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  JVOR Dienstverlening  Tuindersweg 34 • 2991 LR� Barendrecht • Tel. 06-50612970 • info@jvor.nl 

• Glasbewassing
• Machinaal vloeronderhoud
•  Facilitaire dienstverlening
• Specialistische bedrijfsreiniging
• Beheer- en huismeestertaken

Sinds 1999 kunt u als klant bij JVOR Dienstverlening rekenen op vakkundige glasbewassing  

en schoonmaak. Geruime tijd werken wij samen met Visto Cleaning uit Barendrecht, al 25 jaar 

dé specialist in cleaning van bedrijfsruimtes. Deze samenwerking bevalt zo goed dat we hebben 

besloten om onze krachten verder te bundelen en elkaar te versterken. Vanaf 1 oktober vormen 

JVOR en Visto Cleaning samen een supersterke combinatie op schoonmaakgebied. Naast de 

vertrouwde dienstverlening van JVOR kunnen we onze klanten nu ook vele andere schoon- 

maakdiensten aanbieden, welke we samen met Visto Cleaning gaan verzorgen.
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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.
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Beste lezers van Industriebouw,

De coronacrisis lijkt voorlopig bezworen. Ja, veel bedrijven 
hebben nog wel last van vertragingen bij de levering van 
materialen. Het is een uitdaging om daar in de planning 
zo flexibel mogelijk mee om te gaan. De ene keer lukt dat 
prima, een andere keer zorgt het ervoor dat projecten later 
worden opgeleverd dan voorzien. Desondanks blijft het druk 
in de bouw. En voorlopig zal die drukte, gezien de enorme 
woningnood, nog wel even aanhouden.

In ons vorige magazine meldden we al dat steeds meer 
bouwondernemingen tegenwoordig hun projecten 
aanmelden bij Bewuste Bouwers, waarmee ze zich 
committeren aan een bepaalde gedragscode. Onlangs werd 
bekend gemaakt dat Beelen.nl zich als eerste recycler heeft 
aangesloten bij Bewuste Bouwers. Een positieve 
ontwikkeling die hopelijk andere recyclebedrijven inspireert 
om hetzelfde te doen. Zoals Anneke Witte, directeur Bewuste 
Bouwers zegt: “De kennis op het gebied van afvalverwerking 
- ook ten aanzien van BREEAM-projecten - is een ongelooflijk
rijke aanvulling voor onze bedrijfsdeelnemers.” Daar sluiten
wij ons graag bij aan. Je leest er meer over verderop in dit
magazine.

Ook de projecten die in deze editie de revue passeren, zijn de 
moeite van het lezen waard. Zoals het enorme 
distributiecentrum (van maar liefst 16.000 m²) dat Heerkens 
van Bavel Bouw heeft gerealiseerd in Tilburg. Als onderdeel 
van de internationale holding Fixami gaat 
Gereedschapscentrum.nl hier de groei op de Nederlandse 
en Europese markt voortzetten. Eveneens noemenswaardig 
is The Market Hotel by Westcord Hotels. Het markante hotel 
in het bruisende centrum van Groningen is in opdracht van 
VolkerWessels Vastgoed gebouwd door Rottinghuis 
Aannemingsbedrijf. Zeer actueel is het nieuwe 
dierenopvangcentrum dat onder aanvoering van 
bouwcombinatie Bouwbedrijf Van Rijswijck en Houta Bouw 
verrijst in Eindhoven. Daarmee kan worden voldaan aan de 
toegenomen behoefte aan opvang van zwerfhonden en -
katten en andere kleine huis- en hobbydieren.

Veel leesplezier toegewenst!

Cock Penning
Industriebouw30
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Alet Roesink
Daphe Doemges
Paul de Jager
Jan Smit
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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. 
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Distributiecentrum Vos Logistics • Oss

Verdubbeld distributiecentrum 
van Vos in Oss  

Van BREEAM Excellent naar BREEAM Outstanding 

Industriebouw • oktober 2021 • 4



Tekst: Heidi Peters
Foto’s: Work4MediaIB

Het distributiecentrum 
zelf is 23.500 m² groot, 
exclusief de kantoren.
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De kantoren bevinden zich aan beide uiteinden van het gebouw.

Distributiecentrum Vos Logistics • Oss

Naast het bestaande distributiecentrum van Vos Logistics in Oss lag nog een aardig stuk bouwgrond. 
En dat is maar goed ook, want de transporteur kwam ruimte tekort. In elf maanden tijd bouwt 
hoofdaannemer Burgland Bouw een nieuw distributiecentrum naast het bestaande pand met twee 
kantoren, waarin ook plaats is voor het kantoorpersoneel.

Industriebouw • oktober 2021 • 6
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‘De opdracht was BREEAM Excellent maar met wat extra

invullingen hier en daar hebben we Outstanding bereikt’

“Het nieuwe distributiecentrum heeft, net 
als het bestaande distributiecentrum, 26 
loading docks”, vertelt projectleider Dennis 
Mentink van Burgland Bouw uit 
Dodewaard. De bedrijven zijn, althans 
optisch, aan elkaar gekoppeld door een 
centraal gelegen parkeerterrein. Het 
nieuwe pand voldoet aan BREEAM 
Outstanding. “De opdracht was BREEAM 
Excellent. Maar met wat extra invullingen 
hier en daar, die nog ingepast konden 
worden in het ontwerp, hebben we 
Outstanding bereikt.” Het omvat o.a. 
klimaatinstallaties met warmtepompen, 
energiezuinige LED-verlichting, 
zonnepanelen en laadpalen voor 
elektrische wagens. 

Brandwand 
Inclusief de kantoren aan beide uiteinden 
van het gebouw, beslaat het aantal bruto 
vierkante meters meer dan 26.000. Het 
distributiecentrum zelf is 23.500 m² groot. 
Aan de linkerzijde zit een kantoorruimte 
van 650 m² verdeeld over twee 
verdiepingen, bedoeld voor de 
medewerkers wiens werkzaamheden 
direct aan het distributiecentrum 
verbonden zijn. Op de rechterhoek is een 
kantoor van 1.650 m² verdeeld over drie 
verdiepingen gerealiseerd, waar overig 
kantoorpersoneel van Vos Logistics 
gevestigd is. Het distributiecentrum 
bestaat uit twee gedeelten, gescheiden 
door een brandwand. Dat maakt het 
relatief eenvoudig om het pand in twee 
delen op te leveren, zodat Vos Logistics 
medio september alvast met een deel van 
de extra gerealiseerde ruimte aan de slag 
kan.

Hemelwater van 21.000 m² dak
Het hemelwater moet op het terrein zelf 
verwerkt worden. “Omdat het dak 21.000 
m² groot is, moet je daar goed over 
nadenken. Wij hebben infiltratiekratten 
gebruikt, die het water opvangen. 
Vanwege de omvang was het niet 
voldoende deze alleen onder het 
parkeerterrein te plaatsen. De kratten 
liggen ook onder het gebouw. Wel zijn 

ze uitgerust met een overstort, zodat 
het water toch naar het riool kan, als de 
infiltratiekratten het niet aankunnen.” 
Onder het omvangrijke dak zijn de stalen 
kolommen zo gesitueerd dat deze binnen 
de stellingen  passen. De vrije kolommen 
zijn uiteraard voorzien van de benodigde 
aanrijbeveiliging. Vanzelfsprekend is het 
gebouw gasloos en in de distributieruimte 
wordt de temperatuur met 
luchtverwarming beheerd. “De korte 

bouwperiode maakte dat iedereen wel de 
urgentie zag en voelde. Daarom was er 
elke twee weken een bouwvergadering en 
niet maandelijks. Zo hielden we de lijntjes 
kort en konden we elke keer weer vlot 
door.”

Burgland Bouw BV had de opdracht 
inclusief het complete installatiewerk en 
de infra werkzaamheden op en rond het 
terrein.

Distributiecentrum Vos Logistics • Oss
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22.000 m2 
dakbeplating, 8.000m2 

wandbeplating

In opdracht van Burglandbouw ging ook Van de Haar 

Dak-Wand B.V. uit Wekerom aan de slag bij het nieuwe 

DC van Vos Logistics in Oss. Van de Haar leverde en 

monteerde de complete dak- en wandbeplating van 

het distributiecentrum, verzorgde de lichtstraten in 

het dak en monteerde de betonpanelen rondom het 

pand. 

Het nieuwe DC is op beide hoeken aan de voorzijde 

uitgerust met kantoren van twee en drie verdiepingen 

hoog. Voor de uitstraling van deze kantoorgebouwen 

monteerde Van de Haar composietkaders.

Strakke planning
Evert-Jan Jansen, projectleider van Van de Haar 

Dak-Wand: ‘Het was een bouwproject met een strakke 

planning. Dat hoeft geen probleem te zijn. Wij zorgen 

voor een goede voorbereiding en een dito planning 

met veel aandacht voor het tekenwerk. We denken 

goed na over de indeling en organisatie van de fases. 

Hierdoor zijn de knelpunten in een vroeg stadium 

bekend. Met een praktische en betrokken houding en 

een goede relatie met de aannemer komt het allemaal 

op tijd in orde. Wij werken al jaren samen met 

Burglandbouw en weten wat we aan elkaar hebben.’ 

Vast montageteam
Van de Haar Dak-Wand werkt per project met een vast 

montageteam dat zowel de dak- als wandbeplating 

monteert. ‘Zo heeft de uitvoerder één contactpersoon 

op de bouw voor al ons werk. Dat is voor alle partijen 

duidelijk en overzichtelijk.’ 

Distributiecentrum Vos Logistics • Oss

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

Industriebouw • oktober 2021 • 8
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De specialist in infra 
en grondverzet

DAK & WAND
BEPLATING

STAALBOUW

PREFAB BETON

CASCOBOUW

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

De bedrijven zijn, althans optisch, aan elkaar gekoppeld door 
een centraal gelegen parkeerterrein.

Distributiecentrum Vos Logistics • Oss
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Het nieuwe distributiecentrum heeft, net als het bestaande 
distributiecentrum, 26 loading docks.

Distributiecentrum Vos Logistics • Oss
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Esthetisch staal uit Veenendaal 

Al het staal in het nieuwe distributiecentrum van Vos Logistics in Oss dat te maken heeft met trappen, zowel 

in- als extern, balustrades, doorvalbeveiligingen en aanrijdbeveiligingen in het distributiecentrum zelf, 

inclusief borstweringen ter hoogte van het dakterras, is ontwikkeld, geproduceerd en gemonteerd door 

staalbedrijf Van Pommeren uit Veenendaal.

Projectleider Dieter Ploeg: “In dit project heeft men het esthetische staal bij Van Pommeren ondergebracht. 

Dat is niet zomaar: omdat de kennis, vakmanschap en ervaring van onze engineers in elk project optimaal 

worden ingezet. Dat brengt de kwaliteit en uitstraling op een hoog niveau. Om dit niveau te waarborgen, 

hebben we in ons bedrijf drie productieafdelingen: trap- en balustrade, constructie, en plaatwerk en 

framebouw. Op elke afdeling werken mensen met hun eigen specialiteiten om samen een topproduct te 

creëren.

‘Met trots mogen we dan ook terugkijken op dit 
project. En ook de communicatie met de uitvoering 

en werkvoorbereiding verdient een compliment.’

Wij geven in zo’n project ook veel advies. Want elke trap heeft functionele en veiligheidseisen en neemt ook 

esthetisch een belangrijke positie in het gebouw in. Aandachtspunten vanuit architect, opdrachtgever en 

aannemer moeten dan ook vakkundig verwerkt worden.

Vakmanschap
In de bouwindustrie zie je op allerlei vakgebieden meer en meer prefab, maar op dit niveau is ook 

vakmanschap op de bouwplaats blijvend nodig. In dit geval voor het aanbrengen van de blank gelakte eiken 

leuning, die over de metalen trappen doorlopend tot op de balustrade van de etages is aangebracht. Samen 

met de bijpassende eiken treden en rvs slijtstrippen vormt dit een mooi geheel.

Met trots mogen we dan ook terugkijken op dit project. En ook de communicatie met de uitvoering en 

werkvoorbereiding verdient een compliment.”

Distributiecentrum Vos Logistics • Oss
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Keramische talenten 

Een industriële uitstraling, maar wel chic. Dat was 

de opdracht die Buklo BV uit Woerden kreeg voor de 

aankleding van de sanitaire ruimten in het nieuwe 

distributiecentrum met bijbehorende 

kantoorgebouwen van Vos Logistics in Oss. “Je kijkt 

naar wat er is, wat kan en wat zo dicht mogelijk bij 

het idee van de architect aansluit”, vertelt directeur 

Johannes Budding.

Budding en partner Marnix Klomp hebben beiden al 

jaren ervaring in keramiek en richtten pakweg zes 

jaar geleden Buklo op. Budding: “Wij hebben niet 

alleen veel ervaring in keramiek, we gaan ook bij alle 

leveranciers de fabrieken in en kopen de materialen 

rechtstreeks in. We zitten dus dicht op het vuur en 

weten daardoor exact wat er te koop is.”

Advies voorzien
“Door deze kennis kunnen we architecten vaak van 

advies voorzien, zoals voor dit distributiecentrum 

E&V Architectuur en bouwtechniek B.V., die ons vaker 

om advies vraagt. We zijn blij dat we Vos Logistics 

ook weer goed hebben kunnen helpen.”

t o t a a l  p r o j e c t a f b o u w

jaleco
Turn-key afbouw

Systeemplafonds

Systeem/glaswanden

Metalstudsystemen

Brandwerende voorzieningen 
Akoestische oplossingen 
Betimmeringen

Veenweideweg 24, 2957 LD Nieuw-Lekkerland
telefoon 0184 - 683187 / e-mail: info@jaleco.nl

www.jaleco.nl 

Meer dan 30 jaar uw partner in de afbouw

Projectverlichting

www.buklo.nl  |  31 (0)348 - 762 106

Tegelshowroom Woerden
Duurzame wand- en vloertegels

Distributiecentrum Vos Logistics • Oss
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Opdrachtgever
Vos Logistics Solutions BV, Oss

Architect
E&V Architectuur en bouwtechniek BV, Oss

Adviseur/ bouwdirectie
Groenewout, Breda

Installatie adviseur
D-install advies, Teteringen

Hoofdaannemer
Burgland Bouw BV, Dodewaard

Constructeur
Lievense Adviseurs Ingenieurs, Breda

E- en W-installaties
Brandsen Installatietechniek BV, Barneveld

Sprinkler/ brandveiligheid
ABBS Nederland BV, Aarle-Rixtel

Staalbouw
Bincx BV, Kootwijkerbroek

Stalen trappen en balustrades
Van Pommeren, Veenendaal

Infra werkzaamheden
VMV Projecten BV, Renswoude

Wand- en vloerafwerking
Bulko BV, Woerden

Metalstudwanden
Jaleco Totaal Projectenafbouw BV, 
Nieuw-Lekkerland

Systeembekleding
Van de Haar Dak-en Wand BV, Wekerom

Bouwprogramma
Districibutiecentrum

Bouwperiode
Medio November 2020 – september 2021

Bruto vloeroppervlakte
26.000 m2

Bouwkosten
€ 12,6 miljoen

In de hal zijn stellingen geplaatst.

Distributiecentrum Vos Logistics • Oss
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Brabantia • Valkenswaard

Het wordt een 
aansprekend gebouw 
dat straks door 
iedereen uit de regio op 
afstand herkend wordt.

Industriebouw • oktober 2021 • 14



Tekst: Bert Vooijs
Foto’s: MIBA BouwmanagementIB

De cirkel is rond voor Brabantia     
Een nieuwe landmark in de regio 

Industriebouw • oktober 2021 • 15



Aan de Leenderweg in Valkenswaard, op de plek waar het oude kantoor 
van Brabantia stond, verrijst een nieuw hoofdkwartier. Voor de bouw 
van het duurzame pand worden materialen uit het gesloopte kantoor 
hergebruikt. Bij de oplevering, gepland in maart 2022, is de cirkel rond. Zo 
rond als een pedaalemmer, beschuitbus of broodtrommel van Brabantia.

‘Brabantia wilde er een eyecatcher

van maken en dat is heel goed gelukt’

Zo rond ook als het gevelaanzicht van het 
gebouw zelf, want AA Architecten uit Den 
Haag liet zich met succes inspireren door 
de gebogen vormen van veel huis-
houdelijke artikelen van Brabantia. Een 
bijzonder project voor het Veghelse 
bouwbedrijf Van de Ven, aldus 
projectleider Rob Gielis: “Wij zijn altijd op 
zoek naar de krenten in de pap en dit is 
er zo een. Een aansprekend gebouw dat 
straks door iedereen uit de regio op 
afstand herkend wordt. Een landmark. 
Daar willen we graag onze naam aan 
verbinden!”

Luisteren  
“Bouwen moet leuk zijn en dan helpt het 
als je het samen doet met de opdracht-
gever en eindgebruiker”, vervolgt hij. “Je 
moet naar elkaar luisteren. Elke klant is 
anders, met andere wensen. Dat maakt het 
voor ons leuk.” Gielis is sinds de start van 
de calculatie tot de uiteindelijke oplevering 
het aanpreekpunt voor Brabantia. “Geen 
overdrachtsmomenten maar een blijvend 
korte lijn, dat is goed voor de 
communicatie. Zo kan ik optimaal 

‘De constructie van 
het gebouw is 

volledig van hout. 
Daar komt geen staal 

of beton 
aan te pas. Bij 

Brabantia denken ze 
net zo groen als wij’

Brabantia • Valkenswaard

meehelpen het kantoorpand voor iedereen 
aantrekkelijk te maken.” Bijkomend 
voordeel noemt hij dat Brabantia een 
familiebedrijf is, net als Van de Ven: “Je 
denkt langs dezelfde lijnen. Bestaansrecht 
op de lange termijn is vele malen 
belangrijker dan snel verdiend geld.”

Hout en groen
Pal voor de bouwvak startte Van de Ven 
met de uitvoering. De constructie van het 
gebouw is volledig van hout. “Daar komt 
geen staal of beton aan te pas. Bij 
Brabantia denken ze net zo groen als 
wij, dus we bouwen zodanig dat - over 

tientallen jaren - het gebouw eenvoudig 
te demonteren is voor hergebruik. Op 
het sedumdak komen zonnepanelen. Het 
interieur kenmerkt zich door het gebruik 
van veel glas, plantenwanden en een vide. 
“Er is gekozen voor bijzondere vormen en 
materialen. Ze wilden er een eyecatcher 
van maken en dat is heel goed gelukt.” 

Speciaal veelzijdig 
Bouwbedrijf Van de Ven afficheert zichzelf 
als ‘specialist in veelzijdigheid’. Hoewel 
ongeveer de helft van de gemiddelde 
jaaromzet van 200 miljoen euro uit 
bedrijfsgebouwen komt, bouwt Van de 
Ven ook veel woningen en appartementen, 
levert het hoogstaand restauratiewerk 
en voert het herbestemmingen uit. “We 
hebben ongeveer 230 mensen in vaste 
dienst met een schil van zo’n honderd 
ZZP’ers daaromheen, onderaannemers niet 
meegerekend.” Van de Ven bouwt door het 
hele land. “Meestal in de eigen regio, maar 
we hebben vaste partners die landelijk 
opereren. Vaak worden we meegevraagd 
als ze elders een nieuwe vestiging willen 
bouwen. Dat doen we dan graag.”

Industriebouw • oktober 2021 • 16

http://www.brabantia.com
http://www.aaarchitecten.nl
http://www.bouwbedrijfvandeven.nl


Het gebouw wordt zodanig gebouwd dat het - over tientallen 
jaren - eenvoudig te demonteren is voor hergebruik.

Brabantia • Valkenswaard

Bouwbedrijf Van de Ven 
SPECIALIST IN VEELZIJDIGHEID

Bouwbedrijf van de Ven is een grote bouwfamilie met ruim 90 jaar ervaring en in die jaren 
uitgegroeid tot een omvangrijke en veelzijdige onderneming, actief in alle facetten van de 
bouw. Naast de reguliere utiliteits- en industriële bouw zijn wij gespecialiseerd in
gemechaniseerde logistieke gebouwen (“smart warehouses”). Bij Van de Ven denken we 
graag in mogelijkheden die projecten écht verder brengen. Met de opdrachtgever en
adviseurs gaan we uitdagingen niet uit de weg en kiezen we voor kwalitatief,
gedisciplineerd en duurzaam bouwen. Want bouwen doen we samen. www.bouwbedrijfvandeven.nl
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AAARCHITECTEN gelooft in de kracht van eenvoud. In een 
geslaagd ontwerp komen ruimte, vorm, functionaliteit én 
duurzaamheid samen. Mensen ráken daar gaat het om.  

AAARCHITECTEN wenst de directie en medewerkers van 
Brabantia alvast veel werkplezier toe in hun nieuwe kantoor.  

