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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.



Wilt u deelnemen aan Dijken & Rivieren? 
Meld u dan aan via de website! www.dijkenenrivieren.nl

scan hier om de website te bezoeken

De eerste editie van Dijken en Rivieren komt eraan! Op woensdag 11 en donderdag 12 mei 2022 opent 
MECC Maastricht haar deuren voor de alles omvattende vakbeurs en symposium voor de Natio-
nale en Internationale waterbouwsector.

MECC Maastricht zal het podium bieden aan gespecialiseerde bedrijven, organisaties en instanties die 
werkzaam zijn in de waterbouwsector en hun kennis willen delen met andere landen, om zo te komen tot 
een samenwerking. Denk hierbij ook aan nieuwe technologieën en apparaten die binnen de waterbouw-
sector worden gebruikt. Dijken & Rivieren 2022 wordt dé showroom van Nederland.

Dijken & Rivieren
11 & 12 mei 2022, MECC Maastricht
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Beste lezers,

Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer de Wet 
kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen aangenomen. 
Deze heeft tot doel de bouwkwaliteit en het bouwtoe-
zicht te verbeteren door private kwaliteitsborgers in de te 
schakelen. Verder wordt de aansprakelijkheid van 
aannemers ten aanzien van opdrachtgevers uitgebreid. 

Zoals het er nu naar uit ziet, wordt de Wkb op 1 juli 2022 
daadwerkelijk ingevoerd. Dit heeft uiteraard consequenties 
voor de bouwsector. Zo moet een aannemer voortaan bij 
oplevering van een project aantonen dat aan de 
regelgeving is voldaan én dat conform de gemaakte 
afspraken is gebouwd. Hercuton sorteert hierop voor 
bij haar projecten - o.a. bij de bouw van cityhubs voor 
DHL - een onafhankelijke kwaliteitsborger, Seconed, in te 
schakelen. Deze toetst en inspecteert projecten van 
Hercuton tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase. Een 
systematiek die in de toekomst ongetwijfeld door meer 
aannemers zal worden omarmd.

Verderop in het magazine kunt u hier meer over lezen.
Daarnaast passeren uiteraard vele andere projecten de 
revue. Zoals de nieuwbouw van Compaxo, zowel een 
kantoor met bedrijfsruimte én de stallen en R&O 
(reiniging en ontsmetting) in Zevenaar. Deze vormde voor 
Bouwbedrijf H.W. Joosten een behoorlijk uitdagende klus. 
En wat te denken van het nieuwe distributiecentrum van 
Lidl in Almere. Het moet het grootste en meest duurzame 
distributiecentrum van de supermarktketen in Nederland 
worden, met een BREEAM-NL Outstanding certificering als 
streven. Ook het nieuwe, gezamenlijke onderkomen van de 
ZMLK-school De Ark en kinderdagcentrum Bloemendaal 
dat Van Wijnen Stolwijk in Gouda realiseert - een 
combinatie van een transformatie en nieuwbouw - is het 
benoemen waard.

We hebben weer meer dan genoeg te melden. Veel 
leesplezier toegewenst!

Cock Penning
Industriebouw
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Alet Roesink
Daphne Doemges
Jan Smit
Ton vd Laar
Heidi Peters
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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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Het nieuwe 
distributiecentrum 
is gevestigd op 
bedrijventerrein 
Stichtsekant.
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Tekst: Astrid Berkhout 
Foto’s: Work4MediaIB

Lidl realiseert grootste en meest 

Vooruitstrevend in alle facetten

duurzame distributiecentrum

Industriebouw • december 2021 • 5



Het is algemeen bekend dat supermarktketen Lidl duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. Het 
distributiecentrum in Oosterhout werd in 2019 al voorgedragen als meest duurzame utiliteitsgebouw ter wereld. 
En in juni jl. opende ‘Lidl Zero Almere Oosterwold’ de deuren, het uit overwegend hout bestaande filiaal is de 
eerste CO2- én energieneutrale supermarkt in Nederland. Inmiddels legt Lidl de lat weer een beetje hoger. In 
Almere realiseert de ambitieuze onderneming haar grootste en meest duurzame distributiecentrum in Nederland, 
waarbij wordt gestreefd naar een BREEAM-NL Outstanding certificering.

Harm van Oorschot, Directeur Vastgoed en 
Bouw bij Lidl Nederland, laat zich in een 
nieuwsbericht op www.lcflevoland.nl uit 
over de visie van het bedrijf: “Wij geloven 
in duurzaamheid en we willen graag het 

De bruto vloeroppervlakte van de hal is 54.000 m².

DC Lidl • Almere

verschil maken. Niet door er alleen maar 
over te práten, maar vooral door te dóen…. 
Als bedrijf zijn wij bereid om te investeren 
in de toekomst. We proberen steeds aan te 
haken op nieuwe technologische ontwik-

kelingen. Dat is een organisch proces, elke 
keer leren we hoe het nóg slimmer kan.”

Indrukwekkende omvang
Het nieuwste wapenfeit is dus het nieuwe 
distributiecentrum in Almere, gevestigd 
op bedrijventerrein Stichtsekant, dat 
deel uitmaakt van de Logistieke hotspot 
Almere-Lelystad-Zeewolde. Het is sowieso 
al indrukwekkend qua omvang. De bruto 
vloeroppervlakte van de hal is 54.000 m² 
en daarnaast nog 20.000 m² in het werk 
gestorte laadkuilen, gebouwd op een 
terrein van maar liefst 160.000 m².

Een flinke schep er bovenop
Zoals gezegd is het gebouw ook een 
toonbeeld van duurzaamheid. De 
technieken die zich hebben bewezen bij 
andere projecten, worden ook hier weer 
gebruikt. Daarnaast zet Lidl nog een paar 
stappen extra. Dat moet ook wel om de vijf 
sterren BREEAM-NL certificering binnen te 
kunnen slepen. Gedurende het bouw-
proces proberen de uitvoerende partijen zo 
veel mogelijk cradle-to-cradle te werken, 
o.a. door afvalvrij te bouwen, duurzaam 
materiaal te gebruiken en puingranulate 
te recyclen. Het pand heeft een hybride 

constructie met betonkolommen en 
betonwanden: het beton is van zeer 
duurzame kwaliteit en gecertificeerd onder 
CSC. Ook de rest van het gebouw bestaat 
voor een groot deel uit duurzame, prefab 
materialen. Zo is - naast de traditionele 
vloersystemen - op bepaalde plekken 
gekozen voor een vloertype met hybride 
wapening die tot 20% CO2 reductie kan 
opleveren.

Duurzame technieken
Het distributiecentrum is verder all-
electric en maakt gebruik van 100 % groene 
stroom, o.a. afkomstig van de circa 7.000 
zonnepanelen. Niet gebruikte zonne-
energie wordt opgeslagen voor later 
gebruik. Verder worden technieken voor 
koud- en warmteopslag ingezet en is het 
pand voorzien van ledverlichting: bij het 
laatste maken bewegingssensoren het 
mogelijk om energie te besparen. Het 
regenwater wordt opgevangen en benut 
voor het doorspoelen van de toiletten en 
het bewateren van het vele groen rondom 
het gebouw. Al met al een ambitieus 
project waar niet alleen Lidl maar ook de 
betrokken uitvoerende partijen trots op 
kunnen zijn.

Industriebouw • december 2021 • 6
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Gedurende het bouwproces proberen de uitvoerende 
partijen zo veel mogelijk cradle-to-cradle te werken.
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Innovatie in funderingstechnieken

Voorbij Funderingstechniek haakte al vroegtijdig aan bij de bouw van het nieuwe distributiecentrum voor 

Lidl. Daardoor konden ze meedenken in het ontwerp en kwamen ze tot de optimale oplossing voor de 

fundering.

“Normaal gesproken moet je rekenen met de rekenregels van Almere”, vertellen Wiebren Koers, als 

geotechnisch adviseur verantwoordelijk voor het complete funderingsadvies (inclusief ondersteuning van de 

uitvoering) en projectleider Bart de Lange. “Door samen met de opdrachtgever vroegtijdig met de gemeente 

in gesprek te gaan hebben we een methode kunnen aandragen, waardoor we mochten afwijken van de 

Almeerse rekenrekegels en de Eurocode (Europese norm) hebben kunnen aanhouden.”

HSP palen
Voorbij Funderingstechniek maakt bij distributiecentra van deze omvang bij voorkeur gebruik van de door 

henzelf ontwikkelde HSP palen, omdat hiermee een hoog aantal palen per dag kan worden geïnstalleerd.  

“Bij dit project is ervoor gekozen om een deel van het buitenterrein te onderheien met HSP palen, op de rest 

van het terrein zijn prefab heipalen aangebracht: voor het laatste hebben wij ook het ontwerp gemaakt.

Korte afstand
Het voordeel van HSP palen is niet alleen de hoge productiesnelheid, maar ook dat je veel palen op korte 

afstand van elkaar kunt slaan waardoor de vloeren dunner kunnen worden uitgevoerd dan bij prefab 

heipalen.”

Extra controle
De gemeente wilde echter wel dat er als extra controle wordt aangetoond dat de palen in het zand staan. 

“Voor de HSP palen hebben we hiervoor een weerstandgrafiek ontwikkeld waarmee we per paal een 

sondering kunnen genereren en dit kunnen aantonen.” Een innovatieve manier van werken die hier uitkomst 

biedt. “Door onze innovatie hopen we dan ook in de toekomst volledige distributiecentra in de gemeente 

Almere te mogen uitvoeren met HSP palen. Je kunt er een aanzienlijke tijdswinst en kostenbesparing mee 

realiseren. Bovendien wordt het gebruik van materiaal hiermee teruggedrongen, wat van belang is in het 

kader van duurzaamheid.”

DC Lidl • Almere

“Normaal gesproken moet je rekenen met 
de rekenregels van Almere” 

Industriebouw • december 2021 • 8
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MET ONS 
VAKMANSCHAP 

EN ERVARING LEGGEN  
WIJ DE BASIS VOOR VELE 

TOONAANGEVENDE 
PROJECTEN.

Voorbij Funderingstechniek heeft de hoge 
snelheidspaal (HSP®) ontwikkeld. HSP® is een 
snel en financieel interessant grondverdringend 
paalsysteem die o.a. kan worden toegepast als 
fundatie van bedrijfsvloeren en paalmatrassen 
en, afhankelijk van de omstandigheden, tot 
meer dan 200 palen per dag produceert.

