”

“Door standaardproducten - SKID’s noemen we die - te 

ontwikkelen, zoals ons doubletsysteem GD-SKID en 

onze warmtepompmodule GeoWP-SKID, is de basis 

van onze installaties steeds gelijk en kunnen we ons 

concentreren op de specifieke kenmerken van het 

gebouw en de locatie. Op die manier kunnen we in 

korte tijd een betrouwbaar bodemenergie-systeem 

realiseren, dat door de modulaire opzet eenvoudig 

aangepast en hergebruikt kan worden. Bij prefab 

bouwen kan alles onder ideale omstandigheden 

gelast en bekabeld worden en vooraf getest. 

Bovendien vermindert het de CO2 uitstoot, omdat er 

minder ritten naar de bouw nodig zijn.”

Combinatie van technieken
Voor Accelerator ontwierp en installeerde 

GeoComfort een doubletsysteem met een capaciteit 

van 180 m³ per uur met water-water warmtepompen 

en een drycooler. Voor piekmomenten worden op het 

dak lucht-water warmtepompen geplaatst. “Door de 

combinatie van technieken en door de omvang is 

Accelerator een mooi project voor ons, waar we met 

trots ons steentje aan bijdragen”, besluit Siemes.
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Maars Living Walls: strakke, duurzame 
systeemwanden

Strakke, naadloos op elkaar aansluitende open en gesloten systeemwanden voor zowel de kantoren als de 

laboratoria. Systeemwanden die daarnaast flexibel en duurzaam zijn en moeten voldoen aan strenge 

akoestische eisen. Dat zijn de uitgangspunten waarmee Maars Living Walls te maken heeft bij Accelerator. Het 

Harderwijkse bedrijf, dat dit jaar 75 jaar bestaat, heeft voor al deze aspecten de juiste oplossing in huis. Sales 

manager Ronald van der Vliet legt uit.

“We hebben”, begint hij, “een paar jaar geleden ook al de systeemwanden voor het naastgelegen pand van 

Genmab, een van de initiatiefnemers van Accelerator, verzorgd. Ook daar hebben we onze stalen en dubbel 

beglaasde systeemwanden geplaatst. Deze sluiten naadloos op elkaar aan en kunnen voor zowel de kantoren als 

voor de laboratoria toegepast worden., zodat een uniek, strak geheel ontstaat. Ook de flush deuren, met dezelfde 

dikte als de wand, dragen daaraan bij. Wij kunnen van onze wanden testresultaten overleggen, waaruit blijkt dat 

ze voldoen aan de akoestische eisen”. Maars Living Walls fabriceert de wanden in haar eigen fabriek. De stalen 

wanden voor de laboratoria worden daar aanvullend voorzien van een antibacteriële coating.

De wandsystemen van Maars Living Walls zijn flexibel en 

circulair. Ze kunnen probleemloos gedemonteerd en 

verplaatst worden. Dat is een groot voordeel bij een 

multi-tenant gebouw als Accelerator, waar aanpassingen in 

de indeling te verwachten zijn. Maar zelfs na de levensduur 

van het pand behouden de systeemwanden hun waarde. Van 

der Vliet: “Ze kunnen dan hergebruikt worden voor andere 

projecten, daarom zijn onze producten ook Cradle to Cradle 

gecertificeerd. En dat levert weer punten op voor de 

BREEAM-NL Excellent certificering, die bij Accelerator 

nagestreefd wordt”. Momenteel engineert Maars Living 

Walls de systeemwanden voor de onderste drie bouwlagen.

Ter visualisatie omdat Accelerator nog niet is afgerond. 
Fotograaf: Lucas van der Wee. Architect: cepezed.

Ter visualisatie omdat Accelerator nog niet is afgerond. 
Fotograaf: Lucas van der Wee. Architect: cepezed.
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Er wordt zo veel mogelijk gewerkt met 
geprefabriceerde onderdelen.
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Pure quality of light
www.atomis.nl

Fraaie en functionele 
verlichting

Atomis architectural lighting BV uit Hoofddorp

verzorgt de functionele verlichting voor Accelerator, 

met uitzondering van die in de parkeergarage. Jack 

Zuidhoek, lichtadviseur bij Atomis, kan niet wachten 

om het eindresultaat te zien. “Het voortraject is 

perfect verlopen. In overleg met de diverse partijen 

zijn we gekomen tot een fraai en functioneel lichtplan. 

Daarnaast hebben we voldoende tijd gekregen om 

alles goed te engineeren en te plannen. Een hele fijne 

samenwerking.”

In de kantoren en laboratoria brengt Atomis Fusion-K 

armaturen aan, die naadloos in de klimaatplafonds 

van die ruimten worden opgenomen. De verlichting 

van de verkeersgebieden en ook die van het 

auditorium geschiedt met downlighters. 

BREEAM-NL Excellent
 “Vanzelfsprekend betreft het allemaal energiezuinige 

ledverlichting, die we zelf ontwerpen en op maat 

produceren. In de armaturen zitten 

bewegingssensoren en Dali drivers, waarmee een 

optimale regeling van de verlichting mogelijk is. 

Accelerator wordt een BREEAM-NL Excellent gebouw. 

Met deze verlichting dragen we eraan bij om dat te 

bewerkstelligen.”

Een loopbrug voert naar het 
naastgelegen pand van Genmab.
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Samen bouwen aan  
een prettige en  
gezonde wereld met 
duurzame gevels.  
Dát geeft ons energie!

Advertentie GV alg Duurzaam Gebouwd Magazine 45.indd   1Advertentie GV alg Duurzaam Gebouwd Magazine 45.indd   1 19-11-19   10:0119-11-19   10:01

De Groot & Visser realiseert gevels in hoog tempo
Gevelbouwer De Groot & Visser B.V. uit Gorinchem produceert, levert en monteert de elementen- en vliesgevels voor 

Accelerator. Het gaat om 876 m² vliesgevel voor de plint van het gebouw en de loopbrug naar het naast gelegen pand 

van enmab en 7.620 m² elementengevel, verdeeld over ongeveer 1.000 elementen. De zeer strakke planning was een 

van de redenen waarom we het project konden verwerven, zegt projectdirecteur Gerard Ruiters. 

“BAM was nieuwsgierig geworden naar onze manier van werken naar aanleiding van een ander project dat we in 

korte tijd met elementgevels hebben gerealiseerd, het EMA gebouw in Amsterdam. Voor Accelerator zijn we al vroeg in 

overleg gegaan. We hebben met BAM prima afspraken kunnen maken over de materialisatie en uitvoering van de gevel. 

De gevel is geheel geproduceerd voordat de montage van start ging. Zo konden we een bouwtempo realiseren van een 

verdieping per week.”

Tijdwinst dankzij voorbereiding
Intern vereiste de strakke planning de nodige aandacht. “We hebben het project geëngineerd in Inventor, een 

geavanceerd tekenprogramma, waarmee we direct onze machines kunnen aansturen. Dat vereist aan de voorkant een 

hoog uitwerkingsniveau met veel extra aandacht voor de detaillering, maar het levert per saldo de gevraagde tijdwinst 

op.”
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NOODSTROOM
VOOR UTILITEIT,
DATACENTERS & 
ZIEKENHUIZEN

brinkmann-niemeijer.nl
info@bnmotoren.nl - T. 0571-27 69 00
Engelenburgstraat 45, 7391 AM  Twello

Leverancier van complete noodstroomoplossingen 
bestaande uit noodstroomaggregaten of DRUPS; 
advies, ontwerp, installatie, keuringen 
en nazorg.  

Gebruiksvriendelijk, robuust 
en duurzaam
Kijk op www.brinkmann-niemeijer.nl voor meer informatie.

b&n_adv_noodstroom_1004(6).indd   1b&n_adv_noodstroom_1004(6).indd   1 10-02-2021   21:3810-02-2021   21:38

Er werd veelvuldig gewerkt met BIM, met name in de 
engineerings- en ontwerpfase maar ook op de bouw zelf.
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Noodstroomvoorziening van A tot Z

Brinkmann & Niemeijer is een specialist in noodstroominstallaties voor o.a. industrie, utiliteit, zorginstellingen, 

ziekenhuizen en datacenters. Het bedrijf uit Twello verzorgde in opdracht van BAM de complete 

noodstroomvoorziening voor Accelerator. “Van de adviesfase, het ontwerp, de levering en de installatie tot en 

met de inbedrijfstelling hebben we BAM ontzorgd”, zegt Alex Brouwer, Sales Engineer bij Brinkmann & 

Niemeijer. “We hebben vanaf het beginstadium meegedacht om tot een totaaloplossing te komen. Daarnaast 

gaan we ook de SCIOS keuring en het onderhoud verzorgen.”

Accelerator heeft een 10 kV aansluiting met twee 1250 kVA transformatoren. Het door Brinkmann & Niemeijer 

geplaatste aggregaat heeft een capaciteit van 1.000 kVA. Het kan dus maar een gedeelte van de 

stroomvoorziening overnemen. Brouwer: “Er is daarom een onderscheid gemaakt tussen preferente en niet-

preferente installaties. Bij een algehele stroomuitval zal alleen het preferente gedeelte overgenomen worden 

door het aggregaat. Ook kan het zo zijn, dat slechts één van de twee transformatoren uitvalt of onderhouden 

wordt. In zo’n geval neemt het noodstroomaggregaat alleen de stroomvoorziening van de uitgevallen 

transformator over.”

Hoge eisen
Vanwege de aanwezigheid van laboratoria in het gebouw werden aan de noodstroomvoorziening extra hoge 

eisen gesteld op het gebied van trillingen. Vaak wordt de installatie dan geplaatst op een betonplaat met 

hieronder extra trillingsdempers, een zogenaamd ‘dubbel massa-veersysteem’. Brouwer licht toe: “In verband met 

de geringe hoogte kon dat hier niet. Daarom hebben we een speciaal ultra laag en zwaar stalen frame gemaakt 

met speciale trillingsdempers. Het frame is minder hoog dan een betonplaat maar wel in staat om de trillingen 

te absorberen. Maatwerk dus, om binnen de beschikbare ruimte een goede, betrouwbare 

noodstroominstallatie te realiseren.”
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sinds 1995

www.hillsafety.nl

Wĳ  hebben
alles onder
controle

Hillsafety voor slimme oplossingen in:
• Brand- & inbraakbeveiliging
•  Toegangscontrole-, cctv- & security 

management Systemen
• Blusmiddelen & noodverlichting

controle

Hillsafety voor slimme oplossingen in:
• Brand- & inbraakbeveiliging
•  Toegangscontrole-, cctv- & security 

management Systemen
• Blusmiddelen & noodverlichting

‘Het vinden van de 
juiste oplossing, daar 

ligt onze kracht’
Hillsafety noemt zichzelf een one-stop-shop voor 

bedrijven op het gebied van beveiligingsinstallaties. 

Als enige in Nederland leidt het bedrijf haar monteurs 

op om werkzaamheden in alle disciplines 

(brandbeveiliging, inbraakbeveiliging, 

toegangscontrole, camerabewaking en blusmiddelen) 

te kunnen verrichten. Directeur Han Kalkman en 

projectmanager Patrick Straathof vinden Accelerator 

een prachtig project.

“Een van onze sterke punten is het vinden van de 

juiste oplossing”, aldus Kalkman. “Zo kon hier vanuit 

de wetgeving geen gebruik gemaakt worden van een 

slow-whoop installatie, dus werd het een 

gesprokenwoord systeem met een 19” kast vol 

versterkers en een paar honderd speakers door het 

gebouw heen.” 

Straathof vult aan: “De begane grond is zo hoog, dat 

gewone rookmelders daar niet mogelijk zijn. Daar 

hebben we gekozen voor een aspiratiedetectie-

systeem. En ook bijzonder is het brandweerpaneel bij 

de brandweeringang, waarop de hulpverleners precies 

kunnen zien waar ze heen moeten en wat de aard van 

de melding is. Daarnaast kan voor huurders worden 

voorzien in blusgasinstallaties gekoppeld aan de 

brandmeldinstallatie.”

Zowel Kalkman als Straathof zijn zeer te spreken over 

de samenwerking met opdrachtgever BAM. Kalkman: 

“Als je kijkt hoe de BAM dit project stuurt, dan is dat 

echt fantastisch, heel plezierig hoe dat werkt.” 

Straathof: “Met name aan het voortraject is veel 

aandacht besteed, waarbij alle partijen volop gebruik 

konden maken van elkaars kennis en kunde.”
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...brengt ideeën tot leven

Installatietechniek en bouwfysica
onder één dak

Deerns is als on af han ke lijk in ge ni eurs bu reau ge spe ci a li seerd in 
tech nisch ad vies en en gi nee ring. On ze ex per ti ses op het vlak van 
in stal la tie tech niek, bouw fy si ca en ener gie voor zie ning dra gen bij 
aan duur za me, in tel li gen te en toe komst be sten di ge ge bou wen die 
doen waar voor ze be doeld zijn.

Anna van Buerenplein 21F | 2595 DA Den Haag
T: 088-3740000 | www.deerns.nl

Coördinerende en 
sturende rol voor 

Deerns
Deerns maakte deel uit van het bouwteam van Kadans 

Science Partner, zowel bij de tender als bij de 

uiteindelijke uitvoering van Accelerator. De tenderfase 

verliep volgens Willem Bosman, strategisch adviseur 

bij Deerns, anders dan anders. 

“De tender werd in feite uitgeschreven door twee 

toekomstige huurders, met bemiddeling door Utrecht 

Science Park. Een opdrachtgever was er eigenlijk niet 

bij betrokken. Met het team van Kadans, waarvan ook 

architect Cepezed en BAM als uitvoerende partij deel 

uitmaakten, wonnen we die tender. Bij de verdere 

uitwerking en realisatie hebben we het proces 

gemonitord, geholpen de grote lijnen te bepalen en 

een sturende rol gehad in het overleg met de

 huurders, die zeer specifieke eisen hadden.”

Wisselende wensen
Accelerator is een multi-tenant gebouw met 

laboratoriumfuncties. Tot voor kort was dat geen 

gebruikelijke opzet, volgens Bosman. “Laboratoria 

werden tot nu toe hoofdzakelijk gebouwd op 

klantspecificatie. Bij Accelerator moet rekening 

gehouden worden met wisselende wensen en dat 

heeft consequenties voor de installaties. Er is een 

casco ontwikkeld dat universeel inzetbaar is en kan 

worden aangepast op klantspecificaties. Voor de 

levering van media, dus warmte, koude, ventilatie, 

maar ook in de infrastructuur is er ruimte vrij 

gehouden voor het aanbrengen van extra installaties 

die een klant specifiek zou kunnen vragen.”
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Joulz helpt je bij het realiseren van jouw 
energie-ambities. Wij zorgen voor de duurzame 
energie-infrastructuur van jouw pand of bedrijf. Van 
idee tot uitvoering en exploitatie. Voor nieuwbouw én 
bestaande bouw. Veiligheid en kwaliteit staan voorop. 
Zodat jij zorgeloos met energie aan de slag kan.

Joulz ontzorgt bij 
aanleg energie-
infrastructuur

Voor de aansluiting van Accelerator op het 

elektriciteitsnet plaatste Joulz een inkoopstation 

buiten het pand en een transformatorruimte met twee 

hoogspanningstransformatoren van elk 1.600 kVA 

in de kelder. Accountmanager Tim Schuur licht het 

project toe. 

“Voor ons is het belangrijk dat we al in een vroeg 

stadium bij het project betrokken zijn. De ervaring die 

we in het naastgelegen pand van Genmab met een 

soortgelijke installatie hebben, kwam daarbij goed 

van pas. Al snel werd duidelijk dat de transparante 

plint van het gebouw niet doorbroken kon worden, 

door de voorzieningen die wij gingen aanbrengen. 

Vandaar de plaatsing van het inkoopstation buiten 

en de transformatorruimte in de kelder. Terwijl wij al 

gestart waren met de engineering werd ook duidelijk, 

dat de oorspronkelijk geplande capaciteit te krap zou 

zijn. Daar konden we ook op inspelen, zodat we tijdig 

hebben kunnen opleveren.”

Afstemming
Naast het inrichten van de energie-infrastructuur, 

helpt Joulz bij dit soort projecten ook met de 

afstemming tussen de opdrachtgever en de 

netbeheerder. “Ontzorgen is daarbij het sleutelwoord. 

Wij verzorgen voor de opdrachtgever, BAM in dit geval, 

de contacten met de netbeheerder en coördineren ook 

de realisatie van de aansluiting op het net. Deze rol 

is ook logisch voor ons, omdat we goede contacten 

onderhouden met de diverse netbeheerders.”

Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op 

www.joulz.nl of neem contact met 

Tim Schuur 088 203 69 00.
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BWT garandeert waterkwaliteit voor 
laboratoria

BWT betekent Best Water Technology. Het internationale bedrijf, met een verkoop- en servicevestiging in 

Waddinxveen, levert waterbehandelingsinstallaties voor particulieren, gemeentes, ziekenhuizen en bedrijven, 

onder meer in de biotechnologische sector. Bij Accelerator verzorgt BWT de demiwater voorziening voor de 

laboratoria. 

Norbert de Veen, Sales Accountmanager bij BWT, legt uit hoe de installatie in elkaar zit. “Om de gevraagde 

kwaliteit te leveren moet het water in diverse stappen behandeld worden. Het uitgangspunt is gewoon 

Utrechts leidingwater. Dat wordt eerst onthard, omdat voor het proces kalkvrij water nodig is. De volgende 

stap is een omgekeerde osmose, waarbij het water voor achtennegentig procent gezuiverd wordt van 

mineralen.

De resterende twee procent 

verdwijnt door nogmaals 

omgekeerde osmose toe te 

passen. Het water, dat dan 

voldoet aan de eisen, wordt 

vervolgens opgeslagen in 

een voorraadtank, vanwaar het met een dubbele pompset wordt rondgepompt. Daarbij passeert het eerst een 

UV- en een filtersysteem om bacteriologische verontreinigingen te verwijderen. De voorraadtank is nodig om 

piekbelastingen op te vangen, die bij laboratoria vaak aan het begin en het einde van de werkdag optreden. 

Het retourwater wordt opnieuw gecontroleerd op zuiverheid alvorens het weer in de voorraadtank belandt.”

BWT levert de waterbehandelingsinstallatie, maar niet de leidingen die het water naar de gebruikers 

transporteren. “Acess, dat de leidingen levert, is voor ons een bekende partner waar we vaak mee 

samenwerken. Samen bepalen we de dimensies en leveren we de kwaliteit die gevraagd wordt. Niet vreemd 

dus, dat onze opdrachtgever BAM voor deze samenwerking heeft gekozen.”
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Water voor 
de industrie
V r i j w e l  e l k e 
p r o d u c t i e s i t e  m a a k t 
g e b r u i k  v a n  w a t e r . 
Wa t e r  k a n  e e n 
p r o c e s m a t i g e  r o l 
s p e l e n ,  m a a r  k a n  e v e n -
g o e d  b e p a l e n d  z i j n 
v o o r  d e  k w a l i t e i t  v a n 
h e t  e i n d p r o d u c t . 
O n t h a r d i n g ,  C V - w a t e r ,
o m g e k e e r d e  o s m o s e , 
k o e l w a t e r b e h a n d e l i n g , 
s t o o m w a t e r -
b e h a n d e l i n g . . .  B W T 
i s  u w  p r o j e c t p a r t n e r 
v o o r  w a t e r . 

bwt.com

Qua installaties is een casco ontwikkeld dat universeel 
inzetbaar is en kan worden aangepast op klantspecificaties.
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DDEE  VVOOLLGGEENNDDEE  
SSTTAAPP  IINN  OOPPLLAADDEENNBESPAAR 
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OPLADER 
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LINE, WIFI, 
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ISO15118

Eleqtron B.V. | Edisonstraat 87 | 3281 NC Numansdorp 
T: +31(0)88 03 06 100 | www.eleqtron.nl

Qcharge laadsysteem koppelt eenvoudige montage 
aan optimaal beheer

In de parkeerkelder van Accelerator installeert Eleqtron een Qcharge laadsysteem voor elektrische auto’s. 

Commercieel directeur Henk Pielman van Eleqtron belicht de voordelen van dit systeem: “Het onderscheidt zich door 

de eenvoud van montage.”

“Het bestaat uit een vlakbandkabel die tegen de muur van de garage wordt gemonteerd en waar naar behoefte 

Zaptec laadstations op aangesloten kunnen worden. In dit geval worden er veertig van dergelijke stations 

aangesloten, een ruime hoeveelheid, gericht op het toenemende gebruik van elektrische auto’s. Het systeem houdt 

automatisch rekening met het beschikbare vermogen.”

Een ander voordeel is volgens Pielman, dat er geen aparte datakabel nodig is. “De communicatie gebeurt via PLC, 

power line communicatie. Het internetsignaal wordt daarbij via de powerline naar de laadpunten gebracht. Met die 

ene vlakbandkabel is dus de stroomvoorziening én het dataverkeer voorzien. Voor het verbruiksbeheer werken we 

samen met E-Flux, dat talloze opties biedt voor de gebruiker.”
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“Specialist in distributieleidingsystemen 
voor behandeld water”.

Vaartveld 1 | 4704 SE Roosendaal
+31 (0)165 564540 | info.projects@acess.nl

Meer informatie?

Zuiver water, overal 
waar het nodig is

Acess Projects uit Roosendaal levert en monteert 

leidingsystemen voor behandeld water. Het gebruikt 

daarbij speciaal voor dit doel ontwikkelde 

leidingsystemen in o.a. PE-Xa treated water en 

appendages. Voor Accelerator levert en installeert 

Acess een volledig circulerend demiwaterleiding-

systeem ten behoeve van de diverse laboratoria.

Het systeem bestaat uit een circulerende pers- en 

retourleiding, die van de waterbehandelingsinstallatie 

in het souterrain loopt tot en met de tiende 

verdieping, met per verdieping waar zich laboratoria 

bevinden een daarop aangesloten ringleiding. 

Projectmanager Marc Matthieu belicht de 

voordelen van de gebruikte materialen: “De 

leidingbuizen zijn van het speciaal voor ons 

geproduceerde PE-Xa materiaal voor behandeld water 

(treated water) met een enorm lage 

oppervlakteruwheid (Ra waarde). De buizen worden 

geleverd op rollen van 100 meter, terwijl andere 

materialen standaard worden geleverd op lengtes van 

5 tot 6 meter. Het grote voordeel hiervan is, dat wij 

veel minder appendages hoeven toe te passen. 

Appendages vormen een potentiële bron van lekkage 

of bacteriële vervuiling, dus hoe minder je er nodig 

hebt, hoe beter. Ook de appendages van RVS316L 

worden speciaal voor ons gefabriceerd. Die zijn zo 

ontworpen, dat ze naadloos aansluiten op de PE-Xa 

treated water buizen en zo de kans op vervuiling 

minimaliseren.”

