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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 werkzaam-
heden 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

TOTAALAANBIEDER IN 

TURN-KEY BEDRIJFSHUISVESTING

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

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

      Vanaf eerste schets tot en met sleutelklare 

oplevering

     Financieringsadvies

     Locatiekeuze

      Eigen ontwerpers, constructeurs, tekenaars, 

grondwerk- en montageploegen

ONDERDEEL VAN JANSSEN DE JONG GROEP
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Beste lezers van Industriebouw,

De meesten van ons hebben de afgelopen weken 
kunnen genieten van een welverdiende vakantie. Wij 
ook, maar we horen om ons heen dat er genoeg 
bouwbedrijven zijn die genoodzaakt waren om door te 
werken in de bouwvak. Waar anderen wellicht ergens 
in een ver land op ontdekkingstocht waren, bikkelden 
zij hard door om hun project tijdig af te kunnen ronden. 
Alle respect daarvoor!

Terug naar de orde van de dag. Steeds meer 
bouwondernemingen melden tegenwoordig hun 
projecten aan bij Bewuste Bouwers, waarmee ze zich 
committeren aan een bepaalde gedragscode. Ze doen 
hun best om op een zo veilige, duurzame en 
omgevingsbewuste manier te werk te gaan. Stichting 
Bewuste Bouwers toetst of bouwondernemingen 
daadwerkelijk aan de gedragscode voldoen en 
ondersteunt hen hier ook bij. Dit draagt ongetwijfeld bij
aan een beter imago van de bouwsector als geheel, wat 
deze wellicht ook interessanter maakt voor een nieuwe 
generatie. Je lees er meer over verderop in dit 
magazine.

Uiteraard brengen we weer de nodige projecten onder 
het voetlicht. Zoals de luxe nieuwbouw voor Holland 
Casino in Utrecht. Een uitdagende opdracht, waar veel 
partijen bij betrokken waren, waarbij een hoge kwaliteit 
gevraagd werd en die ook nog eens in rap tempo 
uitgevoerd moest worden. Ook het nieuwe 
sportcomplex Het Baken in Zeewolde is het benoemen 
waard. Het duurzame, natuurinclusieve gebouw wordt 
een eyecatcher aan de rand van het groene hart, dat 
mensen uitnodigt en samenbrengt en waar Zeewolders 
trots op zullen zijn. En wat te denken van het prachtige 
nieuwe kindcentrum Stip, waar kinderopvang en 
basisonderwijs onder één dak zitten. Vanuit de 
overtuiging dat buiten spelen en leren hand in hand 
moeten gaan, is veel aandacht besteed aan de 
buitenruimte.

Veel leesplezier toegewenst!

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

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

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

verveelvoudigd, opgeslagen  in een geautomatiseerd gegevens-

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

 elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere 

manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Hoewel dit 

vaktijdschrift zorgvuldig en naar beste weten wordt samen-

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

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

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

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

dit vaktijdschrift gegeven informatie. 

146

4 Holland Casino
Utrecht

28 Kantoorpand Meeberg
Breda

38 Advertorial Euromate BV
Breda

40 Heeren van Schengen
Heinkenszand

46 Sportcomplex Het Baken
Zeewolde

54 Interview Bewuste Bouwers
Zoetermeer

56 DC Danone
Cuijk

68 Interview bedrijfsverzamelgebouw Modu 
Druten

70 Brasserie De Zeester
Scherpenisse

76 Audi Terminal
Den Haag

92 Winthontlaan
Utrecht

98 Bedrijfsrapportage Dipaq
Papendrecht

102 Bedrijfspand Paardekoper
Den Hoorn

108 Kindcentrum De STip
Swolgen

120 Volta
Beilen

128 DC Edisonstraat
Berkel en Rodenrijs

136 EeStairs
Persbericht

140 De Zorggroep
Venlo

146 Coenen
Boxmeer

Vaktijdschrift over industriële en utilitaire bouwprojecten

Backoffice
Petra Schaap
pschaap@work4media.nl

Backoffice
Cheryl Penning
clpenning@work4media.nl

108



Holland Casino • Utrecht

Industriebouw • september 2021 • 4



Tekst: Ton van de Laar
Foto’s: Work4Media & OZIB

Luxe nieuwbouw voor   

Holland Casino beschikt 
nu over een prachtige, luxe 
nieuwbouw.

Holland casino in Utrecht   
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Een grote opdracht, met heel veel partijen, waarbij een hoge kwaliteit gevraagd werd en die ook nog eens snel
uitgevoerd moest worden. Zo omschrijft manager realisatie René van Deuveren van Hegeman Bouw & Infra BV de 
nieuwbouw voor Holland Casino in Utrecht. Het bouwbedrijf uit Amersfoort verzorgde de afbouw en coördineerde 
de werkzaamheden van de vele onderaannemers. 

Het markante gebouw met driehoekige 
gevelvlakken staat in het zuiden van 
Utrecht, pal naast de A12 en het 
Merwedekanaal. Het casinogebouw 
herbergt naast een restaurant en een 
sportsbar onder meer ook een parkeer-
garage voor zeshonderd auto’s. Het casco 
is gebouwd door aannemer Wessels Zeist. 
Van Deuveren somt op wat de afbouw 
inhield: “We hebben de binnenwanden 
aangebracht, de plafonds, de wand- en 
vloerafwerkingen, de afwerking van de 
kantoren en de trappenhuizen. Daarnaast 
hebben we vooral heel veel gecoördineerd. 
Bij ons lag de bouwkundige coördinatie 
met installateur ITN en de coördinatie met 
onze onderaannemers en de meer dan tien 
partijen die betrokken waren bij het 
aanbrengen van het interieur.” 

Belangrijke rol voor BIM
Bij het coördineren van alle werkzaam-
heden speelde het BIM model een grote 
rol. “We hebben ruim de tijd genomen 
om alles goed in dat model te plaatsen en 
alle clashes vooraf op te lossen. Tijdens de 
uitvoering hebben we daar veel profijt van 
gehad. Om het overzicht te bewaren, 
hebben we het project onderverdeeld in 
zones, zo’n vier à vijf zones per verdieping. 
Ook was er iedere twee weken overleg met 
alle projectleiders, waarbij ook alle onder-

‘Sommige rollen behang kostten duizend euro. Prachtig

werk, maar zo’n rol wil je natuurlijk niet verprutsen’

‘De meeste
binnenwanden 
zijn hangend 
uitgevoerd’

Holland Casino • Utrecht
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delen aan bod kwamen. Zo wist iedereen 
steeds precies waar we stonden in het 
traject.” 

Computervloer en hangende wanden
De afbouw van Holland Casino kende een 
aantal bijzondere aspecten. Zo zijn de 
meeste binnenwanden hangend 
uitgevoerd, iets wat volgens Van Deuveren 
in deze omvang zelden voorkomt. “Op de 
constructieve vloeren ligt een 
computervloer. Die is nodig voor de vele 
kilometers bekabeling en voor de 
plenuminblaas om de warmte die alle 
speelautomaten produceren af te voeren. 
Vanaf deze computervloeren hebben we 
de overige ruimten gerealiseerd en 
afgebouwd.

Hoog afwerkingsniveau
Afsluitend belicht Van Deuveren het hoge 
en zeer diverse afwerkingsniveau. “In een 
doorsnee pand kom je bijvoorbeeld 
misschien vijf verschillende wand- en 
vloerafwerkingen tegen. Hier waren dat 
twintig soorten behang en twintig types 
tegelwerk, allemaal van zeer hoge 
kwaliteit. Dat vereiste de nodige aandacht. 
Sommige rollen behang kostten duizend 
euro. Prachtig werk, maar zo’n rol wil je 
natuurlijk niet verprutsen.”

Door de bijzondere vormgeving is het een markant gebouw geworden.
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ITN Installatietechniek 
realiseert gigantische 

en duurzame 
installaties 

ITN Installatietechniek leverde en installeerde de 

elektrotechnische en werktuigbouwkundige 

installaties voor het nieuwe Holland Casino in Utrecht. 

Op werktuigbouwkundig gebied springt de lucht-

behandeling eruit, volgens projectleider Jacco Danen. 

“Er staan zeven luchtbehandelingskasten in de 

technische ruimte. De warmtelast van de vele 

gokkasten en hoge CO2-gehaltes en luchtvochtigheid 

door grote aantallen bezoekers vragen om extreem 

grote kanalen om de benodigde ventilatielucht te 

transporteren, dit in combinatie met complexe 

regeltechniek. En datzelfde geldt voor de koelwater- 

en verwarmingsleidingen.”

“Op elektrotechnisch gebied staan de beveiliging, de 

bedrijfszekerheid en het dataverkeer voorop”, zegt 

collega-projectleider Rensco de Vroom. “Er gaan grote 

bedragen rond in een casino, daarom zijn zaken als 

toegangscontrole en inbraakbeveiliging heel 

belangrijk. Ook verlangt het casino dat alle 

speelautomaten blijven werken als de stroom uitvalt. 

Daarvoor is een gigantisch aggregaat geplaatst, dat de 

stroombehoefte van het gehele gebouw kan overne-

men. Een UPS van 500 kVA zorgt ervoor dat de stroom 

niet onderbroken wordt. Voor het dataverkeer zitten er 

in het gebouw drie- à vierduizend aansluitingen.”

Het pand van Holland Casino heeft een BREEAM-NL 

Excellent kwalificatie. Duurzame installaties als een 

WKO, zonnepanelen op het dak en ledverlichting 

dragen daaraan bij, volgens Danen en de Vroom. “Door 

die duurzaamheid in combinatie met de omvang was 

dit een bijzonder project voor ons.”

Opvallend zijn de driehoekige gevelvlakken.
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Nijverdal
Ernst Machstraat 11 

7442 DL Nijverdal

DRIVEN BY CHALLENGE!
Maximaal presteren op uitdagende projecten vanuit onze 

bouwkundige en civiele disciplines, samen met een 
tevreden opdrachtgever. Daar staan wij voor!

Amersfoort
Chromiumweg 101
3812 NL Amersfoort

www.hegeman.com

egbertdeboer.com

Hart voor techniek, oog voor mensen

Galvanistraat 26 | 6716 AE  Ede 0318 - 637375

Als technisch dienstverlener 
beschikken wij over de 

kennis van installatietechniek 
maar hebben wij ook oog voor 
mensen, zowel u als klant maar 

ook voor onze medewerkers. 
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ALC Projectverlichting realiseert perfect egaal 
verlichte luifel

De luifel bij de hoofdingang van het nieuwe Holland Casino is aan de onderzijde voorzien van een 

spanplafond. Holland Casino wilde daarachter een volkomen egale verlichting. Een kolfje naar de hand van 

ALC Projectverlichting uit Drachten, volgens eigenaar en oprichter Jan Kuiken. 

“Klop niet bij ons aan om een eenvoudig lampje te kopen”, zegt hij. “Wij zijn gespecialiseerd in maatwerk. In 

dit geval de technische invulling van het ontwerp van de architect, maar onze core business is het maken 

en uitvoeren van unieke lichtplannen op basis van de wensen van de klant. Creativiteit en vakmanschap zijn 

daarbij onze sterke punten. We werken in teamverband samen met een interieurarchitect, een 

interieurbouwer en vloer- en plafondspecialisten. Liefst worden we ook zo vroeg mogelijk bij een project 

betrokken, zodat alle voorzieningen al in de ruwbouwfase kunnen worden opgenomen. Zo kunnen we van 

ontwerp tot ingebruikname verlichting op maat realiseren, inclusief alle elektronica.”

‘Zo is een perfect egaal lichtvlak onstaan,
precies zoals Holland Casino dat voor ogen had’

Om de verlichting van de luifel van Holland Casino perfect egaal te laten zijn, paste ALC ledstrips toe. “Daar 

kwam nog wel wat bij kijken”, vertelt Kuiken. “Achter het spanplafond zit een staalconstructie met 

kruisverbanden. Werk je met ledstrips zonder meer, dan levert dat allerlei schaduwen op. Wij hebben dat 

opgelost door ook op de kruisverbanden ledstrips te bevestigen en alles via een domotica systeem van 

Helvar dimbaar te maken. Zo is een perfect egaal lichtvlak ontstaan, precies zoals Holland Casino dat voor 

ogen had.”
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The lighting creates the building.

Audio & Light Concepts B.V.   Loswal 14a • 9206 AH Drachten • Tel +31 (0)512 361 224
www.alc-projectverlichting.nl • info@alc-projectverlichting.nl

De luifel bij de hoofdingang is aan de onderzijde voorzien 
van een spanplafond met daarachter verlichting.
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Al meer dan 100.000 zonnepanelen geplaatst

Grote Tocht 102 | 1507 CE Zaandam | www.devcon-eco.nl | T: 075-6158610

Zonnepanelen

Onze diensten

Laadpalen
Subsidieaanvraag

Scope 12 inspectie
Onderhoud en beheer zonne-energie
Energieadvies

De zonnepanelen zijn gemonteerd op een frame dat direct 
aan de stalen hoofdconstructie is gekoppeld.
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Zonnepanelen verankerd aan dakconstructie 

Devcon Ecoprojects B.V. richt zich op het realiseren van meer duurzame energie. Daarbij vervult het zowel een 

adviserende als een uitvoerende rol. Voor het nieuwe onderkomen van Holland Casino in Utrecht verzorgde 

Devcon Ecosystems de zonnepanelen. Mede-eigenaar Bart Koopmans belicht het project. 

“Het is een BREEAM-NL Excellent project. Zonnepanelen kunnen daarbij niet ontbreken. We zijn vanaf de 

ontwerpfase bij het project betrokken. Eerst hebben we het casino met omliggende bebouwing in een 3D-model 

gezet, om gebruikmakend van weerstatistieken de verwachte opbrengst te bepalen. Daarna hebben we 

gekeken naar de bevestiging van de panelen. Gangbare ballast methodieken zouden niet voldoen vanwege de 

lichte constructie van het dak. Daarom is gekozen voor montage van de panelen op een frame dat direct aan de 

stalen hoofdconstructie is gekoppeld, een tamelijk unieke oplossing waarbij het dak bovendien vrij blijft voor 

werkzaamheden. Dat alles hebben we met Revit in het BIM-model van het casino verwerkt.” Devcon verzorgt de 

installatie tot en met de omvormers in de technische ruimte, waarop de zonnepanelen – een omvormer systeem 

met optimizers – door middel van vele kilometers kabel worden aangesloten.

Scope 12
Devcon Ecosystems verzorgt ook het beheer 

en onderhoud van de installatie. Onderdeel 

daarvan is een Scope 12 inspectie, die de 

verzekering als voorwaarde stelde. 

Koopmans: “Bij de start van elk project stellen 

we ons altijd op de hoogte van de 

voorwaarden van de verzekeraar. Daaruit 

kunnen belangrijke uitgangspunten 

voortkomen voor het ontwerp. Voor de 

Scope 12 methodiek hebben wij de kennis in 

huis en vanaf september een gecertificeerd 

inspecteur. Ook zijn we sinds begin dit jaar 

ISO 9001 gecertificeerd, een garantie voor de 

kwaliteit die we leveren.”

‘Het is een BREEAM-NL Excellent project. 
Zonnepanelen kunnen daarbij niet ontbreken’
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Hegeman Bouw & Infra 

leidt afbouw Holland Casino
in goede banen  
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Rovasta levert eyecatcher voor entree Holland 
Casino 

Een gigantisch, veertig meter lang lichtobject, hangend aan het plafond, trekt bij binnenkomst onmiddellijk 

de aandacht van bezoekers van het nieuwe Holland Casino in Utrecht. Het roestvrijstalen armatuur, dat doet 

denken aan een DNA-streng, is vervaardigd en gemonteerd door Rovasta Roestvrijstaal Bleiswijk BV. Project-

manager Guus Olie vertelt over de totstandkoming.

“We hebben het door Gensler ontworpen armatuur geëngineerd, vervaardigd en gemonteerd, rechtstreeks 

in opdracht van Holland Casino. Het bestaat uit twee evenwijdig hangende rvs kokers, waartussen golvend 

profielen gemonteerd zijn met ledverlichting, geleverd door Livingprojects, die ook de verlichting van de 

gevels verzorgde. Aanvankelijk wilden we gebruik maken van rvs kokerprofielen van 100 bij 200 millimeter, 

maar door de complexe vorm en de vele sparingen hebben we toch besloten de kokers zelf samen te stellen 

uit laser-gesneden platen met daartussen gewalste strips. 

Industriebouw • september 2021 • 16
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Kwaliteitsproducten in roestvrijstaal

www.rovasta.nl
mail@rovasta.nl

Rovasta is al meer dan 50 jaar specialist 
in roestvrijstaal. Wij produceren maat-
werk producten van roestvrijstaal, maar 
ook van aluminium messing en koper. Wij 
houden de levertijden kort door een ruime 
voorraad, een grote capaciteit en een 
modern machinepark.

Ons uitgebreide assortiment varieert van 
aanrechtbladen tot outfitting voor luxe 
jachten. Alle producten die wij produceren 
zijn maatwerk zo weet u zeker dat het 
product voldoet aan uw wensen en eisen.
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Voor de 140 profielen waarop de ledverlichting gemonteerd werd, hebben we 280 kokertjes gemaakt, 

allemaal met een net iets andere afmeting en hoekverdraaiing. Om die op de juiste plek te bevestigen, 

hebben we de precieze stand met laser op de laser-gesneden platen gegraveerd. Maatwerk dus, en dat is 

ons op het lijf geschreven.” Om de montage probleemloos te laten verlopen verwerkte Rovasta het 

lichtornament vooraf in het 3D model van Holland Casino. Zo kon bijvoorbeeld een clash met kanalen voor 

de luchtbehandeling worden voorkomen.

Behalve het rvs armatuur in de entreehal leverde Rovasta in opdracht van aannemer Hegeman ook rvs 

profielen voor de golvende wand bij de entree, alsmede armaturen en strips voor in de plafonds. “Ook 

allemaal maatwerk. Dat is niet voor niets onze specialiteit.” Op het dak is een open rookruimte geplaatst, 

bestaande uit zwart gepoedercoate rvs profielen, waartussen bamboe en glazen panelen bevestigd zijn. De 

onderdelen daarvoor zijn eveneens door Rovasta gemaakt en als een bouwpakket op het dak gemonteerd.

“Al met al een prachtig project waarin we op een prettige manier hebben samengewerkt met Holland 

Casino en Hegeman”, besluit Olie. 

‘We hebben het door Gensler ontworpen armatuur 
geëngineerd, vervaardigd en gemonteerd, 

rechtstreeks in opdracht van Holland Casino’
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Een gigantisch, veertig meter lang lichtobject, hangend aan 
het plafond, trekt bij binnenkomst onmiddellijk de aandacht.
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‘Vooral de omvang maakt de installatie 
bijzonder’ 

De omvangrijke beeld- en geluidinstallatie van het nieuwe Holland Casino in Utrecht is verzorgd door NFGD 

uit Zoetermeer, al sinds de oprichting in 1947 een begrip op dit gebied. Projectleider Edwin van Leeuwen 

licht het project toe.

“In het pand hebben we ruim driehonderd speakers aangebracht, die naar keuze achtergrondmuziek, 

oproepen of promotieboodschappen weergeven. De bediening daarvan geschiedt heel eenvoudig met iPads. 

In iedere ruimte zijn inprikpunten voor bijvoorbeeld microfoons en ook wordt per ruimte 

automatisch de gewenste geluidsterkte automatisch geregeld.” 

Op afstand bedienbaar
Het is vooral de omvang, die deze installatie 

bijzonder maakt, volgens Van Leeuwen. Dat geldt 

ook voor de video-installatie: “Verspreid door het 

pand plaatsen we tachtig tot negentig displays, 

tot zelfs in de liften en de toiletten toe. Allemaal 

op afstand bedienbaar. Waar de schermen vrij in 

de ruimte hangen zorgen we dat de narrowcasting 

apparatuur netjes boven het plafond weggewerkt 

is. In de multifunctionele bingoruimte komt een 

projectiescherm en in de sportsbar een videowall, 

bestaande uit drie keer drie 55 inch 

beeldschermen, ongeveer vier bij drie meter groot 

dus.”

Prettige samenwerking
Van Leeuwen is zeer te spreken over de 

samenwerking met de andere partijen tijdens het 

project. Zo ontwierp NFGD samen met ITN een 

veilig ophangsysteem voor de speakers, zodat die 

bij hoge geluidvolumes niet uit het systeem-

plafond kunnen trillen. Onder leiding van 

Hegeman Bouw & Infra was er om de week een 

voortgangsoverleg met alle projectleiders. “Zo wist 

iedereen waar het project stond. Dat vond ik een 

prima opzet, die je niet vaak tegenkomt. Het was 

een fijne samenwerking.”
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De wereld veranderen met briljante audiovisuele communicatie: dát is ons doel. 

Wij helpen klanten hun verhaal te vertellen. Samen met hen creëren we onvergetelijke 
belevingen en gedenkwaardige herinneringen. Op evenementen, maar ook binnen de muren 
van een kantoor. Kwaliteit en technische innovatie staan daarbij voorop. Ons motto: 'Hoe 
onbereikbaarder het doel, hoe bevlogener we aan de slag gaan met een oplossing.' Dat doen 
we met veel vakkundigheid, toewijding en plezier. Want bij de NFGD heeft iedereen een 
passie voor beeld en geluid en zijn we gefascineerd door de techniek en alles wat je ermee 
kunt bereiken. 

De kracht van ons bedrijf ligt in onze mensen. Wij ademen beeld en geluid en denken daarbij 
altijd in innovatieve oplossingen voor de klant. Onze betrokkenheid, drive en loyaliteit 
resulteren in een enorm gestroomlijnd en professioneel proces. Hét streven: niemand moet 
merken dat we er zijn. Alleen dan creëren we een waanzinnige ervaring en herinnering voor 
de klant. 
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Holland Casino • Utrecht

Niet zomaar 
parketvloeren voor 

Holland Casino 
Michels Parketvloeren BV uit Wijchen levert 

hoogwaardige, duurzame parketvloeren voor onder 

meer winkels, kantoren, sporthallen en culturele 

centra, desgewenst compleet met ondervloer. Ook 

verzorgt het in het jaar 2000 opgerichte bedrijf 

buitenwerk, zoals gevelbekleding en dakterrassen, 

waarvoor het zelf de houtsoorten bankirai en keruing 

importeert uit Indonesië. Alle materialen die Michels 

Parketvloeren gebruikt zijn FSC- en PEFC-

gecertificeerd. 

John Vos is directeur en mede-eigenaar van het bedrijf. 

Hij licht de bijdrage aan het project Holland Casino 

Utrecht toe. “Het zijn niet zomaar vloeren die we daar 

gelegd hebben”, zegt hij. “In het restaurantgedeelte 

liggen hoogwaardige parketvloeren van deels 

Europees eiken en deels Amerikaans notenhout. In 

totaal zo’n driehonderd à vierhonderd m². Daarnaast 

hebben we de ondervloeren van multiplex gelegd. 

Niet alleen die voor het parket, maar op verzoek van 

de opdrachtgever ook voor de te stofferen vloeren. In 

totaal duizend m², net als het parket FSC- en PEFC-

gecertificeerd.”

Tel: (024) 344 6535 | www.michelsparket.nl | info@michelsparketvloeren.nl

In het pand is sprake van een enorme diversiteit aan wand- en vloerafwerkingen.
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AT Projecten BV  
Uw partner in afbouw

Het leveren en monteren van metalstud 
scheidingswanden en alle soorten 

systeemplafonds, dat is de basis van wat we 
doen. Het vormt ook het episch centrum van ons 
bedrijf. Ook kunt u desgewenst voor de algehele 

afbouw met ons zaken doen.

Minervum 7364 | 4817 ZH Breda | (076) 5813066

‘We willen zo snel mogelijk mee aan tafel’ 
AT Projecten BV uit Breda bracht in het pand van Holland Casino diverse soorten systeemplafonds aan. 

Werkvoorbereider Michael Kerstens somt ze op: “Witte Rockfon Blanka platen, Rockfon Colour-All platen in zwart, 

goud en brons, Rockfon Hydroclean plafonds in de keuken en witte en zwarte Armstrong Eleganza akoestische 

spuitplafonds in de entree en de Sportsbar. Ook hebben we op diverse posities plafondeilanden aangebracht. 

Vanwege de vele rondingen was dat een flinke klus.”

Monteren van de systeemplafonds aan het bouwkundige plafond zou vanwege de vele leidingen en het formaat 

daarvan erg lastig zijn. Als oplossing bedacht AT Projecten een extra raster, dat deels aan het bouwkundige plafond 

en deels aan de aanwezige kabelgoten bevestigd werd. Aan dit secundaire raster konden vervolgens de 

systeemplafonds gemonteerd worden. “Een tamelijk unieke oplossing die we zelf hebben ontwikkeld”, zegt Soetens. 