Ad industriegebouw.indd   1Ad industriegebouw.indd   1 30-11-2021   15:2330-11-2021   15:23
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Tussenriemer 27•4704 RT Roosendaal•Tel: 0165-820370
info@breuregrondwerken.nl•www.breuregrondwerken.nl

Breure is een erkende aannemer in de grond- weg en 
waterbouw. Tevens beschikken wij over een zandhandel, 
bouwhandel en rijplatenverhuur. Ons bedrijf is centraal 

gelegen aan de A17 Roosendaal.

WAAR ANDEREN STOPPEN 
GAAN WIJ DOOR!

‘Het is een werk van 
de grote getallen’ 

Je zou denken dat Breure Grondwerken wel wat 

gewend is maar het verzorgen van de grondwerken, 

bestrating (inclusief groenplan voor 1,6 hectare) en 

riolering voor het distributiecentrum van Lidl is ook 

voor hen een omvangrijk project.

“We zijn gestart met het bouwrijp maken van het 

terrein om plaats te maken voor de heistellingen”, 

vertelt Lars van der Vorst. “Vervolgens hebben we 

de funderingsbalken uitgegraven en een grote 

diversiteit aan binnen- en buitenvloervelden 

geprofileerd zodat de vloeren gestort konden 

worden. Alleen al inpandig was er sprake van circa 

30 stortfases.”

Indrukwekkende cijfers
Parallel aan deze werkzaamheden is de binnen- en 

buitenriolering aangelegd. Vanwege de hoge grond-

waterstand en de zettingsgevoelige grond was dat 

nog niet zo makkelijk. “Gezien de processen die 

inpandig plaatsvinden en de riool afkoppelpunten 

diende er een groot aantal afscheiders en 

pompputten aangebracht te worden. Voor de 

afwatering is bovendien 1,4 kilometer aan 

vliegtuigklasse goten gelegd.” In nauwe 

samenwerking met de installateurs is verder 3 

kilometer aan graafwerk verricht voor de inpandige 

kabels en leidingen. De cijfers zijn daarmee 

indrukwekkend.

Groot en veel
“Distributiecentra met deze grote aantallen voor 

specifieke elementen kom je minder vaak tegen. 

Doordat er zo veel disciplines bij betrokken zijn, is 

het ook planning technisch uitdagend. Er is 

dagelijks van ons een team van 20 tot 25 man 

keihard aan het werk om de werkzaamheden tijdig, 

naar verwachting eind 2021, af te ronden.”

Industriebouw • december 2021 • 10
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Tel: 0345 849 892 - www.twintec.nl - info@twintec.nl

Twintec Nederland
De staalvezelspecialist in industrievloeren 

‘Standaard of niet, 
het moet gewoon goed 

zijn’ 
De Twintec Group had al ervaring met het storten 

van vloeren voor distributiecentra van Lidl in o.a. 

Duitsland en Engeland. In Almere mocht Twintec 

Nederland voor de eerste keer in eigen land aan 

de slag voor de supermarktketen. “In totaal hebben 

we circa 98.000 m² aan binnen- én buitenvloeren 

geproduceerd, een immense klus”, aldus 

productiemanager Marieke Pitlo.

“Naast eigen mensen en materieel hebben we een 

eigen engineering afdeling die zorg kan dragen 

voor een maatwerkontwerp, maar hier lag al een 

kant-en-klaar ontwerp van Lidl. Het was dus vooral 

een kwestie van storten.”

Twintec, eigenlijk specialist in 

staalvezelbetonvloeren, heeft bij het project DC Lidl 

traditionele betonvloeren gestort. “Dit project had 

een grote verscheidenheid aan vloeren en ruimtes, 

een complex vloerenplan met een grote diversiteit 

aan oppervlaktes, diktes en wapening. De 

uitdaging zat dan ook met name in de planning 

van het project. Alle onderdelen moeten naadloos 

op elkaar aansluiten, van grondwerk, isolatie en 

vloerverwarming tot natuurlijk ook het storten. 

Samen met Bouwbedrijf Vrolijk is dit goed tot stand 

gekomen.”

Almere • DC Lidl
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Het distributiecentrum maakt gebruik van 100 % groene stroom.
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PUIN HOUT ISOLATIE METAAL KUNSTSTOF PAPIER/KARTON GLAS GIPS

Project: DC Lidl
Plaats:  Almere

Gezien de ambitieuze BREEAM-NL Outstanding ambitie was 
de opdracht van Renewi Nederland gedurende de bouw van 
het nieuwe distributiecentrum van Lidl duidelijk: zorgen dat 
zo veel  mogelijk afval wordt gerecycled. Het toonaangevende 
waste-to-productbedrijf zoekt (en vindt) dan ook innovatieve 
manieren om waarde te creëren uit het (bouw)afval.

“Ik ben er trots op dat we in staat zijn recyclebare 
oplossingen te bieden voor gecontamineerd 
staal (PMC), steenwol (Rockcycle) en spaanplaat 
(Unilin)”, vertelt Linda Gelton, accountmanager 
Renewi Nederland. “Uiteindelijk gaat het er 
echter vooral om te scheiden bij de bron en dat 
hebben we specifiek bij dit project ook gedaan. 
Om aan de BREEAM eisen te voldoen, moet 
er sprake zijn van zes of meer afvalstromen en 
moet 80% of meer van al het bouwafval worden 
hergebruikt. Om dat te realiseren, hebben we vier afvalpleinen met 
containers ingericht op de bouwplaats.”

Vinger aan de pols
“We zetten bij alle afvalstromen in op het maximaal haalbare”, vervolgt 
Linda. Middels een tweewekelijkse rapportage wordt bijgehouden of 
men nog op de goede weg zit. “Daarnaast hebben de uitvoerders via 
de MyRenewi app en portal toegang tot de gegevens en ga ik iedere 
vier weken langs op de bouwplaats. Uiteindelijk moeten de mensen 
die aan het werk zijn het immers echt doen. Op dit moment zitten we 
op 96% hergebruik dus de BREEAM-doelstelling met betrekking tot 
afval moeten we als het goed is kunnen halen.”

Afvalrecycling tot in de puntjes

Renewi gee�  meer dan 80% van het 
bouwafval een tweede leven!

...van oud metaal (via purified metal blocks)
naar nieuw metaal

...van oude naar nieuwe spaanplaat

...van oude naar nieuwe steenwol

Renewi Nederland  |  Flight Forum 240  |  Eindhoven. 
Linda Gelton  |   � linda.gelton@renewi.com  |  www.renewi.com

Renewi A4 adv vakblad industrie.indd   1Renewi A4 adv vakblad industrie.indd   1 03-12-2021   12:0903-12-2021   12:09
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Nijverheidsweg 19 | 5061 KK Oisterwijk | 013-5030325

Tegel levering en plaatsing voor Winkels & Bedrijven
Wij zijn de “Grondleggers van sfeer” sinds 1959. Al meer dan 50 jaar voeren wij projecten uit en hebben 

alles in 1 hand. Van sloop, ondervloer, tegels & arbeid tot zelfs de schoonmaak. Met ons 24 uurs concept 
kunt u snel weer verder en verliest u geen tijd! Zeg het maar; 800m2 per dag? Wij flikken ‘t! Het enige wat 

u nog hoeft te doen, is uw wensen doorgeven.

Duurzame keramische 
tegels 

Tegels.com Projects - een familiebedrijf dat in 1959 

is opgericht, met inmiddels de tweede generatie 

aan het roer - levert en plaatst keramische tegels en 

natuursteen in Nederland en België. “De uitdaging 

ligt in de enorme diversiteit aan projecten”, aldus 

Marco Smits. “Dat kan het station in Leiden zijn 

maar in dit geval bijvoorbeeld ook een 

distributiecentrum van Lidl.”

Voor het nieuwe distributiecentrum van Lidl levert 

en legt Tegels.com Projects circa 4.000 m² aan 

antraciet vloertegels en grijze wandtegels voor o.a. 

de sanitaire ruimtes en de bedrijfs- en chauffeurs-

kantine. Tien tegelzetters en een projectleider zijn 

zes weken bezig geweest met het werk.

“Het gaat hier om duurzame, Cradle to 

Cradle-gecertificeerde keramische tegels van 

Koninklijke Mosa. Die zijn vervaardigd van zuivere 

grondstoffen en bestaan gedeeltelijk uit gerecycled 

materiaal, wat ze zeer geschikt maakt voor 

hergebruik.”

Eind 2021 gaat het bedrijf de trap in het 

trappenhuis nog voorzien van traptreden met 

antislipregels. “Het gaat bij dit project om een 

eindgebruiker en een opdrachtgever, Bouwbedrijf 

Vrolijk, met een bepaalde status. Dat maakt dat we 

trots zijn dat we deze klus mogen klaren.”

Industriebouw • december 2021 • 15
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Kornedijk 7a, BUREN, Telefoon: (0)344-578 505
E-mail: info@vanstraten-geleiderail.nl

Internet: www.vanstraten-geleiderail.nl 

Robuuste superplint 
vangrail voor extra 

veiligheid 

Bij het nieuwe distributiecentrum van Lidl 

zullen veel verkeersbewegingen plaatsvinden, 

zowel buiten als binnen. Van Straten Geleiderail BV 

zorgt ervoor dat het veilig blijft door in totaal circa 

3,50 kilometer aanrijdbeveiliging aan te brengen in 

de hal.

“Het gaat om superplint, de meest robuuste variant 

van vangrail”, vertelt projectleider Remko Jansen. 

“Deze lage vangrail rust op de vloer en wordt 

volgestort met beton. Die kan dus wel tegen een 

stootje.” Daarnaast installeert Van Straten een 

acculaadstation en trapeilanden, evenals 

wieldwingers aan de buitenkant van de docks.

Bij distributiecentra moet de aanrijdbeveiliging 

gewoon goed zijn. En dat geldt zeker voor het 

nieuwe distributiecentrum van Lidl, die de lat hoog 

legt als het gaat om kwaliteit. 

“Lidl heeft een beproefd concept dat ze uitrollen 

in al hun distributiecentra. Het is erg plezierig om 

hier met partijen te werken die precies weten wat 

ze willen.”

Van Straten Geleiderail BV is al sinds 2005 actief op 

het gebied van voertuigkeringen, aanrijdbeveiliging 

(gebouwbescherming) en straatmeubilair. De 

onderneming houdt zich bezig met een diversiteit 

aan projecten: van grootschalige integrale 

onderhoudscontracten & DC(BFM)-contracten tot 

kleinschalige particuliere projecten.

Minervum 7005 

JACOBSELEKTRO.NL

4817 ZL Breda 
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Almere • DC Lidl

Vijf essentiële vragen
voor de inrichting en
beveiliging van ieder
logistiek terrein

Weten wat Heras, de expert in transport & 
logistiek, voor u kan betekenen? Ga naar 
heras.nl/sectoren/transport-logistiek en vraag 
een gratis adviesgesprek aan.