De ringleidingen op de verdiepingen liggen in het 

plafond en eindigen op een 3-afsluiterconfiguratie, 

waar vandaan via zogeheten mediazuilen de 

aansluitleidingen voor de eindgebruiker circulerend 

worden gerealiseerd.
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 Accelerator by night.
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TKH Security: zo moet een project verlopen

TKH Security levert in opdracht van BAM Bouw en Techniek voor Accelerator een iProtect Security 

Management Systeem inclusief toegangscontrole, inbraakdetectie, videomanagement, camera’s en 

intercom inclusief bijbehorende software. Een installatie op maat, volgens 

Head of Business Development van TKH Security Kees Kreukniet. “We hebben gesproken met huurders, de 

eigenaar van het gebouw, de exploitant en natuurlijk met BAM als onze opdrachtgever, om te kijken hoe 

we tot het meest effectieve systeem konden komen. Omdat Accelerator een multi-tenant gebouw is 

hebben we een modulair en open systeem ontworpen, dat als één geheel werkt, maar ook door 

individuele huurders op hun wensen kan worden aangepast.” Voor het maken van een totaalaanbieding is 

samengewerkt met TKH implementatiepartner Van den Pol Elektrotechniek uit Montfoort.

Kreukniet is vooral te spreken over de aanpak van BAM. “Het is een blauwdruk van hoe een bouwproject 

zou moeten verlopen. We werden al vroeg bij het project betrokken. Het gebouw werd geheel digitaal, 

integraal en in BIM ontworpen, inclusief al onze componenten. Uiteindelijk komt daar een heel mooi en 

passend product uit. Dat is onze ultieme wens. We zien nog regelmatig dat oplossingen die we bieden 

teniet worden gedaan, doordat we te laat bij een project worden betrokken. Dat gaat altijd ten koste van 

de opdrachtgever.”  

BIM
Werken met BIM maakte het ook makkelijker om op afstand, via Teams, te vergaderen. Een tekening is 

lastig te lezen op een pc scherm, maar in BIM gaat dat perfect. Gelijktijdig is er veel reistijd en 

CO2-uitstoot bespaard. Kreukniet besluit: “Al met al bespaar je zoveel kosten aan revisies, falen en tijd. Ik 

ben ervan overtuigd dat dit de manier is om samen een succesvol project te realiseren.”
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Opdrachtgever
Kadans Science Partner, Haaren

Architect
Cepezed, Delft

Hoofdaannemer
BAM Bouw en Techniek - Speciale 
Projecten

Installatieadvies
Deerns raadgevende ingenieurs BV, 
Eindhoven

Engineering constructie en
installatie
BAM Advies & Engeneering, Bunnik

Elementengevel en vliesgevels
De Groot en Visser BV, Gorinchem

Led verlichting
Atomis BV, Hoofddorp

Laadstations parkeerkelder
Eleqtron BV, Numansdorp

Fundering, grondwerk, 
bouwplaats inrichting
HeSto v.o.f., Zuidoostbeemster 

Schottenkeet
K&A Groep BV, Groot-Ammers

Noodstroomvoorziening
Brinkmann & Niemeijer BV, Twello

Brandmeld- en ontruimings-
installatie
Hillsafety BV, Alphen aan den Rijn
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Verdeelinstallatie elektra
Joulz BV, Delft

Bodemenergie-systeem
GeoComfort, Wichmond

Beveiligingsmanagement
TKH Security, Zoetermeer

Demiwater voorziening
BWT, Waddinxveen

Demiwater leidingen
Acess Projects BV, Roosendaal

Systeemwanden
Maars Projecten BV, Harderwijk

Bouwprogramma
Nieuwbouw multi-tenant gebouw 
met kantoorruimten, laboratoria, 
auditorium, vergaderzalen en 
restaurant

Bouwperiode
April 2020 – april 2022

Bruto vloeroppervlakte
Circa 20.000 m2

Dankzij het vele glas is er volop natuurlijke lichtinval.
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Tekst: Rien Tholenaar
Foto’s: UnibouwIB

Unibouw verzorgt uitbreiding

Op de verdieping bevinden 
zich een klein kantoor, 
kantine, kleedruimte en 
sanitaire voorzieningen.

LC Brouwers
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Het familiebedrijf Brouwers Logistics nam in 2017 haar nieuwe logistieke centrum en hoofdkantoor in gebruik. 
Het moderne bedrijfspand van 12.000 m² aan de Rietveldenkade in Den Bosch was door de sterke groei van het 
bedrijf al snel uit haar jasje gegroeid. Op een kavel aan de overkant van de weg bouwde Unibouw BV uit Gemert 
daarom fase II. Dit betrof een warehouse van circa 12.000 m². Het complex werd in de zomer van 2020 turn-key 
opgeleverd door projectleider René Tiemessen en zijn collega’s. 

Unibouw BV is gespecialiseerd in het 
ontwikkelen, ontwerpen en realiseren van 
bedrijfsruimten. Het werkgebied van 
Unibouw strekt zich uit over Nederland, 
België en Duitsland. “Onze kracht is dat wij 
onze opdrachtgevers volledig ontzorgen”, 
vertelt Tiemessen. “Dus wij verzorgen 
naast het ontwerp ook het volledige 
vergunningentraject en voeren de regie 

LC Brouwers • Den Bosch

over alle uitvoerende werkzaamheden.” 
Tiemessen was bij de ontwikkeling van 
fase I voor Brouwers Logistics ook al als 
projectleider betrokken. “Toen verliep de 
samenwerking bijzonder prettig en dat was 
bij deze uitbreiding wederom het geval.” 

Verdubbeling bedrijfsruimte
Ruimte om aangrenzend aan het 

bestaande logistieke centrum verdere 
uitbreiding te realiseren was er niet. Die 
ruimte was er op een braakliggend stuk 
grond aan de overzijde van de weg echter 
wel. In november 2019 ging op die locatie 
de bouw van fase II van start. “De 
uitbreiding omvatte een logistiek centrum 
van 12.000 m². Het warehouse is voorzien 
van 11 docks en op de verdieping bevinden 
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Er is volop ruimte voor stellingen 
in het logistieke centrum.

Het pand beschikt over alle 
benodigde installaties.

zich een klein kantoor, kantine, 
kleedruimte en sanitaire voorzieningen 
voor de eigen medewerkers en de 
chauffeurs die er komen laden en 
lossen. Het vloeroppervlak is zo functioneel 
mogelijk benut voor stellingruimte. Het 
project werd net voor de bouwvakvakantie 
in 2020 turn-key door ons opgeleverd.” 

Koppeling bedrijfsautomatisering
“Doordat beide logistieke centra niet aan 
elkaar vastzitten diende er onder de weg 
door een verbinding gemaakt te worden 
voor het koppelen van het volledig 
geautomatiseerde warehouse-
managementsysteem van Brouwers 
Logistics. De koppeling van het hele 
datanetwerk was dus een essentieel 
onderdeel bij dit project. Onze 
opdrachtgever was de Van Dijke Groep 
(VDG) uit Gemert. Brouwers Logistics huurt 
de bedrijfsruimte in Den Bosch. Unibouw 
BV is een onderdeel van VDG. Wij 
ontwerpen en bouwen in opdracht van 
hen, maar ook voor andere opdrachtgevers 
feitelijk elke bedrijfsruimte die je maar 
kunt bedenken”, aldus Tiemessen.
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“BEELDBEPALENDE 
LICHTSTURING TOT 
IN PERFECTIE BEHEERSEN.”

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

+31 (0)499 49 00 21

calculatie@lenco.nl

Het warehouse is voorzien van 11 docks.
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Opdrachtgever
Van Dijke Groep (VDG), Gemert

Architect
Denkkamer Architectuur en Onderzoek, Gemert

Inventarisatie brandveiligheidseisen
DLVD Advies BV, Verlddriel

Hoofdaannemer
Unibouw BV, Gemert

Grondwerk
Van de Beeten BV, Veghel

Staalconstructie
GS Staalwerken BV, Helmond

Verdiepingsvloer
Fingo Nederland BV, Den Dolder

Dak en gevelbeplating
Hardeman van Harten BV, Lunteren

W-installatie
Willems Uden Technische Installatie, Uden

Bouwprogramma
Uitbreiding LC Brouwers (fase II)

Bouwperiode
November 2019 – augustus 2020

Bruto vloeroppervlakte
12.000 m2

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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Tekst: Astrid Berkhout
Foto’s: Bouwbedrijf VrolijkIB

Campus A58 verrijst op voormalig

Logistics Capital Partners 
realiseert in totaal maar liefst 
129.000 m² aan logistieke 
centra, de eerste fase omvat 
circa 50.000 m².

Philips terrein in Roosendaal
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Ontwikkelaar Logistics Capital 
Partners realiseert in Roosendaal 
Campus A58. Een ambitieus project 
waarbij in totaal maar liefst 
129.000 m² aan logistieke centra 
wordt neergezet. Aan bouwbedrijf 
Vrolijk de eer om de eerste fase van 
circa 50.000 m² - vier warehouses 
inclusief casco kantoren - gestalte te 
geven.

Eind november 2020 kreeg Vrolijk de 
opdracht, in januari 2021 ging al de eerste 
paal de grond in. “Daardoor was er weinig 
tijd voor de engineering”, vertelt 
projectleider John Roovers. Bij de start 
werd duidelijk dat de geluidsbelasting 
tijdens het heien een belangrijk criterium 
zou zijn tijdens de uitvoering. “Om de 
geluidsoverlast voor omwonenden tot een 
minimum te beperken hebben we grote 
stellingen gebouwd, met speciale mantels 
die om het heiblok heen vielen. Iedere dag 
hebben we metingen verricht om zeker te 
zijn dat we niet boven de gestelde norm 
uit kwamen. Ook bij de rest van de bouw 
houden we rekening met de omwonenden. 
Samen met onze opdrachtgever 
informeren we hen voortdurend waar we 
precies mee bezig zijn.”

Vooruitdenken
Inmiddels staan ze reeds voor de volgende 
uitdaging. “De vloer ligt op 12.000 HSP-
palen. Omdat de opdrachtgever zeker 
wil weten dat de palen 100% in orde zijn, 
moeten we deze twee keer doormeten. De 
eerste keer na het aanbrengen van de HSP 
palen, de tweede meting moet gebeuren 
vlak voordat we de vloer gaan storten. 
Dat is spannend, de kans is groot dat een 
aantal palen vervangen moet worden dus 
we zijn nu al aan het nadenken hoe we dat 
kunnen oplossen zonder vertraging op te 
lopen.” 

Alles erop en eraan
Fase 1 omvat vier onderling gekoppelde 

A58 Campus • Roosendaall

‘Omwonenden worden voortdurend geïnformeerd 

over waar we mee bezig zijn’

warehouses van circa 12.500 m²: 1, 2, 7 en 
8. Er is gekozen voor een stalen 
draagconstructie bestaande uit 
kolommen, liggers en spanten, evenals 
stalen dakplaten met kunststof 
dakbedekking. “We leveren de hallen 
gebruiksklaar op, voorzien van o.a. 
sprinklerinstallatie, LED verlichting, 
donkerstralers, elektravoorziening om 
heftrucks op te laden, dockdeuren en 
docklevelers. Er komen bovendien twee 
grote laadkuilen van 160 meter lang.” 
Bijzonder zijn de betonnen vloeren van 
de warehouses. “Deze worden echt super 
vlak. Op de plek waar de twaalf meter hoge 
stellingen komen te staan, voldoen ze zelfs 
aan de hoogste NEN-2747 norm, klasse 1 
in twee richtingen en FEM 9.831 Norm.”

Strakke planning
Verder worden casco kantoren 
gerealiseerd, die nog kunnen worden 
aangepast aan de wensen van toekomstige 
huurders. Ook het buitenterrein wordt 
onder handen genomen. “We verzorgen de 
complete infrastructuur rond het gebouw, 
waaronder riolering, beton- en 
asfaltwegen, hekwerk en toegangspoort.” 
De planning is strak, mede door 
problemen met tijdige levering van 
materialen als gevolg van de coronacrisis. 
“We zullen de zomervakantie door moeten 
werken om eind september op te kunnen 
leveren, maar dat zijn we wel gewend.”
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Fase 1 bestaat uit vier onderling gekoppelde 
warehouses van circa 12.500 m².
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A58 Campus • Roosendaall

Van ontwerp tot realisatie, wij werken 

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

Vrolijk bouwt 
verder vanuit  
Breda  

www.bbvrolijk.nl

Er wordt alles aan gedaan om de overlast voor 
omwonenden zo veel mogelijk te beperken.
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Opdrachtgever
Logistics Capital Partners, Eindhoven

Architect
Stripes Architects, Eindhoven

Adviseur brandveiligheid
Incendio, Verlddriel

Constructeur
Archikon, Goes

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Vrolijk, Breda

E- en W-installaties
Barth Installatietechniek, ‘s-Gravendeel

Kanaalplaatvloeren
Concrete International BV, Krimpen aan de Lek

Dak en gevelbeplating
Hardeman van Harten BV, Lunteren

Aluminium kozijnen & vliesgevels
Intal BV, Opmeer

Bouwprogramma
Logistiek centrum inclusief kantoor

Bouwperiode
Januari 2021 – september 2021

Bruto vloeroppervlakte
48.000 m2

Bouwkosten
€ 22 mln.

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

www.hardeman-vanharten.nl

Hardeman | van Harten levert en monteert 
de dak- en gevel beplating voor het nieuwe 
bedrijfspand van A58 Campus te Roosen-
daal. Onze specialistische medewerkers 
leveren maatwerk, werken in een hoog tempo 
en streven naar hoogwaardige kwaliteit. 

UTILITEITSBOUW

AGRIBOUW

RENOVATIE

dé specialisten
 in dak- en wa

ndbeplating

Nieuwbouwproject

A58 Campus te Roosendaal

‘De warehouses 
krijgen super 

vlakke vloeren’
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Van der Valk • Schiedam
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Tekst: Bert Vooijs
Foto’s: Van Omme & De GrootIB

Van der Valk Schiedam 

Het nieuwe Van der Valk 
Hotel verrijst in de oksel 
van snelwegen A4 en A20. 

gaat voor vijf 
duurzaamheidssterren 
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Van der Valk • Schiedam
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Het Van der Valk hotel in Schiedam wordt gebouwd voor BREEAM Outstanding. Het gebouw en de realisatie ervan 
moeten voldoen aan de hoogste duurzaamheidseisen. Outstanding in BREEAM is als vijf sterren voor een hotel.

De gemeente Schiedam ontwikkelt in 
de oksel van snelwegen A4 en A20 een 
gebied met een duurzame mix van wonen, 
werken, groen en ontspanning. Hier verrijst 
ook het nieuwe hotel. Van der Valk huurt 
veel partijen direct in, waaronder de 
installateurs en het grondwerk. De 
bouwuitvoering is in handen van de 
Rotterdamse bouwer en project-
ontwikkelaar Van Omme & De Groot. “We 
zijn in mei 2019 gestart met heien”, vertelt 
werkvoorbereider Arnoud van Broekhoven. 
“Dikke palen, vaak kort op elkaar. Soms 
moeilijk op diepte te krijgen.” Deze zware 
klus veroorzaakte enige stagnatie. Na de 
zomervakantie begon de ruwbouw. 
Inmiddels is het hoogste punt bereikt. 

In het werk gestort
De hotelkamers bevinden zich op de derde 
tot en met vijftiende verdieping, aldus Van 
Broekhoven: “Alle kamerscheidingswanden 
zijn in het werk gestort. De kopgevels en 
binnenspouwbladen zijn van prefabbeton, 
net als de balkons en de meeste 
kolommen en breedplaatvloeren. De 
onderste drie lagen van de liftschacht zijn 
in het werk gestort. Daarboven hebben we 

‘Om het predicaat BREEAM Outstanding te verdienen,

moeten we met veel zaken rekening houden’

weer prefab gebruikt.” Van Omme 
coördineert de planning en de uitvoering. 

“De nevenaannemers hobbelen in dat 
treintje mee. Een deel van mijn taak is met 
dergelijke partijen af te stemmen waar 
sparingen in bijvoorbeeld breedplaat-
vloeren moeten komen.”

Afvalscheiding 
“Om het predicaat BREEAM Outstanding 
te verdienen, moeten we met veel zaken 
rekening houden. Zo rijden er alleen volle 
vrachtwagens om de CO2-uitstoot tot een 
minimum te beperken.” Verder is een nette 
bouwplaats een vereiste, net als het 
minimaliseren van overlast voor de 
omgeving.Een ander belangrijk punt is 

‘We moeten scheiden in 

minimaal zes 

fracties, maar komen nu al 

verder’

afvalscheiding. “We moeten scheiden in 
minimaal zes fracties, maar komen nu al 
verder: ijzer, beton, hout, plastic, karton, 
gipsplaten en dakbedekking. We scheiden 
inmiddels 90 procent van het afval. 
Sommige partijen moesten even wennen, 
maar iedereen doet nu goed mee en wij 
blijven er bovenop zitten. Afvalverwerker 
Renewi houdt alles voor ons bij en haalt 
nog eens de kam door het overblijvende 
afval.”

Sinds 1922 
Van Omme & De Groot kan zich opmaken 
voor een eeuwfeest in 2022. De huidige 
140 medewerkers komen overal, maar de 
focus ligt op Zuid-Holland. Daar is ook een 
afdeling Onderhoud & Renovatie actief in 
opdracht van woningcorporaties. “Onze 
eigen ontwikkelingstak gunt de meeste 
projecten aan ons bouwbedrijf, maar als ze 
grondposities in bijvoorbeeld Groningen 
verwerven, wordt een lokale aannemer 
ingezet.”

De entree van het hotel.
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Jongeneel Schiedam                                    
Fortunaweg  21                                                
3113 AN Schiedam                                         
010 - 204 05 06                                         

Jongeneel Rotterdam                                                                              
Bijlstraat 9
3087 AA Rotterdam 
010 - 283 36 36

VAKKUNDIG ADVIES
ONE-STOP-SHOP
BREED PAKKET AAN SERVICES
6 DAGEN PER WEEK GEOPEND
DRIVE IN

HOUT, PLAAT EN BOUWMATERIALEN

Van der Valk • Schiedam

Jongeneel: van houthandel tot totaalleverancier

Toen Huybertus Jongeneel in 1797 een houthandel oprichtte, kon hij niet dromen dat die in 224 jaar zou 

uitgroeien tot een landelijke leverancier van hout, plaat en bouwmaterialen met 42 vestigingen en 550 werknemers. 

Koninklijke Jongeneel is al zo’n twintig jaar de vaste leverancier van hoofdaannemer Van Omme & De Groot op 

eigenlijk ieder project. 

Richard Waanders, die daar vijftien jaar van meemaakte, is blij met deze sterke zakenrelatie waar beide partijen én 

de klant van profiteren. “We hebben al eerder samen gebouwd voor Van der Valk”, vertelt de vestigingsmanager van 

Jongeneel Rotterdam en Schiedam. “Bijvoorbeeld in Dordrecht, Nieuwerkerk aan de IJssel en Tilburg. Mooie projecten 

waaraan we graag ons ‘steentje’ bijdragen. Het maakt Jongeneel – en mij – trots om de leverancier te zijn van 

materialen die in zulke gebouwen verwerkt worden. Als het hotel eenmaal in bedrijf is, leveren we Van der Valk ook 

hout en plaatmateriaal voor het onderhoud.” 

Allerhande bouwmaterialen
Waar het ooit begon met hout, omvat het assortiment van Jongeneel tegenwoordig ook bouwmaterialen in de 

breedste zin van het woord: “De markt vraagt om totaalleveranciers, dus we leveren bouwend Nederland alles wat 

een bouwer nodig heeft: van hout, gevels, isolatie, deuren en gips tot kozijnen, beton, gereedschap en ijzerwaren.”

Er zijn verschillende maatregelen genomen om straks 
het predicaat BREEAM Outstanding te krijgen.
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James Wattstraat 15C | 2809 PA Gouda | www.vdmaannemers.nl

Blowerdoortest bevestigt 

optimale luchtdichting

Bij de bouw van het Van der Valk hotel in Schiedam 

valt het stellen van gevelmetselwerk, kalkzandsteen 

en kozijnen onder de verantwoordelijkheid van VDM 

Bouw en Aannemingsbedrijf uit Gouda. Samen met 

vaste partner kitleverancier Illbruck verzorgde VDM 

bovendien de luchtdichting van de kozijnen en van 

het prefabbeton in de kopgevel. 

“Illbruck kwam met een goed adviesrapport en wij 

verzorgden de uitvoering”, aldus Dick McDaniel, 

directeur en mede-eigenaar van VDM. “We 

smeerden een speciale natte kit uit over de naden 

om het geheel luchtdicht te maken. Die luchtdichting 

werd vervolgens bevestigd in de rapportage van een 

‘blowerdoortest’.” 

Focus op de Randstad
VDM Bouw en Aannemingsbedrijf is vooral actief in de 

Randstad. “Meestal hebben we tien tot vijftien mensen 

aan het werk, waarvan er vijf in vaste dienst zijn.” VDM 

houdt zich hoofdzakelijk bezig met nieuwbouw en 

(onder-)aanneming van stel- en 

timmerwerkzaamheden.
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Van der Valk • Schiedam

Mortel-Op-Maat®

Vraag gratis morteladvies 
voor de beste mortel voor 
uw project.

Mortels op maat voor 

metselwerk en milieu

Mortels voor het plaatsen en voegen van metselwerk 

moeten tegenwoordig aan hoge eisen voldoen. 

Afhankelijk van het gevelmateriaal gaan er diverse 

additieven in om bijvoorbeeld het werktempo, de 

hechting en de duurzaamheid te vergroten. Remix 

Droge Mortel levert - uniek in Nederland - alleen 

mortels die vallen onder het DUBO-

duurzaamheidskeurmerk, zegt accountmanager Roland 

van Noort. 

“Voor het project in Schiedam leverden we een zwarte 

doorstrijkmortel, voor metselen en voegen in één 

keer.” Remix hanteert een ‘mortel-op- maat-systeem’ 

waarbinnen de ingrediënten van de mortel optimaal 

worden afgestemd op de eigenschappen van de 

gebruikte steen.

“Een deel van de gevel bestaat uit prefabbeton, 

bedekt met steenstrips”, vervolgt Van Noort. “Daarvoor 

leverden we een speciale zwarte voegmortel met onze 

Voegfix FX, een additief dat alle goede 

eigenschappen in de mortel versterkt.” Beide 

geleverde mortels zijn uitslagarm (UA) om eventuele 

witte kalkuitbloei zoveel mogelijk te beperken.
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AKN Afwerkvloeren BV
Zuidzijde 68 - 2411 RT Bodegraven

Tel. 0172 612202 - Mobiel 0653 391761
info@aknafwerkvloeren.nl - www.aknafwerkvloeren.nl

Al 31 jaar gespecialiseerd in het 
leveren en aanbrengen van 

zand/cement dekvloeren, anhydriet 
gietvloeren en isolatie vloeren.

Afwerkvloeren op grote hoogte

Als je efficiënt een zandcementvloer wilt storten op zeventig meter hoogte, dan pomp je de mortel door een slang 

naar boven. AKN Afwerkvloeren uit Bodegraven heeft voor dat doel twaalf volledig geautomatiseerde vloerauto’s in 

bedrijf, aldus eigenaar-directeur Ron Kastelein. “Dat zijn bakwagens en trekkers met oplegger. Er is een compartiment 

met zand en een gesloten compartiment met cement. Water en eventuele hulpstoffen voegen we op de bouwplaats 

toe, afgesteld op de gewenste kwaliteit. Vervolgens spuiten we de mortel naar de werkplek.” 