“Met als bijkomend voordeel dat het secundaire raster ook gebruikt kan worden om bijvoorbeeld lampen en camera’s 

aan op te hangen. Dat zorgt voor veel gemak als die verplaatst moeten worden, bijvoorbeeld bij herinrichting van de 

speelzalen.”

Het illustreert volgens Soetens ook de manier waarop AT Projects wil werken: “Wij willen het liefst zo snel mogelijk 

mee aan tafel, dan kun je dit soort oplossingen mee bedenken. Dit is een heel mooi voorbeeld van hoe dat werkt.”

In het pand is sprake van een enorme diversiteit aan wand- en vloerafwerkingen.
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Holland Casino • Utrecht

f i r s t  
i m p r e s s i o n  
p r o j e c t s

.  S PA R R E N L A A N  1 1  . 

5 5 5 5  J J  VA L K E N S WA A R D

WWW.F IRST IMPRESSIONPROJECTS.NL

FIP maakt indruk 

FIP staat voor First Impression Products. Dat deze 

naam verwijst naar de ‘eerste indruk’ is geen toeval 

volgens Jeroen Coppens, samen met Leo van Geel 

eigenaar van het bedrijf. “De eerste indruk bepaalt 

grotendeels of mensen terugkomen naar je zaak”, zegt 

hij. “En je hebt maar één kans om een positieve eerste 

indruk te maken. Dat is meteen het Leidmotif van ons 

bedrijf: wat we doen, moet goed zijn. Het moet 

verrassend zijn en kwalitatief perfect, tegen een 

marktconforme prijs.” 

Voor het nieuwe Holland Casino in Utrecht heeft FIP 

met name bar- en baliemeubelen gemaakt. Coppens: 

“We werken vaak voor Holland Casino. Holland Casino 

laat haar interieurs ontwerpen door het 

gespecialiseerde bureau Gensler Las Vegas en op de 

Nederlandse omstandigheden aanpassen door 

architectenbureau Claessens Erdmann.”

Technische oplossingen
“Onze inbreng bestaat uit technische oplossingen. Wij 

zorgen dat hetgeen ontworpen is, ook echt gemaakt 

kan worden. En dat voldaan wordt aan extra eisen, 

zoals in dit geval eisen met betrekking tot het 

BREEAM certificaat. Zo hebben wij een spilfunctie 

tussen de architect en de interieurbouwer. Dat is waar 

we sterk in zijn.”

Koeltechniek
Voor andere opdrachtgevers verzorgt FIP het gehele 

traject, van ontwerp tot realisatie. “Een van onze 

specialiteiten daarbij is de koeltechniek”, besluit 

Coppens. “Veel klanten kloppen bij ons aan als ze iets 

zoeken wat niet standaard te koop is.”
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MAT Afbouw tovert met metal stud

MAT Afbouw, onderdeel van de MAT Groep, is gespecialiseerd in metal stud systemen. Voor het nieuwe pand van 

Holland Casino leverde en monteerde het bedrijf metal stud wanden in een grote diversiteit. Senior projectleider 

Aart Wallaard vertelt erover.

“Bij dit project komen alle mogelijkheden van metal stud wanden naar voren. We hebben veel gebogen wanden 

gemaakt, hangwanden, brandwerende en geluidsisolerende wanden, wanden met led verlichting erin verwerkt, 

maar ook rechte wanden in het back of house gedeelte. Veel wanden moesten bovendien voldoen aan de hoogst 

haalbare vlakheidsklasse.”

Als voorbeelden voor de soms zeer complexe opgave waar MAT Afbouw voor stond, noemt Wallaard de gebogen 

wanden met reliëf bij de entree en de zogeheten Apollokoof, een slingerende koof die ook in hoogte varieert. “Die 

koof hebben we gemaakt zoals vroeger scheepsrompen gebouwd werden, met schenkels en houten 

achterconstructies en bekleed met onder meer buiggips en buigtriplex. Een huzarenstuk, waar we heel trots op 

zijn.”

“Al met al was het een heel uitdagend en intensief project”, besluit 

Wallaard. “Met naast de enorme complexiteit ook nog eens een zeer 

strakke planning. Ik neem mijn petje af voor onze mensen die dit op 

de bouw hebben klaargespeeld.”
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Holland Casino • Utrecht

Opdrachtgever
Rinkelstore CV, Amsterdam

Opdrachtgever
Holland Casino, Hoofddorp

Ontwikkelaar
Onis Vastgoed BV, Zwolle

Architect exterieur
OZ, Amsterdam

Architecten interieur
Gensler Las Vegas, Las Vegas (US)

Architecten interieur
Claessens Erdmann, Amsterdam

Constructeur
Van der Vorm Engineering BV, Delft

Bouwdirectie
AM, Utrecht

Hoofdaannemer ruwbouw
Bouwbedrijf Wessels Zeist BV, 
Zeist

Hoofdaannemer afbouw
Hegeman Bouw & Infra, Nijverdal & 
Amersfoort

Installateur
ITN Installatietechniek, Ede

Zonnepanelen
Devcon Ecoprojects B.V., Zaandam

De afwerking is overal van een zeer hoog niveau.
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Beeld-en geluidinstallatie
NFGD BV, Zoetermeer

Gevelpanelen
Aldowa BV, Rotterdam

Metalstud wanden
MAT Groep, Zaltbommel

Systeemplafonds
AT Projecten, Breda

RVS
Rovasta Roestvrijstaal BV, Bleiswijk

Barelementen
First Impression Projects, 
Valkenswaard

Parketvloeren
Michels Parketvloeren BV, Wijchen

Luifel verlichting
ALC Projectverlichting, Drachten

Bouwprogramma
Nieuwbouw casino met 
parkeergarage

Bouwperiode
September 2019 – september 2021

Bruto vloeroppervlakte
30.000 m2
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Kantoorpand Meeberg • Breda

Bouwbedrijf Vrolijk bouwt  
nieuw hoofdkantoor Meeberg 

Precies binnen het maximale budget
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Tekst: Frank Thooft
Foto’s: Bouwbedrijf Vrolijk IB

Het nieuwe hoofdkantoor 
ligt naast de bestaande 
locatie van Meeberg.
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André van Weesenbeek, projectleider bij 
bouwbedrijf Vrolijk: “De kernactiviteit van 
Meeberg is containerverkoop en reparatie. 
Daarom wilden ze zo efficiënt mogelijk 
met de beschikbare ruimte omgaan voor 
het nieuwe hoofdkantoor, dat naast hun 
bestaande locatie ligt. Hun focus ligt 
immers op containeroverslag. Door met 
het ontwerp de lucht in te gaan konden 
wij hen met onze plannen op deze manier 
prima tegemoetkomen.”

Opvallend zijn de robuuste pilaren van drie meter waar het twee verdiepingen tellende gebouw op rust.

Meeberg ISO Tanks en Containers laat haar nieuwe hoofdkantoor in Breda bouwen door bouwbedrijf Vrolijk, dat 
ook in Breda gevestigd is. Opvallend bij het ontwerp, dat geheel door bouwbedrijf Vrolijk wordt uitgevoerd, zijn de 
robuuste pilaren van drie meter waar het twee verdiepingen tellende gebouw op rust. Onder de pilaren is ruimte 
gecreëerd waar veertien auto’s kunnen parkeren.

‘Wij werken altijd met een volledig open 
en transparante begroting’

Kantoorpand Meeberg • Breda

“De activiteit van Meeberg is containerverkoop, daarom

wilde we zo efficient mogelijk omgaan met de ruimte” 

Uitdaging
“Meeberg had aangegeven dat ze een 
bepaald maximum budget hadden voor 
hun nieuwbouw. Voor ons is zo’n budget 

geen beperking, maar juist een uitdaging. 
Een eerdere calculatie was over dat budget 
heengegaan maar toen wij er nog eens 
kritisch naar gekeken hadden en een aantal 
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wijzigingen hadden doorgevoerd, bleek 
het wel haalbaar. Samen met Meeberg zijn 
we tot een resultaat gekomen waar de 
opdrachtgever zich helemaal in kan vinden. 
Het is met name deze creativiteit die dit 
soort opdrachten voor ons aantrekkelijk 
maakt. Daarbij kregen we de volledige 
medewerking van Meeberg, en dat werkt 
heel efficiënt. Wij werken altijd met een 
volledig open en transparante begroting, 
waardoor de opdrachtgever precies weet 
wat hij kan verwachten. Wij zijn zelf met 
ons bedrijf recent naar Breda verhuisd, 
en het bevalt ons hier heel goed. Het is 
daarom des te leuker dat we ons eerste 
bouwproject in Breda ook voor een Bredase 
opdrachtgever hebben mogen doen.” 

Van a tot z
Voor dit nieuwe hoofdkantoor heeft 
bouwbedrijf Vrolijk het gehele traject, van 
ontwerp tot en met oplevering, verzorgd. 
In het kantoor is ruimte voor dertig 
personen, zodat Meeberg de huidige groei 
goed in het nieuwe hoofdkantoor kan 
huisvesten. “De pilaren zijn van staal 
gemaakt en werden betrokken van 
leverancier J. Verhagen b.v. De 
raamkozijnen zijn van aluminium. Dat is 

prijstechnisch de beste oplossing. Voor 
het installatiewerk hebben we Kin 
installatietechniek B.V. voor de W-
installatie ingeschakeld, die een up-to-date 
klimaatbeheerssysteem heeft 
geïnstalleerd.”

Bouwbedrijf Vrolijk is opgericht in 2002 

en telt 150 medewerkers. De focus van de 
expertise ligt op utiliteitsbouw en woning-
bouw. Bouwbedrijf Vrolijk beschikt over 
VCA, ISO 2001:2008 en ISO 9001 en ISO 
14001. Het bedrijf hanteert een ambitieuze 
duurzaamheidsaanpak, zowel intern als bij 
het werken voor opdrachtgevers.
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Speciale 
aluminiumcomposiet 

cassettes als opvallende 
zichtelementen

De dak- en gevelbekleding voor het nieuwe 

kantoorpand van Meeberg wordt vakkundig door 

Cladding uit Oosterhout aangebracht. Werkvoorbereider 

Nick Arts legt het proces uit.

“We zijn in week 35 begonnen. We brengen eerst de 

veiligheidsnetten en de randbeveiliging aan. Daarna 

brengen we met een kraan op de staalconstructie de 

stalen dakplaten aan. In totaal gaat het om 400 m², 

daarom kun je snel werken. Daarna brengen we de 

brandwerende sandwichpanelen van 100 mm 

dik - waarvan één gevel met brandwerende 

sandwichpanelen - aan. De sandwichpanelen worden 

blind bevestigd. Als dat klaar is, brengen we de PIR

-isolatie van 140 mm en de dakbedekking aan. De 

dakbedekking is van pvc, 1,5 mm dik. Dan is het dak 

klaar. Aan de sandwichpanelen brengen we vervolgens 

speciale aluminiumcomposiet cassettes aan, die als 

opvallende zichtelementen voor de gevel fungeren.” 

Cladding verwacht de klus in drie weken geklaard te 

hebben.

Kantoorpand Meeberg • Breda

De speciale aluminiumcomposiet cassettes fungeren als opvallende zichtelementen voor de gevel.

In het kantoor is ruimte voor dertig personen.
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Uithuizermeeden  �  0595 - 455966  �  www.steenhuisbeton.nl

Steenhuis Beton is specialist 
in de productie van betonnen 
trappen en bordessen.
Met een eigen vlechterij, modelmakerij, storterij 
en afdeling Engineering levert Steenhuis kwaliteit 
en kan flexibel ingespeeld worden op verschillende 
wensen en levertijden. Steenhuis is sinds 2019 
onderdeel van de BTE Groep.

De speciale aluminiumcomposiet cassettes fungeren als opvallende zichtelementen voor de gevel.
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Kantoorpand Meeberg • Breda

Elektro

BeveiligingsinstallatiesLaadpalen
Inspecties

Domoticasystemen
Service & Onderhoud

PV-panelen

Duurzame oplossingen

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

JACOBSELEKTRO.NL

Jacobs Elektro Groep: duurzaam en op de toekomst 
gericht

Als eind 2021 het nieuwe pand van Meeberg ISO Tanks & Containers in Breda wordt opgeleverd, kan projectleider 

Richard Cornelissen van Jacobs Elektro Groep tevreden terugkijken. Hij nam met zijn collega’s alle installatie- en 

beveiligingswerkzaamheden in het nieuwe gebouw voor zijn rekening.

Cornelissen: “We werken al langer samen met bouwbedrijf Vrolijk. Je kent elkaar: dat schakelt snel. Voor hen hebben 

we inmiddels al een aantal distributiecentra gerealiseerd.” Onder regie van Cornelissen worden de elektra-installaties 

geïnstalleerd, evenals de data-installaties, ledverlichting, de alarm-/ontruimingsinstallatie, het intercomsysteem en 

het camerasysteem. De bekabeling voor de airco en de zonweringsystemen worden ook door hen geïnstalleerd, 

evenals de twee dubbele laadpalen bij het opvallende parkeerdeck op de begane grond.

“We verzorgen het complete plaatje”, aldus Cornelissen. Hij werkt al zo’n 33 jaar bij het familiebedrijf, dat in 1955 door 

Wim Jacobs sr. is opgericht. De derde generatie staat sinds 2005 aan het roer. Er werken, inclusief leerlingen (erkend 

leerbedrijf), ruim 80 personen. Bijzonder is de nieuwe huisvesting van het bedrijf: sinds 2015 is het bedrijf gevestigd 

in een duurzaam, energieneutraal en futuristisch pand, ontworpen door Oomen Architecten. “Dat symboliseert waar 

we als bedrijf voor staan: duurzaam en op de toekomst gericht.”

Voor een snel bouwproces zijn o.a. prefab betonnen 
isolatieplaatvloeren en kanaalplaatvloeren gebruikt 
voor de verdieping. 
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Raab Karcher ontzorgt 
opdrachtgever in proces
Voor het nieuwe hoofdkantoor van Meeberg ISO Tanks 

en Containers heeft Raab Karcher Prefab de 

betonnen isolatieplaatvloeren, de kanaalplaatvloeren 

voor de verdieping en de betonnen brandwanden 

geleverd. Bewust prefab, want dat is sinds 1990 de wijze 

waarop Raab Karcher een toegevoegde waarde levert 

aan haar opdrachtgevers. 

Michel Kolk, Manager Sales Prefab NL bij Raab Karcher: 

“Op deze manier kunnen we de opdrachtgever optimaal 

ontzorgen in het bouwproces. Vanaf ontwerpfase of de 

bouwtekeningen denken we mee, geven we advies over 

de prefab onderdelen zodat het gehele 

bouwproces efficiënter en sneller uitgevoerd kan 

worden. De opdrachtgever heeft hierdoor maar één 

aanspreekpunt; dat werkt sneller en je kunt 

hoogwaardiger bouwen.”

Raab Karcher Prefab levert vanuit deze gedachte 

afzonderlijke prefab onderdelen, volledige bouwdelen 

en complete casco’s. Michel Kolk: “Voor ons zijn 

partnership en proces onlosmakelijk met elkaar 

verbonden om een opdracht zo goed mogelijk ten uit-

voer te brengen.” 

RAAB KARCHER 
WADDINXVEEN

BOUWMATERIALEN VOOR 
ELK PROJECT

STARINGLAAN 8
2741 GC WADDINXVEEN

WWW.RAABKARCHER.NL
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Kantoorpand Meeberg • Breda

Het pand krijgt een up-to-date klimaatbeheerssysteem.
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Opdrachtgever
Meeberg ISO Tanks en Containers, Breda

Architect
Bouwbedrijf Vrolijk BV, Breda

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Vrolijk BV, Breda

W-Installateur
Kin Installatietechniek BV, Rijen

E-installateur
Jacobs Elektro Groep, Breda

Staalbouw
Constructie-lasbedrijf J. Verhagen BV, Schijndel

Dak-en wandbeplating
Cladding Partners, Oosterhout

Betonwerkzaamheden
Steenhuis Beton, Uithuizermeeden

Levering bouwmaterialen
Raab Karcher, Waddinxveen

Bouwprogramma
Nieuwbouw hoofdkantoor Meeberg ISO Tanks 
en Containers

Bouwperiode
Mei 2021 - december 2021

Bruto vloeroppervlakte
800 m2

Bouwsom
€ 1.500.000 exclusief BTW 

Opvallend bij het 
ontwerp, dat geheel 

door bouwbedrijf Vrolijk 
wordt uitgevoerd, zijn 

de robuuste pilaren van 
drie meter 
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Advertorial Euromate BV • Breda

LUCHTKWALITEIT ALS VERTREKPUNT BIJ NIEUWBOUWLUCHTKWALITEIT ALS VERTREKPUNT BIJ NIEUWBOUW

Ook u kunt meerwaarde leveren aan uw klant door bij het tekenen 
en bouwen van een distributiecentrum, productielocatie of warehouse 
rekening te houden met de te verwachten luchtvervuiling. 

Kennis over luchtstromen, stoflast en warmtelast is van essentieel 
belang voor het bepalen waar stofproblemen zullen ontstaan in uw 
nieuwe pand. Doordat Euromate specialist is op dit gebied, kunnen wij 
u helpen om een effectieve stofoplossing aan te bieden.

www.euromate.com
request@euromate.com

Annelies de Jong van Euromate: “Je moet professionele luchtreiniging eigenlijk 
al in de ontwerpfase meenemen om tot een optimale aanpak te komen.”
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‘Neem luchtreiniging  
mee in het ontwerp’  

In alle industriële werkomgevingen - van distributiecentrum tot 
productielocatie - is sprake van overlast door luchtvervuiling, met 
name veroorzaakt door (fijn)stof. Desondanks wordt professionele 
luchtreiniging vaak pas achteraf toegepast en wordt het gezien als 
een lastige sluitpost. Dat is een gemiste kans, aldus marketing 
manager Annelies de Jong van Euromate. “Je moet het eigenlijk al in 
de ontwerpfase meenemen om tot een optimale aanpak te komen. 
Op die manier kun je een enorme meerwaarde creëren.”

Specialistische kennis
Het begint allemaal met het inventariseren van de bedrijfsprocessen 
in de hal. Het aantal mensen, de werkzaamheden die ze uitvoeren, 
de indeling van de hal en de luchtstromen bepalen samen de 
stoflast. Het inventariseren hiervan vereist specialistische kennis, 
een must om te kunnen bepalen waar problemen gaan ontstaan en 
hoe je die effectief kunt aanpakken. Bedrijven denken vaak dat ze de 
boel wel op orde hebben omdat ze een klimaatsysteem hebben. Dit 
zorgt er echter niet voor dat lucht afdoende wordt gereinigd. Daar 
moet je echt meer voor doen.”

Vijfenveertig jaar ervaring
Euromate houdt zich al ruim 45 jaar bezig met het realiseren van een 
beter binnenklimaat bij organisaties: van klaslokalen, praktijkruim-
tes voor tandartsen en huisartsen, en kapsalons tot sportscholen, 
kantoren en industriële hallen. Daarvoor zijn tal van professionele 
oplossingen beschikbaar. “Niet alleen stof is hinderlijk, er kan ook 
overlast zijn door o.a. geuren en gassen, vet en oliën, tabaksrook en 
natuurlijk het coronavirus”, vervolgt De Jong. “De coronacrisis heeft 
er voor gezorgd dat men zich meer bewust is geworden van het 
belang van goede ventilatie en luchtreiniging, maar wat ons betreft 
zou er vooral bij het ontwerp van industriële werkomgevingen veel 
meer aandacht voor moeten zijn.”

Winst op alle gebieden
Uiteindelijk is er alleen maar winst te behalen bij een schone 
werkomgeving. “Bij de ingebruikname van een hal wordt de 
luchtvervuiling meestal langzaam maar zeker zichtbaar én merkbaar. 
Op de langere termijn zorgt opgehoopt stof bijvoorbeeld voor 
storingen bij heftrucks of loopbanden. En dan hebben we het nog 
niet over de gezondheidseffecten op de werknemers. Alle reden dus 
om serieus werk te maken van luchtreiniging.”
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Heeren van Schengen • Heinkenszand

Het complex bestaat uit twaalf 
luxe huurappartementen en een 
aantal commerciële ruimten.
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Tekst: Rien Tholenaar
Foto’s: Bouwbedrijf Rijk BV IB

De Heeren van Schengen is  
aanwinst voor Heinkenszand 

Bouwen op een postzegel
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Wat is er voor een bouwbedrijf mooier dan in het centrum van je eigen vestigingsplaats een mooi nieuw 
appartementencomplex te mogen bouwen? In opdracht van (her)ontwikkelaar Looten Real Estate realiseerde 
Bouwbedrijf Rijk BV uit Heinkenszand een complex bestaande uit twaalf luxe huurappartementen en een aantal 
flexibel in te delen commerciële ruimten, waarvan er één al is ingenomen door de plaatselijke Pizzeria.

Projectleider Rob Walraven kijkt kort voor 
de oplevering (begin juli) met plezier terug 
op de bouw van het appartementen-
complex op de hoek van de 
Dorpsstraat en Kerklaan in hartje 
Heinkenszand. Met name de aanloop naar 
de bouw was volgens Rob uitdagend. 
“Het was wat je noemt bouwen op een 
postzegel”, stelt Rob. Hij doelt op de zeer 
beperkte ruimte op de bouwplaats en de 
doorstroom van het verkeer in de nauwe 
straatjes van het Zeeuwse dorp. Voor de 
bouw van het appartementencomplex van 
start kon gaan dienden eerst de 
garageruimte van het  voormalig 
benzinestation en pizzeria La Dolce Vita 

Toen eenmaal de eerste paal onder de fundering

de grond in geboord werd, ging het hard

Er is gekozen voor prefab balkons met isokorf.

Heeren van Schengen • Heinkenszand

gesloopt te worden. Met name dat eerste 
leverde het bouwteam nogal wat 
hoofdbrekens op. “We moesten zowel de 
ondergrondse tanks als de bodem
 eromheen saneren. Bij het grondwerk was 
er continu toezicht van de archeologische 
dienst. Die wilde eventuele sporen van de 
oude vesting en het voormalige 
gemeentehuis dat daar vroeger stond, 
veilig stellen. Vanuit historisch perspectief 
gezien natuurlijk heel logisch, maar het 
zorgde in die beginfase wel voor enige 
vertraging. Dat hebben we echter 
gaandeweg aardig ingelopen. De bouw 
verliep keurig volgens planning.” 

Voortvarend verloop
Toen eenmaal de eerste paal onder de 
fundering de grond in geboord werd, ging 
het hard. De ruwbouw en afwerking van 
het drie bouwlagen tellende appartemen-
tencomplex vorderden gestaag. “Extra 
uitdaging was dat de activiteiten van de 
pizzeria tijdens het bouwen zo lang 
mogelijk gehandhaafd moesten blijven in 
de voormalige feestzaal op het 
bouwterrein. Als je al niet zoveel ruimte 
hebt is dat best lastig”, vertelt Rob. De 
feesttent/pizzeria is inmiddels ook 
gesloopt en de uitbater is in afwachting 
van de oplevering van de huur-
appartementen en commerciële ruimten 
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alvast begonnen met het bedrijfsklaar 
maken van zijn nieuwe zaak. Op de begane 
grond komen naast de commerciële 
ruimten ook twee luxe appartementen. Op 
de eerste verdieping komen zes apparte-
menten en op de tweede verdieping nog 
eens vier appartementen.  

Alsof het hier altijd al heeft gestaan
Bij het ontwerp is goed gekeken naar de 
uitstraling van de dorpskern. Het 
metselwerk in drie verschillende kleuren 
baksteen, de zinken goten, zinken 
afwerking van de dakkapellen en delen van 
de gevel passen perfect in het hele plaatje. 
“Het voelt net alsof het gebouw hier altijd 
al heeft gestaan. Op het dak liggen 36 
zonnepanelen en het gebouw voldoet qua 
isolatie en ventilatie aan de hoogste eisen. 
Ook zijn 9 appartementen levensloop-
bestendig en uiteraard bereikbaar met 
een lift en via automatisch bediende extra 
brede deuren. Alle huurders hebben een 
eigen buitenruimte, berging en 
parkeerplaats. Het is zonder meer een 
mooie aanwinst voor Heinkenszand”, 
 aldus de projectleider. 
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• Zand

• Grond

• Tuingrond

• Puin

• Complete tuinaanleg

• Bestratingsmaterialen 

• Verhuur

Aannemersbedrijf Harthoorn Rilland
Duivenhoek 4 - 4411 SH Rilland

E: jaharthoorn@hetnet.nl - M: 06 51 27 53 56 / 06 12 47 24 15

www.aannemingsbedrijf-harthoorn.nl

Sterk in grondwerkzaamheden

Grond- en straatwerk 
met weinig ruimte is 

altijd uitdagend

Manoeuvreren met grote en zware machines op een 

krap bemeten bouwplaats, in een druk 

dorpscentrum met smalle straatjes en in de buurt 

van een basisschool, dat klinkt als een uitdaging. Bij 

aannemingsbedrijf Harthoorn uit Rilland draaien ze 

er hun hand niet voor om. “Wij hebben daar bij het 

grond- en staatwerk in dorpen en steden zo vaak 

mee te maken”, zegt mededirecteur Jan Harthoorn.