5. Met welke wet- en regelgeving 
heb ik te maken?

3. Met welke verkeersstromen 
heb ik te maken?2. Ben ik 24/7 open of sluit mijn 

bedrijf ’s avonds?

1. Ligt mijn waarde binnen of buiten?

4. Hoeveel logistieke bewegingen 
vinden er plaats op mijn terrein?

‘Bij Lidl staat 
kwaliteit voorop’ 

Heras staat bij veel mensen bekend om hekwerken 

maar de onderneming, die actief is in heel Europa, 

doet feitelijk alles op het gebied van 

buitenbeveiliging. Voor het nieuwe 

distributiecentrum van Lidl in Almere produceren, 

leveren en installeren zij een totaaloplossing van 

diverse schuif- en (elektrische) draaipoorten, 

slagbomen, tourniquets en maar liefst twee 

kilometer aan hekwerken.

Heras beveiligt en onderhoudt de 

buitenbeveiliging voor meerdere distributiecentra 

van Lidl in Nederland. “Lidl vindt een hoge kwaliteit 

belangrijk”, vertelt accountmanager Pim van 

Oosterhout. “In Almere leveren we dan ook 

topproducten die allemaal een CE-markering 

hebben en daarmee voldoen aan de Europese 

veiligheidseisen, evenals overigens aan de Duitse 

standaarden.”

Het terrein is optimaal ingericht voor de snelle 

doorstroom van vrachtverkeer, met een aparte 

parkeerplaats voor vrachtwagens om opstoppingen 

te voorkomen. Met ruim twee kilometer hekwerk 

sluit Heras het gehele terrein af. Daarnaast 

realiseerde de onderneming verschillende 

toegangspunten in de perimeter. Vrachtverkeer 

komt het terrein op door een schuifpoort en rijdt 

vervolgens via een sluis met draaipoorten en 

slagbomen naar de laad- en losstations. De aparte 

parkeerplaats voor vrachtwagens heeft een 

toegankelijke uitstraling door het lagere hekwerk.

Om de continuïteit te waarborgen, wil Heras ook 

hier nauw betrokken blijven om het terrein te 

onderhouden. Zo zorgen zij er mede voor dat het 

distributiecentrum snel en efficiënt opereert. 
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Stellages mogen uiteraard niet ontbreken in het distributiecentrum.

Industriebouw • december 2021 • 18



Almere • DC Lidl

De Witbogt 15 • 5652 AG Eindhoven
Tel: +31 40 2925 995 • info@mullerafbouwgroep.nl 

www.mullerafbouwgroep.nl

Uw complete afbouwpartner 
voor utiliteitsbouw en 

grootschalige woningbouw.

Met meer dan 20 jaar ervaring 
in de afbouwwereld.

Complete afbouw in 
één hand 

Muller Afbouwgroep en Bouwbedrijf Vrolijk 

werkten al eerder naar beider tevredenheid 

samen aan andere projecten. Vandaar dat ze elkaar 

ook wisten te vinden voor het nieuwe 

distributiecentrum van Lidl in Almere. Het is bij 

uitstek een project waarbij de afbouwspecialist kan 

laten zien wat ze allemaal kunnen.

“We doen altijd ons best om al in het voortraject 

onze adviesrol te pakken”, aldus projectleider Rik 

Hoeben. “Alles om te komen tot de best passende 

oplossingen die voldoen aan de gestelde eisen op 

het gebied van o.a. brandwerendheid, geluid en 

veiligheid, én die passen binnen het beschikbare 

budget. Vanwege de BREEAM ambitie liggen die 

eisen bij dit distributiecentrum allemaal net iets 

hoger dan voorgeschreven vanuit het Bouwbesluit.”

Het afval moet in het kader van BREEAM ook zo 

veel mogelijk worden gescheiden en er wordt een 

hele administratie bijgehouden, waaronder de 

rittenregistratie van de transporteurs. “Gelukkig 

hebben we vaker BREEAM projecten gedaan dus we 

weten precies wat we moeten doen.”

Muller Afbouwgroep zou sowieso de 

metalstudwanden en (systeem)plafonds van het 

kantoor in het distributiecentrum leveren en 

monteren, maar gaandeweg zijn daar steeds meer 

werkzaamheden bijgekomen. “Denk aan behang- en 

sauswerk, schilderwerk en diverse 

aftimmerwerkzaamheden. Het is voor ons de kans 

om zichtbaar te maken dat we samen met onze 

vaste onderaannemers de totale afbouw voor onze 

rekening kunnen nemen. Al met al een prachtig 

project, geweldig om er onze bijdrage aan te mogen 

leveren.”
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Het pand beschikt tevens over de nodige laaddocks.
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Almere • DC Lidl

Opdrachtgever
Lidl Nederland GmbH, Huizen

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Vrolijk, Breda

Architect
FKG architecten, Koog aan de Zaan

Constructeur
Vander Weide Van Bragt BV, Eindhoven

Koeltechniek
Voets & Donkers Koeltechniek BV, Schijndel

W-installateur
Barth Installatietechniek, ‘s-Gravedeel

E- Installaties
Jacobs Elektro Groep, Breda

Prefab beton
Preco BV, Apeldoorn

Dak- en gevelbekleding
Cladding Partners, Oosterhout

Funderingen
Voorbij Funderingstechniek, Amsterdam

Betonvloeren
Twintec Nederland BV, Culemborg

Grondwerken
Breure Grondwerken, Roosendaal

Afvalrecycling
Renewi Nederland

Tegelwerken
Tegels.com, Oisterwijk

Afbouw 
Mullerafbouwgroep, Eindhoven

Terreinbeveiliging
Heras, Oirschot

Bouwprogramma
Bouwen DC Lidl

Bouwperiode
Augustus 2020 – december 2021

Bruto vloeroppervlakte
54.000 m2
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WDP • Veghel

Van pallet tot patiënt 
Ultramodern distributiecentrum Alliance Healthcare in Veghel
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Tekst: Alet Roesink 
Foto’s: Work4MediaIB

Architect DENC ontwierp 
het enorme pand met 
kleurschakeringen in 
horizontale gevelbekleding.
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Zo’n vijf miljoen Nederlanders worden straks op farmaceutisch gebied 
bediend vanuit het nieuwe logistieke hart van Alloga Nederland BV, 
onderdeel van Alliance Healthcare. Met een vloeroppervlakte van ruim 
62.000 m2 gaat dit ultramoderne DC ruimte maken voor 100.000 
palletplaatsen en een fijne en veilige werkomgeving bieden aan de 400 
medewerkers die in shifts ervoor zorgen dat de medicijnen de klant 
bereiken.

Geert van Veluwen van Alliance Healthcare: 
“Vanuit ruim 300 distributielocaties in elf 

De nieuwbouw is geheel afgestemd op het logistieke proces van Alliance Healthcare.

WDP • Veghel

Europese landen leveren wij jaarlijks aan 
meer dan 115.000 apotheken, doktoren, 

gezondheidscentra en ziekenhuizen. 
Daarmee zijn wij één van de grootste 
spelers in de farmaceutische logistiek in 
Europa. In Nederland hadden we al 
warehouses in Veghel, Wijchen, Tiel en 
Oosterhout, maar hadden behoefte aan 
één groot DC met hoofdkantoor. Die wordt 
nu door VDR Bouwgroep BV gebouwd en 
brengt ons ruim 62.000m2 opslagruimte, 
verdeeld over vier logistieke hallen op een 
terrein van 130.000m2, en 3.000 m2 aan 
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Veghel • WDP

kantoorfaciliteiten. Projectleider Roy 
Achterhoek vertelt dat VDR Bouwgroep 
veel bouwt in opdracht van WDP. Het 
nieuwe distributiecentrum in Veghel 
wordt universeel en geheel klantspecifiek 
gebouwd voor Alliance Healthcare. 

Customizen
De gewenste aanpassingen komen voort 
uit het logistieke proces van Alliance 
Healthcare. Uitgangspunt is de gekoelde 

keten, waarbij temperatuurcontrole in het 
gebouw aandacht vraagt. Vanaf het 
moment dat de vrachtwagen in de 
uitpandige dockstraat zijn lading lost tot in 
de opslag in het ‘ambient warehouse’, 
danwel in de  7.000 m2 grote koelcel, blijft 
de temperatuur constant. Ook qua 
beveiliging gelden strengere eisen. Naast 
beveiliging van de buitenschil wordt ook 
binnenin extra beveiligd. Transport, 
logisitiek en opslag van medicijnen kennen 

stringente regelgeving zoals GDP. Een deel 
valt onder de Opiumwet en maakt een 
opiatenkluis van 3.000 m2 noodzakelijk. De 
hoge eisen rondom beveiliging van 
goederen binnen de supplychain leveren 
een TAPA-A certificering op. De 
geneesmiddelen worden volgens de 
geldende voorschriften opgeslagen en ook 
de GDP richtlijnen inzake distributie 
worden in acht genomen.
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WDP • Veghel

110.000 M2 VOL MET 
CIVIELTECHNISCHE 
UITDAGINGEN

Door het toepassen van een cement gebonden fundering is het mogelijk om 
het aantal heipalen te minimaliseren onder het distributiecentrum van 60.000m2

De geneesmiddelen worden volgens de geldende voorschriften opgeslagen.
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Veghel • WDP

Kostenbesparend en bouwtijdversnellend 
engineeren

Aan het woord is hoofd Projecten Rutger Roseboom van RVB Infra Harderwijk B.V.: “Wij hebben een sterke 

focus op innovatie en zoeken altijd optimalisaties in een project. Zo ook in dit project, waar wij de 

civieltechnische werkzaamheden verzorgen. Door onze eigen geotechnisch adviseurs is een hybride 

funderingsvariant uitgewerkt. Dit betekent dat er onder de vloer geen heipalen aangebracht worden. Dit is 

mogelijk geworden door het toepassen van ons alternatieve funderingsmateriaal. Naast een forse 

kostenbesparing geeft deze werkwijze ook voordelen tijdens de uitvoering van het project en levert het een 

besparing in de bouwtijd op.

Slimme volgorde
Naast de inzet van innovatieve technieken, hanteren we ook een slimme volgorde. Door de ondergrondse 

infra waaronder riolering, zowel hemelwater als vuilwater, de ITC-leidingen, mantelbuizen en infra-

aansluitingen direct bij aanvang te engineeren en bij start direct aan te brengen, wordt de fundering met 

asfalt naar voren gehaald. Zo kan er in het proces schoon gebouwd worden en is het hele pand rondom 

goed bereikbaar. Ook de 1,20 meter diep gelegen docks zijn meteen bij aanvang van de bouw aangelegd. 