ZUIVER MEDIA                                      
The Hague Airport Rotterdam 

De Plus van K+

Eigenaar-directeur Welmoed Siebesma van 

K+ Adviesgroep uit Echt werkt nog steeds actief mee 

als adviseur bouwfysica. Dat is maar één onderdeel 

van het adviespakket dat K+ aanleverde voor het 

nieuwe Brabantia-kantoor. “We adviseerden ook over 

technische installaties, brandveiligheid, akoestiek en 

energiezaken. We stelden stukken op waarmee de 

aannemer aan de slag kon. Met name waar het de 

installaties betreft, blijven we betrokken om te 

zorgen dat bij oplevering alles voldoet aan de 

wensen van de opdrachtgever: Brabantia.”

Vanwege de houten constructie ligt de uitdaging 

vooral in het inpassen van de technische installaties. 

“Omdat gekozen is voor een open geheel, komen veel 

leidingen en installaties in het zicht.”

Prettig aanzicht
“Wij zorgen samen voor een prettig aanzicht. Die 

uitdaging geldt natuurlijk ook voor de akoestiek. In 

zo’n situatie is het fijn als de opdrachtgever/

eindgebruiker actief meedenkt en helder 

communiceert. Mede dankzij Brabantia zelf kwamen 

we samen tot een voor hen passend geheel. 

Duurzaam én mooi!”
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Een iconisch huis voor Brabantia

Sinds 2017 is Gert Jan Kruijning samen met Bart Steenkamer eigenaar van AAArchitecten in Den Haag. 

Bouwmanagementbureau MIBA was heel enthousiast over een eerder ontwerp dat AAArchitecten maakte in hun 

opdracht. Zodoende kwamen zij op de lijst toen een architect werd gezocht voor de nieuwbouw van Brabantia. 

“In september 2019 startte de prijsvraag”, aldus Kruijning. “Ik moest meteen denken aan de oranje

 broodtrommel die vroeger op het aanrecht stond. Die specifieke afgeronde vorm moest het nieuwe 

designcenter van Brabantia ook krijgen.” 

Kruijning wilde dat het gebouw dezelfde aaibaarheid als de producten van Brabantia uitstraalde. “Zodat je het 

ook zou herkennen als het logo niet op de gevel stond. We plaatsten het in het groen, een beetje opgetild boven 

het landschap, gaven het zijn herkenbare, afgeronde vorm en gebruikten veel glas voor transparantie; dat 

symboliseert communicatie.” Het nieuwe, iconische hoofdkantoor is georganiseerd rond een grote, open ruimte 

van twee verdiepingen die aansluit op de showroom. Een ontmoetingsplek voor zowel medewerkers als 

bezoekers. 

Brabantia • Valkenswaard

‘Ik moest meteen denken aan de oranje 
broodtrommel die vroeger op het aanrecht stond. 
Die specifieke afgeronde vorm moest het nieuwe 

designcenter van Brabantia ook krijgen’

Nadat AAArchitecten de prijsvraag gewonnen had, werkte Kruijning het ontwerp uit volgens de BREEAM-regels. 

“Binnen zochten we naar transparantie, maar ook naar Scandinavische huiselijkheid. We overtuigden Brabantia 

van een volledige CLT-houtconstructie, passend bij de duurzaamheidsambities van onze opdrachtgever. Het is 

duurzaam, demontabel, fraai en voelt als een warme jas.” 

Van oorsprong is AAArchitecten een utiliteitsbureau dat zich vooral 

richt op gemeentewerven, crematoria, laboratoria en zorggebouwen. 

Daarnaast ontwerpen ze stedenbouwkundige plannen en 

interieuropgaven. De laatste jaren is de focus echter verschoven naar 

het ontwerpen en technisch uitwerken van complexe woningbouw-

opgaven in steden als Den Haag, Rijswijk, Zoetermeer en Helmond.
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ADVIES BIJ NIEUWBOUW, VERBOUW OF 
ONTWIKKELING VAN VASTGOED

Wilhelminastraat 13 - 5721 KG Asten
T: +31 (0)493 690 184 - info@miba-asten.nl

www.miba-asten.nl

Spin in het web 
namens Brabantia

Brabantia vroeg MIBA Bouwmanagement een 

complex huisvestingsvraagstuk op te pakken: sloop 

van 80 procent van de bestaande gebouwen aan de 

Leenderweg en het selfsupporting maken van het 

overblijvende deel, gevolgd door bodemsanering en 

nieuwbouw van een hoofdkantoor voor Brabantia en - 

aan de andere kant van de weg - een bedrijfsgebouw 

voor Anvil Industries.

Maikel Aarts coördineerde de planontwikkeling en 

nu, tijdens de realisatie, de directievoering. “Brabantia 

wilde duurzaam, waar mogelijk circulair en 

demontabel bouwen. Uit diverse interviews en een 

enquête kwam een Programma van Eisen waarin 

ook het thema ‘ontmoeting’ naar voren komt. Een 

prijsvraag onder architecten werd gewonnen door AA 

Architecten uit Den Haag.”

Binnen de duurzaamheidsambitie speelt de houten 

constructie een hoofdrol. “Het gekapte hout is in 175 

seconden weer terug gegroeid. We realiseren een 

enorme CO2-besparing ten opzichte van traditionele 

constructies. Het nadeel is dat we het minutieus 

moesten voorbereiden omdat het moeilijk is om later 

wijzigingen in de bouwplannen aan te brengen. Het 

voordeel is dat we die tijd nu gemakkelijk 

terugverdienen tijdens de snellere bouwuitvoering!”

Binnen de duurzaamheidsambitie speelt 
de houten constructie een hoofdrol.
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Geotechnisch onderzoek wijst uit: heien niet nodig
Onderheien van een fundering kost veel tijd en geld, maar is niet altijd noodzakelijk. Interdisciplinair dienstverlener 

Geonius kreeg opdracht voor geotechnisch onderzoek op de locatie van het nieuwe Brabantiakantoor en de nieuw-

bouw – voor een ander bedrijf – ernaast. 

Projectleider Maurice Vankan is een van de ongeveer zestig medewerkers van de afdeling Geotechniek. “De bestaande 

gebouwen waren nog niet gesloopt”, vertelt hij. “De bedrijfshallen konden we in met een lage vrachtwagen. Daar kon-

den we sonderen, maar daarvoor moesten we eerst door betonvloeren boren. Onder het oude kantoorgebouw konden 

we op dat moment niet sonderen: dat deel van het onderzoek hebben we na de sloop afgerond.”

Uit de uiteindelijke rapportage van Geonius bleek dat de ondergrond, na plaatselijk een beperkte grondverbetering, 

genoeg draagkracht heeft om ‘op staal gefundeerd’ te bouwen. “Toen zat het werk er voor ons in principe op. In de 

uitvoeringsfase heb ik op verzoek van de aannemer de bouwplaats nog bezocht om de ontgravingen visueel en via 

handsonderingen te controleren.”

Naast geotechniek houdt Geonius zich bezig met onder meer infrastructuur voor het Rijk en plaatselijke overheden, 

milieukundig onderzoek, geodesie, archeologie, ecologie en ruimtelijke ontwikkeling. Geonius heeft een hoofdkantoor 

in Geleen en in totaal zeven vestigingen verspreid over Nederland en België.
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Totaalmanagement buitenruimte inclusief 
bedrijfstuinen

Handelbaar en esthetisch verantwoord design is bij Brabantia van levensbelang. Die instelling openbaart zich ook in 

de inrichting rondom het nieuwe hoofdkantoor. Voor totaalmanagement van het grondwerk, de onder- en bovengrond-

se infra en de inrichting van de buitenruimte aan de Leenderweg tekent Van de Beeten BV uit Veghel. Naast grondwerk 

en infraprojecten staat Van de Beeten onder meer bekend om de inrichting van exclusieve bedrijfstuinen.

Bart Tibosch, manager buitenruimtelijke projecten, legt uit wat dat totaalmanagement inhoudt: “Een bouwproject 

begint, naast ontwerp en planvorming, met het uitvoeren van grondwerk zodat de bouwaannemer de funderingen kan 

gaan maken. Vervolgens voeren wij de ondergrondse infra uit, zoals riolering, kabels en leidingenwerken. Tijdens 

dergelijke projecten trekken we samen met de bouwaannemer op om de bouw verder te realiseren en om het 

gewenste resultaat en de gestelde deadlines te halen.”

Meer naar het einde van het project neemt Van de Beeten de bovengrondse infrastructuur onder handen. “De complete 

inrichting van de buitenruimte rond het gebouw: bestrating en groen. Bij veel projecten wordt vooral gekeken naar 

functionaliteit. Brabantia liet daarentegen een prachtig ontwerp maken met mooie materialen, niveauverschillen, een 

hellingbaan en aandacht voor esthetiek.” Een kolfje naar de hand van de mensen van Van de Beeten. 

Erpseweg 11, 5463 PG Veghel www.vandebeeten.nlinfo@vandebeeten.nl0413 363 199
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Cladding kleedt gevel 
aan

Advies, ontwerp, uitvoering, oplevering en onderhoud. 

Het hele pakket voor de gevelaankleding is in 

handen van Cladding Partners uit Oosterhout. “De 

gevel is opgebouwd uit sandwichelementen”, vertelt 

Jeroen van der Velden, hoofd projectmanagement bij 

Cladding. “Voor een deel komt daar wandbeplating 

van cortenstaal overheen. Een ander deel wordt 

bedekt met aluminium composiet.”

Een aantal sandwichelementen moet gebogen 

worden om de ronding van het gebouw te 

kunnen volgen. “Inpandig bedekken we een deel met 

strekmetaal en verzorgen we de binnenwanden en    

-plafonds. Hoofdaannemer Van de Ven is voor ons een 

betrekkelijk nieuwe opdrachtgever. Toch 

hebben we samen al een paar mooie projecten tot 

een goed einde gebracht. De samenwerking wordt 

steeds hechter.”

Cladding Partners is een totaalbouwer in dak- en 

gevelaankleding. De ongeveer 55 medewerkers zijn 

actief in heel Nederland en daarnaast in België en 

Luxemburg. Daarbij worden ze gesteund door een 

flexibele schil van bijna tweehonderd ervaren 

monteurs en dakdekkers. 
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Het interieur kenmerkt zich door het gebruik van veel glas, plantenwanden en een vide.
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Optimaal comfort naar 
moderne maatstaven

Technisch dienstverlener Kuijpers verzorgt de 

werktuigbouwkundige installaties in het nieuwe 

Brabantia-kantoor. Projectleider Martijn van Gerven 

vertelt dat ze daarbij optimaal comfort willen 

bewerkstelligen: “Wij leveren en installeren de complete 

sanitair- en klimaatinstallaties. Van riool tot closetpot en 

natuurlijk verwarming, koeling en ventilatie en de 

bijbehorende regelinstallaties.”

“De hypermoderne Daikin klimaatinstallatie koelt per 

ruimte en kan warmte uitwisselen tussen een ruimte die 

gekoeld wordt en één die tegelijkertijd verwarmd wordt. 

Hiervoor plaatsen we een zevental warmtepompen.”

Kuijpers optimaliseerde het installatieplan in 

samenwerking met Installatieadviseur K+ en het 

bouwteam. “Een dergelijke houtconstructie vraagt om 

vroegtijdige afstemming en opgave over bijvoorbeeld 

sparingen. Dankzij deze goede afspraken voldoet het 

kantoorgebouw straks ruim aan de maatstaven van nu.” 

Familiebedrijf Kuijpers viert dit jaar - net als Brabantia in 

2019 - het 100-jarig bestaan. De ruim 1.300 

medewerkers opereren vanuit vijftien vestigingen, 

verspreid over heel Nederland.
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Opdrachtgever
Brabantia, Valkenswaard

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Van de Ven, Veghel

Bouwmanagement
MIBA Bouwmanagement, Asten

Architect
AA Architecten, Den Haag

Constructeur Houtconstructie 
Lüning, Arnhem

Installatie-advies
K+ Adviesgroep, Echt

Sondering en funderingsadvies
Geonius, Geleen

Gevelbeplating
Cladding Partners, Oosterhout

W-installaties
Kuijpers Projecten, Helmond

E-installatie
Mansveld Elektrotechniek,
Eindhoven

Grondwerk, buitenriolering en 
terreinverharding
Van de Beeten, Veghel

Lichtstraten
Velux Commercial, De Meern

Bouwprogramma
Nieuwbouw Hoofdkantoor Brabantia

Bouwperiode
Juni 2021 – Maart 2022

Bruto vloeroppervlakte
3.200 m2

Bouwsom
Circa 3,7 miljoen euro excl. BTW 

‘Bestaansrecht op de lange termijn is vele malen belangrijker 
dan snel verdiend geld’
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Advertorial EeStairs • Barneveld

NEXTGEN BIJ EESTAIRS 
GELUIDDEMPENDE TRAPPEN 
SYSTEEM

DE LEVERANCIER

MARKT VISIE

TAV EEVENTURE

1 — Innovatief ontwerp voor een 
  goede prijs 
2 — Eenvoudige online configuratie 
3 —  Directe prijzen, BIM-model 
  en doorlooptijd 
4 —  Gestroomlijnd proces van 
  ontwerp tot levering 
5 —  Snelle en veilige installatie

| EEN TRAP CREEREN  
MET EEN DE ONLINE 
CONFIGURATOR?

Aannemers, ontwerpers en andere 
professionele bestekschrijvers 
kunnen de NextGen™ trappen 
configureren en begroten met 
behulp van de online configurator 
van EeStairs. Het proces is logisch, 
eenvoudig en kan in een paar 
minuten worden voltooid. Kijk voor 
meer info:  www.eestairs.nl/nl
NextGen™ Sample box
EeStairs heeft een NextGen™ 
Sample box ontwikkeld om de 
materialen te voelen en te ervaren. 
Scan hier om te bestellen: 

www.eestairs.com

JM — Wat was het basisidee 
achter NextGen™? 
JF — De meeste functionele 
trappen, of ze nu van metaal of 
hout zijn gemaakt, zijn niet bepaald 
mooi. Wij wilden een echt duur-
zame functionele trap ontwerpen 
die eruitzag als een designtrap, en 
bovendien licht en bijna geruisloos 
was onder de voeten. 
JM — Was de beslissing om 
koolstofarm aluminium te gebrui-
ken een technische uitdaging? 
JF — Ja, op drie manieren. Ten 
eerste moesten we het profiel van 
de treden zo ontwerpen dat er 
akoestische dempers in konden. 
Ten tweede moesten de loopvlak-
ken en de langsliggers sterk zijn 
- en uit onafhankelijke sterkteproe-
ven is gebleken dat ze dat zijn. Ten 
derde moesten we ervoor zorgen 
dat de geëxtrudeerde loopvlaksec-
ties daadwerkelijk konden worden 
vervaardigd. 
JM — Zijn er nog andere voordelen 
waarvan bestekschrijvers op de 
hoogte moeten zijn? 
JF — We hebben gedetailleerde 
tests moeten uitvoeren om er zeker 
van te zijn dat de bouten die de 
treden met de langsliggers verbin-
den, echt sterk zijn. En we hebben 
ook veel zorg besteed aan het 
ontwerp van de fijn geribbelde 
bovenkant van het loopvlak, zodat 
het niet glad zou zijn of kleine 
krasjes zou vertonen. Het andere 
punt is dat ze zo zijn ontworpen 
dat ze gemakkelijk door aannemers 
kunnen worden geïnstalleerd. 
JM — En hoe lang heeft het hele 
NextGen™ ontwerp-, ontwikke-
lings- en testproces geduurd? 
JF — Ongeveer een jaar. Voor 
innovatie maken we tijd!

‘EeStairs’ Project en Design 
Engineer Johan Floor legt 
aan architectuurschrijver 
Jay Merrick uit hoe de 
NextGen™ trappen zijn 
ontworpen en ontwikkeld.’

| NEXTGEN™ IS EEN 
BEKROOND MODULAIR 
ALUMINIUM TRAPPEN- 
SYSTEEM DAT SNEL  
KAN WORDEN GEMON- 
TEERD EN VRIJWEL 
GELUIDLOOS IS. 

De gripvaste treden hebben inte-
grale geluiddempende kernen, en 
hun gestroomlijnde aero profielen 
voegen visueel iets unieks toe aan 
het stijlvolle design van de trappen. 
En het NextGen™-pakket omvat 
gedetailleerde ontwerpen 
specificatie-ondersteuning. 

22-1000-0335-01 BNA Architecten Jaarboek 2021/2022

sample box 
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JM — Zijn er nog andere voordelen 
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hoogte moeten zijn? 
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tests moeten uitvoeren om er zeker 
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treden met de langsliggers verbin-
den, echt sterk zijn. En we hebben 
ook veel zorg besteed aan het 
ontwerp van de fijn geribbelde 
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het niet glad zou zijn of kleine 
krasjes zou vertonen. Het andere 
punt is dat ze zo zijn ontworpen 
dat ze gemakkelijk door aannemers 
kunnen worden geïnstalleerd. 
JM — En hoe lang heeft het hele 
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JF — Ongeveer een jaar. Voor 
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De gripvaste treden hebben inte-
grale geluiddempende kernen, en 
hun gestroomlijnde aero profielen 
voegen visueel iets unieks toe aan 
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Sportcampus • Volendam

Mercuur Bouw realiseert    

Een Bijna Energie Neutraal Gebouw 

markante sporthal in Volendam 
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Tekst: Frank Thooft
Foto’s: Mercuur BouwIB

Het duurzame gebouw 
gaat naadloos op in de 
omgeving.
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Wie de toegangsweg tot de nieuwbouwwijk Broeckgouw in Volendam oprijdt, kan er niet omheen: een imposant 
vormgegeven gebouw dat dienst doet als multifunctionele sporthal. Sportcampus ETB Sombroek is de naam van 
dit markante gebouw. Het is door architect Kuiper-Steur Architecten uit Assendelft geënt op de oer-Hollandse 
schuin aflopende dijklichamen en dat daarmee ook een beetje aan een Egyptische piramide doet denken.

Sportcampus • Volendam
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André Boon, projectleider bij Mercuur 
Bouw dat als hoofdaannemer het project 
heeft gerealiseerd: “Bij het concept ligt de 
nadruk op duurzaamheid. Het hogere 
platte dak is voorzien van zonnepanelen: 
het lagere platte dak én de onder 60 
graden staande schuine wanden zijn 
voorzien van sedum mos. Dat was best een 

Imposant zijn de negen meter hoge 
schanskorven die beeldbepalend zijn 
aan de buitenkant van de sporthal.

Sportcampus • Volendam

uitdaging voor ons, maar het is prachtig 
geworden. Voor de isolatie van de 
betonvloer in de turnhal hebben we 
gerecycled EPS isolatie dat bij de sloop van 
een weg- en waterbouwproject vrij kwam, 
gebruikt. Het hele gebouw rust solide op 
122 betonpalen. Door de hoogwaardige 
isolatie van wanden en ramen hebben 

we een Bijna Energie Neutraal Gebouw 
gekregen.”
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‘De architect wilde een opvallend 
gebouw en dat is het ook geworden’

Modern en multifunctioneel 
Ook imposant zijn de negen meter hoge 
schanskorven die beeldbepalend zijn aan 
de buitenkant van de sporthal, evenals de 
ver overhangende dakranden die speciaal 
van polyester zijn gemaakt. “De architect 
wilde een opvallend gebouw, en dat is 
er hierdoor ook gekomen. En zoals ik al 
zei, speelt duurzaamheid een belangrijke 
rol. Daarnaast is het een uiterst modern 
gebouw en multifunctioneel. Er is een 

turnzaal in gebouwd, inclusief een eigen 
kantine, er is ruimte voor twee dansstu-
dio’s, er is een ruimte voor de budo-
sporten en er is een mooie gymzaal. Echt 
een aanwinst voor de gemeente.”
Het bouwproject startte in november 2020. 
“We hebben door de coronatijd wel wat 
vertraging van levering van materialen 
gehad, onder meer de stalen SAB-
dakplaten duurden drie weken langer. Het 
gebouw is uiteindelijk binnen een jaar 

opgeleverd, zoals gepland.”

Een combinatie van ideeën
De opdracht voor de bouw van dit 
multifunctionele en moderne 
sportcomplex werd middels een tender 
aan Mercuur Bouw gegund. De 
aanleiding was de behoefte van de 
plaatselijke turnvereniging om een nieuwe 
turnhal te kunnen betrekken. Dat idee 
werd gecombineerd met de andere 
sporten die nu in Sportcampus ETB
 Sombroek gevestigd zijn. Met 2.900 m² 
bruto vloeroppervlakte is het een groot 
gebouw geworden, dat door de twee 
verdiepingen toch compact in het 
bestaande bestemmingsplan kon worden 
getekend en naadloos past binnen de 
bebouwing van de nieuwe woonwijk in 
Volendam.