Die hulpstoffen waren vooral noodzakelijk in de onderste lagen van het Van der Valk hotel. “Daar was al een 

isolatielaag aangebracht, waar wij een zwevende zandcementvloer opsmeerden.” Een hele uitdaging, zo’n groot 

gebouw. “Zeker omdat er bijna 200 badkamervloeren op afschot gemaakt moesten worden.” 

Woningbouw en utiliteit
AKN verzorgt zeer regelmatig dekvloeren voor aannemer Van Omme & De Groot. “We werkten ook al eerder samen 

bij de bouw van hotels voor Van der Valk, onder meer in Tilburg. We maken vloeren voor zowel woningbouw als 

utiliteit. Dagelijks hebben we, over diverse bouwplaatsen, zo’n 40 à 50 mensen aan het werk. We hebben naast Van 

Omme een goed uitgebalanceerd aannemersbestand: groot en klein met klussen van 5 m2 tot 50.000 m2.”
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Van der Valk • Schiedam

Sprinklerinstallatie van 

kelder tot kroon

Bij de bouw in Schiedam verzorgt totaalinstallateur 

Linthorst Techniek de werktuigbouwkundige 

installaties. De aanleg van de sprinklerinstallatie gaf 

Linthorst uit handen aan Wijnen Installatietechniek uit 

Eindhoven, een installateur die ook regelmatig direct 

door Van der Valk wordt benaderd. Wijnen

Installatietechniek is onderdeel van een regionaal 

opererende bouwgroep, maar heeft zelf landelijke 

dekking.

Voor projectleider Donny van Herpen is dit al het 

achtste of negende project met de hotelketen. “We 

weten wat ze van ons verlangen”, zegt hij. “Recht is 

recht, krom is krom. Dan is het fijn werken op mooie 

locaties voor een toonaangevende opdrachtgever die 

veiligheid hoog in het vaandel heeft staan.”    

Pompkamer
In de pompkamer plaatste Wijnen twee pompen, een 

dieselgestuurde en een elektronisch aangedreven 

pomp. Het water, onttrokken aan een bassin, voedt een 

centrale schacht met aftakkingen per verdieping naar 

de kamers en openbare ruimtes. 

Parkeergarage
“In de parkeergarage zijn de leidingen in eerste 

instantie gevuld met lucht om vorstschade te 

voorkomen. Daar wordt pas water ingepompt op het 

moment dat het nodig is: hopelijk nooit.” De 

bovenste van zestien verdiepingen – zwembad en 

wellness – heeft rondom een glazen ‘kroon’. Daarin 

voltooit Wijnen de sprinklerinstallatie die uiteindelijk, 

na onafhankelijke inspectie, met een 

inspectiecertificaat wordt opgeleverd.
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VOOR DUURZAME HOUTEN KOZIJNEN.

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

Werken op grote hoogte.
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Van der Valk • Schiedam

Afwateringssystemen uit roestvast staal 

 

Hoogwaardige oplossingen uit roestvast staal
voor de voedingsindustrie

Afvoerputten 
• bouw en industrie
• grootkeukens
• sanitaire ruimtes

Roostergoten en sleufgoten 
• bouw en industrie
• grootkeukens
• zwembaden

Meerheide 60a 
5521 DZ  Eersel 
T  +31(0)497 – 78 68 10 
E  info@hoginox.nl 
I   www.hoginox.com 

Douchegoten 
• doucheruimtes
• zwembaden
• sauna’s

        

Afwatering op de 

millimeter nauwkeurig

Voor de afwatering van onder meer de grootkeuken, 

het zwembad en de wellness werd specialist Hoginox 

uit Eersel ingeschakeld. Het werkgebied van Hoginox 

is de Benelux. 

Het Van der Valk Exclusief Hotel Schiedam stelt hoge 

eisen aan kwaliteit en duurzaamheid. Vandaar de 

keuze voor de hoogwaardige oplossingen van 

Hoginox. “Het gaat dan vooral om onze 

roestvaststalen afvoergoten en afvoerputten”, 

vertelt Marcel Hogewoning. “Wij adviseren al tijdens 

de ontwerpfase op basis van specifieke 

omstandigheden het meest geschikte 

afwateringssysteem.” Voor de sleufgoten in de 

grootkeuken gelden andere eisen dan de

 sleufgoten rondom het zwembad. Zowel qua 

uitvoering als design. 

Specifieke bouwkundige eisen
“We houden rekening met de toepassing, specifieke 

bouwkundige eisen en wensen van de klant. Naast de 

afvoerputten in de grootkeuken leveren we de 

roostergoten en sleufgoten vooral op maat. Wil de 

klant 9.943 millimeter dan krijgt hij dat, dus niet 10 

meter.”
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Opdrachtgever
Van der Valk Hotel, Schiedam

Architect
PAM Teunissen architectenbureau, Voorschoten

Constructeur
Broersma Ingenieurs, Den Haag

Hoofdaannemer
Van Omme & De Groot, Rotterdam

Grondwerk
VOF Grisnich GWW, Rijsenhout

BREEAM-advies
Duurzame Hotels Nederland, Almere

Metaalconstructie
Luiten BV Constructies, Leidschendam

Gevelmetselwerk
VDM Bouw en Aannemingsbedrijf, Gouda

Materiaalleverancier
Koninklijke Jongeneel, Schiedam

Mortels
Remix Droge Mortels BV, Borger

Installateur
Wijnen installaties, Eindhoven

Houten kozijnen
Timmerfabriek de Mol, Heinkenszand

Vloeren
AKN Afwerkvloeren BV, Bodegraven

Afwatering en bedrijfsinrichting
Hoginox, Eersel

Bouwprogramma
Nieuwbouw hotel met 179 kamers, 9 suites, 
congres- en conferentiecapaciteit etc.

Bouwperiode
Mei 2019 – begin 2022

Bruto vloeroppervlakte
Ruim 21.000 m2

Bouwsom
Circa 20 miljoen (bouwkundig, exclusief installaties)
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Bastion Hotel • Nijmegen

Van Grunsven Groep 
bouwt nieuw Bastion Hotel
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Tekst: Rien Tholenaar
Foto’s: Kiona in ‘t VeldIB

Het hotel bestaat uit 5 
verdiepingen en 85 luxe 
hotelkamers.

Industriebouw • juni 2021 • 73



Bastion Hotel • Nijmegen
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Bastion Hotels is in Nederland 
druk bezig met de modernisering 
en uitbreiding van bestaande 
hotels en de bouw van een aantal 
nieuwe hotels. Eén van de lopende 
projecten is de realisatie van 
een compleet nieuw hotel dat 
na de oplevering de plaats in zal 
nemen van het verouderde Bastion 
Hotel aan de Neerbosscheweg in 
Nijmegen. De eerste fase van dit 
project zal medio september dit jaar 
worden opgeleverd. Hoofdaannemer 
bij dit project is de Van Grunsven 
Groep die gevestigd is in Erp en 
Nijmegen.

Het Bastion Hotel nabij de A73 is één van 
de hotels die binnen de strategie van de 
bekende hotelketen toe was aan een flinke 
upgrade. Concreet betekent dit, dat een 
deel van het huidige hotel en het oude 
parkeerterrein zijn gesloopt om plaats 
te maken voor een fonkelnieuw modern 
hotel. Een hotel dat bestaat uit 5 
verdiepingen en 85 luxe hotelkamers. Op 
de benedenverdieping zijn alle 
gezamenlijke ruimten, zoals entree, 
receptie, bar en restaurant te vinden. 
Onder het hotel bevindt zich een 
ondergrondse parkeergarage. “Het zal de 
gasten bij de oplevering eind deze zomer 
aan niets ontbreken”, vertelt projectleider 
Michael Huisman. 

Logistieke uitdaging
De grootste uitdagingen zaten hem bij 
dit project volgens Michael niet zozeer 
in bouwkundige aspecten. “Omdat het 
bestaande hotel tijdens de 

‘De tweede fase van het 
bouwproject wordt

rond de jaarwisseling
afgerond’

Een deel van het huidige hotel en het oude 
parkeerterrein zijn gesloopt om plaats te 
maken voor een fonkelnieuw modern hotel.
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Radiair Totaalinstallatie creëert comfort voor 
hotelgasten

Radiair Totaalinstallatie realiseert al meer dan 45 jaar werktuigbouwkundige-, elektrotechnische-, beveiligings- en 

brandmeldinstallaties voor nieuwbouw- en renovatieprojecten. Het installatiebedrijf uit Lopik verzorgt al het 

installatietechnische onderhoud voor alle Bastion Hotels in Nederland en Duitsland. Projectleider Ton Maat en zijn 

collega’s zijn dus ook bij het installatiewerk voor het nieuwe Bastion Hotel in Nijmegen betrokken.

“Het draait met name om het creëren van comfort en borgen van veiligheid voor de medewerkers en hotelgasten”, 

vertelt Maat. De projectleider doelt daarbij op aspecten als verwarming, koeling en ventilatie. Bedrijfszekerheid en 

het comfort zijn voor de hotelgasten het allerbelangrijkste. De Warmte Terugwinning (WTW-installatie) speelt daarin 

een belangrijk rol.  

“De technische ruimte in zo’n hotel is net een machinekamer. Via een Gebouw Beheersysteem (GBS) kunnen wij 

de technische installatie van alle Bastion Hotels op afstand monitoren en ingrijpen zodra dat nodig is. Zo zijn alle 

apparaten intelligent en kunnen allerlei parameters uitgelezen worden.  Hierdoor kunnen wij de hersteltijden van 

eventuele storingen verkorten en kunnen wij de installaties op afstand nog beter afstellen, zodat alle installaties 

optimaal functioneren, dit voor een zo lang mogelijke levensduur en zo laag mogelijk energieverbruik.”

Bastion Hotel • Nijmegen

Met zo’n 50 gedreven medewerkers ondersteunt en ontzorgt Radiair 
Totaalinstallatie haar klanten al meer dan 40 jaar met oplossingen op het gebied 

installatietechniek, elektrotechniek, regeltechniek, beveiliging en service en 
onderhoud. Met specialismen op elk vakgebied, binnen onze eigen organisatie, 

kunnen wij meedenken en meepraten met technologische installaties.

Totaalinstallateur

Duurzame 
samenwerking

Advies Ontwerp Realisatie

Nazorg & BeheerDuurzame 
technieken

Gezond en fris 
binnenklimaat

0348 55 23 66 INFO@RADIAIR.NL WWW.RADIAIR.NLAmbachtsweg 11
3411 MJ Lopik

De eerste fase wordt medio september opgeleverd.
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Aluminium kozijnen & gevels

www.Alhako.nl
+31 495 562 600

Alhako BV voorziet 
hotel van aluminium 

gevelpuien

Alhako BV uit Stramproy is sinds de oprichting in 1980 

uitgegroeid tot een toonaangevende leverancier van 

aluminium gevelelementen. “Wat ons uniek maakt 

is dat wij het gehele productieproces in eigen regie 

uitvoeren. Hierdoor kunnen wij 100% maatwerk en 

een snelle levering garanderen”, vertelt verkoopleider 

Ralph Dubbeld.

Alhako werkt veelal in opdracht van bouwbedrijven 

die actief zijn in de woningbouw en utiliteitsbouw, 

waaronder bijvoorbeeld ook hotels, sporthallen, zwem-

baden en justitiële inrichtingen. 

Aluminium gevelpuien
“Wij hebben eerder, onder meer bij de bouw van het 

nieuwe hotel in Geleen, voor Bastion Hotels gewerkt. 

Voor het nieuwe hotel in Nijmegen produceerden, 

leverden en monteerden wij alle aluminium 

gevelpuien in de buitenschil. In onze eigen 

poedercoatafdeling werd het aluminium in de

 huisstijlkleuren van Bastion Hotels gecoat. Ook dat 

deel doen wij dus volledig in eigen beheer”, aldus 

Dubbeld.
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Bastion Hotel • Nijmegen

TOTAALOPLOSSINGEN VOOR 
ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

Kom jij ons team versterken?   
Kijk voor meer informatie op: www.verheggen-elektro.nl

Hotel van alle 
gemakken voorzien 

door Verheggen 
Elektrotechniek

Verheggen Elektrotechniek uit Wintelre (bij 

Eindhoven) is gespecialiseerd in het ontwerpen, 

uitvoeren en onderhouden van complete 

elektrotechnische installaties. “Wij worden vaak 

betrokken bij de transformatie van leegstaande 

kantoren die worden omgebouwd tot woonruimte of 

een hotel. Voor Bastion en ook voor andere 

hotelketens”, vertelt projectleider Ton van de Riet.

Voor Ton en zijn collega’s voelt het verzorgen van de 

complete elektrotechnische installatie van het nieuwe 

Bastion Hotel in Nijmegen heel vertrouwd. “Wij 

hebben al jarenlang een fijne samenwerking met 

Bastion Hotels. Naast het faciliteren  en installeren 

van compleet nieuwe hotels, doen wij ook upgrades 

van bestaande hotels, De hotelgasten stellen bepaalde 

eisen aan hun verblijf. Denk bijvoorbeeld aan 

sfeervolle en functionele ledverlichting met 

bewegingsdetectie, gratis wifi en interactieve tv op 

alle kamers.” 

In dat rijtje passen ook de communicatievoorziening 

en elektronische toegang (slagboom) in de 

parkeergarage en alle buitenverlichting. Dat 

Verheggen Elektrotechniek voor trouwe klanten graag 

iets extra’s doet, blijkt uit het feit dat de 

elektrospecialisten na de bouwkundige oplevering 

(net voor de bouwvakvakantie) gaan helpen bij de 

inrichting van het nieuwe hotel, zodat het direct na de 

zomervakantie de eerste gasten kan ontvangen. 
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Opdrachtgever
Bastion Hotel Groep BV, Utrecht

Directievoering
PM+ Bouwadvies BV, Eindhoven

Architect
Pieters Bouwtechniek, Amsterdam

Constructeur
Bekker & Stroband, Amsterdam

Hoofdaannemer
Van Grunsven Groep, Erp & 
Nijmegen

W-Installateur
Radiair Totaalinstallatie, Lopik

E-installateur
Verheggen Elektrotechniek, Wintelre

Aluminium kozijnen
Alhako BV, Stramproy

Sanitair
D&J Installatiebureau BV, Weert

Grondwerk & bemaling
Aannemingsbedrijf Vink BV, 
Overasselt

Plafonds & wandystemen
TH. Wouters Totaal Afbouw BV, 
Amersfoort

Prefab beton
Holcon BV, Markelo

Bouwprogramma
Bastion Hotel Nijmegen maakt 
plaats voor een gloednieuw pand. 
Nieuw complex met 5 verdiepingen 
en 85 hotelkamers gebouwd.

Bouwperiode
Juli 2020 – medio 2021

bouwwerkzaamheden gewoon door moet 
draaien hebben we daar natuurlijk 
rekening mee te houden. Ook moeten we 
door de beperkte ruimte op de bouwplaats 
heel creatief zijn met de opslag van 
bouwmaterialen. Daar komt ook nog bij 
dat het, door de grote verkeersdrukte op 
de Neerbosscheweg, een logistieke 
uitdaging is om de aan- en afvoer van 
bouwmateriaal in goede banen te 
leiden. Dat maakt het werk er voor ons 
als hoofdaannemer en bouwcoördinator 
niet makkelijker op. Maar door een goede 
afstemming met de directie van het hotel 
en alle bouwpartners verloopt de bouw tot 
nu toe vlekkeloos.” 

Gedeeltelijk overdekt parkeerterrein
Op het voormalige parkeerterrein en 
een stuk van het huidige hotel dat plaats 
moest maken voor de nieuwbouw is het 
bouwteam nu bezig aan de afwerking van 
het nieuwe hotel. Na de opening van het 
hotel (september) wordt het oude hotel 
gesloopt. Op die plaats komt een groot en 
gedeeltelijk overdekt parkeerterrein. De 
overkapping wordt voorzien van sedum, 
wat zorgt voor een natuurlijk effect. Deze 
tweede fase van het bouwproject zal rond 
de jaarwisseling worden afgerond.

‘Door de beperkte ruimte op de bouwplaats moesten we 
creatief zijn met de opslag van bouwmaterialen’

Het bestaande hotel moet tijdens de 
bouwwerkzaamheden gewoon doordraaien.
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MFC De Hoendrik • Herveld

Mooie uitdagingen voor PHB De
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Tekst: Frank Thooft
Foto’s: PHB de CombiIB

Het MFC is gebouwd 
op dezelfde plek als het 
voormalige dorpshuis.

Combi bij realisatie MFC Herveld
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In januari 2021 is het MFC De Hoendrik in Herveld opgeleverd. 
Bedrijfsleider Marcel Godschalk van hoofdaannemer PHB De Combi kijkt 
tevreden op het project terug: “Het Multifunctioneel Centrum De Hoendrik 
is een groot centrum dat op de plek van het voormalige dorpshuis moest 
worden gebouwd. Dat gaf een aantal extra uitdagingen voor ons.”

PHB De Combi moest namelijk eerst 
wachten totdat de sloopwerkzaamheden 
eind 2019 waren voltooid. Daarna moest 
het terrein ook nog bouwrijp worden 
gemaakt. Ook moest het bestaande 
nutstracé nog worden verlegd. Maar 
ondanks deze vertragingen kon PHB De 

De 12 meter brede en 5 meter hoge zinken gevelbekleding 
bij de ingang springt meteen in het oog.

MFC De Hoendrik • Herveld

Combi snel en efficiënt werken en het 
project binnen de gestelde termijn van een 
jaar voltooien. Omdat het MFC op dezelfde 
plek als het voormalige dorpshuis was 
gepland moest de fundering van het oude 
gesloopte dorpshuis hergebruikt worden 
bij de nieuwbouw. Godschalk: “Na 

inmeting moest er eerst nog een finale 
check plaatsvinden tussen de inmeting 
versus het tekenwerk van de architect en 
de constructeur. Naast het feit dat dit 
tevens geen noemenswaardige 
vertragingen heeft opgeleverd, heeft het 
hergebruiken van de bestaande fundering 
ook een re-use functie in het kader van 
circulariteit.”

Bewuste Bouwer
Het project is uitgevoerd als Bewuste 
Bouwer bouwplaats. Dit is een certificering 
in het kader van omgevingsmanagement, 
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Duinkerke Dak & Zink 
maakt opvallende 
gevelbekleding als 

eyecatcher
Het gespecialiseerde dakdekkersbedrijf Duinkerke Dak 

& Zink uit Maarsbergen heeft de opvallende 

gevelbekleding bij de ingang van het MFC De 

Hoendrik in Herveld gemaakt. Het is de 12 meter 

brede en 5 meter hoge, zinken gevelbekleding, welke 

deels over het bestaande platte dak heen is 

geconstrueerd. De werkzaamheden vonden in het na-

jaar van 2020 plaatst en momenteel wordt de laatste 

hand aan het MFC gelegd.

Wie het uitgebreide portfolio van Duinkerke Dak & 

Zink bekijkt ziet stuk voor stuk juweeltjes van 

ambachtelijk werk. Onder andere veel rondgevormde 

daken en gevels, een toepassing met een techniek die 

maar weinig mensen beheersen. Gerbrand Schouten, 

zinkwerker bij Duinkerke Dak & Zink: “Wij hebben een 

eigen zetterij en kunnen afwijkende vormen precies 

op maat maken voor onze opdrachtgevers.” Voor hen 

is elke opdracht een uitdaging. “We werken vaak voor 

monumentale gebouwen en gebouwen met 

afwijkende vormen. Als het anders moet dan 

standaard zijn wij van de partij.”

‘De fundering van het 
oude gesloopte 

dorpshuis is hergebruikt 
bij de nieuwbouw’
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MFC De Hoendrik • Herveld

Het dak als vijfde muur
De stalen dakplaten en dakbedekking op het MFC de Hoendrik in Herveld zijn gelegd door DWB Acoma uit 

Duiven, een trouwe relatie van hoofdaannemer PHB De Combi. Edwin van Rooden, adjunt-directeur bij dak en 

wand specialist Acoma: “In feite is je dak je vijfde muur. Je ziet het misschien niet, maar het is net zo belangrijk 

als de muren om een gebouw heen. Zeker met het thema duurzaamheid dat nu zo’n hot item is. Daarom hebben 

we onze expertise daarin ontwikkeld: in duurzame dak- en gevelbeplatingen en dakbedekking.”

“Het dak in Herveld is compleet recyclebaar als je het ooit zou willen slopen. En dat is een mooie gedachte, 

vinden wij. We hebben na de bouwvak van 2020 in een kleine drie maanden 1.800 m² dakbedekking gelegd 

op het nieuwe MFC. Daarbij hebben we ook een valbeveiliging geleverd en gemonteerd. De isolatie van het 

duurzame dak hebben we toegepast met een EPDM-systeem dakbedekking.”

Groot en klein
 Acoma bestaat inmiddels 60 jaar en legt daken van een vierkante meter tot vele tienduizenden vierkante 

meters door heel Nederland in de utiliteitsbouw, voor scholen en multifunctionele gebouwen en , in 

bungalowparken en op particulieren huizen. Van Rooden: “We werken met alle bekende 

dakbedekkingssystemen die er bestaan. Momenteel zijn we bezig voor de nieuwbouw van Hornbach in 

Apeldoorn.”

In de grote zaal is geluidsisolatie aangebracht.
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maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en duurzaamheid, en 
veiligheid op en rond de bouwplaats. 
“Tijdens de realisatie konden 
omwonenden, voorbijgangers en anderen 
eventuele klachten melden via het Portaal 
van Bewuste Bouwers. In totaal zijn er 
slechts vijf kleine meldingen geweest 
waarbij er bijvoorbeeld één melding ging 
over dat de bouwlampen te vroeg 
aangezet werden en enigszins gericht 
stond op het raam van de betreffende 
woning. Door het toepassen van een 
tijdsklok en het verplaatsen van het 
desbetreffende armatuur is dat opgelost. 
Wij kregen als bedrijf na afloop een 
bovengemiddelde score van een 8 en 
daarbij scoorden wij vooral goed op het 
gebied van communicatie met de 
omgeving.” 

SROI
Er zijn bij de werkzaamheden ook 
personen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt ingezet, volgens de 
gebruikelijke SROI-methode. “PHB De 
Combi heeft ruimschoots voldaan aan de 
verplichting vanuit de aanbesteding en had 

zichzelf in het ingediende plan van aanpak 
zelfs een hoger doel gesteld. In samen-
werking met SamSam uit Nijmegen zijn er 
personen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt ingezet. Dit heeft ertoe 
geleid dat wij zelf van deze personen 
iemand in dienst hebben genomen per 1 
december 2020.”