De funderingen hiervoor zijn afgelopen zomer al gestort. De docks zijn op het OBAS-systeem aangesloten, 

waardoor water schoon geloosd kan worden. Vlak voor oplevering volgen dan alleen nog het plaatsen van 

de banden, het asfalteren van de toplaag en de tuinaanleg. 

Onze projectbegeleider Henk Evers zorgt ervoor dat alles op de bouw in goede banen geleid wordt. Het is 

plezierig werken met VDR Bouwgroep. Hun en onze uitvoerders spreken dezelfde taal: out-of-the-box, 

praktisch en oplossingsgericht.”
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Optimalisatie, ontwerp, engineering, productie en montage 
van staalconstructies

IQstaal B.V.
Dortmundstraat 30
7418 BH Deventer
085 130 6356
www.iqstaal.nl

De olie tussen 
aannemer en bouw 
In slechts veertien weken tijd zet IQ Staal uit 

Deventer, specialist in staalconstructies, het staal 

neer voor Alliance Healthcare’s nieuwe 

distributiecentrum.

Projectcoördinator Bart Snoek: “Onze scope loopt 

van modelleren tot aan productie en montage. Wij 

maken de hoofdberekeningen en de 

detailengineering van het staal, leggen de 

vloeren en plaatsen de betonwanden buitenom. Het 

gebouw bevat een hal die bestaat uit vier delen en 

een kantorengedeelte. De hal wordt in

 verschillende fasen opgetrokken. Wij monteren met 

drie ploegen simultaan de losse staalconstructies 

van drie hallen. 

Wij zijn gespecialiseerd in het engineeren van 

staalconstructies voor bedrijfshuisvesting, 

voornamelijk voor distributiecentra, en zijn als het 

ware de olie tussen de aannemer en de 

staalproducenten. Wij denken al vroegtijdig met de 

aannemer mee in de planning en organisatie op de 

bouwplaats, werken met een vast team van 

montagespecialisten en leveranciers en staan in 

voor de kwaliteit van onze staalconstructie.”

WDP • Veghel
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Uitgangspunt is de 
gekoelde keten, 

waarbij 
temperatuur-

mapping in het 
gebouw aandacht 

vraagt 

Veghel • WDP

Veilige en fijne werkplek
Architect DENC ontwierp het enorme pand 
met kleurschakeringen in horizontale 
gevelbekleding en een sedumdak boven 
het hoofdkantoor, zodat het één wordt 
met de omgeving. Vanuit de ontwikkeling 
is ook steeds aandacht geweest voor de 
medewerkers. Uit veiligheidsoverwegingen 
zijn twee grote loopbruggen voorzien, één 
naar het kantorengedeelte en één naar de 
hal. Rondom komt een mooie tuin, 
inclusief waterpartij en kruidentuin. Op 
het dak komen zonnecollectoren. Er wordt 
zo energieneutraal mogelijk en gasloos 
gebouwd. 

Een rijke historie
VDR Bouwgroep bestaat al 119 jaar, heeft 
65 medewerkers en is gespecialiseerd in 
het realiseren van distributiecentra en het 
revitaliseren van bestaande 
bedrijfspanden. In 1984 heeft de 
toenmalige eigenaar het bedrijf als 
stichting geschonken aan de werknemers. 
Het bedrijf is daardoor kapitaalkrachtig en 
de betrokkenheid van medewerkers en 
onderaannemers is bijzonder hoog. 
Alliance Healthcare is in Nederland 
marktleider met een aandeel van 55% in 
de distributie van medicijnen en medische 
producten voor ziekenhuizen. Zij staat 
bekend om haar gespecialiseerde kennis in 
de farmaceutische logistiek via haar 
gespecialiseerde bedrijven in de 3-PL 
logistiek (Alloga), groothandel (Alliance 
Healthcare), op maat medicatie middels 
Baxtering (Spits) en het verlenen van 
aanvullende diensten voor en met 
farmaceutische fabrikanten.

In totaal komen er vier logistieke hallen.
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WDP • Veghel

Met een vloeroppervlakte van ruim 62.000 m² gaat het distributiecentrum 
ruimte maken voor 100.000 palletplaatsen.

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

VARIOGATE®
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Veghel • WDP

Industriezone II
Hasseltkouter 53
B-9500 Ophasselt
T +32 (0)54 50 06 07
F +32 (0)54 50 33 49
info@altebra.be
www.altebra.be 

RPR Oudenaarde
Reg. nr. 062712
Bosec nr. TCC7-001
BTW BE 0440 797 494
Fortis 293-0360425-28, IBAN BE37 2930 3604 2528, BIC CODE GEBABEBB
I N G    393-0301754-76, IBAN BE91 3930 3017 5476, BIC CODE BBRUBEBB
J. Van Breda & C° 645-1975794-36, IBAN BE46 6451 9757 9436, BIC CODE JVBABE22

Industriezone II Hasseltkouter 53, B-9500 Ophasselt
T +32 (0)54 50 06 07  |  info@altebra.be  |  www.altebra.be

Opdrachtgever
WDP Nederland, Breda

Architect
DENC, Bussum

Constructeur
Qbuz Adviesbureau bouwconstructies, 
Barchem

Hoofdaannemer
VDR Bouwgroep, Deventer

Staalconstructie
IQstaal B.V., Deventer

Grondwerk
RvB Infra Harderwijk BV, Harderwijk

Brandbeveiliging
Altebra NV, Ophasselt (B)

Bouwprogramma
Bouw ultramoderne distributiecentrum voor 
Alliance Healthcare

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

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

VARIOGATE®
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Edelbox • Deventer

De zwarte gevelafwerking 
zorgt voor een stijlvolle 
uitstraling.

Industriebouw • december 2021 • 32



Tekst: Bert Vooijs 
Foto’s: Systabo B.V.IB

De nieuwe standaard 

Werk- en opslagruimte in beveiligde omgeving

van Edelbox 
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Bij de bouw van een nieuwe 
vestiging, een bedrijfs- en 
opslaggebouw in Deventer, koos 
opdrachtgever Edelbox BV voor een 
vertrouwde partij: Systabo BV uit 
Enschede. Systabo bouwde eerder 
een vestiging voor Edelbox in 
Groningen.

“Dat was eigenlijk hetzelfde concept”, 
aldus projectleider Paul Scholten van 
Systabo BV. “Het pand in Deventer is 
ongeveer een derde groter. In het nieuwe 
gebouw verhuurt Edelbox straks een 
zestigtal luxe boxen van 16 tot 43 m² en 
beveiligde selfstorage-boxen van 1 tot 10 
m², beiden aan zowel ondernemers als 
particulieren.”

Cameratoezicht en toegangscontrole 
Het T-vormige pand verrijst op de hoek 
van de Hannoverstraat en de Essenstraat. 
Het gebouw bestaat uit twee bouwlagen 
van ieder 2.060 m². ”De luxe boxen op 
de begane grond hebben elk een eigen 
overheaddeur voorzien van huisnummer, 

Het gebouw bestaat uit twee bouwlagen van ieder 2.060 m².

Edelbox • Deventer

verwarming, elektra en voorbereiding voor 
water en riolering. De selfstorage-boxen 
krijgen extra toegangscontrole. Die boxen 
komen grotendeels geprefabriceerd aan op 
de bouwplaats.” Het gebouw en het 
omliggende terrein zijn straks 24 uur per 
dag beveiligd met camera´s en 
toegangscontrole. “Die controle wordt 
uitgevoerd door een derde partij, waarmee 
we intensief contact onderhouden.” 

Relatief exclusieve uitstraling 
Na de bouwvak, afgelopen augustus, 
startte de uitvoering. “We verwachten eind 
februari, begin maart 2022 de oplevering 
te kunnen doen. Wij coördineren het hele 
project voor Edelbox. Niet alleen de bouw 
maar ook het grondwerk en installatiewerk 
en de terreininrichting inclusief hekwerk en 
poort.” Gedurende zowel de voorbereiding 
als de uitvoering vindt regelmatig overleg 
plaats met de opdrachtgever. “Dat kan over 
van alles gaan. Zo hebben we veel gepraat 
over de uitstraling van het gebouw, met als 
resultaat dat die uitstraling wat exclusiever 
is dan gebruikelijk bij dergelijke panden. 
Het nieuwe pand is gasloos, goed 
geïsoleerd en op eigen terrein wordt 
schoon regenwater gefiltreerd.”

Innovatieve totaalbouwer
Systabo verzorgde ook het ontwerp- en 
vergunningentraject voor Edelbox. Dat 
tekent waar Systabo BV voor staat: 
innovatieve totaaloplossingen. “Wij willen 
de klant graag ontzorgen en denken ook 
mee over energiegebruik, duurzaamheid 
en toekomstige herbestemming. Met ons 
modulaire bouwconcept leveren we 
bovendien net dat beetje extra in 
bedrijfshuisvesting.”

Bij totaalbouwer en logistiek specialist 
Systabo werken ongeveer 40 mensen. 
Scholten: “Wij bouwen vooral 
logistiekpanden maar ook retail, sport & 
leisure, met een vloeroppervlak variërend 
van 1.000 m2 tot bijvoorbeeld 90.000 m2. 
We werken zowel in bouwteam als op 
aanbesteding en in turnkey-
overeenkomsten. Veel van ons werk komt 
van zusterbedrijf VolkerWessels Logistics 
Development BV.“ Systabo maakt 
desgevraagd ook ontwerpen op maat, 
waarbij de klantwens uiteraard centraal 
staat. “De panden van Edelbox in 
Groningen en Deventer zijn daar 
uitstekende voorbeelden van.”
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Deventer • Edelbox

BEZOEKADRES
  MATJESKOLK 16  
7037 DZ   BEEK 
(GEM. MONTFERLAND)

TELEFOON
  (0316) 532320

E-MAIL
  INFO@GDB-BV.NL 

INTERNET
  WWW.GEVEL-DESIGN-BEEK.NL

          KOZIJNEN      RAMEN      DEUREN  
                VLIESGEVELS     SERRES

GDB herhaalt 
samenwerking met 

Systabo voor Edelbox 
Gevel Design Beek werd midden jaren ‘80 

opgericht door Ronald Wijkamp en Ton ten Brincke. Ze 

adviseren hun opdrachtgevers in de 

voorbereiding en ontwerpen, produceren en 

monteren vervolgens metalen gevels en elementen op 

maat. 

“Ieder project is anders als het gaat om vorm, 

constructie en materialen”, zegt Ton ten Brincke. 