Jan staat met zoon Carlo aan het roer van het 

Zeeuwse aannemingsbedrijf dat is gespecialiseerd 

in grondwerk, aanleg van riolering en 

(sier)bestrating. “Wij werken veelal in opdracht van 

aannemers. Bouwbedrijf Rijk uit Heinkenszand is 

één van de aannemers waar wij al jarenlang 

prettig mee samenwerking. Zo ook bij de bouw van 

de Heeren van Schengen in het centrum van 

Heinkenszand”, vertelt Harthoorn senior. Zijn bedrijf 

was bij dit project verantwoordelijk voor de 

puinverharding voor het bouwverkeer, het 

aanvullen van de fundering, de aanleg van de 

riolering en het straatwerk rondom het nieuwe 

appartementencomplex. Jan kijkt met Zeeuwse 

nuchterheid terug op het verloop van deze klus. “Je 

moet met grote en zware machines gewoon altijd 

goed opletten, weten wat je doet en rekening 

houden met de omgeving.”

Heeren van Schengen • Heinkenszand

Industriebouw • september 2021 • 44

https://www.aannemingsbedrijf-harthoorn.nl


VOOR DUURZAME HOUTEN KOZIJNEN.

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

Ontwikkelaar
Looten Real Estate, Heerhugowaard

Architect
BuroSalt, Goes

Constructeur
Contek Serooskerke BV, Serooskerke

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Rijk BV, Heinkenszand

Grond-en straatwerk
Aannemingsbedrijf Harthoorn, 
Rilland

E-installateur
Walcheren Elektrotechniek BV, 
Vlissingen

S- en W-installateur
H&R Installatie BV, Koudekerke

Infra & sloopwerkzaamheden
Sagro aannemingsmaatschappij 
Zeeland BV, ‘s-Heerenhoek

Houten kozijnen
Timmerfabriek de Mol, 
Heinkenszand

Bouwprogramma
Bouwen 12 luxe huurappartementen 
en een aantal commerciële ruimten

Bouwperiode
Juli 2020 – augustus 2021

Bruto vloeroppervlakte
8.300 m2

De dakkapellen zijn afgewerkt met zink.
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Sportcomplex Het Baken • Zeewolde

Met een knipoog naar 
vervlogen tijden  

Een duurzaam en natuurinclusief gebouw
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Tekst: Alet Roesink
Foto’s: Van Norel Bouwgroep IB

De unieke driedimensionale 
gevel bestaat uit in elkaar 
gevlochten aluminium 
composietplaten.
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Een eyecatcher aan de rand van het groene hart, dat mensen uitnodigt en 
samenbrengt en waar Zeewolders trots op zullen zijn. Dat beoogt Van Norel 
Bouwgroep uit Epe met het nieuwe sportcomplex Het Baken in Zeewolde.

Van Norel Bouwgroep gaf haar ruime 
ervaring in de zwembad- en 
sporthalwereld een flinke boost met 
de bouw van Thermen Berendonck in 
Wijchen. Inmiddels mag zij op dit terrein 
een specialist genoemd worden en is de 
onderneming vorige maand begonnen met 
de uitvoering van het nieuwe sport- en 
recreatiecomplex de Wiltsangh in 
Nunspeet. Het bouwbedrijf richt zich 
verder op het ontwikkelen, uitvoeren, 
beheren en onderhouden van 
bouwprojecten op het gebied van wonen, 
zorg, werken, recreëren en industrie. Voor 
sportcomplex Het Baken in Zeewolde 
werkt Van Norel Bouwgroep volgens UAV-
gc voorwaarden. Samen met Slangen + 
Koenis Architecten stelden zij het ontwerp 
op en bouwen zij met eigen bouwpartners. 

“Het nieuwe sportcomplex moet voor de gebruikers

bij de ingebruikname voelen als HUN gebouw”

Een impressie van hoe de binnenkant er bij de oplevering in 2022 uit zal zien.

Sportcomplex Het Baken • Zeewolde

Corné Vreugdenhil: “Dat onze kracht ligt in 
goed teamwerk, blijkt ook hier weer. 
Ruwbouw en afbouw vinden gelijktijdig 
plaats. Dit vraagt veel van alle partijen. Op 
de plek van het oude zwembad komt de 
nieuwe sporthal. Door de oude sporthal zo 
lang mogelijk in gebruik te blijven houden, 
kan de sluiting van de sporthal beperkt 
blijven tot slechts vier maanden. De 
nieuwe hal opent na de zomer en het 
nieuwe zwembad medio 2022.”  

Schijngevel
“Het Baken wordt een duurzaam en 

natuurinclusief gebouw met een link naar 
het jonge en dynamische karakter van de 
gemeente. Het refereert aan de unieke 
ontstaansgeschiedenis op de bodem van 
de voormalige Zuiderzee. De unieke 
driedimensionale gevel bestaat uit in 
elkaar gevlochten aluminium 
composietplaten en zorgt voor dynamiek 
en schaduwwerking, geïnspireerd op het 
vlechtwerk van wilgentenen. Deze 
zogenaamde zinkstukken worden 
gebruikt als basis voor waterkeringen en 
zijn veelvuldig gebruikt bij de aanleg van 
de Flevopolder.” 
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De stalen ruggengraat

De interne staalconstructie van Sportcomplex Het 

Baken wordt geleverd en gemonteerd door Tasche 

Staalbouw uit Albergen. Door just-in-time productie 

en levering is de opslag ervan op de bouwplaats 

minimaal. 

Coen Wesselink vertelt dat Tasche Staalbouw 

gespecialiseerd is in engineering, productie en 

montage van interne staalconstructies. “Van Norel 

Bouwbedrijf is al ruim twintig jaar een vaste 

opdrachtgever voor ons. Voor hen verzorgen wij 

staalconstructies van hoofddragers, vooral voor 

vloeren, wanden en sportvoorzieningen.”

Just-in-time
“Ook verzorgen wij alle montagevoorzieningen in de 

hoofddraagconstructie. In onze fabriek te Albergen 

worden de halffabrikaten volautomatisch 

geproduceerd. Dat gebeurt middels een 

boorzaagstraat voor de profielen en een plasma 

snijmachine voor de aangelaste platen. Telkens 

wordt alleen datgene uitgeleverd, dat qua montage 

het eerst benodigd is. Al het staal voor de sporthal 

is reeds geleverd en gemonteerd en in week 28 is 

ook gestart met de montage van de 

staalconstructie voor het zwembad. Uitdagend in dit 

project zijn wel de toepassingen van verschillende 

materialen, waaronder beton, houten 

wandbeplating, houten liggers en gelamineerde 

liggers.”

Verschillende materialen
“Wij zijn erg te spreken over de professionele 

werkvoorbereiding en uitvoering van de 

hoofdaannemer, waardoor wij in staat worden 

gesteld om de staalconstructie voor de zwembaden 

voor de bouwvakvakantie op te kunnen leveren.”

Ruwbouw en afbouw vinden gelijktijdig plaats.
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Sportcomplex Het Baken • Zeewolde

Dé specialist voor renovatie en nieuwbouw

Eiffelstraat 50     8013 RT Zwolle

T. +31(0)38 460 54 52     E. info@jabrodeuren.nl     

www.jabrodeuren.nl

Hörmann deuren
Het plaatsen van deuren in een sporthal vergt 

specialistische kennis en ervaring, weet 

Jabro Deuren uit Zwolle. Vanwege de veiligheid 

gelden er strenge eisen.

Nui Jansen vormt samen met zijn zoon Léon de 

directie. “Ons specialisme betreft het leveren van 

sporthaldeuren, met name van Hörmann, 

marktleider in Nederland. Vanwege onze 

specialistische kennis en advisering voeren wij dit 

merk al sinds 1976. Voor Sportcomplex Het Baken 

leveren wij vijf interne deuren van 2,75 meter hoog, 

die leiden naar de toestellenberging. Het framewerk 

staat inmiddels. De deuren worden door de 

aannemer in het werk bekleed, waarna wij het 

inregelen en afstellen verzorgen.”

NOC-NSF eisen
“Sporthallen kennen gebruikers van verschillende 

leeftijdscategorieën.  De veiligheidsnormen van 

NOC-NSF liggen hoog. Zo mogen er geen 

uitstekende delen zijn, moet een bepaalde hoogte in 

acht genomen worden en moet

vingerknelbeveiliging en voetklembeveiliging 

aangebracht worden. Ons bedrijf adviseert daarin. 

Wij ontzorgen de aannemer en werken met korte 

lijnen.”

Het Baken wordt een duurzaam en natuurinclusief gebouw.
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Hoge isolatiewaarde
“Door zo compact en hoogwaardig 
mogelijk te bouwen, realiseren wij een 
nog hogere isolatiewaarde voor de gevels 
en daken dan gevraagd in het PvE en de 
huidige regelgeving. De energie wordt 
opgewekt met PV-panelen. Energie en 
warmte worden zo zuinig mogelijk 
gebruikt en hergebruikt door middel van 
lage temperatuursystemen en 
warmteterugwinning. 

Onze missie is geslaagd wanneer Het 
Baken uitnodigt en samenbrengt, het zich 
kan transformeren naar de behoeften van 
iedere gebruiker en het complex comfor-
tabel is in gebruik. Eerlijke materialisatie 
en het verantwoord omgaan met energie 
en water zijn daar onderdeel van. Bovenal 
moet het nieuwe sportcomplex voor de 
gebruikers bij de ingebruikname voelen als 
HUN gebouw.”

‘Onze missie is geslaagd
wanneer Het Baken uitnodigt 

en samenbrengt’

De nieuwe sporthal verijst op de plek van het oude zwembad.

Door zo compact en hoogwaardig mogelijk te bouwen, 
wordt een nog hogere isolatiewaarde gerealiseerd.
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Sportcomplex Het Baken • Zeewolde

Het nieuwe zwembad opent medio 2022.
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Betegelen, een kunst 
an sich

Rietmeijer Tegels uit Almelo voorziet alle ruimten in 

het sportcomplex van tegels, in totaal een

 oppervlakte van zo’n 5.500 m². Daar komt 

specialisme bij kijken. René Oude Lashof vertelt: “Er 

is gekozen voor Mosa tegels voor de kleedruimten 

en douches en voor Buchtal tegels voor het 

zwembad, de perronvloeren en het

 zwembadkeramiek.”

“Zodra het beton is gestort, betegelen wij

 rechtstreeks op de betonconstructie. Afkorten, 

afdichten en voegen vergen in projecten als deze 

de nodige aandacht. Kennis met betrekking tot het 

verwerken van kit en epoxy is cruciaal. De diverse 

specialisaties in afbouw hebben wij in ons team 

verzameld. Wij werken onder meer met stucadoors, 

epoxywegers, kitters en stralers. Daarnaast gaat het 

bij een dergelijke opdracht ook om de capaciteit.”

De tegels zijn inmiddels besteld en na de vakantie 

kan er gestart worden met betegelen. Verwacht 

wordt dat het project medio maart 2022 opgeleverd 

kan worden.

Twentepoort West 45 | 7609 RD Almelo | T: 0546-814764 

De specialist voor al uw 
tegelwerkzaamheden o.a. voor 

zwembaden.

Van ontwerp tot realisatie, alles in 
één pakket.

Opdrachtgever
Gemeente Zeewolde

Hoofdaannemer
Van Norel Bouwgroep, Epe

Architect
Slangen + Koenis Architecten, IJsselstein

Constructeur
WSP

Staalconstructie
Tasche Staalbouw, Albergen

Elektrotechnische en 
werktuigbouwkundige installaties
Hellebrekers, Nunspeet

Sanering/sloop bestaande deel
Lagemaat Sloopwerken BV, Heerde

Gevelbouw
3ACP, Groot-Ammers

Betegeling
Rietmeijer Tegelwerken, Almelo

Deuren
Jabro Deuren, Zwolle

Bouwprogramma
Bouwen sportcomplex Het Baken

Bouwperiode
Sloop bestaand zwembad vanaf week 43 2020

Sloop bestaande sporthal vanaf week 17 2021

Bouw sporthal en zwembad vanaf week 01 
2021

In gebruikname nieuwe sporthal vanaf week 35 
2021

Oplevering gehele project medio juni 2022

Bruto vloeroppervlakte
6.000 m2 
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Interview Bewuste Bouwers • Zoetermeer
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Foto’s • Bewuste Bouwers

‘Een Bewuste Bouwer wil zichzelf 
een spiegel voorhouden’

Steeds meer bouwondernemingen melden tegenwoordig hun projecten aan bij 
Bewuste Bouwers, waarmee ze zich committeren aan een bepaalde gedragscode. 
Ze doen hun best om op een zo veilige, duurzame en omgevingsbewuste manier 
te werk te gaan. Stichting Bewuste Bouwers toetst niet alleen of bouw-
ondernemingen daadwerkelijk aan de gedragscode voldoen maar ondersteunt hen 
hier ook bij. 

“Ieder jaar bezoeken we gemiddeld 450 projecten om de bouwplaats te 
beoordelen op houding, gedrag en cultuur”, aldus Anneke Witte, directeur 
Bewuste Bouwers. “We zijn uitdrukkelijk geen certificeringsorganisatie waar je een 
lijstje met punten moet afvinken. Alles wat we doen is gericht op inspireren, 
motiveren, adviseren, kennis delen en het belonen van goed gedrag. Wat ons 
redelijk uniek maakt, is het feit dat we echt één op één met de mensen in de 
uitvoering werken.”

Volledig onafhankelijk
Bewuste Bouwers is in 2009 opgericht naar aanleiding van verschillende 
incidenten in de bouw, waaronder een aantal dodelijke ongevallen. “Op initiatief 
van Koninklijke BAM, Ballast Nedam, Strukton en VolkerWessels is toen - in 
samenwerking met Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf de stichting 
Bewuste Bouwers in het leven geroepen. Dit naar voorbeeld van de Considerate 
Constructors Scheme in Groot-Brittannië.” De stichting functioneert geheel 
onafhankelijk en heeft geen winstoogmerk. Het bestuur bestaat uit 
vertegenwoordigers van de bouwsector én van grote opdrachtgevers in de bouw. 
“Daarnaast is er een Raad van Advies, die is samengesteld uit twaalf mensen 
afkomstig uit diverse geledingen. Bewuste Bouwers staat daarmee niet op zichzelf 
maar is een product van alle belanghebbenden.”

Goede voorbeelden tonen en belonen
De gedragscode is het belangrijkste instrument. “Deze omvat vijf pijlers, namelijk 
omgeving, veilig, vakmensen, milieu en verzorgd. Hier zijn norm- én werkkaarten 
aan gekoppeld. Eventueel kunnen aanvullend ook handboeken worden besteld. De 
toetsing van de gedragscode gebeurt door een auditor, die de bouwplaats 
meerdere keren bezoekt en het gesprek aangaat met de uitvoerder en andere 
mensen uit het bouwteam. Vervolgens wordt een rapport opgesteld, met hierin 
een score op alle pijlers én concrete adviezen om aan eventuele verbeterpunten te 
werken. “Bij een lage score komt een mysteriebezoeker na verloop van tijd terug
om te kijken wat er sindsdien is veranderd. Heeft een bouwer een hoge score, dan 
dragen we dat breed uit via o.a. onze website en social media. We houden dus 
niet alleen een spiegel voor, we draaien deze ook om zodat we anderen kunnen 
laten zien hoe goed je het doet.”

Interessanter voor jongere generatie
Daarnaast organiseert Bewuste Bouwers twee keer per jaar het BLVC-café, 
bedoeld voor iedereen die in de praktijk te maken heeft met BLVC (bereikbaarheid, 
leefbaarheid, veiligheid en communicatie). “Steeds meer publieke 
opdrachtgevers stellen een dergelijk BLVC-plan op, het schrijft voor wat 
ondernomen moet worden om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te 
beperken, dat is een positieve ontwikkeling. Uiteindelijk snijdt het mes aan 
meerdere kanten. Er is een enorm tekort aan arbeidskrachten in de bouwsector. 
Met een beter imago kun je wellicht ook de jongere generatie verleiden om voor 
een carrière in de bouw te kiezen. Alle reden om je daar 100% voor in te zetten.”

‘We zijn geen 
certificerings-

organisatie waar 
je een lijstje met 

punten moet 
afvinken’
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DC Danone • Cuijk

Systabo bouwt mega  
distributiecentrum in Cuijk  

Lean planning en helder BIM-model zorgen voor soepel verloop
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Tekst: Daphne Doemges
Foto’s: SystaboIB

Het distributiecentrum beslaat 
ruim 56.000 m².
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DC Danone • Cuijk

De drie kantoren hebben een gezamenlijk oppervlak van 820 m².
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Direct aan de A73 bij Cuijk ligt Bedrijvenpark Laarakker: daar verrijst in rap tempo een nieuw distributiecentrum 
van ruim 56.000 m². Bouwbedrijf Systabo uit Enschede tekende voor de uitvoering in opdracht van VolkerWessels 
Logistics Development. Projectleider Marcel Dengerink vertelt over het project, dat vooral gekenmerkt wordt door 
een voorbereiding tot in de puntjes. 

De bouwopdracht was duidelijk: Systabo 
zorgt voor de realisatie van een magazijn 
van 52.000 m² met een mezzaninevloer 
van 4.100 m² en drie kantoren met een 
gezamenlijk oppervlak van 820 m². “In 
totaal worden er 93 dockeenheden 
gerealiseerd, waarvan vijf doubledeck-
docks. Het gebouw heeft vijf maai-
velddeuren en is opgebouwd uit een stalen 
draagconstructie met een rasterlijn van 23 
bij 11,5 meter. Het gebouw moet worden 
opgeleverd met Breeam-certificaat Very 
Good”, vat projectleider Marcel Dengerink 
de klus samen. 

Gezamenlijke plansessie
De werkzaamheden begonnen in oktober 
2020 met het grondwerk: eind september 
dit jaar staat de oplevering gepland. De 
opdracht werd van A tot Z uitgevoerd door 
Systabo en de nodige onderaannemers. 
“We hebben in totaal 56.000 m² aan 
vloeroppervlak gerealiseerd. Om een 
dergelijk groot project zo soepel en snel 
mogelijk te laten verlopen, focussen wij 
allereerst op een zorgvuldige voorbereiding 
volgens de lean-methodiek. Tijdens een 
gezamenlijke plansessie hebben alle 
partijen inspraak gehad. Zo kregen we 
helder welke werkzaamheden moesten ge-
beuren, hoeveel tijd deze in beslag namen 
en op welk moment in de planning dat 
plaatsvond. De uitvoerder heeft daarnaast 
dag-gesprekken met de diverse onder-
aannemers en montageleiders, zodat alle 

‘Door vroegtijdig in het proces met alle details van het

project bezig te zijn, worden de juiste keuzes gemaakt’

‘De werkzaamheden 
begonnen in oktober 2020 
met het grondwerk: eind 

september dit jaar staat de 
oplevering gepland’

partijen goed rekening met elkaar kunnen 
blijven houden. En tijdens week-
gesprekken met de projectleiders en 
uitvoerders worden ook alle voorkomende 
zaken besproken.” 

Bouwinformatiemodel
Systabo werkt met een digitaal 
bouwinformatiemodel. “We informeren 
onze opdrachtgever via dit BIM-model 
tot in detail en kunnen laten zien wat de 
voordelen (of mogelijke nadelen) zijn van 

een keuze, bijvoorbeeld op het gebied 
van materiaalgebruik. Door vroegtijdig in 
het proces met alle details van het project 
bezig te zijn, zoals de vlakheid van de 
vloeren of de plek van bepaalde aanslui-
tingen, worden de juiste keuzes gemaakt. 
Het werken met BIM zorgt ervoor dat we 
snel kunnen bouwen en we zien dat we 
tegen weinig problemen aan lopen in de 
bouw. Voor ons is dit een vooruitstrevende 
manier van werken, wat resulteert in een 
project dat ‘volgens het boekje’ verloopt.”
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DC Danone • Cuijk

SYSTABO, UW BOUWER VOOR: 
 

•  LOGISTIEK  •  GROOTSCHALIGE RETAIL

•  INDUSTRIEBOUW  •  SPORT & LEISURE

Voor meer informatie: www.systabo.nl

Het gebouw moet worden opgeleverd met Breeam-certificaat Very Good.
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SLOOPWERKEN
ASBESTSANERING
BODEMSANERING
INFRATECHNIEK

M. Heezen
Boven Zijde 7
5626 EB Eindhoven
www.heezenbv.nl

Van bouwrijp maken 
tot terreininrichting 

‘First to arrive’ op de bouwplaats van het nieuwe 

distributiecentrum van Danone was het team van 

M. Heezen. “Voordat wij begonnen met het bouwrijp 

maken van deze locatie, was er alleen maar een 

weiland. Als we straks de terreininrichting hebben 

verzorgd, zijn we echt van begin tot eind bij dit 

project betrokken geweest”, aldus projectleider Erik 

Bijker. 

M. Heezen is gespecialiseerd in sloopwerken, 

asbestsanering, bodemsanering en infratechniek. 

“Voor dit project zijn we begonnen met het 

bouwrijp maken van het terrein. Zo hebben we alle 

poeren en strokenfunderingen uitgegraven en waar 

nodig grondverbetering toegepast.”

Laatste steen
Het werk van het team vormde een belangrijke 

basis voor alle andere disciplines. “Naast het 

aanbrengen van de riolering zijn we er ook weer 

voor de laatste steen. Wij verzorgen namelijk ook 

de terreininrichting: van het straat- en hekwerk tot 

de aanplanting. Zelfs de brievenbus wordt door ons 

geplaatst!”

Alle facetten van de bouw
Er zijn gemiddeld zo’n tien medewerkers van het 

bedrijf aan het werk voor dit project. “De 

samenwerking verloopt prettig met zowel Systabo 

als de andere partijen, waaronder de 

funderingsbouwers, staalspecialisten en dakdekkers. 

We hebben eigenlijk met alle facetten van de bouw 

te maken. Dat is direct ook onze kracht: we zijn een 

heel allround bedrijf.”
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Lange afstanden bij 
elektrotechnische 

installatie 
Het familiebedrijf E.T.B. Willem Bos is de 

elektrotechnische installateur van het 

distributiecentrum van Danone. Directeur William 

Bos: “Onze engineers hebben de gehele elektrische 

installatie mede-ontwikkeld en momenteel wordt 

door een team van vijftien van onze mensen het 

werk ter plekke uitgevoerd.”

Voor het bedrijf uit Someren is de grootte van dit 

project wel bijzonder. “Door de lange afstanden krijg 

je te maken met spanningsverliezen. Dat is op zich 

geen probleem, je moet er alleen vooraf goed over 

nadenken. We zijn 1 mei gestart op de bouw en we 

leveren 1 oktober op. Dat is een zeer korte bouwtijd, 

maar is goed te doen dankzij onze zorgvuldige 

voorbereiding.”

Tijdswinst
Vanwege de lange afstanden op de bouwplaats 

gebruikt het team een elektrische cargo stint. “Dit 

elektrische vervoer levert enorm veel tijdswinst op 

en ontlast onze mensen. Ze kunnen nu eenvoudig 

en milieuvriendelijk heen en weer rijden met 

materiaal en kabels: een uitkomst!” 

Er komt een magazijn van 52.000 m², met een mezzaninevloer van 4.100 m².

Mede doordat er werd gewerkt met een BIM-model verliep de bouw voorspoedig.
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www.hardeman-vanharten.nl

Hardeman | van Harten levert en mon-
teert de dak- en gevelbeplating en 
plafonds voor het nieuwe state-of-the-
art distri butiecentrum (56.000 m2) van 
Danone te Cuijk. Onze specialistische 
mede werkers leveren maatwerk, werken 
we in een hoog tempo en streven we naar 
hoogwaardige kwaliteit. 

UTILITEITSBOUW

AGRIBOUW

RENOVATIE

dé specialisten
 in dak- en wa

ndbeplating

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

Project: distributiecentrum

 Danone te Cuijk

Er komt een magazijn van 52.000 m², met een mezzaninevloer van 4.100 m².

Mede doordat er werd gewerkt met een BIM-model verliep de bouw voorspoedig.
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In totaal worden er 93 dockeenheden gerealiseerd, waarvan vijf doubledeck-docks.

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

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

Wij kunnen u van dienst zijn voor zowel nieuwbouw als bestaande (te 
verbouwen) gebouwen. Onze werkzaamheden zijn o.a.: 

Opstellen UPD’s installaties (sprinkler, blusgas, BMI en OAI), 
Bouwplanadvies, Bouwplantoets, Integrale Brandbeveiligingsconcepten,

Rapportages gelijkwaardigheid & Inspecties
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88 docklevellers 
effectief installeren 

Het DC van Danone leverde een mooi, groot 

project voor Stertil Dock Products op. Deze 

specialist in veilige laadperronoplossingen 

monteerde maar liefst 88 telescopische levellers, 93 

dockdeuren en 5 maaivelddeuren.