Meerwaarde 
PHB De Combi heeft ook volgens het 
FSC-certificaat gewerkt bij dit project. 
“Hoewel we voorafgaand aan dit traject 
deze certificering nog niet binnen hadden, 
hebben we al wel op deze manier gewerkt. 
Ik vind dat dit een meerwaarde voor je 
werk oplevert.”
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Akoestisch hoogstandje 
voor grote zaal MFC 

Herveld

In de grote zaal van het MFC de Hoendrik in Herveld is 

de geluidsisolatie op een bijzondere manier ingericht. 

Thomas Jacobsen, bedrijfsleider bij ACN Totale Afbouw, 

is er met zijn ploeg van acht vakmensen drie maanden 

mee bezig geweest. 

“We kregen de klus van PHB De Combi, waar we vaker 

mee  samenwerken”, aldus Jacobsen. “Dat heeft als 

voordeel dat je vroeg betrokken wordt in een project 

en ook kunt meedenken met de aanpak. We hebben 

daardoor eerst een geluidsisolerend plafond 

gemonteerd, dat vervolgens ontkoppeld en daarna 

geperforeerde Gyproc gipsplaten eronder bevestigd. 

Daardoor is er prima akoestiek en komt er geen geluid 

naar buiten.” Jacobsen heeft in de Hoendrik een 

veelzijdige klus gehad.

Hij somt op: “We hebben in het hele gebouw diverse 

metalstud wanden en HSB-wanden gezet. Ook hebben 

we koven gemaakt, onder andere voor de 

luchtbehandelingskanalen en de gordijnen voor de 

podia. In de sporthal hebben we OSB 

wandbetimmeringen gemaakt. Ook hebben we 300 

m² Rockfon systeemplafonds gemonteerd, en voor de 

kelder speciale houtwolcementplafonds geïnstalleerd. 

Voor ons een mooie opdracht met veel afwisseling op 

de terreinen waar we goed in zijn.” 

ACN (Afbouw Coördinatie Nederland) Totale Afbouw 

heeft in Nederland een samenwerking met vijf grote 

afbouwbedrijven met samen meer dan 250 

werknemers/zzp-ers.
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Opdrachtgever
Zalencentrum De Hoendrik, Herveld

Opdrachtgever
Gemeente Overbetuwe

Architect
Chris van Dalen architect, Herveld

Projectmanagement
Quadraat Projectmanagement, 
Veenendaal

Hoofdaannemer
PHB De Combi BV, Nijmegen

EPG-berekening
TimaX Bouwplantoetsing, 
Denekamp

Afbouw
ACN Totale Afbouw, Renswoude

Dakbedekking
Duinkerke Dak & Zink, Maarsbergen

Dakplaten
DWB Acoma, Duiven

Bouwprogramma
Bouwen ‘Multifunctioneel Centrum 
Herveld’ / sportzaal

Bouwperiode
Februari 2020 – januari 2021

Bruto vloeroppervlakte
2.100 m2

In de sporthal zijn OSB wandbetimmeringen gemaakt.
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Sportcomplex met 
uitstraling 
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Tekst: Bert Vooijs
Foto’s: Barten GroepIB

Het ambitieuze ontwerp 
is afkomstig van 
het gerenommeerde 
architectenbureau Van 
Egmond.
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Op sportpark De Boekhorst 
in Noordwijkerhout voltooit de 
Barten Groep in opdracht van 
de gemeente Noordwijk een 
gloednieuwe accommodatie 
voor twee sportverenigingen: 
Amateurvoetbalvereniging VVSB 
(bereikte in 2016 de halve finale 
van de KNVB-beker) en handbalclub 
Northa (topklasse zondag). 

Ramon Ende, projectleider bij Barten, 
beschrijft het project: “Het tweelaagse 
gebouw is ongeveer 75 meter lang en 21 
meter diep en ligt langszij het 
hoofdveld van VVSB. Er zijn 21 
kleedkamers, een geïntegreerde 
overdekte tribune, een gezamenlijke kan-
tine, bestuurs- en perskamers en ruimte 
voor kinderopvang.” Barten 
verwierf de opdracht na een 
onderhandse aanbesteding met drie aan-
nemers. “Eerder waren we tijdens de fusie 
van de gemeenten Noordwijk en Noordwij-
kerhout betrokken bij 
bouwwerkzaamheden in het kader van de 
samenvoeging”, vertelt Ende. “Dat is beide 
partijen goed bevallen.”

Gerenommeerde architect
Het ambitieuze ontwerp komt van 
architectenbureau Van Egmond. “De 
onderbouw is een gecombineerde beton/
staalconstructie. De tribune bestaat uit een 
staalconstructie met betonnen 
tribune-elementen en geïsoleerde dakpla-
ten. De bovenbouw is houtskelet met een 
geïsoleerd stucsysteem aan de buitenzijde. 
De puien zijn deels in hout uitgevoerd en 
deels als aluminium vliesgevel.” 

Sfeer en synergie
Uiteindelijk verzorgt de Barten Groep ook 
de afbouw van de begane grond, 
voorzien ze de toiletten en keukens in de 
bovenbouw van troffelvloeren en tegel-
werk en plaatsen ze twee 
schuifwanden voor een vrijere 
ruimte-indeling. Na oplevering verzorgen 
de verenigingen zelf de verdere 

Na oplevering verzorgen de verenigingen  

zelf de verdere afwerking van het interieur

afwerking van het interieur. Aan het begin 
van het nieuwe sportseizoen is de accom-
modatie klaar voor gebruik.
Ende is heel enthousiast over het team 
van Barten dat in Noordwijkerhout de 
bouw verzorgt. “Je werkt als team, niet als 
individu. Een goede werk-
voorbereider en uitvoerder vormen be-
langrijke schakels daarbij.” Ook de samen-
werking binnen het bouwteam omschrijft 
hij als ‘heel leuk’. “Er is een goede sfeer en 
werkbeleving: synergie onderling en met 
de opdrachtgever.” 

Enthousiasme voor uitdagend werk
Barten Groep, een tweede generatie 
familiebedrijf, bestaat zo’n 45 jaar. De 
ruim dertig medewerkers houden van het 
wat complexere werk. “We regisseren en 
realiseren het liefst bouwprojecten waarbij 
projectmanagement het verschil maakt en 
waarbij onze creativiteit en probleemop-
lossend vermogen 
doorslaggevend zijn.” Oorspronkelijk 
bouwde Barten veel retail. “In de loop der 
jaren zijn we breder gaan aannemen: niet-
seriematige werken voor de 
zakelijke markt, de zorg en – zoals in 
Noordwijkerhout – veel sportaccommoda-
ties.” Bij het veertigjarig bestaan in 2016 
betrok Barten een nieuw 
hoofdkantoor in Houten. “Van daaruit 
bedienen we de klant. Vooral in het 
gebied tussen Amsterdam, Zwolle, Arn-
hem, Den Bosch, Rotterdam en Den Haag. 
En als de klant dat wil, organiseren we het 
werk natuurlijk ook daarbuiten.”

MF Sportcomplex • Noordwijkerhout
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Het tweelaagse gebouw is ongeveer 
75 meter lang en 21 meter diep.
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Ook voor de parkeergarage van de 

Designer Outlet te Roermond verzorgen wij 
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Ook voor de nieuwbouw van
Euroma Zwolle verzorgen wij de 
aluminium puien en vliesgevels

van productie t/m montage.

l veren, produceren en monteree n wij

Ook voor sportcomplex Noordwijkerhout

de aluminium puien en vliesgevels.

MF Sportcomplex • Noordwijkerhout

‘Ieder project vraagt 
om maatwerk in 

vorm, constructie en 
materialen’

Ruim 25 jaar geleden richtten Ronald Wijkamp en zijn 
compagnon Gevel Design Beek op. Een familiebedrijf 

inmiddels, want voor beide directeuren-
grootaandeelhouders staat een toekomstige opvolger 

klaar. Gevel Design Beek ontwerpt, maakt en 
monteert metalen gevels en elementen. Altijd 

volledig op maat, aldus compagnon Ton ten Brincke. 

“Wij maken geen twee keer hetzelfde. Ieder project 
vraagt om customizing in vorm, constructie en 

materialen op basis van wensen van de 
opdrachtgever, veiligheids- en duurzaamheidsnormen 
en specifieke technische eisen die de locatie stelt. Het 

windgebied, omliggende bebouwing en bijvoorbeeld de 
hoogte van een gebouw zijn bepalend voor sterkte en 

dikte van materialen.”

Een team van binnen- en buitendienstmedewerkers 
bedient opdrachtgevers door het hele land bij de bouw 
van utiliteiten en, in een aparte BV, het hogere segment 

van de woningmarkt. De laatste jaren werkt Gevel 
Design Beek regelmatig samen met de Barten Groep, 

veelal in bouwteam. 

 In Noordwijkerhout begon het in februari 2020 met een 
basisofferte en tekeningen – aanzicht en

doorsnede – van de aluminium puien. “We ontwerpen 
mee en denken mee. Dat kan omdat we alles van de 

eerste pennenstreek tot de laatste schroef in eigen hand 
hebben: ontwerp, fabricage en montage.”
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Gloednieuwe accommodatie voor  
twee sportverenigingen  
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Warmerdam Installatietechniek staat altijd in de 
basis bij VVSB

 

Als Voetbalvereniging Sint Bavo (VVSB) iets te repareren of te vernieuwen heeft aan de installaties, bellen ze de 
plaatselijke installateur Warmerdam. Daarom, maar ook omdat ze de beste aanbieding hadden, gunde de 

Gemeente Noordwijk Warmerdam Installatietechniek de opdracht voor het leveren en plaatsen van de complete 
sanitaire en werktuigbouwkundige installaties. Door na de gunning direct mee te praten en te adviseren, hielp 

Warmerdam een belangrijke slag te maken in het ontwerp van de installaties. 

“Het nieuwe complex is geheel gasloos”, vertelt directeur Roy Warmerdam, die zelf de projectleiding op zich nam. 
“Voor de complete verwarming en warmwaterbereiding gebruiken we warmtepompen.” Daarin lag ook meteen de 

grootste uitdaging van het project. “Warmtepompen verwarmen in principe minder snel dan cv-ketels, zeker als er 88 
douches van warm water voorzien moeten worden. Daarom maken we gebruik van speciale CO2-

warmtepompen die geschikt zijn om het tapwater op hogere temperatuur te brengen en te houden.”

Regionale speler
Warmerdam Installatietechniek is een regionale speler in de Duin- en Bollenstreek. De meeste van de dertig 

medewerkers komen uit de buurt. “Veel van hen voetballen zelf bij VVSB of hebben dat ooit gedaan. Hun trots en 
motivatie zijn het project zeker ten goede gekomen.”

MF Sportcomplex • Noordwijkerhout

Het complex is gasloos: voor de complete verwarming en 
warmwaterbereiding worden warmtepompen gebruikt.
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‘Er zijn 21 
kleedkamers, een 

geïntegreerde 
overdekte tribune, 
een gezamenlijke 

kantine, bestuurs- 
en perskamers en 

ruimte voor kinder-
opvang’

Een impressie van het interieur.
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Opdrachtgever
Gemeente Noordwijk

Architect
Van Egmond architecten, Noordwijk

Hoofdaannemer
Barten Groep, Houten

W-Installateur
Warmerdam Installatietechniek, 
Noordwijkerhout

E-installateur
BRI Groep, Wateringen

Aluminium kozijnen en 
vliesgevels
Gevel Design Beek, Beek

MF Sportcomplex • Noordwijkerhout
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Tribune elementen
Haitsma Beton BV, Kootstertille

Betonwerk entree
Olijkershoek Betonwerken BV, 
Roelofarendsveen

Kanaalplaatvloeren
Tricon BV, Amersfoort

Dekvloer & vloerafwerking
M2 vloeren, Hoogland

Bouwprogramma
Nieuw MF Sportcomplex te 
Noordwijkerhout

De tribune bestaat uit een staalconstructie met 
betonnen tribune-elementen en geïsoleerde dakplaten.
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Zorgappartementen • Dokkum

Woonzorgcomplex met 

Het complex omvat 32 
zorgappartementen en 
een aantal gezamenlijke 
ruimtes.
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Tekst: Henk Wind
Foto’s: Bouwbedrijf PostmaIB

zorgvuldige detaillering 
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Opvallend in de detaillering van het complex is 
dat de kozijnen acher het metselwerk liggen.

Zorgappartementen • Dokkum
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Aan de noordelijke entree van Dokkum is een nieuw 
zorgcomplex met 32 appartementen gerealiseerd. 
Bouwbedrijf Postma leverde een gebouw op met 
een hoge kwaliteit en zorgvuldige detailleringen. De 
luchtdichtheid kwam zelfs uit op passiefhuisniveau.

Bouwbedrijf Postma uit Kootstertille bouwde het complex in 
opdracht van Zwanenburg Projecten. Het omvat met 32 
zorgappartementen en een aantal gezamenlijke ruimtes. Zo heeft 
elke groep van acht personen een eigen huiskamer. Het complex 
wordt gehuurd door zorgorganisatie Talant en vervangt een 
verouderd complex elders in Dokkum. 

Heldere afspraken
Bouwbedrijf Postma werkt voornamelijk voor particuliere 
opdrachtgevers met eigen kavels, maar pakt ook steeds meer 
grotere projecten aan. Voorop staat een goede samenwerking 
met de opdrachtgever, vertelt directeur Klaas Herman Postma. 
“We werken niet met een heel strakke planning, maar wel met 
heldere afspraken. Dat biedt ruimte om kwalitatief goed werk te 
leveren. Dat geeft minder wrijving op de bouw en dat zie je terug 
in een beter resultaat.” 

Onverwacht hoog
Dat bleek ook bij de bouw van het zorgcomplex. Zorgvuldig 
werken met goede details resulteerde in een onverwacht hoge 
luchtdichtheid. “Er was in de EPC uitgegaan van een qv10 waarde 

Een van de gemeenschappelijke woonkamers.

van 0,625. Wij hadden verwacht tussen de 0,2 en 0,3 te 
zitten met onze details, maar bij een blowerdoortest 
kwamen we uit op 0,13. Dat is passiefhuisniveau. Dat scheelt 
de gebruiker straks enorm in de stookkosten.” Bouwbedrijf 
Postma heeft daarvoor geen heel bijzondere details 
ontwikkeld. “We hebben gewoon ons best gedaan om alles 
goed te dichten. Het zit in ons DNA om netjes te bouwen. 
Dat is onze standaard werkwijze.”

Kalkzandsteen met beton
Het complex is gebouwd in lijmwerk kalkzandsteen met 
betonvloeren van VBI. Ook het dak is uitgevoerd als 
betonvloer. Hierop is een bitumineuze dakbedekking 
aangebracht met een ballastlaag van grind. “Zo’n ballastlaag 
helpt om te grote opwarming in de zomer te voorkomen.” 
Op het platte dak staan een luchtbehandelingskast en PV-
panelen. Die zijn zo geplaatst dat ze vanaf maaiveld niet 
zichtbaar zijn. Opvallend in de detaillering van het complex 
is dat de kozijnen achter het metselwerk liggen. Alleen de 
kalven van de kozijnen zijn zichtbaar. Ook andere details zijn 
zorgvuldig ontworpen en uitgevoerd. Postma blikt tevreden 
terug op het bouwproces. “En dat geldt ook voor de andere 
partijen. Voor de opdrachtgever was dat reden om ook bij 
volgende projecten met ons in zee te gaan.”
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Zorgappartementen • Dokkum

‘Wij denken mee met 
de aannemer’

De constructie van het woonzorgcomplex in Dokkum 

is geëngineerd door Projectengineering Castelein uit 

Burgum. Voorafgaand aan de nieuwbouw is de 

voormalige Boumaschool gesloopt. Dit leverde direct 

een extra punt van aandacht op tijdens het 

constructief ontwerp. 

“Om problemen in de uitvoering te voorkomen zijn 

alle oude funderingspalen digitaal ingemeten, 

zodoende kon hiermee rekening worden gehouden 

tijdens de positionering van de nieuwe 

funderingspalen”, vertelt projectleider Gosse Dijkstra. 

In bouwteam
Al in een vroeg stadium heeft de opdrachtgever 

gekozen om het project in bouwteam aan te gaan. 

Hierdoor zitten alle disciplines - architect, constructeur 

en aannemer - vroeg aan tafel en kan gebruik worden 

gemaakt van een ieders expertise om in één ronde 

tot optimalisatie te komen. Bij veel projecten komen 

de partijen pas later bij elkaar. Dat maakt het vaak 

noodzakelijk om eerder gemaakte keuzes opnieuw 

te overwegen, zo leert de ervaring. Dijkstra: “Dit leidt 

tot dubbel werk en levert tijdverlies op, en hier zit 

niemand in deze drukke tijden op te wachten.”

PROJECTENGINEERING
CASTELEIN
Mr. W.M. Oppedijk van Veenweg 8
9251GA Burgum
0511 431314
www.projectengineering.nl
info@projectengineering.nl
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De zorgappartementen beschikken over alle benodigde voorzieningen.
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Zorgappartementen • Dokkum

Projectontwikkelaar
Zwanenburg Projecten BV, 
Heerenveen

Architect
Adema Architecten, Dokkum

Constructeur
Projectengineering Castelein, 
Kootstertille

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Postma, Kootstertille

Sloopwerkzaamheden
Boverhoff Sloopwerken BV, Heerde

Betonvloeren
VBI, Huissen

De gangen zijn mooi ruim opgezet.
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Bouwprogramma
Bouwen 34 zorgappartementen aan 
de Hantumerweg. Talant wordt de 
gebruiker van de appartementen

Bouwperiode
Januari 2020 – april 2021

Bruto vloeroppervlakte
2.100 m2

‘Het zit in ons
DNA om netjes

te bouwen’
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Jabikshof • Goutum

‘Een bjusterbaarlik 
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Tekst: Jan Smit
Foto’s: Quadrant Architecten BNAIB

Jabikshof biedt onderdak aan 
96 mensen in zes woongroepen 
verspreid over twee gebouwen.

mooi project’
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In opdracht van de bouwadviseurs van Hevo realiseert hoofdaannemer 
Reitsma Bouw voor Noorderbreedte in Goutum momenteel Jabikshof, 
het nieuwe woonzorgcentrum dat in de plaats komt van het huidige 
woonzorgcentrum Nieuw Mellens. Jabikshof wordt zo gebouwd dat het de 
bewoners, van wie de meesten lijden aan een vorm van dementie, een echt 
thuis biedt. Aan de buitenkant, maar ook vanbinnen.

Een bovenaanzicht van het nieuwe woonzorgcentrum.

“Een bjusterbaarlik (ontzettend) mooi 
project.” Zo omschrijft André Visser, 
projectleider namens Reitsma Bouw, 
Jabikshof. Hij doelt daarmee in de eerste 
plaats op de architectuur. Jabikshof, dat in 
totaal 6.600 m² groot is en onderdak biedt 

Jabikshof • Goutum

aan 96 mensen in zes woongroepen 
verspreid over twee gebouwen, komt te 
liggen in de wijk Goutum Sûd. Het 
woonzorgcentrum is zo ontworpen dat de 
het aan de buitenkant net lijkt op een rij 
‘gewone’ woningen. Visser: “Door de 

verschillende steentypes en dakpannen en 
de verspringende dakvlakken en 
gevellijnen sluiten de gevels naadloos aan 
op die van de omliggende woningen. Het 
geheel doet een beetje denken aan een 
oude dorpskern.” Tussen de twee 
gebouwen komt een grote, afgesloten tuin.

Afbouw op maat
Binnen hebben de zes woongroepen 
allemaal een gemeenschappelijke 
woonkamer en keuken, een trap en een 
lift. Op de eerste en tweede etage krijgen 
de bewoners een eigen studio met een 
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Wijnjewoude
Tel: 0516 48 16 98

info@mhmetselbedrijf.nl
www.mhmetselbedrijf.nl

‘Een liefdevol werk om 
te doen’

Vijf verschillende soorten steen in zes kleuren (één 

steensoort wordt na het metselen gekeimd (geverfd)), 

staand metselwerk, trapgevels: voor de vaklieden van 

MH Metselbedrijf uit Drachten is het metselwerk aan 

het nieuwe woonzorgcentrum De Zuidlanden in 

Goutum geen business as usual. 

“We praten hier over in totaal 200.000 stenen. Dat 

klinkt misschien saai, maar dat is het allerminst,” 

vertelt Henk Olivier, directeur-eigenaar van MH 

Metselbedrijf. “Het is geen rechttoe rechtaan werk. De 

gebouwen hebben zes verschillende soorten gevels. 

Dat maakt het voor een metselaar een liefdevol werk 

om te doen; je hebt eer van je werk.”

Allround metselbedrijf
 Met zes ploegjes van twee metselaars en een paar 

opperlieden legt MH Metselwerk,  momenteel de 

laatste hand aan de buitenschil van het 

woonzorgcentrum. Eerder lijmden de medewerkers 

van het metselbedrijf ook de binnenmuren. Die zijn 

gemaakt van kalkzandsteen. MH Metselwerk is een 

allround metselbedrijf dat vooral actief is binnen een 

straal van ongeveer 100 kilometer rondom Drachten.

‘Het geheel doet een 
beetje denken aan 

een oude dorpskern’
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Jabikshof • Goutum

woon-slaapkamer en een badkamer. Ook 
de afbouw is op de doelgroep afgestemd. 
Het personeel kan intern eenvoudig van 
het ene naar het andere huis. Onder meer 
vanwege de hygiëne zijn de betegelde 
badkamers deels voorzien van 
epoxyvoegen. Verder krijgen de studio’s 
PVC-stroken en komt er voor de 
bescherming van de wanden in de centrale 
gangen tot een hoogte van 1,10 meter 
speciale PVC-muurbescherming.

Ingebouwde flexibiliteit
Speciaal is verder het relatief geringe 
aantal dragende muren en de toepassing 
van massieve kanaalplaatvloeren. “Op 
verzoek van de investeerder zijn de 
gebouwen zo gebouwd, dat ze, mocht het 
woonzorgcentrum er ooit uittrekken, vrij 
gemakkelijk zijn om te bouwen tot 
bijvoorbeeld reguliere appartementen.”

Een mooie kans
Ook voor Reitsma Bouw zelf is Jabikshof 
een mooi project, benadrukt Visser. “Mede 
door de crisis hebben we de afgelopen 
jaren wat minder aan de weg getimmerd. 
We zijn onderdeel van VolkerWessels 

Noord. Dat bestaat uit Reitsma Bouw, 
(Friesland), Rottinghuis Aannemingsbedrijf 
(Groningen) en Koenen Bouw (Drenthe). 
Om strategische redenen zijn veel 
nieuwbouwprojecten in Friesland de 

afgelopen jaren uitgevoerd door 
Rottinghuis. Nu willen we Reitsma Bouw 
binnen de provincie weer meer op de kaart 
zetten. Jabikshof biedt ons daartoe een 
mooie kans.”

