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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.



Doorlaatinrichtingen 

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

www.dipaq.nl
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Beste lezers,

Nederland vergrijst. Volgens cijfers van het CBS
woonden er op 1 januari 2020 3.457.535 mensen die 
ouder zijn dan 65 jaar in Nederland. Dat is 19,8% van 
de bevolking. In de toekomst zal dit aantal alleen nog 
maar toenemen. 

Ook de bouw moet daar iets mee. In woningbouw wordt 
dan ook steeds meer rekening gehouden met deze 
doelgroep. In Klazienaveen is bijvoorbeeld een nieuw 
appartementencomplex gebouwd voor 50-plussers. 
Alles is gelijkvloers en de bewoners wonen middenin 
het centrum en hebben daarmee alle voorzieningen 
binnen handbereik. En om in te kunnen spelen op de 
voorspelde toename van ouderen met dementie besloot 
woonzorgcentrum Het Parkhuis te Dordrecht om het 
bestaande verpleegcarré uit te breiden met o.a. twee 
nieuwe woonvleugels. Deze zijn optimaal aangepast 
aan de (zorg)behoeften van de toekomstige bewoners.

Maar natuurlijk zijn er meer mooie projecten die de 
revue passeren in deze editie. Op de campus van de 
Technische Universiteit Delft (TU Delft) verrijst 
bijvoorbeeld Echo, een interfacultair onderwijsgebouw 
met zeven flexibel in te delen onderwijszalen en volop 
studie- en werkruimte in de drie bovengrondse 
verdiepingen. In totaal kunnen er straks circa 1.700 
studenten terecht. En wat te denken van het nieuwe 
sorteercentrum voor DHL Parcel Benelux dat Hercuton 
realiseert op bedrijventerrein DistriPark in Dordrecht. 
Op een kavel van circa 4,5 hectare verrijst een pand 
van ongeveer 15.000 m², waar in de toekomst per dag 
200.000 pakketten verwerkt gaan worden.

Veel leesplezier toegewenst!

Cock Penning
Industriebouw
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Alet Roesink
Daphe Doemges
Jan Smit
Ton vd Laar
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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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Atrium als kern van  
multi-tenant gebouw 

te Leiden

Industriebouw • november 2021 • 4



Tekst: Daphne Doemges 
Foto’s: Goossen te Pas Bouw & cepezedIB

De gezichtsbepalende 
gevel van het gebouw 
is opvallend.
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In opdracht van Kadans Science 
Partner realiseert Goossen Te Pas 
Bouw het nieuwe multi-tenant 
gebouw op het Leiden Bio Science 
Park. Projectleider Dennis Ekkel 
en Hoofd Uitvoerder Dinand Edel 
vertellen over de voortgang.

‘Het gebouw is ontwikkeld met een duurzaamheids-

ambitie van een BREEAM-NL ‘Excellent’ certificering’

Plus Ultra Leiden bestaat uit flexibel 
verhuurbare ruimtes voor kantoren en 
laboratoria met een bruto vloeroppervlakte 
van in totaal 19.000 m². De toekomstige 
huurders zijn bedrijven en instellingen 
actief in Bio Sciences, Life Sciences & 
Health. Dennis Ekkel verduidelijkt: “Het 
atrium vormt de kern van het gebouw, 
zodat elke verdieping vrij in te delen is 
voor cleanrooms, laboratoria, kantoren et 
cetera. Juist die indeelbaarheid is voor de 
opdrachtgever erg belangrijk, het zorgt dat 
het pand flexibel in gebruik is. De gevel is 
opgedeeld in stramienen van 1,80 meter: 
in elke module kun je straks wanden (ver)
plaatsen. Dat biedt diverse mogelijkheden 
voor de huurders en is een perfecte manier 
om het gebouw ook toekomstbestendig te 
maken.” Het atrium is bouwkundig gezien 
het meest complex, aldus Dennis, omdat 
daarin alle installaties zijn verwerkt. 
“Daarnaast is de bouw van het atrium 
logistiek een uitdaging. Pas als dit deel is 
afgerond, kunnen we verder met de 
volgende disciplines.”

BREEAM-NL
Het gebouw biedt diverse faciliteiten en 
algemene voorzieningen zoals 
parkeerplekken voor auto’s en fietsen, 
douches, kleedkamers, vergaderfaciliteiten 
en een restaurant. Deze zijn toegankelijk 
voor de gebruikers van Plus Ultra Leiden én 
dienen als ontmoetingsplek voor het 
bedrijfsleven op het Leiden Bio Science 
Park. Dinand Edel: “Het gebouw is 
ontwikkeld met een duurzaamheids-
ambitie van een BREEAM-NL ‘Excellent’ 
certificering. Dat betekent in de praktijk 
dat het gebouw straks gasloos is. Op het 
dak worden PV-panelen geplaatst. De 
warmtepompen zorgen niet alleen voor 
verwarming, maar ook voor koeling in het 
gebouw. En natuurlijk gebruiken we zoveel 
mogelijk duurzame materialen, zoals FSC-
hout en duurzame wand- en 

plafondafwerking. Ook onze eigen 
bouwplaats is duurzaam. We denken onder 
meer na over de inzet van ons 
vrachtverkeer, we monitoren de 
energiestanden en er zijn maar liefst negen 
verschillende afvalstromen.”

De klik
Woensdag 1 juli 2020 vond de feestelijke 
start van de bouw plaats: de oplevering 
is volgens planning eind van dit jaar. Als 
bouwkundig aannemer heeft het team van 
Goossen Te Pas Bouw de regie over de 
uitvoering, natuurlijk overleggen wij 
gedatailleerd met architect cepezed, 
Deerns en constructeur Tielemans 
(ontwerp) en Aveco de Bondt 
(engineering). “Daarnaast vormen we een 
drieluik met W-installateur Instaan en 
E-installateur JWR”, aldus Dennis. De 
samenwerking verloopt open en 
transparant, vertelt de projectleider. “De 
klik is er en we zetten allemaal de 
schouders eronder. Dit soort projecten 
vraagt een inspanning van alle partijen. Dat 
waardeert onze opdrachtgever Kadans 
Science Partner. Wij doen wat wij 
beloven en dat zien zij. Wij zijn onderdeel 
van VolkerWessels, maar hebben 
horizontale organisatiestructuur en een 
hecht projectteam. Daardoor kunnen we 
snel schakelen.”

Grote waarde
Kadans Science Partner, partner in 
huisvesting voor innovatieve sectoren, 
betrok Goossen Te Pas Bouw ook al bij de 
bouw van Plus Ultra II Wageningen. Hoofd 
Uitvoerder Edel: “De ervaringen die we nu 
samen met de installateurs opdoen in deze 
specifieke tak van sport, zijn van grote 
waarde. Projecten in deze markten hebben 
andere normen en eisen dan een 
woningbouwproject. De kennis die we nu 
opdoen kunnen we weer meenemen in 
andere projecten.”

Plus Ultra • Leiden
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Eind dit jaar moet het gebouw er aan de binnenkant zo uitzien.

Leiden • Plus Ultra
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Samen bouwen met Goossen Te Pas Bouw

ONTWIKKELEN EN REALISEREN OP HET GEBIED VAN WONEN, WERKEN, ZORGEN, WINKELEN EN RECREËREN

T    +31 (0)53 - 4 33 04 10 
W  www.goossentepasbouw.nl

De toekomstige huurders zijn bedrijven en instellingen actief in Bio Sciences, Life Sciences & Health.

Plus Ultra • Leiden
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Constructie die bijdraagt aan esthetiek van 
gebouw 

Wat constructeur Helga Mardrousian van Aveco de Bondt het mooiste vindt aan het project Plus Ultra te 

Leiden? “Zelfs na oplevering kun je de hoofddraagconstructie zien! Meestal wordt deze verstopt onder 

bouwkundige bekleding, maar dit is een goed voorbeeld van hoe een constructie kan bijdragen aan de 

esthetiek van een gebouw.”

Het oorspronkelijke constructief ontwerp voor het gebouw was gemaakt door Tielemans. Aveco de Bondt 

heeft na aanvraag van de omgevingsvergunning het ontwerp verder constructief uitgewerkt. “We hebben 

de constructieve onderdelen opnieuw beoordeeld, diverse constructies zijn geoptimaliseerd en we keken 

kritisch naar kolomafmetingen, wanddiktes en fundering. Ook keken we naar de staalconstructie in 

combinatie met brandwerende bekleding. Door alles te optimaliseren gebruik je minder materialen. Zo 

behaal je financieel voordeel, maar het gebouw wordt natuurlijk ook duurzamer.”

Slim bouwen
De kracht van Aveco de Bondt - dat ontwerpt, onderzoekt en adviseert - is volgens Mardrousian het grote 

verantwoordelijkheidsgevoel. “Niet alleen voor onze eigen discipline, de constructie, maar in het 

‘Zelfs na oplevering kun je de hoofddraagconstructie 
zien! Meestal wordt deze verstopt onder bouwkundige 

bekleding’

algemeen: als er een probleem is, is het ook ons probleem 

en proberen we het op te lossen. We dachten met onze 

opdrachtgever Goossen Te Pas Bouw mee in de montagefase 

hoe je zo slim mogelijk kunt bouwen. Zo kunnen wij dan snel 

schakelen. Gewoon aanpakken en doorgaan!”

Leiden • Plus Ultra
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...brengt ideeën tot leven

Installatietechniek en bouwfysica
onder één dak

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

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

Slanke constructie 
beperkt 

materiaalgebruik

Deerns fungeert als adviseur op het gebied van 

installatietechniek, bouwfysica, brandveiligheid en 

akoestiek, én verzorgt de BREEAM-certificering van het 

nieuwbouwproject Plus Ultra Leiden. Adviseur Arnoud 

Matser: “Duurzame panden als dit vind ik het mooiste.”

“Als één van de grootste onafhankelijke adviesbureaus 

in Nederland verzorgen wij vrijwel alle projecten voor 

Kadans Science Partner in Nederland”, begint Matser. 

“Onze specialistische kennis komt goed van pas bij 

dergelijke complexe projecten.”

Flexibel
Matser vindt vooral het grote, centrale atrium dat de 

huurders met elkaar verbindt prachtig. “Verder is 

bijzonder dat er op iedere 1.80 meter een wand 

neergezet kan worden; het pand is flexibel indeelbaar. 

Dit vraagt echter ook wat van de installatietechniek.”

BREEAM
Het team van Deerns voert diverse maatregelen door 

om te zorgen dat de beoogde BREEAM-NL 

‘Excellent’-certificering behaald wordt. “Zo ligt de

CO2-footprint van het materiaalgebruik 25 procent 

onder het bouwbesluit. Door een slimme, slanke 

constructie toe te passen, wordt het materiaalgebruik 

bijvoorbeeld beperkt.”

Effect op natuur
Het gebouw is gasloos en er zijn diverse maatregelen 

genomen om de biodiversiteit te stimuleren. “Zoals het 

ophangen van vogelnestkastjes en vleermuiskasten. Ons 

doel is dat de bouw geen effect op de natuur heeft.” 

Dankzij het open ontwerp is er volop lichtinval in het pand.

Plus Ultra • Leiden

Industriebouw • november 2021 • 10

https://www.deerns.nl


Samen bouwen aan  
een prettige en  
gezonde wereld met 
duurzame gevels.  
Dát geeft ons energie!

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

Korte doorlooptijd op 
de bouw

De complete bouwschil van het project Plus Ultra  

Leiden werd gerealiseerd door De Groot & Visser 

BV. Projectleider Jan-Peter van Honk vertelt hoe de 

klus verliep. 

“Wij hebben voor dit project de elementengevel en 

vliesgevels geproduceerd en gemonteerd. Het 

maken van de elementengevel betekende vooral 

veel voorbereiding bij ons in de fabriek, met daarna 

als gevolg een zeer korte montagetijd op de 

bouwplaats. De meeste arbeid werd onder 

geconditioneerde omstandigheden in de fabriek 

gedaan, waardoor op de bouwplaats de doorlooptijd 

kort was.”

3D-model
Voor Van Honk betekende deze klus veel 

afstemming met Goossen Te Pas Bouw. “We keken 

bijvoorbeeld samen waar we de element-

verankeringen konden plaatsen. In het 3D-model 

konden we duidelijk met elkaar afstemmen waar 

welke partij wat zou leveren. Zo zorgden we ervoor 

dat we op de bouw niet voor verrassingen kwamen 

te staan.”

In eigen beheer
Als organisatie is De Groot & Visser BV flexibel. Zij 

engineeren en produceren de projecten veelal in 

eigen huis. “Dit project had een zeer korte 

doorlooptijd vanaf het moment van opdracht tot de 

montage op de bouwplaats. Daar konden we goed 

op inspelen door de engineering snel op te starten 

en dankzij korte lijntjes met de betrokken partijen. 

We gingen zelfstandig te werk en plaatsten de 

gevel volledig in eigen beheer.”

Leiden • Plus Ultra
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NextGen: innovatieve aluminium treden 

Het atrium is een ware eyecatcher van de nieuwbouw van Plus Ultra Leiden. De stalen trappen en staal-glas 

balustrades in dat atrium komen van EeStairs. Deze trappenspecialist mocht echter nog meer maken voor dit 

project; projectleider Johan Floor vertelt er meer over.

“Onze bijdrage bij dit project is opgesplitst in twee onderdelen. Eén zijn de stalen trappen en staalglas 

balustrades in het atrium. Daarnaast hebben we de vier noodtrappenhuizen in de hoog- en laagbouw 

verzorgd. Uniek daarin is dat we daar voor het eerst onze aluminium NextGen treden gebruiken. Dit nieuwe, 

door ons ontwikkelde product, bestaat uit aluminium treden en wordt in eigen huis vervaardigd.”

Geluiddempend
Het voordeel van aluminium is volgens Floor sowieso de uitstraling. “Het ziet er slank en heel modern uit. Een 

traditioneel betonnen trap heeft dan weer als voordeel dat het geluiddempend is, maar die eigenschap heeft 

onze NextGen aluminium trede ook! In de treden is geluidsdempende vulling gebruikt, waardoor het prettig 

klinkt als iemand over de trap loopt. De treden zijn voorzien van een antislip-profiel en daardoor veilig. Een 

maatwerktrap is normaal arbeidsintensief. Bij dit trapsysteem is het productieproces efficiënt ingericht. En de 

installatie op de bouwlocatie lekker rap.” 

Stapje extra
Voor het project van Ultra Plus Leiden werkte EeStairs samen met architect cepezed. “Cepezed werkt het 

ontwerp tot in de kleinste details uit. Hierbij valt op dat je zo weinig mogelijk verbindingen ziet. Dit zorgt voor 

een mooi, strak design. Ook aan de uitstraling van de trappenhuizen en balustrades stellen zij hoge eisen, 

waarbij op de kleinste details wordt gelet. Dat stapje extra kunnen wij als trappenspecialist zeker zetten.”

Plus Ultra • Leiden

‘Het ziet er slank en heel modern uit. Een traditioneel 
betonnen trap heeft dan weer als voordeel dat het 
geluiddempend is, maar die eigenschap heeft onze 

NextGen aluminium trede ook.’

Industriebouw • november 2021 • 14
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Het centrale atrium in wording.

Leiden • Plus Ultra
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Alverre BV
Zutphenstraat 22 • 7575 EJ Oldenzaal

Tel: 0541- 514460 • info@alverre.nl • www.alverre.nl

Doorvalveilige 
beglazing liftschachten

Alverre is transparant in het bedenken van specifieke 

glasoplossingen. Zo ook voor het project van Plus Ultra 

in Leiden. 

Alverre leverde en monteerde voor dit project de 

liftschachtenbeglazing. Bedrijfsleider Bekhuis: “Deze 

moest doorvalveilig worden voorzien van beglazing. 

Omdat het een hoog gebouw is van acht verdiepingen, 

hebben we daar aan de videzijde hele grote panelen 

bovenop elkaar geplaatst van 2.60 breed en 4 meter 

hoog. Rondom zijn profielen geplaatst zodat de doorval 

beschermd wordt.”

Bereikbaarheid 
De uitdaging bij deze opdracht zat ‘m vooral in de 

bereikbaarheid. “De belasting van de vloeren in het 

pand was slechts drie ton. Onze machines, denk aan 

onder andere een hoogwerker en kraan, zijn 

behoorlijk zwaar. We moesten zorgen dat onze 

machines op verschillende verdiepingen verspreid 

werden geplaatst, om zo het glas goed te kunnen 

monteren. Logistiek gezien was dat een uitdaging, maar 

het is naar wens uitgevoerd.”

Plus Ultra • Leiden

De glasdaken zijn in drie fases gerealiseerd.

Industriebouw • november 2021 • 16
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Colt International B.V.
Korte Oijen 4 • 5433 NE Katwijk (NB)

 T: +31-(0) 485 399 999 • E: info@coltinfo.nl • www.coltinfo.nl

Referentieprojecten in
 brandveiligheid, klimaattechniek 

en zonwering

Zonwerende gelaagde beglazing in lessenaardaken
Kingspan Light + Air NL realiseerde de glasdaken van het nieuwbouwproject Ultra Plus Leiden. De montage van de 

diverse lessenaardaken is gefaseerd uitgevoerd.

“Wij hebben de glasdaken in drie fases gerealiseerd”, begint Hans Kisters namens Kingspan. “Het eerste lessenaardak 

bevindt zich tussen as twee en drie. Dan zitten er negen lessenaars achter elkaar in het atrium. En tot slot is er nog 

één lessenaar tussen as vier en vijf gerealiseerd, geïntegreerd in de hoogbouw. Het is een omvattend project, waarbij 

we hebben gewerkt met verschillende systemen. De lessenaars tussen as twee en drie en as vier en vijf zijn gemaakt 

op een staalconstructie. Terwijl bij het atrium de glasdaken op een aluminium systeem liggen. Dat onderscheid is een 

keuze geweest in het ontwerp van de architect.”

Bouwkundige detailleringen
De technische uitdagingen zaten ‘m voor het team van Kingspan, onder leiding van uitvoerder Leon Broeksteeg, in de 

bouwkundige detailleringen. Deze zijn zorgvuldig afgestemd met Goossen Te Pas Bouw. “Samen hebben we het ont-

werp van de architect omgezet tot de praktijk, waarbij de bouwkundige onderleggers geschikt zijn gemaakt voor onze 

systemen. Deze systemen zien er niet alleen mooi uit, maar blinken uit in hoge isolatiewaardes. Alle lessenaardaken 

in dit project zijn voorzien van zonwerende, gelaagde beglazing die geschikt is voor beloopbaarheid voor reparatie en 

onderhoud.”

Leiden • Plus Ultra
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Wij geloven 
alleen in het 
leveren van 
maatwerk.

www.instaan.nl

De Overmaat 33, Arnhem

Instaan bouwt aan 
Plus Ultra Leiden met 
BREEAM ‘Excellent’ 

Ambitie
INSTAAN is al enkele jaren opdrachtnemer van Kadans 

Science Partner en behoort in die hoedanigheid tot het 

bouwteam dat het nieuwbouwproject Plus Ultra Leiden 

verzorgt. Projectmanager Laurens van den Broek: “We 

realiseren hier alle klimaat- en sanitaire installaties. 

Daarnaast is het realiseren van de sprinklerinstallatie 

onderdeel van onze opdracht.”

Kadans Science Partner wil met Plus Ultra Leiden een 

duurzaam en flexibel bedrijfsverzamelgebouw 

realiseren waarbij het gebouw en de bijbehorende 

installaties geschikt zijn om in de behoeften van

 huurders te kunnen voorzien. De door Instaan 

gerealiseerde installaties voorzien hierin. Het gebouw is 

voorzien van een WKO die bestaat uit twee 

warmtepompen die zijn aangesloten op een warme 

en koude bron. Daarnaast is er een luchtwarmtepomp 

geplaatst die kan voorzien in piekverwarming/koeling. 

Het gebouw is daarnaast voorzien van klimaatplafonds 

in alle verhuurbare ruimten. Dit geheel zorgt voor een 

duurzaam gebouw met een behaaglijk binnenklimaat. 

Kennisintensief
Het is de tweede keer dat Instaan samenwerkt met dit 

bouwteam, verder bestaande uit Goossen Te Pas en JWR. 

“Samen bouwden we ook aan Plus Ultra II in 

Wageningen. Als team weet je inmiddels wat je aan 

elkaar hebt. Zelf zijn we een kennisintensief bedrijf 

met veel specialisten. We zijn sterk in het ontwerpen 

van installaties en het in goede banen leiden van de 

uitvoering; deels door het uitbesteden van onderdelen 

aan betrouwbare partners, en deels door zelf bepaalde 

werkzaamheden uit te voeren.”

Plus Ultra • Leiden
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Elke verdieping is vrij in te delen en daarmee zeer flexibel in het gebruik.

Leiden • Plus Ultra
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Door iedereen wordt keihard gewerkt om de planning te halen.

Plus Ultra • Leiden
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JWR

De kracht van de connectie

JWR elektrotechniek kent een lange historie. Sinds de 
oprichting in 1945, onder de naam Elektrotechnisch Bureau 
Wille, is het bedrijf uitgegroeid naar een zelfstandige, florerende 
organisatie met goed opgeleide en gemotiveerde 
medewerkers. Het bedrijf houdt zich met name bezig met het 
ontwerp, de aanleg van en het onderhoud aan 
elektrotechnische installaties.

Vanuit de vestiging in Wijchen worden de werkzaamheden 
verricht met gebruikmaking van de modernste materialen en 
technieken. JWR elektrotechniek bestaat uit drie zelfstandige 
businessunits. (Utiliteit, Service & Onderhoud en Systemen). 
Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar de website.

Bijsterhuizen 4015 | 6604 LW Wijchen
T: +31(0)24-3776944 

E: info@jwr.nl

Afbouwfase van 
elektrotechnische 

installaties

JWR verzorgt de elektrotechnische installaties voor het 

project Plus Ultra Leiden. Projectleider Marco de Rouw: 

“Vanaf de trafo van het energiebedrijf tot de 

afbouwfase en de installaties in de wanden.”

JWR is gespecialiseerd in het meedenken in 

elektrotechnische oplossingen op maat. Plus Ultra 

Leiden is voor JWR een groot project. “Het is voor ons 

een uitdagend project vanwege de omvang. Ook is er 

sprake van een zekere tijdsdruk. Dit is het derde pand 

dat wij maken voor dezelfde opdrachtgever, Kadans 

Science Partner. De samenwerking met Kadans is 

prettig. Het is een praktisch ingestelde opdrachtgever 

die vooral een goed werkbaar pand vraagt.”

Zonnepanelen
Ook de installatie van de zonnepanelen zit in de scope 

van JWR. “We merken dat het in Leiden gemiddeld 

harder waait dan elders in het land. Daardoor hebben 

we soms te maken met onwerkbare dagen vanwege het 

weer, en moeten we onze planning aanpassen. Dit is 

voor ons geen punt: we zijn flexibel.” 

Middenin afbouwfase
De oplevering vindt eind dit jaar plaats. “We zijn 

begonnen met het opbouwen van de installatie vanuit 

de trafo van het energiebedrijf naar verdeel- en 

meterkasten. Ook legden we het kabelwerk aan en 

maakten we de basisinstallatie boven het plafond in 

orde. We zijn nu volop bezig met de afbouwfase: het 

monteren van verlichting, wandcontactdozen et cetera.”

Leiden • Plus Ultra
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Prefab rekwerken voor 
daklichtstraten

Waanders Hout uit Rijssen leverde voor het project Plus 

Ultra Leiden voor het eerst een prefab element aan. Dat 

smaakt naar meer!

“We hebben de rekwerken geleverd voor de 

daklichtstraten”, aldus eigenaar Ralf Rosink. “Deze 

houten rekken hebben we compleet met alle 

toebehoren, zoals isolatie en dampwerende folie, 

geassembleerd hier in Rijssen. De rekken zijn 

vervolgens kant-en-klaar naar de bouw vervoerd en 

daar op volgorde van de nummers eenvoudigweg 

gemonteerd.”

Snelheid
Normaliter fungeert Waanders Hout als toeleverancier 

voor de (interieur)bouw. “We hadden nog nooit iets in 

prefab gebouwd, maar dat is goed bevallen: alles paste 

en ging zoals het moest. In de toekomst zullen we vast 

nog vaker dezelfde werkwijze hanteren.” Waanders Hout 

onderscheidt zich volgens Rosink onder meer in 

snelheid en flexibiliteit. “We kunnen snel leveren en 

schakelen zonder dat dit ten koste gaat van de 

kwaliteit.”