Het hele gebouw rust solide op 122 betonpalen.
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Bijzondere dak- en 
gevelbedekkingen

Maar liefst vier soorten stalen dakplaten gebruikte 

MSP Dak en Wand uit Heerenveen voor het nieuwe 

Sportcomplex Volendam. Werkvoorbereider Sjoerd 

Falkena vertelt: “Door de grote overspanning moeten 

we extra zware SAB-profiel dakplaten van 1,25 mm 

dik gebruiken. We hebben zowel geperforeerde als 

ongeperforeerde gebruikt, en met en zonder 

interieurcoating. In totaal was dat meer dan 2000 m².”

“Het bijzondere was de hellingshoek van 60 graden: 

die hebben we van onder af aan moeten opbouwen, 

met een kraan. Voor de gevels hebben we 

sandwichpanelen van Kingspan gemonteerd, dan 

praat je over 800 m², zowel horizontaal als verticaal. 

Maar daarmee was voor ons de klus nog niet klaar: 

Mercuur Bouw had ons ook gevraagd de tribunevloer 

te doen, een oppervlakte van 70 m². Daar hebben we 

staalplaatbetonvloeren  gemonteerd.” 

MSP Dak en Wand bestaat sinds 1995 en is 

gespecialiseerd in het bekleden van 

utiliteitsgebouwen. 

MSP Dak + Wand
Businesspark

 Friesland-West 31 
8447 SL Heerenveen

Postbus 117 
8440 AC Heerenveen 

T 0513 63 10 63
T 06 51 84 72 61

info@msp-dakenwand.nl
www.msp-dakenwand.nl

Sportcampus • Volendam
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Advies & Engineering 
van alle duurzame daken

Meerjarenplanning 
beheer en onderhoud

Totaalontzorgconcept 
PV panelen

Veiligheidsvoorzieningen

Nieuwbouw & Renovatie

Oranjedak werkt duurzaam
alle projecten leveren wij 
CO2-neutraal op

Oranjedak gaat de uitdaging aan

“De schuine wand waar de sedumbedekking op komt was best een uitdaging voor ons”, zegt commercieel 

bedrijfsleider Danny Blankenstein van Oranjedak uit Amsterdam. “Dat hebben we stapsgewijs gedaan met een 

steiger die steeds verder werd opgebouwd, van onderaf naar boven. Elke laag werd geföhnd en zo bouwden we die 

schuine dakwand stap voor stap op.”

Op de bovenliggende daken gebruikte Oranjedak een PE-folie als dampremmer, daar bovenop een tweelaagse 

PIR-isolatie van respectievelijk 8 en 9 mm dik die verspringend werd gelegd, en daar bovenop kwam de Resitrix® 

MB waterdichte en wortelwerende laag. Op de platte staaldaken werd tevens een Cannelure vulling aangebracht. 

De RC-waarde werd hierdoor 7. In totaal bedekte Oranjedak 1.850 m². Een intensieve opdracht die, door het vele 

föhnwerk,  al snel 11 weken heeft geduurd.

Oranjedak wordt vooral ingeschakeld voor complexe duurzame daken zoals de Markthal in Rotterdam, het Energie-

kwartier in Den Haag, valbeveiliging op de TU in Delft, het 151 meter hoge appartementencomplex De Rotterdam 

en bijvoorbeeld de renovatie van de Amsterdamtoren op de IJ-oever. De onderneming heeft 5 vestigingen in 

Nederland en telt 300 medewerkers.

Sportcampus • Volendam

Het hogere platte dak is voorzien van zonnepanelen.
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‘Wij willen de natuur 
terugbrengen in 
bouwprojecten’

Maar liefst 390 m² sedum mos bevat de opvallende 

steile wand van Sportcampus Volendam. Normaal 

gesproken kun je echter niet schuiner dan 40 graden 

bedekken met sedum mos. En deze steile wand is 60 

graden. Maar voor Bram Engberts is zo’n 

onmogelijkheid een uitdaging. 

Engberts bouwde in het Beemster Bomenmuseum 

eerst een proefopstelling zodat hij zijn 

opdrachtgevers kon overtuigen dat het werkte. 

Daarna bouwde hij met zijn mensen aan de schuine 

wand, die vol innovatieve irrigatie- en 

voedingsvondsten zit. En of dat nog niet genoeg is, 

construeerde hij ook de mogelijkheid om al abseilend 

twee keer per maand even een korte 

onderhoudsbeurt te kunnen uitvoeren.

Naast de schuine wand realiseerde Engberts ook een 

sedum mosdak van 228 m² aan de noordkant, en een 

plat sedum mosdak van 585 m² bovenop de 

sporthallen. “Wij willen graag de natuur 

terugbrengen in bouwprojecten. En dat is hierbij 

uitstekend geslaagd!”

Sportcampus • Volendam
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Echt een aanwinst          voor de gemeente  
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Echt een aanwinst          voor de gemeente  
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Sportcampus • Volendam

Gorter 
RHTEP dakluik

Gorter Group BV
Postbus 265 - NL 1740 AG Schagen 
Tel +31(0)224 219860
info@gortergroup.com 
www.gortergroup.com

Het Gorter RHTEP dakluik is
extreem geïsoleerd door de volledig

thermische afscheiding bewezen
door de unieke CE-markering. 

Hoogste veiligheid op gecertificeerde 
EN-normen, snelle levering en 10 jaar garantie. 

Gymsportcentrum Volendam kiest voor Gorter 
Dakluiken

Gorter Luiken BV uit Schagen heeft voor het dak van het nieuwe Gymsportcentrum Volendam een extra 

geïsoleerd dakluik, type RHTEP, geleverd. Bart Steenman, verkoper bij Gorter Luiken BV: “Het sportcomplex is 

een prachtig pand met een hoge isolatiewaarde. Dan monteer je voor onderhoud aan installaties op het dak 

niet een simpel luik in het dak waar de warmte alsnog doorheen verdwijnt. Bovendien moet je volgens de 

huidige Arbowetgeving een veilig luik gebruiken: je wilt dat je monteurs veilig en verantwoord op het dak aan 

het werk kunnen. En dat kan met dit Gorter dakluik.”

Hoge RC-waarde
Het dakluik dat Gorter Luiken heeft geleverd, heeft een zeer hoge RC-waarde. Bart Steenman: “Voor de 

kenners: de U-waarde, de waarde die wij als branche gebruiken, is daarmee uiterst laag en heel goed. Dit 

speciale dakluik heeft een nog betere thermisch gescheiden constructie, waardoor er geen koudebrug is. Dit 

voorkomt condensvorming of warmteverlies, waardoor het geheel dus zeer energiebesparend werkt. Daarnaast 

heeft het een CE-markering en leveren we er een ETA-verklaring bij.”

Elektrotechnisch installatiebureau voor het ontwerpen, 
aanleggen, leveren, inspecteren en onderhouden van:

• Licht- en krachtinstallaties
• Telematica-installaties
•  Beveiligingsinstallaties (o.a. inbraak, brandmelding, 

ontruiming, overspanningsbeveiliging)

Julianaweg 204 
1131 DL Volendam
Postbus 96 
1130 AB Volendam
Tel. +31 (0)299 - 399444
E-mail: info@cassombroek.nl
Internet: www.cassombroek.nl

Elektro-Technisch Bureau Cas Sombroek
Elektrotechniek van nu en morgen
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Sportcampus • Volendam

E-installatie van A tot Z

E.T.B. Cas Sombroek uit Volendam heeft de volledige E-installatie voor de Sportcampus Volendam verzorgd. 

Van engineering tot montage en oplevering. Er is gebruik gemaakt van de laatste hoogwaardige en duurzame 

materialen.

Meest in het oog springend van buitenaf zijn de 183 zonnepanelen die op het dak liggen van het nieuwe 

complex. Ze zijn door de firma Sunforce geleverd en gelegd en leveren 72.000 WP op, vertelt projectleider 

Jerry Tuijp. “Voldoende voor de eigen stroomvoorziening en als er stroom over is, wordt die terug aan het net 

geleverd.” 

Het geavanceerde brandmeldsysteem schakelt 

onder andere de zonnepanelen automatisch uit 

als er onverhoopt brand mocht ontstaan. Door het 

gebouwbeheersysteem wordt ook alle 

verlichting uitgeschakeld zodra het alarm 

geactiveerd wordt. Verder zijn de onderverdeel-

kasten, geleverd door de firma Van der Sijs, 

‘E.T.B. Cas Sombroek is 
een echt familiebedrijf’

voorzien van Siemens installatiematerialen. Door het gehele pand hangt bovendien noodverlichting van het 

merk Eaton. Voor elke ruimte werd voorts een apart lichtplan gemaakt en geïnstalleerd.

E.T.B. Cas Sombroek installeerde ook het geavanceerde Paxton toegangs- en controlesysteem. “Dit is  echt het 

nieuwste van het nieuwste. De beheerder kan via een app bijvoorbeeld elke deur en/of zaal vanuit zijn huis 

openmaken of sluiten als dat nodig is. Dit is weer een mooi project dat we samen hebben gedaan, wij werken 

vaker met Mercuur Bouw en de samenwerking is altijd goed.” 

E.T.B. Cas Sombroek is een echt familiebedrijf en inmiddels ook bekend als een erkend leerbedrijf voor de 

jonge generatie elektriciens. Het bedrijf werd opgericht in 1939 en wordt geleid door Marco Sombroek, de 

kleinzoon van oprichter Cas Sombroek.
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Zwevende constructie 
uitdaging voor 

Steigerbouw Volendam 

“Het was een leuk project”, zegt Ronald Brouwer van 

Steigerbouw Volendam. Met meer dan 3000 m2 aan 

steigers, verdeeld over drie constructies tot wel 16 

meter hoog, verzorgde hij met gemiddeld tien 

werknemers de steigers bij de aanbouw van 

Sportcomplex Volendam. 

“En het was een uitdaging om voor de schuine sedum 

moswand een zwevende steiger, dus zonder 

ankerpunten, te bouwen”, gaat hij verder. “We hebben 

een constructeur laten berekenen welke krachten er 

konden spelen, zodat we geen enkel risico zouden 

lopen. Door de steigers aan één kant met 

contragewichten te verzwaren hebben we een 

stabiele positie bereikt en konden de mensen van 

Engberts hoveniers veilig werken.”

Brouwer gebruikte stalen pijpen voor de constructie 

omdat hij een grote hoogte moest realiseren. “Met 

aluminium kom je niet zover, dat is beter geschikt 

voor kleinere steigers.” Het was de eerste keer dat 

Brouwer voor Mercuurbouw werkte, en naar zijn 

zeggen met veel plezier. “De samenwerking was goed 

en we konden vlot doorwerken. Alles is naar wens 

verlopen.”

Steigerbouw Volendam is opgericht in 2016 en werkt 

met vijftien tot twintig vakmensen die in het bezit 

zijn van het certificaat Steigerbouwer A. Het bedrijf is 

VCA-gecertificeerd.

Julianaweg 206 B7 - 1131 DL Volendam
E: info@steigerbouw-volendam.nl
I: www.steigerbouw-volendam.nl

Gegarandeerd stabiel 
en veilig steigerwerk
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Speciale veilige 
binnendeuren

Mastermate Divema in Volendam heeft alle 33 

speciale binnendeuren in Sportcampus ETB 

Sombroek afgehangen en geïnstalleerd, compleet 

met bijbehorend hoogwaardig hang- en sluitwerk en 

een integraal sluitplan. Veiligheid is hierbij leidend 

geweest. 

Eigenaar Tom Veerman: “Omdat het een sportcomplex 

betreft waar heel veel kinderen komen hebben we de 

deuren voorzien van binnendeuren met een gladde 

polyurethaan rand, zodat ze zich niet kunnen bezeren 

als ze ertegenaan lopen, of als ze erlangs schuren. 

Die rand hebben we speciaal laten gieten door de 

fabrikant. Het was nog even spannend of de deuren 

tijdig geleverd konden worden met al die 

beperkingen als gevolg van corona, maar het is 

gelukt. We hebben wel zelf het transport verzorgd, 

zodat we er helemaal zeker van konden zijn dat we 

tijdig konden leveren en installeren. Want dat is wat 

je beloofd hebt aan de klant, en dat wil je dan ook 

nakomen.”

Een mooie houten trap past binnen het duurzame concept.
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TIMMERFABRIEK WATERLAND B.V.

www.timmerfabriek-waterland.nl

Timmerfabriek 
Waterland B.V.
Nijverheidstraat 25
Edam
Erik Brand 06 21 44 20 62
erik@timmerfabriekwaterland.nl

TIMMERFABRIEK WATERLAND B.V.

Vraag een vrijblijvende 

offerte aan!

KOZIJNEN
DEUREN
RAMEN 

TRAPPEN

Wij monteren houten kozijnen, ramen, 
deuren en trappen die wij zelf inmeten, 
uitwerken en produceren. Voor zowel 
aannemerij als particulieren. Kwaliteit is 
ons uitgangspunt, ook als het gaat om onze 
partners op het gebied van bijvoorbeeld hout, 
verf of hang- en sluitwerk. Zo zijn wij in staat 
hoogwaardige kozijnen, ramen en deuren te 
produceren.

Onze kozijnen, deuren, ramen en trappen 
hebben een korte levertijd tegen scherpe 
prijzen!

 

Bordes van slijtvast Amazakoué hardhout
Het bordes van de Sportcampus Volendam is gemaakt van Amazakoué hardhout van maar liefst 48 mm dik. 

“Er lopen zoveel duizenden mensen over het bordes, dan moet je wel voor kwaliteit kiezen”, zegt Erik Brand, 

eigenaar van Timmerfabriek Waterland te Edam. “Met die dikte is het slijtvast en ook minimaal dertig minuten 

brandvertragend.” 

Zijn bedrijf verzorgde ook de stelkozijnen tijdens de bouw en de 29 trapdelen 

die verwerkt werden. De loopbrug bestaat uit 24 delen. In de trapdelen 

werden ook RVS delen verwerkt om ze verder te versterken. 

“Wij worden altijd ingeschakeld voor heel specifiek maatwerk. We zijn 

gespecialiseerd in houten kozijnen en trappen. Doordat we al een aantal jaren 

met veel plezier samenwerken met Mercuur Bouw hebben ze ons ook voor 

deze ingewikkelde klus ingeschakeld. Voor ons weer een mooie opdracht.” 

Timmerfabriek Waterland bestaat drie jaar in de huidige vorm  en er werken 

vier vakmensen.
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Opdrachtgever
Gemeente Edam-Volendam

Architect
Kuiper Steur Architecten BNA, 
Assendelft

Hoofdaannemer
Mercuur Bouw BV, Purmerend

Mossedumdaken
Engberts Hoveniersbedrijf, 
Zuidoostbeemster

Binnendeuren 
Mastermate Volendam, Volendam

E–installatie 
E.T.B. Cas Sombroek BV, Volendam

W-installatie
Schermer Installatietechniek, Hoorn

S-installatie
Lou Buijs BV, Volendam

Dakluiken
Gorter Luiken BV, Schagen

Stalen Dak/gevel staalplaat-
betonvloer
MSP dak & wand BV, Heerenveen

Dakbeveiliging
Oranjedak BV, Zwijndrecht

Houten Treden
Timmerfabriek Waterland BV, Edam

Steigerwerk
Steigerbouw Volendam, Volendam

Bouwprogramma
Bouwen sportcampus ETB Sombroek

Bouwperiode
November 2020 – november 2021

Bruto vloeroppervlakte
2.900 m2

Mede door de hoogwaardige isolatie van wanden en ramen 
is er sprake van een Bijna Energie Neutraal Gebouw.
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Appartementencomplex The Ambassador • Den Haag

Blikvanger voor Ambassadebuurt 

Van Wijnen Stolwijk is al vanaf de 
tenderfase intensief betrokken bij het 
project. “We hebben vanaf de voorkant 
actief meegedacht”, vertelt 
projectleider Johan Immerzeel. “Samen 
met de opdrachtgever realiseren we zeker 
in dit geval een mooi gebouw van een 
kwalitatief hoogstaand niveau.”

In opdracht van vastgoedbelegger Altera Vastgoed legt ontwikkelend 
bouwer Van Wijnen Stolwijk momenteel de laatste hand aan The 
Ambassador, een splinternieuw appartementencomplex aan de 
Eisenhowerlaan in Den Haag. Het statige gebouw met een klassieke 
uitstraling is een aanwinst voor de prestigieuze 
Ambassadebuurt.
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Foto • Van Wijnen Stolwijk

Den Haag: Ambassador 
Duurzaam en energiezuinig 

Een hobbelige start
Het vergde een lange adem om 
daadwerkelijk te kunnen starten met de 
bouw van The Ambassador. “Dat heeft te 
maken met het feit dat de grond een 
nieuwe bestemming moest krijgen: er 
stond een kantoorgebouw, dat moest nu 
plaats maken voor woningbouw. De 
plannen zijn in overleg met de 
welstandscommissie verschillende keren 
aangepast, vooral om te zorgen dat het 
ontwerp voldoende aansloot op de 
uitstraling van de rest van de wijk. 
Daarnaast hebben we praatsessies 
georganiseerd voor omwonenden. Er zijn 
diverse maatregelen genomen om te 
zorgen dat hun privacy wordt 
gewaarborgd. Uiteindelijk hebben we de 

benodigde vergunningen gelukkig 
gekregen.”

Nieuw sluit aan op oud
In juni 2020 is het bestaande kantoorpand 

gesloopt, inclusief een deel van de 
bestaande ondergrondse parkeerkelder. 
Ook resten van bunkers uit de Tweede 
Wereldoorlog moesten worden 
verwijderd. “Een ander deel van de 
parkeerkelder konden we niet weghalen, 
dat loopt door tot onder naastgelegen 
panden. De nieuwe parkeergarage 
moesten we hier op laten aansluiten. De 
vrije hoogte was beperkt waardoor het 
passen en meten was om de benodigde 
installaties erin te krijgen.”

Gasloos en energiezuinig
Het appartementencomplex bestaat uit 
twee woonvolumes met schuine kappen 
(vijf bouwlagen), die met elkaar worden 
verbonden door een centrale entree. 

‘Het vergde een lange adem om daadwerkelijk te kunnen starten 
met de bouw’

“Typerend zijn het metselwerk in warme 
kleuren én de witte betonnen accenten in 
de gevel. Die maken het gebouw een echte 
blikvanger. De hoge mate van detaillering 
en de vele hoeken maakten het ook 

bewerkelijk, dat heeft in de bouw 
behoorlijk wat tijd gekost.” Het gebouw is 
geheel gasloos. “Zonnepanelen op het dak 
voorzien de centrale voorzieningen van 
energie. Alle appartementen hebben een 
eigen luchtwarmtepomp die zorgt voor 
verwarming en warm water. Verder is het 
pand voorzien van een ventilatiesysteem 
met een warmteterugwinunit (WTW) en 
zijn voorzieningen getroffen voor 
eventuele aanleg van elektrische laadpalen 
in de toekomst.” Het is dan ook niet alleen 
luxe maar ook verantwoord en duurzaam 
wonen in The Ambassador. Eind oktober 
wordt het appartementencomplex 
turn-key opgeleverd door Van Wijnen 
Stolwijk.

Typerend zijn het metselwerk 
in warme kleuren én de witte 
betonnen accenten in de gevel.
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Fixami • Tilburg

Heerkens van Bavel Bouw helpt 
Fixami aan extra ruimte  

Functioneel én trendy 
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Tekst: Rien Tholenaar
Foto’s: Heerkens van Bavel BouwIB

Het trendy ontwerp 
past bij het hippe en 
dynamische Fixami.
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Wat ooit op een Tilburgse zolderkamer begon, is in sneltreinvaart 
uitgegroeid tot een toonaangevende webwinkel voor professionele 
elektrische gereedschappen. Als onderdeel van de internationale 
holding Fixami gaat Gereedschapscentrum.nl vanuit het fonkelnieuw 
distributiecentrum Kraaiven aan de Zevenheuvelenweg in Tilburg de 
groei op de Nederlandse en Europese markt voortzetten.

‘Het pand is in allerlei opzichten volledig op maat

gesneden en voorbereid op de ambities van Fixami’

Fixami • Tilburg

“Met de nieuwe vestiging die aan het begin 
van de zomer door ons is opgeleverd, 
krijgt deze ambitieuze onderneming drie 
keer zoveel ruimte als in het bedrijfspand 
aan de Jellinghausstraat in Tilburg. In die 
vestiging – toen eveneens nieuw gebouwd 
op industrieterrein Kraaiven – zit het 

bedrijf nog geen drie jaar en het is nu al 
weer te klein. Dat geeft wel aan hoe hard 
het gaat binnen dit e-commerce bedrijf”, 
vertelt projectleider John Rooijakkers. Hij 
was namens hoofdaannemer Heerkens van 

Bavel Bouw bij de realisatie van het nieuwe 
distributiecentrum betrokken. Inclusief 
kantoor en showroom heeft Fixami / 
Gereedschapcentrum nu ruim 16.000 m² 
tot zijn beschikking. 