“Het was letterlijk een project van formaat”, lacht 

Herman Cohen. Hij is verantwoordelijk voor de sales 

binnen Stertil Dock Products Nederland. Deze 

specialist in het ontwikkelen, het produceren, 

installatie, inbedrijfstelling en het onderhoud van 

dockequipment oplossingen verkreeg het project via 

Systabo. Het werk is geheel uitgevoerd in BIM zodat 

iedereen op de bouw weet wat men van elkaar kan 

verwachten. “Systabo kent Stertil Dock Products 

goed en wij werken al heel wat jaren met veel 

plezier aan projecten mee.”

Rap tempo en uiterste effectiviteit 
De 88 docklevellers werden in rap tempo 

geïnstalleerd. “Het was een soort treintje van 

werkzaamheden, een soepele en fijne manier van 

werken”, aldus Stefan Hoff, projectleider Stertil

Nederland. Stefan heeft het hele traject begeleid: 

het voorzien van tekeningen, de planning, het 

contact met uitvoerders en projectleiders.” 

Groot project
“Voor Nederlandse begrippen was dit een groot 

project dat in een hele korte tijd gerealiseerd moest 

worden. Dat verliep heel soepel dankzij de goede 

voorbereiding en fijne samenwerking ter plekke.”
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DC Danone • Cuijk

Projectontwikkelaar
VolkerWessels Logistics 
Development BV

Gebruiker
Nutricia-Cuijk BV

Adviseur
Snetselaar Constructieve Ingenieurs, 
Ede

Architect
Kern Architecten, Roermond

Constructeur
Bolwerk Weekers, Deurne

Hoofdaannemer
Systabo BV, Enschede

Staalbouw
Van den Brink Staalbouw BV, 
Barneveld & Nijverdal

E-installateur
ETB Willem Bos, Someren

S- en W-installateur
Heesmans Installatie Techniek BV, 
Helmond

Het gebouw is opgebouwd uit een stalen draagconstructie met een rasterlijn van 23 bij 11,5 meter.
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Gevelbeplating
Hardeman Van Harten, Lunteren

Terreininrichting
M. Heezen BV, Eindhoven

Docks
Stertil BV, Kootstertille

Bouwprogramma
Bouwen distributiecentrum / 
kantoor aan de Kokerbijl op 
Bedrijvenpark Laarakker

Bouwperiode
November 2021 – oktober 2021

Bruto vloeroppervlakte
56.000 m2

‘Tijdens een 

gezamenlijke 

plansessie hebben alle 

partijen inspraak 

gehad’
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Interview realisatie bedrijfsverzamelgebouw • Druten

Remco Ruimtebouw realiseert 
bedrijfsverzamelgebouw 

Het project wordt uitgevoerd in opdracht 
van een projectontwikkelaar. “De eerste 
contacten stammen uit eind 2019”, vertelt 
Jan Figee, operationeel manager bij Remco 
Ruimtebouw. “In februari 2021 is de 
opdracht officieel pas verleend. De 
opdrachtgever wilde eerst al een deel 
van de units verkocht hebben voordat  de 
bouw van start ging. In maart zijn de 
eerste palen de grond in gegaan.” 

Momenteel werkt Remco Ruimtebouw in het Gelderse Druten keihard aan een 
splinternieuw bedrijfsverzamelgebouw van 2.232 m². Het gebouw, dat de naam 
Unit 8 heeft gekregen, omvat acht units die bedoeld zijn voor onder andere mkb-
bedrijven en zzp-ers. Ook het buitenterrein van 2.570 m² is onderdeel van de scope 
van Remco Ruimtebouw. Het project wordt naar verwachting begin november 
opgeleverd. 

In rap tempo bouwen
Het pand is voorzien van een stalen 
constructie. Omdat gewerkt wordt volgens 
de conceptmatige aanpak van Remco 
Ruimtebouw kan in rap tempo worden 
gebouwd. “Er is gekozen voor een 
betonnen borstwering met sand-
wichelementen van staal. Ter verfraaiing 
van de gevel - qua kleuren een combinatie 
van zwart en antraciet - zijn houten lamel-

len aangebracht, dat geeft het geheel een 
net iets andere uitstraling. Het project is 
niet gelegen op een zichtlocatie waardoor 
het ontwerp meer praktisch dan 
architectonisch is.” 

Multifunctioneel inzetbaar
De acht units hebben allemaal dezelfde 
omvang en beschikken ieder over een 
entree, een overheaddeur én een 
mezzaninevloer. “Voor de opdrachtgever 
was het belangrijk dat de units 
multifunctioneel inzetbaar zijn. Ze zijn dan 
ook zo vormgegeven dat de 
verdiepingsvloer zowel als kantoor maar 
bijvoorbeeld ook als opslag kan worden 
gebruikt. De units worden volledig casco 
opgeleverd. Inclusief meterkast maar de 
installatietechniek maakt geen onderdeel 
uit van onze opdracht. We hebben het 
pand al wel voorbereid op zonnepanelen, 
het is echter verder aan de kopers zelf om 
de inrichting te verzorgen.” Alle units zijn 
inmiddels verkocht.

Onbetrouwbare levertijden
Het buitenterrein wordt geheel verhard 
middels klinkerbestrating. Het wordt 
bovendien hermetisch afgesloten middels 
hekken en een geavanceerd toegangs-
systeem. “Uniteigenaren kunnen middels 
hun mobiele telefoon de poort op afstand 
openen en sluiten.” De uitdaging ligt 
volgens Figee bij dit project vooral in het 
vasthouden van de levertijden. “Als gevolg 
van de huidige prijsontwikkelingen in de 
markt is het voortdurend onzeker of 
materialen daadwerkelijk op de 
afgesproken tijdstippen geleverd kunnen 
worden. Tot nu toe loopt gelukkig alles 
volgens planning. Daarnaast is het 
bijzonder dat de opdrachtgever ons zijn 
vertrouwen heeft gegeven, zodat we hem 
helemaal konden ontzorgen. Hij 
beoordeelde het voortraject onlangs nog 
met een tien. Daar zijn we trots op, dat is 
voor ons een bevestiging dat we ons werk 
goed hebben gedaan.”
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Foto • Remco Ruimtebouw

SYSTEEMBOUW
IN STAAL

TOUWSLAGER 2, 5253 RK NIEUWKUIJK       WWW.REMCO.NL

ONDERDEEL VAN JANSSEN DE JONG GROEP

UW BOUWPARTNER IN BINNEN- 
ÉN BUITENLAND!

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

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

     Systeembouw

     Turn-key

     Nationaal en internationaal

(0)88 004 93 00
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Brasserie De Zeester • Scherpenisse
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Tekst: Jan Smit
Foto’s: Bouwgroep De Nijs SoffersIB

‘Een parel aan de Oosterschelde’ 

Het hele project ligt vanwege 
de stijgende zeespiegel een 
meter hoger dan de bestaande 
brasserie.

Een uniek gebouw op een unieke locatie
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Op het Zeeuwse eiland Tholen aan de boorden van de Oosterschelde ontwikkelt en bouwt Bouwgroep De Nijs 
Soffers de nieuwbouw van Brasserie en Residentie De Zeester. Een restaurant met een vergader- en feestzaal plus 
dertien luxe recreatieappartementen, waarvan er vijf zijn gesitueerd in een toren in de vorm van een vuurtoren. 
Met daarbovenop, als pièce de résistance, een glazen toren met een koepel.

‘Als allround ontwikkelende bouwer zijn we wel

wat gewend maar dit maak je niet vaak mee’

Het pand omvat een restaurant met een 
vergader- en feestzaal plus dertien luxe 
recreatieappartementen.

Brasserie De Zeester • Scherpenisse

“Een huzarenstukje,” zo omschrijft Fatima 
Muller, werkvoorbereider bij De Nijs 
Soffers, de bouw en plaatsing van de 
koepel. Dit gevaarte weegt 4.800 kilo, is 
geheel op de grond vervaardigd en een 
paar weken geleden met een grote kraan 
op de ankers  geplaatst. Een operatie die in 
een keer slaagde. Muller: “Tot onze grote 
vreugde sloot de koepel naadloos aan.” Dat 
de eerste poging direct lukte, mag 
bijzonder heten. Op de Gorishoeksedijk, 
waar het complex wordt gebouwd pal 
naast de bestaande brasserie, kan het 
soms flink waaien. Dat vergt van de 
bouwer en de onderaannemers de nodige 
flexibiliteit. Desalniettemin zal de brasserie 
begin oktober conform afspraak worden 
opgeleverd: de appartementen volgen een 
maand later. 

Fantastisch uitzicht
De brasserie, die een vloeroppervlakte 
heeft van 680 m² en nog eens 670 m² 
terras, beslaat de gehele plint van het 
complex. Een flink terras, beaamt Muller. 
Maar dat is niet zonder reden, vertelt ze 
enthousiast. “Het uitzicht is magnifiek. 
Mede omdat het hele project vanwege 
de stijgende zeespiegel een meter hoger 
ligt dan de bestaande brasserie. Je kunt 
Yerseke goed zien liggen, Antwerpen in 
de verte en aan de rechterkant zie je de 
Zeelandbrug.” Bovenop de plint zitten de 
appartementen – vijf in de toren waarvan 
het bovenste, een penthouse, twee 
verdiepingen beslaat – en acht boven de 
rest van het horeca-etablissement. De 
toren is niet alleen rond, hij loopt ook nog 
eens taps toe. Best lastig bouwen, aldus 
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Klikfelsplaten voor 
een eigentijdse snit

Om de nieuwbouw van Brasserie De Zeester en de 

appartementen een moderne uitstraling te geven 

wordt het zadeldak op de appartementen boven 

de plint voorzien van klikfelsplaten. Deze platen 

zijn gemaakt van sendzimir verzinkt staal en aan 

de zichtzijde voorzien van een Colorcoat HPS200 

Ultra-coating, een coating die geschikt is voor 

toepassingen aan de kust. Dat voor dit type platen 

met deze coating is gekozen, is niet zo opmerkelijk, 

meent Chris Westdijk. “Het zilte zeeklimaat zorgt nu 

eenmaal snel voor corrosie.” 

Westdijk is directeur van Gort Construct BV uit 

Schelluinen, de in hoogwaardige dak- en 

gevelsystemen gespecialiseerde leverancier en 

monteur van de platen, die ook de onderliggende 

sandwichpanelen heeft geleverd en aangebracht. 

Op zich geen al te ingewikkelde klus, aldus Westdijk. 

“We verzorgen desgewenst de complete afwerking 

van een gebouw, inclusief bijvoorbeeld ramen en 

overheaddeuren. Dan praten we over 

appartementencomplexen, kantoren, maar ook over 

complete bedrijfspanden. Daar komt doorgaans wel 

wat meer bij kijken.”

 

GORT Construct bv Dak- en Gevelsystemen | Sportlaan 6C | 4209 AX  Schelluinen | 

info@gortconstruct.nl | tel. (0184) 699200 
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‘De beperkte 
stroomcapaciteit was 

een uitdaging’

Met een relatief bepekte stroomcapaciteit een 

compleet restaurant en dertien appartementen uit-

rusten met alle noodzakelijke installaties. Dat was 

voor de projectleiders van Van Vliet 

Installatietechniek de uitdaging bij Brasserie De 

Zeester en de daarboven gelegen appartementen. 

“De capaciteit verhogen was geen optie. Dus 

hebben we flink moeten puzzelen,” vertelt Rick de 

Visser, als projectleider verantwoordelijk voor het 

e-installatiewerk. Behalve de basisinstallaties in de 

appartementen behelsde dit onder meer de 

aansluitingen voor de keuken, de data-, wifi- en 

geluidsinstallaties, alle verlichting, het inbraakalarm 

en de ontruimingsinstallatie. Zonnepanelen waren 

om esthetische redenen geen optie. 

Per unit afstellen
Dat gold ook voor warmtepompen aan de 

buitenkant van de appartementen, vult Jochem 

Janssens, projectleider w-installaties, aan. “Bij een 

ronde toren is dat sowieso lastig.” De 

appartementen zijn nu voorzien van 

ventilatiewarmtepompen met WTW-installaties. Ook 

hebben alle ruimtes vloerverwarming. Het 

restaurantgedeelte heeft wel lucht-

waterwarmtepompen. De buitenunits van deze 

pompen staan buiten, uit het zicht onttrokken. 

Verder krijgt de brasserie een luchtbehandelings-

installatie. Die kan per unit – restaurant, feestzaal, 

kantoren – worden afgesteld.

De glazen toren weegt maar liefst 4.800 kilo.

Brasserie De Zeester • Scherpenisse
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Opdrachtgever
Residentie de Zeester, Scherpenisse

Architect/constructeur
GOES Engineers, Goes

Bouwtoezicht
Gemeente Tholen

Hoofdaannemer
Bouwgroep De Nijs-Soffers, 
Hoogerheide

Installateur
Van Vliet Installatie BV, Bergen op 
Zoom

Dak- en gevelsysteem
Gort Construct, Schelluinen

Grondwerk
Breure Grondwerken, Roosendaal

Heipalen
Verhoef Funderingstechniek, 
Meerkerk

Prefab balkons
Bosma beton, Oudenbosch

Staalconstructie
Constructie-lasbedrijf J. Verhagen, 
Schijndel

Bouwprogramma
Nieuwbouw Brasserie De Zeester 
met daarboven 13 recreatie 
appartementen

Bouwperiode
Maart 2020 – augustus 2021

Bruto vloeroppervlakte
1.200 m2

De klikfelsplaten boven de plint 
geven het gebouw een moderne 
uitstraling.

Muller. “Je hebt geen rechte hoeken. Voor 
de maatvoering ben je grotendeels 
aangewezen op het middelpunt. Dat heeft 
ons doen besluiten het houtskeletwerk van 
de toren helemaal in het werk te maken.”

Bestand tegen extreme weersomstan-
digheden
De dragende constructie van het project 
is van staal. Voor de vloeren op de begane 
grond is gekozen voor geïsoleerde 

kanaalplaatvloeren. De verdiepingsvloeren 
bestaan uit breedplaatvloeren. De 
bakstenen voor de buitenwanden zijn 
geïmpregneerd. Dat laatste is geen 
overbodige luxe, weet Muller. “Bij hoog 
water en stevige wind slaan de golven op 
de dijk en kunnen spetters zout water het 
gebouw raken. Daar moeten de muren 
op berekend zijn.” Ondanks of misschien 
wel juist vanwege de uitdagingen beleven 
Muller en haar collega’s veel plezier aan 

de bouw van het horeca- en appartemen-
tencomplex. “Het is een uniek gebouw 
op een unieke locatie, een pareltje aan de 
Oosterschelde. Als allround ontwikkelende 
bouwer zijn we wel wat gewend. Maar dit 
maak je niet vaak mee.”
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Audi Wittebrug opent nieuwe  
showrooms en werkplaats  

Kwaliteit en afwerking op een hoog niveau
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Tekst: Bert Vooijs
Foto’s: Work4MediaIB

De splinternieuwe Audi 
Terminal is gevestigd in 
Den Haag Forepark.
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Voor Wittebrug Autogroep bouwt PHB De Combi samen met andere partijen de nieuwe Audi Terminal - 
showrooms en werkplaats - in Den Haag Forepark, naast de snelweg A12. Het project loopt al enige jaren, vertelt 
projectleider Bart van Beek van PHB De Combi. “Eerst werd de parkeergarage gebouwd. In maart 2020 zijn we 
begonnen met de uitvoering van de overige nieuwbouw die plaats biedt aan twee aparte showrooms voor nieuwe 
auto’s en occasions, een immense werkplaats en de benodigde kantoorruimte en sanitaire ruimten.” Per 1 juli 2021 
is het project bouwkundig en installatietechnisch opgeleverd. 

Specialisten zijn nu bezig met het inrichten 
van de showrooms, werkplaats, kantoren 
en omliggend terrein. Van Beek spreekt van 
een uitzonderlijk mooie opdracht: “Audi - 
en Wittebrug namens hen - stelt bijzonder 
hoge eisen aan kwaliteit en afwerking. De 
showrooms hebben een soort snelweg-
thema, met bijvoorbeeld een balustrade in 

de vorm van een kombocht en verlichtings-
straten die strepen op de weg 
verbeelden. Een grote lichtkap, een glazen 
lift, een prachtige trap… Echt heel mooi! 
We moesten uiterst nauwkeurig te werk 
gaan, maar het was leuk om te doen. Naast 
het verzorgen van de ruwbouw 
coördineren we het werk van de andere 

partijen die verantwoordelijk zijn voor 
bijvoorbeeld grondwerk, installaties en 
afbouw.”  

Vijfentwintig hefbruggen 
Het gebouw voldoet ruimschoots aan de 
geldende isolatiewaarden. Een warmte-
pomp op het dak verzorgt verwarming en 

Audi Terminal • Den Haag
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Er zijn twee aparte showrooms voor 
nieuwe auto’s en occasions.

verkoeling en zonnepanelen dragen bij aan 
de overige energievoorziening.
Uiteindelijk herbergt het nieuwe pand van 
Audi Wittebrug een showroom voor 
nieuwe auto’s en op de verdieping een 
(twee keer zo grote) showroom voor 
gebruikte auto’s. “De werkplaats telt 
vijfentwintig hefbruggen. Dan heb je een 
beetje een idee van de omvang. In totaal 
gaat het om zo’n 6.400 m² vloeroppervlak.”

Landelijke dekking, duurzaamheid 
voorop
PHB De Combi heeft vestigingen in Utrecht 
en het Gelderse Elst en is onderdeel van 
Aan de Stegge Verenigde Bedrijven. In het 
werk proberen ze waar mogelijk bij te 
dragen aan de zeventien ‘Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen’ zoals 
verwoord door de Verenigde Naties. PHB 
De Combi verzorgt nieuwbouw, renovatie 
en onderhoud (voor onder meer 
beleggers en woningcorporaties). “We 
doen veel voor het Rijksvastgoedbedrijf”, 
zegt Van Beek, “Maar we bouwen ook 
scholen - nu bijvoorbeeld de uitbreiding 
van het Christelijk Gymnasium in Utrecht - 
en andere openbare gebouwen, woningen 
en retail. En projecten als deze. Ondanks 
een oponthoud van twee maanden 
vanwege een onverwachte aanvullende 
grondsanering leveren we precies binnen 
het afgesproken aantal werkbare dagen op. 
Daarvoor ben ik ons team, met 
werkvoorbereider André Hulshof en 
uitvoerder Lody van Wiggen voorop, 
bijzonder dankbaar.”
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Zichtbaarheid en transparantie  

Met kantoren in Eindhoven, Hasselt (België) en Kralendijk (Bonaire) ontwerpt Jacobs Architekten diverse soorten 

gebouwen. Naast bedrijfspanden zijn dat bijvoorbeeld scholen, woningen en hotels. Zo duurzaam mogelijk, vaak 

met de betere BREEAM-certificaten. Het zwaartepunt ligt op ‘automotive’, vertelt architect Peter Elgersma. 

“We werken voor grote dealergroepen als Pon, Van Mossel en Wittebrug. De verschillende merken willen allemaal 

een eigen sausje over het ontwerp gieten: we zijn gebonden aan hun huisstijl.” Bij Audi uit zich dat bijvoorbeeld 

in de aluminium honingraat-façade en de kombocht in het interieur. “Een paar jaar geleden begonnen we met de 

naastgelegen parkeergarage. Die heeft dezelfde metalen bekleding gekregen waardoor het geheel als ensemble 

goed zichtbaar is vanaf de snelweg.”

Binnen verenigt de Audi Terminal veel functies waaronder showrooms, een hypermoderne werkplaats en een 

kantoorverdieping. “We hebben alles rond een centrale vide gegroepeerd, op split level, zodat je steeds andere 

functies ziet liggen.“ Zo wijst de route door het pand zichzelf en vindt de klant zijn weg, begeleid door mooie 

lichtval en een transparante inrichting die past bij de ‘look & feel’ die Audi wil uitstralen. 

“Hoe we dat concept invullen, bepalen we voor een groot deel zelf, in overleg met de opdrachtgever uiteraard. Ons 

doel was alles zichtbaar te maken. De werkplaats is een soort autolaboratorium, dus die mag gezien worden. De 

komwand is opgetild zodat je er onderdoor kijkt. Ook dat draagt bij aan de gewenste transparantie.”

Audi Terminal • Den Haag
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De nieuwbouw biedt o.a. plaats aan twee 
showrooms, een werkplaats en kantoorruimte.
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K b m a
KROEZE bouwmanagement en advies

Bijsterhuizen 30-09

6604 LP  Wijchen

Tel: +31 (24) 675 46 71

info@kbma.nl

www.kbma.nl

‘Alle partijen moeten met trots terugkijken’  

Het gehele bouwproces stond onder begeleiding van Kbma uit Wijchen. “Automotive is een van onze specialiteiten”, 

vertelt Gerry Kroeze die het bedrijf oprichtte in 2004. “We sturen het bouwproces uit naam van de opdrachtgever: 

vanaf de eerste planvorming tot de oplevering en eindafrekening.”

“In 2016 waren we bezig met een ander project voor dezelfde holding toen de Audi Terminal ter sprake kwam.”, 

vervolgt Kroeze. “We berekenden de stichtingskosten - alle denkbare kosten van het totale project - en zochten een 

architect, een aannemer en overige leveranciers. De hele tijd bleven we de kosten bewaken en verzorgden we de 

prijs- contractvorming. Tijdens de realisatie deden we directievoering, voortgangs-, financiële- en kwaliteitscontrole.” 

Na de eindafrekening eindigt het project vaak met een feestje. “Ons doel is dat alle partijen vanuit hun eigen visie 

met trots terugkijken op het gerealiseerde project en eraan verdiend hebben, zodat ze ook na het project nog 

bestaansrecht hebben.”

Audi Terminal • Den Haag
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Dak- en Wandbeplating 
Acoma: in alle soorten 

en maten 

De buitenschil - dak en gevels - van de Audi Terminal is 

geleverd en aangebracht door Dak- en Wandbeplating 

Acoma BV uit Duiven. Aan het woord is adjunct-

directeur Edwin van Rooden. 

“We verzorgden de dakconstructie en bekleedden die 

met 3.000 m² PVC-dakplaat. Voor de gevel monteerden 

we geïsoleerde sandwichpanelen. Daaroverheen kwam, 

inclusief de benodigde achterconstructie, een 

aluminium profiel voor het gekende Audi honeycomb 

gevelaanzicht. Bij de entree brachten we geveldelen 

aan van aluminiumcomposiet met een gladde 

uitstraling.” 

Naar verluidt betreft het de grootste Audi showroom 

van Nederland. “Wij zijn trots hieraan te hebben 

bijgedragen. Het was een flinke uitdaging, gezien de 

beperkte beschikbaarheid van materialen en daarbij 

horende prijsstijgingen, maar we hebben de bouw in 

goede samenwerking kunnen realiseren.”

Dak- en Wandbeplating Acoma BV levert en monteert 

al meer dan dertig jaar dak- en gevelbeplating in alle 

verkrijgbare systemen. Van Rooden: “Van één m² voor 

een particuliere klant tot meer dan tienduizend voor 

een distributiecentrum.” De ongeveer veertig 

medewerkers van Acoma werken in heel Nederland en 

een deel van Duitsland. 

Acoma zorgt dat deze medewerkers voortdurend op 

de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen op het 

gebied van dak- en gevelbeplating en dakbedekking. 

Daarbij hoort vanzelfsprekend ook oog voor veiligheid, 

omgeving en milieu.
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ZEKER VAN AANDACHT
ZEKER VAN VAKWERK

ZEKER VAN DORP

Van Dorp ontwerpt, realiseert, 
beheert en verduurzaamt vrijwel alle 
techniek in de gebouwde omgeving.

Benieuwd wat wij voor u kunnen 
betekenen? Bezoek dan onze website 
voor meer informatie.
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Uitgekiende 
luchtbehandeling: goed 

geregeld

Met 21 vestigingen is totaalinstallateur Van Dorp 

Installaties een belangrijke speler in de Nederlandse 

markt. Voor Wittebrug verzorgen zij de werktuigkundige 

installaties in Den Haag Forepark. Daarbij hoort onder 

meer bijna 6.000 m² vloerverwarming, in 

samenwerking met Ubel, een koelinstallatie en de 

bijbehorende meet- en regelinstallatie. 

“Zonder regeling kan een werktuigkundige installatie 

niet werken”, zegt projectleider Peter Rieff van Van Dorp 

Zoetermeer. “Dat geldt ook voor de lucht-water 

warmtepompinstallatie op het dak. De warmtepomp 

is in de technische ruimte aangesloten op een CV- en 

GKW verdeler/verzamelaar die de verwarming en de 

koeling verzorgt. In de zomer wordt de koeling 

aangevuld met luchtbehandeling en 

ventilatorconvectoren. Hiervoor hebben we een 

luchtverdeelsysteem aangebracht.” 