Plus Ultra • Leiden
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Leiden • Plus Ultra

Projectontwikkelaar
Kadans Science Partner, Haaren

Architect
cepezed, Delft

Bouwfysisch adviseur 
Deerns, Den Haag

Constructeur ontwerp
Adviesbureau Tielemans BV, 
Eindhoven

Constructeur uitvoering
Aveco de Bondt, Holten

Hoofdaannemer
Goossen Te Pas Bouw BV, Enschede

E-installateur
JWR Elektrotechniek, Wijchen

W-installateur
Instaan Installaties, Arnhem

Gevelbouwer
De Groot & Visser BV, Gorinchem

Levering hout
Waanders Hout, Rijssen

Glazen daken en glasgevels
Kingspan Light + Air, Uden

Gevelbeplating
Metadecor, Kampen

Balustrades & trappen
EeStairs Nederland BV, Kampen

Bouwprogramma
Bouwen bedrijfsverzamelgebouw 
Plus Ultra Leiden met kantoren/ 
laboratoria aan de Plesmanlaan

Bouwtijd
Juli 2020 – december 2021 

Bruto vloeroppervlakte
19.000 m2

Het gebouw biedt diverse faciliteiten en algemene voorzieningen. 
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Mercedes-Benz • Oud-Beijerland

Autoplein met allure 
Stijlvolle nieuwbouw Auto Wüst Mercedes-Benz 
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Tekst: Jan Smit
Foto’s: RoosRos & Work4MediaIB

Net als alle Mercedes dealers 
presenteert Auto Wüst zich 
volgens een herkenbaar 
concept: met donkere gevels, 
gebogen lijnen en een witte 
‘zwevende’ luifel.
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Stijlvol met een twist. Dat is misschien wel de beste kwalificatie voor 
de nieuwbouw van Mercedes-Benz dealer Auto Wüst in Oud-Beijerland. 
Onder regie van Aannemingsbedrijf Fraanje verrijzen op industrieterrein 
De Bosschen twee nieuwe showrooms – één voor gecertificeerde, jonge 
Mercedes-Benz Certified-occasions; één voor young- en oldtimers – en een 
loods, die onder meer het Carel Wüst Museum herbergt. Volgens authentiek, 
sjiek Mercedes-recept: met donkere gevels en gebogen lijnen.

‘Zo ontstaat op het bedrijventerrein een Mercedes-plein.

Esthetiek was daarbij van groot belang’

Aan de overkant van de Jan van der 
Heijdenstraat bevinden zich de huidige 
showroom en werkplaats van Auto Wüst 
Mercedes-Benz Oud-Beijerland. Zo 
ontstaat op het bedrijventerrein een heus 
Mercedes-plein. Zeker, esthetiek was daar-
bij van groot belang. Mercedes hecht eraan 
dat alle dealers zich volgens een herken-
baar concept presenteren: met 
donkere gevels, gebogen lijnen en een 
witte ‘zwevende’ luifel. 

Oog voor duurzaamheid
Tegelijkertijd is er ook oog voor 
duurzaamheid. Zo worden twee panden 
getransformeerd en komt er een compleet 
nieuwe loods voor de opslag. De 
transformaties betreffen de showroom van 
het Mercedes-Benz Certified Center, een 

Mercedes-Benz • Oud-Beijerland

‘Bijzonder is de 
glazen erker in de 
hoek. Die biedt de 

autodealer de 
mogelijkheid om 

telkens een 
bijzondere auto te 

etaleren. De 
aanbouw was 

constructief best een 
uitdaging’

bestaande showroom die wordt 
omgetoverd tot een Mercedes-Benz 
Certified-showroom voor gebruikte auto’s, 
en een showroom waarin onder meer het 
Carel Wüst Classics Center voor young- en 
oldtimers wordt gevestigd. De stalen 
constructies van de bestaande panden 
bleken nog uitstekend. Dat gold deels ook 
voor de vloeren. De daken en gevels zijn 

nieuw. De deuren en overheaddeuren zijn 
in alle panden van glas. Ook zijn alle 
gebouwen voorzien van vliesgevel-
profielen.

Subtiele verschillen
De gevels zijn donker gekleurd en 
hebben gebogen lijnen, geheel conform 
de Mercedes-huisstijl. Wel zijn er subtiele 
verschillen tussen de twee showrooms. 
Die voor gecertificeerde jonge Mercedes-
occasions heeft horizontale gevelpanelen. 
Het Classics Center, waar straks young- en 
oldtimers van onder meer Mercedes-Benz 
worden verkocht, krijgt verticale 
gevelpanelen. De nieuwe opslagloods, 
die een verdieping heeft, is onderheid en 
voorzien van funderingsbalken en poeren. 
Daarop is een staalconstructie geplaatst 
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Oud-Beijerland • Mercedes-Benz

Revitalisatie bestaande 
bedrijfspanden

Optimaal gebruik van de beschikbare ruimte en een 

duurzame invulling van bebouwing. Dat staat bij 

RoosRos Architecten hoog in het vaandel. Bij het 

ontwerp van de nieuwbouw voor Auto Wüst 

Mercedes-Benz in Oud-Beijerland komen de 

ontwerpers aan hun trekken. Twee bestaande panden 

worden gerevitaliseerd en op een open plek wordt 

nieuw gebouwd.

Van de twee bestaande panden is er één inmiddels 

klaar. Dit betreft het Certified Center, een bestaande 

showroom die is getransformeerd tot een 

Mercedes-Benz Certified-showroom voor jonge, 

gebruikte auto’s. Het gebouw heeft een echte 

Mercedes-uitstraling: donkere gevels, gebogen lijnen 

en een witte ‘zwevende’ luifel. RoosRos heeft deze 

transitie ontworpen samen met Buro Loods.

De nieuwbouw van de aangrenzende loods en de 

revisie van het pand daarvoor, een stijlvolle showroom 

waarin het Classic Center voor young- en oldtimers 

wordt gevestigd, komen geheel uit de koker van 

RoosRos. Licht en zicht spelen een belangrijke rol: de 

deuren en overheaddeuren zijn, net als in het Certified 

Center, grotendeels van glas.

In de glazen erker kan telkens een 
bijzondere auto worden geëtaleerd.
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Heinkenszand  Dirksland 
Danielsweg 10-12 Watertoren 49a 
4451 HP Heinkenszand 3247 CL  Dirksland 
+31 (0) 113-56 40 60 +31 (0) 187-60 96 58 

Cerfix is een ingenieursbureau met vestigingen in 
Heinkenszand  en  Dirksland. Cerfix levert advies, 
ontwerp, berekeningen en tekeningen voor   allerlei   
bouwkundige   en civiele constructies zoals:  
Funderingen, houtconstructies, staalconstructies 
en betonconstructies 

Ingenieursbureau 
voor bouw en civiel 

Kijk op cerfix.nl  

‘Erker als constructieve uitdaging’
De constructieve berekeningen en tekeningen voor de nieuwbouw van Auto Wüst Mercedes-Benz in Oud-Beijerland 

zijn gemaakt door Cerfix Constructies BV. Dit ingenieursbureau, dat vestigingen heeft in Heinkenszand en Dirksland, 

berekende en tekende de gehele constructie die bestaat uit een palenplan, de fundering, de onderheide betonvloer 

en de geschoorde staalconstructie. 

Aanvankelijk was het werk vrij regulier. Maar doordat de plannen wijzigden werd dit uitdagender, vertelt directielid 

en constructeur Mario Verschuure. “Er kwam onder meer een uitkragende erker bij. Met het verzoek of we die zo 

konden construeren dat er geen staal in het zicht zou komen. Dat was best een uitdaging. De erker heeft een 

hoekkozijn met gelijmd glas. Dat mag niet te veel bewegen en moet een stijve constructie zijn.”

In plaats van een kolom bedachten de ingenieurs van Cerfix een staalconstructie met vanuit twee gevels een 

vakwerkspant. Daarmee is het staal uit het zicht verdwenen. Cerfix nam ook de getransformeerde showrooms onder 

de loep. De stalen constructies van deze bestaande panden zijn hergebruikt. Verschuure: “We hebben onder meer 

gecontroleerd of deze constructies nog voldoen aan de huidige eisen.”

Cerfix richt zich vooral op constructies van bouwkundige, industriële en civiele werken en is actief door heel 

Nederland, maar ook buiten de landsgrenzen.

Kwaliteit is onze basis

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

• Utiliteitsbouw
• (projectmatige) Woningbouw 
• Service & onderhoud
• Verbouw & restylen
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met stalen dakplaten, pir-isolatie en 
pvc-dakbedekking. De verdiepingsvloer 
bestaat uit kanaalplaten met een betonnen 
druklaag. Rondom zijn stalen sandwich-
gevelpanelen aangebracht. De begane 
grond heeft een monolithische betonvloer. 

‘Door die erker konden we in deze hoek geen kolom 
plaatsen. Dat hebben we ondervangen met een zware 

staalconstructie met een vakwerkspant’ 

Die is, net als de verdiepingsvloer, voorzien 
van vloerverwarming. 

Constructieve uitdaging
Bijzonder is de glazen erker in de hoek. Die 
biedt de autodealer de mogelijkheid om 
telkens een bijzondere auto te etaleren. De 
aanbouw was constructief best een 
uitdaging, vertelt Berry van Heeren, 
projectleider van de businessunit 
bedrijfsgebouwen bij Fraanje. “Door die 

erker konden we in deze hoek geen kolom 
plaatsen. Dat hebben we ondervangen 
met een zware staalconstructie met vanuit 
twee gevels een vakwerkspant, dit om 
buiging te voorkomen. De staalconstructie 
mag namelijk nooit de grote glazen ruiten 

belasten, dan kan het glas kapot gaan.”

Nog een metamorfose
Het Mercedes-Benz Certified Center moet 
volgend voorjaar worden opgeleverd. 
Daarmee is het Mercedes-plein overigens 
nog niet af. Ook de bestaande showroom 
en werkplaats aan de overkant van de 
straat ondergaan volgend jaar een 
metamorfose. De showroom van het 
Certified Center wordt dan tijdelijk gebruikt 

voor nieuwe Mercedes-Benz modellen. 
Volgens Van Heeren ligt Fraanje goed op 
schema. Een kwestie van specialisatie, 
meent hij: “Onze businessunit 
bouwt alleen maar bedrijfsgebouwen. Dan 
werk je met een vast team van 

projectleiders, uitvoerders en bouwplaats 
medewerkers. Je weet wat je aan elkaar 
hebt. Daar plukken we nu de vruchten 
van.”

De showroom voor nieuwe auto’s 
en de werkplaats aan de overkant 
gaan volgend jaar op de schop.
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De Regt Grond Infra Groen B.V.
Oud Piershilseweg 4a • 3265 LG  Piershil • Tel. 0186 - 692504 

• info@jderegt.nl • www.jderegt.nl

De Regt Grond Infra Groen B.V. is een bedrijf dat al ruim 
20 jaar gevestigd is in de Hoeksche waard. Wij zijn vooral 
werkzaam in Zuidwest Nederland. Onze werkzaamheden 
bestaan o.a. uit
 • Aanleg en vervanging riolering
 •  Bestrating
 •  Bouw- en woonrijp maken projecten
 •  Landschapsinrichting
 •  Grondverzet
 •  Onderhoud en aanleg van groenprojecten

Grondverzet met 3D-sturing
De bouwput uitgraven. Na het heien de funderingsbalken uitgraven. En voor de betonstort het vloerveld egaliseren. 

Op zich zijn de werkzaamheden die De Regt Grond Infra Groen B.V. heeft verricht bij de bouw van de loods voor de 

nieuwbouw van Mercedes-Benz dealer Auto Wüst in Oud-Beijerland vrij regulier. Maar de wijze waarop De Regt deze 

klus heeft geklaard is wel bijzonder: state-of-the-art, met behulp van 3D-sturing.

“Zo hebben we bijvoorbeeld de werkdrainage in de funderingsbalk vooraf aangebracht. Door te werken met 3D-GPS 

kunnen wij dit doen voordat het heiwerk begint. Dat is precisiewerk. Normaal ben je daar met twee man toch wel een 

dag mee bezig. Nu laad je de tekening in en gaat het bijna automatisch,” aldus Arco de Regt, directeur en samen met 

zijn vader eigenaar van het bedrijf.

Een stukje historie
De Regt senior richtte de onderneming uit de Hoeksche Waard midden jaren negentig op. Hij begon met de verhuur 

van grondverzetmachines. Al snel daarna startte De Regt zelf met de aanleg, het onderhoud en het herstel van 

infrastructurele werken. Verder houdt het bedrijf zich onder meer bezig met het bouw- en woonrijp maken van 

gronden, rioolwerkzaamheden en -reconstructies en straatwerk. De Regt is onder meer VCA**, ISO 9001 en BRL 7001 

gecertificeerd.

De nieuwe opslagloods, voorzien van 
een verdieping, staat al aardig vol.
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Zichtwerk op maat
Het W- en S-installatiewerk in de nieuwbouw van 

Auto Wüst Mercedes-Benz in Oud-Beijerland wordt 

verricht door de DWT Groep. In Storage, de 

opslagloods, monteerde DWT onder meer de 

vloerverwarming, de warmtepompinstallatie, de 

wc-groep en de cv-installatie. Voor de leidingen en 

kabelgoten van de E-installateur plaatste DWT prefab 

beugels.

Ook in het Certified Center installeerde DWT veel in 

het zicht, bijvoorbeeld de VRF- en WTW-installaties. 

Allemaal zwart gekleurd tegen een zwarte 

achtergrond. Dit monteren was precisiewerk. “De 

installaties zijn zichtbaar, dus dat moet extra netjes,” 

vertelt werkvoorbereider werktuigbouw Martin van 

Vugt. “Die hebben we daarom in het bijzijn van de 

klant gemonteerd.” Verder monteerde de installateur 

onder meer de water- en rioolinstallatie.

Totaalinstallateur
DWT, een middelgrote installateur met vier 

vestigingen in Zeeland, is een totaalinstallateur. Het 

bedrijf engineert, installeert en onderhoudt 

werktuigkundige-, sanitaire-, elektrotechnische- en 

beveiligingsinstallaties in de woning- en utiliteits-

bouw en industrie.
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De transformatie van het Classic Center, 
hier op de foto, is nog in volle gang.
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Oud-Beijerland • Mercedes-Benz

Electronweg 4  4706 PP Roosendaal

0165-568850    info@thermal2.nl

2

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

Ontwikkelaar
RoosRos Architecten, Oud-Beijerland

Opdrachtgever
Auto Wüst Mercedes-Benz, Oud-Beijerland

Adviseur installaties
WE-advies, Utrecht

Constructeur
Cerfix Constructies BV, Heinkenszand

Architect 
RoosRos Architecten, Oud-Beijerland

Hoofdaannemer 
Aannemingsbedrijf Fraanje, ‘s-Heer 
Arendskerke

Grondwerk
De Regt Grond Infra Groen BV, Piershil

Erker kozijn en aluminium deuren
Thermal 2 BV, Roosendaal

W-Installateur
DWT Groep, Sint Philipsland

E-installateur
Barendrecht Elektra, Hellevoetsluis

Maatvoering
Base-Point, Middelburg

Bouwprogramma
Bouwen Mercedesplein bestaande uit 
hoofdvestiging en drie nieuwe panden
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Woonzorgcentrum Het Parkhuis • Dordrecht

De nieuwbouw wordt in 
drie fasen gerealiseerd.
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Tekst: Astrid Berkhout
Foto’s: Zwaluwe Bouw & Work4MediaIB

Nieuwbouw woonzorgcentrum 
Het Parkhuis nadert eindstreep 
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Met name om in te kunnen spelen op de voorspelde toename van ouderen met dementie besloot 
woonzorgcentrum Het Parkhuis te Dordrecht om het bestaande verpleegcarré uit te breiden met twee nieuwe 
woonvleugels, een modern kantoor en een facilitair centrum. De uitbreiding wordt gefaseerd uitgevoerd met als 
hoofdaannemer Zwaluwe Bouw en vordert gestaag. Inmiddels is men druk bezig met de afbouw van fase 3. De 
oplevering is gepland in maart 2022.

‘Het ontwerp van de gevel is iets aangepast om

tegemoet te komen aan protesten van omwonenden’

Om de nieuwbouw mogelijk te maken, 
is een deel van de bestaande bebouwing 
eerst gesloopt. In december 2019 is fase 1 
opgeleverd, bestaande uit 36 zorg-

Woonzorgcentrum Het Parkhuis • Dordrecht

appartementen, in maart 2020 gevolgd 
door het facilitair centrum (wat later dan 
gepland als gevolg van stikstofperikelen). 
In juli 2020 is gestart met fase 3.

Afgestemd op behoeften bewoners
Bij het ontwerp van de complete 
nieuwbouw – afkomstig van Quadrant 
Architecten – is optimaal rekening 
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Van de buitenkant bezien 
heeft het gebouw een mooie, 
klassieke uitstraling.

gehouden met de (zorg)behoeften van de 
toekomstige bewoners. De nieuwe 
woonomgeving biedt mensen met 
dementie bijvoorbeeld de gelegenheid om 
rond te wandelen: de nieuwe vleugels zijn 
zo gevormd dat ze zonder problemen in 
cirkels rond kunnen lopen. “De drie fasen 
betreffen in feite aftakkingen van het 
bestaande woonzorgcentrum, het is net 
een centrale kern met drie vleugels”, 
vertelt Jan Freeke van Zwaluwe Bouw.

Huiselijke uitstraling
Fase 3 behelst drie verdiepingen, 
gebouwd in een achtvorm. Voornamelijk 
op de eerste en tweede verdieping 
bevinden zich de 72 zorgappartementen 
(zowel een- als tweepersoons), die 
verdeeld zijn in wooneenheden met 

allemaal een gezamenlijke huiskamer. “De 
derde verdieping biedt met name plek aan 
een kantoor. Dit is een grote open ruimte 
die flexibel in te delen is, inclusief 
spreekkamers. Er wordt gestreefd naar een 
zo huiselijk mogelijke uitstraling. Om die 
reden zijn er verlaagde plafonds, zodat er 
geen betonnen plafonds of rails van het 
tilliftsysteem zichtbaar zijn. Op de 
kantoren is gekozen voor doorzaktegels, 
dat geeft ook hier net een andere sfeer. 
Van de buitenkant bezien heeft het 
gebouw een mooie, klassieke 
uitstraling. Het ontwerp van de gevel is 
nog iets aangepast door de architect om 
tegemoet te komen aan protesten van 
omwonenden, op de tweede verdieping 
heeft deze nu meer weg van een dakkapel.”

Soepele samenwerking
De nieuwbouw wordt voorzien van een 
nieuwe klimaatinstallatie met lucht/lucht 
waterpomp en vloerverwarming. Het 
bouwproces verloopt tot nu toe 
voorspoedig. “Het is altijd een uitdaging 
om een project op tijd af te ronden. In dit 
geval werken we echter al sinds fase 1 
samen in hetzelfde bouwteam. We hebben 
allemaal hetzelfde doel voor ogen. Straks 
staat er een geweldig pand waar bewoners 
en medewerkers veel plezier aan zullen 
beleven.”
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KUNSTSTOFVLOEREN
VOOR ELK PROJECT

DIBA Kunststofvloeren is een onderneming die 
op branches aansluitende kunststof vloersystemen  

ontwikkelt, uitvoert en advies geeft aan mensen 
in deze branche.

Wij zijn actief in de sectoren agrarisch, automotive, 
food-industrie, industrie, overheid, zorg, retail en  

scheepvaart.

‘Reinigbaarheid en 
veiligheid, daar draait 

het om in de zorg’

DIBA Groep ontwikkelt, levert en legt kunststof 

vloersystemen die aansluiten op specifieke 

branches. In de nieuwbouw van woonzorgcentrum 

Het Parkhuis voorzagen zij 91 sanitaire ruimtes (in 

totaal circa 600 m²) van kunststofvloeren.

“Kunststofvloeren worden steeds bekender”, vertelt 

projectleider Niek van Engelen. “Ze zijn zeer 

hygiënisch, duurzaam en onderhoudsvriendelijk en 

lenen zich daarmee perfect voor toepassing in 

branches als de zorg, maar bijvoorbeeld ook de 

(food)industrie, automotive, het onderwijs en de 

agrarische sector.”

In Het Parkhuis zijn donkergroene DIBA 660 PU 

Gietvloeren met een laagdikte van 2 tot 3 mm 

gelegd. “Deze zijn slag- stoot- en slijtvast en 

vloeistofdicht. Doordat ze naadloos zijn, zijn ze heel 

makkelijk te reinigen. Daarnaast is gekozen voor een 

superfijne antislip korrel om het voor de bewoners 

zo veilig mogelijk te maken.”

Een belangrijk voordeel is verder dat er geen 

kitnaden zijn - zoals je die wel hebt bij gewone 

tegelvloeren - waarin vuil zich kan ophopen. “We 

hebben namelijk een holle plint toegepast die direct 

aansluit op het wandtegelwerk én de putjes. De 

cementdekvloeren zijn in de badkamers bovendien 

op afschot gelegd zodat het water altijd naar het 

putje loopt.”

Last but not least zijn de vloeren voorzien van een 

kleurechte UV stabiele topcoating zodat ze in de 

loop der tijd niet of nauwelijks verkleuren. “Zo 

blijven ze lang mooi!”
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Optimaal afgestemd op (zorg)behoeften
van toekomstige bewoners

Bij de inrichting wordt gestreefd naar een 
zo huiselijk mogelijke uitstraling.
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Van Dijk.
Maakt het
persoonlijk.

Leerdam
Nijverheidstraat 25
T. 0345-633307

www.vandijkglasenschilderwerk.nl

Schilderwerk • Beglazing  
Wandafwerking • Speciaal glaswerk 

‘Onze mensen vormen 
onze grote kracht’

“Een klus van deze omvang kunnen we aan omdat we 

alleen werken met eigen vakmensen.” Aan het woord 

is Dirk van Dijk, eigenaar van Van Dijk Glas- en 

Schilderwerk uit Leerdam. De onderneming staat 

voor een mooie uitdaging bij woonzorgcentrum Het 

Parkhuis. De komende tijd moeten ze er maar liefst 

9.000 m² glasweefselbehang aanbrengen en sauzen 

in diverse kleuren, en 200 m² brandwerende en 

geluidswerende binnen beglazing plaatsen, 

hardglazen deuren leveren en monteren et cetera.

“Daarnaast wordt op verschillende wanden (foto)

behang aangebracht. Verder voorzien we diverse 

buitengevels van lichtgrijze KEIM minerale muurverf.”

Van Dijk Glas- en Schilderwerk heeft ervaring met 

grote werken: voor een project als dit schrikken ze 

dan ook niet terug, integendeel! “Doordat je op de 

bouwplaats meer ruimte hebt, kun je juist efficiënter 

werken. Het is vooral een kunst om het geheel strak 

te organiseren en de planning goed af te stemmen 

met de andere bouwpartners. Wij zetten onze mensen 

bovendien in op de plek waar zij het beste tot hun 

recht komen, daardoor blijven ze gemotiveerd en 

dat komt de kwaliteit van het werk alleen maar ten 

goede.”

Van Dijk sluit af: “We vinden het mooi om mee te 

mogen werken aan een project dat perspectief biedt 

in de ouderenzorg. De bewoners zullen er straks 

ongetwijfeld heel blij mee zijn.”

Woonzorgcentrum Het Parkhuis • Dordrecht
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Opdrachtgever
Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis, 
Dordrecht

Bouwmanagement
AAG Adviesgroep BV, 
‘s-Hertogenbosch

Architect
Quadrant Architecten, Zevenbergen

Installatietechnisch adviseur
Klictet, Oisterwijk

Constructeur
Adviesburo Bekendam & Partners, 
‘s-Hertogenbosch

Hoofdaannemer
Zwaluwe Bouw en Projectontwikke-
ling BV, Hooge Zwaluwe

Glas en schilderwerk
Van Dijk Glas en Schilderwerken BV, 
Leerdam

Sloopwerkzaamheden
Gebr. St. Nicolaas Sloopwerken BV, 
Dordrecht

Vloeren
Diba Groep, Uden

Bouwprogramma
Herontwikkeling/ bouwen woon-
zorgcentrum Het Parkhuis met 
studio en ruimte voor spreekuren 
& behandelingen

Bouwperiode
Juni 2019 – oktober 2021

Bruto vloeroppervlakte
9.300 m2

Dordrecht • Woonzorgcentrum Het Parkhuis

Fase 3 behelst drie verdiepingen, gebouwd in een achtvorm.
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Uitbreiding distributiecentrum      

Klaar voor de toekomst

     
Van den Haak TransMission
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Tekst: Rien Tholenaar
Foto’s: JCVANKESSEL GroepIB

De uitbreiding is nodig 
vanwege een sterke 
toename in met name 
de pakketdienst.
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Transportbedrijf Van den Haak TransMission is een familiebedrijf uit Geldermalsen dat al meer dan 110 
jaar bestaat. Dankzij een sterke toename in met name de pakketdienst breidt het bedrijf, na diverse eerdere 
uitbreidingen, opnieuw uit. “Er wordt in totaal 4.200 m² aan bedrijfsruimte gerealiseerd. Hiervan is 500 m² 
kantoorruimte en de rest is voor het sorteren en de distributie van allerlei pakketten”, vertelt projectleider Toon 
de Bruin.