Dankzij deze nieuwe vestiging 
kan Fixami verder groeien.
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Met de nieuwe vestiging krijgt 
Fixami drie keer zoveel ruimte tot 
haar beschikking als in het oude 
bedrijfspand.

Fixami • Tilburg

Creatief teamwork 
Opdrachtgever voor dit project was de 
Tilburgse ontwikkelaar HVBM Vastgoed 
en Quadrant4 uit Oisterwijk tekende voor 
het ontwerp. De grootste uitdaging bij dit 
project zat volgens Rooijakkers in het feit 
dat er gefaseerd werd gebouwd en dat de 
business tijdens de bouw gewoon door 
moest draaien. “Met name het maken van 
de doorbraak van de ene naar de andere 

unit vergde in dat opzicht de nodige 
creativiteit en een strakke planning binnen 
ons bouwteam. Zo werd in eerste instantie 
7.000 m² magazijn in gebruik genomen. 
Daarna zijn de kantoorruimte en show-
room afgebouwd. Dat gaat bij elkaar nog 
eens om zo’n 9.000 m².” 

Functioneel en trendy
Naast een surplus aan ruimte is er bij de 

bouw van het nieuwe distributiecentrum 
vooral gekeken naar wat de huidige en 
toekomstige medewerkers van Fixami / 
Gereedschapscentrum aanspreekt. Als 
voorbeelden noemt de projectleider de 
modern ingerichte kantine en de 
faciliteiten die zijn gecreëerd om de 
medewerkers te laten ontspannen, zoals 
fitness en gamen. “Het bedrijfspand is wat 
je noemt functioneel en trendy opgebouwd 
en afgewerkt. Veel natuurlijk licht komt 
binnen via de talrijke ramen in het gebouw. 
Het dakterras maakt dit bedrijfspand ook 
heel bijzonder. Dat zie je immers niet vaak 
terug op een industrieterrein, maar het 
past wel helemaal bij het hippe en 
dynamische bedrijf Fixami. Het is dus in 
allerlei opzichten volledig op maat 
gesneden en voorbereid op de 
internationale ambities van deze 
onderneming.”

Met name het maken van de 
doorbraak van de ene naar de 
andere unit vergde de nodige 
creativiteit.
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Fixami • Tilburg

Gubbels Infra 
en Milieu biedt 

meerwaarde bij elk 
project 

Als je het portfolio van Gubbels Infra en Milieu 

bekijkt, begrijp je meteen waarom het bedrijf uit 

Helvoirt bij zoveel mooie projecten betrokken wordt. 

Heerkens en Van Bavel Bouw is één van de 

aannemers die veelvuldig een beroep doet op de 

expertise van Gubbels. Zo ook bij de realisatie van 

het nieuwe bedrijfspand voor webwinkel Fixami

/Gereedschapscentrum.nl.

Voor het nieuwe distributiecentrum voor het 

Tilburgse e-commerce bedrijf waren de medewerkers 

van Gubbels onder meer verantwoordelijk voor het 

ontgraven en aanvullen van de fundering, het 

detailgrondwerk voor de betonvloeren en al het 

grondwerk voor de kabels en het leidingwerk. 

Daarnaast verzorgde het bedrijf uit Helvoirt ook de 

inrichting en bestrating inclusief asfaltering van het 

bedrijfsterrein. “Dit was ook weer zo’n klus waar veel 

van onze expertise van pas kwam”, aldus  

projectleider Peer van der Aa. 

Industriebouw • oktober 2021 • 52

https://gubbels.nl/


Fixami • Tilburg

Opdrachtgever
HVBM Vastgoed, Tilburg

Architect
Quadrant4 BV, Oisterwijk

Constructeur
Kooij & Dekker Ingenieursbureau, Harderwijk

Hoofdaannemer
Heerkens van Bavel Bouw, Tilburg

Gevel- en dakbeplating
Hardeman Van Harten BV, Lunteren

Grondwerk en Terreininrichting
Gubbels, Helvoirt

Bouwprogramma
Bouwen distributiecentrum Kraaiven met 
kantoor voor Fixami

Bruto vloeroppervlakte
6.133 m2 magazijn
1.290 m2 kantoor
1.480 m2 mezzanine

www.hardeman-vanharten.nl

Hardeman | van Harten leverde en 
mon teerde de dak- en gevelbeplating 
voor het nieuwe distri butiecentrum van 
Fixami te Tilburg. 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

 Fixami te Tilburg
In eerste instantie is 7.000 m² magazijn in gebruik genomen, 
daarna zijn de kantoorruimte en showroom afgebouwd.
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Nieuw begin voor 
verenigingsleven
Froombosch
Een duurzame, 
aardbevingsbestendige 
accommodatie

Dorpshuis Froombosch • Groningen
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Tekst: Desiree Scheid
Foto’s: Work4MediaIB

Een impressie van de nieuwe 
accommodatie.
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Begin dit jaar startte Bouw- en Aannemingsbedrijf Vriesbouw met het storten van
de vloeren voor het nieuwe dorpshuis voor Froombosch. Het dorp moest afscheid 
nemen van het oude niet aardbevingsbestendige verenigingsgebouw en krijgt er 
deze maand een duurzame accommodatie voor terug.

De bewoners kunnen gebruik maken 
van een grand café, een grote zaal met 
toneel, jeugdhonk en vergaderruimte. 
Alles onder één dak. Het programma en 
de ruimtebehoefte zijn in nauw overleg 
met het stichtingsbestuur en het dorp 
tot stand gekomen. Naast voldoende 
ruimte om te biljarten en samen te 
komen, stonden ook een open entree, 
meer lichttoetreding en een energie- 
zuinig gebruik op het wensenlijstje. 
Het terras rondom het gebouw en de  
verdere inrichting van het terrein  
versterken daarnaast de ontmoetings-
functie en de ruimte om te spelen en 
sporten. 

Bijzondere dakopbouw
“De verwachting is dat veelvuldig gebruik 
wordt gemaakt van de theaterzaal in 
het dorpshuis.” Aan het woord is Ronald 
Jeuring, projectleider bij Bouw- en 
Aannemingsbedrijf Vriesbouw. 
“Om overlast voor omwonenden te 
beperken, hebben we er een bijzondere 
dakopbouw op gezet. We moesten alert 
zijn op de nodige geluidsisolatie om aan 
de geluidseisen te kunnen voldoen. 
Voor deze opbouw hebben we dan ook 
speciale cassettes gemaakt die we van 
bovenaf konden laten zakken. 

Daar zijn vervolgens de dakplaten 
overheen gelegd. “

Tegenslagen
Door het uitblijven van noodzakelijke 
leveringen liep het project tussentijds 
vertraging op.  Het lag op de bouw zelfs 
bijna acht weken geheel stil, na het 
storten van de begane grondvloer. 
“Veel later dan gepland konden wij pas 
weer volop door met het staal en de 
houtskeletbouw”, gaat Jeuring verder. 
“Het heeft geen enkele invloed gehad 
op de totale planning. Met alle partijen 
hebben we door tussensprintjes en extra 
inzet de afgesproken einddatum gewoon 
gehaald.”

Betrokken bewoners
Bewoners voelden zich de afgelopen 
jaren sterk betrokken bij hun dorpshuis. 
Er was dan ook volop bedrijvigheid van-
uit het dorp zelf. Zoals bijvoorbeeld het 
meehelpen met het leggen van stenen, 
het daadwerkelijk metselen. Bewoners 
hebben bovendien zelf actie 
ondernomen om nog wat extra geld 
te generen. Weemoed naar het oude 
gebouw heeft inmiddels plaats gemaakt 
voor trots op het nieuw dorpshuis. 
Een plek waar ze de komende vijftig 

Het dorpshuis omvat een grand café, 
een grote zaal met toneel, jeugdhonk en 
vergaderruimte.

jaar terecht kunnen voor hun geliefde 
verenigingsleven. Eind september is de 
opleving van het interieur, de allerlaatste 
fase. Deze expertise is gecoördineerd 
door Style 26, het ontwerp is gemaakt 
door Studie P&D, beiden uit Groningen.  

Actief in diverse marktsegmenten 
Bouw- en Aannemingsbedrijf 
Vriesbouw uit Schildwolde was niet heel 
lang geleden een wat kleinere aannemer, 
die er extra mensen en kennis bij haalde. 
Om te blijven meedraaien en zo meteen 
de groei aan opdrachten aan te kunnen. 
Door het binnenhalen van meer 
disciplines zijn ze actief in diverse 
marktsegmenten. En ze zijn allround, 
van het afhangen van een deur tot 
realisatie in de appartementenbouw. 
Ze hebben de specialisten in dienst om 
voor bouwplannen van verschillende 
bedrijfstakken én particulieren een 
passende oplossing te bieden. En alles 
onder één dak geregeld.

Dorpshuis Froombosch • Groningen

‘Weemoed naar 
het oude gebouw 

heeft plaats 
gemaakt voor 

trots op het nieuw 
dorpshuis’
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Veel later dan gepland kon men volop 
door met het staal en de houtskeletbouw.

Groningse nuchterheid
gecombineerd met een passie

voor bouwen
Onze kracht is:

• Klantenondersteuning en een vast aanspreekpunt
• Uitstekende prijs-kwaliteit verhouding

• Open oog voor maatschappelijke veranderingen
• Gebruik van duurzame energiebronnen

• Zuinig materiaalgebruik • Kostenbesparende oplossingen
• Hoogwaardige materialen die voldoen aan

de hoogste normen een lange levensduur
• Milieuvriendelijke systemen

Hoofdstraat 181a • Schildwolde • Telefoon 050-3111815
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DETAIL10
Architectuur en Bouwkunde 
Valtherlaan 214 
7815 BH Emmen 
Tel. 06 53 66 83 49 
Mail info@detail10.nl 
Website www.detail10.nl

DETAIL10 is een all-round 
architectenbureau met een 

full-service dienstverlening.
Van ontwerp tot vergunning aanvraag, van begeleiding bij de 

aannemersselectie tot de bouwbegeleiding naar de oplevering. 
Al deze architectonische en bouwkundige werkzaamheden 

worden verricht voor zowel nieuwbouw als verbouw van 
woningen, kantoren, bedrijfspanden, loodsen, schuren, etc.

Uiteraard kunt u ook contact opnemen voor een persoonlijk, 
geheel vrijblijvend, gesprek. Onder het genot van een kop koffie 

worden dan de mogelijkheden voor uw project besproken.
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Sparren over ontwerp en constructie 

Architect Bert Pepping van Detail 10 dacht al mee over het dorpshuis toen er in eerste instantie nog 

sprake was van verbouwing. Welke behoeften leven er in Froombosch, welke ruimtes zijn nodig en hoe kan 

dat vormgegeven worden.  “Ik werd gevraagd voor de begeleiding van het eerste idee tot en met de oplevering. 

Met ontwerp- en tekenwerk voor de vergunningaanvraag, aanbesteding en directievoering.“  

Pepping helpt graag mensen met het realiseren van ideeën, en is het gewend om teamspeler te zijn. 

“Als er meerdere partijen bij betrokken zijn vind ik dat altijd prettiger. Sparren met de installateur, de constructeur, 

de aannemer en de gebruikers.”

Van oud naar nieuw
Samen met de dorpsbewoners formuleerden CMO STAMM en Detail10 een programma van eisen. 

Heel veel vrijwilligers zijn van begin tot eind actief betrokken geweest bij het project. “Vanwege de hele 

aardbevingsproblematiek hebben ze afscheid moeten nemen van de school, de gymzaal en het dorpshuis”, 

gaat Pepping verder. “Een hele generatie bouwde het op, zag het gesloopt worden en gaat nu met een nieuw 

pand verder. Het leeft heel erg in deze gemeenschap.”

Aardbevingsbestendiger bouwen
Ingenieursbureau Goudstikker- de Vries kwam als constructief adviseur aan tafel. 

“Bij het aardbevingsbestendiger bouwen is de richtlijn om ‘normale’ dingen te ontwerpen”, vertelt 

bureaumanager Maurits Nijenstein. “Geen uitkragende delen, geen hele grote overspanningen, geen grote 

vides in vloeren en proberen dragende wand boven elkaar te positioneren. 

Het advies is de bovenbouwconstructie qua materialisering zo licht mogelijk uit te voeren.”

Doos-in-doos constructie
Om zo licht mogelijk te bouwen, kozen ze bij het dorpshuis voor een staalconstructie in combinatie met 

een houten verdiepingsvloer. De gevels zijn uitgevoerd in houtskeletbouw. In plaats van steenstrips 

zijn wel echte gevelstenen gebruikt. Dit had gevolgen voor de constructie, maar de extra massa die daardoor 

werd toegevoegd, was met wat aanvullende voorzieningen opneembaar. 

De geluidseisen richting de directe omgeving werden eigenlijk middels een doos-in-doos constructie opgelost.

 In een mooie samenwerking met de staalconstructie.   

Landelijk ingenieursbureau
“We zijn een landelijk ingenieursbureau”, gaat Nijenstein verder. “Goudstikker-de Vries adviseert 

over constructies, van een vrijstaande villa tot aan een woontoren op de Zuidas in Amsterdam. 

Van houtskeletbouw tot aan woeste betonconstructies. En van nieuwbouw tot aan allerlei 

versterkingsoperaties die spelen in het Groninger Aardbevingsgebied.”

https://detail10.nl
https://www.goudstikker.nl


Elke ruimte de juiste luchtconditie 

Kloeze Installatietechniek uit Stadskanaal paste duurzame installatietechnieken toe in het net opgeleverde 

dorpshuis van Froombosch. Projectleider Jelle Prins geeft aan dat het gebouw gasloos wordt verwarmd, 

maar ook gekoeld met een warmtepomp door luchtbehandeling en ook deels vloerverwarming.  

“Om te zorgen dat de verschillende ruimtes de juiste luchtcondities hebben, gebruikten we geavanceerde 

klimaattechniek. Om te waarborgen dat er in het gebouw een goed klimaat is, sturen we in elke ruimte op 

temperatuur en luchtkwaliteit.”

“Als totaalinstallateur voor duurzame technieken waren we verantwoordelijk voor een brede basisinstallatie. 

Naast het verwarmingssysteem, zorgden we ook voor elektra, waterleidingen, riolering, gebouwenbeheerssysteem, 

sanitaire voorzieningen en verlichting. Aannemer Vriesbouw, waar we al langer zaken mee doen, coördineerde het 

geheel. En in het bouwteam werkten we nauw samen om het project tot een goed einde te brengen. De verschillende 

werkzaamheden werden op die manier op elkaar door gepland, en samen werkten we zo naar de einddatum.”

Kloeze Installatietechniek biedt complete installatieoplossingen voor de zakelijke en de particuliere markt. 

Een allround installatiebedrijf met alles op het gebied van installatiewerk onder één dak.

Om overlast voor omwonenden 
te beperken, is er een bijzondere 
dakopbouw op gezet.
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Opdrachtgever
Vereniging Dorpsbelangen Froombosch, Froombosch

Architect
Detail 10 Architectuur & Bouwkunde, Emmen

Constructeur
Goudstikker- de vries B.V., ‘s- Hertogenbosch 

Adviseur 
Bureau 1232 B.V., Groningen

Hoofdaannemer
Aannemersbedrijf Vriesbouw, Schildwolde

E + W installateur
Kloeze Installatietechniek B.V., Stadskanaal

Bouwprogramma
Bouwen dorpshuis De Ruitenvelder 2.0

Bouwperiode
2018 - 2020

Bruto vloeroppervlakte 
5.000 m2
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BLK-14 • Amersfoort
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Tekst: Alet Roesink
Foto’s: Bron architectuurIB

Wonen in een pakhuis    

Het pand heeft een 
verre van standaard 
uitstraling.

De poort naar de wijk 
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Het is 1865. De spoorlijn Utrecht-Amersfoort-Zwolle-Kampen wordt 
feestelijk geopend. Het jaar erop zal ook Vathorst aanhaken, waarmee 
via het spoor vanuit deze locatie een drietal hanzesteden kan worden 
bevoorraad. Op de plek van het toekomstige station Vathorst zijn alvast drie 
pakhuizen gebouwd. Deze dragen de namen Zwolle, Harderwijk en Kampen, 
hebben hun eigen ‘stadskarakter’ en zijn te herkennen aan de stadswapens 
op de gevels. 

‘Het directe contact met eindgebruikers voegt

een aangename dimensie toe aan ons werk’

We maken een sprong in de tijd, belanden 
in het jaar 2021 en spreken projectleider 
Jeen van den Berg van Bouwonderneming 
Van Bekkum BV uit Amersfoort. Deze 
vertelt over de geschiedenis van 
appartementencomplex BLK-14 en de link 
naar de pakhuizen. BLK-14 is ontworpen 
als poort naar de wijk, waarbij is 
voortgeborduurd op de visie van waaruit 
het winkelcentrum ontwikkeld is. Centraal 
daarin staat de manier waarop steden 
ontstonden: door de gunstige ligging van 
een plek gaan mensen er handel drijven, ze 
gaan er wonen, en zo groeit de plek uit tot 
een dorp of stad. De pakhuizen van BLK-14 
zijn dan ook zo neergezet, dat het lijkt alsof 
ze er als eerste stonden en omgevormd 
zijn tot appartementen.  

Voorliefde voor metselwerk 
In mei 2020 nam Van Bekkum BV het 
hoofdaannemerschap voor dit project aan. 
De ligging aan het spoor bracht de nodige 

BLK-14 • Amersfoort

aandacht voor brandwerendheid en 
aanvullende veiligheidsvoorzieningen met 
zich mee. Momenteel worden nog de 
bronnen voor de warmtepompen 
aangesloten, de hekken van de balkons en 
galerijen geplaatst, het laatste 
voegwerk gedaan en de nutsvoorzieningen 
ingevoerd. Over een maand kunnen de 
34 woningen betrokken worden. Van den 
Berg: “In BLK-14 vind je onze voorliefde 
voor metselwerk terug. De verschillende 
gevelstenen, kleuren en de open structuur 
maken het uniek. Zo is er staand, 
verspringend en terugliggend metselwerk 

in het gehele gebouw aangebracht, is de 
naam Vathorst in het metselwerk verwerkt 
en zie je Braziliaans metselwerk in de plint. 
Het pand kreeg daardoor een verre van 
standaard uitstraling. Ook de parkeerkelder 
wordt op natuurlijke wijze geventileerd en 
’s avonds schijnt gefilterd licht vanuit de 
garage naar buiten.”

Digitale kopersbegeleiding
“Door de Covid-19 pandemie waren we 
volledig aangewezen op digitale 
communicatie. Kopers konden via een 
digitaal platform ‘Volg je woning’ 
informatie inwinnen en hun keuzes voor 
het sanitair en tegelwerk ingeven op een 
digitale module. Dit werkte voor alle 
partijen bijzonder goed en prettig. Het 
directe contact met eindgebruikers voegt 
een aangename dimensie toe aan ons 
werk. Vandaar dat wij ook veel bouwen in 
opdracht van Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap (CPO).”

‘BLK-14 is 
ontworpen als poort 
naar de wijk, waarbij 
is voortgeborduurd 

op de visie van 
waaruit het 

winkelcentrum 
ontwikkeld is’
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Het ontwerp van appartementencomplex BLK-14 refereert 
naar de drie pakhuizen die ooit zijn gebouwd in de wijk.

BLK-14 • Amersfoort
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BLK-14 • Amersfoort

Onafhankelijk 
ingenieursbureau in 
constructieadvies. 

Project: Van der Valk Hotel Amsterdam 

Zuidas | Beeld: Peter Baas Photography

www.pietersbouwtechniek.nl

Niet 
wetenschappelijk, 
maar schappelijk

Het ontwerp en de uitwerking van de constructie 

van dit appartementencomplex in Amersfoort 

Vathorst is van Pieters Bouwtechniek, vestiging 

Utrecht.

Pieters Bouwtechniek is een all-round 

constructiebureau met tal van specialismen, zoals 

woningbouw, utiliteitsbouw en transformaties. 

Roel van Baalen legt uit dat hun kennis van 

specifiek appartementengebouwen bij dit project 

goed van pas komt.

Balans tussen ontwerp en uitvoering
“Als constructeur dien je invulling te geven aan

het ontwerp van de architect. Bij het ontwerp van

de constructie is daarnaast ook rekening 

gehouden met de door de ontwikkelende 

aannemer gewenste bouwmethodiek. Daar waar

mogelijk zijn breedplaatvloeren en kalkzand-

steenwanden toegepast. In het souterrain zijn 

er in-het-werk-gestorte betonwanden. Ook in de 

bovenbouw zijn daar waar kalkzandsteen niet 

mogelijk was, wanden uitgevoerd in beton. 

