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Beste lezers van Industriebouw,
We kunnen er deze editie niet omheen: het enorme
logistiek centrum (5L) dat BMV voor chipmachinefabrikant ASML bouwt op de ASML campus in
Veldhoven. Indrukwekkend qua omvang en een
complexe logistieke operatie, niet in het minst omdat
bovenop 5L de nieuwe kantoren van ASML, 6KLM, een
plek krijgen. Om alle onderdelen boven te krijgen,
moesten drie kranen op het dak van 5L worden
geplaatst. Het bouwproces zelf diende vanwege de
gevoeligheid van de producten waar ASML mee werkt,
zoveel mogelijk stofarm te gebeuren. Hoe verder
richting afbouw, hoe strenger de eisen op dit gebied.
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Al met al een knap staaltje bouwvakmanschap dus, alle
reden om uitgebreid aandacht te besteden aan dit
project. En hier blijft het ongetwijfeld niet bij. De
afgelopen jaren is de campus in Veldhoven langzaam
maar zeker steeds verder uitgebreid en het einde is nog
niet in zicht. ASML rules!
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Maar natuurlijk valt er meer te beleven in bouwend
Nederland. Op de Universiteitscampus van de
Technische Universiteit Delft is onder regie van cepezed
het duurzame, natuurinclusieve hoofdkantoor annex
productielocatie van Oldelft Ultrasound gerealiseerd. In
Hellevoetsluis ontwikkelen lokale zorgverleners
ontwikkelen samen met bouwmanagementbureau
Built by De Wildt een bijzonder medisch centrum waar
eerste- en tweedelijnszorg samenkomen: ’t Dok Medisch
Centrum. En wat te denken van het Haasje Over-project,
gelegen op het Eindhovense Strijp-S: dit bestaat uit een
zeventig meter hoge woontoren die door middel van
brugdelen verbonden wordt met de bestaande
bebouwing. Voor Stam en De Koning een technisch
bijzonder project dat veel voorbereiding vergde.
We hebben weer meer dan genoeg te melden, veel
leesplezier toegewenst!
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ASML stijgt letterlijk
tot grote hoogte
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Het enorme logistieke
centrum moet zorgen voor
een flinke logistieke efficiency
slag bij ASML.
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‘Tussen de 550 en 750 mensen waren van
‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat aan het werk’

Chipmachinefabrikant ASML groeit

en bloeit. De afgelopen jaren is de
ASML campus in Veldhoven dan ook
langzaam maar zeker steeds verder
uitgebreid. Nieuwste wapenfeit is
een enorm logistiek centrum (5L),
dat moet zorgen voor een flinke
logistieke efficiency slag. Hiermee
worden logistieke processen
zoveel mogelijk geconcentreerd
op één locatie, dicht bij de fabriek.
Sinds april 2019 is onder regie
van ‘huisaannemer’ BMV keihard
gewerkt aan realisatie van 5L.

BMV (Bouwers Met Visie) gaat uitdagende
opdrachten als deze niet uit de weg. De
bouwonderneming denkt graag vanaf
het allereerste begin mee om te komen
tot een optimaal ontwerp. “Bij 5L staat
het interne logistieke proces centraal, het
vormt de basis van het ontwerp”, vertellen
Frits Adriaans (projectdirecteur) en Bjorn
Schepens (projectmanager). “Daarnaast is
er rekening mee gehouden dat bovenop 5L
de nieuwe kantoren van ASML, 6KLM, een
plek krijgen. Dit is een gebouw met vier
verdiepingen, inclusief daktuin, en biedt
plaats aan werkplekken voor circa 2.000
werknemers. Om alle onderdelen boven te
krijgen, hebben we drie kranen op het dak
van 5L geplaatst. Dat is toch wel uniek om
mee te maken, hoewel we de afgelopen
twaalf jaar meer bijzondere dingen hebben
gedaan voor ASML.”

Enorme logistieke operatie
Adriaans: “Toen in april 2019 de eerste van
bijna 4.000 boorpalen de grond in ging,
waren de architect en constructeur nog
volop aan het rekenen: er lag nog geen
technische uitwerking van het gebouw,
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alleen een grove schets.” Desondanks ging
het bouwproces op volle snelheid van
start. “Er zijn o.a. 3500 Fundex palen de
grond in gegaan, enorme gevaartes met
een doorsnede van 80 cm”, vult
Scheepens aan. “In piekperiodes stonden
zes tot zeven stellingen tegelijk te boren en
waren tussen de 550 en 750 mensen van
’s-ochtends vroeg tot ’s-avonds laat aan
het werk. Dat bracht een enorme logistieke
operatie met zich mee om alles in goede
banen te leiden, de afstemming tussen
alle betrokken onderaannemers luisterde
nauw.”

Zo stofvrij mogelijk bouwen
De constructie van 5L is opgebouwd uit
een staalconstructie, prefab beton
kolommen en staalplaatbetonvloeren. “In
totaal is er 9.500 ton staal in het pand
verwerkt. Dat is 1,3 keer de Eiffeltoren.”
5L bestaat uit drie delen. “Ten eerste het
transportgedeelte met veertien
loadingdocks. Het warehouse bevindt zich
in het midden, hier worden losse
onderdelen aangeleverd, uitgepakt en
opgeslagen. Naast verplaatsbare rekken

In totaal is er 9.300 ton staal in het pand
verwerkt. Foto: Ron de Lepper.
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Sterk door
samenwerking
Groenen Groep uit Veldhoven is gespecialiseerd in het uitvoeren van grondwerken,
sloopwerken, grond- zuigtechiek, renovatie sloopwerken en wegenbouw. De groep
bestaat uit verschillende bedrijven die allemaal samenwerken vanuit het motto
‘Sterk door samenwerking’.
Samenwerken met onze opdrachtgevers, samenwerken met de verschillende
bedrijven binnen de Groenen Groep en samenwerken met onze vakmensen die
dagelijks hun expertise inzetten voor ons en onze opdrachtgevers.
www.groenengroep.com

Bij 5L vormt het interne logistieke proces de
basis van het ontwerp. Foto: Ron de Lepper.
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‘Flexibiliteit is een must bij complexe
projecten als deze’
Groenen Groep uit Veldhoven is gespecialiseerd in het uitvoeren van grondwerken, sloopwerken,
grondzuigtechniek, renovatie sloopwerken en wegenbouw. Bij ASML zijn ze kind aan huis, aldus
mede-eigenaar Esther Groenen en hoofduitvoerder Hans Jacobs. “Al sinds we bestaan, voeren we
projecten voor hen uit. We kennen het terrein maar ook alle regelgeving die van toepassing is op ASML als
geen ander.”
Ook voor 5L werd Groenen in de arm genomen voor het grond- en sloopwerk, het aanbrengen van
sleuven voor de riolering en drainage en de terreininrichting. “In maart 2019 zijn we gestart met het
opschonen van het terrein”, vertelt Jacobs. “Het gebouw dat er oorspronkelijk stond, hadden we al in een
eerder stadium gesloopt. We hebben begin 2019 ook het tijdelijke parkeerterrein verhuisd. Met de komst
van de nieuwe parkeergarage was dit overbodig, dus we hebben het geheel ontmanteld, met een schoon
bouwterrein als resultaat. Vervolgens zijn we gaan egaliseren om palen te kunnen boren.”
Maanlandschap
“Met een groot aantal minigravers hebben wij geassisteerd om het grout (16.500 m3) gecontroleerd af te
kunnen voeren van het werkveld. Daarnaast hebben we hiervoor 20.600 m3 water aangevoerd met
watertonnen. Met onze rupsgraafmachines hebben we de 30 meter lange stalen buizen bij de stellingen
aangeleverd. Op een gegeven moment stonden er 8 boorstellingen tegelijkertijd te boren in een soort
maanlandschap van palen waar het een voortdurend aan- en afrijden van watertonnen was.”
Snel kunnen schakelen
“Voor het ontgraven van de 68.000 m3 grond tussen de palen en poeren is gebruik gemaakt van vele
graafmachines, minigravers en grondwerkers. Rondom de bouw hebben wij alle infrawerkzaamheden
uitgevoerd. Onze grondzuigwagens zijn hiervoor veelvuldig ingezet. De beperkte bereikbaarheid van het
werkterrein zorgde voor een extra uitdaging. Het meest complexe aan dit project was het hoge werktempo
in combinatie met het grote aantal aanwezige mensen op de bouwplaats en de vele tussentijdse
wijzigingen. Snel kunnen schakelen en mee kunnen denken met de opdrachtgever was hier onze grote
kracht.”

‘Daarnaast hebben we hiervoor 20.600 m3
water afgevoerd met watertonnen.’
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Bovenop 5L krijgen de nieuwe kantoren van
ASML, 6KLM, een plek. Foto: Ron de Lepper.
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‘Naarmate je
meer richting
afbouw gaat,
moeten mensen
speciale schoenen
en overalls aan,
en in de eindfase
zelfs mondkapjes,
haarnetjes e.d.’

van 15 meter hoog is hier een ‘High bay
warehouse’ waar zowel opslag als
transport volledig geautomatiseerd
plaatsvinden. In de cleanroom, met de rest
van het complex verbonden via een gang
(de ‘aorta’), vindt het in- en uitpakken van
geassembleerde producten plaats. Dat
dient zoveel mogelijk stofarm gebeuren.
Dit geldt overigens ook voor het
bouwproces zelf. Naarmate je meer
richting afbouw gaat, moeten mensen
speciale schoenen en overalls aan, en in de
eindfase zelfs mondkapjes, haarnetjes e.d.”

Om alle onderdelen voor 6KLM boven
te krijgen, zijn kranen op het dak van
5L geplaatst. Foto: Ron de Lepper

Domino-effect
“Pas op het laatste moment is besloten
om Mecalux, een Spaans bedrijf, een ‘High
bay’ te laten installeren. Dit resulteerde
feitelijk in vier afzonderlijke bouwstromen
die zich allemaal in verschillende fasen
bevonden. Dat maakte dat je constant op
je hoede moest zijn: als ergens een kink in
de kabel kwam, kon dit zomaar een
domino-effect veroorzaken.” Corona
zorgde ook nog voor een aantal maanden
vertraging maar uiteindelijk is iedereen
tevreden met het indrukwekkende
eindresultaat. “We zijn trots dat we dit
met de hele club mogelijk hebben
gemaakt”, sluit Adriaanse af.
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GRONDBORINGEN EN BRONBEMALINGEN BV

Een droge bouwput
met minimaal
grondwaterverlies
Een droge bouwput is essentieel om de vaart erin te
kunnen houden op de bouw. Bij 5L was
bronbemalingsexpert Ockhuizen Grondboringen en
Grondbemalingen hier verantwoordelijk voor. Geen
eenvoudige klus want het grondwater stond op het
terrein maar liefst 60 centimeter hoog.
“De grondwaterstand is hier altijd een probleem”,
vertelt directeur René van de Ven. “Om die reden
liggen overal drainagesystemen onder de bestaande
bebouwing. Sowieso hebben wij ook bij bijna alle

Kanaalstraat 105 • 5711 EG Someren
Tel.: 0493 498 499 • www.ockhuizen.nl

andere panden van ASML die er in de loop der jaren
bij zijn gekomen, de bronbemaling gedaan. Bij 5L ging
het niet alleen om een grote bouwput maar ook om
relatief zware funderingen, die gingen behoorlijk diep
de grond in.”
Een goed plan
“ASML heeft ons al in een vroegtijdig stadium bij de
bouw betrokken. Gebruik makend van het door ons
opgebouwde bodemarchief hebben we in overleg met
de aannemer en Fugro - die grondonderzoek heeft
uitgevoerd om inzicht te krijgen in de huidige
bodemomstandigheden - een goed plan opgesteld. De
uitdaging was om zo min mogelijk water te
onttrekken. Dankzij sensoren konden we de bereikte
grondwaterverlaging op afstand monitoren en de
bemalingsinstallatie indien nodig bijsturen.
Uiteindelijk hebben we slechts 20 tot 30 kuub water
per uur aan het gebied onttrokken. Met een
pompvoorziening, onder de snelweg door, hebben we
het water weggepompt naar de Gender, een beek op
200 meter afstand van het pand.”
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De ervaring die wij kunnen bieden op het gebied
van funderingswerken is uniek.

Trillingsvrije
en geluidsarme
funderingstechnieken
Funderingstechnieken Verstraeten BV, onderdeel van
de Fundexgroep, heeft de funderingswerken voor 5L
uitgevoerd. “Dat hebben we voor het eerst gedaan voor
het hoofdkantoor van ASML in het jaar 2000. Sindsdien
hebben we het ook voor de uitbreidingen die er in de
loop der tijd bij zijn gekomen, mogen doen”, vertelt Davy
Maes.
Fundex is een funderingsspecialist die hoofdzakelijk
werkt in opdracht van hoofdaannemers, in dit geval BMV.
Fundex beschikt over een schat aan ervaring (meer dan
60 jaar) en beheerst alle mogelijke
funderingstechnieken. “Bij ASML is bewust gekozen voor
boren. Bij heien is door de enorme trillingen die daarbij
ontstaan, het risico op schade aan omliggende
gebouwen te groot.”

Fundex kan in iedere rol worden ingeschakeld:
•
•
•

als advies- en studie-orgaan voor bestaande en nieuwe klanten
als hoofd- en onderaannemer bij Benelux- projecten
als partner in internationale projecten of in tijdelijke verenigingen
Fundex heeft over de jaren heen wereldfaam opgebouwd. Met meer
dan 60 jaar ervaring en een resem aan multifunctionele
funderingstechnieken zijn wij uw flexibele partner in ieder project.
Funderingstechnieken Verstraeten BV
Brugsevaart 6
Postbus 55 - 4500 AB Oostburg Nederland
Tel: (+31) (0)117 45 75 75
E-mail: info@fundex.nl
Tubex B.V.
Vierlinghstraat 17
Postbus 183 - 4250 DD Werkendam Nederland
Tel: (+31) (0)183 67 98 88
E-mail: info@tubexbv.nl

Er zijn o.a. 3500 Fundex palen de grond in gegaan.

Zware fundatie
In totaal zijn ongeveer 3.500 Fundex palen 380/450mm
met een lengte van 20 meter en 650 Tubex palen
609/850mm met een lengte van zelfs 30 meter de grond
in gegaan. “Beiden worden trillingsvrij en geluidsarm
geïnstalleerd. Het verschil is dat de Tubex palen
beschikken over een permanente stalen buis, wat zorgt
voor een aanzienlijk zwaardere fundatie. Bij 5L zijn die
aangebracht onder de hoogbouw, waar ook het
kantoorgebouw (6KLM) op komt. De overspanningen van
de stalen liggers zijn hier zo groot, een standaard
fundering voldoet niet.” De klus is in een rap tempo
geklaard. “Op 1 april zijn we met zeven machines aan
de slag gegaan, op 1 augustus waren we klaar, precies
volgens planning. Tijd was in dit project de belangrijkste
factor.”
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Meetoplossingen
vanuit 3 locaties
met focus op
Brabant en de
Randstad
www.coenradie.nl

Precisie waar je op kunt bouwen
Zeker bij een complex project als 5L is goede maatvoering een cruciaal onderdeel van de bouw. Ingenieursbureau
Coenradie verrichtte de hoofdmaatvoering om te zorgen dat alles perfect past. “Pas als het verkeerd dreigt te gaan, zien
mensen hoe belangrijk het is wat we doen”, aldus Wouter Coenradie.
“Ons werk begon met het in kaart brengen van de bestaande situatie op het bouwperceel. Op basis van onze tekeningen
zijn de architect en de constructeur aan de slag gegaan. Vervolgens hebben we hun plan uitgezet in de correcte
maatvoering. Van het uitzetten van het grondwerk, de heipalen en de kolommen tot het inmeten van stel-, timmer-,
metsel- en installatiewerken. Alles moest precies op de juiste plaats komen te staan. Zeker in de cleanroom en bij de
afwerking van de betonnen vloeren in het ‘High bay warehouse ‘ luisterde het nauw, daar ging het echt om tienden van
millimeters. Daar hebben we dan ook gebruik gemaakt van een digitaal waterpasinstrument en de 3D Laser Scanner. Bij
de installaties zetten we straks onze 3D Laser Tracker in voor de grootst mogelijke precisie.”
Rechterhand van de uitvoerder
“In de drukste periode waren zeven mensen van ons in elk proces bezig met inmeten én controleren om het hoge tempo
bij te kunnen benen. Ze speelden het meteen door aan de uitvoerder als er iets mis dreigde te gaan. Een behoorlijk
uitdagend project dus maar juist daarom ook ontzettend leuk om te doen.”
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‘We hebben dit
vooral samen
mogelijk gemaakt’
Moeskops Staalbouw, onderdeel van de GS Staalwerken
Groep, is al sinds 1950 gespecialiseerd in technisch
complexe staalbouw projecten. Meerdere projecten waar
ze aan mee hebben gewerkt, zijn door de vakjury van
Bouw met Staal beloond met een nominatie (o.a.
Eye-theater Amsterdam). Drie projecten zijn zelfs
uitgeroepen tot Winnaar van de Nationale Staalprijs,
waaronder ASML gebouw 5D. Iets waar het bedrijf met
recht trots op is.
“Sinds 1994 zijn we voor ASML een vaste leverancier en
nu staan we bekend als ‘first supplier’ als het gaat om
staal”, vertelt Remco Sprengers, technisch commercieel

Toonaangevend in Staal

manager bij Moeskops. “Ook bij 5L én 6KLM hebben we
progressief meegedacht in het ontwerpteam om te
komen tot snelle, eenvoudige en doelgerichte
oplossingen voor de pijnpunten in dit project.” Voor 5L
vervaardigde Moeskops de complete
hoofddraagconstructie. “Een uitzonderlijk zware
constructie van ruim 5.500 ton staal die nodig was om
het kantoorgebouw erop te kunnen plaatsen. De
kantoren, 6KLM, zijn complex om in geval van brand
gecontroleerd instorten mogelijk te maken.” Moeskops
was tevens verantwoordelijk voor allerlei andere stalen
elementen in beide gebouwen: van leidingschachten en

THUIS IN:

frames voor de technische installaties tot

Utiliteitsbouw

luifelconstructies en een verbindingsbrug naar 6J.

Speciale constructies
Infra

Gigantische productie
“Er zit in totaal ruim 9.300 ton staal in 5L en 6KLM
samen. Een gigantische productie die we in het korte

Conserveren

tijdsbestek van ruim een jaar alleen hebben kunnen
realiseren dankzij de inzet van onze andere
staalbedrijven die onderdeel uitmaken van de GS

onderdeel van GS Staalwerken Groep

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

Staalwerken Groep. Onze productielocaties én vakkennis
hebben we optimaal benut om op topsnelheid toch de
kwaliteit te kunnen leveren waar we voor staan.”
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Volautomatisch laden en lossen is
mogelijk. Foto: Ron de Lepper.
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Uiteraard is het pand ook voorzien van hekwerk
en een professioneel beveiligingssysteem.

The specialist in
automatic truck
(un)loading
Ancra Systems is the specialist
in the field of automatic truck
loading and unloading systems,
from standard systems to customer
specfic solutions. Tailored to your
industry and calculated based on
your logistics requirements. Ancra
Systems has been streamlining
loading and unloading worldwide
for more than thirty years.

Learn more

www.ancrasystems.com
info@ancrasystems.com | +31(0)880 247 111

Volautomatisch laden en lossen
Ancra Systems, een specialist op het gebied van automatische vrachtauto laad- en lossystemen uit Boxtel, leverde twaalf
hefliften voor 5L, waarvan acht voorzien van een transportsysteem. Met deze liften kunnen containers met een simpele
druk op de knop vanaf de vrachtauto naar de heflift in de expeditieruimte worden verplaatst en visa versa.
De liften moesten wel aan een fiks aantal eisen voldoen. “We hebben een ingrijpend redesign moeten doen om deze
geschikt te maken voor het transport van de zware, gevoelige machines van ASML”, vertelt managing director Marc
Hezemans. “Zo moesten ze 30 ton kunnen dragen, is de breedte van de liften aangepast en is besturing toegevoegd om
te waarborgen dat de liften altijd horizontaal blijven. Daarnaast is het platform van de liften verzwaard zodat er ook
heftrucks overheen kunnen rijden. En we hebben gezorgd dat de besturing van de heftafels kan communiceren met de
randsystemen er omheen.” Ancra verzorgt ook de bedieningstrainingen aan het personeel van ASML. Bovendien krijgt de
technische dienst van ASML een cursus voor onderhoud en troubleshooting.
Champions League
Ancra Systems heeft al meer dan vijfentwintig jaar ervaring op het gebied van laad- en lostechniek en is wereldwijd
actief voor zowel kleine als grote internationale ondernemingen. Het bedrijf biedt oplossingen voor zowel shuttleverkeer
als outboundhandling van goederen. “Het is eigenlijk een soort Champions League”, sluit Hezemans treffend af. “Je werkt
veelal met klinkende namen en in de mooiste stadions. En dan speel je ook nog altijd in de finale.”
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De one-stop-shop
voor elk prefab project
Megaton/Structo Prefab Systems biedt als
leverancier totaaloplossingen aan in prefab beton
voor projecten in België, Frankrijk, Nederland &
Luxemburg. Voor 5L leverde het bedrijf
betonkolommen en 20.000 m2 kanaalplaten.
Ook voor parkeergebouw P3 werd 55.000 m2
kanaalplaten geleverd en voor 5J betonkolommen ,
funderingsplaten, dragende wanden en
liftkokerelementen. “Project 5L is volledig
productierijp gemaakt door ons eigen
studiebureel”, vertelt Joris Vuerstaek. Alle producten
werden geproduceerd in de fabriek Intershipping
te Bornem (België). “Hier hebben wij de technische
mogelijkheden om dergelijke zware kolommen K100/100, L=14,70m, gewicht 38 ton - te maken en
te manipuleren.”
Aansluiting met de staalstructuur
“Qua modellering lag de grootste uitdaging in het
afstemmen van de betonkolommen op de
aansluiting met de staalstructuur. Door de
aanzienlijke kolomwapening was het niet overal
evident om de instortvoorzieningen voor de
koppeling met de staalstructuur een plek te geven.
In veel gevallen zijn deze dan ook geplaatst aan
de kop van de kolom, zowel op de vier zijden als
op het kopvlak. Door de uitstekende contacten met
BMV en een optimale afstemming via BIM zijn we
erin geslaagd tot een goede oplossing te komen.”

UW PARTNER IN PREFABBETON

www.prefabsystems.be
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Een high-tech magazijn voor optimale
logistieke prestaties
Mecalux, één van de marktleiders op het gebied van
opslagsystemen, heeft een state-of-the-art,
automatisch hoogbouwmagazijn ontworpen en
geïnstalleerd voor ASML, de toonaangevende
Nederlandse fabrikant van machines voor de
halfgeleiderindustrie. Dit nieuwe magazijn van ASML
in Veldhoven (Nederland) onderscheidt zich door zijn
volledige automatisering en zijn indrukwekkende
afmetingen: het magazijn is 35 meter hoog en heeft
een lengte van 119 meter, met een totale
opslagcapaciteit van ongeveer 27.000 pallets.
Het magazijn bestaat uit zes gangpaden waar
onderdelen en materialen worden opgeslagen die
later in het productieproces van de
lithografiesystemen gebruikt zullen worden. Met
een magazijnkraan in elk gangpad kunnen
pallets in hoge snelheid in en uit geslagen worden,
tot gezamenlijk 170 gecombineerde cycli per uur.
Aan de voorkant van het magazijn bevindt zich een
uitgebreide orderpickzone waar de
magazijnmedewerkers de pallets ontvangen via een
doorlopend transportbandensysteem.
Voor ASML was het hebben van een installatie die
de productielijnen «just-in-time» zou bevoorraden
van de hoogste prioriteit. Om downtime bij
onderhoud te voorkomen, heeft het bedrijf een
reserve magazijnkraan ter beschikking, waardoor
een continue werking van de installatie wordt
gegarandeerd.
Bovendien heeft ASML het warehouse management
systeem Easy WMS van Mecalux geïmplementeerd,
wat niet alleen de processen in het magazijn
optimaliseert, maar ook de winstgevendheid en
efficiëntie ten goede komt.
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Easy WMS wijst elke pallet, op basis van zijn
afmetingen en omloopsnelheid, een opslaglocatie
toe. Vervolgens haalt het, door middel van de
feilloze verbinding met de Enterprise Resource
Planning «SAP» van ASML, de opgeslagen
materialen automatisch uit het magazijn en stuurt
die op het juiste moment naar de
orderpickstations.

Met het opslagsysteem van Mecalux, heeft ASML haar
opslag van goederen en onderdelen geautomatiseerd en
daarmee haar logistieke processen kunnen moderniseren.
De hele installatie is speciaal ontworpen voor ASML, tot
en met de kleuren van de magazijnstellingen,
magazijnkranen en transportbanden in blauw en wit, de
bedrijfskleuren van ASML, aan toe.
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Uw totaal leverancier voor magazijninrichting en aanrijdbescherming

Magazijninrichting

✓ GRATIS vrijblijvend advies
✓ Scherpe prijzen
✓ Europese topkwaliteit
producten

Verrijdbare stellingen

✓ Voor elke logistieke
uitdaging een oplossing
Aanrijdbescherming

✓ Ruim 25 jaar ervaring

www.megamagazijninrichting.nl

Het opslagsysteem is speciaal ontworpen voor ASML.
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‘Een project als dit is uniek in heel
Europa’
Nedcon en MEGA Magazijninrichting, het zijn beiden bedrijven met vele jaren ervaring in het realiseren
van innovatieve opslagsystemen. Voor 5L bundelden zij hun krachten om te komen tot de meest optimale
logistieke oplossing: het ontwerpen van een verrijdbare palletstelling met liggerlengtes van maar liefst 6
meter met een draagcapaciteit van maximaal 4 ton per vak.
Nedcon was verantwoordelijk voor de magazijninrichting van 5L, inclusief projectmanagement en
engineering. “ASML vroeg om een vaste en verrijdbare draagarmstelling met een maximale hoogte van
12m1 voor de opslag van niet gepalletiseerde goederen , vertelt Henk Toebes van Nedcon. “Voor de laatste
hebben we de samenwerking opgezocht met MEGA, dat gespecialiseerd is in verrijdbare stellingen.”

Maatwerk
Wat de bedrijven met elkaar gemeen hebben, is dat ze bij voorkeur maatwerk verrichten. In het geval van
ASML kwamen de twee partijen - in samenspraak met ingenieursbureau DENC - tot een alternatief ontwerp
van een verrijdbare palletstelling met liggerlengtes van 6 meter. “Door verrijdbare stellingsystemen toe te
passen, vergroot je de opslagcapaciteit van een ruimte met bijna 100% doordat er maar één gangpad nodig
is”, aldus Jan Nieuwenhuis en Koen Peeters van MEGA Magazijninrichting. “Alle overige gangpaden kunnen
daarmee nuttig worden gebruikt.”
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Nauwgezette montage
“In een vroeg stadium was er overleg met de betonconstructeur. Omdat er een speciale navigatietruck
komt te rijden, moesten de rails heel nauwkeurig - met een tolerantie van 0 - in de vloer worden
gemonteerd. Dankzij een speciale fotoceltechniek op de wagens worden alle wagens exact tegen elkaar
gezet aan de voor- en achterzijde zodat de gangpaden een vaste maat hebben. Verder is een zijlader telling
systeem op de wagens gemonteerd zodat men veilig en snel kan werken, en zijn motoren met een
remfunctie ingebouwd bij stilstand van de wagens. De uitdaging zat met name in de afstemming tussen de
wagens, de stellingen en de navigatietruck die tussen de stellingen door moet kunnen bewegen.”
Betrouwbaar, toegankelijk en veilig
Er is tevens een noodstroom voorziening gekoppeld aan het verrijdbare systeem zodat de wagens ook bij
stroomuitval gebruikt kunnen worden. Toebes: “Dat was een keiharde eis van ASML. De betrouwbaarheid
en toegankelijkheid van het systeem is voor hen doorslaggevend.” Net als overigens veiligheid. Het
systeem voldoet dan ook aan CE richtlijnen en is 100% beveiligd tegen ongevallen. “Voordat we de
opdracht aangingen, is de constructie uitvoerig getest in ons Test Department in Doetinchem. We hebben
een hele sectie van ASML 1 op 1 nagebouwd om er zeker van te zijn dat alles goed functioneert onder
dynamische belasting.” Inmiddels zijn drie blokken van het innovatieve palletsysteem gerealiseerd. De rails
voor het vierde blok liggen al klaar in de vloer zodat het in de toekomst eenvoudig in gebruik kan worden
genomen. “Al met al een uniek project om aan mee te werken, iets vergelijkbaars is er nog niet gebouwd in
Europa.”

Volledige bijdrage Nedcon aan het logistiek centrum van ASML:
•

Verrijdbare palletstelling in samenwerking met MEGA Magazijninrichting

•

Staalbouw voor een geautomatiseerd shuttle systeem

•

Vaste draagarmstelling voor de buitenopslag van luchtvrachtcontainers

•

Palletstellingen voor de opslag van specifieke ASML producten
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Foto: Ron de Lepper.
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Er is gekozen voor een zelfdragende constructie voor het hoogbouw
magazijn om de beschikbare ruimte zo optimaal mogelijk te benutten.
Een installatie van 35 meter hoog.Foto: Ron de Lepper.
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‘Een uitdagende klus die vraagt om
maatwerk’
Kempen Cladding levert en monteert dak- & gevelbekledingen en dakbedekkingen in de breedste zin van het
woord. Ook voor 5L mocht het bedrijf aan de slag en daar bewezen ze meteen hun meerwaarde. “We hebben een
flinke besparing kunnen bewerkstelligen”, vertelt Mat Cuypers.
“Dit mede dankzij onze zusteronderneming Kempen Composiet. In het
oorspronkelijke ontwerp van 5L was sprake van gespoten aluminium
afdekkappen van bijna 1 meter breed. Wij hebben geadviseerd om hier
te kiezen voor aluminium composiet. De composiet platen die we in
Bergeijk hebben liggen, zijn samengesteld uit twee platen aluminium
(van 0.5 en 1.5 mm) als buitenhuid en een kunststof kern (van 3 mm). We
kunnen die heel eenvoudig bewerken en omvormen tot kappen. Zo heeft
het pand toch de gewenste uitstraling maar voor veel minder geld.”
Hoogwaardige sandwichpanelen
Verder is circa 3.000 m2 aan brandwerende, hoog isolerende panelen van Trimo geïnstalleerd aan de binnenkant
van het ‘High bay warehouse’. En circa 10.000 m2 aan standaard sandwichpanelen van Kingspan type Quadcore
88, voorzien van hoogwaardige coating tegen weersinvloeden, aan de buitenkant als extra thermische schil. Op
verschillende andere plekken in het logistiek centrum is nog 3.500 m2 aan sandwichpanelen geplaatst.
Complexe montage
“De montage van de panelen aan de buitenkant van het pand, op 30 meter hoogte, was een hele uitdaging. We
hebben de panelen via hangbruggen aan de naastgelegen 18 meter hoge parkeergarage - op slechts 1
meter afstand – één voor één naar beneden laten zakken. Zodra we boven de parkeergarage uit kwamen, konden
we gebruik maken van kranen en telescoop hoogwerkers maar kregen we ook te maken met de wind. Binnen
hebben we voor de steenwolpanelen zelfs gebruik moeten maken van een verreiker met een speciaal roterend
vacuüm apparaat. Echt maatwerk dus!”
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Kempen Cladding BV: Al meer dan 20 jaar de partner voor dak- en gevelbekleding.
De werkzaamheden van Kempen Cladding
bestaan uit de levering en montage van dak- & gevelbekledingen en dakbedekkingen in de breedste zin van het
woord, gericht op zowel nieuwbouw als renovatie. Elk project
wordt door ons benaderd vanuit uw situatie, geen enkel werk
is immers standaard.
Door u te laten profiteren van de vele technische
mogelijkheden en een betrouwbaar, deskundig advies
gebaseerd op meer dan 20 jaar ervaring, krijgt u het beste
resultaat voor de afgesproken prijs.

Kennedylaan 16a | 5571 KC Bergeijk | 0497 - 55 65 30

De aluminium composiet gevels
zorgen voor een hightech uitstraling.