Een luchtbehandelingskast met kruisstroomwarmte-

wisselaar zorgt dat de binnenkomende lucht vers blijft. 

“De kruisstroomwisselaar scheidt de ingeblazen lucht 

volledig van de afgezogen lucht. Zo voorkomen we dat 

vieze luchtjes vanuit de werkplaats in de showrooms of 

de kantoren terechtkomen en winnen we toch warmte 

terug.”

De Leidse vestiging van Van Dorp verzorgde de 

sanitaire installatie voor pantry’s, toiletten en kantine. 

De meet- en regelinstallatie is geleverd en geplaatst 

door vestiging Rotterdam. Een mooi 

samenwerkingsverband tussen drie vestigingen van 

Van Dorp, hoofdaannemer PHB De Combi die de 

bouwkundige en EJ-installaties die de 

elektrotechnische kant verzorgde.

Audi Terminal • Den Haag
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‘Dankzij het 
volume en het hoge 
afwerkingsniveau 
konden we ons ei 
helemaal kwijt’

Alle elektrotechnische installaties zijn geleverd en 

gemonteerd door EJ Installaties, een landelijk 

opererende totaalinstallateur uit Nijkerk. Eigenaar-

directeur Evert Jan de Vaal somt op: “Dat is bijvoorbeeld 

de verlichting en de voedingen door het hele gebouw 

maar ook camera’s en overige beveiliging, de 

brandmeldinstallatie, allerhande werkplaats-

voorzieningen en de laadvoorzieningen.”

“Verder hebben we een domoticasysteem aangelegd 

waarmee alle installaties, van verlichting en 

verwarming tot zonwering, eenvoudig vanaf een iPad 

zijn te bedienen”, aldus De Vaal. In goed overleg met 

PHB De Combi en collega-installateur Van Dorp klaarde 

EJ Installaties de klus. “Voor ons is het een waanzinnig 

mooie opdracht: door de omvang van het project en 

het hoge afwerkingsniveau konden we er alles in kwijt 

wat we aan kennis en ervaring in huis hebben.”

Totaalinstallateur
Intussen is EJ als totaalinstallateur betrokken bij 

nieuwbouw voor Shurgard in Zoetermeer en een 

distributiecentrum voor Pet’s Place/Boerenbond. Vaste 

klanten, net als bijvoorbeeld Dille & Kamille en Bagels 

& Beans. Toch zijn er maar drie monteurs in vaste 

dienst bij EJ Installaties. “Daaromheen lopen veel 

zzp-ers. Ook dat zijn vaste, vertrouwde, gekwalificeerde 

krachten. Samen leveren we topkwaliteit voor de klant.”

EJ Installaties is er voor 
u als installateur vanaf 
concept tot realisatie.

Wij denken pro actief 
met u mee, adviseren 
en ontzorgen u graag 
als het gaat om uw 
elektrische en/of 
werktuigbouwkundige 
installaties.

EJ Installaties is een totaalinstallateur. 
De markten waar wij ons in bewegen zijn 
o.a. kantoren, sportcomplexen, scholen, 
zorgcentra, restaurants, automotive, 
overheidsgebouwen en zwembaden. 
Dit geldt voor zowel nieuwbouw als 
renovatie. Energiezuinig, milieubewust, 
flexibel, efficiënt en bedrijfszeker, dat is 
waar EJ Installaties voor staat!

Kijk op: WWW.EJ-INSTALLATIES.NL
en zie wat wij voor u kunnen betekenen!
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“De werkplaats telt 
vijfentwintig hefbruggen. 
In totaal gaat het om zo’n 
6.400 m² vloeroppervlak.”
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Vijfentwintig 
inbouwhefbruggen in 

de werkplaats 

Voor de inrichting van de werkplaats tekende Explora 

uit Ede. “Wij vertalen de wensen van de klant naar een 

ontwerpinrichting die alle mogelijkheden maximaal 

benut.” Michael van de Roer, een van de vijf 

projectcoördinatoren bij Explora en zusterbedrijf 

MahaExplora Truck & Bus, begeleidde het project van 

de eerste AutoCAD-tekeningen tot de uiteindelijke 

oplevering.

“We leverden banden- en uitlijnapparatuur, hunter quick 

check drive, drie inbouwschaarhefbruggen met vlakke 

rijbaan en 22 stempelbruggen. De beproefde kunststof 

broekcassettes voor de stempelbruggen hebben we in 

eigen beheer geplaatst. De broekcassettes zijn sinds 

kort te bestellen van gerecycled materiaal.”

Complete werkplaatsinrichtingen
Explora levert complete werkplaatsinrichtingen. 

“Apparatuur van budgetlijn tot gerenommeerd A-merk, 

volledig aangepast op uw bestedingsruimte.” 

Voor een tevreden klant
Van de Roer is trots dat Explora de werkplaats voor 

Wittebrug mocht inrichten: “Automotive projecten van 

deze omvang zijn zeldzaam in Nederland. Dan ben je 

heel blij als je daar een bijdrage aan kunt leveren. Als 

eindresultaat geldt voor ons maar één ding: een meer 

dan tevreden klant!”

Uw specialist in werkplaatsinrichting

Maxwellstraat 4
6716 BX Ede

0318-64 82 20
info@explora.nl

www.explora.nl

Audi Terminal • Den Haag
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www.c-acn.nl

retail woningbouw utiliteit onderwijs

1 TOTAALCONCEPT
MAATWERK IN ELKE AFBOUWFASE

Aanvullende expertises 
garanderen hoge 

kwaliteit 

ACN Totale Afbouw BV uit Renswoude levert 

desgewenst een totaal afbouwconcept inclusief onder 

meer schilder-, stuc- en tegelwerk. In de Audi Terminal 

zijn ze alleen verantwoordelijk voor de plafonds en de 

wandsystemen. 

Bedrijfsleider Thomas Jacobsen coördineerde een 

en ander vanuit ACN: “2.500 m² Siniat Lacoustic 

geperforeerd gipsplafond in de showrooms, 650 m² 

strekmetaal plafond van Durlum Nederland BV in de 

gangzones, 2.500 m² systeemplafond van Armstrong 

in de werkplaats en de kantoorruimtes en een daglicht 

spanplafond met ledverlichting in de afleverzone.” 

Dat aangevuld met 3.500 m² metalstudwand verspreid 

over het gebouw is een behoorlijke oppervlakte. Vooral 

de gebogen balustrade en de koven in de showroom 

sprongen er uit voor Jacobsen. “Alles moest in relatief 

korte tijd - twintig weken - gerealiseerd worden. Met 

deze hoeveelheden is dat een flinke uitdaging.”

Naast decennia aan kennis en ervaring, landelijke 

dekking en concurrerende prijzen onderscheidt ACN 

zich vooral door professionaliteit en 

betrouwbaarheid. ACN is een samenwerking tussen vijf 

gerenommeerde bedrijven, verspreid over het land, die 

een totaalconcept bieden in afbouw, verbouw of 

renovatie voor overheidsinstellingen, utiliteit, 

hotelketens, retail en woningbouw. De leden van ACN 

vullen elkaar aan in expertises: samen bieden ze 

garantie voor hoge kwaliteit.
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EasyWash: veilig en 
zorgvuldig

Wittebrug Autogroep belt voor autowasinstallaties 

WashTec in Zoetermeer. Niet zo vreemd, want WashTec 

is wereldwijd markt- en innovatieleider in de carwash-

branche, met een hoofdkantoor in het Duitse Augsburg.

Voor de Audi Terminal leverde, monteerde en 

finetunede WashTec een ‘EasyWash’ installatie. Peter 

van der Veen coördineerde het project: “Deze 

wasinstallatie is een van de meest energiezuinige 

installaties in de markt en wordt heel veel gebruikt 

door autobedrijven. Die bedrijven wassen niet 

commercieel, maar intern: nieuwe auto’s, vervangend 

vervoer, occasions en auto’s in onderhoud. 

De ‘EasyWash’ is veilig voor mens en auto, frequentie 

gestuurd voor een constante borsteldruk ongeacht 

de vorm van de auto, de snelheid van doorvoer of de 

slijtage van de borstel. Hij wast heel behoedzaam en 

zorgvuldig, dus inklappen van de buitenspiegels is niet 

nodig. De installatie is voorzien van grote wielborstels 

op een separate hogedrukpomp. De computer staat 

in contact met ons kantoor in Zoetermeer, zodat we 

automatisch onderhoud kunnen inplannen en proactief 

kunnen ingrijpen als er een storing dreigt.”  

www.washtec.nl

Radonstraat 9 | 2718 SV Zoetermeer

De WashTec-groep is wereldmarkt- en innovatieleider in 
autowastechniek.   WashTec biedt voor elke eis en behoefte de 
perfecte oplossing; van roll-overs, wasstraten en wasboxen tot  

truckwash.

Audi Terminal • Den Haag

De showroom is o.a. voorzien van een daglicht 
spanplafond met ledverlichting. 

Industriebouw • september 2021 • 90

http://www.washtec.nl


Opdrachtgever
Audi Wittebrug, Den Haag

Architect
Jacobs Architekten, Eindhoven

Constructeur
IBT, Veenendaal

Directievoering
KBMA, Wijchen

Hoofdaannemer
PHB De Combi, Utrecht

W-Installateur
Van Dorp Installaties, Zoetermeer

E-installateur
EJ Installaties, Nijkerk

Grondwerk en Terreininrichting
Harteman, Tiel

Dak-en wandbeplating
Acoma BV, Duiven

Afbouw
ACN Totale Afbouw, Renswoude

Inrichting werkplaats
Explora, Ede

Autowasinstallatie
WashTec, Zoetermeer

Bouwprogramma
Nieuwbouw showrooms, kantoor en werk-
plaats voor Audi-dealer

Bouwperiode
Maart 2020 - juli 2021

Bruto vloeroppervlakte
6.400 m2

Bouwsom
Geschat 9 miljoen exclusief BTW 
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Winthontlaan • Utrecht

Hercuton bouwt turn-key  
bedrijfsverzamelcomplex 
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Tekst: Astrid Berkhout
Foto’s: Hercuton IB

De gevels worden 
bekleed met duifblauwe 
sandwichpanelen én hout.
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In opdracht van Urban Industrial, een bekende ontwikkelaar van 
bedrijfshallen in de Randstad, realiseert hoofdaannemer Hercuton een 
turn-key bedrijfsverzamelcomplex aan de Winthontlaan in Utrecht, direct 
gelegen aan de afrit A12. Het complex bestaat uit negen moderne en 
hoogwaardige units van verschillende afmetingen.

Hercuton is verantwoordelijk voor het 
ontwerp van het bedrijfsverzamelcomplex, 
dat twee aparte gebouwen omvat. “We 
zijn gestart met de bouw van een kleiner 
gebouw van 2.750 m², dat eind 2021 

‘Het meest bijzondere aan dit project

is de omvang, het zijn enorme hallen’

Het bedrijfsverzamelcomplex omvat feitelijk twee aparte gebouwen.

Winthontlaan • Utrecht

gereed is”, vertelt Guus Dijkhuis, 
projectleider bij Hercuton. “De ANWB zal 
het grootste gedeelte hiervan, een ruimte 
van 40 bij 50 meter, in gebruik nemen als 
werkplaats. Urban Industrial wilde 

oorspronkelijk een omvangrijker pand, 
maar de ANWB had daar geen behoefte 
aan, zij wilden juist meer ruimte op het 
perceel om bijvoorbeeld auto’s te kunnen 
parkeren. Daar is het ontwerp op 
aangepast. Wij leveren het pand casco op: 
de ANWB draagt zelf zorg voor de 
inrichting.” Daarnaast zijn er nog twee 
compacte units die verhuurd zullen 
worden. 

Op grote hoogte
Verder komt op hetzelfde terrein nog een 
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‘We zijn van A tot Z 
betrokken’

Bouwtechnisch adviesbureau J.A. de Beijer BV is 

ingeschakeld om de staalconstructie van het 

bedrijfsverzamelcomplex aan de Winthontlaan in 

Utrecht te engineeren, evenals de fundering.

“Het ontwerp is gemaakt door een architect van 

Hercuton, die tevens onze opdrachtgever is. 

Daardoor konden we in het ontwerpproces snel 

schakelen”, aldus Frank van der Heijden.

“De kunst is om een zo optimaal mogelijke 

constructie te ontwerpen, ook in economisch 

opzicht, die ervoor zorgt dat het beoogd ontwerp 

volledig tot zijn recht komt. Gewenste 

kolomposities, windverbanden uit het zicht en 

hulpconstructies ten behoeve van de afwerking zijn 

bijvoorbeeld van belang. Bij dit project lag de 

grootste uitdaging in het engineeren van de 

fundering. Een ander pand heeft op deze plek 

gestaan, dus we moesten rekening houden met de 

positie van de bestaande heipalen. De fundering is 

hier zorgvuldig omheen geconstrueerd. Ons werk 

bestaat tevens uit begeleiding tijdens de uitvoering. 

Mochten ergens onvoorziene problemen ontstaan, 

dan kunnen we direct meedenken in mogelijke 

oplossingen. Het leuke is dat we zo als relatief klein 

bedrijf van A tot Z bij het project betrokken zijn.” 

VERBINDING
TUSSEN 

&& BOUWER BOUWER

VERBINDING

‘Het doel is altijd 
een mooi pand te 

realiseren’
Het bedrijfsverzamelcomplex aan de Winthontlaan 

in Utrecht moet uiteraard worden voorzien van 

dak- en gevelbekleding. Hiervoor heeft Hercuton 

vertrouwde samenwerkingspartner Cladding 

Partners in de arm genomen.

Op basis van het ontwerp van Hercuton heeft 

Cladding Partners de engineering van de staal- en 

bouwkundige tekeningen verzorgd. “Na de 

bouwvakvakantie beginnen we met het eerste 

pand”, vertelt projectleider Richard Hessels. “Daar 

wordt 2.300 m² aan stalen dakplaten gemonteerd, 

evenals 1.400 m² aan sandwichpanelen. Bij het 

tweede pand, waar we daarna mee starten, gaat 

het om 6.000 m² aan stalen dakplaten en in totaal 

2.900 m² aan sandwichpanelen: van het laatste 

is een aanzienlijk deel, 1.400 m², brandwerend 

uitgevoerd. Bij beide panden installeren wij ook de 

lichtstraten. Daarnaast plaatsen we afwerkstrippen 

op de gevels, waar de aannemer vervolgens hout op 

aanbrengt.” Hessels voorziet een soepele 

uitvoering. “Dat is ook wel eens fijn. Het doel is en 

blijft sowieso om samen met de klant een mooie 

pand te realiseren dus dat gaan we ook gewoon 

doen!”

Industriebouw • september 2021 • 95

http://www.debeijeradvies.nl
https://www.cladding.nl
https://www.cladding.nl


groter pand van 7.250 m², dat in maart 
2022 wordt opgeleverd. “Dit omvat zes 
bedrijfsruimten van ieder 1.150 m², met 
allemaal een eigen bedrijfshal en een klein 
kantoor. Met een vrije stapelhoogte van 
maar liefst 11 meter zijn de bedrijfshallen 
ideaal om materialen in op te slaan. Ook 
bij dit gebouw nemen wij alleen het casco 
voor onze rekening. De inrichting gebeurt 
door toekomstige huurders.” 

Een eigen uitstraling
Beide gebouwen krijgen een hoofd-
draagconstructie van staal, voorzien van 

een betonnen plint. “De gevels zijn bekleed 
met duifblauwe sandwichpanelen én hout. 
Specifiek het hout zorgt voor een chique 
uitstraling.” Hercuton draagt tevens zorg 
voor de aanleg en inrichting van het 
buitenterrein van circa 10.000 m². “Het 
meest bijzondere aan het project is echter 
de omvang, het zijn echt enorme hallen.”

De uitdagingen
“De uitdagingen liggen vooral in de 
logistiek - het perceel wordt omsloten door 
onder andere een ander pand, een drukke 
weg en een sloot, waardoor de ruimte 

beperkt is - in de waterhuishouding. Er 
komt een wadi op het terrein waarmee 
overtollig water kan worden afgevoerd 
naar de sloot. Daarnaast stond er eerst een 
ander pand op de huidige locatie, dat is 
gesloopt. Voordat we van start konden 
gaan, moesten we eerst in kaart bren-
gen waar al heipalen in de grond zaten, 
daar hebben we onze fundering omheen 
geconstrueerd. Dit is het eerste project dat 
we voor Urban Industrial uitvoeren, het 
bevalt zo goed dat we na de bouwvak ook 
in Nieuwerkerk aan den IJssel voor hen aan 
de slag gaan.”

Omdat voorheen een ander pand op de huidige locatie stond, moest 
eerst in kaart worden gebracht waar al heipalen in de grond zaten.

Winthontlaan • Utrecht
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Opdrachtgever/ontwikkelaar
Urban Industrial, Amsterdam

Ontwerp
Hercuton, Nieuwkuijk

Adviseurs
J.A. de Breijer BV, Riethoven

Adviseurs
Infra Plus BV, Putten

Hoofdaannemer
Hercuton, Nieuwkuijk

E- en W-installateur
JDU Installatietechniek, Krimpen aan de Lek

Staalbouw
Bincx, Kootwijkerbroek

Wand-en dakbeplating
Cladding Partners, Oosterhout

Betonvloeren
Van Berlo bedrijfsvloeren, Veghel

Dakbedekking
Primadak Roosendaal, Roosendaal

Bouwprogramma
Bedrijfsverzamelcomplex met negen units

Bouwperiode
Maart 2021 – maart 2022 (in twee fasen)

Bruto vloeroppervlakte
Ruim 11.000 m² (plus buitenterrein van circa 
10.000 m²)

Er komt een wadi op het terrein waarmee overtollig 
water kan worden afgevoerd naar de sloot.
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Bedrijfsrapportage Dipaq • Papendrecht

Hoogwaardige oplossing voor onveilige
situaties in en om bedrijfspanden

Investeringen in veiligheid betalen zich altijd terug! De producten van Dipaq bieden 
een oplossing voor onveilige situaties in en om bedrijfspanden. “Vaak weten 
mensen niet dat onze veiligheidsproducten bestaan; eenmaal ermee bekend geeft 
het een groot gevoel van veiligheid op de werkvloer.”

een bedrijf en wordt die entresol steeds 
vaker onderdeel van het bedrijf en 
daardoor veelvuldig gebruikt. Maar hoe 
krijg je veilig de producten van boven naar 

beneden? Er ontstaat immers een open 
verbinding tussen de twee verdiepin-
gen, die vaak met een simpel kettinkje of 
schuifleuning wordt afgesloten. Het gevaar 

Aan het woord is Patrick Diepstraten. In 
2013 richtte hij Dipaq op, na jaren al actief 
te zijn geweest in de branche. “In al die 
jaren in de industrie, bij distributiecentra 
en in magazijnen, zag ik veel onveilige 
situaties. Gebruikers van die ruimtes en de 
eigenaren van de gebouwen weten vaak 
niet dat het veiliger kan. Het geeft mij veel 
voldoening dat we met de hoogwaardige 
producten van Dipaq het verschil kunnen 
maken.”

Preventieve oplossing
Dipaq uit Papendrecht is specialist in het 
creëren van veiligheid in en om industriële 
en logistieke panden. Eén van de core-
producten zijn de doorlaatinrichtingen. 
“Een kantelhek is een veel toegepaste 
doorlaatinrichting die effectief kan worden 
ingezet bij het verticaal laden en lossen 
van pallets op entresolvloeren of 
bordessen. In veel bedrijfshallen zie je vaak 
een tussenvloer waar wat materialen op 
worden gestald. In de loop der jaren groeit 
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Type overzicht doorlaatinrichtingen

Dipaq kantelhekken en 
doorlaatinrichtingen 
zijn speciaal ontworpen 
vanuit preventief 
oogpunt. Kantelhekken 
zorgen voor een veilige 
doorstroom van pallets 
naar entresols, 
bordessen en 
tussenverdiepingen. 
Dipaq Tüv 
gecertificeerde 
kantelhekken 
gerandeert een veilige 
en gebruikvriendelijke 
oplossing voor 
verticale verplaatsing 
van pallets.

Kantelhek Dipaq type T

Schuif/inklap 
type

Tuimel 
type

Guillotine 
type

Slagboom 
type

Kantel 
type

zijaanzicht vooraanzicht vooraanzicht zijaanzicht

Slagboomhek Dipaq type L

Schuif/inklap 
type

Tuimel 
type

Guillotine 
type

Slagboom 
type

Kantel 
type

zijaanzicht vooraanzicht vooraanzicht zijaanzicht

Guillotinehek Dipaq type C

Schuif/inklap 
type

Tuimel 
type

Guillotine 
type

Slagboom 
type

Kantel 
type

zijaanzicht vooraanzicht vooraanzicht zijaanzicht

Schuif-Inklaphek Dipaq type CL

Schuif/inklap 
type

Tuimel 
type

Guillotine 
type

Slagboom 
type

Kantel 
type

zijaanzicht vooraanzicht vooraanzicht zijaanzicht

Advies, 
levering 

& montage

www.dipaq.nl
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Bedrijfsrapportage Dipaq • Papendrecht

dat iemand of iets naar beneden valt, is 
reëel. Met een kantelhek voorkom je dit 
probleem: een kantelhek zorgt voor een 
veilige doorstroom van pallets en is 
speciaal ontworpen vanuit preventief 
oogpunt.” 
Onderhoudsvrij
De kantelhekken van Dipaq zijn Tüv 
gecertificeerd; in welke stand het 
kantelhek ook staat, valgevaar wordt 
uitgesloten. Naast de kantelhekken levert 
Dipaq ook andere doorlaatinrichtingen, 
zoals schuifkantelhekken en slagboom-
hekken. “De producten zijn allemaal 
onderhoudsvrij en worden door onze eigen 
gecertificeerde medewerkers gemonteerd.”

Verlagen kans persoonlijk letsel
De tweede belangrijke productgroep die 
Dipaq biedt, zijn Tüv gecertificeerde 
flexibele kunststof aanrijdbeveiligingen, 
die tot tachtig procent van de impact 
absorberen van bijvoorbeeld een heftruck. 
“Dit type aanrijdbeveiligingen heeft een 
dempende werking, verlaagt de kans op 
persoonlijk letsel bij een aanrijding en is 
honderd procent recyclebaar. Vanwege de 
veiligheidskleuren zijn de aanrijd-

beveiligingen goed zichtbaar. En omdat 
het flexibele materiaal terugkeert in de 
oorspronkelijke vorm, zijn de 
onderhoudskosten aanzienlijk lager dan 
bij de stalen varianten die de markt kent. 
Een aanrijding levert minder schade op aan 
de heftruck, aan de stellingen en aan de 
aanrijdbeveiliging zelf. Uiteindelijk werkt 
het product dus kostenverlagend.”

Advies, levering, montage 
Het werkgebied van Dipaq is naast 
Nederland ook België, voornamelijk in de 
industrie en logistiek. “Met ons vaste team 
van gedreven medewerkers en een grote 
flexibele schil met deskundige installateurs 
bieden we landelijke dekking.” Voordat het 
team de levering en montage in Nederland 
en België verzorgt, wordt er echter eerst 
een zorgvuldig advies uitgebracht. Klanten 
als BASF, Brand Bierbrouwerij, The 
Greenery, Zeeman en Melkunie laten zich 
graag voorlichten door de veiligheids-
experts van Dipaq. “We bieden een 
oplossing op maat, passend bij het bedrijf, 
de gebruikers en de situatie. Iedere klant 
en omgeving is weer anders. En naast een 
gedegen advies, kunnen we ook maatwerk 
van onze producten bieden. Wij passen 
ons aan het gebouw en de gebruikers aan, 
niet andersom.”
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De TÜV geteste flexibele 
kunststof stelling 
bescherming type ALFA is 
perfect geschikt
t.b.v. bescherming van 
magazijnstellingen. Deze 
flexibele kunststof stelling 
bescherming is door de 
signaal gele veiligheidskleur 
goed zichtbaar voor 
bestuurders van voertuigen. 
Bij aanrijding veert
de kunststof stelling 
bescherming mee en wordt 
de impact geabsorbeerd 
waardoor geen schade 
ontstaat aan de stelling.