Masterplan Centrum Vathorst
Grote wanden, zoals de wandliggers boven de 

stallingsgarage in het souterrain en een wand 

voor de langsstabiliteit, zijn in het werk gestort. 

Een aantal kleinere wanden in o.a. de kopgevels 

en plaatselijk in de langsgevel met de balkons 

zijn uitgevoerd in prefab beton. Zo is met een 

relatief eenvoudige en overzichtelijke constructie 

invulling gegeven aan het bouwkundige ontwerp 

van een gebouw bestaande uit drie verschillende 

pakhuizen. Deze architectuur sluit aan op het 

Masterplan Centrum Vathorst.”
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Architectuur met hart 
voor ambacht

Bron Architectuur uit Amersfoort ontwierp het 

complex BLK-14, inclusief de 34 appartementen. 

Guido Schippers: “BLK-14 is een gebouw dat aansluit 

op de verzonnen geschiedenis van het 

winkelcentrum.  Een drietal Hanzesteden had een 

pakhuis aan het spoor. Bewoners kunnen de 

kenmerken van de wapens en vlaggen herkennen in 

‘de inmiddels met elkaar verbonden’ gebouwen.”

“BLK- 14 illustreert hoe wij op een ambachtelijke 

manier met architectuur omgaan. Praktisch en 

vakkundig, niet persé vooruitstrevend of 

experimenteel, maar wel met oog voor 

duurzaamheid. Wij werken veelal met bewezen 

technieken en materialen en hebben een  voorliefde 

voor baksteen gevels.” 

Makkelijk in contact
“Belangrijk voor ons is de heldere structuur, zowel 

qua ontwerp als qua gebruikerswensen. Het gaat ons 

erom hoe mensen samenkomen. Dat sociale aspect 

zie je in BLK-14 terug in de relatie tussen 

plattegrond en ontsluiting. Zo liggen de eetkamers en 

keukens aan de galerijzijde, waardoor de bewoners 

gemakkelijker contact met elkaar maken.”

De bouw van BLK-14 heeft plaatsgevonden via 
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

BLK-14 • Amersfoort
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Vakmanschap door 
actieve inzet

Prefab Beton Vebo BV uit Bunschoten leverde voor 

appartementencomplex BLK-14 in Amersfoort het 

beton voor de trappen, het bordes, de galerijen, de 

balkons en de beplakte elementen. Gert van Drie 

vertelt dat het bedrijf al lange tijd met 

Bouwonderneming Van Bekkum BV samenwerkt. 

Vanwege het prettige contact, goede communicatie 

en afstemming werd Vebo ook in dit project om een 

offerte gevraagd. Van Drie: “Onze specialiteit zit in de 

actieve inzet tijdens de werkvoorbereiding. Uit 

ervaring weten wij dat hoofdaannemers daar 

aansluiting in wensen, zodat gezamenlijk een beeld 

gevormd en naar prijsconsequenties gekeken kan 

worden.

Onze verkopers hebben meer dan 25 jaar ervaring en 

zijn daarom van waarde voor het gezamenlijk vinden 

van oplossingen in bouwprocessen. Daar komt bij dat 

wij met een eigen fabriek in Bunschoten de enige 

Nederlandse prefab betonleverancier zijn die alle 

disciplines in eigen huis heeft, waaronder 

engineering, constructie en een houten en stalen 

mallenmakerij.”

Eindeloze 
mogelijkheden in 
prefab balkons

De ligging aan het spoor bracht de nodige aandacht voor 
brandwerendheid en aanvullende veiligheidsvoorzieningen 
met zich mee.

BLK-14 • Amersfoort
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SVEDEX

www.svedex.nl

MOOIER WONEN MOOIER WONEN 
MET SVEDEXMET SVEDEX

Mooier wonen met 
Svedex

Om het woongenot van appartementencomplex 

BLK-14 in Amersfoort nog verder te verbeteren, is aan 

Svedex Binnendeuren uit Varsseveld gevraagd om de 

binnendeuren, kozijnen en garnituren te verzorgen. 

Met de verschillende keuzemogelijkheden die hen 

middels het kopersportaal Svedex Deurplus 

voorgelegd werden, konden de toekomstige 

bewoners de uitstraling van hun nieuwe woning 

upgraden.

Het gaat daarbij om Svedex Superlak® stijldeuren, 

stalen binnendeurkozijnen en garnituur die door het 

Nederlandse productiebedrijf geleverd en 

gemonteerd worden. Simon Smit: “ Svedex Deurplus 

is hét koperskeuzeconcept dat Svedex heeft 

ontwikkeld om het werk voor aannemers en

kopersbegeleiders te vereenvoudigen en uit handen 

te nemen. 

Hiermee konden bewoners persoonlijke keuzes 

maken en direct registreren en bijvoorbeeld 

standaard deur-, kozijn- en garnituurcombinatie tegen 

een aantrekkelijke meerprijs te laten vervangen 

door Svedex Superlak® stijldeuren. Hierdoor kunnen 

kopers snel en gemakkelijk hun woning upgraden. 

De aannemer ontvangt rechtstreeks vanuit de tool 

een bestellijst van de gekozen deuren, kozijnen en 

bijbehorend garnituur. Niet alleen standaard 

bestellingen, maar ook specifieke vragen of wensen 

kunnen via deze online keuzetool eenvoudig in 

behandeling genomen worden.

Dankzij de digitale deurtool is het voor kopers 

visueel heel duidelijk welke invloed een binnendeur 

op de uitstraling van de gehele woning en interieur 

heeft.”

BLK-14 • Amersfoort
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‘In BLK-14 vind je onze 
voorliefde voor 

metselwerk terug’

BLK-14 • Amersfoort
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Kasius Schilders B.V.
Tel. 020 218 40 84 • Herenweg 142 • 3645 DT Vinkeveen

www.kasiusschilders.nl • info@kasiusschilders.nl 

‘Afspraak is afspraak’ 
is ons motto 

In opdracht van Bouwonderneming Van Bekkum BV 

verzorgt Kasius Schilders uit Vinkeveen het 

binnenschilderwerk en leverde en plaatste dubbele 

beglazing en Colorbel glaspanelen. Hiervoor ontving 

de opdrachtgever een certificaat. 

Colorbel is een decoratieve veiligheidsbeglazing, die 

gebruikt wordt voor buitengevels en interieur. Het is 

een thermisch gehard glas, aan één zijde gecoat met 

een gekleurd email. Colorbel glaspanelen vormen 

een uitstekende optie voor buitengevels vanwege het 

feit dat dit glas niet-ontvlambaar is.  

Routinewerk
Glas zetten of vervangen is voor Kasius Schilders 

routine. “Wij plaatsen allerlei soorten veiligheidsglas, 

isolatieglas en glas-in-lood en verzorgen waar nodig 

ook aanpassingen in de kozijnen”, aldus Willem 

Riechelman, mede-eigenaar van  Kasius Schilders.

Ruim 35 jaar ervaring
“Met ruim 35 jaar ervaring in binnen- en 

buitenschilderwerk en glasplaatsing zijn wij 

uitgegroeid tot een succesvol allround 

schildersbedrijf. Wij werken met name voor 

aannemers, bedrijven, VvE’s, scholen, hotels en 

particulieren. Het motto ‘afspraak is afspraak’ 

waarderen wij ook zo in onze relatie met 

Bouwonderneming Van Bekkum BV, een lokale 

aannemer en goede bouwer. Het zijn fijne mensen 

om mee te werken. De openheid en eerlijkheid, die 

van hen uitgaat, zowel op de werkvloer als in de 

voorbereiding, heeft ook in dit project weer zijn 

vruchten afgeworpen.”

BLK-14 • Amersfoort
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Ontwikkeling
Van Bekkum Projecten BV, 
Amersfoort

Ontwikkeling
Ontwikkelingsbedrijf Vathorst, 
Amersfoort

Architect
Bron Architectuur, Amersfoort

Constructeur
Pieters Bouwtechniek, Utrecht

Hoofdaannemer 
Bouwonderneming Van Bekkum BV, 
Amersfoort

Klein Prefab elementen
Prefab Beton Vebo BV, Bunschoten-
Spakenburg

Binnen-deuren en kozijnen
Svedex BV, Varsseveld

Schilderwerk
Kasius Schilders BV, Vinkenveen

Bouwprogramma
Bouwen appartementencomplexen 
met 34 koopappartementen 
verdeeld over 3 gebouwen

Er is staand, verspringend en terugliggend 
metselwerk in het gehele gebouw aangebracht.
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Eurobox • Gouda

Het project betrof 
deels verbouw, deels 
nieuwbouw.
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Tekst: Daphne Doemges
Foto’s: Work4MediaIB

Nieuwe liftschacht op 
veilige manier gebouwd    
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Eurobox • Gouda

Om de aanbouw te kunnen realiseren, zijn vloerpalen onder het parkeerdek gemaakt.

Verbouw en nieuwbouw Eurobox in 
handen van Bouwbedrijf Vrolijk   
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De ruwbouw en een beperkt deel van de afbouw van het project Eurobox in Gouda werd verzorgd door 
Bouwbedrijf Vrolijk. Het ging om een verbouwing aan een bestaand gebouw én een deel nieuwbouw. 

‘De opdrachtgever voorziet zelf de stellingen

voor de boxen én het complete installatiewerk’

‘Ik zeg altijd: het gebeurt veilig of het 
gebeurt niet’

Het bestaande kantoorgebouw van 
Eurobox in Gouda werd door Bouwbedrijf 
Vrolijk verbouwd. “Daarnaast realiseerden 
we een aanbouw tegen het bestaande 
gebouw en over het parkeerdek heen. Een 
uitdaging daarbij was dat we de vloerpalen 
onder het parkeerdek moesten maken, op 
de plek waar een beperkte werkhoogte 
was”, aldus projectleider Menno Vrolijk.  

Logistieke afstemming
In het bestaande pand bestond de 
verbouwing onder meer uit de bouw van 
een liftschacht. “Die begon onder het 
parkeerdek, waarna we vervolgens door 
vier betonnen verdiepingen heen 
moesten, maar ook door het dak en nog 
deels door de gevel. Dan kom je behoorlijk 
wat tegen!” Vooral de logistieke 
afstemming vroeg de nodige aandacht, 
vertelt Vrolijk. “Door een nieuwe 
liftschacht te maken, moesten we 
sparingen uitzagen in de vloeren en 
hadden we te maken met veel logistieke 
aan- en afvoer van materialen.”

Stellage naast gevel
Een belangrijk aandachtspunt tijdens de 
(ver)bouw was de veiligheid. “Het had de 
nodige voeten in de aarde om de 
liftschacht veilig te kunnen bouwen. Je gaat 
in een bestaand gebouw vloeren slopen, 
een nieuwe schacht maken en op het dak 
werken. Vooral boven bij de dakopbouw 
van de lift was er een beperkte 
werkruimte en zaten we kort op de 
dakrand. Daarom hebben we ervoor 
gekozen om een stellage naast de 
bestaande gevel op de aanbouw te maken, 
die fungeerde als randbeveiliging. Zo 
konden de jongens veilig bij de 
dakopstand komen. Ik zeg altijd: het 
gebeurt veilig of het gebeurt niet. Dat 
betekent in de uitvoering wel wat meer 
werk, maar het is heel belangrijk om die 
veiligheid te waarborgen.”

Eurobox • Gouda

Gedeelde bouwplaats
Bouwbedrijf Vrolijk startte half april dit jaar 
met de heiwerkzaamheden en leverde het 
project in oktober volgens planning op. “De 
opdrachtgever voorziet zelf de stellingen 
voor de boxen en voert ook het complete 

installatiewerk in eigen beheer uit. Er was 
dus sprake van een gedeelde bouwplaats. 
Uitvoerder Edwin Bakx werkte op locatie 
nauw samen met de opdrachtgever waar-
door de samenwerking prima verliep.”
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Eurobox • Gouda

Kuipers Rietbergstraat 3 | 2321 BZ Leiden | TEL: 071-5794050 | EMAIL: INFO@BUITEMAN.NL 

WWW.BUITEMANLEIDEN.NL 
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Eurobox • Gouda

Metal studwanden 
voor Eurobox 

Voor het project van Eurobox in Gouda verzorgt het 

team van Stud Afbouw Projecten de plaatsing van 

metal studwanden met systeemplafonds, en de 

afwerking van de wanden. 

Stud Afbouw Projecten uit het Brabantse Vlijmen is 

specialist op het gebied van metal studwanden. “We 

verwachten met dit project in totaal drie weken bezig 

te zijn”, aldus Ruud van Vugt, die het bedrijf samen 

met Jimmy Linnartz runt. 

Totale afwerking
Met meer dan 20 jaar ervaring in de afbouwwereld 

staat Stud Afbouw Projecten voor kwaliteit. “Naast 

het leveren en monteren van onder meer 

systeemplafonds, systeemwanden, metalstudwanden 

en -plafonds, houden wij ons ook bezig met de totale 

afwerking en oplevering van projecten. Hoe groot of 

klein het project ook is: het gaat toch om de 

samenwerking én een strak eindresultaat. Daarom 

denken we graag met de klant mee.”

Stud Afbouw Projecten is gespecialiseerd 
in de levering en montage van vrijwel alle 

afbouwsystemen. 

Julianastraat 2 | 5251 ED Vlijmen
T: 06 - 23 94 66 62 | info@studafbouwprojecten.nl

www.studafbouwprojecten.nl

DÉ SPECIALIST IN 
PREFAB BOUWEN

WWW.RAABKARCHER.NL
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Eurobox • Gouda

Opdrachtgever
Eurobox Self Storage, Noordwijk

Architect
Architectenbureau Piet Onderwater 
& Partners, Rijnsburg

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Vrolijk BV, Breda

Beplating en Dak
Cladding Partners BV, Oosterhout

Bouwmaterialen 
Raab Karcher, Waddinxveen

Betonvloeren
Roozen van Hoppe, Haghorst

Overhead deuren montage 
Alsta-Nassau BV, Terheijden

Aluminium gevelelementen 
Intal BV, Opmeer

Betonzaagwerkzaamheden
Betonboringen Zuid Nederland, 
Etten-Leur

Afbouw
Stud Afbouw Projecten BV, Vlijmen

W-installateur
Joop Buitenman, Leiden

Bouwprogramma
Bouwen Eurobox in Gouda

Het bouwen van de nieuwe liftschacht was een behoorlijke uitdaging.
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The Market Hotel • Groningen

The Market Hotel is 
nieuwe blikvanger op  
Grote Markt Groningen
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Tekst: Astrid Berkhout
Foto’s: Rottinghuis’ AannemingsbedrijfIB

The Market Hotel in 
optima forma.
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In het hotel zijn - naast o.a. een Grand Café - 123 hotelkamers te vinden.

The Market Hotel • Groningen
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Op 1 mei jl. opende The Market Hotel by Westcord Hotels de deuren aan de Grote Markt in Groningen. Het 
markante hotel in het bruisende centrum is in opdracht van VolkerWessels Vastgoed gerealiseerd door Rottinghuis’ 
Aannemingsbedrijf. “Dit project was ons als stadsaannemer van Groningen op het lijf geschreven”, vertelt Jeroen 
Schrage, projectleider bij Rottinghuis, onderdeel van VolkerWessels. 

‘Via een publieksstemming kozen de inwoners voor dit

ontwerp met de eigentijdse vertaling van de trapgevels’

Het ontwerp van The Market Hotel is van 
Duitse architect Thomas Müller. Schrage: 
“Müller maakte drie verschillende 
ontwerpen voor het hotel. Via een 
publieksstemming georganiseerd door 
gemeente Groningen, kozen de inwoners 
voor dit ontwerp met de eigentijdse 
vertaling van de klassieke trapgevels.” 

Binnenstedelijke uitdaging 
De ontwikkeling van The Market Hotel is 
onderdeel van de transformatie van de 
oostzijde van de Grote Markt. “De hele 
oostelijke wand is gesloopt om ruimte 
te maken voor een grote binnenstede-
lijke herontwikkeling. Dit bood ruimte 
aan nieuwe functies; zoals het Groninger 
Forum, studentenvereniging Vindicat, The 
Market Hotel en Merckt. Dat betekende dat 
we tijdens de bouw van het hotel met vier 
andere aannemers aan het werk waren op 
hetzelfde beperkte oppervlakte, midden in 
het stadshart van Groningen. Vooral qua 
logistiek vergde dat veel afstemming en 
coördinatie. Onze uitvoerder had er een 
dagtaak aan om alles in goede banen te 
leiden. Terugkijkend is het allemaal 
uitstekend verlopen, uiteindelijk doe je het 
toch samen.”

Allure van weleer 
Het hotel biedt op de begane grond ruimte 

‘Op deze plek is 
aardbevingsbestendig 

bouwen een must. 
Daarvoor zijn 

constructieve maatregelen 
genomen’

aan een Grand Café met terras, lobby, 
bakkerij en keuken. Op de zes verdiepingen 
daarboven zijn 123 hotelkamers. In de 
kelder is een prachtige wellness 
gerealiseerd, naast technische en 
personeelsruimten en de voorbereidings-
keuken. Het spectaculaire dakterras biedt 
een prachtig uitzicht over de stad, in de 
schaduw van de bekende Martinitoren. 
“Bijzonder is de hoogte van het plafond op 
de begane grond, waarmee de ruimtelijke 
allure van weleer wordt benadrukt. Een eis 
van Welstand waarmee wordt 
gerefereerd aan de verdwenen 
vooroorlogse panden van deze plek aan de 
Grote Markt, zoals het Scholtenshuis. Ook 
het karakteristieke metselwerk in de gevel, 

waarmee veel diepte in het gevelbeeld is 
gecreëerd, springt in het oog.”

All-electric en aardbevingsbestendig 
Het hotel is all-electric. De verwarming en 
koeling gebeurt met luchtwarmtepompen. 
Daarnaast is gekozen voor een hybride 
VRF-systeem (Variable Refrigerant Flow) 
voor klimaatbeheersing. “Op deze plek is 
aardbevingsbestendig bouwen een must. 
Daarvoor zijn constructieve maatregelen 
genomen. Zo zijn de prefab betonnen 
wanden maar liefst 50 cm dik voor de 
benodigde stabiliteit. Voor ons is dit al met 
al een gaaf en uniek project om aan mee te 
bouwen. We zijn  met z’n allen trots zijn op 
het eindresultaat.”

The Market Hotel • Groningen
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veelzijdige,
architectonische 
staalkonstrukties
Ensel staalkonstrukties B.V.  Holwerderweg 23 . 9101 PA  Dokkum
Telefoon (0519) 29 72 27 . info@ensel.nl . www.ensel.nl

Ensel-90-132.indd   1 18-10-10   09:38

‘The Market Hotel is een monument van de 
toekomst’

Ensel Staalkonstrukties gaat een uitdaging niet uit de weg. “We denken al in een vroeg stadium mee met de klant”, 

vertelt Hartog Ensel. “Hoe kunnen we datgene wat de klant voor ogen heeft realiseren binnen het beschikbare budget? 

Dat vereist zeker in deze tijd de nodige creativiteit.” Dat technisch vernuft én de expertise op het gebied van 

aardbevingsbestendig bouwen kwamen bij The Market Hotel zeker van pas.

Ensel Staalkonstrukties vervaardigde en monteerde meerdere stalen constructieonderdelen (in o.a. gevels, kolommen en 

consoles) voor het hotel. “Allemaal niet standaard en het moet ook nog eens bestand zijn tegen aardbevingen. We 

hebben er met z’n allen veel tijd aan besteed om de constructie goed uit te werken. De manier van opbouwen is hier 

essentieel: het metselwerk van de gevel staat bijvoorbeeld op hangend staalwerk dat bij een eventuele aardbeving 

gewoon meebeweegt.”

Omdat er zo weinig ruimte was op de bouwplaats, was er eigenlijk geen plek voor traditionele steigers. Om die reden 

ontwierp de onderneming uit Dokkum bovendien een hangende steiger, waardoor de uitvoerders ter plekke een stuk 

efficiënter konden werken. “Ik zie The Market Hotel als een monument van de toekomst. Het is een fantastisch mooi 

gebouw geworden en mede dankzij onze expertise staat het er over 100 jaar nog steeds. Gaaf dat we daar als 

staalbouwer aan mee hebben mogen werken.” 

Er moest worden gebouwd midden in het stadshart van Groningen.

The Market Hotel • Groningen
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‘Vooral de omvang is 
bijzonder’ 

Aannemingsbedrijf Rottinghuis nam Glas-Idee, een 

specialist in glasconstructies en glasproducten op 

maat, in de arm om het glaswerk voor de maar liefst 

123 badkamers en toiletgroepen van het WestCord 

Hotel  in Groningen te verzorgen. “Voor de 

douchecabines is gekozen voor blank glas, verder zijn 

wit glazen deuren en wanden geplaatst”, vertelt Gert 

Auwema.