Industriebouw • juli 2021 • 29

ASML • Veldhoven

‘Vooral de planning
was spannend’
Sinds 1960 levert Tilborghs Betonstaal BV, een
familiebedrijf met de tweede generatie aan het
roer, betonstaalvlechtwerken in binnen- en buitenland. Tilborghs richt zich van oudsher vooral op
woningbouw en utiliteitsbouw maar sinds enkele
jaren ook op civiele werken. “ASML past precies in
ons straatje”, vertelt Danny Foederer.
Voor 5L leverde Tilborghs circa 5.000 ton
betonstaal en voor 6KLM circa 700 ton. “Bij 5L
moest de fundatie zo zwaar zijn om een zo stabiel
mogelijke ondergrond te creëren voor de gevoelige
machines van ASML”, vervolgt Foederer. “Normaal
denken we graag mee in een zo vroeg mogelijke
fase van de bouw. Bij ASML zit het ontwerp echter
zo dicht op de uitvoering dat we niet meer
kunnen doen dan indien nodig wat bijsturen. Je
krijgt de tekening en moet dan meestal al op heel
korte termijn leveren. Dat was ook bij 5L en 6KLM
het geval.”
Geavanceerde apparatuur
In de overdekte bedrijfsruimte van 12.000 m2 van
Tilborghs is al het betonstaal in rap tempo
gemaakt. Dat kan doordat het bedrijf werkt met de
nieuwste, geavanceerde apparatuur, zoals
computergestuurde knip- en buigmachines en een
volledig geautomatiseerde mattenlasmachine.
“Kritische bouwonderdelen zoals poeren, balken en
kolommen hebben we prefab aangeleverd, evenals
de wapening voor fundatiepalen voor Fundex. Dit
om zo snel mogelijk te kunnen bouwen. Zeker als
we bepaalde materialen niet op voorraad hadden,
moesten we hemel en aarde bewegen om alles op
tijd af te krijgen maar uiteindelijk is het allemaal
goed gekomen.”
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ALS HET
OM GEVELS
GAAT!

Uniek prefab
gevelsysteem
Rollecate BV, specialist in aluminium en stalen
gevels en geveldelen, verzorgde de gevelinvulling en stalen binnenpuien voor zowel
gebouw 5L als 6KLM. Voor 5L gaat het om 4.000
m2 gevelbekleding, 2.000 m2 vliesgevelpuien
ASML VELDHOVEN

en profielstalen buiten- en binnenpuien. Voor
gebouw 6KLM om 12.000 m2 vliesgevelpuien,
1.060 m2 glasdaken en profielstalen
binnenpuien. De buitenschil bestaat grotendeels
uit aluminium.
“We hebben voor deze projecten een uniek
prefab gevelsysteem ontworpen”, vertelt Erik
Beekman. “Het grootste gedeelte wordt al in
onze fabriek in elkaar gezet, ook de koppelingen
van de verschillende elementen zijn prefab.
Alleen de koppelpanelen worden daadwerkelijk

op de bouw geplaatst. Om dat mogelijk te maken, is de maatvoering van tevoren gebeurd - uiteraard in nauwe
afstemming met de staalbouwer en aannemer - en zijn de ankers in drie dimensies te stellen. Zo kan er ter plekke
heel snel worden gemonteerd. Voorspelbare procesbeheersing dus met hoogwaardige kwaliteit, precies binnen
de planning gerealiseerd dankzij een superteam dat goed heeft samengewerkt met de overige disciplines.”
Veiligheid voorop!
De geveldelen en binnenpuien zijn gedeeltelijk 120 minuten brandwerend uitgevoerd. “Daarbij zijn we nog net
iets verder gegaan dan de normen in het Bouwbesluit. Overigens geldt er tevens een zware eis m.b.t.
inbraakwerendheid.” Rollecate was ook verantwoordelijk voor de coördinatie van de gevelbekleding. “Dat was best
nog een lastige klus, vooral vanwege de relatief korte voorbereidingstijd. We moesten in hoog tempo een grote
hoeveelheid gevels monteren. Dat vergde veel afstemming met de andere partners. Het resultaat is een
hoogwaardige duurzame gevelconstructie die perfect past bij de ambities van ASML.”
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Matex Deuren BV
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Damzigt 15 3454 PS De Meern(U) 030-2271111 info@matex.nl

www.matex.nl

Veilige en betrouwbare roldeuren
Matex Deuren is een familiebedrijf gespecialiseerd in levering, montage en onderhoud van
overheaddeuren, (snel)roldeuren, allerlei soorten branddeuren, schuifdeuren, dockequipment en deuren voor
hangars en scheepwerven. Er werken circa 70 fte bij de onderneming. Voor 5L leverden en
monteerden zij vijftien EI roldeuren.
“Bij een uitbreiding van ASML in 2016 hebben we gecertificeerde brandwerende schuifdeuren geleverd en
gemonteerd”, vertelt commercieel directeur Erik aan de Stegge. “Voor 5L wilden ze dezelfde deuren hebben,
met een hoge brandwerendheid van minimaal 120 minuten (volgens EI criteria).”
Een goed alternatief
Dat bleek helaas niet zo eenvoudig. “Sinds
1 november 2019 moeten branddeuren
namelijk CE-gecertificeerd zijn. Veel
branddeuren, ook deze, moesten opnieuw
getest worden, waardoor lange wachttijden ontstonden bij certificeerde instanties.
ASML heeft uiteindelijk gekozen voor
gecertificeerde EI roldeuren, simpelweg
omdat er op dat moment geen correct
gecertificeerde EI schuifdeuren voorhanden waren. De certificering was een harde
eis, zeker omdat de verzekeringsmaatschappij over de schouder meekeek. En dat
is niet voor niets: een brand in een
opslagruimte van ASML kan immers een
zeer kostbare zaak worden.”
Uitgebreid getest
“Om er zeker van te zijn dat de roldeuren
voldeden, is de werking van de deuren
uitgebreid op locatie
getest. Zo moeten de deuren te allen tijde
sluiten, ook bij stroomuitval. Daar zijn dus
voorzieningen voor getroffen. Het dient bovendien op een veilige te manier gebeuren. Als iemand de deur
tijdens het dichtgaan tegenhoudt, mag hij zich niet verwonden. En de deur moet alsnog sluiten zodra het
obstakel weg is. Dat verliep allemaal perfect.”
Uitwerken in 3D
“Daarnaast hebben we de deuren op verzoek van ASML uitgewerkt in 3D tekeningen zodat deze ingepast
konden worden in het 3D model van het gebouw. Dit is extra belangrijk omdat het hier gaat om zo’n
complex bouwproces. Matex heeft inmiddels een vervolgopdracht ontvangen van BMV voor brandwerende
schuifdeuren voor gebouw 5J. Al met al een mooi project om op terug te kijken.
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TOEPASSINGEN

Verhoogde Vloeren
Toepassing: kantoren

Gegarandeerd stofvrij, ongekend
sterk en ESD-veilig: de verhoogde
vloeren van PBS zijn uitermate
geschikt voor cleanrooms. Flexibel
en zeer functioneel tegelijk.

Toepassing: cleanroom

TOEPASSINGEN

Verhoogde Vloeren
Toepassing: datacenter

TOEPASSINGEN

Toepassing: technische ruimte

TOEPASSINGEN

Verhoogde Vloeren
Toepassing: tribunevloer

TOEPASSINGEN

Verhoogde Vloeren

Toepassing: natte ruimte

De verhoogde vloeren van PBS zijn
niet alleen stijlvol, maar ook flexibel
en extreem laag. Bovendien bieden
ze optimaal loopcomfort. Het beste
alternatief voor flexibele kantoren.

Toepassing: cleanroom

TOEPASSINGEN

Verhoogde Vloeren

Verhoogde Vloeren

Toepassing: kantoren

Toepassing: datacenter
Met hun grote draagkracht en
geleidende onderconstructies zijn
de verhoogde vloeren van PBS zeer
geschikt voor datacenters. Dankzij
onze nauwkeurige luchtdistributie
krijgen hotspots geen kans!

Toepassing: technische ruimte
Onze verhoogde vloeren voor
technische ruimtes zijn uitgerust
met een speciale kokerwerkvloer.
Dit zorgt voor flexibiliteit, grote
draagkracht en extreme stabiliteit.
Veiligheid voorop!

Toepassing: tribunevloer
Een bijzondere toepassing
van de verhoogde vloeren van
PBS: de tribunevloer. Voor
bijvoorbeeld theater, auditorium
en collegezaal. Korte bouwtijd,
hoge veiligheid!

Toepassing: natte ruimte
Speciaal voor natte ruimtes:
verhoogde vloeren die vochtdicht
en naadloos zijn, en toch
diverse afwerkopties hebben.
Uiteraard blijft het ondergrondse
leidingwerk gewoon bereikbaar.

www.pbsholland.com

PBS Folder Toepassingsgebieden v1.indd 2-3
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vErhOOGdE

vlOErEN
toepassingen
TOEPASSINGEN

Verhoogde Vloeren
Toepassingsgebieden

Of het nu om een kantoor, een cleanroom, een datacenter, een
technische ruimte, een natte ruimte of zelfs een tribune gaat,
de verhoogde vloeren van PBS zijn eenvoudig aan te passen.
Een indelingswijziging of functieverandering in uw gebouw is
daarmee in een handomdraai gerealiseerd.

de juiste basis

04-11-14- wk45 11:25

Industriebouw • juli 2021 • 35

ASML • Veldhoven

Speciale verhoogde vloeren in de cleanroom
PBS Holland is sinds 1981 de enige producent van verhoogde vloeren in Nederland. Het ontwikkelen,
produceren en installeren: alles gebeurt in eigen beheer. “Sinds 1991 hebben we bij ASML de vloeren
gelegd voor zes tot zeven grote cleanrooms van ieder tussen de 3.000 en 6.000 m2”, vertelt Ben van der
Doelen. “Gestimuleerd door deze unieke samenwerking hebben we ons als bedrijf de afgelopen tien, vijftien jaar enorm kunnen ontwikkelen.”
PBS Holland past verhoogde vloeren niet alleen toe bij cleanrooms maar o.a. ook bij kantoren, datacenters
en technische ruimtes. “We hebben tevens een plafond- en wandbedrijf, en sinds enige tijd richten we ons
ook op tribunes voor auditoria en lesruimtes.”
Lage tolerantie en hoge belastbaarheid
“Voor cleanrooms hebben we speciale verhoogde vloeren ontwikkeld. Bij 5L gaat het om 4.000 m2,
bestaande uit aluminium vloerpanelen. Die zijn stofvrij en kunnen dankzij de hoge belastbaarheid een
gewicht dragen van maximaal 8.000 kg bij een doorbuiging van 2 mm. Er is gekozen voor een extreem
lage tolerantie in de maatgeving van de panelen van maximaal 0,1 mm. Daarnaast hebben we twee
componenten verlijming toegepast, een techniek die ook in de vliegtuigindustrie wordt gebruikt. De
panelen zijn verder voorzien van een geleidende PVC toplaag. Over een 60 strekkende meter vloer wordt
bovendien een maximale hoogteafwijking van 1 mm toegestaan.”

‘Voor cleanrooms hebben we speciale verhoogde
vloeren ontwikkeld. Bij 5L gaat het om 4.000 m2,
bestaande uit aluminium vloerpanelen ’
Efficiënt en oplossingsgericht
“We controleren zelf geautomatiseerd tijdens de productie of de producten voldoen aan de gestelde
normen. Vervolgens worden ze hoogwaardig verpakt voordat ze worden getransporteerd. ASML heeft met
een speciaal protocol inzicht in de kwaliteit van onze producten. Al met al is het allemaal soepel verlopen.
Het betrokken bouwteam is perfect op elkaar ingespeeld, waardoor we heel efficiënt en oplossingsgericht
kunnen werken.”
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‘In de kranenwereld is dit echt high tech’
Mennens, specialist in hijs- en heftechniek, ontwerpt, produceert en installeert al sinds 1999
cleanroom-kranen. Sinds 2011 doen ze dat vanuit hun eigen merk: Cleanroom Cranes. “Onafhankelijke
testen tonen aan dat cleanroom-kranen echt wezenlijk anders zijn dan traditionele kranen, ze maken het
mogelijk om zo precies en schoon mogelijk te hijsen”, aldus Danny van Deuzen, algemeen directeur
Mennens.
Cleanroom Cranes is inmiddels wereldwijd actief. “Niet alleen in de high tech industrie maar o.a. ook in de
voedings- en farmaceutische industrie”, vervolgt Van Deuzen. “Iedere sector heeft eigen normen waar aan
moet worden voldaan.” Alles is zo gemaakt dat er zo min mogelijk deeltjes worden afgescheiden. Voor een
bedrijf als ASML een absolute must.
Samen groeien
“Vanaf 1998 zijn we al bij ASML betrokken”, vertelt Dave van Zandvliet, manager Cleanroom Cranes. “Voor
het ‘vuile’ gebied buiten de cleanroom van 5L hebben we gezorgd voor zes Europont bovenloopkranen die
maximaal 5.000 kg kunnen heffen. In de ‘grijze’ ruimte, tussen het ‘vuile’ gebied en de cleanroom, zijn drie
monorailsystemen - voorzien van bandtakel - geïnstalleerd.”
Speciaal ontwikkeld
De twee kranen (met ieder twee takels met
per stuk een hefgewicht van 10.000 kg) in de
cleanroom, die zich voortbewegen over een
constructie, hebben Cleanroom Cranes en
ASML de afgelopen twee jaar in nauwe
samenwerking ontwikkeld. “De kranen zijn
volledig afgestemd op de allerlaatste
specificaties van de nieuwste machines van
ASML en andersom, zodat ze optimaal met
elkaar communiceren. Ze vormen als het ware
een eenheid en maken een zeer secure
hijsactie mogelijk. Daarnaast hebben we ook
nog twee losse kranen - met een hefgewicht
van 5.000 kg - geplaatst.” Bij 5H zijn de
speciaal ontwikkelde kranen eerst getest.
“Dat was ook voor ons spannend, iedereen
was ontzettend blij dat het was gelukt!”
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Cleanroom Cranes by Mennens

Achtseweg Zuid 161 – 5651 GW EINDHOVEN – 0162 38 38 00
sales.cleanroom@mennens.nl – www.cleanroom-cranes.nl

Uw partner voor veilig en efficiënt hijsen
en heffen in geconditioneerde omgevingen
• wereldwijde service
• van concept tot ontwerp en realisatie
• maatwerkoplossingen gericht op
duurzaam hoog rendement

Dankzij het glas is er in de
kantoren volop uitzicht op buiten.
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Nieuwbouw, Service & Onderhoud, Reparaties en Modernisering
Liften

Roltrappen

Automatische deuren

Gevelinstallatie
PREMIUM Liften
Televisieweg 54
1322 AM Almere

T: +31 88 23 23 100
www.premiumliften.nl
info@premiumliften.nl

Merkonafhankelijk onderhoud
Snelle service 24/7
Advies

Waar anderen stoppen, gaan wij verder !
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Maatwerk in liften
PREMIUM Liften is in ruim tien jaar tijd uitgegroeid tot een van de grootste merk onafhankelijke
liftenbedrijven in Nederland. Van oorsprong richt de onderneming zich op service en modernisering maar
de afgelopen jaren hebben ze zich steeds meer toegelegd op nieuwbouw en custom design liften. Voor
ASML leverden zij de zware goederenliften in logistiek centrum 5L.
“Het gaat om vier hydraulische goederenliften”, vertelt Hans Vreeken. “De liften zijn aan beide zijden
van het logistieke magazijn gesitueerd, waardoor er twee logistieke stromen kunnen worden gecreëerd.
Vanwege het gewenste hefvermogen van 7.000 kg zijn alle onderdelen zwaar uitgevoerd. Omdat de liften
worden ingezet om kostbare machinedelen te transporten, is voor een soepele loop van de installaties
gekozen voor een frequentiegeregelde aandrijving. Daarnaast zijn de liften uitgevoerd met zogenaamde
opzetinrichtingen, waardoor de liftkooien op hun plek blijven tijdens het beladen en lossen.”
Logistieke operatie
“Door het grote hefvermogen hebben de cabines enorme afmetingen: drie meter breed, vier meter diep en
drie meter hoog.” De montage op locatie was daarmee, ook vanwege de drukke bouwplaats, een behoorlijke
uitdaging. “De zware onderdelen, met een gewicht van 700 tot 800 kg, werden met heftrucks en verreikers
tot voor en zelfs tot in de schacht aangevoerd. Dankzij de perfecte organisatie vanuit BMV is het allemaal
heel soepel verlopen.”
Een uniek product
Inmiddels is PREMIUM gestart in 5J, waar ze o.a. een zeer speciale hydraulische lift van 5.000 kg leveren
voor de cleanroom. “De liftcabine is voorzien van een dubbele wand, met in het plafond speciale filterunits.
Voor het onderhoud zijn speciale toegangsdeuren voorzien, zodat een monteur niet iedere keer door de
sluis hoeft om werkzaamheden aan de lift te kunnen doen. Het hele ontwerp is gebaseerd op minimale
vervuiling, hiertoe zijn zelfs de deuraandrijvingen aan de onderzijde geplaatst. Echt een uniek product.”
Samenwerking
PREMIUM heeft voor de nieuwbouw activiteiten zelf mensen met de benodigde specialistische kennis
aangetrokken. Daarnaast werken ze voor het ontwerp en de projectbegeleiding nauw samen met Attollo
Projects b.v. “Door deze bundeling van kennis en ervaring zijn we in staat om ook uitdagende projecten in
eigen beheer perfect te realiseren.”

Industriebouw • juli 2021 • 41

ASML • Veldhoven
Het transportgedeelte is voorzien
van dekvloeren en ijzersterke epoxy
gietvloeren. Foto: Ron de Lepper.
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Uniek Global
Wheel-Lok
bevestigingssysteem
Rite-Hite is een wereldwijd Amerikaans familiebedrijf
dat zich bezighoudt met de productie, verkoop en
service van producten die bedoeld zijn om de
industriële veiligheid, beveiliging, energieconsumptie
Rite-Hite ontwikkelt en produceert oplossingen voor een
veilige en productieve werkomgeving in
magazijnen en productieruimten, met name voor het
laadperron. De complete en innovatieve productlijn omvat
onder meer docklevellers,wielvergrendelingen, dock
shelters, industriële deuren en ventilatoren.Onze
serviceprofessionals houden uw apparatuur in optimale
conditie.

en milieuzorg te verbeteren. In 5L installeerde de
innovatieve onderneming hun unieke Global WheelLok bevestigingssysteem.
Rite-Hite leverde voor 5L tevens sectionale
veiligheidsdeuren die voldoen aan de hoogste eisen
qua veiligheid en twee hydraulische dock levellers voor
het logistiek centrum en opblaasbare shelters voor het
buitenterrein. “Het Global Wheel-Lok systeem is echter

Koppelstraat 26
7391 AK Twello

Tel: +31 571 270 444
www.ritehite.com

het meest bijzonder”, aldus Wesley Buitenhuis.
Op maat
Drie jaar geleden werd Rite-Hite uitgenodigd om mee
te denken over de veiligheid van de laad- en lossystemen in gebouw 5L. “Bij een van de referentiebezoeken die we toen samen met ASML hebben afgelegd,
hebben we testen uitgevoerd met de vrachtwagen die
ASML gebruikt voor het transport. Gaandeweg hebben
we het bestaande Global Wheel-Lok systeem verder
aangepast aan de wensen van de klant.”
Uitdagend project
“Bij dit volledig mechanische systeem klemt een
wielklem het achterwiel aan de bestuurderskant van de
vrachtwagen vast aan een geïntegreerde 510 mm hoge
barrière. Het stoplicht aan de binnen- en buitenkant
- waar speciaal voor ASML naast een rood en groen
licht tevens een oranje licht is toegevoegd - voorkomt
miscommunicatie. We hebben voor ASML tevens een
koppeling aangebracht met de dock levellers, sensoren
geven precies aan waar de vrachtwagen zich op een
bepaald moment bevindt. Verder hebben we nog een
werkprocedure uitgewerkt voor de operators. Al met al
een mooi, uitdagend project!”
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Schilderen op grote hoogte
Van de Looy verzorgt sinds jaar en dag
schilderwerk en totaalonderhoud voor een
breed scala aan opdrachtgevers: van
woningcorporaties, scholen en ziekenhuizen
tot bedrijven en particulieren. Al ruim dertig
jaar is de onderneming de vaste huisschilder
van ASML. Via aannemer BMV werden zij ook
bij het nieuwe logistieke centrum 5L
betrokken.
“Met BMV doen we ook andersoortige
projecten, die samenwerking verloopt altijd
uitstekend”, vertelt Neel van de Looy. “En
dat is fijn want zeker bij een groot project
als dit is het belangrijk de werkzaamheden
van alle onderaannemers goed op elkaar af
te stemmen.” Bij 5L heeft Van de Looy circa
10.000 m² aan plafonds, boven de clean
room, gespoten. “Daarnaast hebben we circa
35.000/40.000 m² aan wanden getext, in
allerlei verschillende kleuren.”
Veiligheid
“Vanwege de hoogte van de wanden (10
tot 12 meter) en de plafonds (12 meter)
moesten we steigers en hoogwerkers inzetten. Veilig werken stond daarbij voorop. We
beschikken als organisatie niet voor niets
over een VCA twee sterren certificaat. Al met
al zijn we trots dat we als echt Veldhovens
bedrijf een bijdrage hebben mogen leveren
aan dit prachtige project.”

De Run 4409 5503 LS Veldhoven t 040 253 2750 i www.vandelooy.nl
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‘Als Brugmans Groep kunnen we een
totaalpakket aanbieden’
Sinds 2009 maakt projectinrichter Total Project Service deel uit van Brugmans Vloeren. Inmiddels zijn
beide bedrijven zo verweven dat ze onder de nieuwe naam De Brugmans Groep verder gaan. “Door de
samensmelting zijn we in staat een totaalpakket aan te bieden”, aldus Wilbert Weltje. Die bundeling van
krachten kwam bij 5L goed van pas.
“Oorspronkelijk zijn we alleen benaderd voor de vloerafwerkingen maar daar is in de loop der tijd steeds
meer bij gekomen.” Even wat cijfers: het bedrijf legde o.a. 75.000 m2 aan ondervloeren, 25.000 m2 aan
cementgebonden dekvloeren en 11.000 m2 aan epoxy gietvloeren.
Ook binnenzonwering
“In de cleanroom hebben we een watergedragen
epoxy rolcoating aangebracht onder de composietvloer, daardoor is de vloer makkelijk schoon te
houden. Op de eerste verdieping hebben we de
kantoren voorzien van dekvloeren, en het transportgedeelte van dekvloeren en ijzersterke expoxy
gietvloeren van 2,5 mm dik. In de technische ruimtes
hebben we expoxy gietvloeren gelegd. Hier hebben
we tevens - onder een hoek van 45 graden - plinten
met epoxy mortel aangebracht voor een vloeistofdichte afwerking. In de kantoren is ten slotte gekozen
voor een combinatie van tapijttegels, marmoleum en
PVC stroken voor een huiselijke uitstraling. Daarnaast
hebben we binnenzonwering aangebracht.”
In ploegen
“De omvang van dit project was bijzonder maar ook
het enorme tempo waarin gebouwd werd. We zijn in
verschillende ploegen aan de slag gegaan. Zo konden we twaalf tot veertien uur per dag maken, zeven
dagen per week. Het scheelt dan dat je al jaren met
dezelfde partners samenwerkt bij ASML. Het heeft
bloed, zweet en tranen gekost maar als je nu ziet wat
er staat: dat geeft toch voldoening!”
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Wij gaan verder
onder één naam:

DEKVLOEREN | VLOERAFWERKING | RAAMDECORATIE

www.brugmansgroep.nl
Het interieur oogt fris en modern.
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‘Wij zoeken altijd
naar de beste
oplossing’
Muller SRA is gespecialiseerd in de complete afbouw
van grootschalige utiliteitsprojecten. Die kracht komt
bij een veelomvattende bouw als die van 5L volledig
tot zijn recht. Sinds 2014 is de onderneming al
betrokken bij specifiek de realisatie van de cleanrooms
van ASML. “Dat is toch wel iets waar we inmiddels in
uitblinken”, vertelt Jay Muller.
“De wanden en plafonds van de cleanroom van 5L
bestaan uit aluminium honingraat panelen. Het grote
voordeel van dit materiaal is dat het niet afstotend is,
makkelijk in onderhoud en licht en snel te monteren.
De klant is bij ons koning. In samenwerking met de
aannemer en architect proberen wij het beste van twee
werelden bij elkaar te brengen en denken we mee over
de beste match voor zowel het materiaal als de
technische details voor o.a. het luchtplan.”
Spannend
Muller SRA verzorgde tevens de afbouw in de rest van
het gebouw: van de MS-wanden en systeemplafonds
tot aan de brandwerende afdichtingen en het zetten
van de plinten. “Bij 5L zijn we inmiddels klaar. Het
was - mede door de coronacrisis - af en toe spannend
of we de planning zouden halen. Terugkijkend zijn we
vooral trots dat we een klus als deze kunnen en mogen
klaren!”

De Witbogt 15 | 5652 AG Eindhoven
Postbus 8737 | 5605 LS Eindhoven
Tel: 040 - 2925995
www.mullerafbouwgroep.nl
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Er is een comfortabele werkomgeving gecreëerd voor de medewerkers.
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Het nieuwe logistieke centrum is simpelweg
indrukwekkend. Foto: Ron de Lepper.

Opdrachtgever
ASML, Veldhoven

Hoofdaannemer
BMV, Veldhoven

Brandwerende deuren
Matex Deuren, De Meern

Directievoerder
Facta Bouwmanagement, Veldhoven

Prefab beton elementen
Megaton Structo, Ninove (B)

Schilderwerk
Schildersbedrijf Van de Looy,
Veldhoven

Architect
Broekbakema, Rotterdam

Goederenheffers laden/lossen
Ancra, Boxtel

Constructeur
Adviesbureau Tielemans
Bouwconstructies BV, Eindhoven

Sloop- & Grondwerken
Groenen Grond- en Sloopwerken BV,
Veldhoven

Adviseur elektrotechnische
installaties
Deerns, Den Haag

Wapening
Tilborghs Betonstaalvlechtwerken
BV, Geldrop
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Cleanroom wanden en plafonds
MullerSRA BV, Eindhoven
Bemaling
Ockhuizen Grondboringen en
Bronbemaling, Someren
Mobile racking
Nedcon BV, Doetinchem

Mobile racking – automatisering
Mega Magazijninrichting,
Vrienzenveen

Funderingspalen
Fundex Funderingstechnieken
Verstraeten BV, Oostburg

Hoofdmaatvoering
Coenradie Landmeters BV, Oirschot

Gevelelementen
Rollecate, Staphorst

Cleanroom kranen
Mennes Dongen BV, Eindhoven

Dock levelers/schelters
Rite Hite, Twello

Staalconstructie
GS Moeskops Staalbouw BV, Bergeijk

Vloer- en wandcoating
Total Project Service, Veghel

Vloerafwerking
PBS International, Oss

Liftinstallatie
Premium Liftservice, Almere

Gevelbeplating
Kempen Cladding BV, Bergeijk
Paller high-bay en werkstation
Mecalux, Amsterdam
Cellenbeton
Xella Nederland BV, Vuren
Bouwprogramma
Nieuw logistiek centrum 5L, met
daar bovenop de nieuwe kantoren
6KLM
Bouwperiode
April 2019 – juli 2021
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Tekst: Astrid Berkhout
Foto’s: Lucas van der Wee | cepezed

cepezed bouwt duurzaam,
natuurinclusief hoofdkantoor
Oldelft Ultrasound

Natuurinclusiviteit is een
speerpunt in het casco ontwerp.
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Iedereen heeft zich vanuit zijn eigen expertise 100%
voor het project ingezet. Het eindresultaat is prachtig.

Oldelft Ultrasound is een bedrijf dat miniatuurapparatuur voor medische

echodiagnostiek vervaardigt. Toen de onderneming haar oude pand op
het Delftechpark was ontgroeid, schakelden zij cepezed in om een nieuwe
locatie voor hen te zoeken. Op de Universiteitscampus van de Technische
Universiteit Delft is inmiddels een duurzaam, natuurinclusief hoofdkantoor
annex productielocatie gerealiseerd.

cepezed, van origine een architectenbureau, is in dit geval niet alleen
verantwoordelijk voor het gebouw
-ontwerp, maar met cepezedprojects ook
voor de ontwikkeling, met cepezedinterieur voor het interieurontwerp en met
cepezedbouwteam voor de coördinatie
van de uitvoering van zowel het casco als
het inbouwpakket. “Onze werkwijze is, net
als de gebouwen die we maken, net even
anders”, vertelt Jan Houtekamer
(projectmanager en directeur
cepezedbouwteam). “De opdrachten voor
zowel het casco als het inbouwpakket zijn
tegelijkertijd aan alle betrokken adviseurs
en bouwpartners verleend. Door alles
vanaf het begin in één ontwerp- en
bouwproces mee te nemen, kun je een
stuk sneller en efficiënter werken.
Daarnaast voorkom je onnodig weggooien
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‘De constructie is
zodanig uitgevoerd
dat aan de oostzijde
van de nieuwbouw
gemakkelijk een
stuk kan worden
aangebouwd’
van materialen omdat de huurder na
overdracht van het casco gebouw niet
allerlei aanpassingen hoeft te doen voor
het inbouwpakket. Doordat wij onze
gebouwen zonder hoofdaannemer
realiseren, kunnen we optimaal
samenwerken met alle partijen en ervoor
zorgen dat we de gestelde ambities
volledig waarmaken binnen het budget.”

Flexibel en demontabel
Al sinds de oprichting maakt cepezed
ontwerpen waarbij de bouwcomponenten
zo veel mogelijk industrieel, ofwel prefab,
worden gefabriceerd en efficiënt worden

geassembleerd op de bouwplaats.
Houtekamer: “Bijkomend voordeel van
deze manier van bouwen is dat het
gebouw flexibel is in het gebruik én
demontabel, waardoor het in de toekomst
indien nodig gemakkelijk kan worden
gedemonteerd en zelfs hergebruikt.”
Aanvullend is rekening gehouden met
mogelijke uitbreiding van het pand in de
toekomst. “De constructie is zodanig
uitgevoerd dat aan de oostzijde van de
nieuwbouw gemakkelijk een stuk kan
worden aangebouwd.”

Natuurinclusief bouwen
“Circulair bouwen - met de focus op
gebruik van duurzame materialen - vormde
mede in het licht van de BREEAM Excellent certificering, het uitgangspunt voor
het casco ontwerp”, vult projectarchitect

Het gebouw sluit naadloos aan op de groene omgeving.
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Brandveiligheid
en akoestiek als
belangrijkste
aandachtspunten
Bouwadviesbureau ZRi heeft voor het ontwerp van
de nieuwbouw van Oldelft Ultrasound een advies
uitgebracht m.b.t. de bouwfysica, brandveiligheid
en akoestiek. “Gezien de grote, open structuur was
brandveiligheid een belangrijk aandachtspunt”,
vertelt Anika Haak.
“Het vergde wat uitzoekwerk om de exacte
compartimenteringsgrenzen te bepalen. Daarnaast
hebben we goed moeten kijken naar de detaillering
van de gevel om brandoverslag tussen de
verschillende compartimenten te voorkomen.” Om
dezelfde reden was het ook een uitdaging om zorg
te dragen voor een optimale ruimteakoestiek:
medewerkers moesten elkaar goed kunnen verstaan,
maar geen hinder ondervinden van hinderlijke
echo’s of van elkaar. “Dit hebben we bijvoorbeeld
opgelost door voldoende absorberende
voorzieningen op te nemen in het ontwerp en de
geluidisolatie van de scheidingswanden te
optimaliseren op het gebruik. Om de
ruimteakoestiek te verbeteren, zijn akoestische
klimaatplafonds aangebracht.”
BREEAM-certificering
ZRi heeft t.b.v. de BREEAM-certificering diverse
onderzoeken uitgevoerd, waaronder een
haalbaarheidsstudie naar de toepassing van
duurzame energieopwekking. “In onze optiek was
een warmtepomp in combinatie met zonnepanelen
hier de beste oplossing.”

van Zanten Raadgevende
ingenieurs
Balistraat 1
2585 XK Den Haag
070 - 361 55 91
contact@zri.nl

www.zri.nl
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Duurzaam, integraal
én flexibel
Adviesbureau Galjema uit Zoetermeer is
verantwoordelijk voor het ontwerp van de technische
installaties van de nieuwbouw van Oldelft

75 jaar betrouwbaar,
duurzaam en van
hoge kwaliteit
Innovatief
en flexibel

Galjema ontwerpt duurzame en
innovatieve gebouwinstallaties voor
de utiliteit. Het bureau wordt in de
markt herkend als een betrouwbaar
bureau dat staat voor de kwaliteit
van de aan haar opgedragen
werkzaamheden.