‘Om het logistieke proces goed te laten verlopen zijn er

voldoende docks voor het laden en lossen van goederen’

Sinds 1975 is Van den Haak al klant bij 
de JCVANKESSEL Groep: op twee eerdere 
bedrijfslocaties zijn de nodige nieuw-
bouw- en verbouwprojecten gerealiseerd. 
Sinds 1996 is JCVANKESSEL Bouw 
betrokken bij de huidige locatie aan de 
Poppenbouwing 19 en realiseerde hier 
diverse uitbreidingen. “Het is voor ons als 
bouwbedrijf uit Geldermalsen een 
thuiswedstrijd. Ons bedrijf is een echt 
familiebedrijf met veel vaste klanten waar 

Van den Haak TransMission • Geldermalsen

wij al talloze jaren voor mogen werken en 
Van den Haak is daar een mooi voorbeeld 
van”, stelt De Bruin. Zijn opa en vader 
werkten voor JCVANKESSEL Bouw en nu 
werken hij en zijn broer bij het bouw-
bedrijf. 

Modern distributiecentrum 
Eind dit jaar wordt een fonkelnieuw 
distributiecentrum met een volledig 
geautomatiseerde sorteerlijn voor 

pakketten opgeleverd. Het gaat om een 
hal van 3.700 m², met 32 laaddocks voor 
trucks en 12 laaddocks voor bestelbusjes. 
De door MHS gebouwde sorteerlijn kan per 
dag zo’n 5.000 pakketten verwerken. Die 
capaciteit is nodig om aan de grote vraag 
van klanten, die steeds meer artikelen 
online bestellen, te kunnen voldoen. “Om 
het hele logistieke proces gestroomlijnd te 
laten verlopen zijn voldoende docks voor 
het laden en lossen van goederen 
essentieel. Voor truckchauffeurs hebben 
we, als extra service, bij de noodtrap aan 
de achterzijde van de nieuwe hal een 10 
meter lang bordes gemaakt. Vanaf dat 
bordes kunnen zij in de winter de ijslaag 
van het dak van hun truck vegen.”

Doordacht en duurzaam gebouwd 
De nieuwe distributiehal en de 
kantoorruimte op de verdieping zijn 
voorzien van 74 Solartubes die voor 
voldoende daglicht zorgen. Een 
energiebesparend slimmigheidje is dat 
de ledverlichting automatisch terug- of 
opschakelt op de hoeveelheid daglicht 
die binnenkomt. “Het nieuwste gedeelte 
heeft dankzij FALK sandwichpanelen met 
SAB-profiel afwerking aan de buitengevels 
dezelfde uitstraling als de rest van de 
bedrijfsruimtes van Van den Haak 
TransMission. Het is daardoor net alsof 
dit stuk er ook al jaren staat”, aldus de 
projectleider. 

Het nieuwste gedeelte heeft 
dezelfde uitstraling als de rest 
van de bedrijfsruimtes van Van 
den Haak TransMission.
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www.bredabv.nl

Gebr. Van Breda 
legt basis 

distributiecentrum

Veel van hun werk wordt aan het zicht onttrokken, 

maar als specialisten in grond-, weg- en waterbouw 

leggen de medewerkers van Gebr. Van Breda BV al 

jarenlang een solide basis voor grote en 

kleineprojecten. Het bedrijf uit Geldermalsen werd 

ook direct vanaf het begin bij de nieuwste 

uitbreiding van het bedrijfspand van Van den Haak 

TransMission betrokken.

Uitvoerder Hennie Dappers somt op wat zijn team 

voor aandeel heeft gehad bij de bouw van het 

nieuwe distributiecentrum met kantoor voor het 

transportbedrijf. “We hebben bij de start van de 

bouw het perceel bouwrijp gemaakt. Daarna 

hebben wij de fundering ontgraven en later 

aangevuld. Tevens hebben onze mensen de riolering 

aangelegd en aangesloten op het hoofdriool en het 

grondwerk voor alle kabels en leidingen verzorgd. 

Dus ook in dit geval weer veel belangrijk werk dat 

zich allemaal onder de grond bevindt.”

Bestrating voor zware belasting
Eén van de specialisaties van Gebr. Van Breda is 

bestrating. Ook dat onderdeel kwam bij dit 

project aan bod. “Wij hebben zo’n 6.400 m² 

straatwerk rondom de nieuwbouw aangelegd. Bij 

alle laaddocks hebben we stelconplaten gelegd en 

de rest van het terrein is verhard met extra dikke 

betonklinkers die bestand zijn tegen het zware en 

intensieve vrachtverkeer.”
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Het pand beschikt over 32 laaddocks voor trucks en 12 laaddocks voor bestelbusjes.
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Produktieweg 2 • 3401 MG IJsselstein • Tel. 030 68 79 700
E-mail info@sabprofiel.nl • Internet www.sabprofiel.nl

Met het uitgebreide assortiment sandwichpanelen, 
profielplaten en zetwerk van SAB-profiel beschik je over 

pasklare oplossingen voor de bouw van moderne en 
hoogwaardige industriële gebouwen, sportcomplexen, 
kantoren en woningen. Met een groot pakket Colorcoat 

voorgelakt staal in vele kleuren kun je eindeloos variëren 
en geef je elk gebouw een geheel eigen gezicht.

Voor meer informatie: www.sabprofiel.nl

SAB-profiel
groots in dak- en 
gevelsystemen

Grootste keuze in dak- 
en geveltoepassingen 

met SAB

Voor de meest recente uitbreiding van het project 

bij transportbedrijf Van den Haak TransMission in 

Geldermalsen heeft SAB verschillende gevelprofielen 

mogen leveren via JCVANKESSEL Bouw. Al jaren is 

JCVANKESSEL Bouw een belangrijke SAB relatie 

waarmee we in veel projecten hebben 

samengewerkt in de regio Geldermalsen, maar ook 

daarbuiten.

De gekozen trapezium gevelprofielen SAB 45/900 en 

SAB 35/1035 bij het project Van den Haak geven de 

gevel een mooie combinatie van vormen en kleuren, 

mede door de twee gekozen verschillende 

grijstinten. De bijna 2.000 m² gevelprofielen zijn 

uitgevoerd in Colorcoat HPS200 Ultra® en 

Colorcoat® PVDF. Beiden zijn zeer UV bestendig 

en de HPS200 Ultra is ook nog eens uitmuntend in 

corrosiebestendigheid. Deze bescherming geeft de 

mogelijkheid tot een Confidex®-garantietermijn van 

40 jaar zonder jaarlijkse inspectie en 

onderhoudsverplichting voor Colorcoat HPS200 

Ultra. 

SAB-profiel is een Nederlandse panelen en profielen 

producent sinds 1973 en onderdeel van Tata Steel. 

Alle dak- en gevelpanelen worden geproduceerd in 

onze nieuwe ultramoderne sandwichpanelenfabriek 

in Geldermalsen. Alle dak- en gevelprofielen 

produceren we in IJsselstein. 

Als specialist in dak- en gevelbekleding is SAB de 

aangewezen partij voor ieder project van grote (en 

kleine) distributiecentra, industriehallen, 

bedrijfsverzamelgebouwen, sporthallen, woningen, 

agrarische schuren en stallen.
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Installatie met oog 
voor duurzaamheid en 

comfort
Havelaar Loodgieters- en Installatiebedrijf verzorgt 

alles op het gebied van afwatering, verwarming 

en ventilatie voor particuliere klanten en zakelijke 

opdrachtgevers. In het kader van verduurzaming van 

woningen en bedrijfspanden is het familiebedrijf 

uit Leerdam, naast het traditionele installatiewerk, 

ook gespecialiseerd in de nieuwste technologische 

ontwikkelingen op het gebied van klimaatbeheersing, 

zoals zonne-energie, warmtepompsystemen, airco en 

bodemwarmte. 

“Bij de nieuwste uitbreiding van het bedrijfspand van 

Van den Haak TransMission in Geldermalsen hebben 

wij de hemelwaterafvoer mogen realiseren. Dat is een 

Pluvia volvulsysteem. Verder hebben wij qua 

installatiewerk een mooie Hitachi lucht/water 

warmtepomp geplaatst. Ook de luchtbehandeling is 

door ons verzorgd. Met verschillende (plafond)ventila-

toren waarmee gekoeld en verwarmd kan worden. In 

de serverruimte is een op de situatie aangepast 

aircosysteem geplaatst om doormiddel van 

temperatuurbeheersing de storingen in de server 

zoveel mogelijk te beperken”, aldus werkvoorbereider 

Marco Slob. 

In de hal wordt door MHS een sorteerlijn gebouwd 
die per dag zo’n 5.000 pakketten kan verwerken.

Er komt ook 500 m² aan kantoorruimte bij.
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De Aaldor 7 • 4191 PC Geldermalsen • 085 - 073 14 73 
info@electropowersystems.nl • www.electropowersystems.nl

Dé leverancier van 
compactstations met

 transformatoren. 

jouw onmisbare schakel!

Electro Power Systems 
zorgt altijd voor 

(midden)spanning

Bij Electro Power Systems is men gespecialiseerd in 

middenspanning. Van de fabricage van 

transformatorstations tot het aansluiten van solar- en 

windparken. De expertise van het bedrijf uit 

Geldermalsen kwam ook bij de bedrijfsuitbreiding van 

Van den Haak TransMission goed van pas.

Henri Ruissen, manager binnendienst, legt uit wat 

er bij dit project van Electro Power Systems werd 

gevraagd. “Wij hebben een nieuw transformatorstation 

(compactstation) ingericht. Dit station bestaat uit drie 

verschillende compartimenten. In het eerste 

compartiment bevindt zich de 10.000 Volt 

middenspanningsschakelaar van netwerkbeheerder 

Liander. Het tweede compartiment bevat de 

transformator, die de middenspanning omzet in 

laagspanning (420 Volt). Het derde compartiment 

bevat de laagspanningsverdeler, waarop de afgaande 

installaties van de klant worden aangesloten. Zo 

verzorgen wij de complete elektrotechnische 

infrastructuur tot aan de meterkast.”

Voorbereid op de toekomst
Vanuit het nieuwe compactstation zullen zowel alle 

bestaande bedrijfsruimtes als het nieuwe 

distributiecentrum met kantoor van stroom worden 

voorzien. “Wij hebben met de klant meegedacht, 

en ook al rekening gehouden met de toekomstige 

opwekking van zonne-energie. Het elektriciteitsnet 

van TenneT laat nu geen ruimte voor grootschalige 

nieuwe zonne-energieprojecten. Zodra de capaciteit 

van TenneT hiervoor toereikend is, kan Van den Haak 

TransMission daar direct op anticiperen.”
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Van Eck Elektro BV klaart mooie klus op bekend 
terrein

De nieuwste uitbreiding van het bedrijfspand van Van den Haak TransMission brengt de medewerkers van 

Van Eck Elektro terug op bekend terrein. De totaalinstallateur op het gebied van laagspanning, data, 

telecommunicatie en beveiligingssystemen uit Waardenburg is volgens projectleider Gerrit Jan van Zijl door de

jaren heen zo’n beetje de huisinstallateur voor het transportbedrijf uit Geldermalsen geworden.

De bouw van een nieuw warehouse met kantoor voelt voor Gerrit Jan en zijn collega’s dan ook heel vertrouwd. 

“Van den Haak is één van onze vaste klanten en wij werken ook veelvuldig samen met JCVANKESSEL Bouw, niet 

toevallig ook bij deze uitbreiding weer de hoofdaannemer.” Van Eck is als elektrotechnisch installatiebureau 

gespecialiseerd in utiliteitsbouw, industrie en petrochemie. 

Complete laagspanningsinstallatie
Bij de realisatie van het nieuwe distributiecentrum met kantoor verzorgt Van Eck Elektro de complete

 laagspanningsinstallatie. Daaronder valt ook al het schakelmateriaal en alle ledverlichting. “Alleen in het 

warehouse gaat het om in totaal zo’n 600 meter lichtlijn. Voor de sorteerlijn voor de geautomatiseerde 

pakketverwerking, hebben wij alle voorzieningen voor elektra en data aangelegd. Eind dit jaar is hier alles in 

bedrijf.”

De bouwlocatie bezien vanuit de lucht.
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Opdrachtgever
Van den Haak  Transmission, Geldermalsen

Architect 
JC van Kessel Bouw & Architectuur, 
Geldermalsen

Hoofdaannemer
JC van Kessel Bouw & Architectuur, 
Geldermalsen

Installateur
De Kock Elektro, Geldermalsen

Grond-, weg- en waterbouw
Gebr. Van Breda BV, Geldermalsen

Dakbedekking
Van der Meer Dakbedekking, Eindhoven

E-installateur
Van Eck Elektro, Waardenburg

Gevelbekleding
SAB-profiel, IJsselstein

Afwatering & verwarming
Havelaar Loodgieters-en Installatietechniek, 
Leerdam

Bouwprogramma
De nieuwe uitbreiding bestaat uit 
kantoorruimte en een crossdockuitbreiding van 
circa 4.500 m2 (32 laaddocks voor 
vrachtwagens en 12 docks voor busjes).

Bruto vloeroppervlakte
4.200 m2

‘Eind dit jaar wordt 
een fonkelnieuw 

distributiecentrum 
met een volledig 

geautomatiseerde 
sorteerlijn voor 

pakketten 
opgeleverd’
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Tekst: Rien Tholenaar 
Foto’s: Aannemingsmaatschappij Hegeman BVIB

Metamorfose Hogeschool 

Zowel de binnen- als de 
buitenkant is flink onder 
handen genomen.

Upgrade qua uitstraling en duurzaamheid

Windesheim Zwolle krijgt vorm    
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In opdracht van de Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim werkt Aannemingsmaatschappij Hegeman BV 
uit Nijverdal met diverse bouwpartners aan een grootschalige renovatie van het schoolgebouw aan de Campus 
2 in Zwolle. De school is in de jaren tachtig gebouwd en hij voldeed in diverse opzichten niet meer aan de eisen 
van deze tijd. “In het eerste kwartaal van 2022 ronden wij dit project af en dan kan deze school er weer jarenlang 
tegen”, vertelt projectleider Niek Vollenbroek. 

‘Met een bruto vloeroppervlakte van 18.600 m2

is het een behoorlijke operatie’

De renovatie van de hogeschool in Zwolle 
is een zogenoemd Design & Build project. 
Hoofdaannemer Hegeman werd reeds in 
de zomer van 2019 ingeschakeld voor de 

Renovatie Hogeschool Windesheim • Zwolle

uitwerking van het voorlopig ontwerp tot 
een definitief ontwerp en uiteindelijk een 
uitvoeringsontwerp. “Hoppenbrouwers 
Techniek uit Almelo is als lid van het 

bouwteam verantwoordelijk voor al 
het installatiewerk dat is vernieuwd en 
aangepast naar de normen van een Frisse 
School”, aldus Vollenbroek. Constructief 
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Wanneer de renovatie is afgerond, 
voldoet het gebouw weer aan de 
huidige normen van het Bouwbesluit.

mankeerde er aan het oude 
schoolgebouw volgens de projectleider 
helemaal niets. De renovatie was volgens 
hem met name nodig om het gebouw qua 
uitstraling, comfort, duurzaamheid, 
ventilatie en klimaatbeheersing te 
moderniseren. De nieuwe buitenkant zorgt 
er tevens voor dat het gebouw weer jaren 
mee kan en voldoet aan de huidige normen 
van het Bouwbesluit.

Opfrisbeurt voor alle binnenruimten
De schoolrenovatie werd in drie fases 
uitgevoerd. In eerste instantie werd de 
kantine volledig gemoderniseerd. 
Aansluitend werd gebouw B flink 
aangepakt en als laatste onderdeel van dit 
project is gebouw C aan de beurt. 
“Binnenin de school zijn alle wanden 
opnieuw gestuukt en gesaust en alle 

systeemplafonds vernieuwd. Daarbij is 
ook alle oude verlichting vervangen door 
moderne en energiezuinige ledverlichting. 
Daarnaast is de technische installatie flink 
onder handen genomen. Met een bruto 
vloeroppervlak van 18.600 m², verdeeld 
over meer dan 200 verschillende 
ruimten, begrijp je wel dat dit een
 behoorlijke operatie is. De eerste fase is 
voor het begin van het vorige schooljaar 
opgeleverd, het B-gebouw voor het begin 
van dit schooljaar en het laatste gedeelte 
van deze renovatie zal in het eerste kwar-
taal van volgend jaar worden afgerond.”

Volledig nieuwe buitenschil
Hoewel het schoolgebouw dus ook aan de 
binnenzijde flink onder handen is 

genomen, springen de veranderingen aan 
de buitenkant het meest in het oog. 
“Nieuwe gevelkozijnen en HSB-wanden, 
waarop bouwkundige koven van
 aluminiumcomposiet zijn aangebracht, 
zorgen ervoor dat de leidingen van het 
klimaatbeheersysteem weggewerkt 
worden. Door de witte panelen en de 
nieuwe aluminium kozijnen heeft 
Hogeschool Windesheim echt een volledig 
andere uitstraling gekregen.”

Zwolle • Renovatie Hogeschool Windesheim
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Complex Engineering,  
Simple Solutions 
uw partner voor aluminium 

en composiet 
gevelbekleding 

 

Schutweg 13E              5145 NP Waalwijk                 info@mgbcs.nl 
Door de witte panelen en de nieuwe aluminium kozijnen heeft 
Hogeschool Windesheim een volledig andere uitstraling gekregen.
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Duurzame gevelpanelen geven schoolgebouw 
allure

“Zo zag Hogeschool Windesheim er aan de buitenkant uit voordat wij begonnen, en dit is nu de aanblik van 

het grondig gerenoveerde gebouw.” Peter Verhoofstad, directeur van MGB Cladding Systems uit Waalwijk, laat 

foto’s van de oude stenen gevels zien en foto’s van hoe het complex op de Campus in Zwolle er nu uitziet. “Je 

zou niet zeggen dat dit dezelfde school is hè?”

MGB Cladding Systems is onder meer gespecialiseerd in levering, engineering en montage van duurzame en 

esthetische gevelbekleding. Denk aan composiet en metaal, polyesterbeton, strekmetaal en aluminium. “Wij 

zijn vooral gespecialiseerd in de utiliteitsbouw. Je kunt de renovatie van Hogeschool Windesheim ook in 

letterlijke zin als een schoolvoorbeeld van ons werk zien”, vertelt Verhoofstad. 

‘De aluminiumcomposiet gevelbanden zijn voorzien 
van een drielaags coatingsysteem in de RAL-kleur 

9016 Verkeerswit’

Moderne look-and-feel
Zijn bedrijf voorziet het traditioneel uit baksteen opgetrokken gebouw van een nieuw modern jasje. Een 

jasje dat bestaat uit strakke, moderne, witte aluminiumcomposiet panelen die als lamellen (gevelbanden) op 

een houtskeletbouw constructie zijn aangebracht. “Het geeft deze school niet alleen een frisse en moderne 

uitstraling, maar het is ook nog eens een onderhoudsvrij en enorm duurzaam materiaal.”

Drie-laags coating voor extra bescherming
“De aluminiumcomposiet gevelbanden zijn voorzien 

van een drielaags coatingsysteem in de RAL-kleur 9016 

Verkeerswit. Daaroverheen is ook nog een anti-graffiti 

coating aangebracht. Omdat de school zich vlakbij een 

spoorbaan bevindt met rond dwarrelende 

metaaldeeltjes van het treinverkeer, is voor deze extra 

bescherming gekozen. In totaal gaat het om zo’n 3.500 

m² gevelafwerking. Het is voor ons bedrijf een mooie en 

grote klus en het resultaat mag er zijn.” 
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Hoppenbrouwers.
WAAR
TECHNIEK
LEEFT.

Al meer dan 100 jaar ontwerpt, installeert en 
onderhoudt Hoppenbrouwers werktuigbouwkundige 
en technische installaties.

Benieuwd naar ons? Kijk op
hoppenbrouwerstechniek.nl

Bleskolksingel 5, 7602 PE Almelo, 0546-48 88 88

Schoolrenovatie met 
accent op ventilatie en 

duurzaamheid 
Bij ieder bouwproject ligt tegenwoordig de nadruk 

op duurzaamheid en het zuinig omgaan met energie 

en grondstoffen. Bij de nieuwbouw en renovatie van 

openbare gebouwen waar zich dagelijks veel mensen 

bevinden, zoals scholen, ligt het accent tevens op een 

goede klimaatbeheersing en voldoende ventilatie. 

Bij totaalinstallateur Hoppenbrouwers Techniek uit 

Almelo weten ze daar alles van.

“Zeker bij het renoveren van oudere schoolgebouwen 

vraagt dat meestal een forse aanpassing en 

uitbreiding van de bestaande technische installaties. 

Ook bij de renovatie van Hogeschool Windesheim 

gebouw B en C hebben wij daar als installateur mee 

te maken”, vertelt projectleider Niels Hommersom. 

Lucht-warmtepomp
“De bestaande Cv-installatie is uitgebreid met een 

lucht-warmtepomp en de mechanische ventilatie is 

conform frisse scholen klasse B geïnstalleerd met op 

het dak nieuwe luchtbehandelingskasten, 

koelbatterijen en luchtkanalen die via de nieuwe 

gevelconstructie de klaslokalen ingaan. Tevens is een 

nieuw gebouwbeheersysteem aangebracht, waarmee 

de technische installatie op afstand te monitoren en 

te bedienen is.” In het kader van duurzaamheid en 

energiebesparing zijn de oude armaturen vervangen 

door ledverlichting van 4.000 kelvin. Dat zorgt voor 

helder wit licht in elke ruimte.
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Opdrachtgever
Stichting Christelijke Hogeschool 
Windesheim, Zwolle

Architect
LIAG architecten + bouwadviseurs, 
Den Haag

Hoofdaannemer
Aannemingsmaatschappij Hegeman 
BV, Nijverdal

Installateur
Hoppenbrouwers Techniek, Almelo

Gevelpanelen 
MGB Cladding Systems, Waalwijk

Bouwprogramma
Renovatie twee gebouwen 
Hogeschool Windesheim in Zwolle

Bouwperiode
Juli 2021 – maart 2022

Bruto vloeroppervlakte
18.600 m2

Tijdens de renovatie zijn ook de technische 
installaties aangepast en uitgebreid.
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Advertorial Ruys Vloeren • Apeldoorn

Hessing Supervers kiest voor
kwaliteit met Green Future

Op Trade Port Noort in Greenport Venlo wordt sinds dit jaar gebouwd aan het nieuwe productiepand van Hessing 
Supervers. Deze ‘fabriek van de toekomst’ stelt de groente-, fruit- en maaltijdenspecialist in staat om het gebruik van 
natuurlijke grondstoffen te reduceren en de bedrijfsvoering te verduurzamen. Een uitdagend project voor Ruys Vloeren 
die in opdracht van Bouwbedrijf L. van de Ven het nieuwbouwpand van een compleet vloerenpakket – van afwatering, 
afschotvloeren, wandbescherming tot vloerafwerking - gaat voorzien.

Bouwteam
Hendrik Ruys is trots om dit project uit te voeren: ‘’Vanwege onze jarenlange ervaring in de industrie en de klantrelatie 
met Hessing, weten wij veel over hun productie en de eisen die aan onze vloeren worden gesteld.’’ Het vloerenbedrijf 
benadert het project alsof het hun eigen pand betreft. Ruys: ‘’Voor de eerste meter vloer wordt verlegd, investeren wij in 
het inventariseren, adviseren, voorbereiden en plannen. Functionele vloeren die decennia lang meegaan, is ons doel.’’

Samen met de kwaliteitsdienst van Hessing, Martin 
van Santen van Nieuweboer Architecten en Mark 
Hamers van het bouwbedrijf zijn alle details 
doorlopen, de afschotplannen voor een plasvrije vloer 
gemaakt en is de vloerkeuze per ruimte bepaald. 

In 2022 start Ruys Vloeren met de eerste meters van 
in totaal meer dan 27.000 m² waar in een later 
stadium zusterbedrijf De Bedrijfsvloer de 
kleedkamers van kunststofvloeren gaat voorzien. 

Vloerrenovatie in Duitsland
Waar Ruys Vloeren betrokken is bij de nieuwbouw in Venlo voert het andere zusterbedrijf, SR Vloeren, momenteel bij 
Hessing Tacken in Duitsland een grote vloerrenovatie uit. Met passende vloeroplossingen en minimale downtime kan 
de productie snel weer worden hervat. De renovatie wordt in 
combinatie met een onderhoudscontract uitgevoerd, zodat de 
kwaliteit van de vloeren de komende jaren blijft gewaarborgd. 

De projecten bij Hessing laten de kracht van de Ruys Groep zien, 
waarbij voor zowel nieuwbouw als renovatie passende 
vloeroplossingen worden gerealiseerd. 
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Echo • Delft

BAM bouwt een duurzaam  
en flexibel onderwijsgebouw 

voor TU Delft 

Industriebouw • november 2021 • 62



Tekst: Ton van de Laar 
Foto’s: BAM Bouw en Techniek & Work4MediaIB

Het gebouw krijgt een 
open en transparant 
karakter, met geheel 
glazen gevels.
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Op de campus van de Technische Universiteit Delft (TU Delft) verrijst Echo, een interfacultair onderwijsgebouw 
met zeven flexibel in te delen onderwijszalen en volop studie- en werkruimte in de drie bovengrondse 
verdiepingen. In totaal kunnen er zo’n 1.700 studenten terecht. De grootste collegezaal is geschikt voor 700 
bezoekers en kan middels beweegbare akoestische panelen in drie aparte zalen verdeeld worden. Echo wordt een 
energieleverend gebouw: het voorziet straks in de eigen energiebehoefte en die van de gebruikers én het levert 
daarnaast nog energie aan het interne elektriciteitsnet van de TU.