Glas-Idee richt zich hoofdzakelijk op binnen 

toepassingen (van balustrades en trappen tot 

wanden en deuren). Opdrachtgevers zijn aannemers 

én particulieren. “In het verleden was de verhouding 

70%-30% maar mede als gevolg van de coronacrisis 

is dit momenteel helemaal omgedraaid.” Specifiek 

de steel look binnendeuren zijn populair, ook in de 

utiliteitsbouw.

Soepel verlopen
“Met name de omvang van het project is bijzonder, 

een team van vier monteurs is er circa zes maanden 

mee bezig geweest. Maar we zijn het wel gewend om 

grotere projecten op te pakken, zoals de G-pier van 

Schiphol. Qua logistiek en planning was alles goed 

geregeld door de aannemer, dus de uitvoering is 

verder soepel verlopen.”

The Market Hotel • Groningen
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Het metselwerk is opvallend en bepalen mede het karakter van het pand.

The Market Hotel • Groningen
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Innovatief vakwerk 

  De finishing           touch

Trotse afbouwers 
van The Market Hotel

T (0591) 316 735  |  info@heigro.nl  |  www.heigro.nl

• Stuc- en spackwerk
• Systeemwanden en -plafonds
• Cement- en anhydrietdekvloeren
• Schilderwerk
• Binnenbeglazing

Heigro verzorgt 
afbouw The Market 

Hotel

De afbouw van het beeldbepalende The Market Hotel 

was in handen van Heigro uit Klazienaveen. “Wij zijn 

trots ons steentje te hebben mogen bijgedragen. Met 

eigen mensen én vaste onderaannemers hebben we 

systeemwanden en systeemplafonds geleverd en 

geplaatst. Daarnaast waren we verantwoordelijk 

voor de cement- en anhydrietdekvloeren, het stuc- en 

spackwerk en het schilderwerk, inclusief 

binnenbeglazing”, vertelt Rob Groote.

Heigro is dé partner in business voor een compleet 

aanbod van afbouwwerkzaamheden. Deze zijn onder 

te verdelen in de volgende disciplines: het leveren 

en plaatsen van scheidingswanden, systeemwanden 

en systeemplafonds, stucwerk, vloeren, tegelwerk en 

schilderwerk. Dankzij de ruime ervaring in de afbouw 

(op 10 mei 2022 bestaat Heigro maar liefst 30 jaar) 

is de onderneming in staat kwaliteit te leveren. In de 

loop der jaren heeft het bedrijf dan ook een trouwe 

vaste klantenkring opgebouwd in zowel de zakelijke 

als de particuliere markt.

Kenmerkend is de heldere, praktische en directe 

aanpak van de onderneming. “In combinatie met een 

grondige voorbereiding vormt dit de basis van ons 

succes”, vervolgt Groote. Bij alle opdrachten stelt 

Heigro persoonlijk contact, inlevingsvermogen,

 innovatie en duurzaamheid centraal. “De wensen en 

doelen van de opdrachtgever staan daarbij voorop.”

De werkzaamheden voor The Market Hotel zijn in 

juni jl. afgerond. “Het was zoals altijd prettig 

samenwerken met Rottinghuis, met een prachtig 

hotel als eindresultaat.”

Opdrachtgever
VolkerWessels, Nieuwegein
Westcord Hotels, Rotterdam 
Gemeente Groningen

Architect
Thomas Muller Ivan Reimann Architekten, 
Berlin (D)
Projectarchitect De Zwarte Hond, Groningen

Hoofdaannemer
Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf BV, Groningen

Glazen wanden
Glas-Idee BV, Emmen

Staalconstructie
Ensel, Dokkum

Afbouw
Heigro Compleet Afbouw, Klazienaveen

Bouwprogramma
Hotel met grand café, restaurant, bakkerij, 123 
kamers, wellness en dakterras.

The Market Hotel • Groningen
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The Bank • Tilburg

Metamorfose 
voormalig bankkantoor
Van bank tot appartementencomplex
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Tekst: Jan Smit
Foto’s: Work4MediaIB

The Bank in vogelvlucht.
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Wonen in een voormalig bankgebouw? In Tilburg, vlakbij het centraal station, 
aan de rand van het centrum, is dit sinds deze zomer mogelijk. In opdracht van 
Certitudo Capital transformeerde Bouwgroep Moonen een ABN Amrokantoor tot  
35 energiezuinige, moderne appartementen en twee penthouses. The Bank heet 
het complex.

Aardig detail: het nieuwe 
appartementencomplex is ontworpen 
door de kleinzonen van Jos Bedaux, de 
architect van het oorspronkelijke, uit 1972 
daterende bankgebouw. Bedaux was in de 
20ste eeuw in Tilburg en omstreken een 
bekende architect. Onder meer het  
hoofdgebouw van de Universiteit van 
Tilburg (1962) en het kantongerecht (1968) 
in Tilburg zijn van zijn hand. 

Een metamorfose
De naam The Bank is goed gekozen.  
Want de bank verdwijnt niet helemaal uit 
het gebouw. De commerciële plint onder 
het complex blijft een ABN Amrokantoor. 
Maar de acht etages daarboven hebben 
een complete metamorfose ondergaan. 
Binnenwanden, dakopbouw, dekvloeren: 
alles is gesloopt en afgevoerd. Van onder 
meer metal stud wanden en nieuwe  
dekvloeren zijn vervolgens 35  
appartementen en twee penthouses  
gecreëerd. De appartementen hebben 
een vloeroppervlakte van gemiddeld 
ongeveer 50 m². Ook is het gebouw 
compleet verduurzaamd. De kozijnen 
zijn vervangen, er is nieuwe beglazing 
aangebracht en de muren zijn geïsoleerd. 
Verder zijn de appartementen voorzien 
van warmtepompen, vloerverwarming  
en ventilatiesystemen met warmte- 
terugwinning. Daarbij blijft het niet. De 
lift is eveneens nieuw. En in de kelder, 
waar voorheen betonnen kluisruimten 
waren, is een parkeergarage gecreëerd.  
Bovenop het gebouw staan de twee 

Het appartementencomplex omvat de 
acht etages boven het bestaande ABN 
Amrokantoor.

nieuwe penthouses. Die zijn vervaardigd 
middels houtskeletbouw. Deze  
appartementen hebben beide een  
vloeroppervlakte van ongeveer 100 m². 
De penthouses staan op een staal-
constructie en zijn bekleed met metalen 
nokkenprofielen. Die zorgen voor een 
strakke uitstraling.

Logistieke uitdaging
De transformatie, die in maart 2020 is 
begonnen en dus ruim een jaar heeft 
geduurd, was voor Bouwgroep Moonen 
een interessante opdracht. Dat geldt niet 
eens zozeer de metamorfose zelf. Bijna 
de helft van alle werken die de aannemer 
momenteel onder handen heeft, bestaat 
uit transformaties van voormalige 
kantoorgebouwen tot appartementen-
complexen. De uitdaging zat vooral in 
de logistiek. Omdat The Bank zo dicht 
bij het centrum ligt en het dak van het 
parkeerdek niet geschikt is voor zware 
vrachtwagens was er een grote kraan 
nodig voor de afvoer van puin en de 
aanvoer van alle bouwmaterialen, vertelt 
Rob van Huijkelom, projectleider namens 
Moonen. “Die kraan mocht er alleen 
overdag staan. Binnen korte tijd moest 
alles zijn geregeld. Door een strakke 
planning zijn we daar met zijn allen 
uiteindelijk gelukkig goed in geslaagd.”

The Bank • Tilburg

‘In het kader van 
de metamorfose 

is het gebouw 
ook compleet 

verduurzaamd’
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The Bank bestaat o.a. uit 35 
energiezuinige, moderne appartementen.

De appartementen hebben een vloer-
oppervlakte van gemiddeld ongeveer 50 m².
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Een van de twee luxe penthouses 
bovenop het gebouw.

The Bank • Tilburg

Stekerbaar installeren

Van de toegangscontrole en het installatiewerk in de appartementen tot de elektra in de parkeergarage: 

het ABN Amrokantoor in de plint uitgezonderd is al het e-installatiewerk in The Bank verricht door 

Maréchal Elektro uit Den Bosch. Een leuke opdracht, vindt projectleider Toine van Osch. Temeer omdat 

The Bank het derde project was waar Maréchal Elektra stekerbaar heeft geïnstalleerd.

Alle wandcontact- en centraaldozen, schakelaars en zelfs de groepenkasten zijn door de installateur 

prefab in eigen huis vervaardigd, zodat ze op locatie plug en play konden worden gemonteerd. 

Daarna zijn alle benodigde componenten stekerbaar met elkaar verbonden. Leidingen trekken, knippen 

of aflassen is er niet meer bij. 

“Wat betreft de efficiency scheelt stekerbaar werken een slok op een borrel,” vertelt Van Osch 

enthousiast. “Voorheen was het vaak: nog even dit halen, hup naar de bus, of het niet kunnen afronden 

van de werkzaamheden. Daar gaat veel verloren tijd in zitten. Zeker wanneer je bij een project zoals bij 

The Bank maar over één lift beschikt. Dit werkt een stuk sneller.”

https://www.marechal-elektro.nl


WIJ DENKEN 
IN OPLOSSINGEN

VAN IDEE TOT 
UITVOERING

elektra | domotica | toegangscontrole | brandbeveiliging | alarm | CCTV | laadpalen | data en telefonie  | zonnepanelen

www.marechal-elektro.nl

EEN STERK
 STAALTJE
 VAKMANSCHAP

RESTAURATIE

METAAL- EN CONSTRUCTIEWERK

ERKENDE SMEDERIJ

T 0183 82 02 02

E info@smederijmeerkerk.nl

Energieweg 19

4231 DJ Meerkerk

www.smederijmeerkerk.nl
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Staal ideaal voor herbestemmingen

Zeker, monumentaal smeedwerk restaureren of vernieuwen doet hij nog steeds – zijn bedrijf is ERM-erkend -, 

maar sinds een aantal jaren heeft Addy Kon een nieuwe markt ontdekt: kantoren, winkels en andere leegstaande 

gebouwen die worden omgebouwd tot woningen. 

Ook in The Bank is hij met zijn bedrijf Smederij Meerkerk de afgelopen anderhalf jaar volop actief geweest. 

Van het aanbrengen van de vloerravelingen voor kabels en leidingen en de roostervloeren in de leidingschachten 

tot het (nood)-trappenhuis, de spiltrap buiten en de staalconstructie voor de prefab opbouw: 

door het hele gebouw is de inbreng van Smederij Meerkerk zichtbaar. 

“Er is veel vraag naar stalen constructies bij dit soort projecten,” weet Kon. “En dat is niet zo vreemd. De combinatie  

van goede constructieve eigenschappen en het relatief geringe ruimtebeslag maken staal ideaal voor het bouwen 

van woningen in bestaande gebouwen.” Vooral in grotere steden als Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag is 

Smederij Meerkerk inmiddels bij herbestemmingsprojecten actief geweest. Daarbij werkt het in ambachtelijk 

smeedwerk, roestvast staal design, trappen, constructie- en seriewerk gespecialiseerde bedrijf regelmatig in opdracht 

van Bouwbedrijf Moonen, de hoofdaannemer van The Bank.  

https://www.smederijmeerkerk.nl/
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Autolift ideaal in stedelijk gebied

Wonen in het centrum van een stad heeft een nadeel: parkeerruimte is schaars. Bij The Bank vormt dat 

geen probleem. De bewoners van het appartementencomplex kunnen hun auto zowel buiten als binnen parkeren. 

Daartoe is de voormalige kelder van de bank omgebouwd tot parkeergarage. Maar er was wel een probleem: 

hoe komen de auto’s in die garage? Voor een helling was de ruimte te beperkt. Dus is er gekozen voor een autolift. 

Die is geëngineerd, geïmporteerd en gemonteerd door Autoliften Nederland BV.

Autoliften zijn in Nederland nog niet zo ingeburgerd, weet Hans Konijn, directeur en eigenaar van Autoliften Nederland. 

“In Belgische steden als Antwerpen en Brussel zie je ze veel meer. Maar het begint te komen, vooral in de grote steden.”

Autoliften Nederland importeert autoliften van CMC parklift. Ook in The Bank heeft Autoliften een lift geplaatst 

van dit Italiaanse merk. Het betreft een zogeheten schaarlift. Middels een tag-plaatje krijgen de bewoners toegang 

tot de lift. Die opent bij aankomst automatisch op niveau.

De lift is beveiligd met fotocellen. Staat de auto goed in de lift dan verandert de kleur van de ledstrips van rood 

naar groen. Zakt de lift, dan springt het licht op wit. is de lift beneden, dan kleurt het licht weer groen. 

Een helder en veilig systeem, meent Konijn. Met name dat laatste is volgens hem van groot belang. 

Uiteraard beschikken de penthouses over 
een geweldig uitzicht.

The Bank • Tilburg

https://www.elreka.nl
https://www.autoliftennederland.nl
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Autoliften Nederland B.V. heeft met 
de CMC Vela dé oplossing voor toegang 

tot parkeergarages van 1 of meerdere 
verdiepingen 

Tel. 0299 - 748006 • www.autoliftennederland.nl

Autoliften Nederland B.V. biedt:
• No Nonsens Liften volgens de machinerichtlijn

• Deze zijn veilig en betrouwbaar
• Een goede prijs-kwaliteit verhouding 

• Veel persoonlijke aandacht
• Vrijblijvend Advies

Opdrachtgever
Certitudo Capital, ‘s- Hertogenbosch

Architect
Bedaux de Brouwer Architecten B.V., Goirle

Constructeur
Adviesbureau Tielemans Bouwconstructies B.V.,  
Eindhoven

Installatie adviseur 
Boink Project & Energiemanagement B.V., Neunen

Hoofdaannemer
Bouwgroep Moonen B.V., ‘s- Hertogenbosch

E-installateur 
Maréchal Elektro B.V., ‘s- Hertogenbosch

Trappen en Balustraden
Smederij Meerkerk, Meerkerk

Liftinstallatie
Autoliften Nederland B.V., Purmerend

https://www.certitudo.com
https://www.bedauxdebrouwer.nl
https://www.tielemans.nl
https://bpem.nl
https://www.bouwgroepmoonen.nl
https://www.marechal-elektro.nl
https://www.smederijmeerkerk.nl
https://www.autoliftennederland.nl


Persbericht Bewuste Bouwers • Zoetermeer
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Foto’s • Bewuste Bouwers

Zoetermeer, 13 september 2021 – Beelen Recycling ziet meerwaarde in aansluiting bij Bewuste Bouwers; zowel inhoudelijk 
als vanuit commercieel oogpunt is het voor de verwerker van reststromen uit de sloop- en bouwsector een logische samen-
werking.  

Mark Rijnberk, Commercieel Directeur Recycling bij Beelen.nl: “Het is interessant dat we de eerste recycler zijn bij Bewuste 
Bouwers. Het is voor ons heel vanzelfsprekend om samen te werken in deze veranderende wereld. Afvalplannen en 
circulaire mogelijkheden neem je al mee aan het begin van een bouwproject in het kader van duurzaamheid en het 
aanjagen van de circulaire economie.” 

Anneke Witte, directeur Bewuste Bouwers: “Ook wij zien die integraliteit als vanzelfsprekend. Wij zijn gedreven om 
professionaliteit zichtbaar te maken en om de uitwisseling van geweldige ideeën en ervaringen uit de sector te stimuleren 
en te delen. Daar hoort een bedrijf als Beelen.nl absoluut bij. De kennis op het gebied van afvalverwerking - ook ten aanzien 
van BREEAM-projecten - is een ongelooflijk rijke aanvulling voor onze bedrijfsdeelnemers. Het effect is dat we met deze 
expertise het imago van de bouw over de verschillende expertises heen verbeteren. Bovendien kunnen we het ons niet 
langer permitteren door te gaan met verspillen van herbruikbare grondstoffen. We hebben elkaar keihard nodig voor een 
duurzame toekomst en leefomgeving.” 

Vooruitstrevend en ondernemend
Beelen.nl staat voor het sluiten van materiaalcirkels. In 28 jaar is het bedrijf ontwikkeld van ‘de sloopjongens’ naar 
duurzame aannemer in de sloopsector, recycler van bouw- en sloopreststromen en verwerker van bedrijfsafval – met ruim 
400 medewerkers in de binnen- en buitendienst. In al die jaren is onverminderd geïnvesteerd in innovatie, waarbij 
digitalisering als een van de belangrijkste gereedschappen wordt ingezet. 

Mark: “Digitaal hebben we het prima voor elkaar; alles wat over de brug komt wordt realtime in dashboards getoond; van 
afvalstromen tot vulgraad. Dankzij dit soort systemen kun je mensen op de bouw stimuleren en gedrag veranderen.” 

‘De waarden 
van Beelen.nl en 
de gedragscode 

van Bewuste 
Bouwers 

blenden goed’

Beelen.nl als eerste recycler
aangesloten bij Bewuste Bouwers

Het door ontwikkelen van dit soort innovatieve middelen is geborgd bij 
bedrijfsonderdeel Beelen Next, een afdeling waar gewerkt wordt aan innovaties 
op gebied van circulariteit, digitalisering en maatschappelijke impact. Een van de 
huidige projecten is de afvalloze bouwplaats; van het definiëren van het begrip 
en het verbeteren van de operatie aan de voorkant, tot het adviseren op 
materiaalsoorten aan de achterkant: “Daar hebben we onze focus op liggen; hoe 
we vanaf het begin van een bouwplan het circulaire aspect kunnen integreren 
door te adviseren.”

‘Wij maken er meer van’
Typisch een voorbeeld van het credo van Beelen.nl: ‘Wij maken er meer van’. 
Het doortastende karakter is kenmerkend voor het bedrijf dat de waarden ‘slim, 
open, gedreven en samen’ hanteert en uitdraagt. Die waarden zijn voor Bewuste 
Bouwers en Beelen.nl te vertalen naar de vijf pijlers van de gedragscode. 

Anneke: “Ik vind het geweldig dat we dankzij deze samenwerking onze achterban een beter beeld kunnen geven van de innovatiekracht 
en werkwijzen van Beelen.nl omdat ik ervan overtuigd ben dat het iets kan toevoegen aan hun organisatie. Zowel op vakinhoudelijk en 
innovatief gebied – denk aan innovatieve sorteertechnologie en duurzame verwerkingsprocessen – als op maatschappelijk 
verantwoordelijk vlak, met initiatieven zoals de Circulaire Hub, waar reststromen tot nieuw bouwmateriaal worden verwerkt, terwijl 
werk en opleiding wordt geboden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En het streven om de titel Beste Werkgever binnen 
te halen, past prachtig in de pijler Vakmensen van Bewuste Bouwers. Met deze bedrijfsdeelnemer erbij, ‘maken wij er óók meer van’.”
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Hornbach Bouwmarkt • Apeldoorn

‘Verschil in bouwwijze tussen   
Duitsland en Nederland’   
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Tekst: Daphne Doemges
Foto’s: Hornbach ApeldoornIB

Een impressie van 
de splinternieuwe 
Hornbach vestiging.

Dura Vermeer Bouw Hengelo bouwt Hornbach Apeldoorn 
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Hornbach Apeldoorn is de zestiende Nederlandse vestiging, maar het was voor Dura Vermeer Bouw Hengelo 
de eerste Hornbach-vestiging die het team mocht realiseren. Om te zorgen dat de communicatie vlekkeloos 
verliep, volgden projectleider Bas Beld en  werkvoorbereider Roel Teeninga van Dura Vermeer een speciale cursus 
technisch Duits. 

De werkzaamheden gingen in september 
2020 van start met het heiwerk. “Dat is 
nog door Hornbach zelf geregeld, 
omdat we redelijk laat betrokken zijn bij 
het proces. Na het heiwerk konden wij 
echter direct aan de slag met het beton-
werk van de fundering.”

Hornbach Bouwmarkt • Apeldoorn

Technisch Duits
Inmiddels is het project naar volle 
tevredenheid opgeleverd. “Onze grootste 
uitdaging bij deze klus? Alles communi-
ceren in het Duits, want Hornbach is een 
Duits bedrijf. Wij komen uit de regio 
Hengelo, dichtbij de Duitse grens, en 

Bij het project is de Duitse manier van bouwen gehanteerd.
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Hornbach Bouwmarkt • Apeldoorn

‘Onze grootste uitdaging bij deze klus? 
Alles communiceren in het Duits!’

spreken daardoor de taal redelijk. Maar 
dat is lang niet hetzelfde als technisch 
Duits spreken. Je moet weten wat er in 
het bestek staat, je moet technische zaken 
professioneel per e-mail kunnen 
communiceren. Ook de gesprekken met 
de architect en constructeur waren in het 
Duits. Het komt de professionaliteit ten 
goede als je dan zelf een goed woordje 
Duits spreekt. Zonder dat hadden we deze 
opdracht niet optimaal kunnen uitvoeren.”