 • Hoogte aanrijdbeveiliging ALFA 1000/600/400 mm.  
• Bestand tegen chemicaliën High - ISO/TR 10358  
• Temperatuurbereik -10° +50°
• Recyclebaar 100%

TÜV test 
 • Impact weerstand getest in Joule boven 400J  

• Impact hoek 90 graden  

Type Omschrijving lengte (mm.) stijlbreedte (mm.)
 • DF-RG-1 Stellingbescherming 600 75 - 100

• DF-RG-2 Stellingbescherming 600 100 - 125
• DF-RG-3 Stellingbescherming 400 75 - 100
• DF-RG-4 Stellingbescherming 400 100 - 125
• DF-RG-5 Stellingbescherming 1000 75 - 100
• DF-RG-6 Stellingbescherming 1000 100 - 125

Flexibele kunststof stelling 
bescherming

www.dipaq.nl
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Bedrijfspand Paardekoper • Den Hoorn

Derde bouwfase biedt  
Paardekooper ruimte  

voor groei 
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Tekst: Rien Tholenaar
Foto’s: Bouwbedrijf Vrolijk IB

Het nieuwe pand omvat een extra 
opslagruimte met vijfentwintig 
laaddocks en een kantoor van zes 
verdiepingen.
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De nieuwbouw komt pal naast het vorig jaar in gebruik genomen bedrijfspand in Den Hoorn.

Bedrijfspand Paardekoper • Den Hoorn

In april dit jaar is Bouwbedrijf Vrolijk uit Breda gestart met de bouw van de derde fase van het nieuwe 
bedrijfspand van de Koninklijke Paardekooper Group. Het gaat om een nieuw gebouw van ruim 26.500 
m² met zowel een logistieke als een kantoorfunctie. Het nieuwe gedeelte komt pal naast het vorig jaar in 
gebruik genomen bedrijfspand in Den Hoorn. Bouwbedrijf Vrolijk was ook bij de realisatie van fase 1 en 2 
als hoofdaannemer bij dit project betrokken. 
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Paardekooper is dé autoriteit op het gebied 
van duurzame verpakkingsoplossingen. 
Het familiebedrijf richt zich op foodservice, 
horeca, retail, industrie, horti en AGF. Met 
het nieuwe bedrijfspand in Den Hoorn 
aan de A4 krijgt de onderneming op een 
strategisch interessante locatie alle ruimte 
om verder te groeien. “In deze bouw-
fase gaat het om de bouw van een extra 
opslagruimte met vijfentwintig laaddocks 
en een kantoor van zes verdiepingen. De 
eerste heipalen gingen in april de grond in. 
Als alles volgens plan verloopt, kunnen wij 
deze forse bedrijfsuitbreiding binnen een 

‘De hoogspannings-
leidingen in de nabijheid 
van het pand vormen een 

extra uitdaging’

bouwtijd van anderhalf jaar in zijn geheel 
afronden”, vertelt senior werkvoorbereider 
Bert Kuiters.

Duurzaam en brandveilig bedrijfspand
De lijn van duurzaam bouwen, die ook bij 
de eerdere fases werd toegepast, wordt 
ook bij fase 3 doorgetrokken. Zo krijgt het 
nieuwe gebouw geen gasaansluiting en 
worden er op het dak zo’n 3.000 
zonnepanelen gelegd. Een ander belangrijk 
aspect is volgens Bert de brandveiligheid. 
“Paardekooper werkt met veel brandbaar 
verpakkingsmateriaal, met name karton. 

De grote opslaghal is daarom opgedeeld in 
twee gedeelten die door een brandvertra-
gende tussenwand van elkaar 
gescheiden zijn. Bovendien is de opslaghal 
in zijn geheel voorzien van een 
sprinklerinstallatie met een inpandige 
sprinklertank en pompsysteem.” 

Prefab betonelementen voor hoogbouw
Een extra uitdaging tijdens de bouw is 
volgens de ervaren werkvoorbereider dat 
het nieuwe bedrijfspand zich in de 
nabijheid van hoogspanningsleidingen van 
TenneT bevindt. “Als bouwer heb je 
rekening te houden met de strenge 
veiligheidsvoorschriften van de netwerk-
beheerder. Dat is dan met name van 
toepassing voor het gedeelte hoogbouw. 
Om het manoeuvreren met hoge kranen 
tot een minimum te beperken en ook om 
de bouwtijd en overlast voor de omgeving 
zo beperkt mogelijk te houden, is voor de 
bouw van het kantoorgedeelte gekozen 
voor prefab betonbouw. Er is echt over 
alles heel goed nagedacht. In dat opzicht is 
het zeker een voordeel dat wij als 
directievoerende partij ook bij de eerste 
fases betrokken zijn geweest.”
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Bedrijfspand Paardekoper • Den Hoorn

Mensen maken Mar

Martens beton b.v.  Statendamweg 75,  Oosterhout,  Postbus 30, 4900 AA Oosterhout,  Nederland 
TEL  +31 (0)162 - 42 29 00  E  verkoop-mapr@martensgroep.eu, www.martensgroep.eu

altijd een slim idee

  Mensen maken Martens

Prefab beton kent vele toepassingen 

Bij Martens prefab beton uit Oosterhout merken ze dat er vanuit verschillende hoeken steeds meer interesse is in 

de door hen geprefabriceerde betonnen bouwelementen. “Wij werken met name veel voor opdrachtgevers uit de 

wegenbouw (infra), logistiek, havenbedrijven en utiliteitsbouwers”, vertelt vertegenwoordiger Jaap de Jong. Ook bij 

de bouw van het nieuwe bedrijfspand van de Koninklijke Paardekooper Group in Den Hoorn is de betonspecialist 

uit Noord-Brabant betrokken.

Er wordt in genoemde sectoren volgens Jaap om verschillende redenen steeds vaker voor prefab beton gekozen. 

“De belangrijkste reden zijn de maatvastheid en de bouwtijd die met prefab betonnen elementen aanzienlijk korter 

is. Hierdoor is het werk ook beter te plannen door de aannemer. Onderaan de streep scheelt dat dus ook veel in de 

bouwkosten.” 

Bij Paardekooper verzorgt Martens prefab beton de productie en montage van vijfentwintig laaddocks. Daarbij 

horen ook vijfentwintig betonnen wandelementen tussen de docks. “Wij verzorgen ook zelf het transport en de 

montage van alle betonelementen voor dit project in twee fases. Voor eind dit jaar zit ons werk bij het project in 

Den Hoorn erop”, aldus De Jong. 
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Grondwerken in 
optima forma 
bij nieuwbouw 
Paardekooper

Breure Grondwerken BV was al bij de eerdere 

bouwfases voor de Koninklijke Paardekooper Group 

in Den Hoorn betrokken en ook voor de derde 

bouwfase nam hoofdaannemer Vrolijk het 

grondverzetbedrijf uit Roosendaal weer in de arm. 

“De onderlinge samenwerking en de kwaliteit van 

ons werk was goed bevallen”, stelt projectleider Lars 

van der Vorst.

Breure Grondwerken is gespecialiseerd in grond-, 

weg- en waterbouwprojecten in opdracht van 

zakelijke opdrachtgevers en particuliere klanten. 

Veel omvattend project
Bij het project in Den Hoorn komen volgens de 

projectleider alle disciplines waarin Breure 

gespecialiseerd is aan bod. “We hebben het ontwerp 

van de terreinverharding en riolering gemaakt. 

Aansluitend verzorgen wij het bouwrijp maken 

(inclusief grond stabilisatie) alvorens de 

heiwerken, ontgraven van funderingen, fijn 

profileren voor betonvloeren en het aanleggen van 

hemel- en rioolwaterstelsel. Bovendien zorgt ons 

team voor de aanleg van al het straatwerk rondom 

het nieuwe bedrijfspand.” 

TUSSENRIEMER 27
4704 RT ROOSENDAAL

TEL: 0156-820370
WWW.BREUREGRONDWERKEN.NL

Tel: 0156-820370
www.breuregrondwerken.nl

Opdrachtgever
Koninklijke Paardekooper Groep, Den Hoorn

Architect
Bouwbedrijf Vrolijk BV, Breda

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Vrolijk BV, Breda

Installateur
Barth Installatietechniek, ‘s-Gravendeel

Betonwerkzaamheden
Martens Prefab Beton, Oosterhout

Grondwerkzaamheden
Breure Grondwerken, Roosendaal

Staalbouw
Bincx BV, Kootwijkerbroek

Betonbouw
Tricon BV, Amersfoort

Bouwprogramma
Bouw derde fase van het nieuwe bedrijfspand 
van de Koninklijke Paardekooper Group

Bouwperiode
April 2021- mei 2022

Bruto vloeroppervlakte
26.500 m2

Bouwsom
Geschat 9 miljoen exclusief BTW 
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Kindcentrum De STip • Swolgen

Het prachtige nieuwe 
kindcentrum STip is ontworpen 
door Robert Coppens van 
Verheijen Smeets Architecten.
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Tekst: Mark Minnema/Astrid Berkhout
Foto’s: Peters Bouw en Onderhoud IB

Kindcentrum STip is 
transparant naar binnen 

én buiten 

Buiten spelen en leren gaan hand in hand
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Ruim tweehonderd kinderen uit 
de Limburgse dorpen Tienray en 
Swolgen beginnen na de zomer 
in een prachtig nieuw gebouw, 
kindcentrum STip. Kinderopvang en 
basisonderwijs zitten er onder één 
dak.

De gevels van het kindcentrum zijn deels opgetrokken

uit baksteen en deels uit stalen gevelbeplating

Kindcentrum De STip • Swolgen
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Kindcentrum STip is inmiddels 
opgeleverd. Vlak voor de zomervakantie 
hebben de kinderen er al een paar dagen 
kunnen vertoeven om de sfeer te proeven. 
Peters Bouw en Onderhoud uit Horst 
realiseerde het gebouw met twee lagen, 
een ontwerp van Robert Coppens van 
Verheijen Smeets Architecten. Aan één 
zijde grenst STip aan bosgebied en dat 
vertaalt zich in het ontwerp door het 
gebruik van natuurlijke materialen en de 
grote transparantie richting dit groen, 
vertelt Peter van Wijlick die namens 
Verheijen Smeets Architecten projectleider 
is. Het is een gebouw dat sterk naar buiten 
gericht is. Het was de wens van de 
opdrachtgever dat iedere groepsruimte 
een dubbele deur naar buiten heeft. Aan 
de buitenruimte, die werd ingericht door 
Het Groenkompas, is veel aandacht 
besteed. Buiten spelen en leren moet hand 
in hand gaan, zo is het idee. Er is onder 
meer een buitenlokaal met overkapping 
waar kinderen les kunnen krijgen, er is een 
kippenren en er zijn moestuintjes. 

Centrale hal
Binnen is de grote, twee verdiepingen hoge 
hal het centrale punt waar alle groeps-
ruimtes op uitkomen. Die ruimtes zijn zo 
gemaakt dat er in grotere groepen gewerkt 
kan worden, maar dat er ook plekken zijn 
waar individueel werkende kinderen rustig 
kunnen zitten. Leerlingen kunnen tevens 
werken in de centrale hal, waar op de 
verdieping ‘speelhuisjes’ zijn gemaakt die 
net over de balustrade hangen. Kinde-
ren kunnen er werken in hun eentje of 

vertoeven in kleine groepjes. Transparantie 
is het kernwoord voor het ontwerp van de 
centrale hal, zegt Van Wijlick. Er is veel glas 
en de ‘tribunetrap’ neemt er een centrale 
plaats in. Die brengt je naar boven of 
beneden natuurlijk, maar is ook een plek 
waar kinderen kunnen zitten.

Vruchtbare samenwerking
De gevels van het kindcentrum zijn deels 
opgetrokken uit baksteen en deels uit 
stalen gevelbeplating met kalkzandsteen 
binnenwanden. Een staalconstructie is de 
drager van de verdiepingsvloer en het dak. 
Het ontwerp is mede afgestemd op het 
multifunctionele centrum van de 

voetbalclub en tennisvereniging dat er aan 
grenst. STip zal daar ook gebruik van 
kunnen maken, bijvoorbeeld voor sporten 
en grote bijeenkomsten als een 
jaarsluiting. Ook het parkeerterrein en de 
fietsenstalling kunnen worden gedeeld. Al 
met al is het een mooi project geworden, 
aldus Van Wijlick. “Ik ben heel tevreden 
over hoe het tot stand gekomen is. In 
goede samenwerking met alle partijen, zo-
als kinderen het hier op school ook leren.”

Het gebouw is vlak voor de 
zomervakantie opgeleverd.

Het kindcentrum is sterk naar buiten gericht.
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Univor levert compleet 
brandveiligheidsconcept

Univor uit Gemert adviseert over de bouwkundige 

brandveiligheid in bouwprojecten, nieuwbouw en 

renovaties. Daarnaast realiseert het ook de 

brandwerende maatregelen. “Wij zijn heel 

praktijkgericht’’, vertelt directeur Hans van Eenbergen. 

“Waar veel adviseurs alleen het theoretische deel op 

zich nemen, kijken wij ook hoe je de regelgeving in 

praktijk brengt: welke materialen kun je bijvoorbeeld 

gebruiken.”

Zo is ook bij kindcentrum  STip de brandveiligheid 

onder de loep genomen. Univor bekijkt het ontwerp en 

maakt een adviesrapport waarin digitaal wordt 

aangeven wat brandwerend behandeld moet worden en 

op welke manier. Bij STip is de hoofddraagconstructie 

voorzien van een coating die 30 minuten brandwerend 

is en zijn de brandwerende scheidingswanden 

(brandcompartimentering) brand -en rookwerend 

afgewerkt.

Specialistisch werk
Brandbeveiliging is heel specialistisch werk, vertelt Van 

Eenbergen. “Wij kijken mee met de architecten, 

ontwerpers, aannemers, vastgoedbeheerders, etc. We 

voeren een dubbelcheck uit en dragen verbeterpunten 

aan. En we leveren een compleet projectboek met de 

brandwerende voorzieningen dat de bewijslast vormt 

naar het bevoegd gezag.”

Van A tot Z
Univor kan van A tot Z het brandveiligheidsconcept 

leveren. “We werken met vaste partners voor de 

brandmeldinstallatie, ontruimingsplannen, het keuren 

van brandblussers. Tevens leveren en monteren we fire 

screens, roldeuren. Zo kunnen we de klant helemaal 

ontzorgen en is Univor uw partner voor brandveilige 

oplossingen.”

Oerstroom 63 | 5421 WV Gemert | info@univor.nl | www.univor.nl

Uw partner
voor brandveilige

oplossingen

Kindcentrum De STip • Swolgen
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Veelzijdigheid staat voorop bij Maessen 
Bedrijven
Veelzijdigheid staat voorop bij Maessen Bedrijven. Het bedrijf uit Venray bestaat uit diverse ondernemingen die 

actief zijn in transport, recycling, grondverzet, sloopwerk en projectontwikkeling. Daardoor kan Maessen haar 

klanten breed adviseren en begeleiden en ieder project naar een prima resultaat brengen.

Een van de ondernemingen, Maessen Grondverzet & Recycling BV, realiseerde bij kindcentrum STip het grondwerk. 

Dit is een van de specialismen van het bedrijf, dat in 1976 werd opgericht en nog steeds een familiebedrijf is. 

Maessen voert grondwerk uit voor nieuwbouwprojecten van woningen en bedrijfspanden, maar ook in de 

wegenbouw. Het bedrijf levert bovendien materialen zoals grind, zand en teelaarde.

Daarnaast richt men zich op de markt van sloopprojecten. Het bedrijf heeft een eigen puinrecycling en neemt 

afvalstromen als puin, asfalt en grond in. Die worden zoveel mogelijk verwerkt tot secundaire grondstoffen. 

Ook is Maessen actief in projectontwikkeling. Maessen Projecten BV kan het complete traject naar de 

realisering van een bouwproject of bedrijventerrein uit handen nemen.

De ‘tribunetrap’ in de centrale hal.
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‘We kunnen snel 
schakelen’

Kozijn Garant uit Cuijk leverde de aluminium 

kozijnen voor kindcentrum STip. “Een leuk project’’, 

zegt directeur Leon Peeters. “Het is een van de 

eerste keren dat we met Peters Bouw en Onderhoud 

samenwerken en dat is goed bevallen. Alles was 

goed geregeld, het project is mooi verlopen.”

“We doen ook particuliere projecten, veelal 

woningen. Dat maakt een mooie mix. Maar het 

grootste deel van het werk bestaat uit grote 

projecten.”

Vaste groep aannemers
“Wij werken met een vaste groep 

aannemers. We weten wat we aan elkaar hebben. 

Die manier van werken past bij ons. Onze kracht 

is dat we snel kunnen schakelen. We zijn met een 

klein groepje mensen. Moet iets snel gebeuren, 

dan kunnen we dat regelen zonder bureaucratische 

rompslomp. Dat is ons grote voordeel.”

Transparantie is het kernwoord in de centrale hal.

Kindcentrum De STip • Swolgen
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Cementdekvloeren in 
het zicht

De Vloerenmakers uit Erp is gespecialiseerd in het 

leggen van dekvloeren. Bij Kindcentrum De Stip te 

Swolgen heeft de onderneming op de hele begane 

grond een cementdekvloer aangebracht (circa 770 

m²). Bijzonder is dat deze gewoon in het zicht ligt, 

zonder bovenvloer als eindafwerking.

“Wij zijn sterk in maatwerk”, vertelt Marcia Donkers. 

“We besteden dan ook veel tijd aan de 

voorbereiding om onze klanten, hoofdzakelijk 

aannemers, optimaal te kunnen adviseren over de 

mogelijkheden.” Bij het kindcentrum hebben de 

vakmensen van De Vloerenmakers onder andere op 

de begane grond een cementdekvloer gelegd, die 

door een ander bedrijf is voorzien van een speciale 

coating. 

Hogere sterkteklasse
“Gezien het intensieve gebruik is er gekozen voor 

een hogere sterkteklasse, C20. Het was een 

uitdaging om te zorgen dat de dagnaden op 

tactische plekken kwamen te liggen, zo veel 

mogelijk daar waar de tussenwanden zouden komen 

te staan. 

Advies TBA
Scheurvorming beperken was belangrijk: hiervoor is 

advies bij het TBA (Technisch Bureau 

Afbouw) ingewonnen. In overleg met de aannemer 

is het uitgevoerd. Mede dankzij de goede 

samenwerking met Peters Bouw & Onderhoud is 

het allemaal vlotjes verlopen.”

DE VLOERENMAKERS

www.devloerenmakers.nl

Hoeksehei 10 | 5469 NJ Erp | 0492-468919
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Aan de buitenruimte is veel aandacht besteed.

Kindcentrum De STip • Swolgen
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Groenkompas maakt 
klein avonturenpark

Het is niet een gewoon schoolplein dat Het 

Groenkompas aanlegt bij kindcentrum De STip. 

Het lijkt eerder een klein avonturenpark. Dat is de 

specialiteit van Het Groenkompas uit Vierlingsbeek, 

vertelt oprichter Jeroen Weijmans. Van origine zijn 

ze een hoveniersbedrijf maar tegenwoordig richten 

ze zich op gethematiseerde projecten met 

rotspartijen, zelfgemaakte speeltoestellen en veel 

groen. Zoals bij De STip. 

Weijmans: “Er is een kippenren, een speel-wadi, een 

buitenleslokaal, de zandbak van een giraffe, een 

waterspeelgebied. Allemaal elementen in een 

mooie groene omgeving. Ook rotsblokken die wij 

zelf graveren: het alfabet zit erin en de klok. We 

noemen het een levende speeltuin boordevol 

onderwijs.”

De vrije hand
Een fantastische opdracht, vindt Weijmans, omdat ze 

binnen het budget de vrije hand kregen. 

“We bedenken het zelf. Ik maak de ontwerpen. We 

zijn een klein bedrijf en de lijnen zijn kort, daardoor 

krijgen we veel vertrouwen van de klant.”

Bewust maken van groen
Weijmans ontdekte een gat in de markt toen hij 

zelf experimenteerde met rotspartijen. Nu werken 

ze veel voor scholen of campings waar ze groen 

en een stukje avonturenpark samenbrengen. Daar 

komt kunstenaarschap bij kijken, en ze zijn goed 

in gethematiseerd betonwerk: met mallen maken 

ze rotspartijen of beesten. “Ik wil kinderen op een 

onbewuste manier bewust maken van groen, en 

plekken creëren die kinderen spelenderwijs bij 

elkaar brengen.”
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Helmondseweg 7C | Aarle-Rixtel
0492-383231| www.harpiebv.nl

Handel in plaatmaterialen, toepassingen
& accessoires voor al uw wensen op 

maat gemaakt.

Productie & montage van hygienesluizen, 
douche- en wc cabines en lockerkasten

Vele toepassingen van 
volkern

Harpie BV in Aarle Rixtel maakt vele producten en 

toepassingen van volkern. Dit materiaal is beter 

bekend als Trespa, maar dat is slechts één van de 

merken die er zijn, vertelt directeur Paul Beniers. 

Bij kindcentrum STip realiseerde zijn bedrijf de 

sanitairkabines, een toepassing waarvoor volkern 

zeer geschikt is. Het product neemt geen vocht op, 

is onderhoudsvrij, krasvrij en stootvast. Bacteriën 

of schimmels hechten niet. En het heeft een betere 

brandklasse dan spaanplaat of mdf.

Harpie levert vele toepassingen, al vormen sanitair 

cabines de hoofdmoot. Scholen, zorginstellingen, 

campings, zwembaden: Harpie heeft ze als klant. 

“Veel werk zit bij ons in de regio maar voor onder 

andere Roompot Vakantieparken en 

sportschoolketen Fit For Free werken we ook door 

het hele land”, aldus Beniers.

Daarnaast werkt Harpie veel voor agrarische 

bedrijven. De hygiënesluis bijvoorbeeld leveren ze 

veel aan veebedrijven: een doorloopdouche die je 

moet passeren om in of uit het bedrijf te komen. 

Een kleedkamerinrichting voor bijvoorbeeld een 

tomatenkwekerij is ook zo’n agrarische toepassing. 

Ze hebben het allemaal in eigen huis. Van 

werkvoorbereiding en tekenen, het zagen en frezen 

met de computergestuurde CNC-machines, tot het 

assembleren en monteren op locatie. “We 

leveren puur Nederlands vakmanschap en zijn een 

no-nonsens bedrijf: afspraak is afspraak. Kwaliteit 

heeft een bepaalde prijs, maar die garandeert de 

levensduur van je product. Dat is het 

kwaliteitsproduct dat wij leveren.”

Uiteraard is het pand voorzien van de nieuwste installaties.

Kindcentrum De STip • Swolgen
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Opdrachtgever
Gemeente Horst aan de Maas

Adviseur brandveiligheid
Univor, Gemert

Architect
Verheijen Smeets Architecten, Tegelen

Hoofdaannemer
Peters Bouw en Onderhoud, Horst

Inrichting buitenruimte
Het Groenkompas, Vierlingsbeek

Toepassingen van producten
Harpie BV, Aarlte-Rixtel

Grond- en sloopwerkzaamheden
Maessen Grondverzet BV, Venray

Aluminium kozijnen
Kozijn Garant, Cuijk

Cementdekvloeren
De Vloermakers BV, Erp

‘Het is een gebouw 
dat sterk naar 

buiten gericht is. 
Het was de wens 

van de 
opdrachtgever dat 

iedere groepsruimte 
een dubbele deur 
naar buiten heeft.’
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Volta • Beilen

Nieuwe fusieschool Volta 
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Tekst: Rien Tholenaar
Foto’s: Wind Design + BuildIB

Zo moet het gebouw er 
rond de herfstvakantie 
uit zien.

in Beilen krijgt vorm 
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In opdracht van de Gemeente 
Midden-Drenthe wordt momenteel 
hard gewerkt aan de bouw en 
afwerking van een moderne 
nieuwe school met aangrenzende 
sportfaciliteiten, waaronder 
een gymzaal en sportveld met 
kunstgrasmat. Wind Design + 
Build uit Drachten tekende in dit 
project voor het ontwerp en het 
contractmanagement. Dit omvatte 
het toezicht en de coördinatie bij 
de sloop en nieuwbouw, inclusief 
infrastructuur. De fusieschool in 
Beilen, waar de middelbare scholen 
Dr. Nassau College en CS Vincent 
van Gogh samen in opgaan, heet 
Volta. De oplevering van de school 
staat volgens projectmanager Jeroen 
Schurink rond de herfstvakantie 
gepland.

Het nieuwe schoolgebouw aan De 
Omloop in Beilen en de nieuwe gymzaal 
aan de overzijde van de vaart, worden via 
een loop-fietsbrug met elkaar verbonden. 
“Die verbinding staat eigenlijk binnen het 
hele bouwconcept centraal”, vertelt Jeroen. 
Hij doelt daarbij op het samenbrengen 
van twee verschillende scholen onder één 
dak. Beide scholen behouden ook binnen 

Dankzij o.a. het atrium en de splitlevel bouwmethode ontstaat er veel contact 
op en tussen de verschillende verdiepingen.