De gebouwen zijn zo gebouwd dat ze ooit makkelijk om te 
bouwen zijn tot bijvoorbeeld reguliere appartementen.
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www.kumij.nl   |   +31 (0)50 853 20 00

PARTNER IN
KUNSTSTOF KOZIJNEN

Kunststof kozijnen met de uitstraling van 
houten kozijnen

Alle 324 raam- en deurkozijnen in de gevels van Jabikshof worden geproduceerd, geleverd en gemonteerd 

door Kumij Kunststof Kozijnen. Het gaat hierbij om kozijnen uit de serie K-Vision Cube. “Deze lijken het meest 

op klassieke houten kozijnen en komen in dit project goed tot hun recht”, vertelt Klaas Venema, projectleider 

namens Kumij.

De kozijnen zijn voorzien van colorbel panelen en doorvalstangen en aan de buitenzijde uitgevoerd met folie. 

Tevens is de beglazing hoofdzakelijk letselveilig. De deuren in de hoofdentrees zijn vleugeloverdekkend en 

voorzien van een motorslot; ze vallen na opening direct in het slot.

Projectenmarkt
 Voor Kumij, dat zich puur richt op de projectenmarkt, is een opdracht voor 324 kozijnen fors, maar niet 

uitzonderlijk. Wekelijks produceert het bedrijf ongeveer 1.200 kozijnen. Die levert de kozijnenproducent en 

-leverancier aan aannemers door het hele land. Ook Reitsma Bouw is een vaste afnemer, net als Rottinghuis en 

Koenen Bouw, de twee zusterbedrijven binnen VolkerWessels Noord.
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Eén aanspreekpunt 
voor de totale fijne 

afbouw

Twee wooncomplexen met zes woongroepen die 

plaats bieden aan 96 bewoners - 16 per huis - die 

allemaal een zorgstudio hebben met een eigen 

slaap- en badkamer: zowel wat betreft de ruwbouw als 

de afbouw is de bouw van het nieuwe 

woonzorgcentrum Jabikshof in de Goutumse wijk De 

Zuidlanden een flinke klus. Om dit zo soepel en goed 

mogelijk te laten verlopen, is hoofdaannemer Reitsma 

Bouw voor de fijne afbouw in zee gegaan met de 

Kuurman Noord, onderdeel van de Kuurman Groep. 

Samen met zusterbedrijf Kumbo Noord, dat is 

gespecialiseerd in projectinrichting, neemt dit

 landelijk opererende schilder- en afbouwbedrijf uit 

Hoogezand alle wanden en vloeren inclusief 

toebehoren voor zijn rekening. “Zo heeft de 

opdrachtgever één aanspreekpunt voor de totale fijne 

afbouw. Dat werkt prettig,” meent Arjan Wever, 

bedrijfsleider bij Kuurman Noord.

Kuurman Noord schildert alle houten onderdelen die 

niet fabrieksmatig zijn afgelakt, levert en plaatst de 

beglazing in de houten kozijnen en werkt alle 

wanden - in totaal 8.827 m² (!) - af met glasweefsel dat 

vervolgens wordt gesausd.

De projectstoffeerders van Kumbo Noord verzorgen de 

vloerafwerking, plinten en wandbescherming. De 

studio’s voorzien zij van PVC-stroken, die voor een 

goede hygiëne zonder vellingkant worden 

gefabriceerd. In de algemene gangen, bergingen en 

bijkeukens komt linoleum en de hoofdentrees krijgen 

schoonloopmatten. Verder krijgen de wanden in de 

centrale gangen tot een hoogte van 1,10 meter 

speciale PVC-muurbescherming.
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Opdrachtgever
Noorderbreedte BV, Leeuwarden

Bouwmanagement
HEVO Healthcare Propery Fund, 
‘s-Hertogenbosch

Architect
Quadrant Architecten, Zevenbergen

Hoofdaannemer
Reitsma Bouw, Drachten

E-Installateur
Lodema Elektrotechniek BV, 
Leeuwarden

Metselwerken
MH Metselwerken, Drachten

Afbouw
Kuurman Groep, Hoogezand

Kunststof kozijnen
Kumij Kunststof Kozijnen, Groningen

Bouwprogramma
Bouwen 96 zorgwoningen voor 
mensen met dementie bij de 
Overijsselseweg in de wijk 
Goutum-Súd, plan ‘Zuidlanden’.

Bouwperiode
Juli 2020 – december 2021

Bruto vloeroppervlakte
5.700 m2

Ook het interieur heeft alle aandacht gekregen.

Industriebouw • juni 2021 • 113

https://www.noorderbreedte.eu
https://www.hevo.nl/investment
https://qarch.nl
https://www.reitsmabouw.nl
https://www.lodema.nl
https://www.mhmetselbedrijf.nl
https://kuurman.nl
https://www.kumij.nl


Hof den Berg • Goes

Fraanje bouwt zesde
en laatste fase Hof den Berg
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Tekst: Alet Roesink
Foto’s: Aannemingsbedrijf FraanjeIB

De zesde fase omvat 
o.a. zes boven- en
onderwoningen.
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De interesse voor de zesde en 
laatste fase van het project Hof 
den Berg in Goes was groot. Alle 
twaalf woningen werden al tijdens 
het vergunningstraject verkocht. 
Projectontwikkelaar en bouwer 
Fraanje uit ’s Heer Arendskerke, die 
in 2014 de door de gemeente Goes 
uitgeschreven prijsvraag won inzake 
de herontwikkeling van het terrein 
van het vroegere Huize den Berg, 
ontwikkelt en bouwt alle zes fasen 
van Hof den Berg.

“Ruim 100 jaar geleden begonnen als klein 
bouwbedrijf, zijn we nu uitgegroeid tot 
Zeelands grootste bouwbedrijf”, vertelt Ko 
Zweedijk. “Daarnaast willen we ons steeds 
meer profileren als projectontwikkelaar.”

Hof den Berg • Goes

Duurzaamheid heeft de aandacht.
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‘Het betreffende terrein heeft van oudsheer een 
maatschappelijke functie, dat is nu ook het geval’

Het complete plan
“Het betreffende terrein heeft van 
oudsher een maatschappelijke functie en 
dat is nu ook weer grotendeels het geval. 
De bestemmingsplanprocedure voor het 
hele plan duurde twee jaar. In 2016 kon 
de eerste fase beginnen: sloopwerk van 
bestaande gebouwen en sanering van 
vervuilde grond op het terrein van 
voormalig Huize den Berg in Goes. Voor 
begeleid wonen van stichting Zuidwester 
begonnen we daarna met ontwikkelen en 
bouwen van 22 appartementen. Voor Het 
Gastenhuis zijn 21 kamers voor ouderen in 
bestaande panden, waarvan één een 
monumentenpand, verzorgd. Daarnaast 
zijn zeven bestaande woningen 
gerenoveerd en casco aan particulieren 
opgeleverd. Het Koetshuis aan de 
Nieuwstraat heeft een horecafunctie 

gekregen en is vorig jaar opgeleverd. De 
cliënten van Zeeuwse gronden exploiteren 
deze horeca onder begeleiding: ze zijn 
gehuisvest in de nieuwbouw van 24 kleine 
appartementen naast het Koetshuis.”

Zesde fase
“Het project ligt midden in de stad Goes, 
waardoor er weinig manoeuvreerruimte 
en bouwruimte is. De zesde fase betreft 
de ontwikkeling van twaalf woningen dicht 
bij een eeuwenoude kastanjeboom op het 
terrein. Het betreft zes boven- en 
onderwoningen en zes eengezins-
woningen op het binnenterrein, bestemd 
voor jongeren en kleine huishoudens. Een 
aantal is aan beleggers verkocht voor de 
verhuur, de rest is particulier verkocht. De 
betaalbaarheid van de woningen, die dicht 
bij het centrum en de haven liggen, maakt 

ze zeer gewild. Een eigen parkeerplaats en 
berging op het binnenterrein en de 
combinatie met de zorgvoorzieningen 
maken het nog unieker.”

Traditioneel en duurzaam
De architect van de zorgappartementen 
is Archikon. “De woningen zijn door onze 
interne ontwerpafdeling ontworpen en 
uitgetekend. Het zijn kleine eengezins-
woningen met binnenstedelijke 
kenmerken, ontworpen met natuurlijke 
materialen. Ze hebben onder meer een 
bakstenen voorgevel en keramische 
dakpannen. Ook de duurzaamheid kreeg 
de nodige aandacht. De nieuwe woningen 
zijn aangesloten op een warmtepomp en 
hebben PV-panelen, zodat de bewoners er 
nog jarenlang heerlijk kunnen verblijven.”

De betaalbaarheid van de woningen maakt ze zeer gewild.
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Hof den Berg • Goes

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

betonwerken bv

Funderingen  |  Vloeren  |  Montage  |  Maatwerk

www.kosterbetonwerken.nl

Een goede bodem voor 
een nieuw begin

Koster Betonwerken uit Zierikzee verzorgt een goede 

bodem voor de twaalf nieuwkomende gezinnen in het 

Goesse project Hof den Berg. 

Het bedrijf richt zich op beton in de breedste zin van 

het woord: van fundering van een complete woonwijk 

tot het leggen van breedplaatvloeren, van laaddocks 

tot in het werk gestorte wanden en van kelders tot 

liftputten. Directeur Daniël Koster vertelt dat het 

bedrijf al zeven jaar met veel plezier als 

onderaannemer van Fraanje werkt, voornamelijk voor 

woningbouwprojecten in Zeeland, Noord-Brabant en 

Zuid-Holland.

Fundering
“Eind mei 2021 zijn de heipalen geplaatst en startten 

wij met de fundering voor de twaalf woningen van de 

zesde fase. Daarna leggen we de vloeren en storten de 

wanden. Wij hebben wederom gekozen voor Tempex 

bekisting. We maken zelf de wapening en bekisting en 

storten zelf het beton. Volledige ontzorging van onze 

opdrachtgevers, daar is het ons om te doen.” 
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Het Gastenhuis is al in een eerdere fase afgerond.
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Hof den Berg • Goes

Het eindresultaat van de laatste fase.
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Minimale footprint 
De Jong Rutten uit Panningen levert en monteert voor 

Hof den Berg de kunststof ramen en deuren in 

K-vision Trend met renolitfolie voor een fraaie 

houtnerfuitstraling. Als onderdeel van Hanssen Group 

levert de onderneming kunststof kozijnen voor 

woning- en utiliteitsbouw, zowel renovatie-als 

nieuwbouwprojecten. 

“Men vraagt ons vroegtijdig aan tafel, zodat onze 

expertise en ervaring optimaal benut worden”, 

aldus Marcel van Montfort. “Uniek in Nederland is ons 

CO2-neutrale productieproces: onze bijdrage aan de 

CO2-reduceringsopgave in de bouw. Voor het gesloten 

systeem van inzameling van kunststof afval, 

reststukken en end-of-life kozijnen, ontvingen wij het 

Kiwa-covenant Circulair Ondernemen.”

Kwaliteit en innovatie
“Om te voldoen aan de Wet kwaliteitsborging voor 

het bouwen (WKB) moet de hele keten geborgd zijn. 

Daarom bieden wij naast KOMO-attestering van 

producten, ook gecertificeerde montage en beproefde 

bevestigingsmaterialen. Ons machinepark is verder 

verregaand geautomatiseerd en gedigitaliseerd voor 

tijdwinst en foutreductie. Vooruitstrevende BIM-

optimalisatie realiseren we met eigen programmeurs 

voor maatwerk en afstemming binnen interne 

processen.”
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Hof den Berg • Goes

      Prefab daken, dakkapellen, HSB-gevels 

en bergingen - dat is wat Topvorm maakt. 

Van ontwerp en tekening tot productie en 

(just-in-time) levering. Die productie vindt 

plaats in Terneuzen, onder KOMO-certi�caat 

zodat topkwaliteit gewaarborgd is. 

      Topvorm is een relatief jong bedrijf maar 

wel met tientallen jaren ervaring aan boord. 

Mede daardoor behoren wij tot tot de 

grootste leveranciers van prefab daken in 

Nederland. 

       Geen uitdaging is ons te groot. En die 

vinden wij ook in de ontwikkeling van meer 

duurzame, energiezuinige en luchtdichte 

producten. Ook daarin geeft Topvorm de 

toon aan.

      Met vragen en aanvragen bent u altijd 

van harte welkom. Ons team zal graag 

reageren, adviseren en calculeren.

Topvorm Prefab b.v.

Lange Reksestraat  17

4538 AZ  Terneuzen

T   0115-683270

F    0115-683277

W   w w w.topvormprefab.nl

E    info@topvormprefab.nl
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Topvor m Prefab.
Zeker heid tot  in  de detai ls .

Prefab daken, dakkapellen, 

HSB gevels en vloeren dat is 

wat Topvorm Prefab maakt. 

Ontwerpen, tekeningen, 

produceren en just-in-time 

leveren.

KOMO en STIP gecertificeerd. 

Kwaliteit gegarandeerd en 

al het hout voor de 100% 

afkomstig uit duurzaam 

bosbeheer. Professioneel 

met veel ervaring in de 

prefab daken industrie 

en op het gebied van de 

ontwikkeling van duurzame, 

energiezuinige en 

luchtdichte producten.

Topvorm Prefab b.v.

Lange Reksestraat 17

4538 AZ Terneuzen

T 0115-683270

W www.topvormprefab.nl

E info@topvormprefab.nl

Een minutieus knipmes
De twaalf nieuwe woningen uit de zesde fase krijgen 

een scharnierdak, een ingenieus systeem van Topvorm 

Prefab uit Terneuzen. Directeur-eigenaar Wim 

Timmerman vertelt dat het veertienjarige bedrijf circa 

2.250 woningen per jaar voorziet van prefab 

dakconstructies.

“Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen, tekenen, 

produceren en just-in-time leveren van prefab daken, 

dakkapellen en HSB wanden. We ontwerpen en 

leveren voornamelijk voor grootschalige en 

seriematige projecten, maar ook voor vrijstaande 

woningen en appartementen.”

BENG
“Energiezuinig bouwen is bij ons een speerpunt. Ging 

het voorheen met name om de EPC 

(energieprestatie coëfficiënt), vanaf 1 januari geldt 

de BENGnorm: Bijna Energie Neutraal Gebouwd. De 

buitenschil van de woning, onder meer het dak en de 

wanden, wordt nog beter geïsoleerd door het gebruik 

van zwaarder isolatiemateriaal.”

Prefab scharnierdaken
Voor het woningproject in Goes levert Topvorm Prefab 

prefab scharnierdaken inclusief ingebouwde 

dakramen. “Op de bouwplaats worden de 

gescharnierde elementen opengevouwen en op het 

dak geplaatst. In onze zagerij in Kapelle zagen we aan 

de hand van de door ons zelf gemaakte 

werktekeningen al het hout op maat. In Terneuzen 

worden deze gecodeerde houten onderdelen 

geassembleerd tot elementen. Met oog voor de juiste 

positionering sluit de dakconstructie naadloos aan op 

de onderconstructie.”
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Het interieur mag er ook zijn.
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Hof den Berg • Goes

Elektrotechniek

TechniCo Installatietechniek B.V.
Marquesweg 4 | 4462 HD Goes | T: 0113 362 050
info@technico-goes.nl | www.technico-goes.nl

Verlichting
Krachtinstallatie

Data en Telefonie
Domotica

Uw partner voor duurzame en comfortinstallaties

Inbraakbeveiliging
Camarasysteem

PV panelen
Laadpalen

Onderhoud en inspectie

Installatietechniek
Warmtepompen
Vloerverwarming
WTW / Ventilatie
Luchtbehandeling

Sanitair
Loodgieterswerk

Legionellapreventie
Airco’s / Koeltechniek
Service & Onderhoud

Maximaal comfort
TechniCo Installatietechniek B.V. uit Goes, onderdeel van Delmeco, verzorgt de elektrotechnische en 

werktuigbouwkundige installaties van twaalf woningen in Hof den Berg. “Er wordt zoveel mogelijk rekening 

gehouden met duurzaamheid”, aldus Richard Krijnsen. “Zo worden luchtwarmtepompen toegepast, deels in 

combinatie met ventilatie, en ook vloerverwarming en PV-panelen.”

“Duurzame en comfortinstallaties zijn onze specialisatie. Wij werken graag als partner, bijvoorbeeld in 

bouwteamverband, en houden van een persoonlijke aanpak. Onze kracht zit ‘m erin om vanuit het perspectief van 

de eindklant op de juiste wijze te kunnen adviseren en deze te ontzorgen met behulp van technische 

mogelijkheden en oplossingen. Het is jammer als wensen onuitgesproken blijven. Daarom bespreken wij graag in 

een vroegtijdig stadium ideeën en mogelijkheden om de klant te kunnen informeren en maximaal comfort te 

kunnen bieden, afgestemd op het budget.” 

E en W in één hand 
“Wij doen zowel de elektrotechniek alsook de installatietechniek. Dat betekent synergie en afstemming. Onze 

installaties vullen elkaar aan en versterken elkaar. Wij engineeren zelf en denken mee binnen het budget. Binnen 

Delmeco beschikken we over een eigen Raadgevend Ingenieursbureau. Binnenkort starten onze werkzaamheden 

in Goes en dragen wij ons steentje bij aan maximaal wooncomfort in deze mooie wijk.”
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Opdrachtgever
Gemeente Goes

Hoofdaannemer
Fraanje, ‘s Heer Arendskerke

Architect zorgwoningen
Archikon, Goes

Architect overige woningen
Fraanje, ‘s Heer Arendskerke

Technische installaties
Technico Installatietechniek, Goes

Kunststof deuren en kozijnen
De Jong Rutten, Panningen

Betonwerken
Koster Betonwerken, Zierikzee

Prefab dakconstructie
Topvorm Prefab, Terneuzen

Dak- en gevelbekleding
Fraanje, ‘s Heer Arendskerke

Grondwerken
Aannemingsbedrijf Baas BV, 
Middelburg

Bouwperiode zesde fase
Mei 2021 - februari 2022

‘Door de locatie is er weinig 
manoeuvreer- en bouwruimte’

Een foto in vogelvlucht van het complete plangebied.
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Zorghuisvesting Hethuis • Leidschendam

De entree heeft een extra accent 
gekregen in de vormgeving.
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Tekst: Henk Wind
Foto’s: Van den Nieuwendijk Bouw BVIB

Ouders als initiatiefnemers 
voor woonzorgcomplex 

Hethuis 
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Zorghuisvesting Hethuis • Leidschendam

Kenmerkend zijn o.a. de puien met veel glas 
en Franse balkons in de gemetselde gevels.
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Hethuis in Leidschendam is een woonzorgcomplex met 
huisvesting voor achttien jongeren met een beperking. 
Het initiatief daarvoor is afkomstig van een groep 
ouders van kinderen met een beperking. De ouders 
waren via de Stichting Hethuis ook betrokken bij de 
bouw. Voor Van den Nieuwendijk Bouw BV maakte die 
betrokkenheid het tot een speciaal project.

Aan de realisatie ging een lange weg vooraf. De groep ouders 
zocht passende, kleinschalige huisvesting voor hun jongvolwassen 
kinderen, die allen een of meerdere beperkingen hebben. De aard 
en ernst van die beperkingen verschillen van elkaar en dat geeft de 
bewonersgroep een heterogene samenstelling. De bewoners zijn 
allen afhankelijk van de zorg en ondersteuning van anderen. Van 
den Nieuwendijk Bouw BV uit Stellendam raakte al in 2017 
betrokken bij dit project, vertelt projectleider Jan Willem Visser. 
“Dat contact werd gelegd via Paulus de Jager van Studio 
Architecture uit Middelharnis, die de groep ouders hielp bij de 
ontwikkeling van hun plannen. Later stapte corporatie WoonInvest 
in als opdrachtgever.”

Extra accent
Het complex is gebouwd binnen een strak budget, maar niettemin 
is er veel aandacht besteed aan de architectuur en het 
materiaalgebruik. Zo heeft de entree een extra accent gekregen 

Jongvolwassenen met een of meerdere 
beperkingen vinden hier een thuis.

WWW.VDNBOUW.NL

WONINGBOUW - UTILITEITSBOUW
RECREATIEBOUW - RENOVATIE

Van Den Nieuwendijk Bouw B.V.
Hinder 1 - 3251 NK Stellendam

Tel. 0187-491739

in de vormgeving en is de kapvorm beeldbepalend gewor-
den. Puien met veel glas en Franse balkons in de gemetselde 
gevels completeren het beeld. Vanaf het begin was ook 
installateur DWTgroep uit Sint Philipsland bij de planontwik-
keling betrokken. Samen zorgden zij voor een efficiënt en 
duurzaam ontwerp. Het gebouw is full-electric en is voorzien 
van twee warmtepompen, voor zowel verwarming als warm 
tapwater. Op het dak zijn 85 zonnepanelen geplaatst. De 
opbrengst hiervan is gemiddeld 23.000 kWh per jaar. Het 
complex is uitgevoerd in traditionele stapelbouw, met prefab 
betonnen fundering, een geïsoleerde kanaalplaatvloer voor 
de begane grond, kalkzandsteenlijmwerk en breedplaat-
vloeren voor de verdieping. De prefab kap wordt gedragen 
door een staalconstructie.

Hoge luchtdichting
De isolatiewaardes zijn op Bouwbesluitniveau. “Dat is al een 
hoog niveau. Meer isoleren kost meer geld en levert relatief 
weinig op”, aldus Visser. Wat wel wat oplevert is een hoge 
luchtdichtheid. Daar heeft het bedrijf dan ook veel aandacht 
aan besteed. “Dat gaat om allerlei onderdelen, zoals de kim, 
de kanaalplaatvloeren, de aansluiting van dak op gevel en de 
kozijnen.” Dat is niet nieuw voor Van de Nieuwendijk, maar 
niet altijd worden de resultaten gemeten met een 
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Hethuis strak in de 
verf

Hethuis is tot in detail op hoog niveau afgewerkt. 

Schults Nederland uit Zierikzee droeg daar aan bij met 

het schilderwerk van diverse onderdelen. Het bedrijf 

schilderde onder meer de dagkanten van de 

gevelkozijnen en de aftimmeringen rond de trapgaten 

en bracht vernis aan op de kozijnen van de 

woningentrees.

Een belangrijk onderdeel was ook het nalopen van de 

buitenkozijnen op beschadigingen en het repareren 

daarvan. De kozijnen werden geleverd volgens het 

zogenaamde Concept 3, wat steeds vaker voorkomt, zo 

vertelt projectleider Danny Ajodhia. Dat betekent dat 

ze volledig geschilderd en beglaasd aankomen op de 

bouw. Voor oplevering moeten ze dan nog wel 

gecontroleerd en waar nodig gerepareerd worden.

Schults Projecten is een schilder- en 

vastgoedonderhoudsbedrijf dat zich bezig houdt met 

behangen, schilderen en spuiten in zowel nieuwbouw 

als renovatie. Het familiebedrijf viert dit jaar het 

75-jarig bestaan. Inmiddels wordt het bedrijf geleid 

door de kleinzoon van de oprichter, die destijds een 

bestaande schilderszaak in Zierikzee overnam.

Beschermen en behouden van vastgoed

www.schultsnederland.nl

MEER DAN 70 JAAR ERVARING TELT!