Integrale
samenwerking
Bezieling en
betrokkenheid

Ultrasound. “Daarbij gaat het zowel om het
duurzame installatietechnische casco ontwerp als
het inrichtingsontwerp, specifiek aangepast aan de
behoeften van Oldelft, en uiteraard de technische
begeleiding van de uitvoering”, vertelt Rouven
Nieuwenburg.
“Cepezed vroeg ons in 2018 om lid te worden van het
ontwerpteam, waar ook ZRi en Pieters Bouwtechniek
deel van uitmaakten”, vervolgt Nieuwenburg. “Samen

Galjema BV. Technisch Adviesbureau
Spazio Offices - 3e verdieping
Buitenom 247 | 2711 KB Zoetermeer
079 206 5080
galjema@galjema.nl
www.galjema.nl
Stadshart Zoetermeer P8

hebben we zorggedragen voor een integraal
ontwerp, dat dusdanig flexibel is dat het pand mocht Oldelft op een gegeven moment plaats maken
voor een andere huurder - relatief eenvoudig kan
worden omgevormd tot een (standaard)
kantooromgeving. Gezien de compacte, vierkante
vorm van het gebouw was de ruimte voor technische
installaties beperkt, het was voor het hele team een
uitdaging om deze goed in te passen in de
beschikbare ruimte.”
Duurzame installaties
Om de geëiste BREEAM-Excellent certificering te
halen, is gezorgd voor duurzame installaties. “Er is
gekozen voor een WKO-installatie die warmte en
koude opslaat in de bodem, aangevuld met een
water-water warmtepomp. Om de kantoorruimtes
lokaal te kunnen conditioneren (warmen en koelen),
zijn vrij hangende klimaatpanelen aangebracht. Alle
installaties zijn in het zicht aangebracht, wat zorgt
voor een industriële uitstraling.” Verder is er ledverlichting toegepast, liggen er op het dak PV-panelen
(300 m²), en is een CO2-gestuurd ventilatiesysteem
(met warmteterugwinning) geïnstalleerd. “En uiteraard hebben we zorggedragen voor de gebruiksinstallaties, geënt op het productieproces van Oldelft.
Het eindresultaat mag er wat ons betreft zijn.”
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De constructie is zodanig uitgevoerd dat aan de oostzijde van de
nieuwbouw in de toekomst een stuk kan worden aangebouwd.

Wiebe de Boer aan. Daarnaast was
natuurinclusiviteit een speerpunt. “Het
ontwerp sluit naadloos aan op de groene
omgeving. Zo zijn de gevels voorzien van
anderhalve meter brede verticale
lamellen welke begroeid zijn met een mix
van klimplanten. Die zijn zorgvuldig
uitgekozen in samenspraak met een
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ecoloog. Voor o.a. insecten en kleine vogels
zijn het fijne schuilplaatsen. Tegelijkertijd
vormen ze een natuurlijke vorm van zonwering, geen overbodige luxe
aangezien bijna 50% van de gevel bestaat
uit glas. Ook dat is kenmerkend voor onze
stijl, mede dankzij veel lichtinval zijn onze
gebouwen prettige plekken om te zijn.” Het

groen komt eveneens terug in het
interieur: zowel in de entree en het atrium
als op het dakterras zijn volwaardige
groenvoorzieningen aanwezig.

Een comfortabele werkomgeving
De nieuwbouw is een comfortabele
werkomgeving voor de medewerkers van

Oldelft Ultrasound. “Het pand is volledig
ontworpen rondom hun bedrijfsprocessen”, vervolgt De Boer. “De
kwaliteit die we in het casco hebben
gestopt, is ook zichtbaar in het
interieurontwerp, waar hout is gebruikt om
de industriële uitstraling te
complementeren.” Uiteraard waren er de

nodige uitdagingen in het hele
bouwproces. Zo moest er trillingsvrij
worden geheid vanwege trillingsgevoelige
onderzoekswerkzaamheden in nabijgelegen gebouwen op de campus. “Al met
al is het project heel soepel verlopen”, sluit
Houtekamer af. “Het is fantastisch dat we
als cepezed ons hele spectrum hebben

kunnen toepassen. Tegelijkertijd hebben
we het met alle adviserende en
uitvoerende partijen samen gedaan.
Iedereen heeft zich vanuit zijn eigen
expertise 100% voor het project ingezet.
Het prachtige eindresultaat is dan ook echt
een team effort.”
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Betonexperts sinds 1998
Al meer dan 20 jaar zit Hartog Betonreparatie in
de beton business, ook wel de betonreparatiebranche
genoemd. Daardoor weten wij van ieder project,
groot en klein, een succes te maken.

Energieweg 26, 3751 LT te Bunschoten-Spakenburg
Tel: +31 (0)33 258 17 706 • Mail: info@hartogbeton.nl
Internet: www.hartogbeton.nl

‘We zijn blij met ieder project’
Hartog Betonreparatie zit sinds 1998 in de beton business. In eerste instantie richtte de onderneming zich op
betonfabrieken, maar inmiddels werkt men aan projecten in het hele land. Onlangs werd Hartog Betonreparatie
door cepezed ingeschakeld om de betonnen wanden in de nieuwbouw van Oldelft Ultrasound onder handen te
nemen.
“Het ging hier om 160 m² aan betonnen wanden, verspreid over het hele pand”, vertelt Jaap Hartog. “Normaal
gesproken worden betonnen wanden in de fabriek netjes afgewerkt, maar in dit geval was dat niet gebeurd en
zat de stortzijde overal in het zicht. Dat was geen fraai gezicht. Bovendien was het niet echt praktisch om het zo
te laten omdat medewerkers zich makkelijk kunnen verwonden door de ruwe wanden.
Wij hebben kleine beschadigingen op de wanden ter plekke gerepareerd en vervolgens netjes afgewerkt. Bij
Oldelft Ultrasound is voor een grijze afwerking gekozen, maar het is een kracht dat wij in staat zijn reparaties
te doen in iedere gewenste kleur.” De klus bij Oldelft Ultrasound duurde slechts een week. “We doen natuurlijk
ook regelmatig omvangrijkere projecten, maar dat maakt het niet minder leuk om te doen. We zijn blij met ieder
project.” Beton is de corebusiness van het bedrijf maar af en toe zijn er ook ‘uitstapjes’. “Zo hebben we bij Echo in
Delft de stalen trap opgevuld met epoxy mortel. Wat dat betreft is er heel veel mogelijk.”
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Meer dan alleen
staalbouw
Cepezed heeft Hofman Staalbouw in de arm
genomen om de staalconstructie (van ruim 200 ton
staal) te vervaardigen voor het nieuwe hoofdkantoor
van Oldelft Ultrasound. De staalbouwer heeft het
hele proces – van ontwerp tot en met montage – in
eigen beheer gerealiseerd.
“De staalconstructie is op basis van het ontwerp
van cepezed tot in detail uitgewerkt in BIM”, vertelt
Martijn Oosterhuis, directeur Hofman Staalbouw.
“De engineering vergde in dit geval meer aandacht
Hofman Staalbouw BV
de Sluis 13
7681 KA Vroomshoop
Tel: 0546-644411
E-mail: info@hofmanstaalbouw.nl

omdat de staalconstructie remondabel uitgevoerd
moest worden. Ook is er veel tijd gestoken in de
esthetische verbindingen van de staalconstructie. De
opdrachtgever wilde geen bevestigingsmiddelen in
het zicht hebben. Alle in het zicht blijvende lassen
moesten volledig glad en vlak geslepen worden. Een
esthetische uitdaging dus maar het heeft uiteindelijk
een prachtig eindresultaat opgeleverd.”
Het volledige casco
“Bijzonder is dat we hier ook het hele casco
hebben opgetrokken. We hebben 3.500 m² aan
kanaalplaatvloeren geleverd en gemonteerd, evenals
de prefab betonnen wanden voor het trappenhuis en
de betontrappen. Het beton is voorzien van het
CSC-certificaat, wat aangeeft dat het op duurzame
wijze is geproduceerd, een vereiste vanuit BREEAM.”
Ten slotte heeft het bedrijf de stalen gevelrekken
rondom het pand gerealiseerd voor de
gevelbegroeiing.
Hofman Staalbouw heeft al meer dan dertig jaar
ervaring in staalbouw. Het bedrijf is met name actief
in de utiliteitsbouw en gaat geen enkele uitdaging
op staalgebied uit de weg. “Wij willen een betrokken
partij zijn die meerwaarde biedt”, aldus Oosterhuis.

Ook de staalconstructie is remondabel uitgevoerd.
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‘Duurzaamheidscertificeringen
zijn gemeengoed geworden’
Duurzaam vastgoed is steeds meer de norm, zo merkt ook
C2N, een adviesbureau dat al sinds 2004 gespecialiseerd
is in duurzaamheidsadvies, projectmanagement en
Technical Due Dilligence (TDD). “Bij de nieuwbouw van

Brengt stad & land
tot leven.

Oldelft Ultrasound was het dan ook niet alleen cepezed
die als ontwikkelaar uitdrukkelijk koos voor
duurzaamheid, maar ook investeerder a.s.r. real estate”,
vertelt Edwin van Eeckhoven, directeur C2N. “Om aan te
kunnen tonen dat een pand daadwerkelijk duurzaam is,
zijn duurzaamheidscertificeringen een must.”

GROENONDERHOUD & - AANLEG
GROENADVIES & - ONTWERP
DAKTUINEN
GROENDAKEN
GROENE GEVELS
BOOMVERZORGING

“Van oudsher zijn ontwikkelaars en investeerders onze

GROENE SCHOOLPLEINEN

opdrachtgevers, maar steeds vaker ook aannemers”,
vervolgt Van Eeckhoven. “In feite bedienen we alle spelers
op de vastgoedmarkt.” Begin 2019 werd C2N door
cepezed gevraagd een duurzaamheidsscan uit te voeren
voor de nieuwbouw van Oldelft Utrasound. “Op basis van
de plannen die er toen lagen, werd minimaal gestreefd
naar BREEAM certificering Very Good”, aldus Wytze
Boekhout, duurzaamheidsadviseur van het project Oldelft
Ultrasound.
“Uit de inventarisatie bleek Excellent haalbaar te zijn.
Vervolgens hebben we gekeken welke maatregelen
daarvoor noodzakelijk waren. Zo hebben we o.a. ingezet
op waterbesparing in het hele gebouw: ieder jaar kan
maar liefst 78.000 liter worden bespaard. Door de
uitvoering zorgvuldig te begeleiden en waar nodig bij te
sturen, zorgen we er samen met het bouwteam voor dat
alles volgens plan wordt gerealiseerd. Momenteel zijn we
druk bezig met de afronding van de

C2N VOOR
VASTGOED MET
TOEKOMST
C2N ondersteunt haar opdrachtgevers
bij het verbeteren van de prestaties
van het vastgoed. Dat doen we met een
divers dienstaanbod, verdeeld over drie
kennisgebieden:
Duurzaamheid: het adviseren over
de vele praktische mogelijkheden om
gebouwen te verduurzamen, en het
certificeren van duurzaam vastgoed
met erkende methodes zoals BREEAM,
LEED en WELL.
Projectmanagement: voor nieuwbouw,
upgrades en renovaties, restauraties en
inrichtingsprojecten.
Technical Due Diligence (TDD)/
Conditiemetingen, vaak tijdens aan- en
verkooptransacties van vastgoed.

duurzaamheidscertificering. We verwachten binnenkort
het Excellent certificaat aan te kunnen vragen.”

Westeinde 4 | 2275 AD Voorburg
T: 085-2737490 | www.c2n.nl
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‘Groene gevels zijn een trend’
“Groen speelt een steeds belangrijkere rol bij zowel bestaande bouw als nieuwbouw”, vertelt Menno Weverling
van Weverling Groenproviders. “Onze rol heeft zich de afgelopen jaren dan ook ontwikkeld van hoofdzakelijk
uitvoerende partij naar groenspecialist die actief meedenkt in wat je allemaal kunt met groen. In het geval van
Oldelft Utrasound is door cepezed gekozen voor een groene aankleding die niet alleen een bijdrage levert aan
de biodiversiteit maar ook bepalend is voor de uitstraling van het pand.”
Er is zorgvuldig gekeken welke mix van planten het beste past op deze locatie. “Omdat de omgeving behoorlijk
open is, moeten ze bijvoorbeeld wel tegen veel wind kunnen. Er lag al een advies van een ecoloog, dat hebben
we meegenomen in het beplantingsplan. Voor de groene gevels is gekozen voor o.a. blauwe regen, wilde
wingerd en klimhortensia’s. Verder hebben we om het gebouw heen biodiversiteit verhogende beplanting
aangebracht in een aantal vakken.”

Inspirerende omgeving
“We zijn ingehuurd voor de groenwerkzaamheden terwijl we meer voor onze rekening kunnen nemen, zoals
grondwerk en klimaatadaptieve toepassingen als waterbuffering en halfverharding. Tegelijkertijd zijn we trots
dat we mee hebben mogen werken aan de realisatie van zo’n bijzonder pand. En dat ook nog in de inspirerende
omgeving van de campus van de TU Delft, waar duurzaamheid en innovatie hoogtij vieren: je proeft hier de
toekomst.”
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Visuele beleving met impact
Betiche Visuele Beleving heeft in de entree van het nieuwe kantoorgebouw van Oldelft Ultrasound een
geweldige blikvanger gecreëerd in de vorm van grote custom made akoestische wanden, op een oppervlakte
van elf bij negen meter. Joyce Onverwagt: “Met de ultrasound oplossingen van Oldelft wordt geluid visueel
gemaakt. Diezelfde geluidsgolven hebben we zo gepositioneerd in het ontwerp dat er een menselijk hart
ontstaat.”
Betiche ontwikkelt unieke interieurprints, veelal in opdracht van architecten en interieurinrichters. “Met onze
creaties voegen we een persoonlijk element toe dat de identiteit van de klant weerspiegelt”, vervolgt
Onverwagt. “Daarbij zoeken we de verbinding met het interieur en de architectuur zodat het echt een
samenhangend geheel wordt.”
De akoestische wanden hebben een stoere, high tech uitstraling gekregen, als verwijzing naar de gecompliceerde producten die Oldelft ontwikkelt. “De medewerkers doen hun werk met passie, we hebben ons best
gedaan om dat gevoel tot leven te laten komen in het ontwerp. De tekst die erin is verweven - ‘If it’s difficult,
our heart is in it’ - verwijst daar ook naar. Oldelft heeft al laten weten heel blij te zijn met het eindresultaat.
Zelf vinden we het ook prachtig geworden!”
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Het is gelukt om een comfortabele werkomgeving te creëren.
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‘Het is echt een team effort’
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hulp nodig bij de groene
invulling van uw project?

‘Op tijd starten en op tijd
klaar zijn, daar lag voor ons
de uitdaging’
Schildersbedrijf Fa. Wubben & Zn doet alles wat maar
enigszins met schilderwerk te maken heeft: van
binnen- en buitenschilderwerk tot gevelreiniging en
betonreparatie. Voor het nieuwe kantoorpand van Oldelft
Ultrasound voorzagen zij de staalconstructie van een
laklaag én schilderden ze de binnenwanden. “Bij het
laatste is gekozen voor Airless spuitwerk voor een mooie
strakke afwerking”, vertelt Johan Wubben.
Het familiebedrijf, in 1931 opgericht door de opa van
Johan, kan een grote diversiteit aan projecten aan: van
scholen tot casino’s, van nieuwbouw tot renovatie. “Dat
houdt het ook leuk. We hebben een vaste groep
uitzendkrachten en zzp-ers waar we uit putten voor de
uitvoering van specifieke projecten.
Delft is net een dorp, iedereen kent elkaar hier. Cepezed
is dan ook al jaren een vaste samenwerkingspartner en
wist ons ook voor deze klus te vinden. In totaal zijn we
er, met tussenpozen, circa tweeënhalve maand mee bezig
geweest. Zoals altijd bij nieuwbouw was de belangrijkste
uitdaging: op tijd starten en op tijd klaar zijn. Cepezed had
de touwtjes echter strak in handen, dus het is allemaal
heel soepel verlopen.”
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Copijn is bouwteampartner voor het
levende gebouw. Of het nu gaat om groene
daken, daktuinen, geveltuinen,
binnentuinen, groene wanden of
interieurbeplanting, wij zijn dé specialist
in binnen- en buitengroen.

ontwerp - advies - realisatie -beheer
www.copijn.nl
info@copijn.nl
030 26 44 333

‘Groen is hier volledig geïntegreerd in het
ontwerp’
Copijn is verantwoordelijk voor de interieurbeplanting in de nieuwbouw van Oldelft Ultrasound. “Cepezed had
al een duidelijke visie wat zij precies wilden”, vertelt Gerrit van Engelenburg ,operationeel directeur. “Op basis
van onze ruim vijftigjarige expertise hebben we de puntjes op de i gezet. We hebben vier grote
plantenbakelementen ingericht in het hart van het gebouw: de entree en het atrium. Daarnaast hebben we
buiten een aantal plantenbakken aangekleed.”
“Omdat cepezed groen vanaf het allereerste begin heeft geïntegreerd in het ontwerp, is voldaan aan alle
technische randvoorwaarden - zoals voldoende licht - die nodig zijn om het groen volledig tot zijn recht te laten
komen”, vervolgt Van Engelenburg. “Als je het goed doordacht doet, is de beplanting bovendien niet alleen mooi
om te zien maar heeft het ook een functie. Het was nog wel even spannend hoe de hoogwaardig afgewerkte
plantenbakken en beplanting de afbouw zouden doorstaan maar dat ging gelukkig allemaal goed.” Copijn zal
tevens het onderhoud verzorgen van de aangebrachte beplanting. “We blijven graag betrokken bij projecten.
Het is fantastisch om het groen in de loop der jaren volledig tot ontwikkeling te zien komen.”

Alle plafonds zijn opgehangen als een eiland, dat versterkt de open structuur.
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“Creátors die gaan en staan voor Excellentie”

In het interieurontwerp is gebruik gemaakt van hout
om de industriële uitstraling te complementeren.
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Stijlvol maatwerk interieur
“We creëren puur maatwerk interieurs”, vertelt Martin van der Toorn van a.s projectinrichters. “Dat kan van alles
aan speciaal werk zijn, maar net zo goed ‘de standaard kast’ die bijvoorbeeld afwijkend in maat of kleur moet
zijn. Maatwerk is veelal niet duurder dan standaard en dat is vaak een ontdekking.”
“Hoewel we eigen interieurontwerpers hebben, was bij Oldelft Utrasound het ontwerp afkomstig van cepezed.
En uiteraard zijn er toevoegingen vanuit onze expertise.” a•s projectinrichters heeft voor Oldelft Utrasound
kleine pantries met rvs bladen gerealiseerd in alle werkruimten en daarnaast op elke verdieping een grote
pantry met ijzersterke Silestone bladen, die bestaan voor meer dan 90% uit natuurlijk kwarts. “Dit materiaal
zorgt meteen voor een warme uitstraling.” Verder zijn o.a. lockerkasten/garderobes, luifels en plantenbakken
geleverd.

“Op de derde verdieping hebben we een groot multifunctioneel eiland geplaatst van wel 12 meter lengte, wat
bedoeld is voor printdoeleinden, garderobes, opslagruimtes en concentratie en stilte werkplekken. Gebruikte
materialen zijn o.a. petfelt en zwarte magneet wandafwerkingen. Op meerdere plekken in het gebouw zijn
ook stroken wandbekleding aangebracht op de veelal houten en betonnen wanden om beschadigingen door
rolcontainers te voorkomen. Bijna alles is in de kleur zwart vervaardigd, passend bij de gekozen kleurstelling
(zwart-wit) in het pand. We zijn in een relatief laat stadium betrokken geraakt bij dit project maar we hebben
alle zeilen bijgezet om op het gewenste tijdstip te kunnen leveren. Ook dat is onze kracht.”

‘Op de derde verdieping hebben we een groot
multifunctioneel eiland geplaatst van wel 12 meter
lengte.’
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Houten units voor
geluidsabsorptie
DE SCHAKEL TUSSEN BOUW EN INTERIEUR
Als binnenaannemer gespecialiseerd in:
• Binnenstedelijk bouw
• Retailbouw
• Kantoor afbouw
• Renovatie en restyling
• Herbestemming

Rooks Interieur Systemen vormt als binnenaannemer de
schakel tussen bouw en interieur. Voor de nieuwbouw van
Oldelft Ultrasound verzorgden zij de bouwkundige
afwerking van het casco (in opdracht van
projectontwikkelaar cepezedprojects) én de inbouw (in
opdracht van de gebruiker Oldelft Ultrasound). “Doordat
er niet werd gewerkt met een hoofdaannemer kregen de
uitvoerende partijen, onder coördinatie van

DEALER VAN:

cepezedbouwteam, alle ruimte om hun eigen expertise in
te brengen in het bouwteam”, vertelt Herman Rooks.

*spanplafonds *akoestische plafonds *lichtplafonds
*prints
*3D plafonds

Rooks Interieur Systemen NV
Vragenderweg 35B | 7131 NS Lichtenvoorde
T: 0544 - 39 88 00

www.rooksinterieursystemen.nl

Juist door al in een vroegtijdig stadium mee te denken,
kan Rooks Interieur Systemen toegevoegde waarde
bieden. “Om het ook prijstechnisch rond te krijgen, moet je
het soms net iets anders doen. Zonder daarbij overigens
concessies te doen in kwaliteit en mét behoud van de
gewenste uitstraling.”
Met aandacht voor akoestiek
“Het is een bijzonder gebouw waarin zich op bepaalde
plekken, op de begane grond en op de eerste verdieping,
zowel kantoren als werkplaatsen bevinden. Om die reden
zijn hier houten units - voorzien van glas - gecreëerd
rondom bijvoorbeeld machines: deze absorberen het
geluid. Verder zijn er luxe, hardglazen scheidingswanden
inclusief deuren geplaatst in het pand. Het gebouw, naar
ontwerp van cepezed, is heel open: medewerkers kunnen
precies zien wat er om hen heen gebeurt maar hebben
door dit soort maatregelen geen last van elkaar.”
Open én licht
“Eveneens bijzonder is het feit dat de wanden
verdiepingshoog zijn uitgevoerd en dat alle plafonds zijn
opgehangen als een eiland. Dat versterkt de open
structuur. De daklichten in het centrale atrium zorgen voor
veel lichtinval. Al met al een mooi project om aan mee te
werken.”
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Ook binnen maakt groen onderdeel uit van het interieur.
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In het pand bevinden zich zowel kantoren als werkplaatsen.

Opdrachtgever
Oldelft Ultrasound, Delft

Adviseur
C2N, Voorburg

Afbouw
a.s. projectinrichters, Poeldijk

Ontwikkelaar
Cepezedprojects, Delft (casco)

Coördinator realisatie
Cepezedbouwteam, Delft

Groenaanleg
Weverling Groenproviders, Monster

Architect casco
Architectenbureau cepezed, Delft

Staalbouw
Hofman Staalbouw, Vroomshoop

Betonwerkzaamheden
Hartog Betonreparatie, BunschotenSpakenburg

Architect inbouwpakket
Cepezedinterieur, Delft

Schilderwerk
Schildersbedrijf Fa. Wubben & Zn,
Delft

Adviseur
Pieters Bouwtechniek, Delft
Adviseur
Galjema, Zoetermeer
Adviseur
ZRi, Den Haag

Akoestische wanden
Betiche Visuele Beleving, Den Haag
Bouwkundige afwerking
Rooks Interieur Systemen,
Lichtenvoorde

Landschapsarchitect
Copijn, Utrecht
Bouwprogramma
Hoofdkantoor annex
productielocatie.
Bouwperiode
Oktober 2019 – maart 2021
Bruto vloeroppervlakte
4.200 m2
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nieuwbouw Lan Handling Technologies

Een mooi voorbeeld van onze werkwijze is het nieuwe pand van Lan Handling Technologies in
Berkel-Enschot. Binnen het gestelde budget heeft cepezedbouwteam hier zonder hoofdaannemer
een gebouw met maximale kwaliteit gerealiseerd dat voldoet aan alle wensen van de opdrachtgever.
Als one-stop shop hebben wij de opdrachtgever vanaf de eerste schets tot aan de ingebruikname
op alle fronten begeleid en ontzorgd.

maximale kwaliteit zonder hoofdaannemer
cepezedbouwteam realiseert zonder hoofdaannemer en in directe samenwerking met bouwpartners ontwerpen van
architectenbureau cepezed. Wij bewaken als adviseur de uitgangspunten voor budget en planning en coördineren de
optimale uitvoering van het ontwerp. Het proces en alle stappen daarin zijn voor de opdrachtgever steeds volledig
transparant.
verbindende schakel
cepezedbouwteam treedt op als verbindende schakel tussen het ontwerp en de realisatie van projecten ontworpen door cepezed.
Namens de opdrachtgever organiseren we de aanbesteding, werkvoorbereiding en uitvoering van alle werkzaamheden. Dit combineren we met het voeren van bouwdirectie. Onze manier van werken heeft belangrijke voordelen: procescontinuïteit, maximale
kwaliteit en financiële transparantie. Ook een kortere doorlooptijd van het totale ontwerp- en bouwproces is een belangrijk pluspunt.
coördinatie zonder hoofdaannemer
We organiseren en coördineren de bouw zonder tussenkomst van een hoofdaannemer. Hiervoor splitsen we de uitvoering op in
afzonderlijk aan te besteden deelopdrachten, zodat we de bouwpartners direct en nauwkeurig kunnen selecteren op kennis, prijs
en kwaliteit. Waar mogelijk selecteren we al vóór de afronding van het ontwerp, zodat we snel vooruit kunnen als het klaar is.
Deze manier van werken sluit goed aan op de specifieke ontwerpfilosofie van cepezed, waarin gebouwen tot stand komen als
geprefabriceerde bouwpakketten.
financiële transparantie
In iedere fase van aanbesteding en uitvoering spiegelen we de werkelijke bouwkosten voortdurend aan de ontwerpramingen. Hierdoor kunnen we tijdig en effectief anticiperen op zowel positieve als negatieve financiële ontwikkelingen. De opdrachtgever heeft
voortdurend financieel inzicht en beslist uiteindelijk zelf over alle deelopdrachten en uitgaven.
optimale kennisdeling en samenwerking
Onze manier van werken garandeert rechtstreekse samenwerking tussen de ontwerpers en bouwpartners. De ontwerpers blijven
steeds betrokken en alle dossierkennis blijft volledig behouden en inzetbaar voor de detailengineering. De ontwerpers en bouwpartners werken samen op basis van volledige en transparante informatieverstrekking. Dit resulteert in optimale kwaliteit en een
efficiënter bouwproces. cepezedbouwteam brengt alle partijen bijeen en coördineert de samenwerking.

meer weten over onze werkwijze? bel ons of stuur een email voor een vrijblijvend gesprek
www.cepezed.nl | tel. 015 215 0990 | email post@cepezedbouwteam.nl
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Tekst: Alet Roesink
IB Foto’s:
Triple Group

Reinheid vanuit de Maasdelta

In oktober wordt het
nieuwe pand van
MTS Euro Products in
gebruik genomen.
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‘Vanuit onze logistieke expertise zorgen wij voor
optimale processen in de bedrijfsvoering van de
opdrachtgever’

Onder toeziend oog van Triple Group uit Maasdijk verrijst pal aan de Nieuwe Waterweg, met uitzicht op
de Maasdeltatunnel, het nieuwe hoofdkantoor en distributiecentrum van MTS Euro Products.
Directeur-eigenaar Maarten Veldman van Triple Group vertelt over het kolossale pand van MTS Euro
Products, dat in oktober opgeleverd en in gebruik genomen wordt.

“MTS Euro Products, leverancier van
hygiëneproducten, gaat van hieruit haar
binnen- en buitenlandse klanten
beleveren”, aldus Veldman. “Momenteel
heeft het bedrijf vier locaties in
Nederland. Die worden met deze
nieuwbouw geconsolideerd op één nieuwe
locatie in Maassluis. De perceelgrootte is
30.000 m², waarvan 20.000 m² voor het
distributiecentrum en ongeveer 3.000 m2
voor kantoren en personele faciliteiten.”

Logistiek is leidend
Twee jaar geleden is aannemer Hercuton
gestart met de planvorming. “Triple Group
is aangetrokken voor de directievoering en
toetsing van het plan. Daarnaast
begeleiden we het hele bouwproces, van
de selectie van partijen tot en met de
realisatie. Wij zijn aangetrokken vanwege
onze logistieke expertise en onze aanpak
van projectmanagement volgens een
heldere en strakke structuur. Wij hebben
ruime ervaring met de realisatie van
distributiecentra in combinatie met
kantoren, faciliteiten en logistieke
inrichting. Vanuit onze logistieke expertise
zorgen wij voor optimale processen in
de bedrijfsvoering van de opdrachtgever.
Van daaruit realiseren wij een optimaal
gebouw.”

Het gebouw wordt geheel gasloos
en zelfvoorzienend in stroom.
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BREEAM-NL Excellent
“MTS Euro Products streeft met deze nieuwbouw het BREEAM-NL
Excellent-label na. Het gebouw wordt geheel gasloos en
zelfvoorzienend in stroom, krijgt energiezuinige installaties,
waaronder zonnepanelen, een goed binnenklimaat, comfortabele
werkplekken, aanleg van groen rondom het pand en
halfverharding ten behoeve van waterberging. Alle installaties zijn
separaat geselecteerd, zodat we de experts zelf aan tafel hebben.
Interessant is dat hier met de nieuwste technieken gewerkt wordt
qua opslag en logistiek, dat zie je bij het type intern transport en
de verpakkingsmachines.”

De laatste fase
“Het project bevindt zich momenteel in de laatste fase. Daarin
komen verschillende processen samen en is het zaak om alle
werkzaamheden goed te coördineren. Dat betekent een
deugdelijke afstemming met alle betrokken partijen voor een
efficiënt verloop op de bouwplaats. Wij zien erop toe dat de
verschillende processen rondom bouwen, inrichten en inhuizen
probleemloos tegelijkertijd en naast elkaar zullen plaatsvinden.”

Wij hebben jarenlange ervaring met de realisatie van nieuwe
distributiecentra en het bedenken van de beste logistieke
oplossingen vanuit strategie en toekomstvisie. Van een efficiënt
ontwerp tot en met een strakke regie van de realisatie!
Wij zoeken versterking! Word jij onze nieuwe
Senior Projectmanager Bouw
Interesse in een veelzijdige, verantwoordelijke job en weet je
voor alles een oplossing te bedenken? Mail info@triple-group.nl

De perceelgrootte is 30.000 m², waarvan 20.000 m² voor het
distributiecentrum en ongeveer 3.000 m2 voor kantoren en
personele faciliteiten.

TRIPLE GROUP HONDERDLAND 71 2676 LS MAASDIJK WWW.TRIPLE-GROUP.NL
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Stationspostgebouw • Den Haag

Inpandige metamorfose
van een rijksmonument
‘Een echte topprestatie’
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Tekst: Jan Smit
Foto’s: Bouwcombinatie J.P. van Eesteren - Besix
& Peter van Oosterhout

De prachtige monumentale gevel
is behouden en voorzien van een
tweede huidgevel.
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Stationspostgebouw • Den Haag
In november 2019 is gestart met het strippen
van het gebouw. Foto: Peter van Oosterhout.