“Dat hangt af van de wensen van de opdrachtgever, 

veiligheids- en duurzaamheidsnormen en specifieke 

technische eisen die de locatie stelt.”

Op die regel vormt Edelbox Deventer meteen de 

uitzondering: “Samen met Systabo BV werkten we ook 

aan de Edelboxlocatie in Groningen. Het 

Programma van Eisen voor Deventer is vrijwel 

identiek aan dat voor Groningen qua deuren, 

kozijnen, vliesgevels, beglazing en dergelijke. 

Bijzonder aan het project in Deventer is de 

kleurzetting. Waar mogelijk moet alles zwart - RAL 

9005 - worden afgewerkt, tot het hang- en sluitwerk 

en zelfs de normaal signaalrode paddenstoeldrukkers 

toe!”

In opdracht van Systabo B.V.
hebben wij voor eindgebruiker
Edelbox ca. 3.160 m2 dak- en gevel-
beplating geleverd en gemonteerd. 
De ca. 100 m2 zetwerk kokers,
gespoten in Ral 8000 geven het 
pand een chique afwerking!

Deventer

Edelbox

3.160 m2

UTILITEITSBOUW | AGRIBOUW | RENOVATIE

IF Lage veldweg 10 | 6741 JL Lunteren
0318 461551
info@hardeman-vanharten.nl

Gegarandeerd goed

Opdrachtgever
Edelbox Deventer B.V., Deventer

Architect
Ontwerpafdeling Systabo BV, Enschede

Constructeur
Aveco de Bondt, Eindhoven

Hoofdaannemer
Systabo BV, Enschede

Dak-en wandbeplating
Hardeman van Harten, Lunteren

Aluminium puien
Gevel Design Beek BV, Beek

Bouwinformatie
Bouwen Edelbox te Deventer

Bouwperiode
Augustus 2021 - april 2022

Bruto vloeroppervlakte
Begane grond 2.060 m2

Verdieping 2.060 m2
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Innovatiecentrum Triade • Groningen

Het ontwerp van CODEX 
Architectuurstudio mag er zijn.
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Tekst: Daphne Doemges/Margot Visser 
Foto’s: Bouwgroep Dijkstra DraismaIB

Nieuwbouw van hotspot Triade 
Kennisdeling als startpunt voor innovatie
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De nieuwbouw van het hoogwaardig innovatiecentrum Triade in Groningen 
vormt een mooie klus voor (onder andere) Bouwgroep Dijkstra Draisma en 
ITBB installatietechniek.

‘Het project sluit naadloos aan bij onze 

groeiambities op de campus en in de regio’

Deze twee partijen kregen opdracht om 
het ontwerp van architect Janpiet Nicolai 
van CODEX Architectuurstudio verder uit 
te werken en te realiseren. Het ambitieuze 
project wordt in een bouwteam 
gerealiseerd. De bouw ging in oktober 
2020 van start, met een geplande 
oplevering voor eind 2021. Het 
innovatiecentrum is gasloos en kent een 
duurzame opzet, bijvoorbeeld door het 
gebruik van luchtwarmtepompen, PV 
panelen en een hoogwaardige klimaatschil.

Eigen lab en onderzoekscentrum
Het nieuwe Innovatiecentrum is het eerste 
project dat mede tot stand komt 
dankzij het Campus Community Fund. 
Triade vormt een nieuwe hotspot voor 
innovatieve en onderzoeksgerichte 
bedrijven op Campus Groningen, locatie 
Zernike Campus. Vijf onderzoeksbedrijven 

Innovatiecentrum Triade • Groningen

mogen Triade hun nieuwe thuisbasis 
noemen: SynCon, Cliq Swiss, Innolab 
Chemie Groningen, Demcon en Ducon. 
Deze bedrijven doen onderzoek in de 
chemische- en farmaceutische industrie en 
in de biowetenschappen. In het innovatie-
centrum, dat een bruto vloeroppervlak van 
circa 5.000 m2 kent, is er voor elk bedrijf 
ruimte voor een eigen laboratorium en 
onderzoekscentrum. 

Ontmoeting en interactie
Annet de Vree, ontwikkelmanager 
Vastgoed bij Triade, zegt in een 
nieuwsbericht op www.triadegroep.nl (9 
september 2020) over het project: “We 
faciliteren met dit pand heel concreet de 
doorgroei van deze innovatieve bedrijven. 
Dat ze van waarde zijn voor het 
ecosysteem hebben ze reeds bewezen. Dat 
dit effect nog groter gaat worden, helemaal 

in combinatie met open innovatielabs in 
het pand, daar zijn we zeker van.“ Lisanne 
Brakenhoff, manager Campus Groningen, 
vult aan: “Met dit pand is de campus weer 
twee open innovatielabs rijker, we heb-
ben reeds gemerkt van hoeveel waarde 
dat is om de ontmoeting en interactie op 
de campus te stimuleren. Ontmoeting 
leidt tot kennisdeling, die kennisdeling is 
het startpunt voor innovatie.” Het project 
is ook van belang voor de regio, aldus Jan 
Martin Timmer, fondsmanager 
Investeringsfonds Groningen, in hetzelfde 
nieuwsbericht: “Het project sluit naadloos 
aan bij onze groeiambities op de campus 
en in de regio,” vult Jan Martin Timmer 
fondsmanager Investeringsfonds 
Groningen, aan. “Het vertrouwen in de 
nieuwe bewoners en in elkaar is bovendien 
groot… Het project faciliteert de 
doorontwikkeling van bedrijven die 
momenteel op de campus uit hun huidige 
jasje groeien, én het biedt ruimte voor het 
aantrekken van nieuwe bedrijvigheid.”
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Groningen • Innovatiecentrum Triade

         Industrieel            Antislip                        Vloeistofdicht 

   Decoratief            Emissievrij                Antistatisch 

J.A. Koningstraat 21  9672 AC Winschoten  

Tel: (0597) 42 28 00  | www.verbionvloeren.nl   

DDee  bbooddeemm  ttoott  ssuucccceess......    

Wij maken uw vloer met veel plezier 

Voor elk project een 
geschikte vloer

Het aanbrengen van de vloeren in de labruimtes van 

het nieuwe Innovatiecentrum Chemie en 

Engineering was in goede handen bij Verbion 

Vloeren. Het in 1948 opgerichte 

vloerenapplicatiebedrijf uit Winschoten is 

gespecialiseerd in slijtvaste, vloeistofdichte, 

chemisch bestendige en decoratieve 

vloerafwerkingen op basis van 2-componenten 

materialen, op nieuwe en bestaande ondergronden.

“We maken regelmatig dit soort vloeren voor 

labruimtes”, vertelt directeur Egbert Kruize. “Hier ging 

het om in totaal 1.238 m². We hebben de bestaande 

vloeren geschuurd en hierover een epoxy 

schraaplaag aangebracht. Daarna hebben we de 

vloer voorzien van een gietvloer met een 2-

componenten PU-toplaag, waardoor hij bestand is 

tegen chemicaliën.”

Divers werkgebied
Van een gietvloer voor een particulier tot een op 

locatie aangebrachte vloer voor een vrachtschip, 

het werkgebied van Verbion Vloeren is zeer divers. 

Centraal in hun werkwijze staat het nakomen van af-

spraken. “We willen onze opdrachtgevers goed voor-

lichten en het werk altijd zo goed mogelijk uitvoeren. 

Gaat er onverhoopt toch iets mis, dan communiceren 

we dat en lossen we het op”, zegt Kruize. 

Goed overleg 
Over het verloop van het werk voor het 

Innovatiecentrum is hij zeer tevreden. “Het is volgens 

planning in goed overleg met de uitvoerder 

verlopen.”
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Hotfloor UMCG • Groningen

De dertig jaar oude Hotfloor, 
het centrum van de acute 
zorg, wordt in verschillende 
fasen vernieuwd.
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Tekst: Alet Roesink 
Foto’s: EGM architectenIB

Hypermoderne Hotfloor UMCG  
Realisatie eerste fase in handen van bouwcombinatie BTE 
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Hotfloor UMCG • Groningen

Terwijl het ziekenhuis op volle toeren in bedrijf blijft, wordt een gloednieuwe Hotfloor gerealiseerd. 
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) krijgt fasegewijs een nieuw Centrum Acute Zorg 
(CAZ), waaronder traumakamers, Critical Decision Unit (CDU) en een nieuwe afdeling Neonatologie. 
De bouwcombinatie BTE (BAM Bouw en Techniek, Trebbe Bouw en ENGIE) realiseert de eerste fase.

Met de vernieuwbouwslag wordt het centrum 
overzichtelijker, moderner en ruimtelijker ingericht.
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Het zorgconcept blijft aan verandering 
onderhevig, de medische technologie 
vernieuwt continu en ook de zorgvraag zelf 
verandert. Voor UMCG was dit 
aanleiding om de dertig jaar oude Hotfloor, 
het centrum van de acute zorg, te 
vernieuwen. Met de vernieuwbouwslag 
wordt deze overzichtelijker, moderner 
en ruimtelijker ingericht. Door de kortere 
lijnen en afstanden wordt deze efficiënter, 
veiliger en qua logistiek beter opgebouwd.

Gefaseerde oplevering
Johan Wegman van BAM: “De eerste fase 
bestaat uit vier deelopleveringen. Er komt 
een nieuwe traumakamer met 
voorzieningen in de kelder, in directe 
verbinding met de ambulancehal. Deze 
wordt op  17 december 2021 opgeleverd. 
Daarna volgt de CAZ, welke in maart 2022 
opgeleverd wordt. Vervolgens kan de oude 
spoedeisende hulp verhuizen. Op de 
vrijgekomen locatie komt de Critical 
Decision Unit (CDU) en tot slot volgt de 
afdeling Neonatologie. Deze zullen 
respectievelijk in maart/april en in april 
2023 opgeleverd kunnen worden.”

Specifieke eisen
“De inpandige renovatie begon met de 
kaalslag van de ruimten. De cement 
dekvloeren werden beoordeeld en waar 
nodig aangepast, wanden geplaatst en 
luchtkanalen en kabels gelegd. 
Momenteel worden nog de wanden 

Groningen • Hotfloor UMCG

afgewerkt, vloerbedekking gelegd en het 
meubilair geplaatst. Werken in een 
ziekenhuis kent een aantal specifieke 
aspecten. Er gelden bepaalde eisen aan 
werkproces en opleveringen met 
betrekking tot röntgen, bestraling en 
aarding van de stalen kozijnen en diverse 
protocollen voor water- en 
luchtbehandeling. De combinatie BAM 
en Trebbe werkt al sinds de jaren 90 voor 
UMCG. Met ENGIE daaraan toegevoegd is 
risicospreiding geoptimaliseerd. BTE werkt 
met ongeveer twintig onderaannemers. 
Naast dat de bouwkundige inrichting door 
BTE wordt verzorgd, heeft BTE ook de 
coördinatie over de door UMCG ingekochte 
derden. Dit behelst met name medische 
apparatuur, welke in de afbouwfase wordt 
meegenomen.”