Volta • Beilen

‘Het project is een schoolvoorbeeld van hoe je als

bouwteam met elkaar iets heel moois kunt realiseren’

Volta hun eigenheid, maar qua ontwerp en 
indeling is het nieuwe schoolgebouw wel 
zoveel mogelijk gericht op een 
multifunctioneel gebruik van de 
faciliteiten. Een mooi voorbeeld daarvan is 
het atrium, met toepassing van splitlevel 
en leerpleinen ontstaat er veel onderling 
contact tussen de leerlingen en zelfs 
tussen de verschillende verdiepingen. Het 

atrium is zowel in twee gescheiden gedeel-
ten als in één grote ruimte voor culturele 
en educatieve activiteiten te benutten. 
“Dat ook de plaatselijke jeugdsociëteit 
Chill-In een nieuwe thuishonk krijgt in de 
school onderstreept het open en 
multifunctionele karakter”, aldus de 
projectmanager.
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De nieuwe fusieschool Volta van bovenaf bezien.
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Volta • Beilen

Infraspecialist 
verbindt school met 
sportvoorzieningen

De Waard Grondverzet BV, met vestigingen in 

Meppel, Zeewolde en Sneek, is gespecialiseerd in 

onder- en bovengrondse infra. De brede expertise 

van het bedrijf van directeur en eigenaar Bennie 

van den Berg komt ook bij de bouw van de nieuwe 

school Volta in Beilen prima van pas. 

“Met name het monteren en plaatsen van de 

fiets- en loopbrug over de vaart, die de school met 

de aangrenzende sportvoorzieningen verbindt, is 

voor ons een leuke klus”, zegt Van den Berg. Bij de 

start van de nieuwe school en de nieuwe gymzaal 

verzorgde De Waard het grondwerk voor de 

fundering en aanleg van de riolering.  

Na de zomervakantie is gestart met de aanleg van 

het straatwerk rondom de school en de 

sportfaciliteiten. Het plaatsen van de stalen 

brugconstructie en het monteren van de houten 

afwerking van de loop- en fietsbrug maakt deel uit 

van de terreininrichting. 

 

  • Grond-, straat- en rioleringswerk   • Transport en overslag 
  • Sloop-, asbest- en saneringswerk   • Zandwinning de Tsjonger 
         • Dieselopslag Sneek 
 

Sneek / Zeewolde / Meppel / Nijeholtpade 
          

www.vandewerkeninterieurs.nl
info@vandewerkeninterieurs.nl
0416-696611

Speelse 
interieurelementen in 
nieuwe school Beilen 

Van de Werken Interieurs uit Veen (Noord-Brabant) 

Is gespecialiseerd in het ontwikkelen en monteren 

van maatwerk interieurs voor woningen en 

bedrijfspanden. Wind Design + Build uit Drachten is 

één van de opdrachtgevers waarmee het bedrijf van 

eigenaar en bedrijfsleider Willem van de Werken al 

jarenlang prettig samenwerkt. Zo ook bij de 

inrichting van de nieuwe school Volta in Beilen.  

“Vanuit onze expertise stemmen wij een eerste 

ontwerp altijd zorgvuldig af met onze 

opdrachtgevers. Bepaalde dingen kunnen naar ons 

idee soms beter, veiliger, duurzamer, mooier of tegen 

lagere kosten worden uitgevoerd”, vertelt Willem. 

Voor Volta maakt en monteert zijn bedrijf 4 balies, 

3 keukens en een speciaal lattenplafond bij de 

receptie. “Dat plafond bestaat uit zo’n 250 latten 

en in de plafondconstructie zijn ronde sparingen 

gefreesd waarin de verlichting wordt geïntegreerd. 

Het is voor ons de eerste keer dat wij zo’n plafond 

maken”, aldus de interieurbouwer.   
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Functioneel en duurzaam gebouw
Naast openheid en functionaliteit van de 
nieuwe school dient de nieuwbouw ook 
duurzaam te zijn. De circa 30 leslokalen, 5 
open leerpleinen en afzonderlijke 
werkruimten zijn in warme kleuren en met 
duurzame materialen afgewerkt. Dat geldt 
ook voor het atrium met publieke tribune, 
de kantoren en docentenkamers. Een 
all-electric klimaatsysteem regelt zowel de 
temperatuur als de luchtkwaliteit in het 
hele gebouw. De stroom hiervoor wordt 
grotendeels zelf opgewekt door de 420 
zonnepanelen die op het dak gemonteerd 
zijn. Blikvangers zijn verder de circulaire 
keramische gevel en de interieurafwerking 
waarin veel hout (bamboe en Fraké) is 
toegepast. De vloeren zijn voorzien van 
een rubberen bekleding of gietvloer, 
uitgevoerd in de kleuren rood, groen, 
blauw en koffiekleur. Opgeteld levert de 
combinatie van de architectuur, kleuren en 
materialen een prettige en positieve sfeer 
op. “Je voelt je in dit gebouw heel snel op 
je gemak en dat is precies de entourage 

‘De circa dertig leslokalen, vijf open 
leerpleinen en afzonderlijke 

werkruimten zijn in warme kleuren en 
met duurzame materialen afgewerkt’

die wij met elkaar wilden creëren”, vertelt 
Jeroen. 

Verbinding tussen onderwijs en sport 
“Aan de overkant van een waterpartij, aan 
de Verlengde Havenstraat in Beilen, wordt 
tegelijk met de nieuwe school ook een 
moderne gymzaal gebouwd en een 
kunstgrassportveld aangelegd. De 
leerlingen van Volta kunnen deze 
sportvoorzieningen via een loop-fietsbrug 
bereiken. Deze nieuwe brug wordt tegelijk 

met de inrichting van de buitenruimte, 
fietsenstalling, parkeerterrein en 
looppaden geplaatst. Zo ontstaat er een 
totaalconcept waarin onderwijs, sportieve, 
culturele vorming en sociale ontmoeting 
voor de schooljeugd uit de regio Midden 
Drenthe alle ruimte krijgt.”

De circulaire keramische gevel 
is een blikvanger.
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Volta • Beilen

Opdrachtgever/ontwikkelaar
Gemeente Midden-Drenthe

Hoofdaannemer design & build
Wind Design & Build BV, Drachten

Architect
Wind Architecten Adviseurs, Drachten

Interieurontwerp
OdV Interieurarchitecten, Assen

Ontwerp buitenterrein
iDverde, Den Bosch

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

Constructeur
STEP Engineering BV, Emmen

Uitvoerend aannemer
Brands Bouw BV, Emmen

Afbouw interieur
Van de Werken Interieurbouw en 
Betimmeringen, Veen

Installaties E + W 
Harwig Installatietechniek, Emmen

Infra
De Waard Grondverzet BV, Meppel

Bouwprogramma
Nieuwbouw schoolgebouw met jongeren-
centrum en separate gymzaal

Bouwperiode
Juni 2020 – oktober 2021

Bruto vloeroppervlakte
7.043 m² 

‘Het project is zoveel 
mogelijk gericht op een

multifunctioneel gebruik
van de faciliteit’

Een all-electric klimaatsysteem regelt zowel de 
temperatuur als de luchtkwaliteit in het hele gebouw.
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AOC TERRA EMMEN

Design & build
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DC Edisonstraat • Berkel en Rodenrijs
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Tekst: Bert Vooijs
Foto’s: Bouwbedrijf Vrolijk IB

Bouwers BB Vrolijk en 

Het distributiecentrum heeft een 
omvang van ruim 4.700 m².

MarQant vormen succesvol   
gelegenheidsteam 

Distributiecentrum gebouwd voor de verhuur 
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Aan de Edisonstraat in Berkel en Rodenrijs verrijst een distributiecentrum 
van ruim 4.700 m². Na oplevering zal het gebouw verhuurd worden aan 
een of meer bedrijven. Voor die huurders zal ook de locatie - centraal in de 
zuidelijke Randstad - een pluspunt zijn.

Toen ontwikkelaar HOC Plangarant de 
uitvoering van het project gunde aan 
MarQant Bouw uit Bosschenhoofd, was dat 
onder een voorwaarde: het relatief jonge 
MarQant moest een partner zoeken met 
een langere (en goede) financiële historie. 
Dat werd Bouwbedrijf Vrolijk uit Breda. 

Metselwerk in voorgevel 
Namens Bouwbedrijf Vrolijk werkte 
projectleider André van Weesenbeek nauw 
samen met zijn collega Gerard van 
Overveld van MarQant Bouw. “Daarbij 
fungeren wij - Vrolijk - als bouwkundig 
aannemer en penvoerder”, vertelt Van 
Weesenbeek. “Alles in goed overleg met 
onze partner. Het distributiecentrum wordt 
gebouwd voor de verhuur. Nu is nog niet 
bekend wie die huurders worden. Daarom 
houden we er rekening mee dat in een 
later stadium nog wijzigingen in het 
bouwplan kunnen komen.” Meestal bestaat 
de gevel van een distributiecentrum 
grotendeels uit sandwichpanelen. “Hier 
is aan de voorzijde en op een hoek aan 
de achterzijde gekozen voor metselwerk. 
Het metselwerk aan de voorzijde kraagt 
over. Aan de achterzijde worden boven-
dien stroken met lichtdoorlatende panelen 

“We houden er rekening mee dat er later nog

wijzigingen in het bouwplan kunnen komen”

DC Edisonstraat • Berkel en Rodenrijs

verwerkt. Het distributiecentrum krijgt een 
laaddock met plaats voor vier 
vrachtwagens.” 

Nieuwe uitdaging: woningen
Van huis uit is Bouwbedrijf Vrolijk een 
echte industriebouwer. De ruim 140 vaste 
medewerkers richtten zich tot voor kort op 
het werk aan distributiecentra, 
bedrijfsverzamelgebouwen en andere utili-
teiten. “De laatste jaren bouwen we daar-
naast steeds meer woningen. Na oprich-
ting van onze ontwikkelingsmaatschappij 
‘Vrolijk leven’ richten we ons nu ook op die 
groeiende markt.” Waar het gaat om die 
woningbouw werkt Vrolijk vooral in de 
provincie Zeeland en de regio’s Rotterdam 
en Breda. “Distributiecentra als die in 

‘Alles in goed 
overleg met onze 

partner. Het 
distributiecentrum 

wordt gebouwd voor 
de verhuur. Nu is 
nog niet bekend 
wie die huurders 

worden’

Berkel en Rodenrijs bouwen we door het 
hele land en soms ook daarbuiten.” 

Scherp en bewust
De samenwerking met MarQant is ronduit 
optimaal, aldus Van Weesenbeek: “We 
maken duidelijke afspraken en komen 
die steeds na. Gerard van Overveld en 
ik houden elkaar scherp en vullen elkaar 
waar nodig aan.” Het enige smetje op het 
project heeft een externe oorzaak: “Helaas 
kost het veel moeite om bouwmaterialen 
op het juiste moment geleverd te krijgen. 
Mede als gevolg van de coronapandemie is 
er op dit moment veel schaarste aan hout, 
metalen en noem maar op.” Voor het 
overige verloopt de uitvoering 
voorspoedig.

Bewuste Bouwers
Bouwbedrijf Vrolijk meldde het project aan 
bij ‘Bewuste Bouwers’, een groep bouwers 
die staat voor omgevingsmanagement, 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, duurzaamheid en veiligheid 
op en rond de bouwplaats. Eind dit jaar 
verwachten André en Gerard het 
distributiecentrum, inclusief 400 m² 
kantoorruimte, op te leveren.
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Aan de voorzijde en op een hoek aan de achterzijde wordt metselwerk aangebracht op de gevel.
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Werktuigbouwkundige installaties: kwaliteit en 
grondige aanpak

De werktuigbouwkundige installaties in het distributiecentrum worden geleverd en geplaatst door Den Hollander 

Installaties B.V. uit Klundert. Eigenaar/directeur David den Hollander heeft zeven mensen in vaste dienst en werkt 

vooral op de lijn Breda,Roosendaal, Bergen op Zoom, Rotterdam, Hoek van Holland. Voor zowel particulieren als 

bedrijven. “Wij doen alles behalve elektrotechnische installaties. Riolering, verwarming en koeling, water- en

gasleidingen, ventilatie en sanitair, et cetera. Bij grotere projecten verzorgen we desgewenst ook 

persluchtinstallaties.” 

Voor Bouwbedrijf Vrolijk werkt DH Installaties regelmatig mee aan de uitvoering van (relatief) kleinere projecten. “Aan 

de Edisonstraat in Berkel en Rodenrijs verzorgen we onder meer de verwarming en koeling, ook van de kantoren. Die 

installatie werkt op een warmtepomp omdat er behoefte was aan een overzichtelijk energieverbruik. “

Brandpreventie
“Daarnaast leveren en monteren we – met uitzondering van de sprinklerinstallatie – alles in het gebouw wat met 

brandpreventie te maken heeft.”

DC Edisonstraat • Berkel en Rodenrijs

www.variogate.com | info@haagh-protection.com

VARIOGATE®
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DC Edisonstraat • Berkel en Rodenrijs

Elektro

BeveiligingsinstallatiesLaadpalen
Inspecties

Domoticasystemen
Service & Onderhoud

PV-panelen

Duurzame oplossingen

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

JACOBSELEKTRO.NL

Jacobs Elektro Groep: van de basis tot de details

Vooralsnog is de opdracht van Jacobs Elektro Groep uit Breda heel overzichtelijk, vertelt projectleider Richard 

Cornelissen: “We leggen de basis van de elektrische installatie aan en zorgen voor – ook basis – verlichting op de 

buitengevel en in de hal, de sanitaire ruimtes en de kantoren. We moeten nog afspreken of we bijvoorbeeld ook 

beveiliging en brandmelding verzorgen.” Veel hangt af van de vraag wanneer bekend wordt wie het distributiecentrum 

gaat huren en wat voor specifieke eisen die partij stelt aan het pand. “Het kan dus bij de huidige opgave blijven, maar 

het kan ook een veel bredere opdracht worden.”

Jong talent
Jacobs Elektro Groep is een derde generatie familiebedrijf, opgericht in 1955. Langzaam maar zeker groeide Jacobs uit 

tot een van de grotere installateurs in de regio. “Op dit moment werken hier ruim 80 mensen. Inclusief leerlingen is 

dat, want we zijn een erkend leerbedrijf. De interesse van jonge mensen voor onze branche is minder groot dan een 

generatie eerder, dus we staan voor een uitdaging. Daarom hebben we samen met collega’s uit de buurt een eigen 

opleidingssysteem opgezet - met onder meer praktijkleraren die de jeugd begeleiden - om de instroom van jong talent 

op peil te houden.”
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Projectmanagement namens
opdrachtgever
Drees & Sommer Netherlands BV, 
Nieuw-Vennep

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Vrolijk BV, Breda

Bouwbegeleider
MarQant Bouw, Bosschenhoofd

Architect
Grassodenridder, Bergen op Zoom

W-installatie
DH Installatie, Klundert

E-installateur
Jacobs Elektro Groep, Breda

S-installatie
Altebra, Deventer

Grondwerk
A. Molenaar Grondverzet, 
Bergambacht

Dak- en gevelbeplating
Van de Haar, Wekerom

Staalconstructie
Reijrink, Esbeek

Bouwprogramma
Nieuwbouw Distributiecentrum 
met kantoorruimte

Bouwperiode
April 2021 – december 2021

Bruto vloeroppervlakte
4.700 m2 (inclusief 400 m2 kantoren)

Bouwsom
Circa 3,5 miljoen euro exclusief BTW 

Het project is aangemeld bij Bewuste Bouwers

Aan de achterzijde worden stroken met lichtdoorlatende panelen verwerkt.
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Persbericht EeStairs • Barneveld

Wereldmarktleider in trappen  
haalt groeigeld op bij 5square  
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Foto’s • EeStairs

EeStairs, dat vrijwel onder de radar is gebleven, heeft in relatieve stilte een nummer één 
positie verworven als leverancier van luxe unieke trappen van hout, metaal, glas en/of 
steen voor zowel de particuliere als de zakelijke markt.

Hofleverancier celebrities
EeStairs, dat produceert in Nederland, Engeland en Amerika, mag zich onder meer 
hofleverancier noemen van Facebook, Google, KKR, Deloitte, diverse banken en Optiver 
en heeft hiernaast diverse filmsterren, Formule-1 coureurs, royals, dj’s en topsporters als 
klant en internationale vips als Rupert Murdoch, Jeff Koons, Sir James Dyson, Roger Guy, 
Patrick Head en Stella McCartney. 

Bovendien is het Barneveldse ambachtsbedrijf vaste partner van ’s werelds meest 
befaamde architectenbureaus zoals het Britse Zaha Hadid Architects en Allford Hall 
Monaghan Morris, Gensler, het Noorse Snøhetta en de excentrieke Amerikaanse architect 
Peter Marino, onder meer beroemd als de huisarchitect van de designhuizen Chanel, Dior 
en Louis Vuitton.

Trap van €4 miljoen
EeStairs heeft de weg naar boven behoorlijk gevonden: bedroeg de omzet van de 
onderneming in 2010 nog €5,2 miljoen, over 2021 komt deze uit op ruim €22 
miljoen. De gemiddelde orderwaarde bedraagt circa €75.000. In de Verenigde 
Staten besteden de klanten van het Barneveldse bedrijf gemiddeld €500.000 aan hun 

Barneveld, juli 2021 – De wereldmarktleider in de productie van trappen 
in het hogere segment ontvangt een miljoeneninjectie voor groei. 
Investeringsmaatschappij 5square uit Laren (belegd vermogen €125 
miljoen) neemt een 65 procent belang in het bedrijf EeStairs uit Barneveld 
dat al ruim twintig jaar de top van de wereldmarkt bedient.

Larense investeringsmaatschappij
neemt 65 procent belang in EeStairs
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Persbericht EeStairs • Barneveld

trap. De grootste orderwaarde in de 
geschiedenis van de onderneming 
bedroeg €4 miljoen, besteed door een 
klant uit de Verenigde Staten.

Cornelis van Vlastuin, CEO en mede-
oprichter van EeStairs, is blij dat 5square 
aan boord komt. De investering van 
5square gaat EeStairs gebruiken als 
(internationaal) groeikapitaal en om 
overnames te doen. De andere oprichter, 
Dick Cluistra, zal zijn belang overdragen 

aan zijn zoon Martijn die ook al geruime 
tijd in het bedrijf actief is. Met name 
Australië en Duitsland staan hoog op het 
verlanglijstje van EeStairs om verder te 
groeien. 
Architectonische superioriteit
Van Vlastuin: “Wij zijn vernieuwers en 
streven naar uitmuntendheid. Onze eigen 
ingenieurs en materiaalspecialisten 
werken nauw samen met ontwerpers om 
de belangrijkste structurele en esthetische 
details te verfijnen, met één doel: trappen 

produceren die architectonisch en 
kwalitatief superieur zijn. Van cruciaal 
belang is dat EeStairs het hele productie- 
en installatieproces van de trappen 
controleert, zodat onze trappen voldoen 
aan de hoogste internationale kwaliteits- 
en veiligheidsnormen. Daarnaast is de 
samenstelling van de groep mensen uniek 
in de markt. Van uiterst creatief tot uiterst 
hands on. Leidend van ontwerp tot de uit-
eindelijke realisatie, waar ook ter wereld.” 

“Van anonieme trappenfabrikant naar 
wereldspeler. Een waanzinnig gaaf bedrijf”, 
zo omschrijft  Mark Gitsels, medeoprichter 
van 5square de Barneveldse onderneming. 
“Het bedrijf heeft nog een enorme 
potentie.” Zo heeft EeStairs inmiddels ook 
producten ontwikkeld voor de 
eindgebruiker , waarbij kopers digitaal hun 
eigen designtrap kunnen samenstellen en 
bestellen. 

Over EeStairs
EeStairs, gevestigd in Barneveld, is een 
internationale leider in productie van 
trappen van topkwaliteit en topprestaties. 
Tot de klanten behoren internationaal 
bekende (binnenhuis)architecten, 
projectontwikkelaars, aannemers en 
particuliere klanten. Het hoofdkantoor-
complex van EeStairs heeft de eerste 
industriële BREEAM Outstanding 
vijfsterrenclassificatie in Nederland 
gekregen, met een lager energieverbruik 
van jaar tot jaar, specifieke bijdragen aan 
het leven van dieren, planten en insecten, 
en het gebruik van gerecyclede materialen 
waar mogelijk. 

Over 5square
5square is een onafhankelijke 
investeringsmaatschappij, die sinds 2004 
een groot aantal Nederlandse bedrijven 
heeft geholpen met groeikapitaal én 
kennis. Sinds 2011 bedraagt het belegd 
vermogen van 5square circa €125 miljoen, 
waarmee een portfolio is opgebouwd van 
succesvolle en snelgroeiende bedrijven. 
Voorbeelden zijn de IJsvogel groep (bekend 
van Pets Place en Boerenbond), Snappet 
(adaptief leren voor het basisonderwijs, 
verkocht in 2019), Avion (next 
generation simulators) en Intersteel 
(hang- en sluitwerk, verkocht in 2020). De 
band die 5square al jarenlang onderhoudt 
met haar investeerders is intensief en veel 
kennis en ervaring wordt gedeeld met de 
bedrijven waarin 5square heeft 
geïnvesteerd.

EeStairs | De Landweer 8 | 3771 LN Barneveld | www.eestairs.nl
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De Zorggroep • Venlo

Tachtig aanstaande  
verhuizingen naar  

Magnoliahof 
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Tekst: Alet Roesink
Foto’s: Willems Bouwbedrijf IB

Magnoliahof bestaat uit twee 
losse gebouwdelen van elk 
vier woningen die onderling 
geschakeld zijn.
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De bouw zit er op, de laatste hand wordt gelegd aan het schilderwerk en de inrichting. Magnoliahof is klaar en 
vanaf september 2021 openen tachtig nieuwe voordeuren voor de bewoners. De slogan ‘Bouwen met respect voor 
mens en milieu’ doet ook hier weer eer aan alle effort en vernuft onder leiding van Willems Bouwbedrijf uit Venlo. 

Het Venlose Auxiliatrixpark is een nieuwe 
zorglocatie rijker: Magnoliahof. De 
bewoners van De Beerendonck, onderdeel 
van dezelfde Zorggroep in Venlo, kijken 
sinds het door hen gegeven startsein van 
10 september 2020 reikhalzend uit naar 
het moment dat zij de deuren mogen 
openen. Magnoliahof bestaat uit twee 
losse gebouwdelen van elk vier woningen 
die onderling geschakeld zijn. In elke 
woning komen tien zorgstudio’s bestaande 
uit een royale zit-/slaapkamer, een 
keukenblok en badkamer.  

In bouwteam
Jan Vullings vertelt dat Willems 
Bouwbedrijf als hoofdaannemer leading 
is in de uitvoering, inclusief technische 
installaties en elektra. In het bouwteam 

De Zorggroep • Venlo

nemen, naast De Zorggroep zelf, ook Van 
Tilburg Energie Design, Wauben Architects 
en Energa deel. “Op basis van het ontwerp 
van Wauben architects hebben wij in BIM 
de constructie uitgewerkt. Begin juni 2020 
zijn de plannen definitief doorgerekend. 
Het betreft éénlaagse gebouwen, waarbij 
gezien de doelgroep tevens aandacht was 
voor bereikbaarheid en gelijkvloersheid. 
Ook de W-installaties werden reeds in 
het ontwerp meegenomen. In de 
zorgwoningen is klimaat erg belangrijk. 
Voor een goede energiehuishouding en 
energieverbruik hebben wij gekozen 
voor centrale luchtbehandelingskasten, 
die de zorgstudio’s voeden. Momenteel 
worden de keukens nog ingericht en de 
kasten geplaatst, de vloerbedekking 
gelegd en het schilderwerk afgerond. Half 
september kunnen de eerste bewoners 
er in.” 

Gezien de doelgroep is gekozen 
voor éénlaagse gebouwen.

In elke woning komen tien 
zorgstudio’s.
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BLM Wegenbouw

Waage Naak 4

6019 AA Wessem

blmwegenbouw.nl

0475 567 777

van Aannemer naar #Aanbieder

Bouwen zonder zorg 
door samenwerking

Nieuwbouw op de plaats van bestaande bebouwing 

vraagt om expertise, ervaring en flexibiliteit. BLM 

Wegenbouw uit Wessem bezit en deelt dit graag. 

Roger Feller: “Samen met het consortium, bestaande 

uit Willems Bouwbedrijf BV, Van Tilburg Energie 

Design en Energa, hebben wij de boven- en 

ondergrondse infrastructuur voor Magnoliahof in 

Venlo mogen realiseren.”

“De kracht van het denken en werken volgens het 

bouwteam-model zit hem in het gezamenlijk 

omarmen van de projectdoelstellingen van de 

opdrachtgever gecombineerd met ruimte voor en 

het vertrouwen op de expertise van elk van de 

partners”, vervolgt Feller. “Hierbij was en is een 

belangrijke rol weggelegd voor onze projectleider, 

Roel Kaldenhoven. Zijn houding en gedrag gaven 

vertrouwen en nodigden uit om in diezelfde 

openheid en eerlijkheid zorgen en kansen te delen 

en te verzilveren.”