Een rijksmonument, de kleine bouwplaats, de ‘thuiskomst’ van PostNL: de

verbouwing en renovatie van het Stationspostgebouw in Den Haag was voor de
bouwcombinatie van J.P. van Eesteren en BESIX in veel opzichten bijzonder. Niet
in de laatste plaats omdat de bouwers binnen het voormalige postsorteercentrum
in relatief korte tijd een bijna geheel nieuw pand hebben gerealiseerd.
Die extra schil was geen luxe, vertelt Rick
Verkleij, als projectleider voorbereiding
namens BESIX bij het prestigieuze
project betrokken. “Het is aan de buitenkant een prachtig gebouw. Industrieel
erfgoed. Maar de nieuwe bewoners gaan
het pand gebruiken als kantoorruimte. Dat
vergt andere kwaliteiten. Zo’n
monumentale gevel is qua comfort
minder prettig. Dus hebben we gezorgd
voor een tweede huidgevel. Die biedt
veel thermisch comfort.”

De inpandige
metamorfose nam
zestien maanden
in beslag
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Inpandige metamorfose
Bij die aanpassing bleef het niet.
Binnen het hoofdgebouw is een atrium
gecreëerd omringd door allemaal vides.
Die worden naar boven toe steeds breder,

waardoor er ook onderin het gebouw
voldoende lichtinval is. Ook zijn
tussenverdiepingen geplaatst: de oude
verdiepingen, waarop de sorteermachines stonden, waren maar liefst zes
meter hoog. In totaal nam deze inpandige
metamorfose, die is verricht in opdracht
van LIFE-NL en SENS real estate, zestien
maanden in beslag. Dat was maar liefst
vier maanden korter dan gepland. Een
huzarenstukje dat november 2019 is
begonnen met het strippen van het

De inpandige metamorfose verliep
zo voorspoedig dat deze vier maanden
eerder is afgerond dan gepland. Foto:
Peter van Oosterhout.

Een logistieke
uitdaging
Of VMV Projecten ‘even’ een paar opritten
wilde aanleggen voor de verbouwing en renovatie
van het Stationspostgebouw in Den Haag…
Geen probleem. De in onder meer grondwerk,
bodemsanering en terreininrichting gespecialiseerde
partner in bouw- en infraprojecten is een van
de vaste onderaannemers van J.P. van Eesteren,
de aannemer die dit prestigieuze werk samen
met BESIX realiseert.
Maar gaandeweg dienden zich meer
werkzaamheden aan. Van het drie meter
verlagen van het terrein aan de achterzijde van
dit voormalige postsorteercentrum tot het
verwijderen van drie grote olietanks. De bodem
onder deze tanks was verontreinigd en is door
VMV gesaneerd. Ook bij de definitieve
terreinontwikkeling is het bedrijf uit Renswoude
nauw betrokken. Met adviezen, maar ook bij
de uitvoering.
“We nemen zo’n beetje de complete
terreininrichting voor onze rekening, tot aan

De specialist in infra
en grondverzet

het asfalteren van de transportroutes en
de bouw van de fietsenstalling toe,”
vertelt Gerrit Kruistum, projectleider bij
VMV. Grootste uitdaging volgens Kruistum:
de krap bemeten en drukke locatie.
Het Stationspostgebouw ligt op de hoek van
de Waldorpstraat met de Rijswijkseweg,
nabij NS-station Den Haag Hollands Spoor.
“Dat was ook in verband met de planning soms
best complex. Maar het is uiteindelijk gelukt
en we zijn trots op het resultaat.”
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De nieuwe bewoners gaan het pand
gebruiken als kantoorruimte. Foto:
Peter van Oosterhout.

gebouw. Begin 2020 konden de bouwers,
installateurs en onderaannemers vol
aan de slag. Eind mei dit jaar is het werk
opgeleverd. Delen zijn zelfs al eerder
beschikbaar gesteld aan de klant, voegt
Verkleij toe. “De kantoorverdiepingen zijn
vervroegd in gebruik genomen. Daar is al in
januari begonnen met de vloer- en
interieurafwerking, zodat PostNL er
sneller in kan.”

Een topprestatie
Daar kan Ton Wansing, eindverantwoordelijk projectmanager namens
TBI-onderneming J.P. van Eesteren,
zich helemaal in vinden. “Alleen door met
zijn allen - de opdrachtgever en huurders
inbegrepen - aan dezelfde kant van de tafel
te gaan zitten, hebben we dit zo snel
kunnen realiseren. Een echte top-

prestatie,” meent Wansing. PostNL wordt
de belangrijkste huurder van het
vernieuwde Stationspostgebouw. Het
postbedrijf, dat daarmee terugkeert op
het oude nest (het gebouw is in de jaren
veertig gebouwd in opdracht van PTT
Post), gaat het rijksmonument gebruiken
als hoofdkantoor.

Uitdaging in logistiek en planning
De combinatie van een rijksmonument,
een relatief kleine bouwplaats en de vele
werkzaamheden die in korte tijd moesten
worden verricht vormden wat betreft de
logistiek en planning best een uitdaging.
Tegelijkertijd was dat voor Verkleij een van
de leukste dingen van dit werk. “Je gaat
samen om tafel om ervoor te zorgen dat
het werk zo effectief en efficiënt mogelijk
wordt uitgevoerd. Soms moet je werkzaamheden dan net in een iets andere
volgorde uitvoeren als je gewend bent.
Bijvoorbeeld beneden beginnen met boren
en zagen in plaats van boven. Als dat dan
lukt, geeft dat veel voldoening.”
Er zijn ook tussenverdiepingen geplaatst.
Foto: Peter van Oosterhout.
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‘De complexiteit maakt het bijzonder’
10.000 ton puin, 100 ton asbest, 800 ton bouw- en sloopafval, 200 ton hout en 360 ton metalen.
Bij de verbouwing van het Stationspostgebouw is veel materiaal afgevoerd. Toch staan de medewerkers van
Vissers Sloopwerken en Asbestsanering hiervan niet echt te kijken. “Bij normale renovaties zijn dit soort
hoeveelheden niet ongebruikelijk,” vertelt projectleider John Klep.
“Wat dit project voor ons bijzonder maakte is de complexiteit. Het is een rijksmonument, waaraan veel
disciplines gelijktijdig zijn uitgevoerd. Om een veilige en doordachte sloopmethode te waarborgen waren goede
communicatie, afstemming en flexibiliteit essentieel.”
Klep en zijn collega’s begonnen al in 2017 met het strippen van het gebouw. “Plafond- en vloerafwerkingen,
scheidingswanden, luchtbehandelingsinstallatie, tussenvloeren: het hele inbouwpakket hebben we eruit gehaald.”
Toen eind 2019 bekend werd dat PostNL zou terugkeren als hoofdhuurder en het definitieve ontwerp gereed was,
begonnen de constructieve sloopwerkzaamheden.
“De eerste twee maanden verliep dat zeer voortvarend. De bouwcombinatie was nog niet in beeld. Met vaklieden
erbij wordt dat lastiger. Je bent aangewezen op andere sloopmethoden. Boren en zagen met water, brokken uithijsen...”
Maar Klep en zijn collega’s draaien daar hun handen niet voor om. “Wij lopen niet weg voor wat lastigere klussen.
We hebben het allemaal in huis. Dat maakt ons juist geschikt voor dit soort werken.”
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Binnen het hoofdgebouw is een atrium gecreëerd omringd door allemaal vides.
Foto: Bouwcombinatie J.P. van Eesteren - BESIX.

Foto: Peter van Oosterhout.

‘De kantoorverdiepingen zijn
vervroegd in
gebruik genomen’
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Foto: Bouwcombinatie J.P. van Eesteren
- BESIX.

Opdrachtgever
Life-NL, Antwerpen

Sloopwerkzaamheden
Vissers Sloopwerken, Oosterhout

SENS real estate, Den Haag

Bouwprogramma
Verbouwing en renovatie
Stationspostgebouw te Den Haag

Architect
KCAP Architects & Planners,
Rotterdam
Hoofdaannemer
J.P. van Eesteren, Gouda

Bouwperiode
Januari 2020 – voorjaar 2021
Bruto vloeroppervlakte
30.000 m²

Hoofdaannemer
Besix Nederland BV, Dordrecht
Grondverzet & infra
VMV Projecten BV, Renswoude
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Er is bewust gekozen voor
dubbel grondgebruik: het
kantoor is in het ontwerp
volledig ondergebracht op de
tweede bouwlaag.
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Foto’s: Hercuton & Work4Media

Nieuwbouw Oneway verrijst
in Capelle aan den IJssel
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‘Het meest bijzondere aan dit project? Dat zijn toch wel
de verschillende functionaliteiten op twee bouwlagen’

Het gaat goed met Oneway,

exclusief distributeur van CUBE
fietsen, onderdelen, kleding en
accessoires in Nederland, Verenigd
Koninkrijk en Ierland. Om verder
te kunnen groeien, hebben zij
Hercuton opdracht gegeven om
een splinternieuwe bedrijfshal
met kantoor te bouwen in Capelle
aan den IJssel. Hercuton levert
de nieuwbouw naar verwachting
in november 2021 turn-key op,
inclusief afbouw, installaties en
terreininrichting.

Oneway schreef twee jaar geleden een
tender uit. Na een eerste selectie werd
Hercuton samen met twee andere partijen
uitgenodigd om een offerte in te dienen,
met bijbehorend ontwerp. “Uiteindelijk
besloot het bedrijf om met ons in zee te
gaan”, vertelt Ron Drijver, commercieel
manager bij Hercuton.

Dubbel grondgebruik
“Volgens het bestemmingsplan was het
mogelijk om de kavel voor 90% te
bebouwen maar de behoefte aan
parkeerplaatsen vormde in dit geval een
beperkende factor. Daarnaast hadden we
ook nog te maken met een fysiek
obstakel waar we niet omheen konden:
een zendmast. Samen met de
opdrachtgever hebben we gekeken hoe
we op een economische en effectieve
manier een zo groot mogelijk pand konden
plaatsen op de beschikbare oppervlakte.
Om die reden is er sprake van dubbel

Er is sprake van een hybride
constructie, op de foto worden de
prefab betonnen elementen geplaatst.
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Er is alles aan gedaan om een gezonde, plezierige
werkomgeving te creëren voor het personeel.

grondgebruik. Het kantoor van 1.963 m² is
in het ontwerp volledig ondergebracht op
de tweede bouwlaag: het hangt over het
parkeerterrein én deels over een laadkuil
heen.”

Hybride constructie
Oneway had oorspronkelijk een

staalconstructie in gedachten voor het
pand. “Mede gezien hun duurzaamheidsvisie hebben we echter een hybride
constructie geadviseerd. Voor de
bedrijfshal is gekozen voor een combinatie
van beton en houten spanten,
sandwichpanelen en stalen dakplaten.
Het kantoor is opgebouwd uit een

houtskelet (inclusief houten dakplaten)
en betonnen kolommen. Het hout zorgt
meteen voor de gewenste warme, huiselijke sfeer in het kantoor, die nog eens
wordt versterkt door de groene wanden
op diverse plekken. Alles om een gezonde,
plezierige werkomgeving te creëren voor
het personeel.”

Nauwgezette engineering
In een groot deel van de bedrijfshal voorzien van entresolvloer van 2.930 m²
én sprinklerinstallatie - komen stellingen
te staan voor de opslag van materialen.
“Daarnaast komen er verschillende aparte
ruimten voor o.a. assemblage, productie
en montage. Oneway heeft geen standaard
stellingen, vandaar dat we in nauw overleg
met hun stellingbouwer de meest ideale
posities en maatvoering van de kolommen
hebben bepaald, zodat ze daar straks zo
min mogelijk last van hebben.”

Vindingrijkheid
“Het meest bijzondere aan dit project? Ik
denk toch wel de bundeling van
allerlei verschillende functionaliteiten op
twee bouwlagen. Het was bovendien een
uitdaging om te kijken hoe we konden
voldoen aan de eisen die werden gesteld
vanuit het beeldkwaliteitsplan. Zo hebben
sommige hoeken van de distributiehal een
transparante in plaats van een dichte gevel
gekregen. Daar hebben we met de nodige
creativiteit goed op ingespeeld.”
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ALEX HELMER B.V.

Wij staan voor kwaliteit en service.
Doordat we alles in eigen beheer hebben
kunnen we snel voor onze klanten schakelen.
U kunt bij ons terecht voor:
- weg & waterbouw
- grondwerken
- sloopwerken
- handel & transport

Voor meer informatie kijk op:
www.alexhelmer.nl
Spinveld 70, 4815 HT Breda, Tel: 076-5140857

‘Ik hoef niet de grootste te zijn, maar wel de
beste’
Enkele jaren geleden begon Alex Helmer voor zichzelf. Sinds enkele maanden is zijn bedrijf gefuseerd met
A. Helmer B.V., het bedrijf van zijn ouders. Sindsdien richt de onderneming zich op alle voorkomende
sloop-, grond- en infrawerken, evenals handel en transport.
Daarnaast verhuren ze vrachtwagens en diverse kranen en laadschoppen. Ten behoeve van de nieuwbouw
van Oneway huurde Hercuton bij hen een bemande rupskraan van 25 ton voor het bouwrijp maken van het
terrein.
4.000 ton menggranulaat
“Daarnaast hebben we afgelopen najaar ruim 4.000 ton aan menggranulaat geleverd”, vertelt Alex Helmer.
“We hebben in de loop der tijd al meerdere projecten voor Hercuton uitgevoerd. De lijntjes zijn kort binnen
onze organisatie, dus we kunnen snel schakelen. De hoofduitvoerder hoeft maar te bellen en we kijken of we
het kunnen regelen. Momenteel zijn we bezig een offerte op te stellen voor het straatwerk en de riolering.
Sowieso is dit voor mij als fervent wielrenner een mooi project om aan mee te werken!”
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Productiehal clt Derix

Hotel Jakarta Amsterdam

Natuurlijk houtbouw
Onze kracht ligt in de productie van geavanceerde houten draagconstructies
en op maat gemaakte kruislaaghouten constructies (clt / X-LAM)
www.derix.nl | info@derix.nl

HOUT IN NIEUWE DIMENSIE
De bouw is nog in volle gang, in november 2021 wordt
het nieuwe pand naar verwachting opgeleverd.
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Volop groeimogelijkheden
voor de toekomst
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Aluminium composiet
voor een luxe
uitstraling
Cladding is verantwoordelijk voor de bouwschil van de
nieuwbouw van Oneway. Het is een van de eerste
projecten die zij uitvoeren met hoofdaannemer
Hercuton. “Onze kracht ligt in het meedenken met de
klant”, aldus projectleider Richard Hessels. “In dit geval
lag er al een ontwerp, het is dan de kunst het zo veel
mogelijk naar wens van de opdrachtgever te
realiseren.”
Eind juni is Cladding van start gegaan met het werk.
“We brengen 8.187 m² aan dakbeplating aan, evenals
2.519 m² aan gevelbeplating in de vorm van
sandwichpanelen. In de gevel verwerken we circa 51
m² lichtbouw-elementen van Rodeca. In dit geval wordt
er dus niet gespeeld met kleuren maar met
polycarbonaat panelen. Daarnaast wordt het kantoor
bekleed met aluminium composiet, dit geeft het pand
een luxe uitstraling.
Omdat het een hybride constructie betreft moeten we
deels op staal, deels op hout monteren. De grootste
uitdaging ligt echter in de logistiek. Er is relatief
weinig ruimte om te maneuvreren. Bij één gevel
moeten we om die reden gebruik maken van een
autolaadkraan om de materialen op de juiste plek te
krijgen.”
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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

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

‘Het kantoor van 1.963 m² is in het ontwerp volledig ondergebracht
op de tweede bouwlaag: het hangt over het parkeerterrein én deels
over een laadkuil heen’

Opdrachtgever
Oneway, Capelle aan de IJssel

Dak & gevelbekleding
Cladding Partners, Oosterhout

Aluminium vliesgevels
Lealti Geveltechniek, Middelbeers

Ontwerp
Hercuton, Nieuwkuijk

Grondwerk
Grondwerken A. Helmer BV, Breda

Bouwprogramma
Distributiecentrum inclusief
kantoren.

Brandtechnisch adviesbureau
DLVD Advies BV, Velddriel

Personenlft
Aesy Liften BV, Zevenaar

Hoofdaannemer
Hercuton, Nieuwkuijk

Staalconstructie
EBRS staalconstructies, Oosterhout

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

Bouwperiode
Januari 2021 – november 2021
Bruto vloeroppervlakte
13.000 m² (8.104 m² bedrijfsruimte,
1.963 m² kantoren, 855 m² overige
ruimten)

Industriebouw • juli 2021 • 97

IKC • Bavel

Hoofdaannemer Breda Bouw
geeft vorm aan IKC Bavel
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Tekst: Rien Tholenaar
IB Foto’s:
Breda Bouw

Het schoolgebouw heeft
verdeeld over drie bouwlagen
zo’n 5.000 m² vloeroppervlak.
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‘De architect heeft tal van speelse en
kindvriendelijke elementen verwerkt in het ontwerp’

Op de hoek van de Pastoor Doenstraat en het Kapittelhof in het centrum van Bavel is een modern Integraal

Kindcentrum (IKC) gebouwd. De kinderen van de lokale basisscholen de Spindel en de Toermalijn en Kober
kinderopvang zullen na de zomervakantie hun intrek nemen in het nieuwe schoolgebouw. Projectleider Remko
Hornman was namens hoofdaannemer Breda Bouw uit Teteringen nauw betrokken bij dit project.
Eind 2019 werd gestart met het slopen van
het oude pand van de kinderopvang en een
gedeelte van basisschool de Spindel. De
kinderen van het kinderdagverblijf en de
buitenschoolse opvang namen zolang hun
intrek in de basisscholen waar ze na de
zomervakantie het IKC mee gaan delen. “Je
praat in totaal over bijna 1.000

kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar”,
aldus Hornman. “Tijdens het slopen en
bouwen gingen de lessen en
kinderopvang natuurlijk gewoon door.
Door goed in contact te staan met de
gemeente en de schoolbesturen verliep
dat allemaal vlekkeloos. Natuurlijk was
er wat overlast, maar daar had iedereen

begrip voor. Men ziet immers dat er hier
middenin het dorp iets heel moois wordt
gerealiseerd.”

Traditioneel met speelse accenten
Het schoolgebouw heeft verdeeld over drie
bouwlagen zo’n 5.000 m² vloeroppervlak.
Op de begane grond en eerste verdieping
bevinden zich circa 40 aparte ruimtes voor
basisonderwijs, kinderopvang en
buitenschoolse opvang. De tweede
verdieping wordt ingenomen door de
technische installatie. “Het IKC ziet er aan
de buitenzijde traditioneel uit. Maar
architect Niels Peters heeft er tal van
speelse en kindvriendelijke elementen in
verwerkt. Dat zie je met name terug in de
toegepaste materialen en vrolijke
kleurstelling binnen in het gebouw.”

Kindvriendelijke omgeving
Opdrachtgever voor de bouw van het IKC
in Bavel was BreedSaam. Dat is de
coöperatieve vereniging van 11
schoolbesturen in Breda die na de
doordecentralisatie de huisvesting verzorgt
voor 56 scholen en 70 gebouwen in het
primair en (voortgezet) speciaal
onderwijs in Breda. Het IKC in Bavel maakt
deel uit van een veelomvattend
centrumplan. Naast dat beide basisscholen
en de kinderopvang hun eigen
schoolplein krijgen komt er bijvoorbeeld
ook een aparte Zoen & Zoef zone waar
ouders veilig met hun auto kunnen
stoppen om hun kinderen te brengen en
te halen. Daarnaast wordt er een soort
van klein parkje aangelegd. “Maar voor het
zover is moeten we na de
bouwvakvakantie eerst nog flink aan de
slag met het slopen van de oude
basisscholen”, aldus de projectleider.
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Het IKC in Bavel maakt deel uit van een veelomvattend centrumplan.
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UTILITEIT & INDUSTRIE
WONINGBOUW
ONDERHOUD & SERVICE
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging waarbij je werkt aan bijzondere
en unieke projecten? Dan maken wij graag kennis met je.
Calculator
Werkvoorbereider

Timmerman
Voorman timmerman
Voor meer informatie over de vacatures: www.bredabouw.nl

Oosterhoutseweg 131A | 4847 DB Teteringen | T: 076 - 581 03 54 | info@bredabouw.nl | www.bredabouw.nl

Na de zomervakantie nemen de kinderen van basisscholen de Spindel en de
Toermalijn en Kober kinderopvang hun intrek nemen in het nieuwe schoolgebouw.
BTW nr:NL004508415B01
KVK nr: 20037000
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IBAN: NL79
G-rek: NL1

Veilig en duurzaam
sloopwerk
Voordat met de bouw van een nieuw Integraal
Kindcentrum (IKC) in Bavel gestart kon worden, moest
er eerst het nodige gesloopt worden. Een deel van
basisschool De Spindel en het volledige pand van
Kober kinderopvang moesten plaats maken voor het
IKC. Deze klus werd vakkundig geklaard door Maton
De Rooy Sloopwerken uit Waalwijk.
Omdat de lessen en de kinderopvang in de
aangrenzende schoolgebouwen gewoon door moesten
gaan, vergden de sloopwerkzaamheden en het
bouwrijp maken van de nieuwbouwlocatie extra
aandacht van directeur sloopwerken Rob
Nieuwenhuizen en zijn team. “Gelukkig hebben wij
veel ervaring met duurzame sloopprojecten en het
gescheiden verzamelen en afvoeren van bouwafval.
Na de zomervakantie, als alle kinderen van De
Spindel, De Toermalijn en Kober kinderopvang hun
intrek hebben genomen in het nieuwe IKC, zullen wij
ook die leegstaande gebouwen slopen”, vertelt
Nieuwenhuizen.
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IKC • Bavel
Kunststof Dak Nederland (KDN) staat klaar
voor al uw werkzaamheden aan het dak.

Het dak is voorzien van duurzame kunststof pvc dakbedekking.

Kunststof Dak Nederland
Nucleonweg 22B
4706 PZ Roosendaal
0165-527528
info@kunststofdaknederland.nl
www.kunststofdaknederland.nl

Duurzaam dak van Kunststof Dak
Nederland BV
Bij steeds meer bouwprojecten ligt het accent op duurzaamheid. Dat was ook bij de realisatie van het nieuwe
Integraal Kindcentrum (IKC) in Bavel het geval. Kunststof Dak Nederland uit Roosendaal leverde daaraan een
bijdrage door het deels platte en deels licht hellende dak te voorzien van een duurzame kunststof pvc
dakbedekking.
Het bedrijf van eigenaar Jean-Paul Vink verzorgt kunststof daken voor zowel de particuliere woningbouw als
utiliteitsbouw: “Feitelijk kun je ons inschakelen voor ieder project waarin kunststof daken zijn opgenomen. Wij
werken ook veel aan scholen, zorginstellingen en winkelpanden.” Bij het IKC in Bavel ging het om een deels plat en
deels licht hellend dak van circa 2.000 m².
“Wij hebben het hele dak voorzien van kunststof pvc. Deze wordt uitgerold en vernageld aan de dakplaten. Op de
naden wordt de dakbedekking met overlap via hete lucht (rond de 700 graden) gelast. Dit zorgt voor een hele
homogene en duurzame afwerking. Op de licht hellende gedeelten zie je niet veel meer van onze dakbedekking,
want daarop zijn een serie zonnepanelen gemonteerd, dat gaat prima op onze kunststof daken.”
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‘Installatiewerk voor
scholen vraagt extra
aandacht’
Bij het bouwen van gebouwen waar veel mensen
gebruik van maken vergt de elektrotechnische en
werktuigbouwkundige installatie vaak extra aandacht.
Dat geldt met name voor de klimaatbeheersing en
luchtkwaliteit (ventilatie). Bij Van Dijnsen
Installatietechniek in Breda weten ze uit ervaring hoe
ze dit soort projecten aan moeten pakken.
Projectleider Ronny Koks kijkt kort voor de oplevering
tevreden terug op het werk dat hij met zijn team
afgeleverd heeft bij de bouw van IKC Bavel. “Wij
hebben de volledige elektrotechnische en
werktuigbouwkundige installatie voor onze rekening
genomen. Speerpunt was ook in dit geval
duurzaamheid en energiebesparing. Een lucht-water
warmtepomp zorgt voor een aangename
temperatuur in het gebouw. Overal hangt
ledverlichting die via aanwezigheidsdetectie wordt
in- en uitgeschakeld. Voor de kinderen zijn er
uiteraard ook speciale kindertoiletten en lage
wasbakken gemonteerd. Ik denk dat iedereen zich heel
snel thuis zal voelen in de nieuwe brede school.”

Realisatie Integraal
Kindcentrum Bavel
Samenwerken aan de mooiste werken!
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Een optimaal
beveiligde bouwplaats
Bij Alarmrent uit Utrecht zijn ze gespecialiseerd in
de tijdelijke beveiliging van gebouwen, terreinen en
objecten. Bij de realisatie van het nieuwe Integraal
Kindcentrum (IKC) in Bavel werden projectleider Bas
Gevers en zijn collega’s ingeschakeld voor het
beveiligen van het bouwterrein.
Bouwplaatsen zijn volgens Gevers nogal eens het
doelwit bij diefstal en vandalisme en ook schade
veroorzaakt door graffiti is op dit soort locaties nogal
eens aan de orde.

Probeer SmartGuard
bouwbeveiliging
van Alarmrent
Nu 4 weken gratis!
Ontdek net als meer dan 200 andere
bouwondernemers de voordelen van
dit slimme en voordelige alarmsysteem.
Vraag de gratis proefplaatsing aan,
ongeacht de omvang van het project.
No cure no pay alarmopvolging

Complete bouwterrein
“De opdrachtgever schakelde ons bedrijf bij de bouw
van het IKC in Bavel in om continu een oogje in het

030 214 42 22 www.alarmrent.nl

zeil te houden. Wij hebben het complete bouwterrein
daarom vooraf geanalyseerd en op basis daarvan een
beveiligingsplan opgesteld.”
Digitaal cameratoezicht
“Het digitaal toezicht wordt op deze locatie verzorgd
via subtiel weggewerkte SmartGuard camera’s met
bewegingscensoren. Deze draadloze
beveiligingscamera’s staan voortdurend in verbinding
met onze meldkamer en als er sprake is van een
geverifieerde melding dan schakelen we onze
surveillancedienst of de politie in. Omdat we
inmiddels werken voor meer dan 200
bouwondernemers kunnen we SmartGuard heel
voordelig aanbieden.”
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Er zijn tal van speelse en kindvriendelijke elementen verwerkt in het ontw

werp.

Van Zon interieurbouw
brengt sfeer en kleur in
IKC Bavel
In openbare ruimtes, zoals zorginstellingen en scholen
draait het om het creëren van een sfeer waar iedereen
zich veilig en thuis voelt. Bij Van Zon interieurbouw uit
Moergestel weten ze hoe ze dat aan moeten pakken.
Het interieur dat operationeel manager projecten
Henk van Omme met zijn collega’s heeft gemaakt voor
het IKC in Bavel is in dat opzicht een mooi
visitekaartje.
“Met name voor kleine kinderen moet het interieur
bovenal veilig, vrolijk, praktisch en sterk zijn”, vertelt
Van Omme. Zijn team verzorgde de pantry’s,
garderobes voor jassen en tassen en de keukens
inclusief alle inbouwapparatuur.
Receptiebalie
“Tevens hebben wij de receptiebalie bij de entree
gemaakt en geplaatst.” Henk vertelt dat het
architectenbureau WillemsenU in dit geval het
ontwerp voor het interieur heeft verzorgd. De
engineering, productie en montage werd vervolgens
door Van Zon interieurbouw verzorgd.
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IKC • Bavel
Overal hangt ledverlichting die via aanwezigheidsdetectie wordt in- en uitgeschakeld.

Opdrachtgever
Gemeente Breda

Architect
Raffaan architecten, Geldrop

Installatietechnisch adviseur
Klictet, Oisterwijk

Opdrachtgever
De Toermalijn, Bavel

Architect
WillemsU Architecten, Eindhoven

Constructeur
Bouwadviesbureau van de Ven BV,
Ridderkerk

Opdrachtgever
Basisschool De Spindel, Bavel

Bouwfysisch adviseur
ZRi BV, Den Haag
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Hoofdaannemer
Breda Bouw BV, Teteringen

Sloopwerkzaamheden
Maton de Rooy Sloopwerken,
Waalwijk

Installateur
Van Dijnsen Installatiewerken BV,
Breda

Beveiliging
Alarmrent, Utrecht

Dakbedekking
Kunststof Dak Nederland,
Roosendaal

Interieurbouw
Van Zon interieurbouw, Moergestel

Bouwperiode
Januari 2021 – november 2021
Bouwprogramma
Bouwen IKC t.b.v. basisschool De
Spindel / De Toermalijn met 31
lokalen / kinderopvang en ruimte
voor het verenigingsleven
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Haasje Over • Eindhoven

Hoog bouwtempo
woontoren en brugwoningen
Haasje Over

Industriebouw • juli 2021 • 110

Tekst: Daphne Doemges
IB Foto’s:
Work4Media

De zeventig meter hoge
woontoren wordt door middel
van brugdelen verbonden met
de bestaande bebouwing.
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Haasje Over • Eindhoven
De toren is helemaal in prefab gebouwd.
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‘Een grote glazen loopburg vormt
de prachtige aansluiting van nieuw op oud’

Het Haasje Over-project, gelegen op het Eindhovense Strijp-S, bestaat uit een zeventig meter hoge woontoren die
door middel van brugdelen verbonden wordt met de bestaande bebouwing. Voor Stam en De Koning een technisch
bijzonder project dat veel voorbereiding vergde.

“Kenmerkend van het gebouw is dat de
toren helemaal in prefab is opgebouwd”,
begint projectleider Mark Peters namens
Stam en De Koning. “Het is één van de
weinige torens, wellicht de enige, die
helemaal is opgebouwd uit prefab
sandwichelementen en prefab vloeren.
Door deze werkwijze konden we één
verdieping per week in de toren realiseren.
Hierdoor is het gelukt om in vier maanden
tijd maar liefst negentien verdiepingen
te bouwen. In april 2020 arriveerden de
eerste elementen op de locatie, en in de
zomervakantie was het dak al waterdicht!
Uiteindelijk hebben we in januari 2021
opgeleverd en was het hele project
afgerond.”

past. Daarom hebben we in het
projectteam goed gespard met onze
partners op het vlak van engineering,
constructie en talloze andere disciplines.”

Aparte constructie
Het Haasje Over-project bestaat uit 185
sociale huurwoningen: 137 loftwoningen
in de woontoren en 48 ‘brugwoningen’ die
zijn gevestigd in de brug over de bestaande
skatehal. Een echte eyecatcher vormt de
staalconstructie van 57 meter lang die
aan de toren is bevestigd. “Het is een heel
aparte constructie waarbij we twee grote
stalen brugdelen over een bestand gebouw
hebben geplaatst. Voordat we hier aan

zijn begonnen, hebben we met diverse
partners een jaar lang voorbereidende
werkzaamheden getroffen. Uiteindelijk zijn
de vleugels op locatie, op het bestaande
parkeerterrein, opgebouwd. In
samenwerking met Mammoet en
Voortman Staal hebben we het concept
uitgedacht waarbij na het opbouwen de
staalconstructie in zijn geheel de lucht in is
gehesen voor de montage.” Op de tiende
verdieping werd een grote glazen loopbrug
gecreëerd van zeven meter breed en dertig
meter lang naar de daktuin van een
bestaand monumentaal gebouw Anton.
“Dit vormt de prachtige aansluiting van
nieuw op oud.”