De uitdagingen
“Het is de uitdaging om al deze partijen op 
één lijn te krijgen. Om te zorgen voor een 
vlekkeloze verhuizing en ingebruikname, 
volgt na oplevering en overdracht van de 
deelprojecten, een zes- tot achtweekse 
inwerkperiode voor de medewerkers van 
UMCG. Bijzondere uitdagingen zijn gelegen 
in leveringsproblematiek en covid 
besmettingsgevaar.” Met de zorg, aandacht 
en gedetailleerde planning in deze eerste 
fase legt BTE een stabiele en betrouwbare 
basis voor de verdere realisatie van de 
hypermoderne Hotfloor voor UMCG.

Opdrachtgever
Universitair Medisch Centrum 
Groningen, Groningen

Architect
EGM architecten, Dordrecht

Hoofdaannemer
BAM Bouw en Techniek regio Noord, 
Groningen

Aannemer
Trebbe Bouw BV, Enschede

Installateur
ENGIE, Dordrecht

Adviseur
ZRi BV, Den Haag

Sloopwerkzaamheden
Dusseldorp, Lichtenvoorde

Luchtbehandelingskasten
AL-KO luchttechniek, Roden

Bouwprogramma
Verbouwen Centrum Acute Zorg 
voor UMCG

Bouwperiode
Juni 2020 - november 2021

Bruto vloeroppervlakte
7.550 m2

Industriebouw • december 2021 • 43

https://www.umcg.nl
https://www.umcg.nl
https://www.egm.nl
https://www.bambouwentechniek.nl
https://www.trebbe.nl
https://www.engie.nl/zakelijk
https://www.zri.nl
https://dusseldorp.nu
https://alkonl.com


Dusseldorp behoort tot de grotere en duurzaamste sloopbedrijven 
van Nederland. Of het nu gaat om asbestverwijdering of circulaire 
sloop: wij doen het zorgvuldig! Maximaal hoogwaardig hergebruik 
is het vertrekpunt voor al onze sloopprojecten. Daarbij hebben 
we oog voor mens, milieu en omgeving. Opdrachtgevers werken 
graag met ons om onze ervaring en professionaliteit. We blijven 
ons vakgebied continu perfectioneren en worden zo elke dag weer 
een stukje beter in wat we doen. Maak kennis op dusseldorp.nu

CIRCULAIR SLOPEN? 
DAT DOEN WE MET 
DE GROOTSTE ZORG
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Hotfloor UMCG • Groningen

De inpandige renovatie begon met de kaalslag van de ruimten.
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Een zorgzame sloper
Dusseldorp verzorgt in opdracht van BTE alle voorkomende sloopwerken, het in casco brengen van de 

afdelingen en het volledig verwijderen van wanden, vloerbedekkingen, plafonds en installaties, inclusief 

de bijkomende asbest- en Chroom6-saneringen en het diamantzaag- en boorwerk voor het realiseren van 

diverse sparingen. 

Lex Groenewold, bedrijfsleider van de Tolbertse vestiging van Dusseldorp en projectleider voor de Hotfloor-

renovatie van UMCG vertelt: “Wij zijn al vanaf 2016 betrokken bij renovatiewerkzaamheden van UMCG. Dat 

begon met de sloopwerkzaamheden van de voormalige binnentuin, die plaatsmaakte voor de nieuwbouw 

van onder meer de operatiekamers. De vrijgekomen materialen werden via de lift en tunnelsystemen naar 

de kelder afgevoerd. Daartoe hebben wij diverse sparingen aangebracht. 

Groningen • Hotfloor UMCG

Met de start van het project Hotfloor werden 

ook de omliggende afdelingen aangepakt. 

Het puin voerden we via dezelfde route af en 

extra sparingen zijn nog aangebracht voor de 

nieuwe traumalift. Bij het in casco brengen 

van de afdeling Neonatologie op de derde 

etage moest het bouwafval over de gang, 

tussen personeel en patiënten door naar de 

lift en vervolgens via dezelfde transport-

logistieke route afgevoerd worden. Door 

deskundigheid en goede afstemming is dit 

door Dusseldorp efficiënt en met een stofvrij 

resultaat gerealiseerd. 

Dusseldorp is inmiddels een vaste waarde bij UMCG en heeft veel kennis vergaard over een ziekenhuis dat 

tijdens de werkzaamheden in bedrijf blijft. We werken als één team in goede harmonie en met wederzijdse 

acceptatie. Daarbij moeten wij soms pas op de plaats maken voor ziekenhuispersoneel of patiënten, maar in 

goede afstemming verloopt dat probleemloos. 

Dusseldorp verzorgt sloopwerk voor met name de 

zakelijke markt, van kantoren, fabriekshallen, 

universiteitsgebouwen tot ziekenhuizen. Dat 

maximaal hoogwaardig hergebruik altijd het 

vertrekpunt is bij onze sloopwerken, blijkt ook uit de 

bouw van onze nieuwe vestiging in Borne. Deze is 

voor ongeveer 80% opgebouwd uit materialen die zijn 

vrijgekomen uit eigen sloop.”
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Nieuwbouw Compaxo • Zevenaar

Een mooi overzicht van 
het complete project.
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Tekst: Daphne Doemges/Margot Visser 
Foto’s: Work4Media & Bouwbedrijf H.W. JoostenIB

Nieuwbouw Compaxo  

Kantoren, productie en stallen  
in twee fasen gerealiseerd  
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Bij Compaxo in Zevenaar wordt een breed assortiment vers varkensvlees 
geproduceerd. Voor Bouwbedrijf H.W. Joosten vormde de nieuwbouw van 
het kantoor met bedrijfsruimte én de nieuwbouw van de stallen en R&O 
(reiniging en ontsmetting) een uitdagende klus.

De huidige opdracht voor Compaxo is voor 
Pim Joosten onder te verdelen in twee 
deelprojecten. “Het eerste project behelst 

Op de bovenverdieping van de nieuwbouw bevinden zich de kantoren en de kantine.

Nieuwbouw Compaxo • Zevenaar

de nieuwbouw van de kantoren en de 
bedrijfsruimte”, vertelt hij. “De bene-
denverdieping van de nieuwbouw is 
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‘We weten welke eisen in deze 
specifieke branche van belang zijn en 

kunnen daar goed op inspelen’

Zevenaar • Nieuwbouw Compaxo

gereserveerd voor de bedrijfsruimte met 
productie. Daarboven worden door ons de 
kantoren en de kantine gerealiseerd.”

Gestroomlijnd
De productieruimtes worden door het 
team van Bouwbedrijf H.W. Joosten casco 
opgeleverd. “We bouwen dus de gevels 
en het dak, zorgen dat het pand wind- en 
waterdicht en verzorgen ook de hele 
afwerking in de productieruimte. Daarbij 
kun je denken aan de afwerking van de 
vloeren, het tegelwerk et cetera. Op de 
verdieping bevinden zich bouwkundige 
wanden die brandwerend uitgevoerd 
moesten worden: ook die hebben we 
verzorgd.” De hele installatie binnen is 
door derden uitgevoerd. “Wij hebben wel 
de totale coördinatie van het project en 
zorgen dat alles gestroomlijnd verloopt. 
Als allround bouwbedrijf ontwikkelen en 
realiseren we projecten in de woning- en 
utiliteitsbouw. Of het nu nieuwbouw is, 
renovatie, of groot onderhoud. Omdat we 
al jaren voor Compaxo bouwen, weten we 
welke eisen in deze specifieke branche van 
belang zijn en kunnen we daar goed op 
inspelen.”

Diervriendelijke stalinrichting
Deel twee van het project is de 
nieuwbouw van de stallen en R&O 
(reiniging en ontsmetting): het gaat hier 
om een nieuwbouw van in totaal 6.000 
m². “We hebben samen met Compaxo en 
de gespecialiseerde partijen lang gepraat 
over de stalinrichting. Doel was om tot een 
product te komen waar iedereen op het 
gebied van diervriendelijkheid achter kan 
staan. Alle aspecten, van de verlichting tot 
de temperatuur van de vloer en 
bijvoorbeeld de loopruimte, zijn erop 
gericht dat de dieren tot rust kunnen 
komen in de stallen.”

Continu proces
De ontwerptekeningen voor de 
nieuwbouw waren in juli 2021 klaar. 
“Vervolgens hebben we de hele 

engineering van de nieuwbouw 
gerealiseerd, samen met de architect, 
constructeur, opdrachtgever, en alle andere 
betrokken partijen, zoals de stalinrichting 
specialist. Het is een continu proces 
waarbij we samen stapsgewijs toewerken 
naar een geslaagd eindproduct”, aldus 

Joosten. Volgens hem mag het resultaat er 
straks zeker zijn: “Het is een mooi ontwerp: 
straks zie je één mooie gevel met aan de 
rechterzijde de kantoren met daaronder 
de bedrijfsruimte, en links de stallen. 
Het vormt dadelijk één mooi geheel met 
elkaar.”

Puzzelstukjes
De oplevering staat gepland voor Pasen 
2022. “Het is uitvoeringstechnisch een 
uitdaging om alles in de gestelde bouwtijd 
uit te voeren. Daarom hebben we 
uitsluitend vaste partijen ingeschakeld 
waar we veel vertrouwen in hebben. 
Vooralsnog loopt het project op schema: 
alle puzzelstukjes vallen in elkaar.”
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Elburg Foods ▪ Elburg

Compaxo ▪ Zevenaar

Cordy Volkers
Partner en projectleider

+31 6 250 97 050
www.bessels.comStoere gevel op 

zichtlocatie

Van het eerste ontwerp tot de begeleiding van de 

bouw: het team van Bessels architecten & 

ingenieurs is van A tot Z betrokken bij de 

uitbreiding van Compaxo in Zevenaar. Architect 

Mandy Doeve: “Vanaf de snelweg is het bedrijf goed 

zichtbaar. Het heeft hier nu één uitstraling, één 

herkenbare identiteit gekregen.”

Als architect ook de totale bouwbegeleiding 

verzorgen, is voor Bessels niet ongebruikelijk. 