Andere bouwwijze
Niet alleen de Duitse taal was even 
wennen, maar ook de Duitse manier van 
bouwen. “Er zijn verschillen in de 
bouwwijze volgens de Nederlandse of 
Duitse normen. Neem zoiets als het 
vastzetten van betonelementen in staal of 
het uitdetailleren van zetwerk; wij doen 
dat anders dan in Duitsland. Dan moesten 
we even in gesprek met de Duitse 
collega’s: hoe bedoelen jullie het 
precies? We hebben ons vanwege de flinke 
tijdsdruk geschikt in de oorspronkelijke 

De hoofddraagconstructie 
omvat 500 ton staal.

plannen. Wat voor ons hielp, was het 
overleg dat we hadden met de 
Nederlandse directievoerder van Van Vugt 
Bouwadvies. Hij begeleidt de bouw van 
alle Hornbach-vestigingen in Nederland en 
kent de weg.”

Volgens planning
Ondanks de flinke tijdsdruk is het Dura 
Vermeer gelukt het project volgens 
planning op te leveren. “We waren met 
onze werkzaamheden vlak voor de 
bouwvak klaar. Daarna hebben we het 

pand aan Hornbach overgedragen voor 
de inrichting. In een later stadium hebben 
we nog de laatste details verzorgd, zoals 
de brandmelders en sprinklers installeren. 
Hornbach heeft laten weten tevreden te 
zijn over ons werk; we hopen in de 
toekomst nog vaker voor deze klant te 
mogen bouwen.”
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Hornbach Bouwmarkt • Apeldoorn

Al meer dan 80 jaar uw metaalbouwer bij uitstek!

Het adres voor:
≈ Aluminium gevelconstructies
≈ Stalen gevelconstructies
≈ Dak-wandbeplating
≈ Staalconstructies

www.staalbouw-ter-huurne.nl
Nijverheidsstraat 3, 7482 GZ  Haaksbergen
Tel. +31(0)53 - 57 274 75
E-mail: info@staalbouw-ter-huurne.nl

De werkzaamheden gingen in september 2020 van start met het heiwerk, 
daarna kon Dura Vermeer beginnen met het betonwerk van de fundering.
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Opdrachtgever
Hornbach BV, Nieuwegein

Architect
KuBus planung gmbh & co, Wetzlar (D)

Hoofdaannemer
Dura Vermeer Bouw Hengelo, Hengelo

Fundering
Vroom Funderingstechnieken BV, Oosthuizen

Dakbedekking- en Wandbeplating
Dak-en Wandbeplating Acoma, Duiven

Staalconstructie 
Van den Hul Staalbouw, Apeldoorn

Schilderwerk
Borggreve Schilders, Tubbergen

Staalwerk
Staalbouw Ter Huurne BV, Haaksbergen

Hornbach Bouwmarkt • Apeldoorn

Dakspecialist 
bekend met de 

Duitse bouwwijze 
De dak- en gevelbeplating en aluminium 

boeiranden van de nieuwe Hornbach-vestiging 

in Apeldoorn werden door het team van Dak- en 

Wandbeplating Acoma verzorgd. Adjunct 

Directeur Edwin van Rooden: “We zijn bekend 

met de bouwwijze van Hornbach.”

Acoma mocht al twee keer eerder 

meewerken aan de realisatie van een 

Nederlandse Hornbach-vestiging: in Krimpen 

a/d IJssel en in Geleen. “Hornbach is 

inmiddels een vaste relatie van ons. We voeren 

via Van Vugt Bouwadvies diverse 

werkzaamheden uit, rechtsreeks bij 

verschillende Hornbach-vestigingen. Deze keer 

zocht Dura Vermeer een partner die bekend 

is met de Duitse bouwwijze en onze eerdere 

ervaring kwam daarbij goed van pas”, aldus Van 

Rooden.

Oranje en grijs
In totaal leverde en monteerde Acoma voor de 

Apeldoornse vestiging 14.000 m² dakplaten, 

4500 m² sandwichpanelen en 800 m² 

binnenwanden. “Uiteraard in de kleuren van 

Hornbach; oranje en grijs. Deze zijn speciaal 

aangemaakt voor het project.”

Tevreden
Van Rooden kijkt met tevredenheid terug op 

het project. “We zijn in januari dit jaar gestart 

en voor de bouwvakvakantie was het werk 

afgerond. In totaal zijn we met acht van onze 

collega’s aan de slag geweest in de vestiging. 

De planning van Dura Vermeer is precies 

gevolgd. En ook Hornbach was tevreden over 

onze inspanningen!”
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Hornbach Bouwmarkt • Apeldoorn

500 ton staal voor 
constructie 

Van den Hul Staalbouw uit Apeldoorn leverde 

en monteerde de hoofddraagconstructie van 

de nieuwe Hornbach Bouwmarkt in diezelfde 

plaats.

“Al in het beginstadium zijn we door onze vaste 

bouwpartner, Dura Vermeer, meegenomen als 

staalbouwer in het project. We hebben 

gezamenlijk een prijs gemaakt en zijn als 

bouwteam met elkaar opgetrokken. De 

samenwerking met Dura Vermeer verloopt 

altijd goed: we hebben een open en eerlijke 

verstandhouding”, aldus eigenaar Marcel van 

den Hul. 

Omvang
De werkzaamheden verliepen volgens planning. 

“We maken staalconstructies voor de 

utiliteitsbouw, kantoorgebouwen en woning-

bouw. Het gaat om projecten van 1 tot 500 ton: 

van klein tot groot dus. Dit project van 

Hornbach Bouwmarkt bedroeg zo’n 500 ton en 

was qua omvang één van onze grotere 

projecten.” 

Oplossingsgericht
Van den Hul is een relatief klein bedrijf en 

daardoor erg flexibel. “We zijn 

oplossingsgericht. Zijn er constructieve 

vraagstukken, dan hebben wij de expertise in 

huis om zaken snel en praktisch op te lossen.”
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Hornbach Bouwmarkt • Apeldoorn

‘Met spuiten bereik je een gladder resultaat’
Het team van Borggreve Schilders uit het Twentse Tubbergen gaat altijd voor een strak eindresultaat. Ook deze keer, 

bij het project van Hornbach Bouwmarkt in Apeldoorn, ziet het er weer perfect uit. Voor de nieuwe Hornbach vestiging 

verzorgde Borggreve Schilders onder meer het schilder-  en sauswerk binnen en werd de buitenbeplating gespoten. 

Eigenaar Peter Borggreve: “Op deze buitenbeplating zaten allemaal schuine strepen, wat het werk bemoeilijkte. Bij 

spuitwerk moet je er daarnaast altijd goed rekening mee houden dat de spuitnevel geen andere zaken raakt. Dat 

betekent dat we alles vooraf zorgvuldig afdekken. Maar uiteindelijk bereik je met spuiten wel een gladder resultaat.”

Goed georganiseerd
Het eindresultaat is volgens Borggreve perfect. “De opdrachtgever is ook tevreden. En de weg naar dat resultaat toe, 

verliep ook goed: we werken geregeld samen met Dura Vermeer. De bouwprojecten zijn altijd goed georganiseerd 

dankzij een heldere communicatie en planning.”
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De nieuwbouw heeft 
een strakke, moderne 
uitstraling.
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Tekst: Paul de Jager
Foto’s: Systabo BVIB

‘Interessante koelvraag van     

Deadline gehaald dankzij soepele samenwerking 

The Surgical Company’ 
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“Zowel de voorbereidings- als de productietijd voor dit project was kort. 
Doordat we als Systabo veel werken met vaste bouwpartners en uitwerken 
middels Bim, hebben we alles soepel kunnen afstemmen en de afgesproken 
deadline gehaald.” Aan het woord is Martijn Lammertink, projectleider bij 
Systabo, systeembouw in bedrijfshuisvesting uit Enschede.

‘Het modulair bouwsysteem van Systabo maakt het

mogelijk om duurzaam oplossingen op maat te bieden’

Systabo leverde half oktober de 
nieuwbouw van The Surgical Company in 
Almelo op. De werkzaamheden startten 
eind maart, na een korte intensieve 
voorbereidingsfase. Het gaat om 
productieruimte van 3.500 m², magazijn en 
expeditie van 4.100 m², kantoorruimte van 

The Surgical Company • Almelo
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500 m² en mezzanine van 600 m².

Strakke deadline
Over de voorbereidingsfase zegt Martijn 
Lammertink: “We ontvingen begin dit jaar 
de bouwopdracht. Er lag een duidelijke 
deadline voor de ingebruikname. Systabo - 
met 35 medewerkers - heeft de capaciteit 
in huis om vaart te zetten als het moet. 
In samenwerking met de bouwpartners 
konden we al snel van definitief ontwerp 
naar uitvoeringsontwerp over gaan.” Ook 
een goede afstemming met opdrachtgever, 
huurder en haar adviseurs was hierin 
cruciaal. De werkzaamheden voor de 
fundatie startten medio maart, de week 
voor de bouwvakvakantie werd de 
productieruimte opgeleverd en is de 
opdrachtgever begonnen met de opbouw 
van de productiemachines. 

Warmtedekens
The Surgical Company maakt 
warmtedekens voor de medische 
industrie. Het productieproces zorgt voor 
veel warmte. “Er lag dus een interessante 
koelvraag. Er is een hoogwaardige 
installatie met groot koelvermogen nodig.” 
Het installatieconcept is verder uitgewerkt 
in samenwerking met de installatie-
specialisten van Wijco Technics uit 
Oldenzaal.

Er waren maar liefst twintig 
bouwpartners betrokken bij 
het project.

De productieruimte omvat 3.500 m².
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SYSTABO, UW BOUWER VOOR: 
 

•  LOGISTIEK  •  GROOTSCHALIGE RETAIL

•  INDUSTRIEBOUW  •  SPORT & LEISURE

Voor meer informatie: www.systabo.nl

Twintig bouwpartners
Het basisontwerp voor de nieuwbouw van 
The Surgical Company werd geleverd door 
ingenieurs- en architectenbureau Denc 
Netherlands B.V. uit Bussum en ingenieurs-
bureau Verhoeven en Leenders uit Volkel. 
Bij de uitvoering zijn twintig bouwpartners 
betrokken. De opdrachtgever voor het hele 
bouwproject is Next Level Development, 
investeerder en ontwikkelaar van logis-
tieke centra uit Eindhoven. “The Surgical 
Company is de initiator van de bouw. Door 
hun wens om de nieuwbouw in huur te 
betrekken is Next Level Development in 
beeld gekomen”, legt Lammertink uit. De 
samenwerking tussen de verschillende 
partijen is als uitermate prettig ervaren.

Systabo
Systabo is gespecialiseerd in geavanceerde 
systeembouw voor bedrijfshuisvesting. 
De focus ligt op logistiek, industriebouw, 

grootschalige retail en sport & leisure. Het 
modulair bouwsysteem van Systabo maakt 
het mogelijk om snel, efficiënt en duur-
zaam oplossingen op maat te bieden voor 
de bedrijfsvoering. Het bedrijf beschikt 
over een team van bedrijfsruimte-

specialisten, eigen engineers en 
projectmanagers, die het ontwerp- en 
bouwproces van A tot Z beheersen. 
Bedrijfsgebouwen worden industrieel, 
flexibel en demontabel gebouwd (IFD 
bouwen).

Er is een hoogwaardige installatie 
met groot koelvermogen nodig.
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Valbeveiliging voor een kantoorpand, flatgebouw of machinepark: wat uw vraag ook is, Pelgrim Safety biedt altijd een complete oplossing. 

Onze veiligheidsadviseurs en ingenieurs zijn gespecialiseerd in het ontwerpen en ontwikkelen van een veilige en gebruiksvriendelijke 

werkomgeving. Uw wensen en de kenmerken van de locatie vormen hierbij het uitgangspunt. Uiteraard houden we altijd rekening met de 

wetten, regels en normen op het gebied van valbeveiliging. Benieuwd hoe ú veilig het dak op kan? Pelgrim Safety adviseert u graag over een 

oplossing waarop u kunt vertrouwen. Bel gerust voor een afspraak: 0315 - 842 313.

specialist in valbeveiliging

www.pelgrimsafety.nl

Veilig het dak op, 
veilig weer thuis

0315 - 842 313
Emmerikseweg 14 7077 AP Netterden

Veilig werken op het 
dak

Veilig werken op het dak. Daar zet Pelgrim Safety B.V. 

zich al 17 jaar voor in. Zo ook bij de nieuwbouw van 

The Surgical Company in Almelo. Met name 

dakdekkers en installateurs maken dankbaar gebruik 

van de voorzieningen die de medewerkers van 

Pelgrim Safety B.V. aanbrachten op het dak. 

“In het bouwbesluit is opgenomen dat werkplekken 

op hoogte veilig en duurzaam ingericht moeten

zijn. De vakmensen moeten op hoogte veilig en 

comfortabel kunnen werken, zodat ze ’s avonds weer

gezond en wel thuis kunnen komen. We moeten 

zuinig zijn op onze vakmensen. Daar dragen we aan

bij door het risico op ongelukken, zoals valpartijen, zo 

klein mogelijk te maken”, vertelt directeur

Leon Pelgrim.

Het bedrijf bevestigt SafeLine ankerpunten en 

leeflijnsystemen op het dak van de nieuwbouw van

The Surgical Company in Almelo. Dat gebeurt niet 

lukraak. Al in een vroeg stadium van de bouw

wordt samen met andere partijen nagedacht over de 

inrichting.

The Surgical Company • Almelo
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Jaargetijdenweg 45 • 7532 SX Enschede
T: 053-4617611 E: info@krabbestoffering.nl

I: www.krabbestoffering.nl

Krabbe Stoffering 
maakte meters bij The 

Surgical Company

Krabbe Stoffering uit Enschede leverde de stoffering 

voor de nieuwbouw van The Surgical Company in 

Almelo. Het ging om 345 m² tapijttegels, 60 m² pvc 

en 12 m² entreematten in de kleuren grijs en beige. 

“Op aangeven van de architect zijn we te werk 

gegaan”, vertelt Wouter Krabbe, directeur en 

naamgever van Krabbe Stoffering. Het bedrijf werkt 

vaker samen met Systabo. Omdat die samenwerking 

soepel verloopt, is Krabbe Stoffering ook dit keer 

weer gevraagd om stoffering te leveren en te leggen. 

“Opnieuw was het goed geregeld. Systebo leverde de 

ruimtes schoon en opgeruimd op, zodat wij op tijd 

onze meters konden maken.” De aankleding van vloer, 

wanden en ramen, bepaalt voor een belangrijk deel 

de uitstraling van een ruimte, weet Krabbe. Het 

familiebedrijf kan bogen op 50 jaar ervaring in 

advies, leveren en leggen voor zowel de 

particuliere als de zakelijke markt.

www.hardeman-vanharten.nl

Wij monteren dagelijks voor diverse 
projecten op locaties in geheel 
Nederland. Dit project in Almelo heeft 
een oppervlakte van ca. 8.550 m2. 
Hier hebben wij de dak- en gevel-
beplating geleverd en gemonteerd. 
Ook bij dit project werkten wij met 
veel plezier, in een hoog tempo, 
stonden wij voor maatwerk en lever-
de 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

Nieuwbouwproject:

 The Surgical Company (TSC) te Almelo
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Het gebouw beschikt tevens over een expeditie ruimte met laaddocks.
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www.variogate.com | info@haagh-protection.com

VARIOGATE®
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Opdrachtgever
Next Level Development, Eindhoven

Opdrachtgever
The Surgical Company, Almelo

Architect
Denc Netherlands BV, Bussem

Architect
Verhoeven en Leenders, Volkel

Hoofdaannemer
Systabo BV, Enschede

Gevelbeplating
Hardeman Van Harten, Lunteren

Dakveiligheid
Pelgrim Safety BV, Netterden

Hekwerk
Troax BV, Lisse

Stoffering
Krabbe Stoffering, Enschede

Installatie
Wijco Technics, Oldenzaal

Bouwprogramma
T37C

Bouwperiode
Februari – september 2021

Bruto vloeroppervlakte
3.800 m² productie, 3500 m² 
distributie en 1.250 m² inpandig 
kantoor & mezzanine

Bouwlocatie
Bedrijvenpark Twente Noord 43, 
Almelo 

‘Er lag een duidelijke deadline voor de ingebruikname’

The Surgical Company • Almelo

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

VARIOGATE®
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Bouwcombinatie Van Rijswijck BV 
bouwt dierenopvangcentrum met 
regiofunctie
Ook als het gaat om duurzaamheid 
helemaal van deze tijd

Dierenopvang • Eindhoven
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Tekst: Rien Tholenaar
Foto’s: Work4MediaIB

Veertien gemeenten hebben hun 
verantwoordelijkheid genomen en 
gaven opdracht voor de bouw van 
het dierenopvangcentrum.
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De afgelopen maanden is onder aanvoering van de bouwcombinatie Bouwbedrijf 
Van Rijswijck uit Eindhoven en Houta Bouw uit Geldrop hard gewerkt aan de bouw 
van een nieuw dierenopvangcentrum. Opdrachtgever voor dit project waren de 
gemeente Eindhoven en dertien andere gemeenten uit de regio. Daarmee nemen 
deze gemeenten de verantwoordelijkheid voor de opvang van alle zwerfhonden en 
-katten en andere kleine huis- en hobbydieren. “Het project wordt keurig volgens 
planning in november dit jaar opgeleverd”, vertelt projectleider Bram Seuntiëns.

Er blijkt in ons land een grote behoefte 
te zijn aan opvang voor zwerfdieren. Die 
behoefte is door de coronapandemie nog 
eens extra toegenomen. Veel honden 
en katten zijn na de lockdown en toen 
het thuis studeren en werken werd 
beëindigd op straat gezet en aan hun lot 
overgelaten in de hoop dat ze door echte 
dierenliefhebbers, gemeentewerkers of 
de dierenambulance worden opgepikt. 
Een ander deel is door hun baasje zelf 
bij een dierenopvang afgeleverd. Aan de 
Kanaaldijk Noord in Eindhoven kunnen 
vanaf eind dit jaar dit soort huisdieren 
terecht voor opvang en medische  
verzorging. 

Aandacht voor welzijn van mens en dier
Het moderne dierenopvangcentrum 
bestaat uit vier gebouwen. Een hoofd- 
gebouw met entree voor bezoekers, 
kantoren, dierenkliniek en opvang voor 
diverse soorten huis- en hobbydieren 
vormt het hart van het complex. Daar-
naast is er een ambulancegebouw met 
meldkamer en eerste hulpafdeling, een 
aparte afdeling voor hondenopvang en 
een gedeelte met stallen voor de opvang 
van hobbydieren. “Bij de indeling van het 
pand en de materiaalkeuze is sterk  

rekening gehouden met de veiligheid 
voor de dieren, medewerkers en  
bezoekers. Een voorbeeld is de aparte 
hondenopvang. De honden blijven uit het 
zicht van andere honden. Dit voorkomt 
onnodige onrust en geluidsoverlast door 
het blaffen.” 

Voorbeeld op het gebied van  
duurzaamheid 
Zoals de opdracht gevende gemeenten 

Het dierenopvangcentrum bestaat 
uit vier gebouwen.

Twee grote lucht-water warmtepompen 
zorgen voor een aangename temperatuur 
in het hele gebouw.

uit de regio Eindhoven met de bouw 
van het dierenopvangcentrum hun 
verantwoordelijkheid nemen, zo is dat 
volgens de projectleider ook op het 
gebied van duurzaamheid het geval. 
“Het hele gebouw is gasloos. Twee grote 
lucht-water warmtepompen zorgen voor 
een aangename temperatuur in heel het 
gebouw en de 138 zonnepanelen op het 
dak voorzien voor een groot deel in de 
energiebehoefte. Vermeldenswaardig is 
in dit opzicht zeker ook het grijswater-
systeem met een tank van 20.000 liter en 
248 infiltratiekratten. Het hemelwater 
wordt hiermee gefilterd en opgeslagen 
voor hergebruik. Dit is een voorziening 
met een regiofunctie die helemaal past 
bij deze tijd”, aldus Bram. 

Dierenopvang • Eindhoven
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Dierenopvangcentrum 
is leuke uitdaging voor 

afbouwspecialisten

Elk bouwproject heeft zijn specifieke  

aandachtpunten. Dat was op het gebied van de  

binnen-afwerking zeker van toepassing bij de 

 realisatie van het nieuwe dierenopvangcentrum aan 

de Kanaaldijk Noord in Eindhoven.  

Bij De Haas & Heesterbeek BV uit Eersel draaien  

ze hun hand echter niet om voor afbouwprojecten  

die niet direct standaard zijn.

Met name in de ruimtes waar de dieren verblijven 

en ook in de gedeelten van het gebouw die 

speciaal bestemd zijn voor medisch onderzoek en 

medische verzorging van de dieren is hygiëne een 

belangrijk aspect. De vloeren, wanden en plafonds 

moeten tegen een stootje kunnen en de ruimtes 

moeten tevens heel eenvoudig grondig 

schoongemaakt kunnen worden. 