Creatief denken
Het hoge bouwtempo kon alleen maar
worden gerealiseerd dankzij de zorgvuldige
planning en voorbereiding, en de inzet van
prefab elementen. “Veel zaken zijn
geprefabriceerd: denk aan alle kozijnen
met toebehoren. De elementen wogen
rond de 25 ton per stuk. Alleen al het
transport en het kraanwerk vormt dan een
uitdaging. Dit project vergde daarom veel
organisatietalent. Ook moesten we creatief
denken in mogelijkheden van het hele
bouwproces om te komen tot een
technische uitwerking die voor alle partijen

‘Het Haasje-Over project
bestaat uit 137
loftwoningen
in de woontoren en 48
brugwoningen’
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Haasje Over • Eindhoven
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Zwevende vloeren
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Geluidwerende isolatievloeren
Specialist in dekvloeren Vloerenbedrijf van Rijbroek is geen onbekende van Stam en De Koning. De teams
werken al jarenlang samen. Zo ook voor het project Haasje Over in Eindhoven. Voor Van Rijbroek uit het
Brabantse Uden was het Haasje Over-project een mooie opdracht. De broers Ron en Mike en hun team
verzorgden de zwevende dekvloeren voor de appartementen in de woontoren.
Ook voor het tweede deel van dit project, waarvoor een constructie werd gebouwd die over een bestaand
pand heen ging, plaatste het team de vloeren, mét vloerisolatie van het huismerk VR AirFloor Acoustic®: de
nieuwe norm voor geluidswerende isolatie en vloerverwarming. Deze isolatie is ook nog eens recyclebaar.
Vakkennis
Van Rijbroek werkt al jarenlang naar tevredenheid samen met Stam en De Koning. Volgens de broers Van
Rijbroek kenmerkt de samenwerking zich door openheid: de teams denken met elkaar mee en kunnen beide
bogen op veel vakkennis. Door goed overleg is er altijd een optimale en praktische oplossing voor handen.
Logistieke keten in eigen hand
Het is een kracht van Van Rijbroek dat deze dekvloerenspecialist de volledige logistieke keten in eigen hand
heeft. De grondstoffen worden zelf van de fabrikant naar de bouwplaats vervoerd waardoor ze niet
afhankelijk zijn van derden in de toeleveringsketen.

Er bevinden zich 137 loftwoningen in de woontoren.
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Loopbrug al op de
grond bekleed

Sterk in het
bedenken van slimme
oplossingen
Bussele 16 | 5469 DT Erp | 0413 - 21 08 99
www.eg-projecten.nl

Specialist in dak- en wandtechniek
Het meest bijzondere aan het project Haasje Over
is voor projectleider Joep Geron van EG Projecten
toch wel de montage van de loopbrug, waarvoor het
team de bekleding van het plafond verzorgde. De
werkwijze van de specialist in dak- en wandtechniek
was voor dit project ‘anders dan anders’.
Joep Geron: “De staalconstructie van de loopbrug is
op de grond opgebouwd, waardoor ook wij het
aluminium composiet plafond van deze loopbrug op
de grond aanbrachten. Daarbij hebben we ook de
achter-constructie geëngineerd en aangebracht, die
mooi aansluit op de vliesgevel.” Daarnaast is het
atrium door EG-Projecten voorzien van aluminium
composiet in een bedhaak-systeem. Het resultaat is
een onzichtbare bevestiging en hoge
montagesnelheid.
Problemen tackelen
Het team van EG Projecten had vooraf veelvuldig
overleg met Stam en De Koning. “Onze kracht is dat
we vooraf problemen tackelen en zorgen dat de
tekeningen tot in de puntjes kloppen, zodat op het
werk meters gemaakt kunnen worden. Wij streven
naar intensieve samenwerking, dat is bij Haasje Over
bijzonder goed gelukt. We hebben raakvlakken met
verschillende partijen waarbij deze manier van
werken ons inziens noodzakelijk is.
Vlekkeloze uitvoering
Stam en De Koning heeft als overkoepelde en
sturende partij de regie stevig in handen. Het
resultaat was een vlekkeloze uitvoering van een
prachtig project.”
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Huijbers Dakbedekkingen staat voor
kwaliteit op het hoogste niveau!
Het bedekken van daken vraagt om
maatgerichte oplossingen.
Nieuwbouw, renovatie, transformatie
en dak onderhoud, ieder project vraagt
om een eigen aanpak. Onze kennis van
daken vertalen we vakkundig en snel
in pasklare oplossingen. Wij geven u
graag advies over de juiste aanpak die
past bij uw wensen.

Van permanente
valbeveiliging tot
sedum
Al in de voorbereiding van het project Haasje Over
bracht het team van Huijbers Dakbedekking uit
Eindhoven een advies uit over de isolatie van de
daken. Ook in de uitvoering kon de dakspecialist
veel betekenen.
“In de uitvoering zijn we met de woontoren
gestart, waar we isolatie, de dakbedekking en de
randafwerking aanbrachten. Ook is er permanente
valbeveiliging door ons aangebracht. Zo kan veilig
het dak worden betreden voor jaarlijks onderhoud
en eigenlijk voor iedereen die het dak betreedt

Rijnstraat 26 | 5626 AN Eindhoven | Tel: (0)40 262 25 38

na de oplevering. Voor het Haasje zelf, oftewel het
benedendak, maakten we een afschotsplan. Naast
de isolatie en dakbedekking installeerden we ook
hier een permanente valbeveiliging. Tot slot legden
we sedum op de daktuin aan”, aldus eigenaar Coen
Huijbers.
Kort op de bal
Dankzij een goede voorbereiding was voor Huijbers
de planning prima haalbaar. “Onze werkwijze als
nuchter bedrijf is kordaat. We zitten kort op de bal.
Zowel in het advies als in de uitvoering zijn onze
lijnen kort. Stam en De Koning heeft als aannemer
van het Haasje Over-project een goede planning
van het hoge bouwtempo overlegd en daarop
hebben wij geacteerd. Ik ben blij dat we als bedrijf
aan dit spraakmakende project mochten bijdragen.
Het resultaat mag er zijn!”
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Juist
advies

Kwaliteit
voorop

Iedere situatie is uniek
en wij adviseren wat
het beste is voor elke
situatie.

Hoogwaardige goed
ontworpen systemen
voorzien van de juiste
producten.

Comfort
eindgebruiker
Goede ventilatie zorgt
voor een goede
luchtkwaliteit zonder
tocht- en/of geluidklachten

Voor het adviseren, ontwerpen, leveren, monteren en
onderhouden van ventilatie installaties voor
woningbouw, zorgsector en kleinschalige utiliteit.

Koperslagersstraat 21A | 5405 BS Uden
info@dwkventilatie.nl | +316 268 830 49

Kwalitatief hoogwaardige ventilatiesystemen
De hoogwaardige ventilatiesystemen voor het project Haasje Over werden door DWK Ventilatie uit Uden verzorgd.
Eigenaar Dennis van Wijk: “Per appartement bekijken we vooraf zorgvuldig waar het systeem aan moet voldoen, zodat
het perfect werkt, er keurig uitziet en comfort voor de bewoners oplevert.”
Door het hoge bouwtempo van Stam en De Koning moest ook het team van DWK ventilatie een tandje
opschakelen. Van Wijk: “In de ruwbouw een verdieping per week monteren, dat is echt snel. Voor ons betekende dat een
uitdaging, maar het is allemaal keurig volgens planning verlopen.”
Juiste materialen
Per woning wordt vooraf berekend wat de benodigde capaciteit van het ventilatiesysteem moet zijn. “We kijken ook
naar de esthetische eigenschappen en natuurlijk mogen de bewoners geen hinder van de installatie ondervinden op
het gebied van tocht en geluid. Het adviestraject vooraf is echt onze kracht. Door zorgvuldig een installatie te
ontwerpen en de juiste materialen te selecteren, kunnen we een hoge kwaliteit leveren.”
Nuchter
De samenwerking met Stam en De Koning verliep super, vertelt Van Wijk. “We werken al lange tijd samen en hebben
dezelfde nuchtere visie. We hebben beide een platte organisatie met korte lijnen. En dat werkt heel goed.”
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Opdrachtgever
Sint Trudo, Eindhoven
Architect
VMX Architecten, Amsterdam
Constructeur
Adviesbureau Tielemans BV, Eindhoven
Bouwmanagement
Technisch Gevelbouw Management, Asten
Hoofdaannemer
Stam & De Koning Bouw BV, Eindhoven
E-installateur
Gabriels Elektro BV, Veghel
Staalconstructie
Voortman Steel Group, Rijssen
Dakbedekking
Huijbers Dakbedekking, Eindhoven
Bekleding plafonds
EG Projecten, Erp
Ventilatiesysteem
DWK Ventilatie, Uden
Dekvloeren
Vloerenbedrijf van Rijbroek, Uden
Aluminium gevels
Reynaers Aluminium BV, Helmond
Bouwprogramma
Bouwen appartementencomplex met bruggebouw
van twee woonlagen Project Haasje Over.
Bouwperiode
April 2020 – januari 2021
Bruto vloeroppervlakte
13.000 m2

‘We moesten creatief
denken om te komen tot
een passende technische
uitwerking’
Industriebouw • juli 2021 • 119

Medisch Centrum ’t Dok • Hellevoetsluis

’t Dok Medisch Centrum
combineert eerste- en
tweedelijns zorg
Multifunctioneel, veilig en comfortabel
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Verschillende zorgverleners
bundelen hun krachten in het
multifunctioneel medisch centrum.
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Medisch Centrum ’t Dok • Hellevoetsluis
De entree.

Lokale zorgverleners ontwikkelen samen met bouwmanagementbureau

Built by De Wildt uit Sint-Michielsgestel een bijzonder medisch centrum waar
eerste- en tweedelijnszorg samenkomen: ’t Dok Medisch Centrum.
“In eerste instantie zijn we benaderd door
de zorgverleners om hen te helpen bij hun
huisvestingsvraag”, zegt projectmanager
Michiel Vernooij van Built by De Wildt. “Wij
hielpen twee huisartsenpraktijken, een
verloskundigenpraktijk, een apotheek en
een ziekenhuis bij hun zoektocht naar een
goede locatie. De huidige locatie kwam
daarbij als beste naar voren. Er stond nog
een (leeg) post- en bestelkantoor van PTT
Post, een verre voorloper van PostNL. De
gemeente paste het bestemmingsplan
aan en na sloop van het oude postkantoor
konden de diverse betrokken bouwpartijen
aan het werk.”

Multifunctioneel
De oplevering van ’t Dok Medisch Centrum
staat gepland rond het uitkomen van dit
blad: medio juli 2021. Dan komen de
ongeveer 2.600 m² werkruimte turn-key
beschikbaar voor de diverse zorgpartijen.
Uiteindelijk staat er een multifunctioneel
medisch centrum, verdeeld over twee
bouwlagen. Een polikliniek van het
plaatselijke ziekenhuis gecombineerd met
huisartsen, verloskundigen, een apotheek
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en fysiotherapie. Die combinatie van
eerste- en tweedelijns zorg biedt grote
voordelen, aldus Vernooij. “Het geeft veel
ruimte voor dwarsoverleg en het verkort de
lijnen en verkleint het aantal loketten voor
de bezoekers.” De inrichting van ’t Dok
Medisch Centrum voldoet aan de laatste
en hoogste eisen die door onder meer de
Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
worden gesteld.

Veilig en comfortabel
Built by De Wildt is gespecialiseerd in

projecten als deze. “We hebben er veel
ervaring mee en kennen de specifieke
wensen en eisen van zorgpartijen.
Omdat we ook nog eens onze eigen
tekenkamer en eigen ontwerpers/
interieurarchitecten hebben, kunnen
we snel schakelen.” Met achttien
medewerkers bedient Built by De Wildt
zorgpartijen door het hele land met
hoogstaand maatwerk: “Onze taak is te
zorgen dat de patiënten op hun gemak
zijn en dat de zorgverleners op een veilige,
efficiënte en aangename manier hun werk
kunnen doen.”

Het medisch centrum is voorzien
van een klimaatinstallatie voor
verwarming, koeling en ventilatie.
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Medisch Centrum ’t Dok • Hellevoetsluis
De zorgverleners kunnen in het nieuwe
gebouw op een veilige, efficiënte en
aangename manier hun werk doen.

‘Door coronapandemie is er meer aandacht
voor ventilatie in de zorg’
Sinds 1999 geeft Jan Paul Birkhoff samen met zijn broer Wim leiding aan het familiebedrijf BLR-Bimon,
dat in 1969 werd opgericht door vader Kees en in 2007 in handen kwam van de broers. Bij de bouw van ‘t Dok
Medisch Centrum verzorgden zij de klimaatinstallatie: verwarming, koeling en ventilatie.
In een zorgomgeving is goede ventilatie extra belangrijk, legt Jan Paul uit. “De normen bij de bouw van
ziekenhuizen, gezondheidscentra en zorgpraktijken liggen hoger dan die in het Bouwbesluit.” De installatie van
’t Dok voert continu verse buitenlucht toe. De warmte-energie en het vocht in de af te voeren lucht winnen we
terug om te gebruiken voor respectievelijk koeling of voorverwarming en om te voorkomen dat de lucht binnen
te droog wordt.” Dat alles draagt bij aan veiligheid en comfort van zorgverleners en patiënten.
Luchtwarmtepompsysteem
Koeling en verwarming in ’t Dok draaien op een luchtwarmtepompsysteem: op het dak staat een unit die
de atmosfeer als energiebron gebruikt. Vervolgens worden de diverse ruimtes in ’t Dok via luchtverwarming en
-koeling snel op temperatuur gebracht en gehouden. Het driepijps systeem werkt zodanig dat de ene ruimte kan
worden gekoeld terwijl de andere wordt verwarmd. “Sterker nog, het systeem maakt uitwisseling van koelte- en
warmte-energie tussen ruimtes onderling mogelijk, bijvoorbeeld tussen de zon- en schaduwzijde van het gebouw
of tussen een oefenruimte waar koeling nodig is en een behandelkamer waar warmtevraag is.”
Hoog op de agenda
Birkhoff merkt op dat opdrachtgevers sinds de corona-uitbraak anders kijken naar ventilatie:
“Voor die tijd was de klimaatinstallatie vaak een sluitpost op de projectbegroting. Nu staat het hoog op de agenda
en is men bereid te investeren in kwaliteit.”
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Medisch Centrum ’t Dok • Hellevoetsluis

‘Built by
De Wildt bedient
zorgpartijen
door het hele land
met hoogstaand
maatwerk’
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Opdrachtgevers
Huisartsenpraktijk Hellevoetsluis
West

Architect
Van Boven Architecten,
Sint-Michielsgestel

Terreininrichting
Aannemersbedrijf Okkerman,
Lopik

Huisartsenpraktijk Nieuwenhoorn

Constructeur
B-Invented, Eindhoven

Bouwprogramma
Nieuwbouw medisch centrum voor
eerste- en tweedelijns zorg

Polikliniek Hellevoetsluis
Van Weel-Bethesda Ziekenhuis
Apotheek Hellevoetsluis
Verloskundigenpraktijk Hellevoetsluis
Projectbegeleiding,
directievoering etc.
Built by De Wildt, Sint-Michielsgestel

Casco Bouw
B-Happy, Eindhoven

Bouwperiode
Februari 2020 – Juni 2021

Afbouw
Murre De Visser Afbouw,
Middelburg

Bruto vloeroppervlakte
ongeveer 2.600 m2

W-installatie
BLR-Bimon, Montfoort

Bouwsom
ca. 4 miljoen turnkey excl. BTW
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Zorgcentrum EGC • Middelburg

Eerstelijnse
Gezondheidscentum is
aanwinst voor Middelburg
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Tekst: Rien Tholenaar
IB Foto’s:
Scherp! Fotografie

Het nieuwe zorgcentrum heeft
een totaal vloeroppervlak van
circa 2.000 m².
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Zorgcentrum EGC • Middelburg
Traditioneel metselwerk wordt afgewisseld met houten wandpanelen en
aluminium vliesgevels en kozijnen uitgevoerd in een zandkleurige poedercoating.
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‘De diversiteit aan zorg die in het nieuwe gebouw
wordt aangeboden, zorgde voor extra uitdagingen’

Aan de Krooneveldweg in Middelburg is sinds medio 2020 hard gewerkt aan de bouw van een nieuw

multidisciplinair zorgcentrum. In het Eerstelijns Gezondheidscentrum (EGC) in de Zeeuwse hoofdstad zijn sinds
de oplevering in april dit jaar diverse zorgverleningsinstanties gehuisvest. “Het is echt een aanwinst voor de hele
gemeente Middelburg”, stelt Leo Gabriëlse. Hij was als projectleider namens hoofdaannemer De Kok Bouwgroep
nauw betrokken bij de realisatie van het EGC.

De Kok Bouwgroep uit Bergen op Zoom is
een bekende naam in zuidwest Nederland
als het om nieuwbouw, renovatie, service
en onderhoud binnen de woningbouwsector en utiliteitsbouw gaat. “Wij hebben
in de lange historie van ons bouwbedrijf al
heel wat bijzondere projecten gedaan en
ook de bouw van het EGC in Middelburg
voegen wij met trots aan ons portfolio toe”,
vertelt Gabriëlse.

Functioneel en toegankelijk gebouw
Het nieuwe zorgcentrum bestaat uit twee
verdiepingen en heeft een totaal
vloeroppervlak van circa 2.000 m². In feite
zijn het twee vleugels die met een vide
met elkaar verbonden zijn. In het gebouw
zitten onder meer twee huisartsenpraktijken, een apotheek, verloskundigenpraktijk, HAP en een praktijk

voor fysiotherapie. Daarnaast worden een
aantal ruimtes benut als kantoorruimte
voor lokale en regionale zorginstanties.
“De diversiteit aan zorg die in dit nieuwe
gebouw wordt aangeboden, stelde ons als
bouwteam voor wat extra uitdagingen.” De
projectleider doelt op een aantal praktische
aspecten, zoals een goede toegankelijkheid
voor mindervaliden, mensen in een rolstoel
en blinden en slechtzienden. “Daarom is
het hele gebouw heel licht en
transparant opgezet, zijn er brede gangen
zonder obstakels, extra brede deurgaten,
een rolstoelhelling en elektrische bediende
brede deuren bij de entree en uiteraard
een lift. Het EGC is een vriendelijke en
inspirerende werkomgeving voor de
zorgverleners en tevens heel comfortabel
voor de mensen die bepaalde zorg nodig
hebben.”

Opdrachtgever
Maron Healthcare, Amsterdam

Hoofdaannemer
De Kok Bouwgroep, Bergen op Zoom

Architect
RDH Architecten &
Stedenbouwkundigen BV,
Middelburg

Installateur
Synto BV, Goes

Bouwmanagement
VB + Vastgoedmanagement,
Eindhoven

Grond bouwrijp
De Voogd, Grijpskerke

Teamwork in bouw en afwerking
In het bouwteam werkte Leo en zijn
collega’s onder meer samen met de firma
De Voogd uit Grijpskerke en Synto
Installatietechniek uit Goes. Met het
traditioneel metselwerk afgewisseld met
houten wandpanelen en aluminium
vliesgevels en kozijnen die uitgevoerd zijn
in een zandkleurige poedercoating, oogt
het gebouw zowel degelijk als vriendelijk.
Het gaat als het ware op in de omgeving.
De Voogd verzorgde de infra, waaronder
de aanleg van een ruim parkeerterrein
voor de medewerkers en bezoekers en
Synto nam al het installatiewerk voor haar
rekening.

Bouwprogramma
Bouwen gezondheidscentrum met
huisartspost & praktijken
Bouwperiode
Mei 2020 – mei 2021
Bruto vloeroppervlakte
2.350 m2

Industriebouw • juli 2021 • 131

Zorgcentrum EGC • Middelburg

®
experts on the inside

klimaa�echniek
elektrotechniek
beveiligingstechniek
technisch beheer & service

Verrijn Stuartweg 17 - Goes - 0113 24 28 67 - www.synto.nl

Feitelijk zijn het twee vleugels die middels een vide met elkaar zijn verbonden.
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Synto brengt verschillende
gebruikerswensen samen in één gebouw
Installatiebedrijf Synto uit Goes was al vroeg betrokken bij de bouw van het Gezondheidscentrum EGC te
Middelburg. Anders dan standaard projecten, maakt Synto bij het EGC onderdeel uit van het bouwteam,
waarbij de betrokken aannemers niet enkel een uitvoerende, maar ook een adviserende rol hebben. Synto,
als totaalinstallateur voor de technische installaties in het gebouw, is vanaf ontwerp tot uitvoering en
onderhoud betrokken bij het project om samen tot het perfecte eindresultaat te komen. En dat
eindresultaat mag er zeker zijn.
Het EGC biedt een toekomstbestendige werkomgeving dankzij energiezuinige installaties en de nieuwste
technieken, zoals o.a. warmtepompen, ledverlichting, gebouwbeheersysteem, toegangscontrole en
beveiligingsinstallaties. Een omgeving die dus van alle gemakken is voorzien en waar de specifieke
wensen van de verschillende gebruikers in harmonie samenkomen.
Optimaal gebruikersgemak
Een uitdagende opdracht voor Synto: het vertalen en samenbrengen van die verschillende gebruikerswensen in één gebouw. De verschillende medische beroepen die in het gebouw aanwezig zijn, hebben
allen specifieke wensen en eisen. “Dit vraagt een uiterst goede begeleiding gedurende het gehele proces,
begrip van wat er gevraagd wordt en de juiste vertaling daarvan naar de techniek, voor optimaal
gebruikersgemak,” vertelt projectleider Bo Claassen van Synto “Omdat we als totaalinstallateur betrokken
zijn bij dit project, is dit erg goed verlopen.” Uniek in dit project is daarnaast de koppeling van het
inbraaksysteem met het gebouwbeheersysteem. Wanneer een gebruiker voor zijn werkomgeving het
inbraakalarm uitschakelt, schakelt het gebouwbeheersysteem, zoals verlichting en airco, voor enkel dat
deel van het gebouw in, en vice versa. Ideaal, efficiënt en kostenbesparend.

“De samenwerking met Synto hebben wij als zeer prettig
ervaren en Synto heeft zeer deugdelijk werk afgeleverd”
Het gehele project liep ten tijde van corona, wat een extra uitdaging vormde in de vorm van thuis
werken en digitale vergaderingen. “We hebben de opdrachtgever pas voor de eerste keer ‘echt’ gezien
tijdens de oplevering.” Dat deed uiteraard niets af aan de samenwerking. Maud Deenen van VB+
Vastgoedmanagement vertelt dat zij de samenwerking met Synto, zowel op de bouw als met de
projectleiders op kantoor, als zeer prettig hebben ervaren, en dat Synto zeer deugdelijk werk heeft
afgeleverd. “Een mooi compliment, en we zijn dan ook trots op wat we met het team gerealiseerd hebben
in dit project,” stelt Bo.
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DC Bijsterhuizen • Nijmegen

Een DC met een
eigen smoel
32.000 m2 warehouse op een logistieke hotspot
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Tekst: Mark Minnema
IB Foto’s:
Heembouw

De locatie aan de A73/A326
gelegen vlakbij Nijmegen en
de nieuwe logistieke hotspot
Wijchen is ideaal voor een
distributiecentrum.
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DC Bijsterhuizen • Nijmegen
Beeldbepalend zijn o.a. de lamellen op de gevel.

‘Aan de Heembouw
Architecten de
uitdaging om
vooral het front een
eigen ‘smoel’ te
geven. Dat wordt
bereikt door de
kenmerkende
rondingen op de
hoeken’

Langs de A73 bij Wijchen

verrijst distributiecentrum (DC)
Bijsterhuizen, ruim 32.000 m²
warehouse op een logistieke
hotspot. Het is een project van
Heembouw Bedrijfsruimten Zuid,
dat het distributiecentrum van
begin tot eind realiseert. Dat is
hoe Heembouw werkt, vertelt
projectleider Johan de Raad.
“Als ontwerpende bouwer met
eigen architecten bieden we onze
klanten een integrale aanpak: van
ontwikkeling, ontwerp, aanvraag
van de bouwvergunning, realisatie
tot en met het onderhoud. Wij
kunnen onze klanten compleet
ontzorgen.”
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Het distributiecentrum is eventueel op te delen in twee hallen.

Dit distributiecentrum wordt ontwikkeld
door STELLAR DEVELOPMENT, een
samenwerking tussen Heembouw en
Stellar Development en werd eind 2020
verworven door Union Real Estate GmbH.
De locatie van DC Bijsterhuizen, aan de
A73/A326 gelegen vlakbij Nijmegen en de
nieuwe logistieke hotspot Wijchen, met
Duitsland als achterland is een prima plek
voor een distributiecentrum van ruim
32.000 m² met 32 docks en 1.350 m²
kantoor. Op te delen in twee hallen maar
ook te gebruiken door één huurder.

BREEAM Very Good
Aan Heembouw Architecten de uitdaging
om vooral het front een eigen ‘smoel’ te
geven. Dat wordt bereikt door de
kenmerkende rondingen op de hoeken,
en de vliesgevels van begane grond en
verdieping die gesegmenteerd weglopen.

Eveneens beeldbepalend zijn de
lamellen op de gevel. Het DC is ontworpen
met BREEAM-doelstelling Very Good voor
ogen. Het parkeerterrein bijvoorbeeld krijgt
door het gebruik van graskeien een groene
uitstraling. Maar ook in de werkwijze wordt
bewust gekeken waar duurzaamheidswinst
te behalen is. “Neem al het plastic waarin
gevelpanelen of dakisolatie worden
aangeleverd. We kijken met onze
partners hoe we dat kunnen voorkomen.
Met de dakdekker hebben we
afgesproken statiegeldpallets te gebruiken.
En oud puin dat op het terrein lag, konden
we op bouwplaats breken en gebruiken
onder bestrating.”

Lean-filosofie
Heembouw werkt volgens de Leanfilosofie. Dat betekent onder andere inzet
op continu verbeteren van werkprocessen,

aldus De Raad. “Door goed af te
stemmen met vaste partners kun je het
ideale proces doorlopen, waardoor je snel
bouwt en faalkosten reduceert. Het komt
aan op procesmatig denken. In het
voortraject bekijken we of en waar
eventueel knelpunten te verwachten zijn.
We vragen onze partners wat ze nodig
hebben om het ideale proces te doorlopen.
Dat stemmen we al vroeg af tijdens een
Lean-planning. Op de bouw bewaken we
dat met een dagstart van een kwartiertje.
Dat geeft veel rust op de bouwplaats.” Het
met elkaar sparren over de
processen maakt zo’n project volgens De
Raad interessant. Want dan blijkt
bijvoorbeeld het leggen van een vloer toch
nog sneller te kunnen. “Met zulke
verbeterslagen zijn wij continu bezig.”
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Vroeg erbij om
bouwkosten te sturen
WSP is de hoofdconstructeur van DC Bijsterhuizen.
Het advies- en ingenieursbureau dat wereldwijd actief
is, werkt vaker voor Heembouw, vertelt projectleider
Marc Vrehen.
“Heembouw laat ons in een heel vroeg stadium
meedenken over de optimale constructie. Dit is ook
typerend voor de werkwijze van WSP. Wij praten al
mee als de architect het vlekkenplan maakt.
Belangrijk, omdat je dan vroegtijdig mee kan sturen in
de bouwkosten.’’
Bij DC Bijsterhuizen waren de twee ronde
uitkragende hoeken de grootste bouwkundige
uitdaging, vertelt Vrehen. “Verder heb je in een
distributiecentrum altijd te maken met bouwhoogtes
en kolomafstanden die zijn afgestemd op de
stellingmagazijnen. En de mezzaninevloer boven de
laad/los-zone: daar wil je een zo maximaal mogelijke
overspanning met zo min mogelijk kolommen voor
een vrij gebruik van de vloeren.’’
Modelleren in BIM is de standaard voor WSP. “Wij gaan
steeds verder in het optimaliseren daarvan en
proberen steeds meer informatie in het model op te
nemen. We willen daarin voorop lopen en de
mogelijkheden zo goed mogelijk benutten, zodat
andere partijen daar hun voordeel mee kunnen doen.’’

Samen maken we onze
leefomgeving toekomstbestendig

bouw

infra

milieu

wsp.com/nl
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water

energie

Het pand wordt gasloos: de koeling en verwarming worden
geregeld door een warmtepomp die werkt op water.

Kostenefficiënte aanpak grondwerk
Rouwmaat Groep realiseerde bij DC Bijsterhuizen het complete bouwrijp maken, van grondverzet tot fundatie en
het complete rioolsysteem. Het rioolsysteem heeft een lengte van 2.000 meter en bevat een retentiebekken van
340 m³. Verder is circa 40.000 ton gebroken menggranulaat verwerkt en 18.000 m² elementenverharding
aangelegd. Daarnaast maakte Rouwmaat ook het uitvoeringsontwerp van de riolering en deed het de engineering.
Rouwmaat is een breed georiënteerd bedrijf dat een reeks activiteiten uitvoert op het gebied van bodem- en
milieuonderzoek, grond- en sloopwerk, productie van beton- en metselmortels, inzameling van afval, recycling en
transport. De kracht van het bedrijf is dat het een duurzaam totaalpakket kan leveren. De diensten en producten
liggen in elkaars verlengde en vullen elkaar aan.
Voor ontwikkelaars van bedrijfshallen met grote oppervlakken heeft Rouwmaat een kostenefficiënte oplossing voor
het grondwerk. Waar traditioneel vaak gewerkt wordt met een puinpakket als fundatie past Rouwmaat steeds vaker
immobilisaat toe. Dit is een even stevig maar voordeliger alternatief. Immobilisaat kan bestaan uit gerecyclede en
gereinigde mineralen uit bodemas of grond. Door toevoeging van een bindmiddel en het mengproces voldoet het
na verharding aan alle milieueisen. Zowel het mengsel, de productie als de verwerking zijn KOMO-gecertificeerd.
Speciaal voor het maken van immobilisaat heeft Rouwmaat een mobiele menginstallatie met doorstroom menger.
Daarmee wordt het immobilisaat op locatie gemengd bij de (BRL-gecertificeerde) leveranciers van de grondstof.
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Oplossinggerichte
interieurafbouw

Partnerschap leidt tot
mooie projecten
‘Oplossingsgerichte Interieurafbouw’ is het motto
van G&P Afbouw uit Breda. Ze zijn graag vroeg in het
proces betrokken om te kunnen adviseren over zaken
als materialen, geluidsisolatie en akoestiek, vertelt
directeur Frank Jacobs. “Wij hebben kennis van zaken
en denken graag mee. Je ziet ook steeds meer dat
opdrachtgevers een partij kiezen die deze
specialismen beheersen.”
Heembouw is zo’n opdrachtgever. Als Strategisch
Partner werkt G&P Afbouw veelvuldig voor deze
ontwerpende bouwer. Bij DC Bijsterhuizen realiseert
men de complete binnenafbouw van de kantoren.
Metalstudwanden, systeemplafonds, binnenkozijnen
met HPL deuren, glaswanden: ze maken het compleet
af tot aan oplevering.

&

Trots op ons strategisch partnerschap met
Heembouw voor alle droge afbouwwerkzaamheden
MS-wanden, systeemwanden, volglazen wanden,
MS-plafonds, systeemplafonds, kozijnen & deuren,
koven en betimmeringen
Minervum 7364 | 4817 ZH Breda
T: 076-5879239 | www.gpafbouw.nl

Van groot tot klein
Het project omvat circa 1.300 m² kantoorplafonds
met bijna 3.000 m² aan diverse metalstudwanden en
78 stuks kozijnen. Een mooie opdracht in een reeks
van opdrachten die kan variëren. Jacobs: “De mix van
projecten voor Heembouw, met soms kleinere maar
ook hele grote projecten, maakt het uitdagend. Daarbij
kennen we elkaar inmiddels als uitvoeringsteams,
deze betrokkenheid brengt plezier bij het realiseren
van deze projecten.”
Partnerschap
G&P profileert zich in utiliteitsbouw, voor meerdere
opdrachtgevers. Maar het partnerschap met
Heembouw is belangrijk. “Het is prettig als je een
project samen als bouwteam kunt insteken. En dat
begint bij veel projecten met een sterke start door de
leanplanning. Aan de voorkant steek je er veel
energie in, maar door het partnerschap heeft dit tot
vele mooie projecten geleid.”
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Vanwege de BREEAM-doelstelling Very Good wordt ook in de
werkwijze gekeken waar duurzaamheidswinst te behalen is.

Project: distributiecentrum

Bijsterhuizen te Nijmegen

Mooie installatieklus in
BIM
De Groot Installatiegroep West verzorgt het
installatiewerk bij DC Bijsterhuizen, een hoogwaardig
en modern distributiecentrum. Een mooie klus waar
veel werk aan de voorkant van het proces zit, namelijk

Hardeman | van Harten levert en monteert ca. 33.170 m2 dak- en ca. 7.315 m2
gevelbeplating voor het nieuwe distributiecentrum van Bijsterhuizen te Nijmegen.
Onze specialistische medewerkers leveren maatwerk, werken we in een hoog
tempo en streven we naar hoogwaardige
kwaliteit.