• Schilderwerk
• Wandafwerking
• Glaswerk

• Spuittechnieken
• Keukenmontage
• Maatwerk

Het dienstenpakket van Schults Nederland

Zierikzee • Rotterdam • Zevenbergen

Zorghuisvesting Hethuis • Leidschendam
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www.mastermate.nl
0187 – 72 80 23
Volg ons ook op:

SAMEN
VOOR UW
MAXIMALE
RESULTAAT.

Deuren inmeten,
leveren en afhangen. 
Inclusief het hang- en 
sluitwerk en beslag.
Mastermate regelt het.

blowerdoortest. Dat werd in dit geval wel gedaan. “Die zagen 
we met vertrouwen tegemoet. Het is dan echter toch even 
spannend, maar we bleken ruimschoots te voldoen aan de 
gestelde waarde.” De Qv10 waarde was gesteld op 0,42 dm3/s/
m2 en werd gemeten op slechts 0,33 dm3/s/.

Lage energiekosten
Hethuis heeft door al deze maatregelen een hoge energie-
score, wat zich zal vertalen in lage energiekosten in de 
exploitatie. De EPC was berekend op 0,34, maar zal door de 
hoge luchtdichtheid feitelijk nog iets beter zijn. De bouw 
verliep voorspoedig, waardoor het complex zelfs enkele weken 
eerder werd opgeleverd dan gepland.

‘Er is veel aandacht 
besteed aan 

architectuur en 
materiaalgebruik’
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Opdrachtgever
WoonInvest, Voorburg

Architect
Studio Architecture, Middelharnis

Hoofdaannemer
Van den Nieuwendijk Bouw BV, 
Stellendam

Hang- en sluitwerk
Mastermate, Stellendam

Installateur
DWT Groep, Sint Phillipsland

Schilderwerk
Schults Nederland, Zierikzee

De keuken is voorzien van alle gemakken.

Zorghuisvesting Hethuis • Leidschendam
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Bouwprogramma
Woonzorgcomplex met huisvesting 
voor 18 jongeren met een beperking

‘Het pand heeft een hoge energiescore, wat 
zich zal vertalen in lage energiekosten’
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Zwembad De Blaricummermeent • Blaricum

Bouwers zijn trots bij oplevering 
zwembad De Blaricummermeent 
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Tekst: Rien Tholenaar
Foto’s: Van Baaren Aanners BVIB

Het zwembad is 
praktisch, veilig, optimaal 
toegankelijk voor alle 
doelgroepen én mooi.
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Op het dak liggen circa 200 PV-panelen, waarvan 
ongeveer 50 PVT die het zwemwater verwarmen.

Zwembad De Blaricummermeent • Blaricum
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Van Baaren Aannemers BV uit Schoonhoven is gespecialiseerd in realisatie, renovatie en onderhoud van 
woningen, appartementen, utiliteitsbouw en publieke ruimten, zoals sporthallen en zwembaden. Bij de bouw van 
het nieuwe zwembad De Blaricummermeent in Blaricum trad het bouwbedrijf op als hoofdaannemer.

In de moderne nieuwbouwwijk 
Blaricummermeent is de afgelopen 
maanden onder auspiciën van Van Baaren 
Aannemers keihard gewerkt aan de 
realisatie van een fonkelnieuw 
instructiebad. Het nieuwe zwembad is een 
uitbreiding van de reeds bestaande locaties 
die R&A Sports & Swimming exploiteert 
voor het geven van zwemlessen aan 
diverse doelgroepen. “Om het zwembad 

De buitenschil is opgebouwd uit diverse 
paneel- en profielsoorten, en steenstrips.

praktisch, veilig en optimaal toegankelijk 
te maken voor alle doelgroepen is daar 
bij het ontwerp en de realisatie uiteraard 
terdege rekening mee gehouden”, vertelt 
projectleider Gerco Vonk. Het instructiebad 
is kleinschalig van opzet en het oogt door 
de toegepaste materialen en kleurstelling 
natuurlijk, warm en vriendelijk. “Precies dé 
omgeving die voor het geven van zwem-
lessen prettig en veilig voelt.” 

Creëren van comfort en veiligheid
De houten spanten en in RAL 1001 
gepoedercoate staalconstructie dragen bij 
aan die warme en natuurlijke uitstraling en 
dat geldt ook voor de met steenstrips 
bezette buitengevel. De sfeer en entourage 
in en om het instructiebad van 8 meter 
breed en 20 meter lang voelt daardoor 
vertrouwd en veilig aan. Precies de 
ambiance die voor met name jonge 
kinderen die moeten leren zwemmen 
zo belangrijk is. “Natuurlijk voldoet het 
nieuwe zwembad ook qua installatie-
techniek en bouwkundige afwerking aan 
alle hoge eisen die aan dit soort 
sportvoorzieningen worden gesteld. 
Hiervoor zijn installatiebureau Hoffman 
DME en LOTEC zwembadtechniek als 
gespecialiseerde partijen ingehuurd.”

Tweeledig gebruik zonne-energie
Naast een uitgekiende materiaalkeuze en 
hoge standaard aan installatietechniek 
voor zowel het zwembad als de sanitaire 
voorzieningen, is er voor het nieuwe 
instructiebad ook op het vlak van 
duurzaamheid hoog ingezet. Op het dak 
liggen circa 200 PV-panelen, waarvan 
ongeveer 50 PVT. “Dat zijn speciale 
zonnepanelen die niet alleen stroom 
opwekken, maar ook het zwemwater 
verwarmen. De zonne-energie wordt 
hierdoor dus tweeledig gebruikt. Een 
warmte terugwininstallatie (WTW) met 
een geheel mechanische ventilatie zorgt 
onder alle omstandigheden voor een 
aangename temperatuur en goede 
luchtkwaliteit binnenin het gebouw. Ook 
dat is bij zo’n overdekt chloorzwembad 
natuurlijk essentieel. Comfort en 
veiligheid, daar draait het bij dit soort 
projecten vooral om. Dat het daarbij ook 
nog een mooi en duurzaam gebouw is 
maakt het plaatje compleet.”
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‘Ook qua installatietechniek en bouwkundige 
afwerking voldoet het zwembad aan hoge eisen’

Er wordt een omgeving gecreeert die voor het 
geven van zwemlessen prettig en veilig voelt.

Zwembad De Blaricummermeent • Blaricum
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‘Ons werk is niet 
zichtbaar maar niet 
minder belangrijk’

Veel van wat de medewerkers van Civiel- en 

Cultuurtechnische Werken (CCW) De Gier BV uit Lopik 

doen verdwijnt onder de grond. Ook bij de realisatie 

van het nieuwe zwembad De Blaricummermeent in 

Blaricum is dat het geval. “Maar dat wil zeker niet 

zeggen dat ons werk daarom minder belangrijk is”, 

zegt projectleider Ben van Woudenberg. 

Het moderne zwembad is deze zomer klaar voor 

gebruik. De medewerkers van CCW De Gier leggen 

momenteel de laatste hand aan het straatwerk 

rondom het gebouw. “Het meeste van ons werk zat aan 

het begin van dit project”, vertelt Van 

Woudenberg. Zijn collega’s verzorgden al het 

grondwerk bij het ontgraven en aanvullen van de 

fundering. Tevens zorgde het bedrijf uit Lopik er via 

bemaling voor dat de bouwers bij het leggen van het 

fundament geen last van het grondwater 

ondervonden.

Jarenlange ervaring
“Naast het uitvoerende werk hebben wij ook de 

keerwanden en trappen bij de entree van het 

zwembad ontworpen. Het was voor ons dan misschien 

niet de meest omvangrijke en gecompliceerde klus, 

maar onze jarenlange ervaring en expertise kwamen 

ook in dit geval weer prima van pas”, aldus de 

projectleider. 

Postadres: Lopikerweg oost 98A, 3411 LV  Lopik   
Bezoekadres: Krekenburg 37, 3417 MH  Montfoort   

T 0348 79 2002 │ E info@ccwdegierbv.nl │ www.ccwdegierbv.nl 
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PUURBETON
Kantoor/showroom - Goudstraat 11b

2872 ZS Schoonhoven - Tel. 06 21 54 68 93
info@puurbeton.nl - www.puurbeton.nl

Puurbeton voorziet 
entree zwembad van 

slijtvaste vloer

Bij Puurbeton uit Schoonhoven weten ze van beton 

de mooiste en meest duurzame producten te maken. 

Deze worden onder meer toegepast in woningen, 

bakkerijen, slagerijen, koel- en vrieshuizen en voor 

terrassen. Voor het zwembad De Blaricummermeent 

in Blaricum verzorgde het bedrijf van eigenaar Paul 

Renes een monolitische betonvloer voor de entreehal. 

“Dit soort vloeren zijn bij uitstek geschikt voor 

ruimten waar hygiëne belangrijk is. Wij hebben de 90 

m2 vloeroppervlakte bij de entree van het zwembad in 

vijf stappen geslepen (gediamant).”

Slijtvast en hygiënisch
“Hierdoor is de vloer optimaal gepolijst, slijtvast en 

heel eenvoudig met onderhoudszeep schoon te 

maken. Prijstechnisch zijn deze vloeren interessant 

om in de constructieve betonvloer de afwerking gelijk 

mee te nemen. Je hebt dan een vloer die jarenlang 

meegaat en heel eenvoudig schoon te houden is”, 

vertelt Renes. 

Het instructiebad is kleinschalig van opzet.

Zwembad De Blaricummermeent • Blaricum
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Handelsweg 9 | 3411 NZ Lopik | 0348-552704

Groots in dak-en gevelbeplating

Zorgvuldig 
samengestelde 

buitenschil geeft 
zwembad allure

De vakspecialisten van Metal Bouwkonsort hebben 

zich bij de dak- en gevelafwerking van zwembad 

De Blaricummermeent uit kunnen leven. Het bedrijf 

uit Lopik leverde en monteerde een diversiteit aan 

speciale aquasafe geprepareerde platen, panelen en 

profielen die bijdragen aan een duurzame en 

esthetische uitstraling van het zwembad.

Projectleider Raymond Snel kijkt tevreden terug op de 

samenwerking met hoofdaannemer 

Aannemingsbedrijf Van Baaren. “Wij leveren met ons 

bedrijf slechts een bijdrage aan het grote geheel, maar 

in dit specifieke geval moesten we wel met een aantal 

zaken rekening houden. Naast de afwerking van de 

binnenzijde van de dakplaten en gevelpanelen met 

aquasafe coating was dat ook de complete opbouw 

van de buitenschil. Die schil is door ons opgebouwd 

uit diverse paneel- en profielsoorten. De aannemer 

werkt de buitengevels af met steenstrips. Het geeft 

het moderne zwembad de allure die het verdient.” 
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BOUWMATERIALEN   DOEN WE.
WAT JE OOK ZOEKT IN HOUT EN 

Beste service

Juiste voorraad Vakkundig advies

Flexibele logistiek

Met 73 
vestigingen 

altijd in de 
buurt.

BMN | Emmen | Pieter de Keyserstraat 10 | 7825 VE Emmen
BMN | Coevorden | Einsteinweg 5 | 7741 KP Coevorden

De Smaragd 21 • 2872 ZT Schoonhoven
Bel: 0348 55 20 66 • Mail: info@vanbaaren-aannemers.nl

Internet: www.vanbaaren-aannemers.nl

Van Baaren Aannemers… 
dat werkt!

Van Baaren Aannemers is algemeen gespecialiseerd
 in de bouw van gebouwen, zowel nieuwbouw als 

renovatie. Onze klanten komen zowel uit de openbare als 
uit de private sector. Het creëren van duurzame en 

kwalitatieve projecten is één van de kernspecialiteiten 
van Van Baaren Aannemers.

De nieuwe kleedkamers.

Zwembad De Blaricummermeent • Blaricum

Industriebouw • juni 2021 • 142



Opdrachtgever
R&A Sports & Swimming, Blaricum

Architect
Slangen+koenis architecten, IJsselstein

Adviseur elektrotechniek
BBP, Amersfoort

Hoofdaannemer
Van Baaren Aannemers BV, Schoonhoven

Installateur
HoffmanDME, Bergambacht

Installateur
LOTEC zwembadtechniek, Eindhoven

Straatwerk
Civiel-en Cultuurtechnisch Werken (CCW) De Gier 
BV, Lopik

Dak- en gevelafwerking
Metal Bouwkonsort, Lopik

Bouwmaterialen
BMN Bouwmaterialen, Emmen & Coevorden

Tegelwerken
Van Geffen Tegels & Natuursteen BV, Erp

Entree vloer
Puurbeton, Schoonhoven

Bouwprogramma
Nieuw zwembad De Blaricummermeent in Blaricum

T E G E L W E R K E N

Van Geffen Tegelwerken | Hoogven 13 | 5469 EM Erp | 
Tel: +31(0)413 216217 | info@vangeffentegels.nl | www.vangeffentegels.nl

Uw specialist in tegelwerken & 
natuursteen maatwerkoplossingen

Ook het sanitair voldoet aan alle eisen.
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Rental Pumps • Dordrecht
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Tekst: Astrid Berkhout
Foto’s: Kiona in ‘t VeldIB

Hercuton realiseert 

Rental Pumps kan in de 
nieuwbouw in Dordrecht 
weer verder groeien.

nieuwbouw Rental Pumps
in Dordrecht 
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Hercuton is momenteel druk bezig met de bouw van een nieuw pand 
voor Rental Pumps. De onderneming, die zich bezighoudt met de verhuur 
van pompen in alle soorten en maten, is nu nog gevestigd in Papendrecht 
maar groeit hier uit z’n jasje. Naar verwachting wordt de nieuwbouw begin 
oktober turn-key en dus startklaar opgeleverd.

“Rental Pumps had al een Programma 
van Eisen opgesteld”, vertelt Ron Drijver, 
commercieel manager bij Hercuton. “Ze 
hadden een globaal beeld van hoe het er 
uit moest komen te zien, naar voorbeeld 

Rental Pumps • Dordrecht

‘Op de begane grond komt een bedrijfsruimte met o.a.

een open werkplaats voor specialistische werkzaamheden’

van een reeds bestaande vestiging in 
België. We zijn samen met hen aan tafel 
gaan zitten om dit, met hulp van onze 
in-house architect, verder uit te werken in 
een gedetailleerd ontwerp.” 

Een valse start
In januari jl. is begonnen met het 
grondwerk. Tijdens het heien stuitten ze 
onverwacht op problemen. “Er bleken al 
heel veel palen, afkomstig van het pand 
dat er voorheen stond, op niet voorziene 
plekken in de grond te zitten. 
Waarschijnlijk klopte de tekening die wij 
hadden niet met wat er daadwerkelijk is 
gebouwd. Maar liefst achttien heipalen zijn 
toen kapot geslagen. Uiteindelijk hebben 
we een geheel nieuwe fundering moeten 

Met name in de loftachtige kantoorruimte op 
de eerste verdieping speelt hout een hoofdrol.
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aanbrengen over de bestaande fundering. 
Qua engineering een behoorlijke uitdaging. 
Mede dankzij de inzet van onze 
buitendienst heeft dit geen vertraging 
opgeleverd. Sterker nog, we lopen 
momenteel zelfs voor op de planning.” 

Hybride constructie
Het nieuwe bedrijfsgebouw heeft een 
hybride constructie: een combinatie van 
beton, staal en hout. “Dit soort panden 
bouwen we steeds vaker. Wij nemen het 
beton voor onze rekening, Remco 
Ruimtebouw en Woody Building Concepts 
- net als wij onderdeel van het Cluster 
Bedrijfshuisvesting van Janssen de Jong 

Groep - zijn verantwoordelijk voor de 
respectievelijk stalen en houten delen.” 
Met name in de loftachtige kantoorruimte 
op de eerste verdieping speelt hout een 
hoofdrol. “Rental Pumps wilde een mooi 
kantoor, anders dan anders. Door o.a. 
houten spanten en een houten loopbrug 
wordt het echt iets bijzonders. Het 
industriële karakter wordt nog eens 
versterkt door de installaties die in het 
zicht blijven. Door het vele glas is er 
bovendien volop natuurlijke lichtinval. 
Groene wanden, passend bij de prettige, 
gezonde werkplek die Rental Pumps 
nastreeft, maken het helemaal af.”

Indrukwekkende kranen
Op de begane grond komt een 
bedrijfsruimte met o.a. een grote open 
werkplaats en drie aparte ruimtes voor 
specialistische werkzaamheden. “In de 
werkplaats worden kolommenkranen 
gemonteerd die grote gewichten 
aankunnen. Er is het nodige rekenwerk 
aan te pas gekomen om de constructie 
hierop aan te passen.” Om het pand ook na 
oplevering in topconditie te houden, heeft 
Rental Pumps een onderhouds-
contract afgesloten met ServicebouwPlus, 
een zusterbedrijf van Hercuton.

Tijdens het heien stuitte men onverwacht op palen op niet voorziene plekken.
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Rental Pumps • Dordrecht

 

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   

Het nieuwe bedrijfsgebouw is een goed voorbeeld van een 
hybride constructie: een combinatie van beton, staal en hout.
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www.vangemertbv.nl

Klimaat

Sanitair

Verwarming

Elektra

Service & Onderhoud

‘Zorgvuldig verwarmen, 

koelen en ventileren wordt 

steeds belangrijker’

Van Gemert Installatiegroep verzorgt alle E- en W-

installaties voor de nieuwbouw van Rental Pumps. Als 

een van de vaste bouwteampartners van Hercuton 

hebben zij al in het voortraject meegedacht over de 

uitwerking van het schetsontwerp naar een definitief 

ontwerp. “Allemaal in 3D BIM, zodat tijdens de 

uitvoering de bouwkundige en installatietechnische 

werkzaamheden naadloos op elkaar kunnen 

worden afgestemd”, vertelt commercieel directeur 

Waldi Weerepas. “Zeker omdat de installaties in dit 

geval in het zicht liggen, is visualisatie vooraf nog 

belangrijker.”

Voor verwarming en koeling van het pand wordt een 

duurzame lucht/water warmtepomp geplaatst op het 

dak. “Verder worden zowel de kantoren als de 

bedrijfshal voorzien van laagtemperatuur verwarming. 

Aanvullend is in de kantoren gekozen voor een 

ventilatiesysteem in combinatie met 

warmteterugwinning. Tevens kan de binnenkomende 

ventilatielucht verwarmd c.q. gekoeld worden. Deze 

installaties zorgen samen voor een optimale 

luchtkwaliteit en comfort voor alle medewerkers.” 

Waar ligt de grootste uitdaging in het project? “In 

het goed luisteren naar de wensen en eisen van de 

opdrachtgever, die kent zijn bedrijfsprocessen immers 

als geen ander. De installaties moeten daar perfect op 

aansluiten.”

Totaalconcept
Van Gemert Installatiegroep, opgericht in 1966, is in 

de loop der tijd uitgegroeid tot een bloeiend fami-

liebedrijf. In maart 2021 is het overgenomen door 

De Groot Installatiegroep uit Emmen, een landelijk 

opererend installatiebedrijf gericht op de industrie 

en utiliteitsbouw. “Onze grote kracht is en blijft het 

totaalconcept dat we bieden.”
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Opdrachtgever
Rental Pumps, Papendrecht

Ontwerp
Hercuton, Nieuwkuijk

Hoofdaannemer
Hercuton, Nieuwkuijk

Prefab beton
Preco BV, Apeldoorn

Installateur
Van Gemert Installatiegroep, 
Overloon

Wandpanelen
Cladding Point BV, Elst

Betonvloeren
Hiber, Sint-Oedenrode

Transportdeuren
Novoferm, Roermond

Aluminium kozijnen
Wijnveen aluminiumbouw BV, 
Wageningen

Het ontwerp is geïnspireerd door een reeds 
bestaande vestiging van Rental Pumps in België.

Rental Pumps • Dordrecht
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Fundering
Plomp Funderingstechnieken BV, 
Papekop

Bouwprogramma
Bedrijfsverzamelgebouw

Bouwperiode
Januari 2021 – oktober 2021

Bruto vloeroppervlakte
2.173 m² (483 m² kantoren en 1.690 
m² bedrijfsruimte)

‘Door het vele 
glas is er 

volop lichtinval’
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Pagter Innovations • Oud-Gastel

Begin juni wordt het nieuwe 
bedrijfspand van Pagter 
Innovations opgeleverd.
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Tekst: Jan Smit
Foto’s: Marqant BouwmeestersIB

State-of-the-art pand als 
‘ideaal visitekaartje’ 
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Een strakke loods met een kantoorgedeelte dat oogt als een moderne villa: het nieuwe bedrijfspand van Pagter 
Innovations, een onderneming die innovatieve en duurzame verpakkingssystemen ontwikkelt voor snijbloemen, 
is een echte eyecatcher. Dat geldt niet alleen voor de buitenkant, ook het interieur mag er zijn. Al was het maar 
vanwege de ‘zwevende systeemplafonds’.

“Een superleuke klus,” zo omschrijft 
Patrick Leenders, projectleider bij Marqant 
Bouwmeesters, de hoofdaannemer, dit in 
totaal ruim 3.800 m² omvattende project, 
dat is ontworpen door StanAarts 
Architecten en is gelegen op 
bedrijventerrein Borchwerf II in Oud Gastel. 
Die kwalificatie geldt wat hem betreft in de 
eerste plaats het exterieur van het 770 m² 
grote, twee verdiepingen tellende 
kantoorgedeelte. De uit zonwerende 
beglazing, clickwood en thermische 
verzinkte overstekken in diverse 
grijskleurige tinten opgetrokken gevels 
ogen niet alleen zeer fraai, ze zorgen ook 
voor een optimale lichtinval. 

‘De systeemplafonds hebben de vorm

van een eiland en lijken te zweven’

Opvallende systeemplafonds
Over het door interieurarchitect Jeroen van 
Dijk ontworpen ‘inwendige’ is Leenders 
minstens net zo enthousiast. Hij doelt 
daarmee onder meer op de opvallende 
systeemplafonds. Die lopen, anders dan 
gebruikelijk, niet door tot aan de wanden, 
waardoor ze de vorm hebben van een 
eiland en lijken te zweven. Lamellen van 
vilt geven deze eilanden in de gangen een 
bijzonder uiterlijk. Deze lamellen zorgen 
bovendien voor een aangename akoestiek.

Moderne uitstraling
Wie langs de randen van de zwevende 
plafonds kijkt, kan de onderkant van de 

verdiepingsvloer of het dak zien. Dat 
draagt bij aan een eigentijdse, 
industriële uitstraling. Uitdaging daarbij 
volgens Leenders: ervoor zorgen dat er 
tijdens de ruwbouwfase zeer secuur wordt 
gewerkt en de installaties en leidingen niet 
al te zeer in het zicht komen. Geen 
eenvoudige opdracht, vult hij aan. “Het 
kantoor heeft veel glas. Buitenzonwering 
was vanuit esthetische motieven minder 
gewenst. Dus is er gekozen voor een 
hoogwaardig klimaat- en ventilatie-
systeem. Dat vergde de nodige installaties 
en leidingen.” Maar door regelmatig met 
alle werktuigbouwkundige en elektro-
technische installateurs om tafel te gaan 

Pagter Innovations • Oud-Gastel

De gevels van de kantoren zijn opgetrokken uit zonwerende beglazing, 
clickwood en thermische verzinkte overstekken in diverse grijskleurige tinten.
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zitten en telkens goed te overleggen met 
de klant lijkt die puzzel gelegd.