‘Het is gelukt om het maximale uit het ontwerp van  

UNStudio te halen, zowel esthetisch als technisch’

Het ontwerp van architectenbureau 
UNStudio wordt in opdracht van de TU 
Delft en onder directievoering van Stevens 
Van Dijck Bouwmanagers en Adviseurs 
uitgevoerd door BAM Bouw en Techniek. 
Projectmanager Rick van Haren van BAM 
vertelt over het project.

Teamwork voor een maximaal resultaat
Van Haren is vooral trots op de 
teamprestatie van BAM die geleverd wordt. 
“In samenwerking met Stevens Van Dijck is 
het gelukt om het maximale uit het 
ontwerp van UNStudio te halen, zowel 
op esthetisch als op technisch gebied. 
Uiteraard werd hierbij ook veel overleg 
gevoerd met opdrachtgever TU Delft en de 
architect.” Het gebouw krijgt een open en 
transparant karakter, met geheel glazen 
gevels. In het interieur wordt veel bamboe 
toegepast, wat zorgt voor een natuurlijke 
uitstraling. De energie wordt opgewekt 
door 1.202 zonnepanelen op het dak en 
een geavanceerd gebouwbeheersysteem 
(GBS) zorgt voor een efficiënt energie-
verbruik en een optimaal binnenklimaat.

Ventilatie en verlichting
Een van de onderdelen die via het GBS aan-

Echo • Delft

‘In principe kan het 
hele gebouw 

gedemonteerd 
worden en op een 
andere plek weer 

opgebouwd. Ook het 
terrein ronden de 
nieuwbouw wordt 

aangepakt’

gestuurd worden is het bijzondere 
ventilatiesysteem. “We passen een 
ventilatiesysteem toe volgens het 
verdringingsprincipe. Daarbij wordt verse 
lucht via roosters in de plenum vloer de 
ruimtes binnengeleid en geregeld op basis 
van de bezetting in de ruimte. Zo ontstaat 
er als het ware een overdruk. Overstroom-
kanalen zorgen ervoor dat de lucht wordt 
afgevoerd naar een centraal afzuigpunt 
in de hal van het gebouw. De schone en 
verwarmde of gekoelde lucht bevindt zich 
zodoende daar waar hij nodig is: in de 
onderste laag van de ruimte. De verlichting 

wordt uitgevoerd met een DALI regeling, 
die ook aan het gebouwbeheersysteem is 
toegevoegd. Zo zijn per ruimte meerdere 
verlichtingsscenario’s in te stellen, wat 
goed past bij het flexibele karakter van de 
ruimten. De lichtwering aan de binnenzijde 
kan eveneens via het GBS worden bediend, 
maar ook handmatig, via touchscreens, 
als daar behoefte aan is, bijvoorbeeld bij 
visuele presentaties.” In de kelder van het 
gebouw, waar zich een grote fietsenstalling 
bevindt, is ook plaats ingeruimd voor een 
wko-installatie, die zorgt voor efficiënte 
verwarming en koeling.

Circulair
Bij het ontwerpen van de hoofddraag-
constructie van Echo, bestaande uit stalen 
profielen en kanaalplaatvloeren, is rekening 
gehouden met hergebruik. “In principe kan 
het hele gebouw gedemonteerd worden en 
op een andere plek weer opgebouwd.” Ook 
het terrein rondom de nieuwbouw wordt 
aangepakt, om het open karakter van het 
onderwijsgebouw te benadrukken en te 
versterken. BAM Bouw en Techniek levert 
het gebouw begin volgend jaar op, waarna 
het naar verwachting na de zomervakantie 
van 2022 in gebruik genomen wordt.
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In het interieur wordt veel bamboe toegepast, wat zorgt voor een natuurlijke uitstraling.
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Bouwmanager/directievoerder Stevens Van 
Dijck: 50% technische kennis en 50% sociale 

vaardigheden

Stevens Van Dijck Bouwmanagers en Adviseurs uit Zoetermeer verzorgde bij de ontwikkeling en bouw van 

gebouw Echo het bouwmanagement en de directievoering. “Bouwmanagement is volgens ons vijftig procent 

sociale vaardigheden en vijftig procent technische kennis”, zegt Priem. 

“Sociale vaardigheden zijn nodig om iedereen binnenboord te houden, met de neuzen in dezelfde richting, 

en technische kennis is nodig om bij meningsverschillen op een gefundeerde manier knopen te kunnen 

doorhakken. Zo kom je met het hele bouwteam in goede harmonie tot het gewenste eindresultaat”. Zowel in 

het voortraject als tijdens de uitvoering ging dat bij Echo prima, zegt Priem. “Al vanaf schetsontwerpniveau 

zijn we ingeschakeld als bouwmanager.” 

Projectorganisatie
“Samen met de projectmanagers van de TU Delft, Sven Verhoeven en Kübra Öztürk, hebben we de 

projectorganisatie opgezet en begeleiden en sturen we het bouwproces, tot en met de nazorg na de 

oplevering. Daarbij hebben we ook technisch inhoudelijk onze inbreng, waarbij we sparringpartner zijn voor 

zowel de ontwerpende als de uitvoerende partijen. Met name het ontwerptraject was intensief. In een jaar 

tijd ontwikkelde een schetsontwerp zich tot een compleet uitgewerkt technisch ontwerp voor een 

ontzettend interessant en mooi, maar ook complex gebouw. Dankzij de wil van alle partijen is ook de 

uitvoering goed verlopen. We zijn trots dat we daaraan ons steentje bijgedragen hebben”.
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De elf meter hoge metal stud wanden op de begane grond zijn in twee richtingen gebogen.
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Naritaweg 118 1043 CA Amsterdam  
Postbus 57145 1040 BA Amsterdam 
T +31 20 305 8500
arup.com 

“Total Architecture implies that all relevant design decisions have been considered together
and have been integrated into a whole by a well organised team.” – Sir Ove Arup (1895-1988)

© Plompmozes

© Plompmozes

© Plompmozes

Ook de entreehal wordt indrukwekkend.
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Flexibele, duurzame installaties

Flexibel en duurzaam, dat zijn de kernwoorden die gelden voor de E- en W-installaties van gebouw Echo. 

Arup was als lid van het bouwteam verantwoordelijk voor de engineering. W-engineer Mark van Piggelen en 

E-engineer Wahit Karamali lichten het project toe.

“We passen verdringingsventilatie toe”, begint Van Piggelen. “Via diverse plenums in de verhoogde 

computervloer wordt verse lucht het gebouw ingebracht, die de aanwezige, vervuilde lucht verdringt naar 

boven. Zo vindt er geen vermenging plaats van vervuilde en verse lucht. Bovendien zit de verse lucht waar je 

hem wil hebben: waar de gebruikers zijn”. De voordelen zijn legio, volgens Van Piggelen. “De lucht wordt met 

lage snelheid ingeblazen, zodat die geen hinder veroorzaakt. Ook zijn de roosters verplaatsbaar, waardoor 

heel eenvoudig ingespeeld kan worden op toekomstige veranderingen in de indeling”.

Delft • Echo

Dezelfde flexibiliteit werd gevraagd voor de E-installatie. Karamali: “Die bereiken we met vloerdozen voor 

de elektra- en data-aansluitingen, die net als de ventilatieroosters eenvoudig verplaatsbaar zijn. Je kunt ze 

eenvoudig loskoppelen en elders weer aansluiten. Daar hoeft zelfs geen gediplomeerd installateur aan te 

pas te komen”.

Gebouw Echo wordt een duurzaam en zelfs energieleverend gebouw. Voor een deel dankt het die status aan 

de zonnepanelen op het dak, zegt Karamali. “Er komen ongeveer 1.200 pv-panelen op het dak, die 

ruimschoots voorzien in de gehele energiebehoefte voor het pand en de gebruikers en het overschot 

terugvoeden, waardoor een hoge duurzaamheidsscore gehaald wordt. We gebruiken led verlichting, die 

regelbaar is via het DALI protocol”. Van Piggelen vult aan: “Daarnaast verwarmen we het gebouw met behulp 

van warmtepompen en ook het ventilatiesysteem is heel energiezuinig, omdat er minder lucht afgevoerd 

hoeft te worden”.
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Senso draagt bij aan duurzaamheidsambitie 
TU Delft 

Senso is de uitvinder van werelds eerste naadloze, sustainable en compleet recyclebare natuurlijke vloeren. 

Senso gelooft in de kracht van het samenbrengen door ruimtes met elkaar te verbinden zodat er een tijdloos 

en elegant canvas ontstaat voor verschillende interieurideeën. Een deel van de omzet wordt toegewezen aan 

onderzoek zodat de beste producten worden geleverd met een zo laag mogelijke impact op het milieu.

De volledig getrainde en bekwame vaklieden zijn trots en gepassioneerd over de geheel met de andgemaakte 

vloeren en wanden, een artistiek proces met als doel elke keer weer mensen te verassen en blij te maken.

De voordelen van Senso vloeren en wanden samengevat in de Senso top 10;

• Ruimtes worden naadloos met elkaar verbonden waardoor er rust en ruimte ontstaat en het interieur haar 

werk kan doen.

• Vloeren en wanden van Senso zijn natuurlijk omdat ze volledig vrij zijn van schadelijke stoffen die tot gezondheids-

klachten kunnen leiden. Er worden enkel plantaardige oliën en biopolymeren gebruikt. Dit is waarom Senso de 

‘international Ecospecifier Certificate’ in ontvangst heeft mogen nemen.

• Vloeren en wanden zijn puur en clean omdat ze verzegeld worden waardoor water en vuil niet hechten en verkleu-

ring wordt tegengegaan.

• Een Senso vloer is ontwikkeld om geluid te dempen en te absorberen waardoor de akoestiek in kleine en grote ruim-

tes aangenaam is.

• Senso producten zijn duurzaam en hebben een lange levensduur. Het is minder hard dan een tegel maar veerkrachti-

ger dan hout of parket. Een behandeling van de toplaag maakt de vloer weer als nieuw.

• De vloeren van Senso zijn zeer elastisch waardoor het zacht en comfortabel aanvoelt en het meebeweegt met de 

omgeving. Dit verkleint bovendien de kans op scheuren aanzienlijk.

• Vloerverwarming in combinatie met een Senso vloer zorgt voor een ideale transportatie van warmte waardoor het 

energieverbruik zoveel mogelijk wordt beheerst. Zeker in deze tijd van continu stijgende energieprijzen een must.

• De producten zijn niet alleen op kwaliteit en duurzaamheid getest maar ook op veiligheid waardoor het voldoet aan 

de brandveiligheidsnormen en er zonder bedenkingen op geleefd kan worden.

• Door internationale partnerships en samenwerkingen met ‘s werelds meest toonaangevende bedrijven en designers is 

Senso in staat om goed mee te denken en te anticiperen op de behoeftes in elk project.

• Organisaties die de vloeren van Senso hebben onderzocht en gewaardeerd zijn onder andere AgBB, het in Europa 

toonaangevende instituut voor onderzoek naar de gezondheidsaspecten van bouwmaterialen, en het internationale 

Ecospecifier dat onderzoek doet naar duurzaamheid van producten. Deze erkenning en de benodigde certificeringen 

zorgen ervoor dat elk project verantwoord doorgang krijgt.

Industriebouw • november 2021 • 70

https://senso.com


Delft • Echo

Senso maakt unieke en 
onderscheidende gietvloeren 
en wanden in de zakelijke en 

particuliere sector.Naast de 
praktische voordelen worden 
ruimtes naadloos met elkaar 
verbonden waardoor er rust 
en eenheid ontstaat. Senso 
vloeren en wanden zijn een 

tijdloze oplossing voor elk 
interieur zoals hier te zien 

is bij het hoofdkantoor 
van PVH.

Met een gietvloer van SENSO ontstaan er onbegrensde 
mogelijkheden. Een naadloos canvas voor een prachtige, 
duurzame en aangename basis voor ieder interieur. SENSO 
vloeren worden gemaakt van natuurlijke grondstoffen, zijn 
comfortabel en verend, duurzaam en verkrijgbaar in een breed 
scala aan opties en uitvoeringen.

www.senso.nl

info@senso.com

www.senso.com

In het atrium van het nieuwe Echo gebouw zullen de vloer en trap worden voorzien van de Grain by Senso. De 

Grain by Senso collectie verbindt twee kleuren biopolymeer voor het creëren van een subtiel marmer effect 

wat warmte en leven geeft aan de omgeving. Door vuur gedroogde quartz toe te voegen verrijkt de vloer en 

geeft het een buitengewone textuur met een gepeperde look. Na installatie wordt de vloer in drie stappen 

gepolijst zodat er een mooi rauw en zeer duurzaam systeem ontstaat.
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Innofix B.V. is uw 
dienstverlener op het 
gebied van afdichtings- en 
montagetechniek. Wij richten 
ons op de applicatie en 
verkoop van hoogwaardige 
producten voor de bouw.

www.innofix.eu

Innofix zorgt voor 
luchtdichte vloer

 Het Harderwijkse bedrijf Innofix BV, onderdeel van 

de Hakron Groep, is een dienstverlener op het gebied 

van afdichtings- en montagetechniek. In opdracht van 

aannemer BAM Bouw en Techniek verzorgde Innofix het 

luchtdicht maken van de vloeren van gebouw Echo. Die 

luchtdichtheid was essentieel voor het functioneren van 

het ventilatiesysteem. 

In totaal 5.688 m2 vloer werd daarvoor behandeld met 

Isoproof FR, een dampopen, luchtdichte en waterdichte 

beschermingscoating. Technisch directeur Erik Dirksen 

van Innofix licht de keuze voor dit product toe: 

“Isoproof FR voldoet naast de eis voor luchtdichtheid 

ook aan brandklasse B en daarmee ook ruimschoots aan 

de gestelde eis op dat gebied.”

Twee lagen aanbrengen
“We hebben eerst een primer en daarna het product in 

twee lagen aangebracht. Dat gebeurde in fasen, waarbij 

aannemer BAM steeds een deel afzette en vervolgens 

schoon en stofvrij maakte. Die aanpak vereiste een 

strakke planning en goede coördinatie, maar de 

samenwerking liep als een trein.”

Echo • Delft

Glas, glas en nog eens glas.
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Echo: voor een duurzame toekomst 
MBS Specials is de leverancier van diverse betontrappen voor nieuwbouwproject Echo bij de TU Delft. Het 

betreft een interfacultair onderwijsgebouw op de campus. Het gebouw is energieleverend, met onder andere 

zonnepanelen, goede isolatie en warmtekoudeopslag, die worden toegepast om bij te dragen aan de 

duurzaamheidsambitie van de universiteit, namelijk een CO2-neutrale en circulaire campus in 2030.

Stalen verstelbare mallen
MBS Specials produceert al jaren een breed scala aan 

betontrappen. Voor het werk Echo in Delft heeft MBS de twee 

trappenhuizen en diverse andere trapopgangen geleverd. 

Blikvanger zijn de fietstrappen, gemaakt van zes separate 

elementen. De trap is voorzien van vier fietsgoten, om de 

studenten van gemak te voorzien wanneer zij zich over de 

campus willen bewegen. MBS Specials probeert steeds weer 

te werken met stalen mallen, welke in tegenstelling tot 

houten mallen opnieuw gebruikt kunnen worden. Stalen 

mallen hebben daardoor niet alleen een goede invloed op het milieu, maar zijn ook gemakkelijk verstelbaar 

om de productie van de betontrappen te versimpelen en aan te sluiten op de wensen van de opdrachtgever.

Unieke projecten
Elk bouwproject is uniek, zo ook project Echo. Om aan alle bijzondere eisen te voldoen, worden alle 

geprefabriceerde onderdelen in 3D uitgetekend en berekend. De uitwerking van de detaillering van de 

betontrappen en andere prefab elementen wordt door MBS Specials zelf verzorgd. Dit gebeurt altijd in 

samenspraak met de opdrachtgever. Door verwachtingen en mogelijkheden helder te hebben aan het begin 

van het project wordt er gezamenlijk gezorgd voor een heldere en effectieve communicatie.

Expert in prefab beton trappen
MBS Specials is onderdeel van de MBS Groep, een in 

2000 opgerichte organisatie met een breed scala aan 

prefab betonproducten. Met meerdere productie-

locaties in Vianen kan MBS flexibiliteit, snelle 

levertijden en een scherpe prijs garanderen. Door 

meer dan 20 jaar ervaring heeft MBS zich intussen 

geprofileerd als een voorkeursleverancier binnen de 

prefab beton branche. Door een constant 

innovatieproces kunnen samenwerkingspartners 

rekenen op steeds betere kwaliteit. Binnen de MBS Groep neemt MBS Specials een vooraanstaande positie 

in bij het creatief ontwerpen, construeren, tot in detail uittekenen, produceren en op de bouwplaats leveren 

van alle soorten betontrappen. Naast betontrappen levert MBS Specials prefab bloktreden, stapeltreden, 

bordes-sen, balkon- en galerijplaten, kolommen en diverse andere prefab betonelementen.
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Functioneel en 
onzichtbaar.
Onze luchtgordijnen zijn strak naast de dagopening 
opgesteld en zijn daardoor nagenoeg onzichtbaar. 
Met een luchtgordijn kan de entree volledig open 
blijven, wat het meest uitnodigend is voor klanten en 
bezoekers.

Deze perfecte afscherming tussen binnen- en 
buitenklimaat werkt volgens het “Coandă-principe”. 
Een natuurkundig effect waardoor koude of warmte, 
insecten, bladeren, uitlaatgassen en vuil niet door de 
luchtstroom dringen. Of het nu zomer of winter is, de 
binnentemperatuur blijft onder controle en je bedrijf vrij 
van naar binnen waaiend vuil. 

Is er dan helemaal niets dat je ziet aan een HVAC 
luchtgordijn? Jawel hoor. Je ziet al snel zichtbaar veel 
besparing op de energiekosten en je krijgt natuurlijk 

een fraaie toevoeging aan de entree.

Een luchtgordijn zó slim 
ontworpen, dat je het niet ziet.

een fraaie toevoeging aan de entree.

Kijk voor meer innovatieve oplossingen op onze website of neem contact met ons op.

www.hvac.nl | 0255 - 52 24 20

HVAC Ad.indd   1HVAC Ad.indd   1 15/10/2021   11:1115/10/2021   11:11
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Slimme luchtgordijnen voorkomen Marilyn 
Monroe-effect

Het IJmuidense bedrijf HVAC Nederland is gespecialiseerd in het ontwerpen en leveren van hoogwaardige 

oplossingen op het gebied van de ventilatie-, koel- en warmtetechniek. Voor gebouw Echo op de campus van 

TU Delft verzorgde het bedrijf de luchtgordijnen voor de drie tourniquets die van buitenaf toegang bieden tot 

het gebouw. Frank Joosten van HVAC vertelt erover.

“Hoofdaannemer BAM nam al in een vroeg stadium van het project contact met ons op”, vertelt Joosten. “Hij 

had het idee om luchtgordijnen te plaatsen, waarbij de lucht vanuit de vloer ingeblazen werd. De gedachte 

hierachter was, om de installatie zo veel mogelijk uit het zicht te hebben. Wij hadden echter onze 

bedenkingen daarbij. Als je vanuit de vloer blaast, moet je dat in de dagopening doen en dat kan leiden tot 

een ‘Marilyn Monroe-effect’: het opwaaien van rokken van dames die het gebouw in of uit gaan.”

‘De ingeblazen lucht wordt ’s winters verwarmd en heeft ’s 
zomers de omgevingstemperatuur. Zo zorgt het luchtgordijn 
steeds voor een goede scheiding tussen binnen en buiten’

HVAC kwam met een alternatief: het inblazen via een verticaal geplaatste lans, die opgesteld staat naast de 

deur. “Die lans is zo compact dat hij nauwelijks opvalt. Hij lijkt gewoon deel uit te maken van de deur-

constructie. De aanzuiging zit in de vloer en is dus ook nauwelijks zichtbaar.

De luchtgordijnen maken gebruik van het Coandă-effect, wat ervoor zorgt dat de koude lucht wordt 

opgesloten in een segment van het tourniquet (het Coandă -effect is vernoemd naar de Roemeen Henri 

Coandă, die ontdekte dat vloeistoffen en gassen gekromde oppervlakken volgen – red.). De ingeblazen lucht 

wordt ’s winters verwarmd en heeft ’s zomers de omgevingstemperatuur. Zo zorgt het luchtgordijn steeds voor 

een goede scheiding tussen binnen en buiten.”
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WIE DROMEN
REALISEERT,
WORDT GEZIEN.

SPECIALIST IN METALEN 

GEVELBEKLEDING

010 - 208 37 88    |    WWW.ALDOWA.NL

Aldowa levert 
bijzondere aluminium 

luifels

Aldowa is een totaalleverancier op het gebied van 

metalen en composiet gevelbekleding, van advies 

en engineering tot levering en montage. Met recente 

projecten als Holland Casino Utrecht en de Rotterdamse 

Zalmhaven toren in het portfolio toont het bedrijf aan 

bijzondere producten te kunnen leveren. Ook voor 

gebouw Echo verzorgde het Rotterdamse bedrijf die, in 

de vorm van aluminium dakranden en luifels.

Accountmanager Jacques Heijboer vindt het een mooi 

project: “Over de gepoedercoate dakranden valt niet 

veel te vertellen. Die zijn met een doorsnee van een 

meter groot, maar verder voor ons niet heel bijzonder. 

De luifels zijn dat wel. Die zijn uitgevoerd in aluminium 

composiet met een FR-kern, waarmee je heel strakke 

panelen kunt maken. Met elementlengten tot vijf meter 

is dat hier ook wel nodig.”

De luifels van Echo hebben een uitkraging die 

varieert tussen 1 en 2,5 meter. Vooral de overgang van 

de grootste naar de kleinste uitkraging vergde de 

nodige aandacht. 

Lengte van twintig meter
“Over een lengte van zo’n twintig 

meter vindt dat verloop plaats. Daar voeren we de luifel 

uit met een ronding. Ook daar passen we panelen van 

vijf meter toe, met een fraai resultaat tot gevolg. Een 

heel mooie overgang, zonder enige vorm van 

segmentatie. Dat we het zo hebben kunnen engineeren 

en produceren is best bijzonder.”

Bij het ontwerpen van de hoofddraagconstructie 
van Echo is rekening gehouden met hergebruik.
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Koninklijke Ginkel Groep   www.ginkelgroep.nl 
DUURZAAM VERGROENENDUURZAAM VERGROENEN

Koninklijke Ginkel Groep   www.ginkelgroep.nl

DUURZAAM 
VERGROENEN GROENEGEBOUWEN Groene zonwering

De Koninklijke Ginkel Groep verzorgt voor Echo de 

groene gevels. Rondom het gebouw bevinden zich 

luifels, die aan staalkabels zijn opgehangen. Langs die 

kabels, en langs de ‘loze’ kabels die ertussen geplaatst 

worden, groeien straks klimplanten omhoog tot aan de 

bovenzijde van het pand. Marc de Jager is 

projectadviseur bij het Veenendaals bedrijf. Hij 

benadrukt het belang van de vroege betrokkenheid van 

Ginkel Groep bij het project. 

“Een goede afstemming is cruciaal bij dit soort 

projecten”, zegt hij. “Zo moeten de constructieve kabels 

niet alleen de luifels, maar ook de daarop geplaatste 

plantenbakken dragen. De installateur moet leidingen 

voor de beregening van de installatie in het gebouw 

naar de gevels aanbrengen. Voor het onderhoud 

gebruiken we de glazenwassersfaciliteiten.” 

Het succes van een groene gevel hangt volgens De 

Jager af van de afstemming tussen sortimentskeuze, 

groeimedium, beregening en het juiste onderhoud. Ook 

daarvoor hebben architect en opdrachtgever de Ginkel 

Groep gevraagd om advies.

Lengte van twintig meter
De begroeiing langs de ongeveer 170 staalkabels geeft 

het gebouw niet alleen een groene uitstraling, maar 

filtert tegelijkertijd het zonlicht in de zomer zonder het 

zicht van binnen naar buiten weg te nemen. “En in de 

winter, als het meeste blad weg is, kan het 

zonlicht volop naar binnen schijnen”, besluit De Jager. 