De meerwaarde
Roel Kaldenhoven: “In dit project hebben wij in het 

bouwteam de detaillering tot uitvoeringsgereed 

ontwerp, de uitvoeringsvoorbereiding tot en met de 

realisatie van boven- en ondergrondse 

infrastructuur verzorgd, waaronder ook het 

warmtenetwerk en het glasvezelnetwerk. Door het 

kennen, begrijpen en waarderen van alle eisen, 

wensen en verwachtingen focust eenieder dus 

vooral ook op verbeterkansen, waardoor een project 

goedkoper, beter en sneller gerealiseerd wordt dan 

een regulier aanbesteed en georganiseerd 

bouwproject.”

Nieuw zorgconcept
Willems Bouwbedrijf, opgericht in 1898, is specialist in 
utiliteitsbouw met een eigen engineeringafdeling, eigen 
constructeur en 3D ontwerpers. Het vierde generatie bouwbedrijf 
telt circa zestig medewerkers en heeft als werkgebied Zuid-Oost 
Nederland en Noord Rijn Westfalen. Voor de utiliteitsmarkt, de 
zorg, sportwereld en overheid realiseert zij bedrijfshallen, 
sporthallen, kantoren, winkels en distributiecentra. Speciaal voor 
de zorgsector ontwikkelde Willems Bouwbedrijf samen met 2.0 
Architecten uit Venlo onlangs een nieuw zorgconcept genaamd 
Domi Curae. Vullings: “Door een belevingsgericht ontwerp en het 
gebruik van slimme bouwtechnieken kunnen we zorggebouwen 
beter, goedkoper én sneller realiseren, met maximale exploitatie-
kansen en maximale aandacht voor de zorg en het welzijn van de 
bewoner en diens gevoel van eigenwaarde. Zonder enige 
concessie te doen staat Domi Curae garant voor een kant-en-klaar 
bouwconcept op maat.”
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De Zorggroep • Venlo

Spuiten, lakken en 
schilderen met precisie

Creemers BV uit Vierlingsbeek, specialist in 

vastgoedonderhoud, beglazing en schilderwerk, 

verzorgde de afwerking van 8.000 m² wanden en 

1.320 m¹ binnendeurkozijnen van zorglocatie 

Magnoliahof in Venlo.

Steef Cuppen, service coördinator van Creemers BV: 

“Met Creemers hebben wij de door Willems 

Bouwbedrijf geplaatste en gestucte wanden beplakt 

met vliesbehang en met latex gespoten. Daarnaast 

hebben we diverse houten onderdelen gespoten, 

zoals kozijnen en aftimmerlatten. De wanden van de 

slaapkamers, gangen en algemene ruimten hebben 

we met Caparol Capatex Mat S1 gespoten. De 

houten onderdelen, zoals de binnendeurkozijnen, 

zijn met Permacryl PU Satin Spray gespoten.”

Fijne samenwerking
De plafonds in de zorgappartementen werden 

voorzien van een geluidsabsorberende afwerking. 

“Door de zorgvuldige voorbereiding van Willems in 

samenwerking met ons en door de planning goed 

vast te houden, konden wij de wanden afwerken 

voordat de plafonds de akoestische afwerklaag 

kregen. Deze volgorde van werken en goede 

communicatie daaromtrent leverde veel efficiency 

op.”

Ook andere werkzaamheden
“Duurzame inzetbaarheid en ergonomisch 

vriendelijke werkomstandigheden voor onze 

medewerkers dragen wij hoog in het vaandel.  Wij 

zijn voornamelijk bekend in de particuliere sector, 

de zorg en bij woningbouwverenigingen. Tevens 

verzorgen wij steeds vaker brandwerende 

voorzieningen, zoals het plaatsen van 

brandvertragend glas en 

gevelreinigingswerkzaamheden.”

Bij Koninklijke Beschikking
Hofleverancier

Vastgoedonderhoud Beglazing Schilderwerk

www.creemersbv.nl Vierlingsbeek 0478 - 63 20 44
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Ontwikkelaar
De Witte Staan (De Zorggroep), 
Venlo

Architect
Wauben Architects, Geleen

Hoofdaannemer
Willems Bouwbedrijf BV, Venlo

E-installateur
Energa-Elektra BV, Venlo

S-en W-installateur
Van Tilburg Energie Design BV, Horst

Grond-en waterbouw
BLM Wegenbouw, Wessem

Schilderwerken
Schildersbedrijf Creemers BV, 
Vierlingsbeek

Bouwprogramma
Bouwen woonzorgcomplex 
‘Magnoliahof’ met 80 zorgstudio’s 
verdeeld over 2 gebouwen aan de 
Auxiliatrixweg.

Bouwperiode
September 2019 – maart 2021

Bruto vloeroppervlakte
3.350 m2

Gezien de doelgroep is er in het ontwerp veel

aandacht voor bereikbaarheid en gelijkvloersheid

Iedere woning omvat een royale zit-/
slaapkamer, een keukenblok en een badkamer.
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Coenen • Boxmeer

Bijzonder ontwerp
voor een koelvriescel 
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Tekst: Daphne Doemges
Foto’s: Martens BouwIB

Bijzonder in het ontwerp 
zijn de vier verticale 
kozijnen van twaalf meter 
hoog en drie meter breed.
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De bouw van een koelvriescel bij Coenen was voor Martens Bouw uit 
het Brabantse Beugen een project van formaat, op alle fronten. Directeur 
eigenaar Peter Martens: “Het gebouw is gesitueerd in de oksel van de afrit 
Haps aan de A73. Deze locatie heeft de welstandsaanduiding ‘Landmark’. 
Wij zijn er dan ook erg trots op dat de welstandscommissie ons ontwerp 
zeer positief beoordeelde.”

Het team van Martens Bouw zette voor dit 
project diverse petten op: “We zijn 
verantwoordelijk voor het ontwerp, de 
engineering én de uitvoering als hoofd-
aannemer. Deze verschillende rollen 
nemen we in de utiliteits- en woningbouw 
regelmatig op ons.” 

Silobouwmethode
Ondanks behoorlijk onstuimig en koud 
weer en alle coronabeperkingen, is de 
bouw exact volgens schema verlopen. 
“Het gaat om een koelvriescel die voor 
een zevende bestaat uit een koelcel: zes 
zevende zijn vriescellen. Het betreft 27.000 
palletplaatsen, gebouwd met de silobouw-
methode. Dit houdt in dat de vijfendertig 
meter hoge stellingen ook als dragers 
fungeren voor het dak en de gevel. Daar 
tussenin lopen volautomatische kranen die 
de pallets pakken en wegzetten. En aan 
de oostzijde van het pand bevindt zich het 
kantoor van Coenen.” De expeditielaag 
bevindt zich op 1.25 meter. Hierdoor 
hoefden de bouwers geen laadputten te 
realiseren. “Op zes meter daarboven volgt 
de verdieping, waar de orderpicking 

‘De koel-en vriescel in het gebouw dienen thermisch

gescheiden te zijn, dat is technisch een uitdaging’

Coenen • Boxmeer

plaatsvindt. En weer zes meter daarboven 
zijn de kantoren gevestigd.” Tot slot is 
er aan de zuidzijde van het gebouw een 
truckwash-hal en assemblageafhandeling 
gesitueerd, waar zich tevens de techniek 
voor de koel- en vriescellen bevindt.

Funderingstechniek
Diverse aspecten van de bouw zijn volgens 
Martens bijzonder te noemen. Allereerst 
bijvoorbeeld de funderingstechniek. “We 
hebben een methode toegepast waarbij de 
grond drie meter diep is ontgraven, 

verdicht en vermengd met bindmiddel 
is teruggebracht. De draagkracht van de 
grond is hierdoor sterk verbeterd.” Een 
andere uitdaging vormde het feit dat de 
koel- en vriescel beide in het gebouw 
aanwezig zijn, maar thermisch gescheiden 
dienen te zijn. “Dat is niet alleen technisch, 
maar ook op het gebied van de planning 
even puzzelen.”

Dri-design gevelbekleding
De opbouw van het gebouw bestaat uit 
sandwichpanelen, waarvan de voorbouw 
is bekleed met dri-design gevelbekleding. 
“Het zijn aluminium cassettes in diverse 
diktes wat zorgt voor een speels beeld van 
de gevel. Op vier plaatsen wordt het beeld 
doorbroken door een verticaal kozijn van 
twaalf meter hoog en drie meter breed. 
Deze houten constructie is bekleed met 
polyester: een echte eyecatcher. We 
werken vooraf altijd een project uit in BIM 
en kunnen ook behoorlijk goed 
visualiseren hoe een ontwerp eruit komt te 
zien. Maar als je het dan echt ziet 
verrijzen, is het prachtig dat het ontwerp in 
de praktijk werkt!”

‘Het zijn aluminium 
cassettes in diverse 

diktes wat zorgt voor 
een speels beeld van 

de gevel. Op vier 
plaatsen wordt het 
beeld doorbroken 
door een verticaal 

kozijn’
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De vijfendertig meter hoge stellingen fungeren ook als dragers voor het dak en de gevel.
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Constructieve 
veiligheid borgen 

De constructieve veiligheid is prioriteit nummer één 

van Ingenieursbureau Verhoeven en Leenders. Voor 

het project van Coenen te Haps betekende dit voor de 

constructeur onder meer dat de expeditie en kantoren 

werden ontworpen, berekend en getekend in een 3D-

model. 

Het team van Ingenieursbureau Verhoeven en 

Leenders opereerde bij dit project als de 

hoofdconstructeur. “De opdracht is in een bouwteam 

verzorgd”, zegt ontwerper/projectleider Vincent de 

Jonge. “De expeditie en kantoren bestaan uit een 

staalconstructie met kanaalplaten voor de vloer en 

het dak: deze constructie hebben wij ontworpen, 

berekend en getekend.

Daarnaast controleerden we of de Belgische 

leverancier van de draagconstructies van de vries- en 

koelhal de juiste uitgangspunten had gehanteerd. Ook 

bij de realisatie van de bedrijfsvloeren hebben wij 

de voorbereidende werkzaamheden in samenspraak 

met de leverancier van de bedrijfsvloeren begeleid en 

gecontroleerd.” 

De hele constructie werd door het team in 3D 

uitgetekend. “Bouwbedrijf Martens was de grote 

drijvende kracht om een 3D-model te bouwen. Op die 

manier bereik je een hoge efficiency bij alle partijen 

en worden faalkosten en vertragingen op de bouw 

voorkomen.”

Coenen • Boxmeer

Vraag naar uw mogelijkheden bij RvB Groep.

Op uw locatie met de aanwezige grond gemaakte

fundatie. Door RvB bepaald, berekend, ontworpen

en gerealiseerd. Onze creativiteit is onze kracht.

Kijk op rvbgroep.nl of neem contact op met onze

adviseur.

       088 - 78 68 500

       info@rvbgroep.nl

Geheid goed
grondverbetering beter!
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Gedegen onderzoek fundatie

De RvB Groep was bij het project van Coenen in Boxmeer verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie 

van de fundatie en het civieltechnische plan. Acquisiteur Roelof de Vries licht de specialistische 

werkzaamheden toe.

Grondverbetering
Bouwbedrijf Martens berekende ondertussen samen met de hoofdconstructeur de lasten op de fundering en 

de vloer van de hal. “Onze eigen huisconstructeur legt de waarden naast onze eigen gegevens om te bepalen 

waar wij aan moeten voldoen bij de grondverbetering. Dat resulteerde bij dit project in een fundatieopbouw 

van de bestaande grond die verbeterd is, in combinatie met een cementgebonden fundatie onder de beton-

vloer. Dat alles bij elkaar is zó stevig dat er verder geen palen nodig zijn voor de bouw van dit enorme pand.”

Naast deze werkzaamheden verzorgde de RvB Groep de ontwikkeling van het civieltechnisch plan en de 

uitvoering van het terrein- en rioolontwerp. 

“Bouwbedrijf Martens vroeg ons of het bij 

dit project mogelijk zou zijn om zonder 

palen te kunnen bouwen. Om die vraag 

goed te kunnen beantwoorden, voeren 

wij altijd gedegen onderzoek uit”, begint 

De Vries. “Om te bekijken of de grond zich 

leent om te stabiliseren, doet onze 

laborant tot een behoorlijke diepte

 boringen in de bouwgrond. In ons lab 

onderzoeken we vervolgens of het 

mogelijk is de grond dusdanig te 

verbeteren dat deze zo sterk wordt dat er 

geen enkele paal de grond in hoeft.”
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De expeditielaag bevindt zich op 1.25 meter, hierdoor hoefden de bouwers geen laadputten te realiseren.
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Unieke 
verwerkingsmethode 

dakbekleding 
Het hoogwaardige daksysteem zorgt voor een lange 

levensduur en hoge isolatiewaarde van het pand van 

Coenen Boxmeer. Hendrikx Daksystemen uit Someren 

verzorgde het complete daksysteem, bestaande uit 

dakbeplating, isolatie, dakbedekking en 

dakveiligheidsvoorzieningen.   

“Bij Coenen Boxmeer hebben we te maken met een 

fors en hoog pand, waar gelijktijdig vele 

bouwwerkzaamheden plaatsvinden, waardoor de 

werkzaamheden organisatorisch ook veelomvattend 

zijn”, vertelt directeur Antoon Sonnemans. “Daar zijn 

we echter op ingericht dankzij de professionele 

voorbereiding en de inzet van ons team van 

vakmensen.” 

Specialist
De gekozen producten zijn bij dit project zeer hoog-

waardig, aldus Sonnemans. “De dakbedekking van het 

merk Sarnafil, waarvan Hendrikx Daksystemen dealer 

is, vraagt om een specialistische verwerkingsmethode, 

waarin onze mensen opgeleid en ervaren zijn. Met dit 

product en dit daksysteem is gekozen voor een duur-

zame oplossing, want er is nu een hoge isolatiewaarde 

ontstaan. Het gaat zeker veertig tot vijftig jaar mee!”

Zaanstraat 2 - 5712 SN Someren
Tel. +31(0) 495 663 422

info@hd-daksystemen.nl
www.hd-daksystemen.nl
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Telescopisch levellers voor veilige en snelle 
belading 

Stertil Dock Products is de specialist in ontwikkelen, produceren, installatie, inbedrijfstelling en het onderhoud 

van het dockequipment 

“Voor Coenen verzorgden we de docksysteem-oplossingen en de bedrijfsdeuren. Daarvoor hadden we al in een 

vroeg stadium intensief contact met zowel Martens Bouw als met de firma Coenen zelf. Het hele project is in BIM 

getekend. Mede hierdoor verliep het project voor ons op rolletjes”, aldus Herman Cohen, verantwoordelijk voor 

de sales bij Stertil Dock Products Nederland. 

Temperatuurstabiliteit 
Stertil werkt vaak in de koel- en vrieslogistiek. Voor dit project werd gekozen voor extra dikke, 80 mm geïsoleer-

de bedrijfsdeuren. “Waar nodig installeerden we isolatoren achter de deurrails om een koudebrug te voorkomen.”

Coenen • Boxmeer

Dicht aandocken  
Bij de laadperrons is geadviseerd voor telescopische 

levellers. “Omdat je hierdoor bewust bezig bent met 

het laadproces, is dit één van de veiligste manieren 

van beladen. We installeerden bij zeven deuren het 

zo geheten Stertil® ‘Stepped Frame’, waarbij de 

trailer kan aandocken met dichte deuren. Dankzij 
beweegbare bumpers en een geautomatiseerde check hiervan kunnen trailerdeuren veilig over de 

perronbumpers heen. Zo wordt zoveel mogelijk voorkomen dat ongewenste objecten, vuil of ongedierte van 

buiten tijdens het beladen naar binnen komt én dat het temperatuur binnen de trailer fluctueert. De andere vier 

laadperrons zijn voorzien van Stertil standaard telescopische levellers: ook een prima en veilige oplossing.”
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Aan de oostzijde van het pand bevindt zich het kantoor van Coenen.
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Typische uitdagingen in een productiebe-
drijf zijn de complexiteit van de product-
mix, kleine orders en een veelvoud van 
verschillende bewerkingsstappen per 
onderdeel. Het transport van dergelijke 
producten vereist een flexibele logistieke 
oplossing. 

De geautomatiseerde transportsyste-
men van Dematic bieden u maximale 
vrijheid in uw productie en kunnen zich 
gemakkelijk aanpassen aan verande-
rende processen en lay out.

Geautomatiseerde Materialflow  
met Dematic – just-in-time.

 Dematic.com
 +31 73 6460460 

Er is een duurzame koel-/vriesinstallatie met warmteterugwinning geïnstalleerd voor de kantoren.
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Magazijnautomatisering: meer troughput, 
minder mensen  

Voor het nieuwe volautomatische magazijn van transportbedrijf Coenen te Boxmeer leverde Dematic het 

volledige automatische proces oftewel het kranenmagazijn. Dematic is wereldleider op het gebied van 

magazijnautomatisering en heeft ook meerdere referenties in de diepvriesbranche. 

Dematic leverde voor het project zeven palletkranen. “Hiervan is er één bestemd voor de koelinstallatie van 2 

graden Celsius. De andere zes staan in de vriesomgeving van min 25. In totaal gaat het om de opslag van 27.000 

palletlocaties. Dat zijn voor ons gangbare aantallen. Daarnaast is er een mogelijkheid naar uitbreiding in de toe-

komst, waardoor we uiteindelijk nog drie kraangangen erbij kunnen zetten”, aldus salesmanager Marcel Spruijt.

Vervolgstap
Dankzij een zorgvuldige voorbereiding met alle 

partijen kon het team van Dematic gericht te werk 

gaan. “De klant heeft veel inbreng gehad in hoe het 

systeem er uiteindelijk uitziet. De bedoeling is ook dat 

in de toekomst orderpicking op de bovenverdieping 

gaat plaatsvinden die dan ook geautomatiseerd wordt. 

Dat is een mogelijke vervolgstap op het systeem dat we 

nu hebben geïnstalleerd. Het is een heel compacte 

opslag die volledig is geautomatiseerd, waardoor je 

meer throughput krijgt met minder mensen.”

Vriesbestendig
De bijzondere vorm van het gebouw, met de schuine 

achterzijde, is niet regulier en dat heeft impact op het 

ontwerp van het magazijn, stelt Spruijt. “Die schuine 

zijde heeft invloed op de structuur van de 

palletracking; daar moesten wij rekening mee 

houden.” Ook de kou was van invloed op het proces 

voor het Dematic-team. “Je moet bij de keuze van de 

materialen rekening met de vrieskou houden: alle 

materialen, smeermiddelen en de besturing moeten 

vriesbestendig zijn. We testen het hele systeem eerst 

boven nul graden, voordat we doorgaan naar min 25. 

Daarnaast worden er sluizen naar de expeditie ge-

plaatst om de kou binnen de juiste ruimte te houden.” 
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Duurzame oplossing 
verwarmen en koelen 

kantoorpanden  

Gebr. Janssen uit Beugen, kortweg Janssen Beugen, 

dacht in een vroeg stadium met het bouwteam mee 

bij het Coenen-project. Het resultaat is een tot in de 

puntjes uitgedacht én uitgevoerd plan voor de 

complete binneninstallatie.    

“Op uitnodiging van Theo Coenen en aannemer 

Martens zijn we in een vroeg stadium aangesloten 

om een installatie te ontwerpen en engineeren voor 

het kantoordeel en de aangrenzende ruimtes”, aldus 

algemeen directeur Robert van den Heuvel. “De 

wensen van de opdrachtgever kregen in een plan van 

grof naar fijn invulling. Naast het begroten en 

ontwerpen van de functionele installatie, verzorgden 

we ook de daadwerkelijke uitvoering.”

Van sanitair tot regeltechniek
Het team verzorgde uiteindelijk de aanleg van het 

binnenriool, sanitair, verwarming, koeling, ventilatie en 

regeltechniek. “Oftewel de complete binneninstallatie 

exclusief de elektra. Qua tijd lag er druk op de 

uitvoering, maar technisch gezien liepen we tegen 

geen problemen aan door de zorgvuldige 

voorbereiding.”

Warmte hergebruikt
Bijzonder aan de installatie is de verwarming en

 koeling van de kantoorpanden, die wordt gegenereerd 

uit restwarmte en -koeling van de geconditioneerde 

hal. “Een duurzame oplossing!” Ook de installatie van 

de hemelafvoeren in de hal was uitdagend dankzij de 

enorme hoogte van vijfendertig meter. “Dit hebben we 

met behulp van een hoogwerker weten realiseren.”

Het gaat om een koelvriescel die voor een zevende bestaat uit een koelcel en voor zes zevende uit vriescellen.
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Vimmerik 2D | 5253 CB Nieuwkuijk | (073) 737 04 24

De specialist op het gebied van 
koudetechniek 

Koudetechniek op grote hoogte 
Top Cold Control BV is gespecialiseerd in industriële koudetechniek. Voor het project bij CB Green Warehouse - waar 

op grote hoogte moest worden gewerkt - leverde een gedreven team een duurzame koel-/vriesinstallatie met 

warmteterugwinning voor de kantoren en warmwatervoorzieningen.

“We hebben een NH3/CO2 pompsysteem geïnstalleerd. Dit zijn natuurlijke koudemiddelen die perfect in een 

duurzaam én energiezuinig concept passen”, vertelt eigenaar Twan van Bijnen. “Het Rijk subsidieert dergelijke 

duurzame installaties, mits deze zijn ontworpen volgens de EIA (Energie-investeringsaftrek), in dit geval de EIA2020.”

De uitdaging
Vooral de hoogte van het pand - maar liefst vijfendertig meter - zorgde voor een uitdaging. “Goede communicatie en 

de juiste bouwpartners zijn dan heel belangrijk. Met name het hijswerk en montagewerkzaamheden op grote hoogte 

vergen de nodige afstemming met andere partijen op de bouw. Toen we bijvoorbeeld de vloerverwarming gingen 

leggen, stond er nog helemaal niets. En op het moment dat we de verdampers plaatsten, moest de constructie al 

helemaal staan en hebben we deze in de constructie gemonteerd. De samenwerking met de andere bouwpartners 

verliep perfect.”

Top Cold Control: installatie, reparatie en onderhoud van koeltechnische installaties en 24/7 inzetbaar bij storingen. 

Het gaat om een koelvriescel die voor een zevende bestaat uit een koelcel en voor zes zevende uit vriescellen.
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Het nieuwe magazijn is volledig geautomatiseerd.
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Opdrachtgever
CB-Green Warehouse, Haps

Hoofdconstructeur
Ingenieursbureau Verhoeven en Leenders, 
Volkel

Design
Martens Bouw, Beugen

Hoofdaannemer
Martens Bouw, Beugen

Infra & grond
RvB Groep, Harderwijk

Koudetechniek
Top Cold Control BV, Nieuwkuijk

Docklevellers & bedrijfsdeuren
Stertil BV, Kootstertille

Dakbedekking
HD Daksystemen, Someren

Isolatiebouw
K.I.M. Nederland BV, Apeldoorn

Stacker cranes & conveyors
Dematic NV, Zwijndrecht

WTB-installatie
Gebr. Janssen Installatie BV, Beugen

Vriesceldeuren
Salco bedrijfsdeuren BV, Zwaagdijk-Oost

‘We zijn verantwoordelijk 
voor het ontwerp, de 

engineering én de 
uitvoering als 

hoofdaannemer. Deze 
verschillende rollen 

nemen we regelmatig op 
ons’
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TOTAALAANBIEDER IN 

TURN-KEY BEDRIJFSHUISVESTING

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

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

      Vanaf eerste schets tot en met sleutelklare 

oplevering

     Financieringsadvies

     Locatiekeuze

      Eigen ontwerpers, constructeurs, tekenaars, 

grondwerk- en montageploegen

ONDERDEEL VAN JANSSEN DE JONG GROEP



Je wordt duurzamer als je weet wat je doet en wat je impact is. 
Wij geven onze klanten inzicht door bouwkwaliteit te meten,

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

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

Wij vertalen uw 
ambitie naar een 

duurzaam gebouw.

www.duvast.nl



  Maximale veiligheid.

  Flexibele veelzijdigheid; brede range voertuigtypes, wielgroottes en assen.

  Ruimtebesparend ontwerp voor meer rangeerruimte en manoeuvreerbaarheid.

  Extreem duurzame, compleet gegalvaniseerde stevige constructie en 

geïntegreerde wielgeleider.

  Betrouwbaar Stertil® hydraulisch systeem.

  Audio & visuele veiligheidsopties.

  TÜV Rheinland geaccrediteerd volgens de machinerichtlijn 2006/42/EC.

VEILIGHEID NAAR EEN HOGER NIVEAU

NEEM VANDAAG NOG CONTACT MET ONS OP!

Tel. +31 (0)512 334444  www.stertilcombilokg2.com/nl   /Stertil-b-v-   Stertil Dock Products   @Stertil   Stertildock

Bekijk de
COMBILOK® G2 
video:

UNIVERSEEL AUTOMATISCH VRACHTWAGEN BLOKKEERSYSTEEM