“Aan die uitgangspunten is door ons voldaan. 

Speciaal daarbij is wel het gedeelte dat wij van 

zogenoemde loodwanden hebben voorzien. 

In dat deel wordt voor medisch onderzoek gebruik 

gemaakt van röntgenapparatuur”, 

vertelt projectleider Sjef Jansen. 

BolwerkWeekers levert 
constructieve bijdrage 

aan projecten

Als zelfstandig middelgroot adviesbureau voor 

bouwconstructies is BolwerkWeekers uit Deurne 

al ruim 25 jaar actief in alle sectoren van de bouw. 

“Onze expertise zit vooral op het vlak van het 

ontwerpen en berekenen van bouwconstructies 

die uitgevoerd worden in staal, beton en hout. 

Daarbij hoort uiteraard ook de afstemming en 

advisering met onze opdrachtgevers en de 

partijen die het constructiewerk uitvoeren. 

Het dierenopvangcentrum in Eindhoven is één 

van de mooie projecten waarbij wij recent 

betrokken zijn geweest”, aldus 

constructeur Jan Arians. 

Omdat het dierenopvangcentrum uit vier 

gebouwen bestaat, was dat volgens Jan ook in 

constructief opzicht een leuke uitdaging. 

“Het is een samenstelling die deels in staal en deels 

in beton is uitgevoerd. Bijzonder is wel dat veel stenen 

(metselwerk) wanden een dragende functie voor 

het dak - dat bestaat uit stalen platen - hebben. 

De krachtenverdeling en windbelasting vragen in 

dit soort constructies extra aandacht.”

www.bolwerkweekers.nl

#berekendadvies
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Stijlvolle dak- en gevelafwerking

De medewerkers van Kempen Cladding uit Bergeijk bieden voor iedere opdracht 100% maatwerk.  

Zo is dat volgens directeur en eigenaar Edo Peek ook bij de realisatie van het nieuwe dierenopvangcentrum in  

Eindhoven het geval. “Als leverancier en montagespecialist van dak- & gevelbekledingen en dakbedekkingen proberen 

wij bij elke opdracht op detailniveau het verschil te maken. Dat is ons zeker ook bij dit project weer gelukt.”

Voor het bedrijf van Edo was het project in Eindhoven een soort van thuiswedstrijd. “Dat geldt overigens  

voor meerdere bouwpartners en ook voor hoofdaannemer Bouwcombinatie Aannemingsbedrijf van Rijswijck  

en Hauta. Wij werken al jarenlang heel prettig met hen samen.” 

Creatief vakmanschap
Voor het dierenopvangcentrum in Eindhoven leverden en monteerden het team van Kempen Cladding alle stalen  

dakplaten, de PVC dakbedekking en de permanente valbeveiliging. Daarnaast voorzag het bedrijf uit Bergeijk een  

gedeelte van de gevels van sandwichpanelen. “In totaal ging het hier om zo’n 2.000 m² dakbedekking en om  

circa 600 m² gevelbeplating. De verschillende ondergronden waarop wij moesten werken en ook de  

niveauverschillen in de verschillende bouwonderdelen vroegen van ons de nodige creativiteit, maar dat  

is juist hetgeen waarin wij ons willen onderscheiden.” 

Dierenopvang • Eindhoven
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Het hoofdgebouw vormt het hart 
van het complex.

https://www.kempencladding.nl


DAK- EN
GEVELBEKLEDING
DAKBEDEKKINGEN
WWW.KEMPENCLADDING.NL

Al meer dan 20 jaar
Dé partner voor dak- en gevelbekleding.

Kennedylaan 16a | 5571 KC Bergeijk 
Tel: 0497-556530 | info@kempencladding.nl

 

Th. Van de Loo B.V. • De Dieze 2 • 5684 PT Best 
Tel: 0499-39 99 38 • Fax: 0499 - 39 70 73

info@vandeloo.nl • www.vandeloo.nl

• Grondverzet
• Sloopwerken
• Infrastructuur
• Sanering
• Grondbank
• Transport
• Verhuur

Industriebouw • oktober 2021 • 123

Veel vakwerk van Van de Loo BV is onzichtbaar

Bij Van de Loo BV uit Best weten ze niet beter dan dat een groot deel van hun werk onder de grond verdwijnt. 

Het bedrijf is al jarenlang gespecialiseerd in grondverzet en sloopwerken. “Bij de bouw van het nieuwe 

dierenopvangcentrum in Eindhoven zijn wij onder meer nauw betrokken geweest bij de aanleg van een 

ondergronds infiltratiesysteem voor het gefilterd opvangen en hergebruiken van het hemelwater”, 

vertelt projectleider Thijs van Heerebeek.

“Wij komen vaak helemaal aan het begin en tegen de oplevering van een project in actie”, aldus Van Heerebeek. 

Zijn team was verantwoordelijk voor het grondwerk voor de funderingen en de aanleg van de riolering en daarbij 

ook voor het bieden van ondersteuning aan de installateur bij de realisatie van een infiltratiesysteem. 

“Via dat systeem wordt hemelwater gescheiden van het afvalwater opgevangen en gefilterd in wat wij 

noemen grindkoffers. Dat water wordt hier hergebruikt voor bijvoorbeeld het doorspoelen van de toiletten 

en het reinigen van de dierenverblijven. Het overtollige regenwater van het parkeerterrein wordt geïnfiltreerd 

in een eigen ontworpen drainagesysteem in de funderingslaag van de bestratingen. Want voor dit werk 

verzorgt Van de Loo ook de bestratingen en de terreinaankleding.” 

https://vandeloo.nl


Dierenopvang • Eindhoven
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‘Veiligheid voor mens en dier staat voorop’

Elreka Hekwerken uit Gemert is gespecialiseerd in de levering en montage van hekwerk en terreinbeveiliging 

voor particuliere en zakelijke klanten en overheidsinstanties, zoals gemeenten. De expertise van het Brabantse bedrijf 

kwam ook bij het nieuwe regionale dierenopvangcentrum in Eindhoven prima van pas. 

“Juist bij dit soort projecten moet het hekwerk niet alleen kwalitatief en mooi, maar bovenal functioneel en 

veilig zijn”, stelt accountmanager Hein van de Wetering.

Bij de opvang van huisdieren, zoals honden en katten, denk je direct aan rennen waarin deze dieren in 

de buitenlucht kunnen verblijven, zonder dat ze kunnen ontsnappen en een gevaar kunnen vormen voor 

andere dieren, medewerkers en bezoekers. Elreka Hekwerken heeft aan de achterzijde van het nieuwe 

dierenopvangcentrum een aantal diervriendelijke en veilige buitenverblijven gerealiseerd. 

“Daarnaast hebben wij ook het hekwerk aan de voorzijde geleverd en geplaatst. Het gaat bij dit project om 

circa 15 meter spijlhekwerk met daarin 3 elektrisch bediende automatische schuifpoorten van elk 3 meter 

breed en 2 op maat gemaakte looppoorten. Dit alles is gepoedercoat uitgevoerd in de kleur Ral 9005.”

De constructie is deels in staal en 
deels in beton uitgevoerd.

https://www.elreka.nl
https://www.elreka.nl


Dommel 26-28 • 5422 VH Gemert
Telefoon 0492-366 350 

info@elreka.nl • www.elreka.nl

 Expert in 
compleet hekwerk
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Van Eekert Constructies BV
Ambachtsweg 1 - 5531 AC Bladel
E info@eekert.nl  W www.eekert.nl

T 0497-387693

Van Eekert 
Constructies BV 
levert staal voor 
binnen en buiten

In het nieuwe dierenopvangcentrum in 

Eindhoven verwerkten de medewerkers van 

Van Eekert Constructies uit Bladel zo’n 17 ton staal. 

“Dit was voor ons een mooie opdracht. Zo’n regionale 

dierenopvang is natuurlijk ook voor ons als

 constructiebedrijf wel speciaal om aan mee te mogen 

werken”, zegt directeur-eigenaar Rob van Eekert.

Zijn bedrijf is gespecialiseerd in het 

produceren en monteren van staalconstructies, 

stalen trappen en balustrades. “Daarnaast leveren 

en monteren wij stalen dak- en gevelbekleding. 

Wij werken in hoofdzaak voor projecten in de 

utiliteitsbouw, maar ook voor particuliere 

woningbouw. Bij dit project hebben wij de 

complete staalconstructie verzorgd, plus de stalen 

lateien boven de buitenkozijnen en de stalen luifels 

aan de buitenzijde. Het staal buiten is gegalvaniseerd 

en de binnenstaalconstructie is voorzien van een 

eenlaags acrylaat natlak.” 

https://www.eekert.nl


Vluchtoord 31 • 5406 XP Uden
Tel. 0413 25 65 41 • www.juriens.nl

FSC keurmerk 
kozijnen maken 

dierenopvangcentrum 
helemaal af

De gemeente Eindhoven heeft samen met de 13 

andere gemeenten uit de regio, die opdracht gaven 

voor de bouw van een nieuw dierenopvangcentrum, 

een voorbeeldfunctie als het om duurzaamheid gaat. 

Vanuit die gedachten is het dus logisch dat alle bin-

nen- en buitenkozijnen in het gebouw gemaakt zijn 

van FSC keurmerk hout.

Duurzaam en solide
Juriëns Kozijnen BV uit Uden is een FSC  

gecertificeerde specialist voor het produceren en 

leveren van houten binnen- en buitenkozijnen, ramen 

en deuren voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw. 

“Voor het dierenopvang ging het in totaal om zo’n  

100 binnenkozijnen en circa 120 buitenkozijnen, 

inclusief de ramen en deuren. Deze werden door ons 

voorzien van Sikkens voorlaksysteem op de  

bouwlocatie afgeleverd. Zulke solide en duurzame 

houten kozijnen passen natuurlijk perfect bij  

zo’n opvangcentrum voor huis- en hobbydieren”,  

vertelt directeur Jorg Juriëns. 

Dierenopvang • Eindhoven
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‘Met het project 
kan worden  

voldaan aan de 
grote behoefte 

aan dierenopvang 
in de regio’

Opdrachtgever
Gemeente Eindhoven

Architect
MAG Architecten, Eindhoven

Installatie adviseur 
Nobel Advies B.V., Broekhuizen
 
Constructeur
Bolwerk Weekers B.V., Deurne

Hoofdaannemer
Aannemersbedrijf H. van Rijswijck B.V., 
Eindhoven

Systeemwanden en  
systeemplafonds
De Haas & Heesterbeek B.V., 
Eersel

Gevel- en dakbeplating
Kempen Cladding B.V., Bergeijk

Dakbedekking en Isolatie
Kempen Cladding, Bergeijk

Grond- en straatwerk en  
terreinriolering
Th. Van de Loo B.V., Best

Hekwerken en poorten
Elreka Hekwerken, Gemert

Staalconstructie
Van Eekert Constructies B.V., 
Bladel

Houten binnenkozijnen
Juriens Kozijnen, Uden

Levering gevelstenen &  
betonstenen
Bouwcenter Swinkels, Lieshout
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op Vlieland gaat op de schop
Centrumplein Camping Stortemelk 
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Tekst: Heidi Peters
Foto’s: Studio Brand|VriesIB

‘Bouwen op een      

Het centrumplein van 
Camping Stortemelk 
ondergaat een metamorfose.

eiland vereist planning 
en organisatie’ 
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Bij een bouwproject op een eiland komen organisatorische kwesties om 
de hoek kijken, die niet elk bouwbedrijf direct in de gaten heeft. Dus toen er 
een inschrijving werd geopend voor de herinrichting van het centrumplein 
van Camping Stortemelk op Vlieland, bleef Bouwgroep Dijkstra Draisma uit 
Dokkum al snel als ervaren partner over.

‘Extra aandacht voor de kwaliteit

van het gebruikte aluminium en staal is vereist’

Na de sloop van de supermarkt en het 
bestaande logiesverblijf, start Dijkstra 
Draisma in oktober 2021 met de realisatie 
van verschillende gebouwen op Camping 
Stortemelk. De supermarkt wordt 
vernieuwd en er komen een nieuw 
logiesverblijf voor eigen (seizoens)

De bestaande supermarkt wordt gesloopt, waarna 
een nieuwe supermarkt wordt gebouwd.

Camping Stortemelk • Vlieland

medewerkers, een nieuwe vakantiewoning 
en vier studio’s. Het logiesverblijf De Nulck 
krijgt een eetzaal voor 120 vakantie-
krachten en op de eerste verdieping 
worden dertig slaapplaatsen gerealiseerd. 
Michiel Schiferli is projectorganisator van 
deze bouw.

Levering tot de boot
Schiferli: “Bouwen op een eiland is wat 
omslachtiger. Je moet goed plannen en er 
moet wat meer georganiseerd worden. 
Leveranciers leveren bijvoorbeeld tot aan 
de boot. Vanaf daar nemen wij de levering 
weer over. Wij hebben daar afspraken over 
gemaakt met een varende partij. We 
bouwen regelmatig op de Wadden-
eilanden. Die opgedane ervaring komt ook 
bij dit project weer goed van pas. Waar 
men ook niet direct rekening mee houdt, 
is dat timmerlieden meestal moeten 
overnachten op het eiland. In het geval 
van Stortemelk stelt de opdrachtgever een 
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Op basis van staal en 
vertrouwen

Na meer dan een halve eeuw regelmatig 

samenwerken weet je als aannemer en 

constructiebedrijf wel wat je aan elkaar hebt. Dat 

Postma Konstruktiebedrijf uit De Westereen voor 

hoofdaannemer Dijkstra Draisma de complete 

staalconstructie inclusief engineering verzorgt voor 

de kampwinkel en personeelsverblijf De Nulck op 

Camping Stortemelk is dan ook haast 

vanzelfsprekend.

“In dit geval werken we nog wat intensiever samen 

dan anders”, vertelt Johannes Postma. “Omdat de 

kampwinkel naast de staalconstructie ook houten 

gelamineerde kolommen en liggers bevat. Dit is iets 

wat we samen moeten oppakken. Maar dat komt 

goed, na zoveel jaren samenwerken is er veel 

vertrouwen in elkaar en dat is de beste basis.” 

Postma Konstruktiebedrijf produceert de 

staalconstructie en verzorgt na de conservering het 

transport naar Vlieland, waarna het door Postma 

wordt gemonteerd. Het staal dat buiten wordt 

gebruikt, is verzinkt. Het zichtbare staal buiten, het 

zichtwerk, is thermisch verzinkt en tweemaal 

gepoedercoat. 

aantal vakantiehuisjes beschikbaar voor ons personeel, dat 
waarderen wij enorm. Kijk je specifiek naar de bouw van dit 
project, dan is een van de gevolgen dat we de betonvloer van de 
supermarkt in twee delen moeten storten. Waarom? Er mogen 
niet te veel betonmixers op de boot. En dan is het ook nog zo 
dat we in dit geval in de winter bouwen. We zijn afhankelijk van 
het weer, of de boot wel vaart. Bij een storm bijvoorbeeld dus 
niet. Verder is het van belang om extra te letten op de kwaliteit 
van het aluminium en staal dat je gebruikt. Met het zeeklimaat 
krijgt het materiaal toch meer te verduren. Daar komt nog bij 
dat de camping in het afgelopen jaar driemaal onder water heeft 
gestaan. Dat is in zeventien jaar niet gebeurd, maar dat wil niet 
zeggen dat het weer zeventien jaar duurt voor het opnieuw 
voorkomt.”

Schuin en duurzaam
Van de oude supermarkt blijft de gevel, een houten cederwand, 
staan. Deze wordt hergebruikt in de nieuwe kampwinkel die 
verder wordt opgetrokken in houtskeletbouw en met een 
staalconstructie. De Nulck is een betoncasco bouw en de 
vakantiewoning en studio’s zijn ook van houtskeletbouw. De 
panden worden uitgerust met zonnepanelen en alle gebouwen 
zijn gasloos. Het nieuwe centrumgebied wordt in april 2022 
opgeleverd.
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Levering en montage van hsb-elementen, 
complete kapconstructies en casco woningen

St. Nicolaasga
0513-43 44 44

www.kramershoutconstructies.nl
info@kramershoutconstructies.nl

‘Hout is een goed product in een zeeklimaat’
Van de vier nieuwe gebouwen in het centrum van Camping Stortemelk op Vlieland, worden er drie geleverd in 

houtskeletbouw door Kramer’s Houtconstructies: personeelsverblijf De Nulck, het gezinshuis en de vier studio’s. “Hout 

is een goed product in dat klimaat”, aldus Peter de Jong van Kramer’s Houtconstructies BV uit St. Nicolaasga.

“We hebben op deze camping al eerder verschillende vakantiewoningen gebouwd op basis van houtskeletbouw.” 

Kramer’s Houtconstructies BV levert in dit geval het houtskelet voor de wanden en de gordingen, die nodig zijn voor 

de ondersteuning van de daken. “De verschillende gebouwen zijn constructief wel interessant. Sommige wanden, 

van vier tot vijf meter hoogte, worden in een keer opgetrokken, zonder vloer. Deze gevels worden overigens wel in 

onderdelen gemaakt.”

Vanwege het transport, per boot, kunnen de afmetingen niet groter zijn dan 2,5 meter. Op bepaalde punten in de 

gebouwen is zwaarder hout nodig met soms een kleinere hart-op-hart afstand. Een deel van de gevels dient 

brandwerend te zijn. Hierop wordt, aan de buitenzijde, brandwerende folie toegepast. 

“We werken al lang samen met Bouwgroep Dijkstra Draisma. De samenwerking is bijzonder prettig in zowel de 

voorbereiding als tijdens de uitvoering. We zijn goed op elkaar afgestemd.”
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Maatwerk in zetwerk

Staaldak, sandwichdak- en wandpanelen en 

aluminium zetwerk. Het uit Ens (Flevoland) 

afkomstige Welmecon weet er alles van en levert en 

monteert deze onderdelen in opdracht van Dijkstra 

Draisma op de vier nieuwe gebouwen van Camping 

Stortemelk op Vlieland. 

De onderdelen (behalve staaldak) worden voorzien 

van een coating die geschikt is voor het zeeklimaat 

op Vlieland. Vanwege het zeeklimaat moet er meer 

aandacht besteed worden aan de bevestiging en 

coating van de onderdelen. “Wij kunnen onze 

opdrachtgevers hier goed in adviseren. Het maatwerk 

wat wij leveren en monteren zit voornamelijk in het 

aluminium zetwerk, deze onderdelen meten wij op 

maat in, waarna we ze fabriceren in eigen fabriek.”

Welmecon heeft al een lange geschiedenis met 

Dijkstra Draisma en de  partijen vertrouwen op 

elkaars expertise. “Wij vinden het belangrijk om onze 

opdrachtgever te ontzorgen door het project logistiek 

goed te laten lopen en het project tot een kwalitatief 

goed werk af te ronden.”

www.welmecon.nl
Noorderveld 13 | 8307 DS Ens | 0527 - 25 17 95
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Opdrachtgever
Stichting Rekreactiebelangen 
Vlieland, Oost-Vlieland

Architect
Studio Brand|Vries, Rotterdam

Constructeur
W2N Engineers, Drachten

Installatie adviseur
Bureau 1232, Groningen

Adviseur
Noorman Bouwadvies, Groningen

Hoofdaannemer
Bouwgroep Dijkstra Draisma, 
Dokkum

Sandwichpanelen voor wanden en 
daken
Welmecon BV, Ens

HSB wanden
Kramer’s Houtconstructies BV, Sint 
Nicolaasga

Staalconstructie
Postma Konstruktiebedrijf, 
Westereen

Fundering
C. van der Hauw Betonbouw BV, 
Joure
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Specialist in betonwerk 

voor de bouw

Transportwei 18 • 8501 ZP  Joure • Tel. (0513) 41 32 30 
Fax (0513) 41 71 73 • E-mail: info@hauwbeton.nl

Installaties
Pranger-Rosier, Leeuwarden

Bouwprogramma
Bouwen nieuwbouw en verduurzaming 
centrumgebied camping stortemelk te Vieland

Bouwperiode
Oktober 2021 – april 2022

Bruto vloeroppervlakte
2.000 m2
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Jungheinrich 
EKS 412s.
Snelste verticale  
orderpicktruck  
met hoogste 
orderverzamel-
hoogte.

Meer informatie:

www.jungheinrich.nl/eks412s

De Jungheinrich EKS 412s is de snelste verticale orderpicktruck 

op de markt. Ten opzichte van het marktgemiddelde bedraagt 

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

ergonomische comfort en een breed scala aan hulpsystemen 

zorgen ervoor dat medewerkers zich 100% kunnen concentreren 

op hun kerntaken. 

Picken op meer dan 14 meter!

jungheinrich.nl/li-ion
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  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