“Een beetje vergelijkbaar met leilinden voor de gevel 

van een boerderij.”
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Echo is eerste energieleverend 
gebouw op universiteitscampus 
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Verplaatsbare 
vloerdozen zorgen 
voor flexibiliteit

Flexibiliteit is een van de grote pluspunten van 

gebouw Echo. OCS , voluit Office Cabling Systems 

BV, levert vloerdozen die deze flexibiliteit mede 

mogelijk maken. Jordy Laponder  van OCS legt uit 

welke oplossing het bedrijf bedacht. “We zijn bij de 

engineering uitgegaan van bestaande modellen in 

ons assortiment, die we hebben aangepast aan de 

specifieke wensen van TU Delft en adviseur Arup.

Zo zit er een aansluitkabel aan de onderzijde, terwijl 

standaard vloerdozen vanaf de zij- of achterkant 

worden aangesloten. De kabel heeft een bepaalde 

lengte en brandklasse, en kan eenvoudig worden 

aangesloten op de elektriciteits- en dataleidingen 

in de computervloer. Vervolgens kan de vloerdoos 

eenvoudig in de vloersparing worden geplaatst en 

met twee schroefjes worden vastgezet”.

Aanbiedingsfase
OCS is in 2018 met de adviseur aan het project 

begonnen. Laponder: “Al in de aanbiedingsfase 

hebben we met Arup besproken welk type 

vloerdozen gebruikt kunnen worden. 

Uitvoeringsfase
In de uitvoeringsfase hebben we vervolgens eerst 

een klein deel geplaatst, om die te testen. Zo waren 

we er zeker van dat alles goed functioneerde”. Be-

halve vloerdozen levert OCS ook een groot aantal rvs 

doorvoeren en verzorgt het in een later stadium de 

aansluiting van de werkplekken. 
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“Denken en doen 

onder één dak”
Westknollendam 120-AA  |  1525 PT Westknollendam  |  Postbus 214, 1520 AE Wormerveer  |  (075) 621 20 11  |  info@boko.nl  |  www.boko.nl

4.000 m² dakbedekking
Dakdekkersbedrijf Boko BV uit Westknollendam is een van de vaste partners van de TU Delft op het gebied 

van dakbedekking. Voor gebouw Echo verzorgde het bedrijf de isolatie en dakbedekking van de platte daken, 

de sheddaken en de luifels. Bij elkaar een slordige 4.000 m². 

Voor Boko geen uitzonderlijke klus, al vergde de isolatie boven de brandscheidingen van het gebouw wel de 

nodige aandacht, volgens directeur-eigenaar Rob Bootsman, wiens vader het bedrijf samen met een 

compagnon 61 jaar geleden oprichtte.

“Boven de brandscheidingen moest over een breedte van één meter twintig onbrandbare isolatie geplaatst 

worden om brandoverslag te voorkomen”, zegt Bootsman. “Ook de cannelures van de stalen dakplaten 

moesten daar dichtgezet worden.”

Over het project is hij zeer te spreken: “Het is een mooi ontwerp, de samenwerking is perfect en BAM is als 

opdrachtgever zeer te spreken over onze werkwijze. Wij werken uitsluitend met geschoold personeel, dat we 

intern en extern opleiden tot minimaal niveau 3. Ook kiezen we voor vaste leveranciers, die producten leveren 

waarvan wij weten dat die goed zijn. Met één van hen doen we al zestig jaar zaken. De leveranciers groeien 

met ons mee en we geloven dat we zo de optimale kwaliteit kunnen leveren voor onze klanten.”
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Zuid Nederlandse Ramenfabriek b.v.
Nijverheidsstraat 7 • Rucphen • T 0165-346420 

 F 0165-348395 • informatie@znrbv.nl • www.znrbv.nl

Sterk in constructieve
oplossingen,

Innovatief in kwaliteit

ZNR levert 1.000 
m2 aan stalen 
binnenkozijnen

ZNR, de Zuid Nederlandse Ramenfabriek, gevestigd 

in het Brabantse Rucphen, leverde in opdracht van 

BAM de stalen binnenkozijnen voor onderwijsgebouw 

Echo. Een omvangrijke levering, bestaande uit een 

kleine 1.000 m2 ramen, deuren en puien. De puien 

zijn in verband met de vaak grote afmetingen 

uitgevoerd als vliesgevel, iets wat nog wel wat 

voeten in de aarde had volgens commercieel 

directeur Jörn Jochems. “Voor een deel van de 

vliesgevels golden brandwerendheidseisen. Vanwege 

de afmetingen konden die niet met reguliere testen 

getoetst worden, waardoor we de vliesgevels onder 

conformiteit hebben moeten leveren. Een notified 

body heeft daar een conformiteitsverklaring voor 

opgesteld, waaraan wij moesten voldoen”.

Behalve brandwerend moesten delen van de levering 

ook geluidwerend worden uitgevoerd, met 

isolatie-eisen tot 45 dB. “Daarvoor is behoorlijk 

zware beglazing toegepast”, zegt Jochems, “een stuk 

dikker dan standaardglas”. ZNR verzorgde voor deze 

opdracht de engineering en de productie van de 

kozijnen en was daarnaast ook verantwoordelijk voor 

de montage.

Ook het terrein rondom de nieuwbouw wordt aangepakt.

Industriebouw • november 2021 • 82

http://www.znrbv.nl


Delft • Echo

Opnemen van veiligheid  
in de ontwerpfase loont.
Want wat mooi is, moet mooi blijven.

� +31 (0)38 467 19 10
eurosafesolutions.com

Eurosafe Solutions 
bedenkt unieke 
oplossing voor 
glasbewassing

De compleet glazen gevel van Echo is beeld-

bepalend voor het gebouw. Hoe zorg je ervoor dat 

de voorzieningen voor de glazenwassers dat beeld 

niet verstoren? Eurosafe Solutions slaagde daarin 

en BIM Engineer Niels Huisman legt uit hoe. 

“We zijn per verdieping uitgegaan van één 

verrijdbare ladder die in een geleiderails 

rondom in de luifel is weggewerkt zodat deze niet 

zichtbaar is. De onderzijde van de ladder wordt 

ondersteund door wielen op de 

roostervloer van de onderliggende luifel. Het doel 

was een voorziening te ontwerpen die op een 

esthetische manier is geïntegreerd in het gebouw 

én waarmee je met de ladder de bocht om kunt. 

Een uniek stukje engineering, wat we mede 

hebben kunnen voltooien omdat we op tijd bij het 

project betrokken zijn.”

Maatwerk
Marketing manager Danielle Das vult aan: “Het is 

ook waar wij voor staan als Eurosafe Solutions: 

maatwerk leveren en meedenken met de klant. Als 

iets nog nooit gedaan is, kun je volgens ons niet 

zeggen dat het niet kan. Wij vinden het juist leuk 

om voor unieke problemen creatieve oplossingen 

te vinden.”

‘Als iets nog nooit gedaan is, kun je 

volgens ons niet zeggen dat het niet kan’
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Bijzondere metal stud wanden
B&O Projectafbouw uit Broek op Langedijk leverde voor gebouw Echo 8.000 m² metal stud wanden en zo’n 

500 m² metal stud plafond. Bijzonder zijn de elf meter hoge wanden op de begane grond, die in twee 

richtingen gebogen zijn. 

“Die wanden hebben een ronding van links naar rechts”, zegt projectleider Willem Frederiks van B&O. “Ze 

hellen vanaf een bepaalde hoogte ook nog eens achterover. Met alleen onze metal stud profielen blijft zo’n 

wand natuurlijk nooit overeind staan. Daarom hebben we samen met hoofdaannemer BAM een stalen 

hulpconstructie ontwikkeld. Die heeft BAM als eerste gemonteerd, waarop wij daartussen onze profiel konden 

monteren. Het geheel hebben we vervolgens met buiggips dichtgemaakt.”

Alle metal stud wanden zijn door B&O Projectafbouw geluidsisolerend uitgevoerd, terwijl een aantal wanden 

ook voldoet aan een brandwerendheidseis van 60 minuten. Daarnaast zijn alle wanden luchtdicht uitgevoerd. 

“Alle boven-, onder- en zijaansluitingen zijn afgekit en bovendien zijn de wanden door BAM nog luchtdicht 

afgesmeerd. Dat was nodig vanwege het plenum onder de computervloer. Daar lopen niet alleen allerlei 

leidingen en kabelgoten, maar via het plenum wordt ook de verse lucht de diverse ruimtes ingelaten. Een 

bijzonder project, maar heel leuk om het te mogen maken, mede dankzij de goede samenwerking met BAM en 

de andere onderaannemers.”

Industriebouw • november 2021 • 84

https://www.beno.nl


Delft • Echo

BEVEILIGING

Beveiligen is juist het voorkomen. Ken de 

risico’s. Wees een stap eerder dan de 

bedreiging. PBT beveiliging en telecom is 

altijd scherp en alert!  

BRAND BEVEILIGING

Brand is verwoestend. Goede systemen

kunnen tijdig signaleren en schade 

voorkomen. PBT heeft ervaren

specialisten in huis voor een gedegen advies. 

TELECOM

Communicatie is meer dan alleen een 

geavanceerde telefoon. Een betrouwbaar

netwerk is het kloppend hart van ieder

bedrijf.

Iedereen heeft recht op een veilige 

omgeving, maar die dient ook 

comfortabel te zijn met 

ruime bewegingsvrijheid.

HIGH RISK PROTECTION

Voorkom brandschade door aanwezigheid 

van voldoende brandblusmiddelen 

waardoor u tijdig kunt blussen.

PBT levert en onderhoudt uw blusmiddelen.

BLUSMIDDELEN

PBT opvallend onzichtbaar

088-1300300 pbt.nl info@pbt.nl

Heerhugowaard Alphen a/d RijnBlaricum

Inventieve 
beveiligingsinstallatie

PBT Beveiliging en Telecom installeerde in gebouw 

Echo van de TU Delft een complete installatie op 

het gebied van beveiliging. Het gaat hierbij om 

toegangscontrole, inbraakbeveiliging, intercom een 

camerasysteem en een brandmeld- en 

ontruimingsinstallatie. Volgens directeur Ronald 

Evers van PBT is het bijzondere, dat de installaties 

geïntegreerd  zijn in een security management 

systeem. 

“Doel is ontzorgen van onze opdrachtgever”, 

“vertelt Evers. “PBT houdt daarbij rekening met 

toekomstige ontwikkelingen en beveiliging 

gerelateerde veranderingsprocessen zodat deze 

naadloos kunnen worden geïntegreerd binnen 

ons security managementsysteem. In overleg met 

de klant bepalen we wat er nodig is. Vervolgens 

ontwerpen en installeren wij met dat uitgangspunt 

een installatie die bedrijfszeker is en voldoet aan 

alle eisen.”

Bij Echo ging PBT nog een stapje verder. 

Accountmanager Eric-Jan Truijens legt uit: “De TU 

Delft beschikte al over een gebouwbeheersysteem 

en een control room. Daar moesten onze 

installaties ook op aangesloten worden, wat weer 

heel specifieke randvoorwaarden met zich 

meebracht.” 

De architectuur van het pand vereiste daarnaast 

creativiteit bij het installeren. Truijens: “Het vinden 

van de juiste plek voor bewakingscamera’s tegen 

de hoofdzakelijk glazen buitengevel, de bekabeling 

vanuit de vloer die zoveel mogelijk uit het zicht 

moest blijven en wijzigingen tijdens de bouw: het 

vroeg de nodige inventiviteit en flexibiliteit. Maar 

in goed overleg met onze opdrachtgever BAM zijn 

we daar uitstekend uitgekomen.”
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Opdrachtgever
TU Delft Vastgoed BV, Delft

Bouwmanagement
Stevens Van Dijck Bouwmanagers en 
Adviseurs BV, Zoetermeer

Architect
UNStudio, Amsterdam

Installatietechnisch adviseur 
Arup Groep, Amsterdam

Hoofdaannemer
BAM Bouw en Techniek, Bunnik

Grondwerk
Bonneveld BV, Bunschoten

Luifelbekleding
Aldowa, Rotterdam

Gevelgroen
Ginkelgroep, Veenendaal

Prefab trappen
MBS Groep, Soest

Ramen
Zuid Nederlandse Ramenfabriek, 
Rucphen

MS wanden
B&O Projectafbouw, Broek op 
Langedijk

Gevelonderhoud
Eurosafe Solutions, Dordrecht

De grootste collegezaal is geschikt voor 700 bezoekers.
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Brandmeld en ontruiming en 
beveiliging
PBT beveiliging en telecom, 
Heerhugowaard

Gietvloeren
Senso, Rhenen

Luchtgordijnen
HVAC, IJmuiden

Stroomvoorziening
Office Cabling Systems, Giessen

Dakbedekking
BOKO Dakbedekkers, Westknollendam

Zitoplossingen
Fibrocit, Kortrijk (B)

Control Systems
Smartics, Meppel

Luchtdicht maken van vloer
Innofix BV, Harderwijk

Bouwprogramma
Bouwen onderwijsgebouw Echo
met 7 onderwijszalen/ 360 
studieplekken en horeca

Bouwperiode
Mei 2020 – december 2021

Bruto vloeroppervlakte
8.300 m2
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Tekst: Ton van de Laar 
Foto’s: Hercuton & Work4MediaIB

Hercuton bouwt opnieuw  

In het pand van ongeveer 
15.000 m² zullen straks 
per dag 200.000 pakketten 
verwerkt gaan worden.

Een pand met het hoogste BREEAM-NL certificaat

duurzaam sorteercentrum  
voor DHL Parcel Benelux  
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Hercuton realiseert op bedrijventerrein DistriPark in Dordrecht een 
nieuw sorteercentrum voor DHL Parcel Benelux. Op een kavel van circa 
4,5 hectare verrijst een pand van ongeveer 15.000 m², met behalve een 
bedrijfshal ook een mezzanine en inpandige kantoorruimte. Per dag zullen 
er straks 200.000 pakketten verwerkt gaan worden. 

Hercuton bouwde al eerder een, 
sorteercentrum voor DHL, in Zaltbommel. 
“Beide partijen passen goed bij elkaar”, 
zegt Maarten Bakker. Hij is algemeen 
directeur van het Cluster Bedrijfs-
huisvesting van Janssen de Jong Groep, 
waartoe naast Hercuton ook Remco 
Ruimtebouw, Woody Building Concepts, 

ServicebouwPlus, Remco International, 
Pvvt en Ocmer behoren. 

Hoge duurzaamheidsambitie
“Zowel DHL als Janssen de Jong Groep 
hebben een hoge duurzaamheidsambitie”, 
zegt Bakker. “DHL legt daarbij de lat hoog, 
door uit te spreken dat ze in 2050 volledig 

CO2-neutraal willen zijn. Daarvoor 
hebben ze vanzelfsprekend ook duurzame 
bedrijfspanden nodig. Wij kunnen die 
bouwen en ook wij zijn continu bezig om 
ons product verder te verduurzamen. 
We passen bijvoorbeeld steeds meer hout 
toe en starten binnenkort zelfs met de 
toepassing van circulair beton. Dat doen 
we in samenwerking met New Horizon 
(ook onderdeel van Janssen de Jong Groep) 
dat gebouwen oogst om vervolgens de 
materialen te recyclen of te upcyclen.”

Hybride constructie
Ook het nieuwe sorteercentrum van DHL 
heeft zo’n hybride constructie: prefab 
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Het sorteercentrum heeft een hybride 
constructie: prefab betonnen kolommen, 
gecombineerd met gelamineerd houten 
liggers.

betonnen kolommen, gecombineerd met 
gelamineerd houten liggers. “Die 
combinatie van beton met hout hebben we 
ook bij het sorteercentrum in Zaltbommel 
toegepast. Deze constructie heeft DHL 
dermate positief ervaren, dat ze die ook 
voor dit pand wilden. Niet alleen vanwege 
de duurzaamheid, maar ook door de 
positieve ervaringen van de medewerkers. 
Zij ervaren het pand als een prettige 
werkomgeving. Als je door zo’n pand loopt, 
dan zie je het verschil ook wel met 
bijvoorbeeld een stalen constructie. Het 
komt veel vriendelijker, zachter over.”

BREEAM-NL Outstanding
Het sorteercentrum in Dordrecht krijgt het 
hoogste BREEAM-NL certificaat, 
‘Outstanding’. Er komen onder meer 6.000 
zonnepanelen op het dak en het gebouw is 
geheel gasloos. Er wordt ledverlichting 
toegepast en het pand is helemaal 
ingericht op zoveel mogelijk elektrische 
auto’s. DHL zal er ook gaan werken met 
elektrische heftrucks. De gehele 
engineering heeft Hercuton in eigen hand 
en ook voor de BREEAM certificering heeft 
het bedrijf een eigen specialist in huis.

CityHubs
Naast de bouw van het nieuwe sorteer-
centrum gaat Hercuton ook een aantal 
zogeheten CityHubs realiseren voor DHL. 
Dat zijn kleinere distributiecentra aan de 
rand van steden, van waar uit het verdere 
vervoer van de pakketten richting de klant 
plaatsvindt. Deze ‘last mile’ wil DHL vol-
ledig energieneutraal laten verlopen, onder 
meer met elektrische bestelbusjes. 
“We hebben nu een aantal van deze 
CityHubs in opdracht en we zijn de eerste 
al aan het bouwen. We helpen DHL daarbij 
van A tot Z. Van het vinden van geschikte 
locaties, het ontwerp en het vergunnings-
traject tot aan de uiteindelijke realisatie.”

Het sorteercentrum in Dordrecht zal begin 
2022 gereed zijn, maar al voor het einde 
van het jaar kan het deels betrokken 
worden door DHL, om het pand zo snel 
mogelijk operationeel te hebben. 
De opening is in oktober 2022.
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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

DLVD bepaalt uitganspunten voor 
brandveiligheidsinstallatie

DLVD advies BV uit Velddriel is specialist in brandveiligheidsvraagstukken, met name op het gebied van warehousing 

en bedrijfsgebouwen. De samenwerking met Hercuton bij het realiseren van het nieuwe sorteercentrum voor DHL is 

een mooi voorbeeld van hoe DLVD advies haar projecten graag aanpakt. 

Mede-directeur en adviseur bouwkunde Corné Leeuwesteijn licht die aanpak toe. “Vanaf de start van de VO-fase lopen 

we al parallel met het proces van Hercuton mee, om met onze deskundigheid op het gebied van brandveiligheid te 

komen tot een definitief plan”, zegt hij. 

‘Sowieso is de verstandhouding met Hercuton heel prettig’

“Daarbij zijn we ook heel blij met de kwaliteitsborging die Hercuton toepast. Een paar extra ogen die het proces 

bewaken dragen bij aan een hoge kwaliteit van het eindresultaat. Sowieso is de verstandhouding met Hercuton, waar 

we vaak mee samenwerken, heel prettig”. 

Voor het nieuwe pand van DHL bepaalde DLVD, naast bouwkundige adviezen, ontwerpuitgangspunten voor de 

sprinkler-, de brandmeld- en de ontruimingsinstallatie, alsmede een blusgassysteem voor de serverruimte.
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Zanddijk 7 | 3329 LB Dordrecht 
www.dezanddijk.nlinfo@dezanddijk.nl

De Zanddijk verzet 
bergen werk

Tijdens de bouw van het nieuwe sorteercentrum 

voor DHL verricht grondverzetbedrijf 

De Zanddijk uit Dordrecht allerlei hand- en 

spandiensten voor aannemer Hercuton. Mede-

eigenaar Sietse Schoonderwoerd vertelt erover. 

“We graven poeren uit, vullen grond aan, zetten 

bekistingen, brengen verhardingen aan, storten 

beton, noem maar op. De hele dag zijn we er druk 

mee.”

DHL stelt zware eisen aan de duurzaamheid bij de 

bouw van het sorteercentrum en wil het BREEAM-

NL ‘Outstanding’ certificaat behalen. Zo wordt er 

gewerkt met een gesloten grondbalans: alle 

uitgegraven grond wordt op het terrein zelf 

hergebruikt.  

Schoonderwoerd: “Wij werken daarnaast met 

recent materieel, dat voldoet aan de Europese 

Stage IV of Stage V emissienormen. Bovendien is 

het een groot voordeel dat onze thuisbasis vlakbij 

is, hemelsbreed op een kilometer afstand. Dat 

scheelt veel uitstoot. En - eerlijk is eerlijk - het is 

ook wel lekker om binnen drie minuten op je werk 

te zijn en weer thuis.”

Er wordt gewerkt met een gesloten grondbalans: alle 
uitgegraven grond wordt op het terrein zelf hergebruikt.
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WIJ PRODUCEREN 
 Wanden     

 Kolommen & balken 

 Trappen & bordessen 

 Balkon- & galerijplaten 

 Dock elementen 

 Specials 

 Kanaalplaatvloeren 

IJsseldijk 31  |  7325 WZ Apeldoorn  |  085 11 22 360  |  Info@preco.nl  |  www.preco.nl   

Uiteraard mogen ook loading docks niet ontbreken.
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Achtmaalseweg 152A • 4881AX  Zundert
Tel: 06 301 770 80 • info@trewatin.nl • www.trewatin.nl

Trewatin Watertable, prefab betonnen waterbufferings- 
voorzieningen
•  Zeer snelle plaatsing
•  Geschikt voor zwaar verkeer bij een minimale  

gronddekking.
•  Circulair
•  Buffering of infiltratie
•  Mantoegankelijk

Watertable, een 
modulair en circulair 

systeem voor 
waterbuffering

Bij het nieuwe sorteercentrum voor DHL brengt 

het Zundertse bedrijf Trewatin BV het door hen 

zelf ontwikkelde Watertable systeem aan. Dit 

waterbuferingssysteem bestaat uit louter prefab 

betonnen elementen: funderingsplaten, 

dakelementen op poten ( de ‘tables’) en wanden. 

Directeur commercie en realisatie Emiel 

Molenschot, die het bedrijf vijf jaar geleden samen 

met familie opzette, belicht de vele voordelen.

“Het systeem is modulair”, begint hij. “Met tafels 

die kunnen variëren in hoogte, zodat altijd de 

gewenste capaciteit realiseerbaar is. Omdat we 

de elementen als LEGO-blokjes monteren is de 

bouwtijd extreem kort. Er hoeft niets uit te harden 

en direct na het monteren kan de grond aangevuld 

worden en de verharding op het dek aangebracht 

worden. Een verhardingspakket van vijfentwintig 

centimeter, bestaande uit puin en bestrating, is al 

voldoende om de kelder berijdbaar te maken voor 

zwaar verkeer.”

Een ander voordeel van het Watertable systeem is 

de duurzaamheid. Molenschot: “Net als bij LEGO 

kun je de kelder probleemloos afbreken en op een 

andere plek weer opbouwen. De kelders zijn toe-

gankelijk voor inspectie en reiniging, dat verlengt 

de levensduur. En na de levensduur gaan we de 

elementen volledig recyclen. Zand, grind, staal en 

waarschijnlijk ook het cement terugwinnen voor 

hergebruik. We gebruiken nu al dertig procent 

gerecycled granulaat als toeslagmateriaal, maar in 

de toekomst willen we volledig gaan produceren 

met gerecyclede grondstoffen. Dat sluit mooi aan 

bij de ambities van Hercuton en DHL.”
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www.heras-mobile.nl

U kent onze onverwoestbare bouwhekken. Maar we 

bieden meer! Zoals het duurzame Combi-Wood hek, 

het innovatieve Heras Smart Access, de superhandige 

Hekdrager en de geluiddempende Noise Control Barrier. 

Slim volgens Heras Mobile.

Meer dan bouwhekken

Heras Mobile levert bouwhek voor DHL
De bouwhekken rondom het bouwterrein van het nieuwe sorteercentrum voor DHL zijn over een totale lengte 

van 385 meter geplaatst door Heras Mobile Fencing & Security, kortweg Heras Mobile. “Het betreft hier 

bouwhekken op blok van het type M500 Anti Climb”, zegt accountmanager Stef Manders.

“De maaswijdte van deze hekken is zodanig, dat het niet mogelijk is er een voet doorheen te steken. De heklijn 

is volledig geschoord en als toegang dienen twee dubbele draaipoorten.” Aannemer Hercuton huurt de 

hekken van Heras Mobile, een gebruikelijke gang van zaken volgens Manders. “We werken al jaren op een 

goede manier samen met Hercuton”, zegt hij. “Doordat de hekken na ieder project terug naar ons gaan, is 

Hercuton bij een volgende klus verzekerd van gecontroleerde materialen uit ons huurpark.”

Gedegen advies
Ontzorgen staat bij Heras Mobile hoog in het vaandel. Manders: “Voor we een aanvraag beantwoorden 

bekijken we goed de locatie, om vervolgens te komen tot een gedegen advies over het veilig plaatsen van het 

juiste hekwerk. We leveren behalve hekken met draaipoorten bijvoorbeeld ook elektrische schuifpoorten en 

tourniquets. Bovendien leveren we diensten op het gebied van bouwplaatsbeveiliging en toegangscontrole, 

inclusief de benodigde hardware en software. Zo bezorgen we onze klanten een optimale beveiliging van de 

bouwplaats.”