Meer naamsbekendheid
Begin juni zal Marqant het bedrijfspand 
opleveren. Voor het in 2018 begonnen 
bouwbedrijf een mooi visitekaartje, meent 
Leenders. “Wanneer je, zoals wij, met een 
groep ervaren mensen een nieuw 
bouwbedrijf begint, is het lastig om 
naamsbekendheid te krijgen. Wij doen dat 
onder meer door ons te specialiseren in de 
wat meer extravagante projecten. Dan is 
dit een ideaal referentieproject.” 

Marqant Bouwmeesters bouwt vooral 
woningen en utiliteitswerken. Daarnaast 
verricht de in Bosschenhoofd gevestigde 
aannemer ook renovaties en 
onderhoudswerkzaamheden en is het 
tevens als ontwikkelaar actief.

Het gebouw oogt als 
een moderne villa.
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De steden van vandaag, de maatschappij van morgen. Grote dromen met nog 
grotere bouwplannen. Daarvoor heb je een solide partner nodig. Een partner die 
de uitdaging aangaat, hoe uitdagend de vraag ook is. Iemand met de inventiviteit 
van een jong bedrijf en de daadkracht en kennis van gevestigde partij. MarQant 
gaat de uitdaging aan. Kijk op www.marqantbouw.nl of bel 076 - 700 29 19

marqant
maakt het 
waar.

MARQANT MAAKT HET

WAAR.

Opvallend is het 770 m² grote, twee 
verdiepingen tellende kantoorgedeelte.

Pagter Innovations • Oud-Gastel
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Duurzame klimaatinstallaties

Bredasebaan 8 | 4744 RZ Bosschenhoofd

MI Project is een gespecialiseerd bedrijf in 
W-installaties. Naast het advies geven, het 
ontwerpen en engineeren van de 
installaties evenals het gedetailleerd 
uittekenen, wordt het gehele proces 
uitgevoerd, gemanaged, gecontroleerd en 
begeleid.

Disciplines
Hemelwaterafvoer
Riolering
Water installaties
Gas installaties
Sanitaire installaties
Verwarming installaties Warmte-en koudopslag (WKO)

Koel installaties
Airconditioning
Luchtbehandeling installaties
Regeltechnische installaties
Warmtepomptechniek

Coronaproof 
klimaatsysteem

Een klimaatinstallatie die per ruimte regelbaar is, 

werkt met zoveel mogelijk buitenlucht, weinig 

onderhoud vergt en buitenzonwering overbodig 

maakt. Met die wensen op zak arrangeerde 

installateur M.I. Project voor Pagter Innovations het 

meest ideale warmte-, koude- en ventilatiesysteem.

Basis van deze klimaatinstallatie vormt een 

warmtepomp die is aangesloten op een warmte- en 

koudeopslag (WKO). Vanuit deze opstelling wordt een 

luchtbehandelingskast gevoed met koud en warm 

water voor de koeling of verwarming van lucht. Die 

lucht wordt vervolgens door het gebouw 

gedistribueerd middels een Inductie Variabel Air 

Volume systeem ( I-VAV ).

100 procent buitenlucht
“Pagter Innovations wilde graag een klimaatinstallatie 

met een hoog comfort en een goede ventilatie,” licht 

Marc Mommersteeg, directeur en eigenaar van M.I. 

Project, toe. “Omdat het I-VAV systeem, anders dan veel 

andere ventilatiesystemen die lucht recyclen, ook nog 

eens werkt met honderd procent buitenlucht en dus 

coronaproof is, is dit voor hen een ideale oplossing.”

Jong bedrijf
M.I. Project, een nog jong bedrijf met ervaren 

medewerkers die zijn gespecialiseerd in de 

voorbereiding en begeleiding van 

installatietechnische werken, tekende bij dit het pand 

van Pagter Innovations niet alleen voor de 

klimaatinstallatie, maar voor alle werktuigkundige 

installaties inclusief de complete loodgieterswerken.
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Het pand beschikt over een klimaatinstallatie 
met een hoog comfort en een goede ventilatie.

Pagter Innovations • Oud-Gastel
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‘Interessant project 
met een hoog 

afwerkingsniveau’

Zowel aan de buitenkant als vanbinnen oogt het 

nieuwe bedrijfspand van Pagter Innovations strak en 

modern. Zo vormen de systeemplafonds in het 

kantoorgedeelte allemaal ‘eilanden’; ze reiken niet 

tot aan de wanden, waardoor ze lijken te zweven. De 

kabelgoten en het beton blijven op de achtergrond 

zichtbaar. 

De ‘zwevende plafonds’ in de gangen zijn afgewerkt 

met lamellen van vilt. Dat oogt niet alleen fraai, het 

komt ook de akoestiek ten goede. “Een uitdagende 

opdracht met een hoog afwerkingsniveau,” schetst 

Walter Geuze, projectleider namens G&P Afbouw, het 

bedrijf dat de afbouw van het kantoorgedeelte van 

het pand verzorgde. “Het was voor ons de eerste keer 

dat we dit type lamellenplafond hebben geïnstalleerd. 

Geen alledaagse kost, maar het resultaat mag er zijn.” 

G&P Afbouw tekende niet alleen voor de 

systeemplafonds, maar ook voor de metalstudwanden, 

de deuren en kozijnen en het tegel- en schilderwerk. 

Eerste opdracht
Voor G&P Afbouw, dat is gevestigd in Breda en is 

gespecialiseerd in interieurafbouw in de ruimste zin 

van het woord, was het de eerste opdracht voor 

Marqant Bouwmeesters. Beide bedrijven leerden 

elkaar recent kennen bij de bouw van een logistiek 

centrum in Roosendaal. 

Oplossinggerichte
interieurafbouw

Minervum 7364 | 4817 ZH Breda 
T: 076-5879239 | www.gpafbouw.nl

&

Uw partner voor de complete binnenafbouw

 MS-wanden, systeemwanden, MS-plafonds, 
systeemplafonds, kozijnen & deuren, 
schilderwerk, tegelwerk en vloeren

Opdrachtgever
Pagter Innovations, Oud-Gastel

Architect
StanAarts Architecten, Roosendaal

Hoofdaannemer
Marqant Bouwmeesters, Bosschenhoofd

Klimaatinstallatie
M.I. Project, Bosschenhoofd

Afbouw
GP Afbouw, Breda

Bouwprogramma
Nieuw bedrijfspand Pagter Innovations

Bouwperiode
Januari 2021 – tweede kwartaal van 2021

Bruto vloeroppervlakte
770 m2
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Oosterdokskade • Amsterdam

Een mooi bovenaanzicht 
van het complete project 
ODE Amsterdam.
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Tekst: Daphne Doemges
Foto’s: ZublinIB

ODE Amsterdam: esthetisch
maar bouwkundig complex
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Het project ODE Amsterdam omvat voor coördinerend nevenaannemer 
Züblin drie grote onderdelen: de bouw van de nieuwe campus voor 
Booking.com van maar liefst 63.000 m², 42 woningen met in totaal 8.000 
m² grondoppervlak, en tot slot een uitbreiding van de Parkeergarage 
Centrum Oosterdok (Oosterdokseiland) van zo’n 25.000 m². Een 
veelomvattende opdracht waar projectdirecteuren Frank de Roo en Edwin 
Zevenhoven in dit artikel meer over vertellen.

In 2016 stelde Züblin zich kandidaat voor 
het bouwproject, samen met diverse 
andere bouwbedrijven. En met succes. 
Frank de Roo: “Wat onze onderscheidende 
kracht specifiek voor dit project is? Wij 
boden een oplossing om de Oosterdok 
parkeergarage open te houden gedurende 
het hele bouwproces, ondanks dat de 
toegang van de parkeergarage in de 
bouwlocatie was gesitueerd. We hebben 
dit plan tot uitvoering weten te brengen 
door het gebouw als het ware in twee 
stukken op te delen. Eerst is het oostelijk 
deel gemaakt, met daarin de nieuwe 
toegang. Daarna is de oude toegang 
gesloopt en is het westelijk deel gebouwd. 
Via een crashdek ontstond zo een veilige 
toegang voor auto’s om de parkeergarage 
te bereiken.”

Tafelconstructie
Het team van Züblin kwam met dit idee 
vanwege de enorme uitkraging van het 
gebouw onder de vierde etage aan de 
noordzijde van 24 meter langs de 
noordgevel, en 36 meter aan de 
oostgevel. “Op de uitkraging zijn dan nog 
zeven etages gebouwd. De staal-
constructie die dat draagt, weegt 1.500 
ton. Deze moest in delen naar het project 

Oosterdokskade • Amsterdam

‘Technisch gezien

flinke puzzel’

gebracht worden. Vervolgens zijn de delen 
ter plaats aan elkaar gelast. We hebben 
hiervoor een tafelconstructie gebruikt. 
Technisch gezien betekende dit een flinke 
puzzel, die veel zorgvuldige voorbereiding 
vergde”, aldus De Roo.  

Veel afstemming
Edwin Zevenhoven spreekt van een 
esthetisch ontwerp, dat bouwkundig en 
constructief complex is. “Het is aan de 
adviseurs en aannemer om oplossingen 
te bedenken om het ontwerp op papier 
letterlijk en figuurlijk passend te krijgen. 
Er is veel overlegd over hoe en in welke 
volgorde we gaan bouwen. Dat vergt veel 
onderlinge afstemming. Overigens 
voerden we daarbij niet alleen een 
technisch constructieve discussie, maar 
zijn er ook keuzes op financieel vlak
 gemaakt moeten worden. De 
opdrachtgever heeft tijdens de bouwfase 
de finale lay-out van de kantoren nog 
aangepast, wat voor last-minute 
wijzigingen zorgt. Aan ons de taak om een 
balans te zoeken tussen alle wensen en 
de (on)mogelijkheden. Daarin zijn we naar 
mijn idee tot dusverre goed geslaagd. Alles 
ligt op koers om het gebouw begin tweede 
kwartaal 2022 succesvol op te leveren.”

betekende dit een
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ODE Amsterdam omvat in feite drie grote onderdelen.
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Smedestraat 2 |  6411 CR  Heerlen  | The Netherlands
Herculesweg 17 | 4338 PL Middelburg | The Netherlands 

T: +31 (0)118 679 900 |  scheldebouw@permasteelisagroup.com | https://scheldebouw.permasteelisagroup.com

Over 60 years of façade
excellence and innovation

Het ontwerp is esthetisch maar bouwkundig en constructief complex.
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‘Door ontwerp uiterste uit expertise moeten 
halen’

Dankzij de bijzondere geometrie is de bouw van de Oosterdokskade in Amsterdam voor Scheldebouw een 

aardige uitdaging. Projectmanager Joost Schins: “Van engineering tot de productie en de montage: elke 

afdeling van onze organisatie heeft zijn expertise flink moeten aanspreken bij dit project.”

Scheldebouw uit Middelburg is nog tot het einde van het jaar betrokken bij de bouw en werkt als 

nevenaannemer, direct onder de ontwikkelaar. “We leveren de buitenschil van het gebouw in de vorm van 

aluminium glasconstructies. Onderdelen van de buitenschil vormen de regelwerken aan de begane grond, 

de elementgevels en de glazen daken.”

Golvend water
De oostkant van het gebouw is door het 

ontwerp beduidend ‘anders dan anders’, vertelt 

Schins. “De architect wil in zijn ontwerp het idee 

van golvend water laten terugkomen. Daarom 

zitten er een soort van ezelsoortjes aan de 

elementen die we maakten. En in het midden 

van de oostgevel is er echt een ‘hap’ uit de 

gevel, een forse rafeling. Die elementen hellen 

achterover, wat het voor ons uitdagend maakt 

om te engineeren en vervaardigen.” 

Verscheidenheid
De diversiteit in het soort gevels van het project 

is ook bijzonder, aldus Schins. “Binnen het 

stijl- en regelwerk, wat we op de bouwlocatie 

zelf opbouwen, zit een verscheidenheid in 

typologieën van de façades. Dat maakt het 

intensief en ook uitdagend om te maken. De 

architect heeft ons met zijn ontwerp 

gedwongen om het uiterste uit onze 

expertise te halen. Maar dat is wel juist waar 

wij als bedrijf sterk in zijn. We zijn dan ook erg 

trots op het eindresultaat!”
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WWW.STINSTRAPROJECTEN.NLWWW.ST INSTRAPROJECTEN .NL

Lucht- en dampdicht 
bouwen als waar 

specialisme
Als specialist in koel-, vries- en geconditioneerde bouw 

weet het team van Stinstra Projecten als geen ander 

wat er komt kijken bij een complexe klus vol 

technische uitdagingen. Voor het project aan de 

Oosterdokskade in Amsterdam mag deze expertise 

breed worden ingezet.

Luchtdicht en dampdicht bouwen is een waar 

specialisme van Stinstra Projecten, dat bij dit project 

goed van pas komt. Erik-Jan Wijnstra, eigenaar van 

Stinstra: “Dat doen we met onze sandwichpanelen. 

Ook maken we grote uitblaas-schachten, plenums en 

geïsoleerde luchtschachten, waarmee we rekening 

houden met onder- en bovendruk. Deze expertise 

zetten we vaak in voor de voedingsindustrie, 

bijvoorbeeld voor klanten als Campina en Unilever. 

Maar ook bij het project aan de Oosterdokskade is 

onze vakkennis op dit vlak een meerwaarde.” 

 Onder de noemer Stinstra Kozijnen is het team ook 

gespecialiseerd in het plaatsen van aluminium 

kozijnen. “We zijn er trots op dat we gevraagd zijn mee 

te werken aan zo’n groot binnenstedelijk project.”

De indrukwekkende Oostgevel, waar het 
idee van golvend water in terugkomt.
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KEIJSERSINTERIORS.COM
co-creator Interior Group

 Circulaire staalbouw; voor nu en de toekomst.

BRAKEN 14 - 1713 GC OBDAM - TEL: 0226 453044 - MAIL: INFO@VICOBDAM.NL - WEBSITE: WWW.CIRCULAIRESTAALBOUW.NL

Vic Obdam sterk in traditioneel staalbouwen tevens in Circulair Bouwen. We zien circulair bouwen als onze  
verantwoordelijkheid naar toekomstige generaties en doen daarom zo veel mogelijk om ons steentje bij te dragen. 
De afgelopen 2 jaar hebben wij grote stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. Niet alleen de projecten 
waar wij ons werk uitvoeren, maar ook door zoveel mogelijk zaken door te voeren waardoor we onze NOx 
uitstoot beperken. Zo produceren en conserveren wij in onze fabriek gasloos en bijna energieneutraal.
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Dankzij mock-up technische mogelijkheden 
in beeld

De veelzijdigheid, grootte én het aparte ontwerp van de Oosterdokskade in Amsterdam betekent voor 

Interior Glassolutions een diversiteit aan werkzaamheden. 

“We zijn als interieur-specialist bij veel elementen van de bouw van de Oosterdokskade betrokken”, aldus 

Rob Helmons namens Interior Glassolutions. Samen met projectmanager Piet van Brummelen en het 

IGS-team is Helmons intensief bij het project betrokken. “Denk aan het vervaardigen van de portiersloge, 

alle glazen binnenwanden van het casco, waaronder ook de glazen atriumwanden. Deze zijn in hoge mate 

geluid reducerend en/of brandwerend. De atriumwanden fungeren als doorvalbeveiliging en bestaan uit 

hellende en aansluitende verticale wanddelen. We maakten een één op één mock-up in ons magazijn in 

Veenendaal voor deze atriumwand om de technische (on) mogelijkheden van het ontwerp te bestuderen.”

Bouw Fit-out en auditorium
Naast de genoemde werkzaamheden verzorgt Interior Glassolutions ook alle glazen binnenwanden van 

de Fit-out en alle glazen balustrades, binnen en buiten. De bouw van het auditorium, als het ware een 

gebouw binnen een gebouw, vormt een klus op zichzelf voor het team. “Een prachtige conferentieruimte, 

waar straks mensen worden ontvangen voor bijvoorbeeld lezingen. We vervaardigen en monteren onder 

meer staalwerk, schuifwanden en aluminium puien van dit auditorium.” 

Spraakmakend
Helmons is enthousiast dat Interior Glassolutions bij mag dragen aan het project. “Vooral omdat het een 

zeer uitgesproken ontwerp is. Ik vind het project spraakmakend, als je alleen al kijkt naar de grootte én de 

toepassingen van diverse materialen in het gebouw.”
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INTERIOR GLASSOLUTIONS

P-SERVICES BARNEVELD

AANNEMER: SCHOUTEN BOUWBEDRIJF 
BARNEVELD

PRODUCTEN: SYSTEMS CLIP-IN SILENCE

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

MAAK KENNIS MET 
ONZE INNOVATIES.

NEW 
PROJECTS.

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

E info@igsbv.nl  T +31 (0)318 24 6000

Er worden hoge eisen gesteld 
aan afwerking en veiligheid.
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Het geheel wordt luchtdicht en dampdicht gebouwd.
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Stalen trappen voor atrium, en meer!

Trappen en balustrades maken is de corebusiness van EeStairs. Het team vervaardigt voor het 

project aan de Oosterdokskade in Amsterdam diverse trappen en balustrades. Senior Project 

Manager Johan Floor vertelt over dit grote project, waar momenteel nog hard aan gewerkt wordt.

EeStairs is gewend om projecten van grote omvang aan te pakken. De expertise van het team 

wordt ook voor dit project breed ingezet. “We denken altijd mee met het projectteam hoe het 

ontwerp het meest praktisch en technisch uitvoerbaar is. Uiteindelijk gaan we voor dit project 

diverse stalen trappen aanbrengen: een grote trap naar de fietsenkelder en de stalen trappen die 

verdeeld in het inpandige atrium zitten.”

Honderden meters staal
EeStairs voert nog meer werkzaamheden uit. 

Denk aan het maken en monteren van de 

stalen balustrades in de betonnen 

trappenhuizen. “Uiteindelijk is dat in de 

uitvoering het meeste werk”, vertelt Floor. 

“Het gaat immers om honderden meters aan 

balustrades.” Tot slot voert het EeStairs-team 

nog wat kleine opdrachten uit, zoals het 

maken van de stalen hekken voor de 

parkeergarage.

Eigen staalafdeling
In de EeStairs-fabriek in Barneveld bevindt 

zich naast een grote houtafdeling ook een 

uitgebreide staalafdeling, waar alle trappen 

worden vervaardigd. “Voordat de trappen 

op transport gaan, zetten we alles in elkaar 

om te kijken of alles mooi aansluit en past. 

Daarna wordt alles gedemonteerd en gereed 

gemaakt voor transport. Dat transport 

regelen we ook zelf: we hebben alles in huis 

om een project van A tot Z uit te voeren.”
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HOOFDKANTOOR BOOKING.COM:

ode aan 
ODE

WURKS is in samenwerking met ZÜBLIN Nederland, CBRE, UN studio, 
BPD Ontwikkeling in Amsterdam bezig met een klus op niveau. 

Eigenlijk 230 niveaus van 55.000 m2 aan verschillende soorten vloerbedekking, 
die dankzij onze Lindner Crade to Cradle verhoogde vloeren naadloos op 

elkaar aansluiten. Passen en meten voor perfectie!

Lees meer over dit spraakmakende paradepaardje 
op www.wurks.nl of scan de QR-code!

Verhoogde vloer voor optimale flexibiliteit
Voor het project Oosterdokskade verzorgt WURKS B.V. alle verhoogde vloeren en alle vloerbedekkingen. Een 

mooie klus voor deze innovatieve partner, die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan.

“De verhoogde vloer zorgt voor optimale flexibiliteit en indeelbaarheid in het gebruik”, aldus projectmanager 

Gilles Boon namens WURKS B.V. “Bij dit project gaat het om maar liefst 52.000 m² Lindner verhoogde vloeren. 

WURKS B.V. is partner van de Lindner Group. Deze fabrikant van verhoogde vloeren is Europees marktleider en 

staat te boek als meest duurzame en innovatieve fabrikant.”

Meest duurzame vloer
 De vloeren zijn voorzien van het Nortec Comfort systeem waarbij de panelen zijn uitgerust met zowel 

vloerverwarming als vloerkoeling. Ook aan het duurzame aspect is gedacht, vertelt de projectmanager. “De 

verhoogde vloeren zijn cradle-to-cradle gecertificeerd en bestaan uit 99 procent gerecycled content. Dit maakt 

het verhoogde vloer systeem tot de meest duurzame vloer op de markt.”

Breed productengamma
WURKS is ook partner voor de vloerbedekkingen. “In totaal bieden we 235 verschillende afwerkingen in types 

en kleuren. Van tapijt, gietvloer tot parket en natuursteen: in dit project kunnen we al onze expertise en breed 

productengamma kwijt.”

Het project omvat verschillende vloeren en vloerafwerkingen.
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Terrazzovloer als 
eyecatcher

Alle kunstharsvloeren voor het project 

Oosterdokskade worden aangebracht door het ervaren 

team van de VLAQ Groep: van terrazzo- en kurk 

gebonden gietvloeren tot de vloer van de grote 

parkeergarage. 

De VLAQ Groep verzorgt zowel de industriële 

vloerafwerkingen als de decoratieve vloeren. In totaal 

gaat het onder meer om zo’n 1.600 m² terrazzovloer; 

volgens directeur Patrick van Rijn een eyecatcher in 

het pand. “Vervolgens brengen we kunstharsvloeren 

in het toilet aan en in diverse andere ruimtes komen 

(kurk gebonden) gietvloeren. Tot slot verzorgen we de 

vloer van de parkeergarage, een oppervlak van 20.000 

m².”

Het verschil maken
 Voor de kunstharsafdeling van de VLAQ Groep is het 

project een goede afspiegeling van de 

vloerafwerkingen die zij maken. “Door de grootte van 

het pand en de ligging in hartje centrum is de 

logistiek uitdagend. Juist op die momenten maken wij 

het verschil door goed plannen en organiseren.”
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Esthetische afwerking van hoog niveau

De bouwkundige ondersteuning en esthetische afwerking van diverse onderdelen van het project 

Oosterdokskade (hoofdkantoor Booking.com) is in handen van AMS Bouwgroep. Eigenaar/directeur 

Sezgin Bostan: “We werken veel met brandvertragende materialen, interieurpanelen en 

hardhouten delen: veilig, sterk én mooi om te zien.”

Het team van AMS Bouwgroep verzorgt de esthetische bekleding van diverse delen, zoals 

ontvangstruimtes, parkeergarage en terrasdelen. “Het is voor ons mooi om aan zo’n omvangrijk 

project deel te nemen. Omdat wij diverse facetten aangenomen hebben en per facet een deadline 

is afgesproken, leveren wij dit project in fases op. De realisatie van de hardhouten vlonders voor 

het terras, in totaal zo’n 1.200 m², is onze laatste deelopdracht. Deze zal volgens planning eind juli 

gereed zijn.”