Projectleider Cordy Volkers: “We hebben veel 

ervaring om dit soort projecten, voornamelijk in de 

voedingsmiddelen- en maakindustrie, van A tot Z te 

begeleiden. Hierbij zijn specifieke eisen van belang, 

zoals het bouwen met extra oog voor de 

afwerkingen, hygiëne en HACCP-richtlijnen. Bij dit 

project was bij het ontwerp van de stallen 

dierenwelzijn een belangrijk punt van aandacht: 

voor opdrachtgever Compaxo heeft dit prioriteit.” 

Een belangrijke wens was dat het pand logistiek 

slim zou worden ingericht. Architect Doeve: “De 

loopafstand tussen de productie en 

kleedruimtes moest efficiënter worden. Een logisch 

gevolg daarvan was om de kantoren met facilitaire 

ruimten op de eerste verdieping te plaatsen. 

Bijkomend voordeel is dat er vanuit het kantoor 

goed zicht is op het terrein. Daarnaast is de 

zichtbaarheid vanuit de snelweg vergroot.”

Dynamische structuur
De architect koos voor een industriële en stoere 

uitstraling in het gevelbeeld. “Dat komt tot uiting 

in de kleur en de structuur van de gevel. De latten-

structuur maakt de gevel dynamisch. Van opzij lijkt 

de gevel gesloten, maar van voren zie je dat het een 

open structuur is. Het ontwerp past zich aan al naar 

gelang de plek waar de bezoeker zich bevindt.”

Nieuwbouw Compaxo • Zevenaar
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Zevenaar • Nieuwbouw Compaxo

Funderingspalen 
boren 

Met de werkzaamheden van Kroeze 

Funderingstechniek uit Beesd gaat een bouw écht 

van start. Zo ook bij het project van Compaxo in 

Zevenaar. Eigenaar Max Kroeze vertelt over de 

werkzaamheden.

“Wij hebben voor dit project de funderingspalen 

geboord voor alle verbouwingen en de nieuwbouw. 

De nieuwbouw is het derde project bij Compaxo 

dat we verzorgen op het gebied van de fundering”, 

aldus Kroeze.

Palenplan
Aan de hand van het palenplan ging de boorploeg, 

bestaande uit vier vakmensen, van start. “In totaal 

werken wij met twee ploegen op twee 

boorstellingen, door het hele land en soms in 

Duitsland en België. De samenwerking met 

bouwbedrijf Joosten is erg prettig. Afspraak is af-

spraak. En mocht iets niet lukken, dan is 

communiceren het belangrijkste!”
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Nieuwbouw Compaxo • Zevenaar

Ultra gladde wanden voor de hygiëne

Olbecon Betonconstructies levert niet alleen betonnen vloer- en wandoplossingen, maar ook de nodige 

vakkennis. Het team denkt het liefst al in het voortraject mee met de klant. Zo ook voor Compaxo in 

Zevenaar. 

“Wij zijn voor dit project door de aannemer en architect al in een vroeg stadium ingeschakeld om mee te 

denken over hoe we op een efficiënte manier de prefab betonelementen kunnen verzorgen. Naast de 

sandwichelementen voor prefab beton met uitgewassen grindstructuur, gaat het bij dit project ook om 

kanaalplaatvloeren en betonnen binnenwanden”, legt verkoopleider René Knuiman uit. 

Vloer in 3D uitwerken
De tekenaars van Olbecon werken de 

wand- en vloeroplossingen in 3D uit. “Het 

luistert allemaal behoorlijk nauw. Aan de hand 

van de tekeningen van de constructeur en 

architect, gaat ons vakkundige team aan de 

slag om tot productietekeningen te komen. We 

denken graag in zo’n vroeg stadium mee met 

de aannemer, om de best mogelijke 

oplossingen aan te dragen.” 

Geen vuil ophopen
In het geval van Compaxo zit bijvoorbeeld een uitdaging in de aansluiting van de nieuwe bouw op de 

bestaande situatie, vertelt Knuiman. “Tussen de oude en nieuwe bouw zit weinig ruimte. De zware, grote 

elementen die wij leveren, moeten daarom met behulp van een grote kraan worden gemonteerd.” De 

elementen zijn aan de binnenzijde gevlinderd. “Dit betekent dat de elementen extra glad gemaakt zijn met 

het oog op de hygiëne. In de vleesverwerkende industrie is het immers van groot belang dat er geen vuil 

kan ophopen in kiertjes en naadjes. Door onze nabewerking zijn de wanden ultra glad en daardoor optimaal 

schoon te houden.”
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STIJGOORD 8    LOCHEM
T. 0573 - 222 300

INFO@OLBECON.NL
WWW.OLBECON.NL

Ons assortiment van verticale 
betonelementen is: 
•  Gevels geïsoleerd met een afwerking 

van glad beton, baksteenmotief, 
steenstrips of structuur.

•  Dragende constructieve wanden, casco’s 
voor woningen en utiliteitsgebouwen, 
liftschachten, stabiliteitswanden.

•  Brandwanden, afscheidingen tussen 
verschillende compartimenten tot 
240 minuten brandweerstand.

•  Borstweringselementen ook met 
isolatie en genoemde afwerkingen.

•  Beton- kolommen en trappen.

NAAST HORIZONTALE OOK 
VERTICALE OPLOSSINGEN 
IN PREFAB BETON
Olbecon levert voor Compaxo te Zevenaar naast 
de kanaalplaatvloeren voor de verdiepingen 
ook geïsoleerde sandwichpanelen 
type F met een uitgewassen grindlaag 
en massieve binnenwanden. 
Totaal ongeveer 3000 m².

Er zit een uitdaging in de aansluiting van de nieuwe bouw op de bestaande situatie.
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‘Vooralsnog loopt 
het project op 
schema, alle 

puzzelstukjes 
vallen in elkaar’
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HARO
ALUMInium

HARO
ALUMIniumLUMIniumLUMIniumLUMInium

www.haroalu.nl

Haro Aluminium Veenendaal B.V.
Wageningselaan 62
3903 LA VEENENDAAL
Tel. +31 (0)318 541679
Fax.+31 (0)318 540514
E-mail: info@haroalu.nl

HARO Aluminium Veenendaal BV is vanaf het begin van de jaren ’90 het 
adres voor levering en montage van aluminium gevel producten, zoals: 
ramen, deuren, vliesgevels, automatische deuren, serres en brandwerende 
kozijnen.

HARO Aluminium is actief in zowel nieuwbouw als renovatie in de 
utiliteitsbouw, kantorenmarkt, winkels, showrooms, zorg, scholen en 
andere overheidsgebouwen. Ook in de woningbouw worden steeds 
vaker aluminium kozijnen toegepast. Op onze website 
www.haroalu.nl vindt u een overzicht van een aantal 
zakelijke en particuliere projecten.

Aluminium 
profielsystemen  

Alle vliesgevels en buitenkozijnen van de 

nieuwbouw van Compaxo, worden verzorgd door 

HARO Aluminium Veenendaal. Projectleider Pieter 

Zoetekouw: “De aluminium kozijnen en profielen 

worden in eigen huis vervaardigd en zoveel 

mogelijk samengesteld.”

De aluminium profielsystemen die HARO bij 

Compaxo toepast, zijn van systeemleverancier 

Reynaers. Deze bestaan uit de CS50-CS77 serie. 

“Deze profielsystemen stelt HARO samen in eigen 

huis, om ze vervolgens door een montagebedrijf 

waar we veel mee samenwerken te laten plaatsen 

op locatie.”

Aansluiten
De kracht van HARO? Flexibiliteit, vriendelijkheid, 

korte lijnen en een goede prijs-kwaliteitverhouding, 

stelt Zoetekouw. “We denken altijd mee met de 

klant. Samen kijken we tot in de kleinste details,

 zodat we onze producten zo goed mogelijk aan 

kunnen laten sluiten bij de rest van het 

bouwkundige.”

Tekening in detail
Zoetekouw heeft tijdens dit project geen extra 

uitdagingen op zijn bordje gekregen die niet vooraf 

waren voorzien. “Het is altijd zaak om de 

bouwkundige aansluiting te vinden, maar daar kun 

je in de voorbereiding al veel bij ondervangen. Wij 

werken de tekeningen altijd tot in detail uit, en 

letten ook op de bouwkundige aspecten rond de 

profielsystemen heen. Zo voorkom je verrassingen 

tijdens het bouwen.”

Gevels in opbouw
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Minder damplekken 
door blinde 
bevestiging 

De toepassing van wand-, dak- en plafondpanelen 

met een zeer hoge isolatiewaarde en dampdichte 

afwerking draagt in belangrijke mate bij aan de 

energiezuinigheid van de nieuwe verwerkingslijn 

en veestal van Compaxo in Zevenaar. 

KIM Nederland B.V. uit Apeldoorn, marktleider in 

isolatiesysteembouw, levert en monteert alle 

panelen voor de vleesverwerker.

“We hebben voor de slachtlijnen koelpanelen 

gebruikt als buitengevels. Doordat ze vrijwel blind 

zijn bevestigd ziet de gevel er heel strak uit en gaat 

de binnenruimte richting een cleanroom”, vertelt 

sales manager Pasquale van Ernst. 

De nieuwe veestal krijgt een dak van dikke 

geïsoleerde panelen die aan de onderkant vlak en 

dus foodsafe zijn afgewerkt. Als isolatiemateriaal is 

QuadCore gebruikt, een speciaal schuim met zeer 

hoge isolatiewaarde en brandveiligheid. Dit wordt 

steeds vaker door verzekeringsmaatschappijen 

voorgeschreven in combinatie met zonnepanelen 

op het dak.

Een ‘special’ die KIM Nederland ook levert voor de 

veestal zijn op maat gemaakte luchtkanalen. Deze 

beloopbare kanalen zijn opgebouwd uit sandwich-

panelen en behandeld met een speciale coating die 

bestand is tegen ammoniak. 

Trots
“We zijn trots dat we aan dit qua duurzaamheid 

en diervriendelijkheid unieke project voor onze 

goede relatie Compaxo hebben mogen meewerken”, 

besluit Van Ernst.
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Wij creëren vette 
inrichtingen 
voor professionals
www.katoprojecten.nl

Interieurconcept 
verbindt ‘boven en 

beneden’ 
Industrieel met een chique touch, zo typeert 

ontwerper Marloes Özkan van KATO 

Kantoorinrichting en Projecten het interieurconcept 

voor Compaxo. KATO verzorgt de volledige 

inrichting van het kantoor op de eerste verdieping 

van de nieuwbouw, van het ontwerp tot en met de 

afbouw en het ‘afstylen’.