DHL zal gaan werken met elektrische heftrucks.
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Dak- en gevelbekleding

info@damuprojecten.nl   
www.damuprojecten.nl

Adres: Blokenweg 3 | 5165 NR Waspik
Email: info@damuprojecten.nl 
Website: www.damuprojecten.nl 
Telefoon: 0416-561918

DAMU Projecten 
verzorgt dak- en 
gevelbeplating

DAMU Projecten BV uit Waspik leverde en monteerde 

voor het sorteercentrum van DHL de dakplaten en 

gevelpanelen. Het was volgens directeur-eigenaar 

Raymond Schmitz nog een hele klus om daarbij aan de 

strakke planning te voldoen. “Ondanks de schaarste op 

de markt is het ons gelukt om de 16.000 m2 

dakbeplating en de 4.500 m2 gevelpanelen, waarvan 

500 lichtdoorlatend, op tijd inhuis te hebben.” Het 

ontzorgen van de opdrachtgever noemt Schmitz als een 

grote kwaliteit van DAMU. “Niet alleen technisch – we 

engineeren alles zelf en verzorgen ook al het 

zetwerk – maar ook administratief. Vanwege de BREEAM 

‘Outstanding’ ambitie en de kwaliteitsborging 

waarmee opdrachtgever Hercuton werkt vergde ook dat 

de nodige aandacht.”

Twee jaar geleden vreesde Schmitz nog een 

daling van het bouwvolume, vanwege Brexit en de 

stagnerende economie. Die daling is uitgebleven, zegt 

hij. “Ondanks corona hebben we gewoon door kunnen 

werken. En door de groei van het online winkelen bleef 

de vraag naar distributiecentra overeind.”
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Het wordt een zeer duurzaam pand, passend bij de duurzaamheidsambities van DHL.
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Dordrecht • Sorteercentrum DHL Parcel Benelux

Opdrachtgever
DHL Parcel Benelux, Utrecht

Adviseur
BK Bouw- & milieuadvies, Dordrecht

Constructeur
Seco Group, Breda

Adviseur brandveiligheid
DLVD advies B.V., Velddriel

Hoofdaannemer design & build 
Hercuton, Nieuwkuijk

Grondverzet
Grondverzetbedrijf De Zanddijk, Dordrecht

Kanaal plaatvloeren
Preco BV, Apeldoorn

Gevelelementen
Wijnveen Aluminiumbouw BV, Wageningen

Infiltratievoorziening
Trewatin BV, Zundert

Toeganspoorten en hekwerken
HERAS Mobile Fencing & Security, Best

Stalen dakplaten en sandwich gevels 
Damu Projecten BV, Waspik

Bouwprogramma
Sorteercentrum met kantoren en mezzanine

Bouwperiode
April 2021 – februari 2022

Bruto vloeroppervlakte
Circa 15.000 m2

‘Op een kavel van 
circa 4,5 hectare verrijst 
een pand van ongeveer 
15.000 m², met behalve 
een bedrijfshal ook een 

inpandige kantoorruimte’
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Zorgvilla In de Luwte • Ermelo

‘Veel bedrijven uit Ermelo      zijn betrokken bij de bouw’

Dankzij het prachtige ontwerp 
past het gebouw perfect in de 
landelijke omgeving.
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Tekst: Daphne Doemges 
Foto’s: Van Panhuis BouwIB

‘Veel bedrijven uit Ermelo      zijn betrokken bij de bouw’ 

Zorgvilla In de Luwte verrijst in bosrijke Ermelo 
Industriebouw • november 2021 • 103



Als hoofdaannemer van de nieuwbouw van Zorgvilla In de Luwte 
te Ermelo, heeft Van Panhuis Bouw de regie op de bouwplaats. De 
werkzaamheden gingen eind 2020 van start en eind van het jaar zal de 
oplevering plaatsvinden.

‘Op de bouwlocatie stond vroeger een ziekenhuis,

dat al eerder werd gesloopt’

De nieuwbouw van de Zorgvilla bestaat uit 
een begane grond waar plaats is voor 22 
kamers op een gesloten afdeling. “Het zijn 
twee vleugels die beiden elf kamers tellen. 
Elke vleugel heeft daarnaast een gezamen-
lijke woonkamer en keuken. Vervolgens 
bevinden zich op de eerste verdieping 
twaalf appartementen met een mooi en 
ruim balkon. Deze appartementen zijn 
bedoeld voor mensen die nog wel 
zelfstandig kunnen wonen”, aldus Stief van 
Panhuis.

Duurzaam
De gevel is voor Van Panhuis een 

Zorgvilla In de Luwte • Ermelo

bijzonder element van de nieuwbouw. 
“Aan de buitenzijde van de gevel zitten 
steenstrips, aan de voorzijde wordt echter 
ook een deel van de gevel voorzien van 
mooie gevelbekleding. Het ontwerp past 
mooi in de landelijke omgeving.” Verder 
is het pand duurzaam. “Zo wordt het een 
gasloos gebouw, komt het hele dak vol te 
liggen met zonnepanelen en voldoet het 
aan alle eisen van vandaag de dag.” 
Gedurende de bouw geeft de 
opdrachtgever nu en dan nog wijzigingen 
door. “Het gaat vaak om zaken die voor 
de ouderen straks het woongenot zullen 
verhogen. Dat soort aanpassingen voeren 

we uiteraard door: we zijn daar zoveel 
mogelijk flexibel in.”

Hetzelfde bouwteam
Op de bouwlocatie stond vroeger een 
ziekenhuis, dat al eerder werd gesloopt. 
“De gronden zijn in bezit van stichting 
Salem. Dat is onze opdrachtgever, 
waarvoor we overigens al eerder mochten 
werken. Naast de huidige nieuwbouw staat 
al een pand dat door ons voor hen is 
gebouwd. Daar is nu de buurtzorg in 
gevestigd. We hebben dat pand met 
hetzelfde bouwteam gemaakt. Dezelfde 
loodgieter, elektricien, bouwbegeleiders, 
installatieadviseur et cetera. Je weet wat je 
aan elkaar hebt, dat is heel prettig. Het is 
een project waar veel bedrijven uit Ermelo 
bij betrokken zijn. Dat ze ons dat vertrou-
wen geven is wel bijzonder. In die zin is het 
voor ons ook een mooi visitekaartje!”

Het betrokken bouwteam heeft al eerder met elkaar 
samengewerkt, waardoor het bouwproces soepel verloopt.
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Ermelo • Zorgvilla In de Luwte

AIC Harderwijk 
neemt ook 

bouwplaatsinrichting 
uit handen 

AIC Harderwijk leverde op de bouwplaats van 

Zorgvilla In de Luwte te Ermelo de vaste steigers én 

de bouwplaatsinrichting. “We ontzorgen op deze 

manier het bouwteam met onze producten en 

services volledig”, aldus Jan Dijkhuizen namens de 

firma.

Van hekken tot stroom en alle andere voorzieningen 

die nodig zijn om te bouwen: AIC Harderwijk kan het 

verzorgen. “Afgelopen september lanceerden we AIC 

Connect. Met deze nieuwe afdeling vormen we de 

verbinding met de aannemer onder het motto ‘stay 

connected’. We verkopen en verhuren al jaren 

materieel voor de bouwplaats, nu richten we de 

bouwplaats ook volledig in. Aannemers hebben 

daardoor geen omkijken meer naar de 

bouwplaatsinrichting, terwijl dit normaal gesproken 

de nodige tijd en mankracht vraagt”, aldus Dijkhuizen. 

Verkoop en verhuur
AIC Harderwijk wil zich met AIC Connect 

onderscheiden in de markt. “Dit doen wij door de 

verhuur en verkoop van materieel uit te breiden met 

het volledig inrichten van de bouwplaats. En wanneer 

de klant dit wenst, sluiten we ook het eigen materieel 

van de aannemer op de bouwplaats aan. Met deze 

extra services bieden we een totaalpakket en 

ontzorgen we onze klanten volledig. Zo is AIC een 

‘One Stop Shop’ voor iedere aannemer.”

De verbindende 
partner voor de 
optimale inrichting 
van uw bouwplaats

Opdrachtgever
Stichting Salem, Ridderkerk

Architect
Ooms Architecten, Amersfoort

Installatie adviseur
T-Adco Installatie Advies, Rijen

Hoofdaannemer
Van Panhuis Bouw, Ermelo

Steigers en bouwplaatsinrichting
AIC Harderwijk, Harderwijk

Vloeren
DIBA Vloeren B.V., Uden

Dakbedekking
De Boer Dakbedekkinen BV, Putten

Bouwprogramma
Nieuwbouw Zorgvilla te Ermelo

Bruto vloeroppervlakte
5.000 m2
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Menken Orlando • Hazerswoude-Dorp

Opslag, productie en distributie     

Het gebouw heeft een 
bruto vloeroppervlak 
van zo’n 12.000 m².

Een besparing van 2.000 vrachtwagenritten per jaar

op dezelfde locatie     
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Tekst: Bert Vooijs
Foto’s: De Vries & Verburg BouwIB
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Menken Orlando is met afstand Europees marktleider op het gebied van Japanse zoutjes. Begin november 
leverde De Vries en Verburg Bouw uit Stolwijk de nieuwe productielocatie op in Hazerswoude-Dorp. Daarmee 
zijn de opslag, productie en distributie van de producten van Menken Orlando bij elkaar gebracht op één locatie.

‘We bouwen op karakter, zegt onze website:

betrouwbaar, betrokken en gedreven’

Menken Orlando • Hazerswoude-Dorp
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Aan de overkant van de weg op het 
International Trade Center in Hazerswoude 
staat een eerder door De Vries en Verburg 
Bouw opgeleverde opslagfaciliteit van 
Windhorst Transport, de vaste 
transporteur van de notenleverancier. Om 
ongeveer 2.000 vrachtwagenritten per 
jaar te besparen, liet Menken Orlando een 
productie- en distributiefaciliteit bouwen 
naast het pand van Windhorst, aangevuld 
met diverse kantoorruimtes. De Vries en 
Verburg coördineerde als hoofdaannemer 
de bouw van het pand, in nauwe 
samenwerking met diverse neven-
aannemers zoals Van Rennes 
installatietechniek, Viscon en Flowfirm.

In een notendop  
“Veel producten en halffabricaten 
komen uit Azië”, vertelt projectleider Marco 
Pellikaan van De Vries en Verburg Bouw. 
“Windhorst vervoert ze naar Hazerswoude 
en slaat ze daar op. Nu de nieuwe fabriek 
van Menken Orlando klaar is, 
transporteren ze de producten intern, via 
een fysieke luchtbrug boven de weg tussen 
de gebouwen, naar de productiefaciliteit.” 
Dat gebeurt per elektrische shuttle: 
efficiënt, duurzaam en volautomatisch. In 

De producten worden intern, via 
een fysieke luchtbrug, naar de 
productiefaciliteit getransporteerd.

Hazerswoude-Dorp • Menken Orlando 

de fabriek worden de producten 
gereedgemaakt voor consumptie, verpakt 
en weer opgeslagen. “Uiteindelijk gaan de 
zoutjes op transport naar verschillende 
afnemers verspreid over heel Europa.”

Parkeerdek 
De uitvoering van het bouwproject begon 
in juni 2020. “Begin november 2021 
hebben we opgeleverd.” Het nieuwe pand, 
met zo’n 12.000 m² bruto vloer-
oppervlak, is voorzien van een hellingbaan 
aan de achterzijde die toegang geeft tot 
een parkeerdak voor ruim 100 
parkeerplaatsen op het dak van de fabriek, 
aldus Pellikaan. “Voor medewerkers en 
bezoekers is het gebouw ontsloten vanaf 
het parkeerdak. De productiemedewerkers 
hebben vandaar een eigen route naar de 
kantine en werkplekken. Van Rennes 
installatietechniek heeft alle 
gebouwgebonden installaties aangelegd. 
De procesinstallaties voor het bewerken en 
verpakken van de rijstzoutjes, 
ontbijtmixen, noten, pitten en zaden zijn 
geleverd, geplaatst en aangesloten door di-
verse gespecialiseerde nevenaannemers in 
opdracht van Menken Orlando. De fabriek 
is ook geschikt voor het drageren van 

chocolade: het omhullen van een product 
met een laagje chocolade. Voor die 
bewerking staan onder meer grote 
chocoladetanks in het gebouw die 
vanuit de laadkuil met tankwagens worden 
bijgevuld.”

Betrouwbaar, betrokken en gedreven
Bij De Vries en Verburg Bouw geloven ze 
in langetermijnrelaties, betrokkenheid en 
duurzame innovatie. Het bedrijf bouwt 
met veel aandacht voor veiligheid, kwaliteit 
en milieu. Daarnaast verzorgen ze namens 
hun opdrachtgevers service en meerjarig 
onderhoud. De Vries en Verburg 
ontwikkelt ook zelf projecten, zowel op 
eigen risico als in opdracht van derden. 
Naast de bedrijfsonderdelen Bouw en 
Ontwikkeling functioneert De Vries en 
Verburg Groep die zich bezighoudt met 
vastgoedadvies, -financiering en -
exploitatie. “We bouwen op karakter, zegt 
onze website: betrouwbaar, betrokken en 
gedreven. Samen met opdrachtgevers en 
andere partners.” Met ongeveer 190 
medewerkers was De Vries en Verburg in 
2020 goed voor een orderportefeuille ter 
waarde van 520 miljoen euro.

Dankzij het vele glas zijn de 
werkruimtes open en transparant.
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Minimax Brandbeveiliging B.V. Projecten land
Van Maasdijkweg 67, 3088 ED  Rotterdam, Nederland

T: +31 (0)10 246 01 06  I: www.minimax.nl

110 jaar 
internationaal actief in 

brandbeveiliging

Minimax Brandbeveiliging uit Rotterdam leverde 

en monteerde de sprinklerinstallatie, evenals de 

brandslanghaspels. “Er is inpandig een waterreservoir 

gerealiseerd als voorraadbuffer voor die installatie”, 

vertelt projectleider Ton Buijnink. “We zijn betrokken 

van de eerste schets tot de uiteindelijke 

certificering.” Een deel van het gebouw bestaat uit 

kantoren, andere delen zijn voor opslag en productie. 

“Daarvoor gelden verschillende soorten regelgeving. 

Die kennen we goed, want Minimax is al meer dan 

110 jaar internationaal actief in brandbeveiliging.”

Bij bouwprojecten zit de sprinklerinstallatie altijd 

andere leidingen en installaties in de weg. Daarom 

zet Minimax zich in om zo vroeg mogelijk in het 

proces onderlinge afstemming te realiseren. In goed 

overleg. “We rollen een ontwerp uit en geven daar 

dan samen met de andere betrokkenen invulling aan. 

Eventuele overgebleven hobbels worden ter plaatse 

door de monteurs opgelost. We hebben daar een 

fantastische ploeg in de uitvoering!” 

Menken Orlando • Hazerswoude-Dorp

De productie- en distributiefaciliteit herbergt 
tevens een aantal kantoorruimtes.
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Professioneel advies, één aanspreekpunt, 
duurzame producten én montage?

Nieuwbouw, verbouw, renovatie en onderhoud

Bijsterhuizen 11-62 | 6546 AS Nijmegen
+31(0)24-34 35 400 | info@vib-islolatie.nl  

www.vib-isolatie.nl

Neem direct contact met ons op!

Geïsoleerde buitengevels en binnenwanden
Foodsafe en brandwerende sandwichpanelen
Geïsoleerde raam- en deursystemen
Koelcellen, vriescellen en – tunnels
Cleanrooms, geïsoleerde plenums en luchtkanalen

MAATWERK | KLANT CENTRAAL | FLEXIBILITEIT | HOGE KWALITEIT

Hazerswoude-Dorp • Menken Orlando 

Kwaliteit, service 
en maatwerk in 
isolatietechniek

Voor VIB Isolatietechniek uit Nijmegen is isolatie een 

zeer breed begrip, aldus hoofd verkoop Jan Puntman. “Wij 

zijn een gecertificeerd isolatiesysteembouwer, uniek in 

de markt omdat we ook de meest ingewikkelde 

projecten aanpakken. Zo doen we bijvoorbeeld alles wat 

met sandwichpanelen te maken heeft en plaatsen we 

binnenwanden en plafonds.”

“Diverse op maat gemaakte deuren, ramen en 

zetwerken zijn in onze eigen fabriek vervaardigd en bij 

Menken Orlando op locatie gemonteerd. Alles volledig 

naar de wensen van de klant. Op verzoek hebben we 

aan de buitenzijde van het pand - op het plafond, in 

de laadkuil en onder de luchtbrug - gouden beplating 

aangebracht.”

Brandcompartimenten
VIB maakte rondom ook de geïsoleerde gevels. “We 

hebben het helemaal dichtgezet met VIB-sandwich-

panelen. Die zijn bij uitstek geschikt voor het 

samenstellen van productie- en opslagruimtes in de 

foodsector”, vertelt Puntman. “Op bepaalde 

voorgeschreven plekken hebben we panelen met 

steenwol aangebracht om brandcompartimenten van 

elkaar te scheiden.” 

Ook koel- en vriescellen
VIB Isolatietechniek biedt professioneel advies, één 

aanspreekpunt, kwalitatief hoogstaande producten op 

maat én de montage. Daarbij staat goede service 

voorop. “Een compleet gebouw, een ruimte of de 

aankoop van losse producten: alles is mogelijk. De bouw 

van koel- en vriescellen behoort ook tot ons 

specialisme; daarmee zijn wij groot geworden. Wij 

realiseren voornamelijk nieuwbouw, onderhoud, 

verbouw en renovatie in Nederland, maar soms gaan we 

zelfs de grens over!”
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Het nieuwe pand beschikt over een parkeerdak voor ruim 100 parkeerplaatsen.
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Rondgang 19 | 5311 PB Gameren  
T: 0418-564264 | info@verhagendakbedekking.nl

Verhagen dakbedekking is gespecialiseerd in het 
leveren en aanbrengen van complete parkeerdaksystemen, 
waarbij de uitstraling van een parkeerterrein op grondniveau 
wordt bereikt. De drukvaste isolatie, waterdichte afwerking, 

drainage en bestrating worden bij ons in een hand 
ondergebracht. Tevens verzorgen wij de waterdichte coating op 

de hellingbanen.

Verhagen dakbedekking al 20 jaar uw dakdekker!

Cera
Deck

De parkeerdak systemen van Infradak - Nesselaar bv 
zijn gekoppeld en demontabel.

Paulus Potterlaan 16 | 3925 XE Scherpenzeel | info@infradak.nl

Zonnepanelendak, dakterras en parkeerdek met 
uitstraling 

Voor een mooi en veilig parkeerdek neem je een specialist in de arm als Verhagen Dakbedekking uit Gameren. “Ons 

doel is de ruimte op het dak optimaal efficiënt te gebruiken”, zegt eigenaar/directeur Roel Verhagen. “Daarbij werken 

we regelmatig, zo ook hier, nauw samen met InfraDAK-Nesselaar uit Scherpenzeel.”

De architect had een groot deel van het dak bestemd voor parkeren. “Aannemer De Vries en Verburg wilde dat we de 

dakbedekking op het hogere dak geschikt maakten voor zonnepanelen. We legden een solide basis met gebruik van 1,8 

mm dikke SIKAPLAN PVC dakbedekking. Een deel van het dak van het kantoor hebben we geschikt gemaakt voor een 

dakterras.”

Het parkeerdek is afgewerkt met straatklinkers, zodat het de uitstraling heeft van een normale parkeerplaats op 

maaiveldniveau. “We begonnen met een bijzonder drukvaste isolerende mortel. Daarbovenop kwam de dakbedekking 

die we weer bedekten met drainagebanen, split en uiteindelijk de straatklinkers.”

Verhagen Dakbedekking is inmiddels zo’n 25 jaar actief en heeft een tiental eigen dakdekkers in dienst. “We bedekken 

voornamelijk platte daken en worden steeds vaker gevraagd voor complete parkeerdaksystemen. Daar gaan we telkens 

verder in: van lantaarnpaalvoeten, verkeersborden en belijning tot zelfs aanrijbeveiliging.”
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Betrokken Betrouwbaar Installeren.

Menken Orlando • Hazerswoude-Dorp

Uiteindelijk gaan de zoutjes van Menken Orlando op transport 
naar verschillende afnemers verspreid over heel Europa.
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Installaties volgens de laatste normen

Toen Van Rennes Elektro- en Installatietechniek uit Klaaswaal werd benaderd voor hun bijdrage aan het 

project, was de uitvoering al gestart. Commercieel directeur Edwin Verschoor: “In korte tijd verzorgden we 

een raming van de kosten en maakten we kennis met de andere betrokken partijen. Vervolgens gingen we 

naast de Vries en Verburg aan de slag met de werktuigbouwkundige installaties, elektrische installaties en 

het elektronische deel van de brandmeldingsinstallatie.” 

Hazerswoude-Dorp • Menken Orlando 

Het installatiewerk moest in hoog tempo 

gerealiseerd worden: “We begonnen op 

basis van een voorlopig ontwerp dat tijdens 

de uitvoering definitief werd. Dat was best 

spannend. Ik heb dan ook enorm veel respect 

voor onze mensen die de uitvoering 

verzorgd hebben.” 

Energiezuinig ontwerp
In de fabriek moesten diverse installaties 

komen voor specifieke onderdelen van het 

bereidingsproces. “Zo staan er in totaal 

negen luchtbehandelingskasten die onder meer nodig zijn om de juiste glans van het chocoladelaagje om 

een noot te garanderen.” Het gehele ontwerp is energiezuinig en tot in de kleinste details ontworpen. Alle 

installaties voldoen aan de laatste kwaliteits-, veiligheids- en milieunormen in de voedselindustrie. “Het is 

echt ‘state of the art’.”

Totaalinstallateur
Van Rennes is een totaalinstallateur, vooral actief in de Randstad, die zichzelf profileert als maatschappelijk 

betrokken, milieubewust, betrouwbaar en vakkundig. “Onze ruim 100 medewerkers doen alles met elektro, 

werktuigbouwkundige installaties en meet- en regeltechniek. We leveren totaalconcepten toegesneden op 

het productieproces: in de foodsector, maar ook in andere branches.” Van Rennes regelt alles, van A tot Z, voor 

ieder installatieproject.

‘We leveren totaalconcepten toegesneden op het 
productieproces: in de foodsector, maar ook in de 

andere branches’
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www.novoferm.nl

OVERHEADDEUREN    (SNEL)ROLDEUREN
LAAD-EN LOSSYSTEMEN    STALEN LOOPDEUREN    

BRANDWERENDE DEUREN EN PUIEN

NOVOFERM INDUSTRIE
VOOR LOGISTIEKE OPLOSSINGEN

WIJ WERKEN 
MET BIM

Coronatijd: online door het BIM-model lopen 

Menken Orlando, De Vries en Verburg Bouw en Novoferm Nederland zijn al langere tijd bekenden van elkaar, 

zegt accountmanager Andries van Mourik van Novoferm. “Daarom vormden we een sterke ‘communicatie-

driehoek’ voor dit project. Wij leverden en monteerden drie complete laaddocks, snelroldeuren voor een betere 

energiehuishouding, brandwerende roldoeken en overheaddeuren verspreid door het pand. Dit zowel op de 

twee verdiepingen als de begane grond. Met de diversiteit aan producten en uitvoeringen gericht op de 

foodindustrie kunnen we spreken van een uitdagend project.”

Het geheel was vooraf uitgewerkt in een BIM 3D-model. “Dat heeft een groot aandeel gehad in het succes van 

dit project”, aldus Van Mourik. “We tekenden alle Novoferm producten in het model van de klant in, vergezeld 

van informatie over bijvoorbeeld de bedieningsopties die bij iedere specifieke deur horen. Dat maakte het in de 

uitvoering overzichtelijker.” Voorafgaand aan de uitvoering is de ‘driehoek’ gezamenlijk virtueel door het model 

gelopen. “Dan is het mooi als je de eindgebruiker bij je hebt. Voor alles wat we tegenkwamen, konden we direct 

concreet de mogelijkheden bespreken.”

Novoferm is een A-speler in laad- en lossystemen, overhead- en snelroldeuren, brandwerende en stalen deuren. 

Met meer dan vijftig monteurs in Nederland is Novoferm altijd dichtbij.
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MBE-afbouw | Kleverskerkseweg 17 | Postbus 8147 | 4338 PA Middelburg 
Tel: 0118-634833 | E-mail: info@ mbe-afbouw.nl | www.mbe-afbouw.nl

Wij hebben op deze 
bouwplaats de 

Metalstud wanden en 
systeemplafonds.

Een project om trots op te zijn.

Handelsweg 5 | 2861 GN Bergambacht | www.kruiswijk.eu

 

Handelsweg 5 
2861 GN BERGAMBACHT 
www.kruiswijk.eu 

Sloopwerk | Civiel & Grondwerk | Boren & Zagen

Asbestsanering | Bodemsanering | Circulair 
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Menken Orlando • Hazerswoude-Dorp

UW PARTNER VOOR UW WAND, 
PLAFOND & PLINT OPLOSSINGEN

HACCPHACCP

+31 (0)85 - 48 30 920 | info@sentho.nl

www.sentho.nl

Uniek in hygiënische 
afbouwprojecten

Eigenaar/directeur Niels Burger van Sentho uit Uden 

werd benaderd door De Vries en Verburg om in een 

aantal ruimtes de uit sandwichpanelen opgetrokken 

wanden te voorzien van 2,3 millimeter dikke 

glasvezelversterkte polyester FRP-panelen (Fiber 

Reinforced Polyester). 