UTILITEITSBOUW
AGRIBOUW
RENOVATIE

het 3D-modelleren in BIM, vertelt projectleider Frans
Pals. “Dit is wellicht meer werk dan tekenen in
autocad, maar het resultaat zien we zeker terug. Ook
op de bouwplaats kijken onze montageleiders al
met een laptop in het model. Door het werken in één
centraal 3D-model is de communicatie eenduidiger,
transparanter en efficiënter.”

en
dé specialisten wandbeplating
kin da

www.hardeman-vanharten.nl

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

DC Bijsterhuizen wordt gasloos. De koeling en
verwarming worden geregeld door een warmtepomp
die werkt op water. Dit betekent dat er geen
milieubelastende gassen of koelmiddelen gebruikt
worden. Voor verlichting en temperatuur is er een
geavanceerd beheerssysteem op basis van het KNX/
EIB-systeem, gekoppeld aan gps. Hierdoor zijn
verlichting en temperatuur op afstand te regelen.
De Groot Installatiegroep is een totaalinstallateur
met diverse specialisaties. Het sociale,
maatschappelijke en economische aspect is de kracht
van het bedrijf. “Een echt familiebedrijf”, aldus Pals.
“Dat merk je aan de goede onderlinge contacten en de
korte lijnen.”

“Wij vergroten
de beleving van
de consument”

Voor DC Bijsterhuizen verzorgen
wij de E- en W-installatie en de
sprinklerinstallatie

FERRARIDEALER MUNSTERHUIS, HENGELO

WERKTUIGBOUWKUNDE

SERVICE EN ONDERHOUD

ELEKTROTECHNIEK

BRANDBEVEILIGING

www.degrootgroep.nl
www.degrootgroep.nl
Industriebouw • juli 2021 • 141

DC Bijsterhuizen • Nijmegen
Ter illustratie van Meijs Schilders.

Meijs Schilders werkt
met collectief van
vakmensen
Meijs Schilders BV doet bij DC Bijsterhuizen het totale
schilderwerk en de binnenbeglazing. DC’s en
bedrijfspanden is wat Meijs Schilders veel doet, vertelt
Koen van der Meijs. Na jaren in het schildersvak koos
hij twee jaar geleden voor een bijzondere werkvorm.
Hij vormt het bedrijf in zijn eentje, maar hij werkt met
een collectief van twintig schilders, allemaal
zelfstandigen.
Deze filosofie heeft overduidelijk voordelen voor de
opdrachtgevers. Meijs Schilders werkt met
professionals met veel vakkennis, die allemaal
VCA-gecertificeerd zijn en hun verantwoordelijkheid voor elk project nemen. Daarnaast profiteren
opdrachtgevers van lagere prijzen, flexibiliteit, een
snelle voortgang van projecten en het gemak van één
centraal aanspreekpunt.
Natuurlijk heeft het ook belangrijke voordelen voor
de schilders. Het collectief neemt hen rompslomp uit
handen, waardoor ze zich volledig kunnen
concentreren op hetgeen ze het liefst doen:
schilderen. Daarnaast werken ze in teams en lopen
projecten sneller en soepeler door.Van der Meijs:
,,Deze maand bijvoorbeeld zijn we bezig met 650
studentenkamers. Zoiets doe je niet in je eentje.’’
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Er is een rioolsysteem aangelegd met een lengte van
2.000 meter, inclusief retentiebekken van 340 m³.

‘Het met elkaar sparren over de processen
maakt verbeterslagen mogelijk’

Ontwikkelaar
STELLAR DEVELOPMENT

Systeembekleding
Hardeman Van Harten BV, Lunteren

Staalconstructie
Voortman Steel Group, Rijssen

Architect
Heembouw Architecten,
Roelofarendsveen

Installateur
De Groot Installatiegroep West,
Emmen

Schilderwerk
Meijs Schilders BV, Tilburg

Constructeur
WSP, Nieuwegein

Afbouw
GP Afbouw, Breda

Adviseur BREEAM
C2N, Voorburg

Grondwerk
Rouwmaat Groep, Groenlo

Hoofdaannemer
Heembouw, Roelofarendsveen

Poorten en hekwerk
Heras, Oirschot

Bouwprogramma
Bouwen distributiecentrum op
bedrijventerrein Bijsterhuizen
Bouwperiode
Tweede kwartaal 2021 – Eerste
kwartaal 2022
Bruto vloeroppervlakte
32.000 m2
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Bedrijfspand Helmond Metalen • Culemborg

JG Timmer bouwt een

sterk staaltje
in Culemborg
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Tekst: Mark Minnema
Foto’s: Bouwbedrijf J.G. Timmer

Het pand is gebouwd rond de toerit
voor vrachtwagens.
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Bedrijfspand Helmond Metalen • Culemborg
De nieuwbouw omvat een nieuw
kantoor, nieuwe opslaghallen en
overige faciliteiten.

Gebouwd voor een duurzame toekomst, dat is de nieuwbouw van Helmond

Metalen in Culemborg. Bouwbedrijf JG Timmer realiseerde daar met een sterk
staaltje efficiënt bouwen een nieuw kantoor, nieuwe opslaghallen en overige
faciliteiten. Het productieproces van Helmond Metalen ging tijdens het bouwproces
gewoon door. Een uitdaging voor JG Timmer, maar de bouwonderneming uit
Kesteren slaagde met vlag en wimpel.
Aan de Rijksstraatweg in Culemborg heeft
Helmond Metalen nu een compleet nieuw
en fraai kantoor. Het gebouw dient ook
als een soort toegangspoort richting het
achterliggende terrein, waar het zestig jaar
geleden begonnen familiebedrijf zich bezig
houdt met het demonteren, sorteren en
verwerken van metalen. “En dat proces
moest gewoon doorgaan, dat was een
duidelijke voorwaarde, zegt projectleider
Pieter Kool van JG Timmer.

‘Het productieproces moest
gewoon doorgaan,
dat was een
duidelijke
voorwaarde’
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Acht meter hoge wanden
De werkzaamheden begonnen in april
2020. “We zijn begonnen met de
opslaglocatie aan de achterkant van het
terrein. Daar hebben we acht meter hoge
betonwanden opgericht, met staal erin
verwerkt voor extra stevigheid. Een
bijkomende uitdaging waren de hoogspanningskabels die over het terrein hangen.”

Opvallend ontwerp
In korte tijd beschikte Helmond Metalen
over een compleet vernieuwde opslaglocatie. Vervolgens begon JG Timmer
met de nieuwbouw van het kantoor, naar
een opvallend ontwerp van architectenbureau Guido Bakker in Veenendaal. Het
pand is gebouwd rond de toerit voor
vrachtwagens. “Voor de poort is meteen
een weegbrug voor vrachtwagens”,
verduidelijkt Kool.

de interieurbouw verzorgd, waaronder de
kantoorinrichting, de keukens en de balies.
Ook is in het hele pand veel fraai
cortenstaal verwerkt.” Maar de vakmensen
van JG Timmer ontzorgden Helmond
Metalen vooral door het productieproces
niet in de weg te zitten. Directeur Pieter
Helmond kijkt daar met alle tevredenheid
op terug. “Het was een beetje geven en
nemen, maar JG Timmer verdient echt een
pluim.”

Power
Na een eerder succesvol bouwproject
kwam Helmond opnieuw uit bij het
bouwbedrijf uit Kesteren. “Het zijn harde
werkers die niet kijken op een uurtje meer.
Ze onderscheiden zich door met goede
mensen en veel power mooie projecten te
realiseren. Het is echt een fijne
samenwerking.” Ten einde is die
samenwerking nog niet, want na de
nieuwbouw van het kantoor volgen nog
de hallen midden op het terrein. Kool:
“Daar komt ruimte voor opslag en voor een
stukje onderhoud van machines. Helmond
Metalen zorgt zelf en in eigen beheer voor
de demontage en verwerking van de oude
faciliteiten, want dat is immers hun eigen
specialisme.”

Breed vakwerk
JG Timmer staat bekend om breed
vakwerk, en die kwaliteit kwam in
Culemborg goed van pas. “Het kantoor
is afgewerkt met fraaie materialen,
waaronder een mooie gietvloer. Alles heeft
een handgemaakte uitstraling. Alle
installaties zijn in het zicht, dit vereist een
precieze afwerking. Verder hebben we ook

Het gehele bouwproject in Culemborg
is naar verwachting later dit jaar helemaal
opgeleverd. Helmond: “Dan zijn we
helemaal klaar voor de toekomst en de
nieuwe generaties van ons familiebedrijf.”

De opslaglocatie wordt omringd door
acht meter hoge betonwanden.

Gevelbekleding en
isolatie in één
Hardeman Isolatie uit Kootwijkerbroek
realiseerde bij Helmond Metalen de gevelbekleding
en dakbeplating. Ze gebruikten daarvoor de
isolerende sandwichpanelen die ze veel toepassen:
twee zijden van staal met daartussen
PIR-isolatie.
“Het voordeel van sandwichpanelen is
voornamelijk de bouwsnelheid, bouwen en isoleren
in één’’, vertelt verkoper/calculator Sander Wijnholds.
Het werkterrein van Hardeman Isolatie is breed.
Het bedrijf is actief in zowel de utiliteitsbouw als de
agrarische sector. “Vandaag is een ploeg bezig bij
een melkveehouder, een andere werkt aan een groot
distributiecentrum. We doen bedrijfshallen en
bedrijfsverzamelgebouwen maar bijvoorbeeld ook
stallen en agrarische bewaringen.”
Hardeman Isolatie is actief in heel Nederland en
ook Duitsland. “Als middelgroot bedrijf hebben
we een platte organisatie met een directe
communicatie. Afspraak is afspraak bij ons en we
werken zo efficiënt mogelijk.”

Specialist in (asbest) renovatie
en nieuwbouw van bedrijfshallen,
loodsen en stallen!
In enkele dagen een compleet nieuwe look!

Bel met (0342) 44 3651 voor een scherpe offerte

hardemanisolatie.nl
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Bedrijfspand Helmond Metalen • Culemborg
Het gebouw dient als een soort
toegangspoort voor de opslaglocatie
aan de achterkant van het terrein.

Innovatief en duurzaam
met focus op kwaliteit
Het volledige traject van grondaankoop, ontwikkeling,
ontwerp, prefab, bouw en verkoop kunnen wij onder eigen
toezicht coördineren en uitvoeren. Inmiddels ontwikkelen
en bouwen wij circa 300 woningen per jaar.
Dat doen wij met ons team van 70 professionals dat nooit
stilstaat en tijdens ieder bouwproject bijleert.

Storkstraat 25 • 3905 KX Veenendaal
Telefoon: 0318-540080 • www: kudo.nl
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De beste materialen,
mensen en techniek
Bij Molen Elektra zijn we specialisten in
elektrotechniek, domotica systemen en
industriële automatisering. We ontzorgen
met betrouwbare en snelle service, up
to date vakmanschap.
Ook slim schakelen?
Bel 0318 518 671 of mail
naar info@molenelektra.nl.

Elektrotechniek
Industriële
automatisering
Domotica

molenelektra.nl

Installaties opgenomen in het ontwerp
De installaties in de nieuwbouw van Helmond Metalen zijn niet alleen functioneel, het ziet er ook mooi uit.
Dat maakt het een bijzonder project, zegt bedrijfsleider Spencer Hellegering van Kudo Installatietechniek.
Dit bedrijf uit Veenendaal verzorgt de installaties, zoals verwarming door een warmtepomp, koeling met een
vrf-systeem, ventilatie met warmteterugwinning.
Speciaal is dat de installaties zijn geïntegreerd in het ontwerp. Daarin speelt metaal, vanwege de werkzaamheden
van Helmond Metalen, een belangrijke rol. Haspelkasten zijn van rvs bijvoorbeeld. De airsocks zijn zichtbaar en hebben
dezelfde kleur zwart als het plafond. Hellegering: “Vaak zie je een verlaagd plafond waarachter alles is weggewerkt.
Hier is alleen een verlaagd plafond in gangen en toilet, daar zitten installaties die echt uit het zicht moesten.
Het totaalplaatje klopt, een goede combinatie van installatietechniek en een mooie aanblik.”
Makkelijk was het overigens niet. Boven het beperkte aantal meters verlaagd plafond was weinig ruimte voor de
installaties. Die puzzel werd opgelost in nauw overleg met de collega-aannemers. Daarbij kwam het goed uit dat
Kudo Installatietechniek al ruime ervaring heeft met modelleren in BIM. “Bij installateurs van ons formaat,
met twintig werknemers, zie je dat nog niet zoveel. Wij konden op basis van aangeleverde bouwtekeningen zelf een
3D-model maken. Zo zie je heel precies hoe alles zit.”
Kudo Installatietechniek doet veel vergelijkbare projecten in de kleine utiliteitsbouw. Ook doen ze veel in
ppartementen en in de bestaande bouw, bijvoorbeeld om een labelsprong te realiseren.

Slim schakelen
Projecten zoals de nieuwbouw van Helmond Metalen, met een stuk utiliteit en industrie, passen goed bij de expertise
van Molen Elektra uit Veenendaal. “Dat zijn projecten waar je slim moet schakelen. De combinatie van utiliteit en
industrie is precies wat wij veel en graag doen”, vertelt Carlo van Manen, directeur van Molen Elektra.
Het kantoorgedeelte is klaar. De elektrotechnische installatie met onder andere het domotica-systeem, verlichting,
datavoorziening, stoplichten, brandmeldinstallatie en de bekabeling voor de beveiliging is daar al gerealiseerd.
Wat volgt, zijn de achterste hallen met het industriële gedeelte. Daar wordt gewerkt aan een machinepark met
wasstraat, heftruckladers en een grote elektrische kraan en schaar voor het knippen van metaal.
Een bijzonderheid aan de nieuwbouw van Helmond Metalen is dat het elektrotechnisch een complex pand is.
Dit komt door de corridor in het midden van het pand. Ook zijn alle voorzieningen zoveel mogelijk weggewerkt, iets
waar tevoren goed over is nagedacht. Juist vanwege een uitdaging als zo’n corridor is het een mooi project om te doen,
zegt Van Manen. “Het kantoor heeft een hoog afwerkingsniveau en een mooie moderne uitstraling, er staat echt een
gebouw waar iedereen die er aan mee heeft gewerkt trots op mag zijn.”
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Bedrijfspand Helmond Metalen • Culemborg
Voor de poort is meteen een weegbrug
voor vrachtwagens.

‘Na de
nieuwbouw
van het kantoor
volgen nog
de hallen midden
op het terrein’
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Opdrachtgever
Helmond Metalen, Culemborg

E-Installateur
Molen Elektra, Veenendaal

Bouwmanagement
Hendriksen projectmanagement,
Veenendaal

W-installateur
Kudo Installatietechniek,
Veenendaal

Architect
Architektenburo Guido Bakker BV,
Veenendaal

Beplating
Hardeman Isolatie,
Kootwijkerbroek

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf J.G. Timmer, Kesteren

Dakbedekking
Breezodak, Zoelen

Bouwprogramma
Nieuwbouw bedrijfspand Helmond
Metalen te Culemborg
Bouwperiode
Maart 2020 – juli 2021
Bruto vloeroppervlakte
3.667 m2

Installateur
Pendik Techniek,
Veenendaal & Veghel
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ACH • Ridderkerk

Aan de Stegge Twello bouwt
logistiek bedrijfscomplex
op zichtlocatie
Nieuw geconditioneerd warehouse voor Allround Cargo Handling

Het logistiek bedrijfscomplex
omvat geconditioneerde
warehouses en kantoren.
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Tekst: Ton van de Laar
Foto’s: Aan de Stegge Twello
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ACH • Ridderkerk

Op bedrijventerreinterrein Nieuw Reijerwaard in Ridderkerk heeft bouwbedrijf

Aan de Stegge Twello een nieuw logistiek bedrijfscomplex gerealiseerd voor
Allround Cargo Handling (ACH). Op een bouwterrein van 4,1 hectare verrees in
korte tijd een fraai gebouw met geconditioneerde warehouses en kantoren. Evert
Veerman, commercieel projectmanager bij Aan de Stegge Twello, vertelt hoe het
project tot stand kwam.
“ACH zocht een locatie voor de op- en
overslag van voedingsmiddelen, zoals
noten, gedroogd fruit en vanille”, vertelt
Veerman. “Met een programma van eisen
en wensen op zak zijn we toen samen met
ACH-eigenaar Edwin Roos op zoek gegaan
en kwamen we uit op Nieuw Reijerwaard.
In samenspraak met de directie van het
bedrijvenpark hebben we een vlekkenplan
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met bijbehorend kavel uitgewerkt, dat
samen met programma van eisen en
wensen de basis vormde voor de verdere
ontwikkeling.” Het voorlopig en
definitieve ontwerp maakten Aan
de Stegge Twello en ACH samen met
architectenbureau Architecten_Lab en
haar adviseur U-Build.

Diversiteit aan producten
Het bedrijfspand zal niet alleen door
ACH, maar ook door haar klanten gebruikt
gaan worden. Ook voor hen is in het
gebouw ruimte gereserveerd, zowel in het
kantoorgedeelte als in de bedrijfshal. “Er zal
een grote diversiteit aan producten worden
opgeslagen, met ieder hun specifieke
kenmerken en eisen, met name op het
gebied van klimaat food safety. De hal is
daarom opgedeeld in meerdere segmenten,
die afzonderlijk van elkaar ingeregeld
kunnen worden met betrekking tot klimaat
en ventilatie. Ook zijn er drie laadkuilen
gemaakt en is er veel aandacht besteed aan
de inrichting van de buitenruimte.
Daar zullen veel logistieke bewegingen

Het grondwerk vergde extra aandacht.

Tegelzetgroep
houdt van tegels én
rock-‘n-roll
Bij het nieuwe magazijn en kantoor van ACH in
Ridderkerk verzorgde Tegelzetgroep BV uit Etten-Leur
het tegelwerk. Voor de wanden en vloeren van de
sanitaire ruimtes, kleedlokalen en chauffeurstoiletten
werden de tegels geleverd en aangebracht.
“Redelijk standaard werk voor ons”, zegt eigenaar
Ivo van Loon.
“Er zit geen speciaal of spectaculair tegelwerk in,
maar door de omvang van 1.200 tot 1.300 meter was
het toch een mooi werk.” Tegelzetgroep onderscheidt
zich volgens Van Loon door de combinatie van passie
voor het vak en persoonlijk contact.
“’We love tiles’, zeggen we altijd. En we zijn mensenmensen. We houden van persoonlijk contact met onze
opdrachtgevers, afspraken maken bij een kopje koffie,
zonder dat alles meteen op papier gezet hoeft te
worden. Gewoon normaal doen.” Van Loon merkt
dat dit erg gewaardeerd wordt door de aannemers
waarvoor het bedrijf werkt. “Oh ja”, besluit hij, “en
we houden van rock-’n-roll muziek op het werk.”

Het bedrijfspand zal niet alleen door
ACH, maar ook door haar klanten
gebruikt gaan worden.

www.tegelzetgroep.nl | 06-53927227
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ACH • Ridderkerk
Er zijn ook laaddocks gerealiseerd.

plaatsvinden op het gebied van laden, lossen en manoeuvreren.”

Zichtlocatie
Edwin Roos en Evert Veerman zijn zeer
te spreken over de uitvoering van het
project, hoewel niet alles zonder slag of
stoot verliep. Veerman: “Het bouwterrein was erg nat, met een ondergrond van
veen. Daarom hebben we extra aandacht
moeten besteden aan het grondwerk, om
zettingen te voorkomen. Het duurde dus
ook wat langer voordat we uit de grond
kwamen. De vorstperiode kwam daar
overheen, maar die achterstand op de
planning hebben we met ons allen
grotendeels weten weg te werken.” Nu
staat er volgens hem een gebouw dat
gezien mag worden. “Het is natuurlijk
een prachtige zichtlocatie, daarbij hoort
een distributiecentrum waarbij aandacht
is besteed aan de uitstraling. Edwin Roos
heeft als ondernemer durf getoond door te
investeren in gevel en kwaliteit. Met name
de horizontaal gelede gevels geven het
pand een allure, die zeker de aandacht zal
trekken.”
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Ook de inrichting van de buitenruimte
is van belang, hier zullen veel
logistieke bewegingen plaatsvinden.

Nieuwbouwproject

ACH te Ridderkerk

UTILITEITSBOUW
AGRIBOUW
RENOVATIE

Hardeman | van Harten leverde en
monteerde i.o.v. Bouwbedrijf aan de
Stegge Twello BV ca. 23.500 m2
dak- en ca. 12.000m2 gevelbeplating,
daarnaast ca. 13000m2 binnenwand.
Onze specialistische medewerkers
leveren maatwerk, werken in een
hoog tempo en streven naar hoogwaardige kwaliteit.

WB INFRA B.V.

en
dé specialisten wandbeplating
in dak-

www.hardeman-vanharten.nl
Volg ons ook via F

Infrastructuur
Grondstoffen

Postadres: Burgemeester Colijnstraat 219
2771 GN Boskoop
Bezoekadres: Middelweg 8 - 2841 LA Moordrecht
Telefoon: 06 - 821 666 36 Email: info@wbinfrabv.nl
Internet: www.wbinfrabv.nl

T 0318 46 15 51 | E info@hardeman-vanharten.nl
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ACH • Ridderkerk

Intramax verzorgt
gevarieerde afbouw
Intramax BV uit Nijverdal verzorgde de
binnenwanden en plafonds bij de nieuwbouw voor
ACH. Het betreft beglaasde wanddelen, metalstud
wanden, houten en aluminium kozijnen inclusief
deuren, alsmede diverse soorten plafonds.
Daarnaast verzorgde Intramax ook het scan- en
sauswerk, het schilderwerk van de houten delen
en het spuitwerk van in het zicht blijvende
bouwkundige vloeren.
“Heel wat variatie dus”, zegt projectleider
Stef van Vree van Intramax, “zeker bij de plafonds.
Daar hebben we deels Heartfelt strokenplafonds
toegepast, Rockfon Screenline plafondeilanden
onder de zwart gespoten plafonds en standaard
Rockfon Krios systeemplafonds.
Die variatie zorgt voor speelsheid in het
kantoorgedeelte, maar vroeg ook om extra aandacht in
de uitvoering. Met name waar zichtwerk
oplossingen toegepast werden, zoals metalstud
wanden die in het zicht aansluiten op de
bovenliggende vloer.”
Bij Intramax werkt Stef van Vree nauw samen
met zijn collega Jordy Bloemendal.
“We vormen een twee-eenheid”, zegt hij.
“Ik verzorg de werkvoorbereiding en de inkoop,
Jordy doet de planningen en onderhoudt
het contact met zowel onze opdrachtgevers
als onze monteurs. Hij is zeker twee,
drie keer per week op locatie aanwezig
om alles in goede banen te leiden.
Zo vullen we elkaar aan en zijn we beiden
onmisbare schakels in het bouwtraject.”
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Intramax BV verzorgde de
binnenwanden en plafonds.

Opdrachtgever
NXR Vastgoedbeheer BV, Rotterdam

Afbouw kantoren
Intramax BV, Nijverdal

Directie
U-build Bouw en Ontwikkeling,
Ridderkerk

Grondwerk
WB Infra BV, Boskoop

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Aan de Stegge Twello BV,
Twello
Architect
Architecten_Lab, Deventer
Constructeur
JVZ Raadgevend Ingenieurs,
Deventer
E- en W-Installaties
Terberg Totaal Installaties BV,
Rotterdam

Fundering
B-smart fundering BV,
Eindhoven
Wapeningsstaal
Gerliko BV, Nederhorst den Berg
HSP vloerpalen
Vroom Funderingstechnieken BV,
Oosthuizen
Bedrijfsvloer
Hiber Betonvloeren BV,
Sint-Oedenrode

Gevelbekleding
Hardeman en Van Harten BV,
Lunteren
Dakafwerking
Primadak Roosendaal BV,
Oud Gastel
Tegels sanitair en kleedruimten
Tegelzetgroep BV, Etten-Leur
Bouwprogramma
Nieuwbouw magazijn met
mezzanine en kantoorruimte
Bouwperiode
september 2020 – juni 2021
Bruto vloeroppervlakte
26.000 m2
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DC SIG Benelux • Waalwijk

Het bestaande perceel is
getransformeerd tot een duurzame
locatie met een state-of-the-art
warehouse en hoofdkantoor.
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Tekst: Alet Roesink
IB Foto’s:
Systabo B.V.

Systabo bouwt built-to-suit
warehouse en hoofdkantoor
voor SIG Benelux
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DC SIG Benelux • Waalwijk

In de bouw is rekening gehouden met toekomstige
verhuurbaarheid en multifunctioneel gebruik

Op het bedrijventerrein de Waalwijkse haven stond in vroegere tijden een betonfabriek. Nu heeft SIG Benelux

zich op deze locatie gevestigd. In samenwerking met ontwikkelaar VolkerWessels Logistics Development B.V. heeft
Systabo B.V. uit Enschede deze plek getransformeerd tot een duurzame locatie met een state-of-the-art warehouse
en een hoogwaardig hoofdkantoor.

Op 22 september 2020 werd de eerste paal
geslagen en zeven maanden later, op 30
april 2021, werd het project opgeleverd. De
huurder betrok per die datum haar nieuwe
hoofdvestiging, die zal fungeren als
toeleveringslocatie voor Europa. Het
nieuwe warehouse heeft een grootte
van circa 14.300 m² met circa 11.000 m²
buitenopslag. Het kantoor kent een grootte
van circa 1.500 m².
Het warehouse is reeds in gebruik en
momenteel wordt de laatste hand gelegd
aan de afbouw van het kantoor. Het pand
werd casco opgeleverd en SIG heeft een
eigen partner gezocht voor de afbouw van
het kantoor. Tijdens de casco bouwfase
heeft Systabo extra voorzieningen
aangebracht voor een hoogwaardig
kantoor, zoals een architectonische trap,
een vide en een naadloos en geluidsabsorberend plafond.

Modulaire bouwsystematiek
“Wij zijn gespecialiseerd in logistiek
vastgoed”, vertelt Frank Snijder. “Van
oudsher zijn wij systeembouwer en
logistiek specialist en regelen we alles
vanaf de aanvraag van de vergunning tot
en met de realisatie. Wij bouwen modulair
en demontabel en staan bekend om onze
gestroomlijnde processen. Als onderdeel
van VolkerWessels werken wij veel met
zusterbedrijven. Zo ook in dit project, waar
grond-, weg- en waterbouwspecialist KWS
en installatiebedrijf HOMIJ hun

Het nieuwe warehouse heeft een
grootte van circa 14.300 m² met
circa 11.000 m² buitenopslag.
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SYSTABO, UW BOUWER VOOR:
• LOGISTIEK

• GROOTSCHALIGE RETAIL

• INDUSTRIEBOUW • SPORT & LEISURE

Voor meer informatie: www.systabo.nl
specialisaties tonen. Tevens is de samenwerking met de gemeente zeer goed
bevallen. De gemeente Waalwijk was een
fijne opzichter, meedenkend en ze kwam
regelmatig langs op de bouw.”

Toekomstbestendig
De nieuwbouw wordt gerealiseerd onder
een BREEAM Very Good certificaat en op
het gehele dak zullen PV panelen worden
aangebracht. “In het kader van
toekomstige verhuurbaarheid en
multifunctioneel gebruik van dit logistieke
pand hebben we in samenwerking met de
opdrachtgever diverse voorbereidingen
meegenomen voor gebruikers met een
ander logistiek proces. Zo is het prefab
beton van 15 docks onder maaiveld al
aangebracht. Hierdoor kan de belegger in
de toekomst de huidige maaivelddeuren
vervangen voor dockdeuren en een laadkuil
aanbrengen. Tevens zijn de fundatie en
de kolommen over de eerste twaalf meter
voorbereid op het toekomstig aanbrengen
van een mezzanine op circa zes meter
hoogte. Ook is het pand voorzien van een
supervlakke vloer om zowel met brede
als smalle gangpaden ingericht te kunnen
worden.”
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DC SIG Benelux • Waalwijk

Ruimtelijk ontwerp
De opdracht voor het nieuwe bedrijfspand in Waalwijk begon als een ontwerp voor een standaard logistieke
hal. Toen duidelijk werd dat SIG Benelux haar intrede zou doen en naast logistiek ook haar hoofdkantoor hier
wilde vestigen, werd voor een hoogwaardigere uitstraling gekozen. Ben Wolters van Kern Architecten uit
Roermond: “Onze ontwerpuitdaging luidde om een gebouw met een dynamische en hoogwaardige uitstraling
in te passen, dat een ruimtelijk en transparant gevoel uitademt.”
“Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen van retail- en bedrijfsgebouwen en hebben ruime ervaring in
logistieke gebouwontwikkeling”, vervolgt Wolters. “Distributiecentra als deze hebben wij reeds door het hele
land mogen ontwerpen. Onze kracht ligt in het adequaat oppakken van ontwerpuitdagingen en deze met het
bouwteam tot realisatie brengen.”

Zoeken naar evenwicht
“We hebben een goede samenwerking met VolkerWessels Logistics en werken graag samen met hun
professionele, vakkundige aannemer Systabo BV. In onze coöperatieve samenwerking met aannemers zoeken
wij het evenwicht op tussen architectonische kwaliteit en realistische uitwerking.Noemenswaardig in dit
kader is de samenwerking met huurder SIG Benelux. In het voortraject zijn waardevolle gesprekken gevoerd,
die ons een goede indruk gaven van hun DNA en manier van werken.”
Op het lijf geschreven
“In samenspraak met de interieurarchitect is de demarcatie uitstekend afgestemd. We hebben onder meer
gekozen voor toepassing van Rodeca-panelen, semi-transparante polycarbonaatpanelen met een hoge mate
van daglichttoetreding, die de belevingskwaliteit in de hal ten goede komen. De ronde gevels geven de
huidige manier van werken weer, sneller en dynamischer. Het resultaat is een prachtig, eigentijds gebouw dat
de huurder op het lijf geschreven is.”
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Industriële
architecten met
hoofdletter K

www.kernarchitecten.com

Een bovenaanzicht van de nieuwbouw op bedrijventerrein de Waalwijkse haven.
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KWS is expert op het gebied van terreinverhardingen.

Zorgeloze
voorbereiding en
realisatie
KWS, onderdeel van VolkerWessels en marktleider in
Nederland op het gebied van grond-, weg- en waterbouw,
verzorgde voor SIG’s nieuwe distributiecentrum in
Waalwijk de gehele onder- en bovengrondse infra,
sanering, constructief advies en
rioolstelselberekeningen.
Bedrijfsleider Martin Lebeau: “Onze strategie ‘dichtbij de
klant’ maken wij waar vanuit regionale vestigingen. Dit
project voor SIG werd verzorgd door vestiging KWS Infra
Roosendaal - Sas van Gent, waaronder ook rioolspecialist
M.J.Oomen en waterbouw- en betonspecialist Aquavia
vallen.
KWS is expert op het gebied van terreinverhardingen.
Legio industrieterreinen, loodsen en terminals in de
kanaalzone Vlissingen-Oost, Moerdijk en Antwerpen
zijn door ons verhard. Naast SIG zijn de meest recente
Primark Roosendaal, DC De Braak Roosendaal, CWT
Commodities Antwerpen, Terminal Sagro en Railterminal
Tilburg. Daarbij verzorgt KWS het complete budget- en
risicogestuurde ontwerp en engineering. Met onze
in-house verhardingsexperts werken wij de beste
constructieve oplossing uit, afgestemd op gebruik,
functie en ondergronden.”

Verbin

ding.

Dat is

onze

missie

en am

Ziel 12 | 4704 RS Roosendaal | T: 0165 - 584000
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ONS DNA IN ELK GEBOUW
HOMIJ staat voor gezonde, comfortabele en toekomstbestendige
gebouwen. Wij integreren comfort en duurzaamheid in het regulier
onderhoud van technische installaties en bij verduurzaming,
renovatie en nieuwbouw van gebouwen. Zodanig dat mensen
zich prettig en gezond voelen in gebouwen. Door het maken
van bewuste keuzes op het gebied van materialen en systemen
zijn de gebouwen die we maken aantoonbaar energiezuinig en
toekomstbestendig. Zo dragen we bij aan de transitie naar een
duurzame samenleving.