Hoge eisen
Bostan spreekt van een fantastisch project. “We zijn gewend om bij te dragen aan projecten waar 

hoge eisen worden gesteld op het gebied van afwerking en veiligheid, zoals bij ziekenhuizen en 

Schiphol. Ook nu ligt de lat hoog.” Bij AMS Bouwgroep werken dagelijks 150 vakmensen, waarvan 

momenteel 45 medewerkers werken aan het Oosterdokskade project. AMS Bouwgroep beschikt 

over nog eens 150 vaklieden die een flexibele schil vormen, waardoor AMS Bouwgroep projecten 

kan aannemen die om 300 vaklieden vragen. 

Vindingrijk en flexibel
De samenwerking met Züblin en andere partijen verloopt naar wens, vertelt Bostan. “Omdat er 

sprake was van wijzigingen gedurende het bouwproces, is er continu overleg met het Züblin-team. 

Soms moesten we vindingrijk en flexibel zijn om tot de beste oplossing te komen. Daarbij 

verliezen we nooit de kwaliteit uit het oog, want die staat in al ons werk voorop. Dat we daarbij 

werken met duurzame materialen, is voor ons een vanzelfsprekendheid.”
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AMS Bouwgroep B.V. - Poortland 208 - 1046 BD Amsterdam
Telefoon +316 24674535 - +316 15470382 

Internet: www.amsbouwgroep.nl  /  Facebook: @AMSBouwgroepBV

Een impressie van de entree.
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Witbogt 15 - 5652 AG Eindhoven - Tel. +31 (0) 402 925 995
info@mullerafbouwgroep.nl - www.mullerafbouwgroep.nl

Met  6 vestigingen waarvan 3 met een eigen productiehal 
zijn wij uw partner voor de complete afbouw van uw project.

•  Wanden en plafonds
•  Cleanrooms
•  Wandbekledingen, behangwerken en stucwerken
•  Brandwerende omkledingen en afdichtingen incl. logboek
•  Vast interieur
•  Projectkeukens

Wij zijn sterk in maatoplossingen 
gecombineerd met een strakke 

budgetbewaking

Hoogwaardige afbouw 
met oog voor esthetiek 

en akoestiek 

Het team van de Mullerafbouwgroep kon bij het 

project Oosterdokskade in Amsterdam perfect 

laten zien wat ze in huis hebben. “We verzorgen alle 

plafonds, metal-studwanden, wandbekleding en 

brandwerende omtimmeringen voor dit project”, aldus 

Chayenne Muller namens de directie. 

Het project kenmerkt zich door nog nooit eerder 

gebouwde plafonds en de vele technische 

aansluitingen van wanden op de installaties. “Door de 

gestelde geluidseisen, in combinatie met de gekozen 

installaties en vloeren, is het voor ons de kunst om 

oplossingen te bieden die zowel esthetisch als 

akoestisch perfect aansluiten bij alle wensen.”

Bijzonder element
 Voor dit project past de Mullerafbouwgroep in 

samenwerking met zusterbedrijven SRI Interieurbouw 

en Helmond Hout veel bijzondere elementen toe. “De 

houten videranden bijvoorbeeld, waarvan de 

achter-constructie compleet geprefabriceerd vanuit 

SRI wordt aangeleverd en de gipskoven die compleet 

prefab door Helmond Hout geproduceerd worden, 

helpen ons om sneller en maatvaster te bouwen.”

Nieuw product
De Mullerafbouwgroep past bij dit project een nieuw 

product toe dat samen met Gyrex is ontwikkeld. “Deze 

prefab gipspanelen met betonlook hebben verder 

geen afwerking nodig. Voordeel van deze elementen is 

dat zij een stuk lichter van gewicht zijn dan 

betonelementen en dat zij wanneer nodig op de bouw 

aangepast kunnen worden. Deze lichtgewicht 

elementen zijn op maat te maken en speciaal voor dit 

project ontworpen.”
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Opdrachtgever
BPD, Delft

Architect
UNStudio, Amsterdam

Bouwbegeleiding
Royal Haskoning DHV, Amersfoort

Constructeur
Aronsohn Raadgevende Ingenieurs 
BV, Rotterdam

Hoofdaannemer
Züblin, Stuttgart (D)

Stalen trappen en balustrades
EeStairs Nederland BV, Barneveld

Aluminium glasconstructies
Scheldebouw, Middelburg

Koel-,vries- en geconditioneerde 
bouw
Stinstra Projecten, Leeuwarden

Glasgevel
Interior Glassolution, Veenendaal

Estetische bekleding
AMS Bouwgroep BV, Amsterdam

Terrazzovloer
Vlaq Groep, Amsterdam

Afbouw
Muller afbouwgroep, Eindhoven

Interieur
Keijsers Interiors, Horst

Staalconstructie
Vic Obdam, Obdam

Vloer & vloerbedekkingen
Wurks BV, Gouda

Bouwprogramma
Nieuwbouw multifunctioneel 
gebouw met o.a. woningen, 
kantoren en publieke voorzieningen 

Bouwperiode
2018 – 2020

Bruto vloeroppervlakte
72.500 m²

Een impressie van het atrium, als het ware een gebouw binnen een gebouw.
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Kindcentrum • Avenhorn

Droomgaard gaat onderdak 
bieden aan drie lagere scholen 
en een kinderdagverblijf.
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Tekst: Mark Minnema
Foto’s: Bouwgroep Hecon BVIB

Gebouw met toekomst 
voor de jeugd 
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Uiteraard wordt ook het buitenterrein 
geschikt gemaakt voor de kinderen.

Kindcentrum • Avenhorn
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In het Noord-Hollandse Avenhorn bouwt hoofdaannemer 
Bouwgroep Hecon BV een splinternieuw kindcentrum, de 
Droomgaard. Dat gaat onderdak bieden aan drie lagere 
scholen die nu nog ieder een eigen locatie hebben in het 
dorp. Ook een kinderdagverblijf vindt er zijn plek.

Bouwgroep Hecon, uit het naburige De Goorn, realiseert het 
project in opdracht van de stichting waarin de drie scholen zich 
verenigd hebben. Daarnaast wordt een sportzaal gebouwd in 
opdracht van de gemeente: deze zaal is er voor de school-
kinderen, maar ook voor algemeen gebruik. Het gebouw, dat nog 
voor de zomervakantie wordt opgeleverd, bestaat uit drie delen. 
De onderbouw vormt samen met de kinderopvang een afdeling. 
De ‘middenbouw’ – de groepen 4, 5 en 6 – hebben ook een eigen 
deel van de begane grond. De bovenbouw bevindt zich op de 
verdieping, waar zich ook nog een muzieklokaal bevindt. 
Klaslokalen op de klassieke manier zijn er niet. Er zijn 
leerpleinen met rondom ruimtes die met vouwwanden kunnen 
worden afgesloten.

Volop ronde vormen
“Het is een gebouw met veel ronde vormen”, vertelt Ton Stam, 
projectleider bij Bouwgroep Hecon. Dat zie je buiten maar komt 
ook binnen terug in allerlei wanden. De uitdaging is om daar de 
materialen bij te vinden die voldoen aan de eisen en die ook rond 
te maken zijn. “Waar veel kinderen zijn, is gips bijvoorbeeld niet 
toepasbaar omdat het onderhoudsgevoelig is. We hebben het 

wel gebruikt in een vide, een geluidsabsorberende gipsplaat 
die je rond kunt maken. Op plaatsen waar wel kinderen komen 
hebben we bijvoorbeeld buig-mdf toegepast. Met al die ronde 
hoeken maak je het jezelf niet makkelijk, maar het geeft een 
leuke uitstraling.”

Met oog voor toekomstige generaties
“Het is mooi om te zien dat bij de bouw voor de toekomstige 
generatie, juist aan hun eigen toekomst gedacht is”, aldus 
Stam. Zo is de verdiepingsvloer gewichtsbesparend uitgevoerd, 
waardoor de hele constructie lichter kan zijn en het gebouw 
een lagere CO2 footprint krijgt. Daarnaast is het gebouw 
geheel gasloos, een flinke stap in ‘scholenland’. Er komen 500 
zonnepanelen op het dak, dat het grootste gedeelte van het 
stroomverbruik opwekt. Het dak wordt deels met sedum 
bedekt. Dit zorgt voor een natuurlijke afvoer van hemelwater. 

Speciaal ventilatiesysteem
Het gebouw wordt niet centraal geventileerd, maar heeft een 
systeem dat per lokaal de lucht behandelt. Rondom het 
gebouw zit een gevelband waarin de lucht wordt aangezogen 
en afgeblazen. Dit is een nieuwe ontwikkeling die door de 
coronacrisis in een stroomversnelling is geraakt. Vorig jaar 
bleek dat het virus mogelijk door ventilatiesystemen kan 
worden verspreid door een gebouw. “Deze techniek is tijdens 
de bouw uitontwikkeld. Dat is als ‘springen op een rijdende 
trein’, maar het voelt goed om een antwoord te geven op de 
huidige ontwikkelingen.” 
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HET MARMOLEUMHUIS
HET PVC-HUIS

De marmoleum en PVC Specialist 
van Noord-Holland 
SHOWROOM ELKE DONDERDAG, 
VRIJDAG EN ZATERDAG GEOPEND 
VAN 10.00 TOT 17.00 UUR.

Naast het werk voor particulieren en 
bedrijven in het algemeen, werken 
wij o.a. voor aannemers, architecten, 
bouwbedrijven, banken, scholen 
en woninginrichters.

Natuurlijk kunt u bij ons ook terecht 
voor vloeren voor projecten, 
vloeradvies en vloerinspectie.

Voor informatie of een zeer 
aantrekkelijke offerte kunt u 
geheel vrijblijvend contact 
met ons opnemen.
Tel.:  072 - 564 25 17 
Mob.: 06 - 11 38 16 77
(werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur)

ÒÒK VOOR PROFESSIONEEL VERWIJDEREN 
VAN UW BESTAANDE VLOER

ACTIE
LIFESTYLE LAMINAAT

€ 15,95 m2
.......................................................

LG PVC 0.55
TOP 24 KLEUREN 
ZEER SCHERP 

GEPRIJSD! 
.......................................................

NIEUW
UIT AMERIKA
US FLOORS
CORE TEC ORIGINAL

HD VLOER PVC
extreem stabiel, 

100% watervast, hoge 
krasweerstand, akoestisch 

dempend, echt een 
sùpervloer, 27 kleuren, 

directe plaatsing op 
bestaande vloeren,  

over keramische tegels,  
over parket.

Ed Barhorst Stoffering
Neerlandia 3a, 1841 JK Stompetoren
(Oude melkfabriek, t.h.v. Noordervaart 140)
info@marmoleumhuis.nl
www.marmoleumhuis.nl 
www.pvc-huis.nl

De nieuwe collecties zijn binnen!

Alert op de constructie

Constructiebureau Vreeken uit Alkmaar maakte voor 

het kindcentrum de uitvoeringsberekeningen 

en –tekeningen. Daarnaast heeft Jack Vreeken een 

controlerende rol als het gaat om het bewaken van de 

constructieve samenhang in het gebouw.

Bijzondere aandacht besteedde Vreeken aan de 

airdeck verdiepingsvloer. Drie jaar geleden ging het 

mis met een zogenaamde bollenvloer in een 

parkeergarage in Eindhoven. Nog tijdens de bouw 

stortte een deel van deze vloer in. De Onderzoeksraad 

voor Veiligheid heeft hier een rapport over 

gepubliceerd dat aangaf waar het mis is gegaan. 

“Een airdeck vloer stoelt op hetzelfde principe als een 

bollenvloer”, aldus Vreeken. “Je bent in zo’n geval dus 

extra alert. Met de conclusies van het rapport in de 

hand heeft de controle van de vloer plaatsgevonden.” 

Bouwaanvraag
In het geval van het kindcentrum stapte hij pas na 

de bouwaanvraag in. “Gewoonlijk ben ik er vanaf het 

begin bij en overleg ik met de architect over mogelijke 

knelpunten. Dat werkt prettig, je kent alle ins en outs, 

en met name in details kun je sturen.”

Zelfstandig
Vreeken werkt zelfstandig. Het is fijn om zelf de regie 

te houden, al mag hij graag sparren met collega’s. En 

grote projecten gaat hij niet uit de weg. “Dat ik dan 

soms in avond of weekend door met werken is een 

bewuste keuze.”

Kindcentrum • Avenhorn

Meer informatie?
Scheldestraat 32 | 1823 WB Alkmaar 
www.constructiebureauvreeken.nl

Het bureau verstrekt adviezen 
op het gebied van constructies 
en  is met name gespecialiseerd 
in woning-en utiliteitsbouw . De 
berekeningen en tekeningen 
worden gemaakt met behulp van 
de modernste  software en 
tekenprogrammatuur.

“Constructiebureau Vreeken staat voor deskundig 
adviesen grote betrokkenheid bij uw project.”
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Een vloer gelegd met vakmanschap

De vloerbedekking in het kindcentrum in Avenhorn wordt geleverd en gelegd door Het Marmoleumhuis in Stompetoren. 

Al die honderden kindervoetjes lopen straks op de rubberen vloerbedekking van het merk Nora. “Dat is een extreem 

stabiele en hoogwaardige vloer”, aldus directeur Ed Barhorst. “Het materiaal is zo goed als onverslijtbaar. Dit zijn echte 

praktijkvloeren en absoluut geschikt voor deze toepassing.”

Daarnaast wordt in een deel van het gebouw pvc-vloerbedekking gelegd. Al met al is het een project van flinke omvang. 

“Voor een vloerbedekking is dit een groot oppervlak. Het vraagt om gedegen calculatie en goede afspraken. Dat hebben 

wij goed in kaart gebracht.”

PVC-vloeren
Naast vloerbedekking van Nora (rubber) en Forbo (marmoleum) hebben ze diverse merken pvc-vloeren in huis. Het is 

de architect die het materiaal kiest. “Wij zorgen ervoor dat het werk conform de richtlijn wordt uitgevoerd. We willen 

vakwerk leveren, zodat je er vaste klanten aan overhoudt.”

Showroom
Het Marmoleumhuis heeft de vakmensen om de vloeren te leggen. Daarnaast is er ook een showroom in Stompetoren 

waar klanten kunnen komen kijken. Ze werken voor aannemers en kantoren, doen veel in de retail en ook voor scholen. 

“We werken voor diverse partijen die scholen in beheer hebben. En zo’n 15 procent van de klanten is particulier. Ook 

daar ligt de lat hoog en wordt je werk onder een vergrootglas beoordeeld.”

Het pand wordt voor de zomervakantie opgeleverd.

Industriebouw • juni 2021 • 185

https://www.marmoleumhuis.nl


Kindcentrum • Avenhorn

Een innovatief 
schildersbedrijf

Schildersbedrijf B.G. Mol & Zn. uit Heerhugowaard 

verzorgt in het kindercentrum al het schilderwerk. 

Zoals de binnenmuren die worden voorzien van 

glasvliesbehang dat vervolgens met een 

tweecomponentencoating wordt gesausd. Dat is goed 

te reinigen, wat belangrijk is voor een school. 

Kwast of roller komen er niet meer aan te pas. Ze 

spuiten alles, wat een veel strakker resultaat geeft, 

vertelt eigenaar Harry Mol. “Met spuiten breng je meer 

laagdikte aan. Je hebt wel veel afplakwerk en gebruikt 

meer materiaal, maar spuiten gaat sneller, waardoor je 

minder manuren nodig hebt. Uiteindelijk is het 

goedkoper en voor binnenwerk is spuiten de 

toekomst.”

Ze passen het ook al buiten toe en doen mee met een 

pilot van verffabrikant Sigma. “We zijn een innovatief 

bedrijf. Als er nieuwe technieken zijn, proberen wij 

die als eerste uit’’, zegt Mol, die het bedrijf van zijn 

vader overnam terwijl twee zoons alweer de volgende 

generatie vormen. Het bedrijf doet grote klussen maar 

bedient ook particulieren, waarvoor ze een aparte 

ploeg hebben. “Zo kunnen de collega’s het soort werk 

doen waar ze zich het prettigst bij voelen.”

 
 
 
 
  

Factorij 42, 1689 AL Zwaag 
telefoon 0229-279970 / 06-51453136  
www.heiligbv.nl, info@heiligbv.nl

De constructieve samenhang in het gebouw 
wordt goed in de gaten gehouden.
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Er werd bijzondere aandacht besteed aan de 
constructie, specifiek de airdeck verdiepingsvloer.
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■ Klimaattechniek
■ Zwembadwaterzuivering
■ Loodgieterswerkzaamheden
■ Meet- en regeltechniek
■ Duurzame technieken
■ Onderhoud

■ Klimaattechniek
■ Zwembadwaterzuivering
■ Loodgieterswerkzaamheden
■ Meet- en regeltechniek
■ Duurzame technieken
■ Onderhoud

■ Klimaattechniek
■ Zwembadwaterzuivering
■ Loodgieterswerkzaamheden
■ Meet- en regeltechniek
■ Duurzame technieken
■ Onderhoud

Zuiderdracht 1a, 1696 AK Oosterblokker
Tel.  0229 - 261668

E-mail info@rutgers-bv.nl
Website www.rutgers-bv.nl

Installateur met 

veel ervaring in 

schoolgebouwen

Installatiebureau Rutgers bv uit Oosterblokker is 

verantwoordelijk voor de E- en W-installaties in het 

kindcentrum. Daarbij is het plaatsen van de 

E-installatie uitbesteed aan een onderaannemer. 

Onderdeel van het project zijn de zonnepanelen die 

een groot deel van het dak gaan bedekken. Het 

gebouw wordt van warmte voorzien door een 

luchtwarmtepompinstallatie.

Het ventilatiesysteem bestaat uit een systeem dat 

per ruimte honderd procent buitenlucht aanzuigt en 

rechtstreeks naar buiten uitblaast. Aanvankelijk was 

dat niet het plan: er zou namelijk een systeem 

geïnstalleerd worden dat buitenlucht aanzuigt en dat 

door middel van overdruk centraal afzuigt. Als gevolg 

van de coronacrisis ontstond er echter discussie over 

zulke centrale systemen: het virus zou erdoor 

verspreid kunnen worden. 

“De opdrachtgever wilde het daarom anders doen en 

het ontwerp moest worden aangepast terwijl wij al 

bezig waren met de uitvoering”, vertelt Auke 

Krijgsveld, projectleider bij Rutgers. “De 

uitblaaskanalen die ervoor nodig zijn, moesten in het 

plafond worden verwerkt. Daar is best wat ontwerptijd 

in gaan zitten, wat een behoorlijke impact gehad heeft 

in het uitvoeringstraject.” 

Voor Installatiebureau Rutgers is dit een project zoals 

ze er veel doen. Het bedrijf met 42 medewerkers 

verzorgt veel installaties voor schoolgebouwen, zowel 

in nieuwbouw als bij renovatie. Maar ook 

particulieren kunnen bij hen terecht voor een nieuwe 

centrale verwarmingsketel of onderhoudswerk.

Het is een gebouw met veel ronde vormen, 
dat zie je binnen maar ook buiten terug.
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Opdrachtgever
Stichting Katholiek Onderwijs, Wognum

Architect
TenW architecten adviseurs, ‘s-Gravenhage

Bouwfysisch adviseur
LBP Sight, Nieuwegein

Installatietechnisch adviseur
Huisman & Van Muijen BV, ‘s-Hertogenbosch

Constructeur
Constructiebureau Vreeken BV, Alkmaar

Hoofdaannemer
Bouwgroep Hecon BV, De Goorn

Vloerbedekkingen
Marmoleumhuis, Stompetoren

Metsel-, lijm en voegwerk
Metsel- en lijnmbedrijf Heilig BV, Zwaag

Schilderwerken
Schildersbedrijf B.G. Mol & Zn, Heerhugowaard

Installaties
Installatiebureau Rutgers BV, Oosterblokker

Liftinstallatie
Aesy Liften BV, Zevenaar

Bouwprogramma
Bouwen Kindcentrum Avenhorn t.b.v. basisscholen 
De Leveling / Jozefschool / De Overhaal van SKO 
Friesland /kinderdagopvang Berend Botje / 
gymvoorziening aan de Buitenroede.

Bouwperiode
April 2020 – juni 2021

Bruto vloeroppervlakte
4.760 m2

‘Het voelt goed 
om een antwoord te 

geven op de 
huidige coronacrisis’
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Jungheinrich 
EKS 412s.
Snelste verticale  
orderpicktruck  
met hoogste 
orderverzamel-
hoogte.

Meer informatie:

www.jungheinrich.nl/eks412s

De Jungheinrich EKS 412s is de snelste verticale orderpicktruck 

op de markt. Ten opzichte van het marktgemiddelde bedraagt 

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

ergonomische comfort en een breed scala aan hulpsystemen 

zorgen ervoor dat medewerkers zich 100% kunnen concentreren 

op hun kerntaken. 

Picken op meer dan 14 meter!

jungheinrich.nl/li-ion
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Fluitekruidzoom 18 | 2353 RD  Leiderdorp | info@monks.nl

Restauratie en 
hoogwaardige 
utiliteitsbouw

Onze specialisaties zijn:
Restauratiewerk
•  Gevelherstelwerk, injecteren scheuren en 

 ornamenten met kalkgebonden injectiemortel
•  Monumentaal betonherstel en aanpak 

 condensatieproblematiek
•  Monumentale plafonds restauratie, fi xeren met RVS 

schroeven en ringen, verfvrij maken van lijstwerk en 
ornamenten

•  Nieuwe rieten plafonds maken met kalkmortel raap 
en afwerklaag

•  Saneersystemen aanbrengen 

Aanpak vochtproblematiek
•  Onderzoek en advies betreffende optrekkend vocht, 

kelderlekkages en condensatievocht
•  Uitvoering compleet van aanbrengen vocht-

regulerende kelder- en saneersystemen, inclusief 
bikwerk en sauswerk

Stucwerk afwerkingen met zeer hoge visuele eisen
• Stucwerk voor glanzende afwerking
• Stucwerk in strijklicht situaties

Projectmanagement
•  Uitvoering van grote projecten met een divers 

stucwerk
• Projectcalculatie 
• Advisering systemen
• Veiligheid coördinatie
•  Aanwezigheid van stukadoors met BHV, VCA en VOG 
• Bewaking planning

Bijzondere afwerkingen:
• Betonlook
• Tadelakt
• Marmerpleister
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TOTAALAANBIEDER IN 

TURN-KEY BEDRIJFSHUISVESTING

(088) 205 34 00 TOUWSLAGER 2, 5253 RK NIEUWKUIJK       WWW.HERCUTON.NL

BIJ ELK PROJECT OPNIEUW HET WIEL 
UITVINDEN? 
Dat doen wij anders. Bij Hercuton geloven we in 
conceptmatig bouwen, in LEGOlisering. 
Wij beloven u te bouwen met voorsprong en 
om dat te realiseren, verleggen wij continu onze 
grenzen.

      Vanaf eerste schets tot en met sleutelklare 

oplevering

     Financieringsadvies

     Locatiekeuze

      Eigen ontwerpers, constructeurs, tekenaars, 

grondwerk- en montageploegen

ONDERDEEL VAN JANSSEN DE JONG GROEP