“Die verlijmen we rechtstreeks op de 

sandwichpanelen zodat ze de kracht van de wand 

overnemen. Daarmee maken we de wand kras- en 

slijtvast en trekt deze veel minder vuil en bacteriën 

aan.” Omdat de verbinding tussen de platen gebeurt 

met een tweecomponenten epoxy is de wand 

bovendien een stuk gemakkelijker schoon te houden. 

De epoxy is veel duurzamer dan siliconenkit; het hardt 

volledig uit en hoeft niet iedere vier jaar opnieuw te 

worden aangebracht. 

“Ons product is in aanleg duurder dan bijvoorbeeld 

staal, maar dat kan deuken en roesten. Projecten die 

wij dertig jaar geleden behandelden, zien er nu nog 

steeds puntgaaf uit!” Naast de genoemde wanden 

verzorgde Sentho in een drietal ruimtes hygiënische 

plafondsystemen bij Menken Orlando.

De bijna 50 medewerkers van Sentho, expert en 

marktleider in hygiënische wand- en plafondsystemen, 

werken vooral voor de voedselverwerkende industrie. 

“Van A tot Z, dus bijvoorbeeld ook stootplinten en 

afvoerputten. We zijn binnen Nederland uniek in wat 

we doen.” 

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

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

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

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

Rapportages gelijkwaardigheid & Inspecties
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Opdrachtgever
Menken Orlando, Hazerswoude-
Dorp

Installatietechnisch adviseur
Drietech & Verhoef 
Ingenieursbureau, Rotterdam

Architect
Architectenburo Bogaerds, 
Numansdorp

Constructeur
De Vries Konstruktieburo BV, Gouda

Hoofdaannemer
De Vries en Verburg Bouw, Stolwijk

Installateur
Van Rennes Electro-
Installatietechniek BV, Klaaswaal

Systeemplafonds en wanden 
MBE Afbouw BV, Middelburg

FRP- wanden & plafonds
Sentho BV, Uden

Straatwerk / terreinverharding
Kruiswijk Civiel BV, Bergambacht

Systeembekleding en 
gevelbeplating
VIB Isolatietechniek BV, Nijmegen

Sprinklerinstallatie
Minimax Brandbeveiliging BV, 
Rotterdam

Dakbedekking
Verhagen Dakbedekking BV, 
Gameren

Dakbedekking
Infradak – Nesselaar, Scherpenzeel

Overhead-en brandroldeuren 
Novoferm Nederland BV, 
Waardenbrug

Toegangspoorten en hekwerken 
Heras, Best

Bouwprogramma
Bouwen productiebedrijf t.b.v. Men-
ken Orlando aan de Belgiëlaan

Bouwperiode
Juli 2020 – november 2021

Bruto vloeroppervlakte
5.200 m2

Hazerswoude-Dorp • Menken Orlando 
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Pannenhoef - Leemerhoef • Eindhoven

Het nieuwe complex bestaat 
uit 28 woningen voor een- en 
tweepersoonshuishoudens.
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Tekst: Rien Tholenaar 
Foto’s: Faam ArchitectsIB

Transformatie van paviljoen 
tot duurzaam woonconcept     
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De nieuwbouw plooit zich rond twee centraal 
gelegen patio’s in de vorm van een lemniscaat.

Pannenhoef - Leemerhoef • Eindhoven
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In opdracht van Woonstichting Sint Trudo heeft FAAM Architects het paviljoen Pannenhoef-Leemerhoef op 
Landgoed Eikenburg in Eindhoven ontworpen. Het resultaat is een uniek concept waarbij de kernwaarden van de 
bestaande locatie nadrukkelijk naar voren komen. Collectief wonen, waarbij de bewoners zorgen voor elkaar en 
voor het landschap.

‘Deze zomer hebben de eerste bewoners hun 

intrek genomen in hun nieuwe huurhuis’

Het nieuwe complex bestaat uit 28 
woningen voor een- en tweepersoons-
huishoudens. Betaalbaar, comfortabel en 
gerieflijk wonen midden in een natuurlijk 
omgeving was bij dit bijzondere 
bouwproject een belangrijk uitgangspunt. 
Tevens speelde het bevorderen van sociale 
cohesie tussen de bewoners onderling 
een voorname rol. Geheel in die lijn is 
het wooncomplex ontworpen en daarbij 
was ook het duurzaamheidsaspect een 
belangrijke factor. Pannenhoef-Leemerhoef 
is het eerste appartementencomplex in 
Eindhoven met een structuur van Cross 
Laminated Timber (CLT). Massief hout als 
bouwmateriaal, waarin duurzaam gegroeid 
hout wordt gelamineerd en 
getransformeerd tot wand- en 
vloerelementen. Het draagt bij aan een 
even warme als natuurlijke uitstraling 
van het wooncomplex met een zeer hoge 
isolatiewaarde.

Wonen en werken met oog voor elkaar
Op de plek waar voorheen onderwijs-
paviljoens waren gevestigd, staat nu een 
modern complex met sociale 
huurwoningen en een aantal inspirerende 
werkruimtes (ateliers). Deze zomer hebben 
de eerste bewoners hun intrek genomen in 
hun nieuwe huurhuis. Doordat de 
nieuwbouw zich plooit rond twee centraal 
gelegen patio’s (met een wadi) in de vorm 
van een lemniscaat (het symbool van 
oneindigheid) past het nieuwe 
paviljoen optimaal in de omgeving. Het 
open karakter en onderdoorgangen, 
waardoor altijd zicht is op de omgeving, 
zijn ook een essentieel onderdeel van het 
ontwerp. Het nodigt bewoners uit om 
elkaar te ontmoeten en waar nodig te 
helpen. 

Eindhoven • Pannenhoef - Leemerhoef

Summum van circulair bouwen
Circulair bouwen is nog grotendeels 
onontgonnen terrein. Sint Trudo neemt 
ook in dit opzicht graag het voortouw door 
de nek uit te steken voor mens en 
omgeving. “Onder meer met urban mining, 
slim hergebruik van materialen en groene 
energie wordt de ecologische voetafdruk 
van onze nieuwbouw verkleind”, zo luidt 

de filosofie van de Eindhovense 
woonstichting. Aandacht en respect 
voor elkaar en voor de omgeving waarin 
mensen nu en in de toekomst met elkaar 
wonen, werken en ontspannen: dat was 
wat de Eindhovense woningcorporatie met 
dit vernieuwende woonconcept voor ogen 
had en het resultaat mag er zijn. 

Er is altijd zicht op de omgeving.
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Pannenhoef - Leemerhoef • Eindhoven

EkoFLin BV bouwt met CLT de mooiste  
constructies van een eengezinswoning  
tot seriematige woningbouwprojecten  

zo ook in hoogbouw. 

Bouwen met hout, sluit perfect aan 
bij de huidige tijdsgeest waarbij  
duurzaamheid en verantwoord 

omgaan met het milieu centraal staan.  
Hout “natuurlijk” bouwmateriaal.

Ekoflin BV   •   Lange Bunder 1   •   4854MB Bavel

Tel: +31 161 411674   •   E-mail: info@ekoflin.com

www.ekoflin.com

EkoFlin BV bouwt duurzaam en degelijk met 
CLT

Bij de bouw van de 28 duurzame een- en tweepersoons appartementen in het plan Pannenhoef-Leemerhoef 

in Eindhoven zijn zoveel mogelijk duurzame en natuurlijke materialen toegepast. EkoFlin BV uit Bavel was 

vanaf het eerste ontwerp bij dit project betrokken. Het bedrijf van Hugo Immink en Rob van Wijck verzorgde 

de casco bouw, geheel uitgevoerd in Cross Laminated Timber (CLT) oftewel kruislaaghout.

CLT wordt volgens Immink vanwege de diverse voordelen steeds vaker toegepast in de utiliteitsbouw en 

woningbouw. “In het appartementencomplex op Landgoed Eikenburg in Eindhoven is maar liefst 3.890 m² 

CLT verwerkt. In vergelijking met betonnen wanden en vloeren levert bouwen met CLT een gigantische 

gewichtsbesparing op. Ter vergelijking: 1 kubieke meter beton weegt circa 2.500 kg en CLT weegt per 

kubieke meter slechts 500 kg”, vertelt Immink. 

Maar er zijn volgens de directeur en mede-eigenaar nog veel meer voordelen. “In de hele houtconstructie 

is ongeveer 390.000 kg CO2 opgeslagen. Dat staat gelijk aan de uitstoot van een middenklasse auto over 3 

miljoen kilometer of het stroomverbruik van 433 huishoudens in 1 jaar.” Alle voordelen en toepassingsmoge-

lijkheden van CLT zijn te vinden op www.ekoflin.com. 

Pannenhoef-Leemerhoef is het eerste appartementencomplex 
in Eindhoven met een structuur van Cross Laminated Timber.
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Eindhoven • Pannenhoef - Leemerhoef

www.warebo-geveltechniek.nl

Fraaie 
gevelafwerking geeft 
appartementen allure

Op Landgoed Eikenburg heeft het voormalig 

paviljoen Pannenhoef-Leemerhoef in Eindhoven 

plaats gemaakt voor een stijlvol nieuw 

appartementencomplex met drie ateliers. 

Warebo Geveltechniek BV uit Someren voorzag de 

28 appartementen en ateliers van fraaie, 

duurzame gevelbekleding. Tevens was het bedrijf 

van directeuren-eigenaren Bart en Joris van Bussel 

verantwoordelijk voor de buitenplafonds van het 

complex.

Zoals de naam al doet vermoeden is Warebo 

Geveltechniek gespecialiseerd in het leveren en

monteren van gevelbekleding en plafonds in tal

van materiaalsoorten voor zowel utiliteitsbouw als 

woningbouwprojecten. “Bij dit project hebben wij 

een diversiteit aan materialen toegepast”, vertelt 

Joris van Bussel. 

“Een groot gedeelte van het 

appartementencomplex is voorzien van 

brandwerende vurenhouten gevelbekleding. De 

binnenringen in de galerijen hebben een 

Rockpanel gevelafwerking. De plafonds zijn ook 

gedeeltelijk van hout en deels van Heraklith. Dat 

zijn geperste houtwolplaten die heel duurzaam en 

isolerend zijn. Ideaal voor buitenplafonds.” 
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Opdrachtgever
Sint Trudo, Eindhoven

Constructeur
Vianen Bouwadvies, Nuenen

Adviseur
Buro Lubbers, Vught

Architect
Faam Architects, Eindhoven

Hoofdaannemer
BMV, Veldhoven

Verwerking CLT
EkoFlin BV, Bavel

Pannenhoef - Leemerhoef • Eindhoven

Een spectaculair bovenaanzicht van Landgoed Eikenburg.
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Eindhoven • Pannenhoef - Leemerhoef

Gevelbeplating
Warebo Geveltechniek, Someren

Akoestische verwerking
Level Acoustics & Vibration, 
Eindhoven

Levering hout
Binderholz, Tirol (O)

Bouwprogramma
28 appartementen en werkplaatsen 
in massieve houtbouw

Bouwperiode
2020 - 2021

Bruto vloeroppervlakte
5.000 m2
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Bedrijfspand Z.E.S. • Goes

Nog meer ruimte voor 

Een knap staaltje topsport
suc-‘Z.E.S.’
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Tekst: Alet Roesink 
Foto’s: Aannemingsbedrijf Fraanje BVIB

Met dit nieuwe pand 
krijgt Z.E.S. de gewenste 
logistieke uitbreiding.
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Terwijl het bedrijf geopend bleef en alle bedrijfsprocessen door 
konden blijven lopen, werd door Aannemingsbedrijf Fraanje BV uit 
‘s-Heer Arendskerke in rap tempo een uitbreiding met twee verdiepingen 
gerealiseerd voor het bedrijfspand van Z.E.S. Goes BV.

‘Samen met Reijrink Staalconstructie BV hebben we

een mooie strakke planning kunnen opzetten’

Het zal je maar gebeuren. Je reparatie- en 
distributiecentrum draait uitstekend, de 
vraag uit de markt neemt alleen maar toe 
en je realiseert je dat jouw organisatie mee 
moet groeien. Er is dringend uitbreiding 
nodig, maar het stilleggen van 
bedrijfsprocessen is geen optie. De 
business moet doorgaan, de vraag uit de 
markt blijft onverminderd hoog en klanten 

willen optimale service. Hoe pak je dat 
aan? Waar moet je beginnen? Je moet nu 
doorpakken, de marktomstandigheden 
zijn nu gunstig en de logistieke uitbreiding 
moet er nu komen. Rondom die service 
ben je groot geworden, ‘Service is 
topsport’ luidt jouw slogan. Mag je die 
topsport ook van de aannemer en zijn 
team verwachten?

Een knap staaltje topsport
Aannemingsbedrijf Fraanje BV werd door 
familie de Ruiter - o.a. eigenaar van Z.E.S. 
Goes B.V. -  geselecteerd om de 
uitbreidingsplannen te ontwikkelen en te 
realiseren. Steef de Gast van 
Aannemingsbedrijf Fraanje vertelt: “Samen 
met Reijrink Staalconstructie BV hebben 
we een mooie strakke planning kunnen 
opzetten. De opdracht is december 2020 
getekend en we leveren het project in 
december 2021 turn-key op. In slechts 
twaalf maanden tijd wordt de gehele bouw 
afgerond, inclusief het aanvragen van de 
bouwvergunning. Daarmee hebben we 

Op verzoek van de welstandscommissie is de gevel 20 cm 
versprongen ten opzichte van het onderliggende deel.

Bedrijfspand Z.E.S. • Goes
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In slechts twaalf maanden tijd 
wordt de gehele bouw afgerond.

familie de Ruiter compleet ontzorgd en 
konden de bedrijfsprocessen voor Z.E.S. 
Goes B.V. gewoon doorgaan.” Tegen het 
huidige pand aan is nieuwbouw 
gerealiseerd met een vloeroppervlakte 
van 1.900 m² en een totale oppervlakte 
van 5.600 m². “Onderdeel van de opdracht 
was het voorbereiden van een bedrijfshal 
voor service- & testwerkzaamheden, het 
realiseren van twee verdiepingen daar 
bovenop, twee liften, drie trappenhuizen, 
toiletgroepen, terreinverharding  en de 

Opdrachtgever
W. de Ruiter Beheer BV, Goes

Bouwkundig tekenwerk
RoosRos Architecten, Oud-Beijerland

Constructeur
Contek Serooskerke, Serooskerke

Hoofdaannemer 
Aannemingsbedrijf Fraanje, ’s-Heer 
Arendskerke

Dak en wandbeplating
Cladding Partners, Oosterhout

Staalconstructie
Reijrijk Staalconstructie BV, 
Hilvarenbeek

Heiwerk 
v/d Schild Heiwerken, Sliedrecht

Kanaalplaatvloeren
Fingo Nederland, Den Dolder

Metaalwerk
De Zuidhoek, Zierikzee

Aanrijdbeveiliging
Wegbeveiliging Staphorst, Staphorst

E- en W-installateur
ITN Groep, Nieuwdorp

complete installatie. Tussen het nieuwe 
en het bestaande deel zijn brandwerende 
wanden geplaatst. Daarin wordt nog een 
doorgang van 3 bij 4 meter gerealiseerd 
naar het bestaande gedeelte.”

Boven het maaiveld uit
“Op verzoek van de welstandscommissie is 
de gevel 20 cm versprongen ten opzichte 
van het onderliggende deel. Het pand 
steekt boven de omgeving uit en is vanaf 
de snelweg zichtbaar. Dat bracht nieuwe 

sneeuwlastberekeningen voor het 
bestaande dak met zich mee. Voor deze 
uitdaging, alsook voor de andere facetten 
van zo’n intensief traject, zijn wij erg blij 
met Reijrink Staalconstructie als samen-
werkingspartner. Daarmee leveren wij 
kwaliteit, waarop onze klant kan bouwen.” 

Goes • Bedrijfspand Z.E.S.
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WWW.REIJRINK.COM

Wij beschikken over een volautomatische hightech machine-
lijn en mogen ons de meest innovatieve staalfabriek van Europa 
noemen. Een geweldig team van 120 medewerkers maakt het 
mogelijk dat wij zowel regionaal als (inter)-nationaal uitdagende 
projecten in de bouwwereld realiseren. 

We steel 
the future!

De meest moderne staalfabriek van Europa   

ONTDEK WAARIN WE 
EXCELLEREN OP:

Efficiency in de staalconstructie
Projectleider Hans Vugts van Reijrink Staalconstructie BV: “Reijrink is verantwoordelijk voor levering en 

plaatsing van de staalconstructie van 215 ton en voor het leggen van de kanaalplaten voor de verdiepings-

vloeren voor het bedrijfspand van Z.E.S. Met een (binnen) in de bouw geplaatste kraan is daarbij trapsgewijs 

naar buiten toe gebouwd.”

“Het staal is door ons zelf geproduceerd”, vervolgt Vugts. “Twee jaar geleden is een volledig geautomatiseerde 

productielijn in gebruik genomen. Reijrink Staalconstructie ontwerpt, produceert en monteert al 54 jaar 

hoogwaardige, robuuste en duurzame staalconstructies. Een geweldig team van 120 medewerkers maakt het 

mogelijk dat wij uitdagende projecten in de bouwwereld realiseren. Vanuit vestigingen in Someren en Esbeek 

gaan onze staalconstructies de hele wereld over. Onze kracht: continu investeren in techniek, kennis en mensen 

om zo een waardevolle, vakkundige en betrouwbare partner te zijn.”

Prettig aanzicht
“Wij werken veel met en voor Aannemingsbedrijf Fraanje. Ook in dit project was de gezamenlijke planning en 

volgorde van montage weer uitstekend geregeld, zoals de aanpak voor de trappenhuizen. Wij hebben drie ver-

zinkte trappenconstructies geproduceerd en geleverd, die gelijktijdig met de staalcontructie zijn meegebouwd. 

Een tijdelijke trappentoren was daarmee overbodig. Die efficiency is voor de klant bijzonder prettig, het project 

kan daarmee in zeer kort tijdsbestek opgeleverd worden.”

Kwaliteit is onze basis

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

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

Bedrijfspand Z.E.S. • Goes
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Goes • Bedrijfspand Z.E.S.

 

 

 

 

 

 

Meters maken door vakmanschap
Dat Cladding Partners BV, Aannemingsbedrijf Fraanje BV en Reijrink Staalconstructie BV door jarenlange 

samenwerking elkaar blindelings kunnen vinden, blijkt wel uit de werkwijze die bij de nieuwbouw van Z.E.S. in

Goes toegepast is. Door nauwkeurige afstemming in het voortraject over de fasering van het trapsgewijs 

bouwen, verloopt het project in razend tempo. 

Cladding, bekend van dak- en gevelbekleding, had als opdracht het plaatsen van dakplaten, gevelpanelen, 

dakisolatie en dakbedekking. Tevens plaatsten zij composietkaders rondom de raampartijen en bekleedden de 

trappenhuizen en liftschacht met steenwol binnenwandpanelen.

Jordi van Wanrooij: “Onze activiteiten betroffen het engineeren, bestellen, verwerken en begeleiden van ons 

deel. We werkten vanaf de achtergevel naar voren. Terwijl wij monteerden, stond Reijrink nog aan de 

voorgevel te bouwen. Omdat we op voorhand grondig overleg gevoerd hebben, verliep de uitvoering erg vlot 

en deelden we waar nodig zelfs kranen en hoogwerkers. Het is prettig samenwerken met bedrijven als Fraanje 

en Reijrink, omdat zij precies weten hoe Cladding Partners te werk gaat. Zo zie je maar hoe belangrijk zo’n 

jarenlange samenwerking is!

De juiste personen op de juiste plek
Bijzonder in dit project is de aansluiting met het bestaande pand. 

De 45 meter lange brandvertragende wand is tussen de nieuwe 

constructie en de bestaande bouw in gehesen. De sandwich-

panelen lieten we tussen de bestaande bouw en de constructie 

zakken, waarna ze naar hun plek geschoven werden. De stevige 

wind, die overigens consequent optrad op deze locatie, maakte 

het ons niet gemakkelijk, maar door het vakmanschap en de no-

dige ervaring van onze monteurs maakten we toch de 

spreekwoordelijke meters!”
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Green Mountain Logistics Park • Schiphol-Rijk

Green Mountains Logistics 
Park omvat vier losse 
gebouwen op een terrein 
van 25 hectare.
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Tekst: Astrid Berkhout
Foto’s: Work4MediaIB

Het succesverhaal van  

Hoogwaardige logistiek met minimale impact 

Green Mountains Logistics Park  
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Vlak naast de Aalsmeerderbaan van Schiphol ligt het zogenaamde Groenenbergterrein. Het is een zeer gewilde
locatie omdat de luchthaven én verschillende uitvalswegen binnen handbereik zijn. Borghese Logistics en AEW 
Europe lieten er een immens logistiek complex bouwen van in totaal 100.000 m², verdeeld over vier losse 
gebouwen op een terrein van 25 hectare. De bouw van de eerste fase ging eind 2016 van start. In 2021 is ook de 
vierde fase afgerond. Het project bleek een schot in de roos, huurders waren in no time gevonden.

AEW en Borghese Logistics sloegen de

handen ineen om het perceel te ontwikkelen

AEW, een van de grootste vastgoed-
beleggingsmanagers ter wereld, kocht het 
Groenenbergterrein in 2015 voor 38 
miljoen euro van Chipshol. Na een 
jarenlange juridische strijd had deze 
gebiedsontwikkelaar besloten het perceel 

Ook aan de inrichting van de rest van het terrein is aandacht besteed.

Green Mountain Logistics Park • Schiphol-Rijk

te verkopen. Reden voor AEW en 
Borghese Logistics om (voor de eerste 
keer) de handen ineen te slaan en het 
perceel te ontwikkelen. Voor Borghese 
Logistics is dat niets nieuws, de 
onderneming heeft al verschillende grote 

logistieke centra in Nederland gerealiseerd.

Duurzaamheid hoog in het vaandel
Het ontwerp van Green Mountains Logis-
tics Park is afkomstig van MIES Architecten. 
Het complex omvat feitelijk vier hallen: 
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Schiphol-Rijk • Green Mountain Logistics Park

Opdrachtgever
Borghese Real Estate, Nijkerk

Architect
Mies Architecten, Ede

Constructeur
Pelecon, Gouda

Hoofdaannemer
Pleijsier Bouw en Onderhoud BV, 
Nijkerk

Gevelbeplating
Hardeman van Harten BV, Lunteren

Betonwerk
CA-Bouw Kockengen BV, Kockengen

Dock equipment 
Novoferm Nederland BV, Almelo

Bouwprogramma
Vier Warehouses / distriubitiecentra 
bestaande uit elk vier a vijf units

Bouwperiode
Februari 2020 – december 2020

Bruto vloeroppervlakte
100.000 m2

fase 1 (33.000 m²), fase 2 (27.150 m²), 
fase 3 (24.100 m²) en fase 4 (26.800  m²), 
allemaal inclusief kantoor en mezzanine. 
Conform de wens van de opdrachtgevers 
staat duurzaamheid hoog in het vaandel. 
Voor alle vier de distributiecentra geldt dat 
ze - onder regie van Pleijsier Bouw - zijn 

gerealiseerd met minimale impact op mi-
lieu en omgeving. Ze voldoen dan ook niet 
alleen aan de FM-Global standards en TAPA 
maar hebben ook een BREEAM Very Good 
certificering. Er wordt bijvoorbeeld gebruik 
gemaakt van direct gestookte HR heaters, 
er is gekozen voor led verlichting met 

bewegingssensoren, er zijn oplaadpun-
ten voor elektrische auto’s, de gebouwen 
hebben een hoge isolatiewaarde en er zijn 
ecologische maatregelen genomen (denk 
aan vleermuiskasten en een insectenhotel).
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Green Mountain Logistics Park • Schiphol-Rijk

Betonbouw - Betonvloeren - Kelderbouw

Gieltjesdorp 28 
3828 EK Kockengen 

E info@ca-bouw.nl
T 030-677 19 81

www.ca-bouw.nl

Maatwerk in beton

CA-Bouw uit Kockengen is een totaalleverancier op 

het gebied van betonbouw. Vaste relatie Pleijsier 

Bouw betrok hen begin 2020 bij fase 3 en fase 4 van 

het Green Mountains Logistics Park. “Voor fase 4 

hebben wij de funderingen en de laad- en 

loskuilen gemaakt, daarnaast waren we 

verantwoordelijk voor het afstorten van de 

verdiepingsvloeren in het distributiecentrum”, vertelt 

Gert Cazant, eigenaar van CA-Bouw.