> HOMIJ.NL

Met een DNA handtekening van HOMIJ
De hal, het kantorengedeelte en het buitenterrein van het nieuwe distributiecentrum van SIG Europe in Waalwijk
dragen inmiddels het DNA van HOMIJ uit Vianen. Met een top-10 marktpositie behoort HOMIJ tot de grotere
installatiebedrijven in Nederland.
In opdracht van Systabo verzorgde zij voor dit nieuwe distributiecentrum de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties. Projectmanager Ronald Driessen: “In de hal zijn duurzame LED-lichtlijnen aangebracht. We
hebben hier gekozen voor een trafo, waarvan het secundair gedeelte de hoofdkast is. De diverse onderverdelers
voeden de dockdeuren, buitenverlichting , laadpalen voor de elektrische auto’s en fietsen en de PV-installatie.”
Comfort en duurzaamheid
“Onze installaties brengen besparing, veiligheid, comfort en duurzaamheid. Op het dak is een luchtbehandelingskast geplaatst. Zes VRF units verwarmen en koelen de kantoren. Er wordt verse lucht aangevoerd
naar de VRF binnenunits en overige ruimtes. Door middel van Plenum wordt alles weer afgezogen. Tegen koude
val is er vloerverwarming aangebracht. De verlichting werkt op sensorbeweging met daglichtregeling aan de
raamzijde. De toiletruimtes zijn met een infrarood sensor uitgerust en ter bescherming van de zonwering hebben
wij een zonwindinstallatie op het dak geplaatst. Op die manier laten wij onze DNA-sporen na voor een zorgeloze
ingebruikname van nieuwe gebouwen.”
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SIG Benelux - Industrieweg 17 - 5145 PD Waalwijk
info@sigbenelux.com - www.sigbenelux.com
De afwerking van het interieur wordt van een hoog niveau.
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Verder bouwen aan groei
SIG Benelux is distributeur van specialistische droge en natte afbouwmaterialen en technische
isolatiematerialen. Op dat vlak is zij marktleider in de Benelux. Vanaf deze maand betrekt SIG gefaseerd haar
nieuwe onderkomen in Waalwijk.

Ronald Hoozemans, managing director van SIG Benelux: “Deze nieuwbouw stelt ons in staat om onze
collega’s een prettige, moderne werkplek te bieden. Belangrijk is ook dat de verschillende afdelingen die
klantcontact hebben, nu onder één dak verzameld zijn. Door samenvoeging van verkoop binnendienst,
planning, logistiek en inkoop kunnen we onze dienstverlening veel gemakkelijker rondom de klant
organiseren. Het stelt ons in staat onze klanten, leveranciers en onze eigen vestigingen nog beter te
ondersteunen. Het distributiecentrum helpt bij het nog beter bevoorraden van onze vestigingen en bij de
uitlevering van producten naar klanten. Het pand vormt ook een ontmoetingsplek voor klanten en
leveranciers.
SIG heeft vier klantbeloftes: het beste advies, hoge kwaliteit van producten, slimme logistieke oplossingen en
uitstekende service. Deze nieuwbouw sluit daar naadloos op aan, het past uitstekend bij wie we zijn.
Het ontwerp van de binnenzijde van het pand is
tot stand gekomen door de combinatie van de
architect en de interior designer. Door
stilteplekken en plekken om te ontspannen te
integreren in de opzet van de hal en de kantoren,
is het een harmonieus geheel geworden, waarin
de mens centraal staat. Ik ben trots op onze
nieuwe werkplek. Het symboliseert voor ons een
nieuwe start. Ik zie ernaar uit om vanuit deze
plek samen met mijn collega’s verder te bouwen
aan onze groei.”
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Rondgetoogde
vliesgevels
Niets is standaard aan het nieuwe pand van SIG Benelux
in Waalwijk. De gevel van het kantorengedeelte kreeg
een fraaie ronde vorm, doordat het glas van de
vliesgevels rondgetoogd aangebracht werd.
Gevelbouwspecialist Thermo BV uit Cuijk was daar
verantwoordelijk voor.
Eigenaar Albert Derks vertelt dat het pand te herkennen
is aan de getoogde vliesgevels aan de voorzijde. Thermo
BV tekent en vervaardigt deze in eigen productie.
Werkvoorbereider Joop Klomp heeft dit project
begeleid. In de moderne fabriek in Cuijk worden de
zaag- en freesmachines volautomatisch aangestuurd.
Op de bouw verzorgt Thermo BV vervolgens nog de
montage van de gevels.
438 m2 vliesgevels
De totale oppervlakte van de vliesgevels van SIG’s
nieuwe hoofdkantoor en distributiecentrum bedraagt
438 m² en bevat een tochtsluis en elf deuren. Daarnaast
werden nog aluminium gevelbeplating en schroeven
deklijsten aangebracht.
Samenwerking
Thermo BV heeft een fijne samenwerking met
VolkerWessels Groep en werkt regelmatig samen met
drie van haar aannemers. Onlangs realiseerden zij
samen nog De Bakermat, een 70 meter hoge woontoren
aan de stadsring in Eindhoven. Thermo BV is
gespecialiseerd in het aanbrengen van gevels voor hallenbouw en woningbouw.
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Project: distributiecentrum

SIG Benelux te Waalwijk

Hardeman | van Harten heeft de dak- en
gevelbeplating en aluminium composiet
kaders geleverd en gemonteerd voor
het nieuwe distributiecentrum van SIG
Benelux te Waalwijk. Onze specialistische
medewerkers leveren maatwerk, werken
we in een hoog tempo en streven we naar
hoogwaardige kwaliteit.

www.thermobv.nl
Van Galenweg 23
5431 LG Cuijk
T. +31(0)485 36 30 36

UTILITEITSBOUW
AGRIBOUW
RENOVATIE

en
dé specialisten wandbeplating
kin da

www.hardeman-vanharten.nl

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

De gevel van het kantorengedeelte heeft een fraaie ronde vorm.
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Nieuwbouw-/
verbouwschoonmaak
voor oplevering
Als dan alle bouwgerelateerde partijen klaar zijn, kan
de oplevering plaatsvinden. Schoon, wel te verstaan.
Dat werd voor het SIG Benelux’ nieuwe hoofdkantoor in
twee fasen gedaan, opdat de hal alvast in gebruik
genomen kon worden.
Directeur Antoon Valckx van Avital Schoonmaak uit
Breda vertelt dat zijn bedrijf zich naast reguliere
schoonmaakwerkzaamheden ook richt op
opleverschoonmaak voor grote nieuwbouwprojecten. Zo
zal het nieuwe distributiecentrum, dat Zalando gaat
bouwen en dat tevens Nederlands grootste DC zal
worden, door tussenkomst van Avital spik en span
opgeleverd worden.
Meebewegen in het bouwproces
“De bouwschoonmaak voor SIG Benelux’ nieuwbouw
bevatte twee fasen: eerst het distributiegedeelte in de
grote hal en een paar weken later het grote
hoofdkantoor en alle sanitaire ruimten alsook de totale
glasbewassing. Voor de grote halvloeren hebben we
veeg-zuigmachines en schrob-zuigmachines en
hoogwerkers gebruikt. Bij dergelijke bouwopleveringen
maken we ook het sanitair hoogwaardig schoon en
wordt de halconstructie volledig ontstoft.”

VARIOGATE

WWW.VARIOGATE.COM
info@haagh-protection.com
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Avital B.V. - Gieterijstraat 6 - 4814 DA Breda
Tel. 076-5152225 - info@avitalschoonmaak.nl
www.avitalschoonmaak.nl

Bij de oplevering op 30 april 2021 jl. werd er uiteraard geproost
op het indrukwekkende eindresultaat.

Opdrachtgever
SIG Benelux, Waalwijk
Ontwikkelaar
VolkerWessels Logistics Developmen BV,
Amersfoort
Hoofdaannemer
Systabo BV, Enschede
Architect
Kern Architecten, Roermond
Constructeur
Aveco de Bondt, Holten
Elektrotechnische en
werktuigbouwkundige installaties
HOMIJ, Vianen
Sanering
KWS, Roosendaal
Gevelbouw
Thermo BV, Cuijk
Dak- en wandbeplating
Hardeman Van Harten BV, Lunteren
Grondwerk
KWS, Roosendaal
Fundatie
B-Smart, Eindhoven
Kanaalplaatvloeren
VBI, Huissen
Sprinklerinstallatie
Altebra, Ophasselt (B)
Liftinstallatie
Otis, Utrecht
Eindschoonmaak
Avital Schoonmaak, Breda
Bouwprogramma
Bouwen distributiecentrum inclusief kantoor
Bouwperiode
September 2020 - april 2021
Bruto vloeroppervlakte
14.000 m2 bedrijfsruimte en 1.500 m2 kantoor
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Samenwerking ADS Groep, Van Boekel
Groep en Hoppenbrouwers Techniek:

‘Never change a winning team’
Industriebouw • juli 2021 • 174
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Tekst: Daphne Doemges
Foto’s: Work4Media & la-architecten

De nieuwbouw van het
Waterproductiebedrijf is een
multidisciplinair project dat
expertise vraagt van diverse
partijen.

Industriebouw • juli 2021 • 175

Waterproductiebedrijf • Schijf

De nieuwbouw van het Waterproductiebedrijf in Schijf in opdracht van Brabant Water is een echt multidisciplinair

project, dat expertise vraagt van diverse partijen. ADS Groep werkt daarvoor samen met partners Van Boekel Groep
en Hoppenbrouwers Techniek B.V. En met succes. Directielid Bert Eenkhoorn van ADS Groep: “We versterken elkaar
met onze kennis en vakmanschap.”
Het project in het Brabantse Schijf behelst
expertise op het vlak van de bouwkundige,
civieltechnische, werktuigbouwkundige,
elektrotechnische en besturingstechnische
werken. “Het project heeft een
doorlooptijd van twee en een half jaar en
vergt veel afstemming van de partijen
onderling omdat het ontwerp in elkaar
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grijpt op de verschillende disciplines.
Alle processen moeten op elkaar worden
afgestemd. Daarin weten we elkaar goed
te vinden”, begint Bert Eenkhoorn namens
ADS Groep. Deze bouwpartner voor de
publieke sector werkt al diverse jaren
samen met Hoppenbrouwers. “Dankzij
onze gezamenlijke ervaring in de

afvalwater- en drinkwatermarkt zagen we
ook dit project met vertrouwen tegemoet.
In het verlengde van die samenwerking zijn
we zo’n drie jaar geleden in contact
gekomen met de Van Boekel Groep. Met
hun specialistische kennis aan boord
dekken we het hele pallet aan
werkzaamheden af dat in dit geval van ons

Het project heeft mede vanwege de
complexiteit een doorlooptijd van
twee en een half jaar.

wordt gevraagd”, aldus Eenkhoorn.

Lean planning
Ook Hoppenbrouwers-directielid Roel
Hoosemans is blij met de hechte
samenwerking. “Het eerste project dat we
samen met ADS onder onze hoede namen,
was voor WML in 2007. Niet alleen in het
veld gaat het goed, maar de
calculatieteams weten elkaar ook goed te
vinden. Daarnaast zijn de projectleiders
inmiddels goed op elkaar ingespeeld.
Kortom: we weten van elkaar wat we aan
de ander hebben en vullen elkaar goed
aan. Direct na het verkrijgen van deze
opdracht zijn we bij elkaar gaan zitten en
hebben we het project lean gepland. Dit
werkt niet alleen voor ons zelf
verhelderend; de opdrachtgever is er ook
erg over te spreken: we zo een doorkijkje
geven in het hele project. Brabant Water
vindt het fijn om te weten wanneer er
precies iets van hen wordt verwacht.
Dankzij de lean planning van dag tot dag is
dat heel duidelijk.”

Complexiteit
Directeur Jordy Redding bij de Van Boekel
Groep is sinds een half jaar vanuit zijn
functie betrokken bij het project in Schijf.
“Wat mij vooral opvalt is de informele
sfeer: het klikt intermenselijk goed. Zowel

Het winputtenveld om
de nieuwbouw heen is
gerenoveerd.
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Het betonwerk was behoorlijk complex.

bij Hoppenbrouwers als bij ADS heerst een
no-nonsense mentaliteit: gewoon je ding
doen! De informele sfeer doet overigens
geen afbreuk aan de mate van professionaliteit van het werk. Als je ziet wat er
inmiddels op de bouwlocatie staat… nou,
daar ben ik best trots op! Het ziet er van

buitenaf wellicht eenvoudig uit, maar er zit
veel complexiteit achter.”

De toekomst binnen de branche
Naast een onderling goede
samenwerking, is ook het contact met
opdrachtgever Brabant Water positief.

Hoosemans: “We hebben al diverse
projecten opgeleverd voor deze klant. Zij
weten wat ze van ons kunnen verwachten.”
Volgens Eenkhoorn is de onderscheidende
kracht van de drie-eenheid van bedrijven
de hoge vakkennis en het vertrouwen in de
samenwerking. “Never change a winning
team! We vullen elkaar perfect aan dankzij
onze ervaring, specialistische gedegen
kennis en het in vertrouwen met elkaar
samenwerken. Deze manier van werken is
absoluut de toekomst voor ons
binnen deze branche. Zowel drinkwater- als afvalwaterbedrijven kiezen
duidelijk voor multidisciplinaire projecten.
Daarin werken we met elkaar samen op
basis van vertrouwen en transparantie.
Dankzij openheid in elkaars kostprijzen en
werkwijze weten we van elkaar hoe we
in de wedstrijd zitten. De samenwerking
typeert zich door gelijkwaardigheid.”

Roel Hoosemans - Directeur Industrie-Water
& Infra Hoppenbrouwers Techniek.
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Bert Eenkhoorn - Directeur ADS Groep.

‘Het project heeft
een doorlooptijd van
twee en een half jaar
en vergt veel
afstemming van de
partijen onderling
omdat het ontwerp
in elkaar grijpt’

Jordy Redding - Directeur Van Boekel Groep.

‘Wat mij vooral
opvalt is de
informele sfeer: het
klikt intermenselijk
goed. De informele
sfeer doet overigens
geen afbreuk aan
de mate van
professionaliteit’
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kunststof apparatenbouw

wereldwijd

•
•
•
•

Chemie-opslaginstallaties conform BRL SIKB 7800
Lucht- en vloeistoftechnische leidingsystemen
Gaswassers en striptorens
Ventilatoren

De complete installatie is op bouwkundig, elektrotechnisch
en besturingstechnisch gebied vernieuwd.
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Doordachte kunststof constructies op
maat
Colasit Holland is gespecialiseerd in de verwerking en de montage van thermoplastische kunststoffen en
werkt regelmatig voor onder andere drinkwater- en afvalwaterzuiveringen. De inzet van het team werd ook
gevraagd bij de nieuwbouw van het Waterproductiebedrijf in Schijf.
“Voor deze klus installeerden we een de-carbonisatie-unit (CO2-stripper), een chemicaliën-opslag- en
doseerinstallatie voor zoutzuur, een procesluchtinstallatie en divers (druk)leidingwerk in PE en PVC”, vat
projectleider Peer van Grinsven het project bondig samen. “Onze kracht is kunststofverwerking in de
breedste zin van het woord.”

Ter illustratie - ander project.

Bestek

Ter illustratie- ander project.

“Grotere projecten komen tot stand door middel van een bestek in combinatie
met P&ID’s en tekeningen en/of een model. Het bestek omvat het tekstuele
deel van de aanvraag, wensen en/of eisen, de P&ID’s geven inzicht in het
proces en de toe te passen componenten. Op basis van de tekeningen en/of
een model krijg je een goed idee van het leidingtracé en lengtes en kunnen
we projecten tot in de puntjes uitwerken en voorbereiden. Het vraagt
behoorlijk wat ervaring en specialistische kennis om doordachte kunststof
constructies op maat te vervaardigen.”
Heldere communicatie
Het team ging met twee tot vier monteurs ter plaatse aan de slag. “De
samenwerking met alle partijen was zeer prettig. Voor deze opdrachtgever
voeren we overigens vaker werken uit. Een bekende opdrachtgever dus, waar
we altijd fijn zaken mee doen dankzij de heldere communicatie.”
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Het projectteam over nieuwbouw
Waterproductiebedrijf in Schijf:
‘Iedereen laat elkaar in zijn waarde’
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Terwijl de combinatie ADS Groep - Van
Boekel verantwoordelijk is voor de
realisatie van de bouwkundige en civiele
kant van dit project, verzorgt ADS Groep
ook de werktuigbouwkundige installatie.
Het team van Hoppenbrouwers is op zijn
beurt verantwoordelijk voor de
elektrotechnische en besturingstechnische
installatie, de aanleg van de zonnepanelen en een 24-uurs storingsdienst.

Randy Aben, hoofduitvoerder bij Van
Boekel: “We zijn in maart 2019 met de
bouw gestart. Inmiddels hebben we er
twee winters op zitten. We hebben te
maken gehad met sneeuw en enorm veel
regenval, maar in de zomer ook met
wekenlange hitte. Al dit soort weertypes
heeft natuurlijk effect op ons werk. Het
betonwerk was sowieso behoorlijk
complex dankzij de complexe beton-

Randy Aben - Hoofduitvoerder Van Boekel Groep.

fasering, vele wapeningen en lastige
bereikbaarheid. We zijn bijna anderhalf jaar
bezig geweest met het betonwerk.”

Afrondende fase
Momenteel bevindt het werk zich in de
afrondende fase. Wolter Wolthers,
projectmanager bij ADS en eindverantwoordelijke voor dit project: “Onlangs hebben we de renovatie van het
Wolter Wolters - Projectmanager ADS Groep.
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winputtenveld afgerond. Dit bestaande
winputtenveld ligt om de nieuwbouw
heen en hebben we als het ware opnieuw
opgebouwd. Hoppenbrouwers heeft recent
als laatste fase de onderstations die de
winputten aansturen omgebouwd. Dit is
allemaal naar tevredenheid en volgens
ombouwplan verlopen.”

Goed ombouwplan
“Juist het feit dat we te maken hebben
met de nieuwbouw én de ombouw van de
bestaande winputten en
omschakeling van de oudbouw naar de
nieuwbouw, maakt dit project uitdagend”,
aldus Geert Zebregts, projectleider bij
Hoppenbrouwers en verantwoordelijk voor
het elektrotechnische en besturingstechnische deel van de klus. “We
renoveren een deel van het project dat
gedurende onze werkzaamheden gewoon
in bedrijf is gebleven. Zo ‘gewoon’ is dat
overigens niet: we hebben de complete
installatie op bouwkundig, elektrotechnisch en besturingstechnisch gebied
vernieuwd terwijl deze in bedrijf was. Wil
je dat in goede banen leiden, dan moet je
een goed ombouwplan opstellen.” Ook

‘Binnen de
andere twee
bedrijven heerst er
net als bij Van Boekel
een nuchtere
werkhouding en zijn
de lijnen kort. De
onderlinge chemie is
goed.’
volgens Wolthers van ADS is de
omschakeling van oudbouw naar nieuwbouw de grootste complexiteit van dit
project. “Het feit dat we het nieuwe
drinkwaterstation naast het bestaande
drinkwaterstation hebben gebouwd, gaf
ons wel voldoende tijd om echt tot in de

Geert Zebregts - Projectleider Water & Infra Hoppenbrouwers Techniek BV.

puntjes met hoge kwaliteit te bouwen.
Maar op een zeker moment moet je,
ondanks uitvoerig testen, de knip maken
door de nieuwbouw aan te sluiten en de
oudbouw los te koppelen. Dat vergt
overigens niet alleen van ons veel
voorbereiding: onze opdrachtgever Brabant
Water vervult daarin ook een belangrijke
rol. Brabant Water was dan ook onderdeel
van het projectteam: ook naar hen is er
heel open gecommuniceerd en zij dachten
continu met ons mee.”

Sleutel tot succes
De goede samenwerking en communicatie
onderling zijn de sleutels tot het succes
van dit project, stelt het projectteam.
“Binnen de andere twee bedrijven heerst
er net als bij Van Boekel een nuchtere
werkhouding en zijn de lijnen kort”, aldus
Aben. ADS-projectleider Peter Spijkerbosch
vult aan: “De onderlinge chemie is goed en
we communiceren transparant. Tijdens de
project startup hebben we duidelijk naar
elkaar uitgesproken: ‘als er wat is, meld
het’. We zoeken het gesprek op, in plaats
van heen en weer te mailen. Daarbij neemt
ieder de verantwoordelijkheid voor zijn
eigen discipline.” Ook Zebregts is blij met
deze werksfeer. “Iedereen laat elkaar in zijn
waarde. We zoeken elkaar makkelijk op. De
houding van Brabant Water daarin is ook
heel waardevol. Bij een probleem wil de
klant normaal gesproken wel eens dit een
zaak voor de aannemer laten, maar
Brabant Water wil echt onderdeel
uitmaken van de oplossing.”

Flexibeler werken
De coronacrisis, die gedurende het
bouwproces uitbrak, zorgde soms voor de
nodige uitdagingen. Zebregts: “De
overleggen werden ineens heel concreet
en daardoor korter, omdat we via Teams
communiceerden. Dat was natuurlijk even
wennen en het is oppassen dat je op zo’n
moment niet op je eigen eilandje blijft
zitten. Toch zorgde de coronacrisis er ook
voor dat we nog flexibeler wisten te
werken. We hebben namelijk diverse
malen te maken gehad met plotselinge
uitval van mensen. Als een projectmanager
ineens een paar weken uit de running is,
kun je op zo’n moment denken: ‘we kunnen niet verder’. Maar je kunt ook tegen
elkaar zeggen: ‘hoe lossen we dat op, wat
kunnen we wél doen?’. Ik denk dat die
positieve houding tekenend is voor dit
project.”
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Persluchtnet
aangesloten en getest
Het team van de Op den Velde Industrie zorgde

Uw partner in perslucht

voor het complete persluchtnet bij de nieuwbouw
van het Waterproductiebedrijf in Schijf.
Projectleider Jaap de Jong vertelt wat de klus

Op den Velde Industrie is
een hoogwaardige
technische groothandel.
Toeleverancier voor
machinefabrieken, procesen water industrie

behelsde.
“We hebben het hele persluchtnet aangelegd
in Schijf: dat houdt in dat we de compressoren
hebben geleverd en geplaatst. Vervolgens zijn de
compressoren door ons aangesloten. Ook hebben
we de drogers, luchtvaten, luchtconditionering en
de rvs persluchtleidingen door het hele gebouw
aangelegd.” Na het aansluiten van het persluchtnet

Kleine Tocht 1 | 1507 CB Zaandam
T: +31(0)75 653 14 14 | E: info@opdenvelde.nl

komt er druk op de leidingen en test het team of er
geen lekkages zijn. “We lopen daarvoor met
ultrasone apparatuur het hele luchtleidingnet na.”
Digitaal door het gebouw
De projectleider vertelt dat er in het werk geen
noemenswaardige problemen naar voren
kwamen. “Dat zit ‘m deels in een lange en
zorgvuldige voorbereidingstijd. Vooraf konden we in
3D digitaal door het gebouw lopen. Zo zagen we al
waar de aansluitingen en leidingen zouden komen.”
Nooit misgrijpen
De benodigde materialen kon Op den Velde in een
container op locatie stallen. “Zo grijpen we feitelijk
nooit mis. Onze kracht is dat we totaalleverancier
zijn. We leveren technische producten in alle maten
en soorten en hebben zo’n 35.000 verschillende
artikelen op voorraad.”
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In vogelvlucht: nieuwbouw van het Waterproductiebedrijf in Schijf
•

het realiseren van de bouwkundige/civieltechnische, werktuigbouwkundige, elektrotechnische
en besturingstechnische werken ten behoeve van het nieuwe hoofdgebouw en chemicaliëngebouw;

•

ombouw van de bestaande spoelwaterterugwinning naar spoelwaterverwerking;

•

vervangen van de bestaande winputkelders inclusief bijbehorende werktuigbouwkundige en
elektrotechnische installaties;

•

herinrichting van het terrein rondom de nieuwbouw, onder andere de aanleg en herstel van de
terreinwegen inclusief terreinriolering en terreinbekabeling;

•

in bedrijf stellen van de gehele nieuwe installatie (in fases) terwijl de bestaande installatie in
bedrijf blijft;

•

opstellen van het Technisch constructiedossier.

Dankzij de lean planning van dag tot dag was het
voor iedereen duidelijk wat er moest gebeuren.

Opdrachtgever
Brabant Water N.V., Schijf

Aannemer
Van Boekel Groep, Zeeland

Architect
LA-architecten Ingenieurs, Veghel

Installateur
Hoppenbrouwers Techniek BV,
Udenhout

Bouwperiode
Maart 2019 – eind 2021

Constructeur
Advies- en ingenieursbureau van de
Laar, Eindhoven

Installateur perslucht
Op den Velde Industrie, Zaandam

Bouwperiode
2.120 m2

Aannemer
ADS Groep, Goor

Kunststof installatietechniek
Colasit, ‘s-Hertogenbosch
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Bouwprogramma
Nieuwbouw waterproductiebedrijf
Schijf

In opdracht van:

WA T E R P R O D U C T I E B E D R I J F
SCHIJF

Wij bouwen samen aan
KETENSAMENWERKING

Nieuwenkampsmaten 8
7472 DE Goor
+31 (0) 547 286 386
www.adsgroep.nl

Voederheil 3
5411 RJ Zeeland
+31 (0) 486 45 90 00
www.vanboekel.com

Kreitenmolenstraat 201
5071 ND Udenhout
+31 (0) 13 511 72 27
www.hoppenbrouwerstechniek.nl
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Fraanje BV bouwt nieuw
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Tekst: Frank Thooft
IB Foto’s:
Work4Media

De gevel is opgebouwd uit
circa 20.000 gevelstenen,
in twee kleuren.

pand Kabelwerken van Dorp
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Het was een uitdaging om alle verschillende disciplines
binnen dit project op elkaar te laten aansluiten

De lamellenluifel is de blikvanger van het nieuwe pand van Kabelwerken
van Dorp in Heienoord. Het pand is afgelopen mei opgeleverd, en Van
Dorp is er meteen ingetrokken. Hoofdaannemer was Fraanje BV uit ‘s-Heer
Arendskerke in Zeeland.

‘Voor het
personeel is er een
grote en luxe
kantine gebouwd, en
ook een fitnesszaal
met douches. In het
kantoorgedeelte zijn
grote glazen wanden
geplaatst’

Steef de Gast, die als bedrijfsleider
bedrijfsgebouwen bij Fraanje BV werkzaam
is: “Het was voor ons een uitdaging om
alle verschillende disciplines binnen dit
project op elkaar te laten aansluiten. Het
pand heeft onder meer prefab onderdelen, sommige delen zijn weer traditioneel
gebouwd, er is staalbouw in verwerkt,
er zijn grote glazen wanden, enzovoorts.
Maar dat maakte het een mooie opdracht
voor ons, een uitdaging die we graag zijn
aangegaan.”

coronageval geweest bij ons.”

Geen vertraging

Kantoor en magazijn

Fraanje verwierf de opdracht via
Bouwraadhuis die vorig jaar een
aanbesteding had uitgeschreven. “We
begonnen in november vorig jaar. Ik weet
nog dat het een heel natte maand was. We
moesten de fundering leggen in de regen.
Maar vertraging heeft het niet opgeleverd,
evenmin als de corona. We hadden twee
bouwketen geplaatst in plaats van één,
en de schafttijden flexibel gemaakt, en
daardoor liep alles soepel. Er is geen enkele

In totaal beslaat het pand 1.508 m²,
waarvan 508 m² op de verdieping. Het
pand heeft een kantoordeel en een groot
magazijndeel, die van elkaar gescheiden
zijn door moderne elektrische deuren met
tac-bediening. “Elektronische toegangscontrole is erg belangrijk voor een
degelijke afsluiting van een bedrijfspand”,
legt De Gast uit. Voor het personeel is er
een grote en luxe kantine gebouwd, en
ook een fitnesszaal met douches. In het
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kantoorgedeelte zijn grote glazen
technowanden geplaatst. Er zijn ook
bovenloopkranen geplaatst en vouwdeuren in de zijgevels, in plaats van de
meer traditionele overheaddeuren. “Dat
geeft ruimtewinst.” Het gedeelte van de
opslaghal bestaat uit sandwichpanelen.
Het opvallende metselwerk aan de
buitengevel bestaat uit verschillende
soorten baksteen in twee kleurentinten,
die het strakke ontwerp een speelse look
geven.
Fraanje BV bestond in 2019 precies
honderd jaar en geeft werk aan tweehonderd medewerkers. Het portfolio is
heel gevarieerd, van tandartspraktijken en
particulieren huizen tot vrieshallen, hotels
en gerenoveerde kerken en machinefabrieken. Momenteel bereidt Steef de
Gast met zijn mensen de bouw van een
grote bedrijfshal in Vianen voor. “Dat
wordt een hal voor een distributiebedrijf
en omvat 6.000 m². Groot, ja, maar wij
gaan uitdagingen niet uit de weg.”

De lamellenluifel is de blikvanger van het nieuwe pand.
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Kwaliteit is onze basis

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

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

In totaal beslaat het gebouw 1.508 m², waarvan 508 m² op de verdieping.
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ONTWERP | VOORBEREIDING | COÖRDINATIE

‘In de basis strak en nuchter, met speelse
elementen’
Een hoogwaardige kwaliteit, duurzaamheid, een betere bereikbaarheid én groter. Dat waren de belangrijkste
uitgangspunten die Kabelwerken van Dorp voorlegde aan architecten- en ingenieursbureau Bouwraadhuis.
“De duurzaamheid vind je terug in de 276 zonnepanelen op het dak en het gebruik van warmtepompen”,
vertelt Martijn van der Klooster, projectcoördinator bij Bouwraadhuis. Als projectcoördinator én
bouwbegeleider was hij het gehele traject betrokken bij de nieuwbouw in Heinenoord. “Dat is vaak onze rol:
zowel ontwerpen en adviseren, als begeleiden bij de bouw. Een jas die ons goed past.”

‘Dat is vaak onze
rol: zowel
ontwerpen en
adviseren, als
begeleiden bij de
bouw. Een jas die
ons goed past.’
Indrukwekkende portfolio
Bouwraadhuis viert dit jaar het 50-jarig bestaan en heeft een indrukwekkende portfolio opgebouwd. “Voor
ons is het leuk om ingewikkelde opdrachten aan te gaan. Dus hoge eisen, een zorgvuldige materialisatie,
een strenge brandveiligheid en een strakke planning van de bouw. En natuurlijk de techniek in het gebouw,
dat is voor onze ingenieurs een kolfje naar hun hand. Daarbij hebben we ook oog voor de architectonische
waarde. Dit pand is bijvoorbeeld in aanleg heel strak en nuchter, maar door de speelse elementen als de
luifel, en de verschillende kleuren in het metselwerk zet je toch iets bijzonders neer.”
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Maatwerk naar uw wensen, dat is
waar FINGO NEDERLAND naar streeft!

• De hoogste kwaliteit voor uw project
• Flexibel, snel en servicegericht
• Ruim 75 jaar ervaring
• Uw partner voor kanaalplaatvloeren!

@ﬁngo-nederland

T (030) 229 70 10 • E info@ﬁngo.nl • www.ﬁngo.nl

Sterk op alle niveaus
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Ook het buitenterrein is volledig woonrijp gemaakt.

Het complete pakket
van grondwerk,
riolering en straatwerk
Het bouwrijp maken van de kavel waar Kabelwerken
van Dorp de nieuwbouw door Fraanje liet bouwen, is
gerealiseerd door H. de Koning & Zn. uit
Oud-Beijerland. Freek-Jan de Koning, inmiddels de
derde generatie van dit al meer dan zestig jaar
bestaande familiebedrijf: “We hebben er met
gemiddeld drie man aan gewerkt, in oktober en
november vorig jaar hebben we de bouwrijpwerkzaamheden uitgevoerd.”
“Dat hield o.a. in het aanbrengen van de riolering, het
verharden van het buitenterrein, het maken van de
bouwput en het op hoogte brengen van de
onderbaan voor de betonvloeren. Nadat de
nieuwbouw was voltooid, hebben we in opdracht van
Kabelwerken van Dorp ook het buitenterrein volledig
woonrijp gemaakt. De hoofdmoot van onze
werkzaamheden worden uitgevoerd in Zuid-Holland,
maar ook elders in Nederland hebben we
opdrachten.”
H. de Koning & Zn. is een middelgroot bedrijf
gespecialiseerd in grond-, weg- en waterbouw en de
verhuur van machines. Er werken vijfenveertig vaste
mensen, daarnaast werken er zo’n twintig mensen in
een flexibele schil.