“Fase 3 startte in april 2020, daarna konden we vlot 

door met fase 4. Toen we klaar waren, bleken forse 

aanpassingen noodzakelijk om tegemoet te komen 

aan specifieke eisen van de toekomstige huurder 

van het pand. We hebben toen alsnog kelders en een 

extra laad- en loskuil aangelegd en een 

staalplaatbetonvloer gerealiseerd voor het kantoor. 

Een andere uitdaging was overigens de hoge 

grondwaterstand, daardoor was het net iets lastiger 

om te komen tot een waterdichte betonconstructie.”

De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond volgens 

planning. “We beschikken over eigen materieel én 

gemotiveerd personeel, daardoor zijn we als geen 

ander in staat om strakke planningen te realiseren.”

www.vigilantislip.eu | info@haagh-protection.com
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Schiphol-Rijk • Green Mountain Logistics Park

www.hardeman-vanharten.nl

Bij dit logistiek centrum te Schiphol-Rijk 
hebben wij de dak- en gevel beplating en 
binnenwanden en plafonds in 4  fases  
gemonteerd. Warehouse I  (25.200 m2)  
is  in  2017  opgeleverd, warehouse  II  
(27.150  m2)  in  2019  en warehouse III 
en IV (50.900 m2) hebben we dit jaar 
afgerond.

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 fase 4

Green Mountains Logistics Park
te Schiphol-Rijk

www.novoferm.nl

OVERHEADDEUREN    (SNEL)ROLDEUREN
LAAD-EN LOSSYSTEMEN    STALEN LOOPDEUREN    

BRANDWERENDE DEUREN EN PUIEN

NOVOFERM INDUSTRIE
VOOR LOGISTIEKE OPLOSSINGEN

WIJ WERKEN 
MET BIM

www.vigilantislip.eu | info@haagh-protection.com
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Appartementen De Tramburg • Klazienaveen

Modern appartementencomplex trekt 50-plussers 
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Tekst: Heidi Peters 
Foto’s: Plas Bouwservice BVIB

Lokale kopers in     

Mede dankzij de witte 
balkons heeft het gebouw 
een opvallende uitstraling.

Klazienaveen     
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Een nieuw, modern appartementencomplex in het centrum van Klazienaveen, logisch dat deze woningen gretig 
aftrek vinden. Initiatiefnemer en opdrachtgever van het gunstig gelegen complex is Ruud Plas van Plas Vastgoed 
BV en Plas Bouwservice BV. Inderdaad, uit Klazienaveen.

Ook in het noorden van ons land groeien 
de woningtekorten. Niet in het minst 
vanwege mensen die vanuit de Randstad 
op zoek gaan naar grotere leefbaarheid 
en betaalbaardere woningen. De verkoop 
van de veertien appartementen en twee 
penthouses van De Trambrug, zoals het 
appartementencomplex heet, verliep dan 
ook vlot. Toch zijn de nieuwe bewoners 
vooral mensen uit Klazienaveen en directe 
omgeving, aldus Ruud Plas. “De woningen 

zijn gebouwd voor de leeftijdsdoelgroep 
van ongeveer 50 plus. Alles is natuurlijk 
gelijkvloers en de bewoners wonen 
midden in het centrum. Niet gek dus dat er 
veel mensen uit Klazienaveen hun woning 
verkochten en naar De Trambrug 
verhuizen.”

Witte balkons, zwarte kozijnen
De veertien appartementen en twee 
penthouses lopen in vloeroppervlakte 

uiteen van 89 tot 124 m². Op de begane 
grond is een oppervlakte van 175 m² voor 
horeca, winkels of kantoorruimtes. Het 
pand wordt opgetrokken in traditionele 
bouwstijl. De architect, Hendrik 
Klinkhamer, koos voor een mooie rode 
(Nelissen Salto) gevelsteen en de balkons 
worden in wit uitgevoerd. Op het dak 
komen zonnepanelen en vanzelfsprekend 
is de constructie gasloos. “We werken 
vaker samen met deze architect. We willen 
wel dat er straks een gebouw staat met 
een mooi en smaakvol aanzien. Van 
eenheidsworst houden we niet. Het moet 
iets bijzonders worden. Mede dankzij 
de witte balkons heeft het gebouw een 
opvallende uitstraling. Het appartemen-
tencomplex is onderkelderd en voorzien 
van een parkeergarage en berging voor de 
bewoners. De toegang is beveiligd, men 
kan alleen met een elektronische sleutel 
naar binnen.”

Beslissingen nemen en gaan
Plas vervolgt: “We zijn een wat kleiner 
bedrijf maar doen wel grote projecten. We 
werken hierin hoofdzakelijk samen met 
kleine bedrijven uit de buurt. Hierdoor 
blijven de lijntjes kort. We hebben geen 
vergadercultuur,  maar nemen snel 
beslissingen en gaan het vervolgens 
gewoon doen. Eventuele knelpuntjes 
lossen we zo vlot op. Dat loopt prima. Ook 
voor de toekomstige bewoners werkt dit 
fijn. Bijna iedereen komt uit de buurt, 
contact leggen met ons is eenvoudig.”
Appartementencomplex De Trambrug 
wordt eind mei 2022 opgeleverd.

De Trambrug omvat veertien appartementen en twee penthouses.

Appartementen De Tramburg • Klazienaveen
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Klazienaveen • Appartementen De Tramburg

Iedere verkoper 
specialist 

Hoe BMN Emmen Plas Bouwservice kan ontzorgen, 

zodat deze zich volop kan focussen op de bouw. Dat 

was de vraag waarmee BMN en Chris Botter 

(klantverantwoordelijke) werden benaderd. Én voor 

de levering van de bouwmaterialen van 

appartementengebouw De Trambrug in Klazienaveen. 

“Het is ons tweede project samen met Plas”, vertelt 

Berry Mantingh, vestigingsmanager, desgevraagd. 

“Wij leveren van fundering tot nok. Wat vaak gebeurt 

is dat klanten een tekening bij ons aanleveren. Wij 

zorgen vervolgens voor levering van de juiste 

materialen op het juiste moment. Daarbij stellen 

we ons op als partner en adviseur. Wij hebben veel 

specialisten in huis. Wie nog geen specialist is, wordt 

gedurende drie jaar opgeleid in onze BMN Academy. 

Denken wij dat het beter kan, dan geven we dat aan. 

Dat helpt de klant immers. In het geval van De 

Trambrug kiezen sommige kopers niet voor de 

voorgestelde keuken of het sanitair, maar zoeken zij 

in onze showroom iets anders uit. Dat kan. De 

samenwerking met Plas Bouwservice is prima. Op 

basis van vertrouwen kom je samen altijd al een heel 

eind.”

Vestigingen
BMN heeft 82 vestigingen in Nederland en is 

daardoor bijna altijd op een afstand van maximaal 35 

kilometer te bereiken.

BOUWMATERIALEN   DOEN WE.
WAT JE OOK ZOEKT IN HOUT EN 

Beste service

Juiste voorraad Vakkundig advies

Flexibele logistiek

Met 73 
vestigingen 

altijd in de 
buurt.

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

Opdrachtgever
Plas Bouwservice, Klazienaveen

Architect
Hendrik Klinkhamer, Eindhoven

Hoofdaannemer
Plas Bouwservice, Klazienaveen

Bouwmaterialen
BMN Emmen, Emmen

Bouwprogramma
Nieuwbouwproject in het centrum van
Klazienaveen: 14 appartementen, 2 penthouses 
en 1 commerciële ruimte

Bouwperiode
Mei 2020 - mei 2022
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Een bovenaanzicht 
van het nieuwe pand.
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Tekst: Frank Thooft
Foto’s: Aannemingsmaatschappij FrisoIB

Friso realiseert nieuwbouw

Optimaal gebruik van energie 
Vattenfall
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In december van dit jaar wordt de nieuwbouw voor Vattenfall in de haven van IJmuiden opgeleverd. 
Aannemingsmaatschappij Friso realiseerde in opdracht van MSCY Vastgoed b.v. een opvallend gebouw waar 
Vattenfall zowel moderne kantoorfaciliteiten als een werkplaats in vestigt. 

‘Deze nieuwe vestiging is gericht op het onderhoud van 

de windmolenparken aan de Hollandse Kust Zuid’

MSCY Vastgoed b.v. is de vastgoedmaat-
schappij waarin het havenbedrijf Zeehaven 
IJmuiden N.V. participeert en penvoerder is. 
Deze nieuwe vestiging aan de 
Volendamkade in IJmuiden is gericht op 
het onderhoud van de windmolenparken 
aan de Hollandse Kust Zuid 1 & 2 en 3 & 4. 
Het hele terrein is in eigendom van
opdrachtgever MSCY Vastgoed b.v.

Stalen draagstructuur
Marc van de Velde van Marchitectuur 
tekende voor het ontwerp van het gebouw. 
Het gebouw is opgetrokken uit een stalen 
draagstructuur, waarbij in het kantoordeel 

Nieuwbouw Vattenfall    • IJmuiden

een verdiepingsvloer wordt geplaatst. 
Verder worden de gevel en het dak 
opgebouwd uit stalen daken en 
wandbeplating gecombineerd met 
aluminium puien en betonnen sandwich-
gevelpanelen. De halvloer is gestort en 
gevlinderd (monolithisch afgewerkt). Voor 
het staal is speciaal voor deze opdracht 
gekozen voor een brandwerende 
variant. Ook de opvallende zendmast voor 
de communicatie met het windpark, die 
op het terrein staat, is door Aannemings-
maatschappij Friso gemaakt. Alle grond en 
straatwerk infra rondom het gebouw werd 
gerealiseerd door Schot Infra uit Alkmaar. 

In totaal beslaat het gebouw 2.100 m² BVO.

Turn-key
Aannemingsmaatschappij Friso heeft vaker 
samengewerkt met Vattenfall, vertelt 
projectleider Roland Beijersbergen. “Als ik 
daarop terugkijk is de samenwerking altijd 
heel constructief geweest. Daarom ook 
hebben we met veel plezier gewerkt aan 
deze bijzondere opdracht. We begonnen in 
week 10 van dit jaar, en er zijn geen 
belemmeringen of vertragingen geweest. 
Naar verwachting leveren we op 9 
december volgens planning het gebouw 
turn-key op.”

Aan de noordzijde bevindt zich het kantoor.
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Marchitectuur 
ontwierp nieuwbouw 

Vattenfall

Vier grote kabelhaspels van 7 ½ meter doorsnee 

markeren het opvallende gebouw dat Marchitectuur 

vlak aan de steiger in IJmuiden ontwierp voor 

Vattenfall. Hun onderhoudsteams voor de 

windmolenparken kunnen zo zeer efficiënt werken. 

Het gebouw zelf is ook opvallend. Op de zuidgevel is 

een raampartij boven stellingshoogte gemaakt om 

daglicht in de hal binnen te krijgen. Aan de 

noordzijde bevindt zich het kantoor: dat heeft als 

voordeel dat het bouwfysisch gunstig ligt en positief 

meewerkt aan de nul op de meter. 

De ontsluiting voor het personeel en bezoekers is aan 

de noordzijde via de Amsterdamstraat en de aanvoer 

van goederen via de Zuidzijde via de Markenstraat. 

Wanneer Vattenfall in de toekomst wil uitbreiden kan 

dit aan de westzijde.

Het pand heeft een contrasterende wit/zwarte 

uitstraling refererend aan de witte windmolens 

(schone energie) en zwarte basaltblokken. De 

overheaddeur met stalen kader steekt net iets 

door om de gevel spannender te maken. De zwarte 

(splitstenen) sandwich betonpanelen lopen rondom 

het gebouw als plint en komen op bepaalde punten 

omhoog om de gevels te breken en de entree te 

omlijsten.

De zonnepanelen staan zoveel mogelijk vanaf de 

dakrand, zodat ze vanaf de straat niet te zien zullen 

zijn. Tussen de ramen van het kantoor zijn in dezelfde 

basalt grijze kleur sandwichpanelen geplaatst, 

waardoor er horizontale banden ontstaan. 

Er is tevens een opvallende zendmast geplaatst 
voor de communicatie met het windpark.
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AL 90 JAAR DE BLIK 
OP EEN DUURZAME TOEKOMST

www.schot-infra.nl 088-542 40 00
info@schot-infra.nl

Nieuwbouw Vattenfall    • IJmuiden

Schot Infra verzorgde infrastructuur 
nieuwbouw Vattenfall IJmuiden

Schot Infra heeft in opdracht van grondeigenaar Zeehaven IJmuiden in de IJmondhaven infrastructuur 

aangelegd om de geplande nieuwbouw voor Vattenfall voor te bereiden. Het werk bestond uit de aanleg van 

nieuwe riolering, nieuwe toevoerwegen, terreininrichting en openbare verlichting.

Bedrijfsleider Erik van der Maat: “We werken al sinds 2012 in de IJmuider haven, en de samenwerking met 

Zeehaven IJmuiden is uitstekend. Ze hebben ons daarom vorig jaar ook gevraagd actief mee te denken met 

de voorbereidingen voor de nieuwbouw van Vattenfall. Er werd een projectteam samengesteld waar de juiste 

mensen in zaten, en dan krijg je dat je snel en efficiënt kunt werken. Je vult elkaar immers aan in zo’n groot 

project.” Projectleider Jerry Blom vult aan: “Tijdens het ontwerp en uitvoering hebben we nagedacht over 

duurzaamheid en circulariteit. Door aanpassing in het riool is een pomp bespaard en hebben wij voor de 

inrichting zoveel mogelijk materialen hergebruikt.”

In oktober 2020 startte Schot Infra met de werkzaamheden en bereidde de grond en de verharding zodanig 

voor, dat Friso Bouw meteen kon aansluiten met hun werkzaamheden. Het in 1931 opgerichte Schot Infra 

B.V. is een allround grond-, weg- en waterbouw bedrijf dat een breed scala aan werkzaamheden uitvoert voor 

(lokale)overheden, bedrijven en particulieren. Het heeft onlangs trede 5 behaald op de CO2 prestatieladder.
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Zuiddijk 386 • 1505 HE  Zaandam
bennink@benninkbv.nl • 020-6301122

Verwarming • Luchtbehandeling • Airconditioning
Duurzaam • Sanitair • Service & Onderhoud

Bennink 
Klimaattechniek 
verduurzaamt 

nieuwbouw Vattenfall 
optimaal

De temperatuur in elke ruimte van de nieuwbouw 

Vattenfall in IJmuiden is apart regelbaar. Het gebouw 

is voorzien van een lucht warmtepompsysteem. 

Ruimtes kunnen hiermee op hetzelfde moment 

gekoeld en verwarmd worden. Hierdoor wordt 

optimaal gebruik gemaakt van de energie.

“Het is een zeer geavanceerd systeem dat wij 

mochten installeren”, zegt Peter Ophoff, eigenaar van 

Bennink Klimaattechniek uit Zaandam. Hij won vorig 

jaar de aanbesteding die voor deze opdracht werd 

uitgezet, en legt met zijn mensen momenteel de 

laatste hand aan de installatie. 

Warmtepompsysteem
“Het bijzondere is dat je met dit warmtepomp-

systeem gelijktijdig kunt koelen en verwarmen. Dat 

wil zeggen dat de warmte die wordt geabsorbeerd 

om een ruimte af te koelen meteen wordt gebruikt 

om een andere ruimte op te warmen. Dit is vooral in 

het herfst- en lenteseizoen heel efficiënt en 

duurzaam.”

Warmteterugwinning
“Samen met het hoogwaardige 

ventilatiesysteem met warmteterugwinning ontstaat 

er hierdoor een zeer fijn werkklimaat voor de 

gebruikers.”

IJmuiden• Nieuwbouw Vattenfall
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Duurzaamheid
Het is niet zomaar een gebouw. Duurzaam-
heid speelt een belangrijke rol. Het gebouw 
wordt onder meer verwarmd en gekoeld 
door een warmtepomp. Bij het ventila-
tiesysteem wordt gebruik gemaakt van 
warmteterugwinning. Voor het opwekken 
van energie zijn er 226 zonnepanelen op 
het dak geplaatst.

Specialisaties
Friso is gespecialiseerd in nieuwbouw, 
utiliteitsbouw, woningbouw, verbouw en 
verduurzaming, service en onderhoud, 
restauratie en renovatie, planontwikkeling, 
toelevering, civiele beton- en waterbouw. 
Het bedrijf is 75 jaar geleden opgericht en 
behoort vandaag de dag tot de 
toonaangevende aannemerijbedrijven van 
Nederland. Er werken ruim 550 
medewerkers elke dag aan grootse 
projecten door heel Nederland. In 1992 

verhuisde het hoofdkantoor naar de Pieter 
Zeemansstraat in Sneek. Daarnaast heeft 
Friso vestigingen in Leeuwarden, 
Groningen, Almere, Eibergen en fabrieken 
in Sneek en Leeuwarden. Friso Bouwgroep 

is het moederbedrijf van Aannemings-
maatschappij Friso B.V., Jurriëns Noord B.V., 
Bouwborg B.V., Friso Civiel B.V., Frisoplan 
B.V. en Houkesloot Toelevering B.V.. 

De temperatuur is apart regelbaar in elke ruimte van de nieuwbouw.
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Opdrachtgever
MSCIJ Vastgoed, IJmuiden

Architect 
Marchitectuur, Haarlem

Hoofdaannemer 
Aannemingsmaatschappij Friso, Sneek

Installateur
Bennink Klimaattechniek, Zaandam

Infrastructuur
Schot Infra, Broek op Langendijk

Bouwprogramma
Bedrijfspand Vattenfall IJmuiden

Bouwperiode
December 2020 – decemer 2021

‘Als ik daarop terugkijk 
is de samenwerking 

altijd heel constructief 
geweest. Daarom ook 
hebben we met veel 
plezier gewerkt aan 

deze bijzondere 
opdracht’

Het gebouw is voorzien van een lucht warmtepompsysteem.
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School Aloysius Stichting Avignonlaan • Eindhoven

Een waardevolle investering

Duurzaam en energieneutraal én kleinschalig en geborgen 
in de toekomst  
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Tekst: Astrid Berkhout
Foto’s: Dura Vermeer Bouw ZuidIB

In augustus 2021 is het 
nieuwe schoolgebouw in 
gebruik genomen.
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Het bestaande schoolgebouw van de Aloysius Stichting aan de Avignonlaan in Eindhoven was dringend aan 
vervanging toe. In opdracht van de gemeente Eindhoven is op dezelfde plek in ruim anderhalf jaar tijd een 
splinternieuw schoolgebouw verrezen. Het bestaat feitelijk uit twee bouwdelen waarin SO De Rungraaf (speciaal 
basisonderwijs) en VSO De Korenaer (voortgezet speciaal onderwijs) gehuisvest zijn, in totaal goed voor ruim 600 
leerlingen. In een nieuwsbericht noemt RoosRos Architecten, die tekende voor het ontwerp, de nieuwbouw geheel 
terecht ‘een schoolvoorbeeld van innovatieve samenwerking en circulair materiaalgebruik’.

Het project - uitgeschreven als tender - is 
gerealiseerd in bouwteam, onder 
coördinatie van Dura Vermeer Bouw Zuid. 
Bijzonder is dat het bouwteam niet alleen 
in de ontwerpfase intensief betrokken was, 
maar ook in de bestek- en calculatiefase 
en tijdens het opstellen van de planning. 
Iedereen was even gedreven om aan te 
tonen dat duurzaam en circulair bouwen 
mogelijk was.

Hoge duurzaamheidsambities
De gemeente Eindhoven had dan ook 
behoorlijk hoge ambities op het gebied 
van duurzaamheid. Dit heeft geresulteerd 
in een zeer duurzaam schoolgebouw. Zo is 
ervoor gekozen om het staalskelet uit de 
drie oude schoolgebouwen zoveel mogelijk 
als donorstaal te hergebruiken. Op advies 
van IMd Raadgevende Ingenieurs zijn de 
vele bestaande liggers gebruikt als nieuwe 
kolommen. Een van de twee patio’s in het 
complex is voorzien van volledig circulaire 
kunststof kozijnen. De andere patio heeft 
‘refurbished’ aluminium kozijnen, afkom-
stig uit het oude pand: deze hebben nieuw 
glas en nieuwe rubbers gekregen. O.a. ook 

Het opvallende metselwerk is een lust voor het oog.

plafondlatjes en de afdekkers van de balus-
trades komen uit een van de oude scholen. 
Verder bestaat de fundering grotendeels 
uit circulair beton. Mede dankzij een goede 
isolatieschil, een tochtvrij ontwerp en 
duurzame energieopwekking is het ge-
bouw bovendien volledig energieneutraal.

Een tweede thuis
De twee bouwdelen van het scholen-

complex zijn als cirkels gegroepeerd 
rondom twee patio’s. De beide scholen, 
verbonden door een centrale hal, delen 
bepaalde functies maar hebben wel ieder 
een eigen entree. Door de kleinschalige, 
geborgen opzet voelt het voor de 
leerlingen als een tweede thuis, zo is in 
ieder geval de intentie. In augustus 2021 
is het nieuwe schoolgebouw in gebruik 
genomen.

School Aloysius Stichting Avignonlaan • Eindhoven
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Eindhoven • School Aloysius Stichting Avignonlaan

‘Het was een mooi 
project om te mogen 

realiseren’
Mostako Staalbouw heeft in vijftig jaar tijd een 

waardevol stuk vakmanschap opgebouwd. Het is dan 

ook niet vreemd dat Dura Vermeer bij hen aanklopte 

om het stalen donorskelet te bouwen voor de nieuwe 

school van de Aloysius Stichting te Eindhoven. Die 

uitdaging ging de onderneming graag aan.

Wim van de Ven, de tweede generatie die aan het 

roer staat van Mostako Staalbouw, was nauw 

betrokken bij de zorgvuldige demontage van het 

staalskelet van de bestaande schoolgebouwen. “We 

hebben gekeken welke staalprofielen nog bruikbaar 

waren. Het staal dat hergebruikt kon worden, is op 

voorhand onderzocht op de chemische samenstelling 

om zeker te weten dat het aan de kwaliteitseisen 

voldoet. De bruikbare elementen hebben we 

gestraald en in de productie bewerkt tot een nieuwe 

constructie. Vervolgens is alles naar de bouwlocatie 

vervoerd en is het donorskelet door ons eigen 

montageteam gemonteerd.

We konden niet alle onderdelen van het oude skelet 

gebruiken, dus samen met Dura Vermeer en IMd 

Raadgevende Ingenieurs hebben we moeten 

puzzelen welke staalprofielen pasten binnen het 

ontwerp om zoveel mogelijk te kunnen 

hergebruiken. Het moet uiteindelijk natuurlijk wel 

een veilige constructie opleveren.”

Mostako Staalbouw heeft ook de gevelbeplating 

verzorgd voor de school, wederom deels met 

bestaand materiaal. “Eigenlijk zou er veel meer op 

een circulaire manier moeten worden gebouwd 

ondanks dat er een ander prijskaartje aan hangt.”

Mostako Staalbouw BV • Cereslaan 13 • 5384 VT Heesch 
Tel: +31 (0412) 45 94 00 • E-mail: staalbouw@mostako.nl 

Website: www.mostako.nl

Mostako Staalbouw heeft sinds 1971 een
solide reputatie opgebouwd in het vervaardigen 

en monteren van lichte- tot (middel)zware 
staalconstructies. Vakmanschap staat bij ons 

dan ook hoog in het vaandel.

“Wherever you go, 
go Mostako”

Opdrachtgever
Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg, 
Voorhout

Opdrachtgever
Gemeente Eindhoven

Adviseur
IMd Raadgevende Ingnieurs, Rotterdam

Architect 
RoosRos Architecten, Oud-Beijerland

Hoofdaannemer 
Dura Vermeer Bouw Zuid, Rotterdam

Staalbouw
Mostako Staalbouw BV, Heesch

Bouwprogramma
Nieuwbouw school Aloysius Stichting 
Avignonlaan Eindhoven

Bouwperiode
Oktober 2019 – augustus 2021
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Je wordt duurzamer als je weet wat je doet en wat je impact is. 
Wij geven onze klanten inzicht door bouwkwaliteit te meten,

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

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

Wij vertalen uw 
ambitie naar een 

duurzaam gebouw.

www.duvast.nl Van Berlo | Doornhoek 3715 | 5465 TA  Veghel | +31 (0)413 - 389 090
info@vanberlo.com | vanberlo.com

WIJ KOMEN AL                      JAAR 
GRAAG BIJ U OVER DE VLOER
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Op zoek naar 
de ideale 
locatie voor je 
bedrijfsruimte?

SCAN DE QR-CODE
EN BEKIJK DE VIDEO 
OVER GRONDMAPS

De juiste match
Bij Grondmaps brengen we kavelzoekers en -aanbieders 

bij elkaar. Onze databank bevat een schat aan locaties in 

Nederland die geschikt zijn voor de bouw van bedrijfsmatig 

vastgoed. Met gedegen onderzoek en data-analyses begeleiden 

wij bedrijven, beleggers en ontwikkelaars naar de juiste match.

Meer weten? Neem contact met ons op.

     www.grondmaps.com           088 - 205 34 56