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

H. de Koning & Zn. B.V.
- Grond-, weg- en waterbouw;
- Bouw- en
woonrijpwerkzaamheden;
- Infratechnische vraagstukken.
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Koperslager 17, Nootdorp
088 - 399 00 99
schoutentechniekgroep.nl
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Schouten Techniekgroep verzorgde
werktuigbouwkundige installaties nieuwbouw
Voor het nieuwe pand van Kabelwerken van Dorp in Heinenoord heeft Schouten Techniekgroep uit Nootdorp de
elektrotechnische-, beveiligings- en werktuigbouwkundige installaties geïnstalleerd.
Directeur Timo van Dorp: “We werken al meer dan twintig jaar samen met Kabelwerken van Dorp aan
opdrachten. Daarom vroeg Marijn ons ook of we voor hun eigen nieuwbouw het installatiewerk wilden
verzorgen. Er is vertrouwen in elkaars kwaliteit opgebouwd, en dat is heel belangrijk bij dit werk. We waren dan
ook blij met deze vraag.”
Pasjessysteem
Het complexe geheel van beveiligingsinstallaties, dus de brandmeldinstallaties, de inbraak- en
toegangsregistratie met pasjessysteem en de verschillende bijbehorende camera’s, werd hierbij zorgvuldig
geïnstalleerd en getest. Ook de warmtepompen en de verlichtingsinstallatie, compleet met energiezuinige
ledverlichting, werden door Schouten Techniekgroep geïnstalleerd, evenals de installatie van
de klimaatinstallatie en de zonnepanelen die door een andere leverancier op het dak waren aangebracht.

‘Doordat je het geheel van installatiewerk
integraal kunt verzorgen kun je het efficiënt en
gedegen voor je opdrachtgever doen ’

Indrukwekkende portfolio
Timo van Dorp: “Doordat je het geheel van installatiewerk integraal kunt verzorgen kun je het efficiënt en
gedegen voor je opdrachtgever doen. Bovendien werkten we heel goed samen met de mensen van Fraanje, dat
maakte dat we goed konden doorwerken.” Schouten Techniekgroep is opgericht in 1945 en heeft een solide
naam opgebouwd in de installatiebranche.
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Opvallende gevel met
fraai metselwerk

2
Electronweg 4 4706 PP Roosendaal
0165-568850

info@thermal2.nl

Zo’n 20.000 gevelstenen zijn door Westdorp Bouw
verwerkt in de opvallende gevel van het nieuwe
pand van Kabelwerken van Dorp in Heinenoord. “Wij

kijk voor meer informatie op onze website www.thermal2.nl

komen op veel werken van Fraanje omdat we bijna
altijd voor hen werken”, vertelt Johan Westdorp.
“Voor deze opdracht hebben we met twee kleuren
gevelstenen gewerkt, en die hebben we in wild
verband gelegd. De onderste laag is donker, de
middelste laag is lichter van kleur en de bovenste
laag is weer donker. Dat geeft het gebouw een speels
karakter.” De januarivorst heeft het werk met een
week vertraagd, maar uiteindelijk werd het op tijd
opgeleverd.
Isolatiewerk
Voor Westdorp Bouw was dit het eerste industriële
gebouw: hiervoor zijn vooral veel
woningen van metselwerk voorzien, zoals recent
in Kortgene. Behalve het gevelmetselwerk heeft
Westdorp Bouw ook het isolatiewerk in de spouw
verzorgd. Westdorp Bouw bestaat al ruim tien jaar en
geeft werk aan zestien mensen.

Westdorp Bouw BV

metselwerken

Stavenisse

info@westdorpbouw.nl
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06 21 470 001

Het bijzondere metselwerk geeft de gevel een speels karakter.

Opdrachtgever
Kabelwerken Van Dorp, Heinenoord
Ontwerp
Bouwraadhuis, Kruiningen
Hoofdaannemer
Fraanje BV, ‘s-Heer Arendskerke
Metselwerk
Westdorp Bouw, Stavenisse
E- en W-installateur
Schouten Techniekgroep, Nootdorp
Staalbouw
Reijrink Staalconstructie BV, Hilvarenbeek
Kanaalplaatvloeren
Fingo Nederland, Den Dolder
Aluminium kozijnen
Thermal2 BV, Roosendaal
Grondverzet
H. de Koning & Z’n, Oud-Beijerland
Bouwprogramma
Bouwen nieuw kantoor pand voor Kabelwerken Van
Dorp
Bouwperiode
November 2020 – mei 2021
Bruto vloeroppervlakte
1.508 m2

‘Het opvallende
metselwerk aan de
buitengevel bestaat uit
verschillende soorten
baksteen in twee
kleurentinten ’
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Mepal • Lochem

Met de uitbreiding verdubbelt
de assemblage- en
magazijncapaciteit van het
bedrijf tot 15.000 m².
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Tekst: Ton van de Laar
Foto’s: Droste Bouwgroep

Droste Bouwgroep verzorgt
opnieuw uitbreiding Mepal
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Tijdens de bouw werden al gedeelten
van de nieuwbouw in gebruik genomen

Droste Bouwgroep uit Hengelo (Ov) verzorgt voor de tweede maal een uitbreiding van het bedrijfspand van

Mepal. Deze fabrikant van kunststof consumentenproducten - opgericht in 1949 en sinds 1963 gevestigd in het
Gelderse Lochem - maakt een gestage groei door, voornamelijk door succes op de Duitse markt en door de opkomst
van de online verkoop. Met de uitbreiding verdubbelt de assemblage- en magazijncapaciteit van het bedrijf tot
15.000 m². Projectleider Vincent Brefeld is er trots op dat Droste Bouwgroep opnieuw deze klus voor Mepal mag
klaren.
“Rond de eeuwwisseling hebben we de
nieuwbouw op deze locatie neergezet”,
aldus Brefeld, “en vervolgens ook de eerste
uitbreiding in 2008. Dat we nu ook deze
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tweede uitbreiding mogen realiseren
getuigt van het vertrouwen dat Mepal in
ons heeft.” De goede samenwerking tussen
beide partijen blijkt ook uit het feit dat al

tijdens de bouw gedeelten van de
nieuwbouw in gebruik genomen konden
worden. “We voeren onze werkzaamheden
uit, terwijl de bedrijfsvoering van Mepal

gewoon doorgaat. Daarbij hoort dus ook
de verbinding tussen het bestaande en het
nieuwe deel. En omdat met de uitbreiding
ook het hele logistieke proces verandert
ontkwam men er niet aan om sommige
stukken van het nieuwe gedeelte al in
gebruik te nemen, terwijl elders nog
gebouwd wordt. Maar ook dat verloopt
allemaal in uitstekende harmonie.”

BOUWEN
VOOR HET
LEEFPLEZIER

BREEAM-NL Excellent
Met de uitbreiding krijgt het bedrijfspand
van Mepal het duurzaamheidscertificaat
BREEAM-NL In-Use Excellent. Om dat te
behalen, worden op het dak van de
aanbouw ongeveer 1.200 zonnepanelen geplaatst. Verwarming en koeling
geschiedt door middel van water-water
warmtepompen, inclusief wko-installatie.
In het gebouw komt een compleet
luchtbehandelings- en ventilatiesysteem.
Ook het buitenterrein wordt flink
aangepakt. Er komen grotere laaddocks
bij, zodat het aantal transporthandelingen
flink zal toenemen. Tevens was er door het
gegroeide personeelsbestand behoeft aan
meer parkeerplaatsen op het terrein.

Modernisering
Met het voltooien van de uitbreiding, die

Opdrachtgever
Mepal, Lochem
Architect
Leferink architecten, Oldenzaal
Adviseur
Duria Installatieadvies, Ootmarsum
Hoofdaannemer
Droste Bouwgroep BV, Hengelo

DROSTEBOUWGROEP.NL

naar verwachting in september wordt
opgeleverd, is Droste Bouwgroep nog niet
klaar in Lochem. Door de groei van Mepal
is ook het personeelsbestand flink
uitgebreid. In twee jaar tijd is het zelfs
verdrievoudigd. Daarom zullen na de
bouwvak diverse faciliteiten, zoals de
was- en kleedruimten en de kantine flink

uitgebreid en gemoderniseerd worden.
Ook wordt er dan in het bestaande deel
een sprinklerinstallatie aangelegd en wordt
bestaande tl-verlichting vervangen door
led. “Daar zijn we dan nog wel een half
jaartje zoet mee”, besluit Brefeld.

Installateur
Installatiebedrijf FH Loohuis BV,
Ootmarsum

Bouwprogramma
Bouwen uitbreiding van de bestaande
bedrijfsruimte en kantoren van Mepal

Sprinklerinstallatie
FIRE STOP Holland, Vriezenveen

Bouwperiode
Juli 2020 – voorjaar 2021

Gevelbekleding
Cladding Team Holland, Hoogeveen

Bruto vloeroppervlakte
15.000 m2

Prefab betonnen tanks
Fabiton, Leeuwarden
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In het gebouw komt een compleet luchtbehandelings- en ventilatiesysteem.
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Cladding Team Holland verzorgt gevelbekleding
op bekend terrein
Cladding Team Holland leverde en monteerde voor de vierde uitbreiding van Mepal de stalen gevelbekleding en
dakplaten, binnenwanden van sandwichpanelen en staalbetonvloeren voor de tussenvloer. Met name de
sinusprofiel gevelbekleding, uitgevoerd in donkergrijs metallic sinusprofielen, met enkele blauwe accenten,
bepaalt mede de uitstraling van het project.
Een mooi project, volgens projectverwerver Jan Vermeulen van Cladding Team Holland: “Niet dat er
bijzondere technische oplossingen voor nodig waren maar het is een majeur werk. We vinden het fijn dat we er
onze bijdrage aan hebben mogen leveren.” Hoewel Cladding Team Holland een relatief jong bedrijf is – het is in
2017 opgericht – was het pand van Mepal er goed bekend. Zowel Vermeulen als directeur/eigenaar Klaas
Salomons hebben met verschillende bedrijven meegewerkt aan de drie voorgaande bouwfasen. “Het was voor
ons dus bijzonder om ons daar opnieuw te kunnen manifesteren. En de samenwerking met aannemer Droste
beviel wederom uitstekend.”

Met name de sinusprofiel gevelbekleding bepaalt mede de uitstraling van het project.
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• Heb jij ervaring of wil jij starten als
engineer en ben je op zoek naar een
nieuwe uitdaging met doorgroeimogelijkheden?
• Kan jij zelfstandig werken, heb je
technisch inzicht en ben je
communicatief vaardig?
• Lijkt het je leuk om door heel
Nederland zeer diverse
sprinklerprojecten te maken?
• Ben je woonachtig in de regio
Oost Nederland?

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
• Ontwerpen en modelleren met
behulp van Autocad en Revit
• Maken van detail- en werktekeningen voor de uitvoering
• Hydraulisch berekenen van
de installaties
• Ondersteuning van de projectleider

Stuur dan je CV naar: info@firestopholland.nl t.a.v. André Immink of bel: 0546-713 000

FIRE STOP Holland BV plaatst eerste betonnen
sprinklertank
FIRE STOP Holland BV verzorgde de sprinklerinstallatie voor de uitbreiding van Mepal. Bij deze opdracht
beleefde het Twentse bedrijf een primeur: begin maart plaatste het voor de allereerste keer een betonnen
watertank, die dienst gaat doen als watervoorraad voor de sprinklerinstallatie.
Eef Barendrecht van FIRE STOP Holland vertelt
erover: “Normaal worden sprinklertanks uitgevoerd
in staal. Bij Mepal zou dat echter problemen op
kunnen leveren, omdat de enige plek op het terrein
die geschikt was voor plaatsing van de tank precies
onder een 360 kV hoogspanningsleiding lag. Na
overleg met Tennet is toen besloten om voor
prefab beton te gaan, om bijvoorbeeld
bliksemoverslag te voorkomen.”
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Fabiton, de leverancier van de prefab betonnen tank, heeft veel ervaring in het bouwen van tanks voor de
agrarische sector (mestopslag, vergisting) en industrieële en civiele sector (waterzuivering en
afvalwaterbuffering). Fabiton bouwde in Nederland al eerder Sprinklertanks. De benodigde certificering voor
het product bestond dus al. Behalve qua veiligheid doorstaan betonnen tanks ook op het gebied van kosten
de vergelijking met staal.
Roestvorming
“Betonnen en stalen tanks zijn ongeveer even duur om te bouwen, maar stalen tanks moeten om de tien jaar
geleegd worden voor inspectie op roestvorming. Bij betonnen tanks is dat niet nodig en dat levert iedere tien
jaar toch een besparing op van tienduizenden euro’s.” Barendrecht is trots op het project. “We willen als
bedrijf uitdagende projecten uitvoeren en vernieuwend bezig zijn”, besluit hij. “Het toepassen van de
betonnen watertank past perfect bij deze visie.”

‘Betonnen tanks hoeven niet om de tien jaar
te worden geleegd voor inspectie, dat levert
een flinke kostenbesparing op’

Alles in één hand:
advies, ontwerp, productie
en realisatie

Duurzaam, hoogwaardige kwaliteit,
vloeistofdicht, KIWA-gecertificeerd.
Fabiton industriële prefab betontanks:
•
Sprinklertanks
•
Buffertanks
•
AWZI’s
•
Vergistingstanks en mestverwerking
•
Opslagtanks
Morseweg 13 | 8912 BG Leeuwarden
T: 058-8001980 | www.fabiton.nl | info@fabiton.nl
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Toekomstbestendige
installatie
FH Loohuis BV maakt deel uit van het bouwteam voor de
uitbreiding van Mepal. Het allround installatiebedrijf met vier vestigingen in het oosten van het land is
daarbij verantwoordelijk voor het complete
installatiewerk voor de nieuwbouw en zal in een later
stadium ook gedeelten van het bestaande pand
moderniseren en verduurzamen.
Het werken in bouwteam verband bevalt directeur Arjan
Loohuis goed. Wij houden van korte lijnen en een
heldere, open communicatie”, zegt hij. “Dat verloopt bij
dit project uitstekend. Het is ook prettig om te
werken met een opdrachtgever die bereid is te
investeren in duurzaamheid.” Het nieuwe gedeelte van
het bedrijfspand van Mepal wordt verwarmd en gekoeld
door middel van grond gebonden warmtepompen. Die
zorgen ook voor de koeling van de ventilatielucht, die
constant vers wordt aangezogen. Een warmte
terugwininstallatie zorgt ervoor dat ook de restwarmte
wordt benut.
Zonnepanlen
Voor het opwekken van elektriciteit zijn inmiddels 1.200
zonnepanelen op het dak geplaatst. Mede door dit alles
voldoet het gasloze gebouw straks aan de vereisten voor
het BREEAM-NL Excellent certificaat. Loohuis: “Dit
project is een goed voorbeeld van hoe we in de
toekomst met de energievoorziening van een gebouw
moeten omgaan. We zijn trots om daaraan mee te
werken.”
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Er komen ook grotere laaddocks bij.
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Team Buitenruimte
krijgt centrale huisvesting
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IB

Tekst: Bert Vooijs
Foto’s: Van Zanten Bouw

Architect Topos uit Waddinxveen
borduurde voort op de
boerderijachtige uitstraling van
het te behouden gebouw.
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De aanwezige bestrating is hergebruikt voor
de bestrating van het opslagterrein aan de achterzijde

De Gemeente Nissewaard verzamelt het team Buitenruimte op een

centrale plek. Van de vier rayonlocaties blijft alleen die aan de Voorweg
in Spijkenisse in bedrijf. In flink uitgebreide en gemoderniseerde vorm,
dat wel: het bestaande gebouw wordt gerenoveerd en uitgebreid met zo’n
1.900 m² nieuwbouw. De oplevering vindt deze zomer plaats.
Industriebouw • juli 2021 • 212

Bij een meervoudige onderhandse
aanbesteding onder drie partijen bleek Van
Zanten Bouw de ‘meest economisch
interessante aanbieder’, vertelt
projectleider Kevin Jansson. “We
hebben de bestaande kantine, toiletten en
kleedruimtes gerenoveerd. De nieuwbouw
bestaat uit kantoren, werkplaatsen en

Het bestaande gebouw wordt
gerenoveerd en uitgebreid met
zo’n 1.900 m² nieuwbouw.

opslagruimte voor klein en groot
materieel. Daarachter komt een groot
opslagterrein met carport voor de
dienstauto’s en oplaadpunten voor zowel
auto’s als fietsen. Het bestaande gebouw
is geheel geïntegreerd in de nieuwbouw,
waardoor de centrale huisvesting zich als
één geheel presenteert.” De opdrachtgever
verwacht met de centralisatie een flinke
efficiencyslag te kunnen maken. Mede om
die reden dachten en praatten de
eindgebruikers actief mee over het
ontwerp.

Van deze tijd
Anno 2021 wordt er gasloos en zo
duurzaam mogelijk gebouwd. Dat is aan
de Voorweg niet anders, aldus Jansson.
“Dankzij het gebruik van warmtepompen
en het plaatsen van zonnepanelen op de
daken zijn we bijna energieneutraal. Het
bestaande pand wordt gerenoveerd, dus
in feite hergebruikt, in beter geïsoleerde
vorm. De aanwezige bestrating hebben
we hergebruikt voor de bestrating van het
opslagterrein aan de achterzijde. Door het
toepassen van kunststof kozijnen, stalen
gevelbekleding, stalen binnenkozijnen,
gietvloeren en dergelijke is een gebouw
gerealiseerd met een lange levensduur en

Dankzij het gebruik van
warmtepompen en het plaatsen van
zonnepanelen op de daken is het
geheel bijna energieneutraal.
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Graphorn Groen- en Infraprojekten BV
GWW
Tuinaanleg
Mandenmakerstraat 20
Tuinontwerp
2984 AS Ridderkerk
Dakbegroening
Groenvoorzieningen
078-6772522
Digitaal groenbeheer
www.graphorn.nl
Gladheidsbestrijding
Boomverzorging
Rioleringen
Grondwerk
Straatwerk

De nieuwbouw bevat o.a. een opslagruimte voor klein en groot materieel.
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‘Civieltechnisch gezien zit zo ongeveer
alles er in’
Het grond- en rioolwerk en de inrichting van meer dan 6.000 m² omliggend terrein is in goede handen bij
Graphorn Groen- en Infraprojecten. Dat bedrijf bestaat uit twee onderdelen, geleid door de eigenaars Bernard Kok
en Addy Boer. De groene tak valt onder Kok. Boer geeft leiding aan de ‘grijze’ tak: infrastructuur van klein
straatwerk tot grote infrastructuurprojecten.
Boer vertelt dat de offerte van Graphorn onderdeel was van de aanbesteding voor hoofdaannemer Van Zanten.
“Eén van onze beste relaties, voor wie we veel werk mogen uitvoeren.” Aan de Voorweg zijn ze er van begin tot
eind bij. “Het begon met meedenken in de calculatiefase. Na opdracht is gestart met het bouwrijp maken van de
grond en volgde ondersteuning tijdens het betonwerk. Na een korte pauze kwamen we in de eindfase terug voor
rioolaanleg, terreininrichting en bestrating.”

Graphorn verzorgde verder onder meer betonplaten, keerwandconstructies en betonnen duikerbuizen voor
ondergrondse slootverbindingen. “Ik denk dat civieltechnisch zo ongeveer alles wel in dit project zit.”
Sinds 12 jaar is Graphorn gevestigd in Ridderkerk. Met een groep van 28 medewerkers en een flexibele schil
van 20 á 25 in te huren krachten bedienen ze Rotterdam en omstreken, tot Leiden en Hoek van Holland aan
toe.
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In de buitengevel van het nieuwe thuis van team
Buitenruimte domineert zwarte beplating.

een minimale onderhoudsbehoefte.”
Architect Topos uit Waddinxveen borduurde voort op de boerderijachtige
uitstraling van het te behouden gebouw,
passend in de landelijke omgeving aan de
Voorweg. “Zo bleef het bestaande gebouw
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- aan de buitenzijde - in zijn originele staat.
De duurzaamheidsgedachte was dus in de
ontwerpfase al aanwezig.”

Anderhalve eeuw ervaring
Bouw- en aannemingsbedrijf Van

Zanten, opgericht in 1871, is nog steeds
een familiebedrijf. De inmiddels vijfde
generatie van die familie geeft leiding aan
een succesvol allround bouwbedrijf dat
vaart op ‘een slagvaardige, flexibele en
innovatieve organisatie en korte interne

communicatielijnen’. Van Zanten Bouw
ontwikkelt, realiseert, renoveert en
onderhoudt woningen, scholen, zorggebouwen en utiliteiten voor particulieren,
bedrijven, overheden, woningcorporaties
en andere instellingen. “Anderhalve eeuw

aan gecombineerde kennis en ervaring in
verschillende sectoren zorgen voor een
stevige basis en een optimale
dienstverlening aan onze klanten. De bijna
zestig medewerkers van Van
Zanten Bouw zetten zich optimaal in om

van ieder project kwalitatief en planmatig
een succes te maken.” Een toonaangevende en innovatieve partner bij
bouwprojecten in alle segmenten, zowel
in Vlaardingen als in de omliggende regio’s
Groot Rijnmond en Haaglanden.
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Zomer- en winterklaar met optimale
isolatie in dak en gevel
In de buitengevel van het nieuwe thuis van Team Buitenruimte domineert zwarte beplating. Daarvoor, en voor
de dakbeplating, tekent Erwig Dak- en Gevelmontage B.V. uit Leidschendam.
Calvin Erwig vertelt: “Nadat de staalconstructie was neergezet, hebben wij de buitenkant aangepakt. Dat
begon met bevestiging van binnendozen op het staal. In de doos zit 17 centimeter dikke isolatie, hierop een
thermische laag. Vervolgens monteerden we het regelwerk, bestaande uit omegaprofielen van verzinkt staal.
Op de profielen kwam matzwarte rabatbeplating met houtnerf werk erin. Als dak monteerden we
sandwichpanelen: de binnenkant ‘wit interieur’ gecoat en de buitenkant ‘black matt’ gecoat. De panelen zijn
16 centimeter dik met een isolatiewaarde (RC) van 6,4 om warmte binnen – of juist buiten – te houden.”
Erwig is zeer te spreken over het eindresultaat.
“Een heel mooi project. Het ziet er fraai uit, zeker
met de houtstructuur in de gevelpanelen, de witte
boeidelen en de aluminium kaders die eruit
springen.”
Calvin Erwig is inmiddels zo’n twintig jaar actief,
waarvan bijna veertien jaar als eenmanszaak en
het laatste jaar als B.V. Het jonge, snel groeiende
bedrijf heeft op dit moment (nog) geen
medewerkers in dienst. “Ik red het met
ondersteuning van een vertrouwde ploeg van zeer
ervaren zzp-ers, maar als de groei doorzet, ontkom
ik er niet aan een kantoor in te richten en uit te
breiden.” Naast nieuwbouw verzorgt en monteert
Erwig Dak- en Gevelmontage ook alle soorten
dak- en gevelbeplating bij renovatieprojecten en in
geval van schadeherstel.
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Expertise: Renovatie • Schadeherstel • Nieuwbouw
Erwig dak- en gevelmontage B.V. is een jong
dynamisch bedrijf dat gespecialiseerd is in
het monteren van dak- en gevelbeplating
op het gebied van nieuwbouw, renovatie en
schadeherstel. Duurzaam bouwen staat bij
ons centraal.

Op de profielen is matzwarte rabatbeplating
met houtnerf werk erin bevestigd.
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Er is voldoende lichtinval.

Sterk in
staaloplossingen,
soepel in planning en
advies
Willem ten Ham kon ver in de vorige eeuw al maken
wat anderen nodig hadden om verder te kunnen. Zijn
werkplaats is uitgegroeid tot een modern bedrijf met
tientallen vakmensen aan het werk. De ambitie is
hetzelfde gebleven: anderen helpen bij het realiseren
van hun dromen en ambitie. Bij ons krijgt u
staalconstructies voor uw bedrijfspand, hal, schuur,
huis of omheining. Wat u bedenkt, kunnen wij maken.
Wat u wilt realiseren, kunnen wij bedenken.
Bij Ten Ham Staalconstructies doen we er alles aan
om zo duurzaam mogelijk te ondernemen. We
maken producten met een lange levensduur. In Ede
hebben we alles zo optimaal mogelijk geïsoleerd en
brandt overal slimme ledverlichting op de elektriciteit
van maar liefst 476 zonnepanelen.
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Ons doel? Bringing buildings to life!
Koeling • Verwarming • Ventilatie
Luchtbehandeling • Meet- & Regeltechniek
Gebouwbeheersystemen • Elektrotechniek
Verlichting • Camerabeveiliging
Toegangscontrole • Brandmelding
Ontruiming • Inspectie
Service & Onderhoud • Zorgtechnologie

verkerk.com

Dat is Verkerk!
Adviseren, ontwerpen, realiseren, onderhouden en beheren van duurzame elektrotechnische en
werktuigbouwkundige installaties. Dat is Verkerk! In nieuwbouw-, renovatie- of onderhoudsprojecten: installaties
realiseren we snel en vakkundig met oog voor kwaliteit, comfort, veiligheid en duurzaamheid. Met een integrale
aanpak gaan we voor het beste resultaat in combinatie met efficiënte en duurzame oplossingen. Onze specialismen
komen het beste tot uiting in de sectoren utiliteit, industrie en gezondheidszorg.
Duurzame, comfortabele en veilige gebouwen zijn
vandaag de dag een vereiste. Zo houden vastgoedeigenaren, bedrijven en instellingen hun
eindgebruikers tevreden, én kunnen ze optimaal
presteren. Via de doordachte building solutions van
Verkerk en onze partners komen gebouwen en terreinen
functioneel tot leven. Onze technische installaties,
oplossingen en services versterken omgevingen vanaf
de toegangspoort. Ons doel? Bringing buildings to life!
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Elektravon wordt
gedreven door
verbetering.
In ieder opzicht.
Om het iedere dag
weer net iets beter
te doen dan gisteren.

Elektravon: één
aanspreekpunt voor
alle elektrotechnische
installaties
Ze willen nog vóór de bouwvakvakantie opleveren.
Dagelijks heeft Elektravon twee tot vier mensen aan
het werk in Nissewaard. Die leggen daar de complete
elektrische installatie aan, aldus projectleider Jimmy
van Uffelen. “Die installatie hebben we zelf ontworpen

www.elektravon.nl
Breda Leiden Naaldwijk

en in overleg met de hoofdaannemer gefinetuned. Het
gaat om verlichting, voeding voor allerlei machines
in de werkplaats, de data-installatie, beveiliging en
brandmelding, pv-installaties en de gebruikelijke
aansluitingen in de kantoren.” Een deel van het
gebouw stond er al en werd gerenoveerd: “Daar
hebben we vooral de verlichting vernieuwd en
bestaande aansluitingen gerenoveerd, zodat alles naar
de huidige maatstaven functioneert.”
In de centrale hal van de nieuwbouw springen boven
een vide acht grote led-lichtcirkels met
doorsnedes van 120 cm direct in het oog. Die zijn
speciaal gemaakt voor het project. Van Uffelen vertelt
dat in een aantal kantoorruimtes geen standaard
systeemplafonds zijn aangebracht, maar losse
plafonddelen waardoor zicht blijft op normaliter
weggewerkte installatieonderdelen zoals kabelgoten.
“Voor ons is dat een leuke bijkomstigheid, want we
kunnen aan het eind van ons werk nog veel zien van
wat we zorgvuldig geïnstalleerd hebben.” Standaard
biedt Elektravon de klant service en onderhoud van de
installaties aan. Ook in dit project doen ze dat, bijvoorbeeld met jaarlijkse inspecties van onder meer de pv-,
inbraak- en brandmeldingsinstallaties.
Elektravon – met vestigingen in Breda, Leiden en
Naaldwijk – telt ongeveer 165 medewerkers en is
sinds twee jaar onderdeel van de landelijk opererende
De Groot Installatiegroep. “Zij zijn vooral sterk in
werktuigbouwkundige- en sprinklerinstallaties, wij in
elektrotechniek. Dat vult elkaar perfect aan!”
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Centralisatie maakt
flinke efficiencyslag mogelijk
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Het bestaande gebouw en de nieuwbouw vormen één geheel.

Opdrachtgever
Gemeente Nissewaard

Constructeur
SWINN, Gouda

Architect
Topos Architecten BV, Waddinxveen

Adviseur
Iv-Bouw, Papendrecht

Installatietechnisch adviseur
Vintis, Zoetermeer

Hoofdaannemer
Van Zanten Bouw BV, Vlaardingen
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E-installateur
Elektravon, Breda, Leiden &
Naaldwijk
S-installateur
Verkerk Groep BV, Zwijndrecht &
Hoevelaken

Groen & Infra
Graphorn Groen-en Infraprojecten
BV, Ridderkerk
Dak & Gevel
Erwig Dak-en Gevelmontage BV,
Leidschendam

Staalconstructie
W. ten Ham Constructie BV, Ede

Bouwperiode
November 2020 – augustus 2021

Bouwprogramma
Bouwen Centrale Huisvesting
Stadsbeheer Nissewaard t.b.v. team
Buitenruimte van de gemeente
Nissewaard

Bruto vloeroppervlakte
2.120 m2
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Restauratie en
hoogwaardige
utiliteitsbouw
Onze specialisaties zijn:
Restauratiewerk
• Gevelherstelwerk, injecteren scheuren en
ornamenten met kalkgebonden injectiemortel
• Monumentaal betonherstel en aanpak
condensatieproblematiek
• Monumentale plafonds restauratie, fixeren 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 vochtregulerende 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

Fluitekruidzoom 18 | 2353 RD Leiderdorp | info@monks.nl

Doorlaatinrichtingen

Advies, levering
& montage

Kantel
type

Tuimel
type

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

Guillotine
type

Schuif/inklap
type

lap

Slagboom
type

zijaanzicht

zijaanzicht

vooraanzicht

vooraanzicht

vooraanzicht

vooraanzicht

zijaanzicht

- Doorlaatinrichtingen
- Aanrijdbeveiligingen
- Kolombescherming
- Veiligheidsrailing
- Veiligheidspoorten

zijaanzicht

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

Infrastructuur
Grondstoffen
WB Infra B.V. is op 17 november 2017 opgericht vanuit een intensieve samenwerking tussen WR Projecten B.V. en Oskam Verhuur
& Grondverzet B.V. (hierna genoemd Oskam).
WR Projecten B.V. is in 2016 opgericht door Wijnand Rijkenhuizen. Wijnand is jarenlang als projectleider werkzaam geweest bij
Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. en bij BAM Infra B.V. Wijnand heeft als projectleider complexe reconstructies aan
provinciale wegen uitgevoerd en heeft hierdoor een schat aan kennis en ervaring opgedaan.
Oskam is sinds jaren ’90 actief in de grond-, weg- en waterbouw. Oskam is in de jaren na de oprichting sterk gegroeid en heeft een
mooi machinepark opgebouwd, waaronder kranen, shovels, trekkers, vrachtwagens en knikdumpers. De hoofdactiviteit van Oskam
is dienstverlening door het verhuren van (groot) grondverzetmachines. Dagelijks trekken de vakkundige medewerkers erop uit om
de klanten te bedienen. (www.oskambv.nl).
Wij zijn, met onze naar schatting 100 enthousiasme en vakkundige werknemers, gespecialiseerd in (groot) grondverzet werkzaamheden met daarbij de behorende grond- en funderingsstromen en onder- en bovengrondse infra.
WB Infra B.V. staat voor kwaliteit en het aangaan van duurzame relaties. Wij proberen aan de voorkant met onze kennis mee te
denken om de kosten voor zowel opdrachtgever en WB Infra BV binnen de begroting te houden.

WB INFRA B.V.
Postadres: Burgemeester Colijnstraat 219 - 2771 GN Boskoop - Bezoekadres: Middelweg 8 - 2841 LA Moordrecht
Telefoon: 06 - 821 666 36 - Email: info@wbinfrabv.nl - Internet: www.wbinfrabv.nl