Özkan: “We hebben het industriële karakter van 

de benedenverdieping, waar de vleesverwerking 

plaatsvindt, doorgetrokken naar boven. Dat zie je 

terug in stoere, no-nonsense materialen en kleuren 

zoals PVC vloeren, zwarte aluminium profielen en 

stoerdere houttexturen. Een echte eyecatcher is de 

showcookingruimte, waar Compaxo klanten kan 

ontvangen en gerechten bereid kunnen worden.”

Met 40 medewerkers verdeeld over drie 

vestigingen (Amsterdam, Eindhoven en Enschede) 

bedient de projectinrichter haar klanten. Doordat ze 

alle disciplines in eigen huis hebben, van ontwerp 

tot en met montage, kunnen ze hun opdrachtgevers 

volledig ontzorgen.
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Opdrachtgever
Compaxo Vlees Zevenaar BV, 
Zevenaar

Constructeur
Pieters Bouwtechniek, Utrecht

Architect
Bessels Architekten & Ingenieurs BV, 
Twello

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf H.W. Joosten BV, 
Zevenaar

Staalconstructie
Arendsen Steel, Ult

Sandwich gevelpanelen, binnen-
wanden en plafonds 
Kim Nederland, Apeldoorn

Inrichting 
Kato kantoorinrichting en 
projectinrichting, Eindhoven

Boorpalen 
Kroeze Funderingstechniek BV, 
Beesd

Aluminium vliesgevels en kozijnen
Haro Aluminium, Veenendaal

Grondwerk en riolering
Enzerink BV, Hengelo (GLD)

Betonconstructie
Olbecon Betonconstructies, Lochem

W- en E-installateur
Linthorst Techniek, Apeldoorn

Bouwprogramma
Bouwen van een kantoor en 
stallen met R&O t.b.v. Compaxo 
Vlees Zevenaar BV

Bruto vloeroppervlakte
6.000 m2 

Er is gekozen voor een diervriendelijke inrichting van de stallen.
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Advertorial Gracher Surety • Amsterdam

Gracher vindt al 20 jaar garantie- en financieringsoplossingen voor de 
meest uiteenlopende uitdagingen van bedrijven. Ook uw bedrijf helpen 

wij graag verder. Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

020 - 888 06 20www.gracher.nl

Gracher, uw persoonlijke garantiemakelaar
met werelwijde connecties
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Gracher Surety Nederland, de
persoonlijke garantiemakelaar

met wereldwijde connecties

Amsterdam • Advertorial Gracher Surety

Sinds de oprichting in het jaar 2000 
ontwikkelde het van oorsprong Duitse 
Gracher zich tot een wereldwijd 
opererende specialist op het gebied van 
hetafdekken van financiële risico’s. In de 
bouw- en vastgoedsector gaat het
daarbij met name om dienstverlening 
op het gebied van garantiebemiddeling. 
Branch Manager Christian Bos, die samen 
met zijn collega Björn Beenes de 
Nederlandse vestiging van Gracher 
bemant, legt uit wat die dienstverlening 
inhoudt.

Vertrouwen is goed, garanties zijn beter
“Als een opdrachtgever een bouwbedrijf in 
de arm neemt voor een bepaald project”, 
zegt Bos, “dan spreekt hij daarmee zijn 
vertrouwen in dat bedrijf uit. Toch eist 
hij ook garanties, in de bouwwereld in de 

vorm van vooruitbetalingsgaranties, 
uitvoeringsgaranties of onderhouds-
garanties. Die garanties worden van 
oudsher afgegeven door banken, vandaar 
ook de oude benaming bankgaranties. 
Tegenwoordig kunnen de garanties echter 
ook via verzekeraars verkregen worden. 
Dat kan heel aantrekkelijk zijn, omdat 
die verzekeraars, in tegenstelling tot de 
banken, geen tijdelijk beslag leggen op de 
liquide middelen van het bedrijf.”

Altijd de beste oplossing
“Wij zoeken samen met de ondernemer 
naar de beste oplossing”, gaat Bos verder. 
“We kijken naar zijn behoeften: om wat 
voor garanties en bedragen gaat het, wat is 
de looptijd, gaat het om nationale of 
internationale garanties, et cetera. Vanuit 
onze expertise komen we altijd tot de 

juiste constructie. Dat kan zijn via een 
bank, via een verzekeraar of via beide. Ook 
kijken we of alle producten goed op elkaar 
zijn afgestemd en of ze in lijn zijn met de 
convenanten die de ondernemer bij zijn 
bank heeft lopen. Wij kunnen dit hele 
traject uit handen nemen van de 
ondernemer, zodat die zich kan 
concentreren op waar hij goed in is, het 
bouwen. En ondertussen doen wij waar wij 
goed in zijn, het afdekken van financiële 
risico’s.”

Voor meer informatie, scan de QR-code.

Laat ons voordeel in uw voordeel werken  Gracher vindt al 20 jaar garantie- en financieringsoplossingen voor de 
meest uiteenlopende uitdagingen van bedrijven. Ook uw bedrijf helpen 

wij graag verder. Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

020 - 888 06 20www.gracher.nl
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VDL Vastgoed en Van Wijnen 
leveren innovatief ‘living lab’ 

op in Almelo 
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Tekst: Bert Vooijs 
Foto’s: Van WijnenIB

Het ‘living lab’ houdt zich 
bezig met innovatieve en 
duurzame manieren voor 
het opwekken, opslaan en 
transporteren van energie.

Het toekomstige paradepaardje van VDL Groep
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Onlangs verhuisden de 250 medewerkers van VDL Energy Systems vanuit 
Hengelo naar het XL Businesspark in Almelo. De nieuwe fabriek aan de 
rijksweg A35 moet het paradepaardje van VDL Groep worden: een ‘living 
lab’ dat zich bezighoudt met innovatieve en duurzame manieren voor het 
opwekken, opslaan en transporteren van energie. VDL is onder meer bekend 
van NedCar en de productie van openbaarvervoersbussen en touringcars. 
VDL Energy Systems houdt zich vooral bezig met de energietransitie. 

Voor de bouw van de nieuwe fabriek 
schakelde VDL Groep het gerenommeerde 
bouwbedrijf Van Wijnen in. VDL hield zelf 
de regie. Zij stuurden andere partijen aan 
die zorgden voor bijvoorbeeld de 
staalconstructie (door VDL Technics) en de 
installaties. Van Wijnen is met 25 locaties 
verspreid over het land een grote speler. 
Volgens projectleider Emiel Wiegerinck van 
Van Wijnen Eibergen was het een 
uitdagend project: “Normaal gesproken 
staat ongeveer alles vooraf vast. In dit 
geval wisten we – na goed overleg en met 
instemming van alle partijen – dat in 
bepaalde gevallen nieuwe input of 
inzichten de planning tussentijds konden 
veranderen.”

VDL Energy Systems • Almelo

 ‘We wisten dat in bepaalde gevallen nieuwe input of

inzichten de planning tussentijds konden veranderen’

Terug en door
“Dat ging heel ver. Soms moesten we twee 
stappen terug, bijvoorbeeld toen bleek dat 
er een extra machine was aangeschaft. 
Deze machine is van een heel ander 
formaat, dus we moesten 100 m² beton 
uit een vers gestorte vloer zagen. Een 
complete machineputfundatie inclusief 
transportbaan, olie-afvoerbanen et cetera.” 
In dergelijke gevallen is het belangrijk dat 
je vooraf hebt afgesproken dat het kan 
gebeuren. “Daardoor konden we samen 
die uitdaging aangaan.” Tijdens de winter 
werd doorgewerkt. In februari viel een pak 
sneeuw van een meter dik op de al 
gerealiseerde verdiepingsvloer. “Om door 
te kunnen gaan, hebben we sneeuw 

geruimd en schoongemaakt: vorstverlet is 
er niet meer bij.”

Nabije toekomst: prefab verkort bouw-
tijd aanzienlijk
Van Wijnen doet veel meer dan industriële 
bouw: de bijna 2.000 medewerkers van het 
in 1907 opgerichte familiebedrijf werken 
aan innovatieve, duurzame en betaalbare 
woonoplossingen voor elke denkbare 
doelgroep. In dat kader kondigden Van 
Wijnen en de VDL Groep eerder dit jaar aan 
de krachten te bundelen in de strijd tegen 
het woningtekort. VDL gaat vanaf 2022 op 
industriële wijze modules - 
bijvoorbeeld badkamers, toiletten en
 technische ruimtes - leveren die kant en 
klaar kunnen worden geïnstalleerd in ‘Fijn 
Wonen’ woningen, een van de 
woonproducten van Van Wijnen. Dat is 
niet alleen duurzamer: bouwen met 
geïndustrialiseerde bouwmodules kan op 
termijn de bouwtijd van een woning op 
locatie terugbrengen van ongeveer 60 
dagen naar 24 uur!

Mede door tussentijdse veranderingen was het een uitdagend bouwproces.
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Zware kranen 
en machines: 

een uitgekiende 
constructie

BolwerkWeekers uit Deurne is gespecialiseerd in 

constructieadvies, de verwerking ervan in 

driedimensionale BIM-modellen en het begeleiden 

van klant en ketenpartners daarbij. Erik Bolwerk 

richtte het bedrijf op in 1990. “In 2011 zijn we 

gestart met uitwerking in 3D en BIM. Inmiddels 

zijn alle modelleurs hier fulltime mee bezig.” Ook 

Bolwerk zelf, van origine constructeur, groeide uit 

tot BIM-specialist. 

“Wij adviseren in zowel woningbouw als 

industriële projecten. Met VDL hebben we al veel 

ervaring omdat we eerder projecten voor hen 

hebben mogen uitwerken. Een fijne opdrachtgever 

die goed bij ons past.” Bijzonder aan het project 

in Almelo noemt hij de hoogte en grootte van het 

complex. “Normaal is zo´n pand tien tot twaalf 

meter hoog, hier éénentwintig! In de hele fabriek 

hangen kranen en in het hoge gedeelte in twee 

lagen met een hijsvermogen tot 100 ton.” Ook op 

de wanden zijn zwenkkranen gemonteerd. Voor het 

grote aantal zware machines zijn veelal 

losstaande fundamenten ontworpen. Een 

behoorlijke klus om die hele constructie uit te 

werken. 

“En dat moest in korte tijd, want voor VDL is het 

belangrijk een nieuwe fabriek zo snel mogelijk 

productief te krijgen. Alweer een berekend advies.” 

Almelo • VDL Energy Systems

adviesbureau voor bouwconstructies

www.bolwerkweekers.nl
#berekendadvies

Opdrachtgever
VDL Energy Systems, Almelo

Constructeur
BolwerkWeekers, Deurne

Architect
Franken BV Architectuur & stedenbouw, 
Bergeijk

Hoofdaannemer
Van Wijnen, Baarn

Installateur
Hollander Techniek, Almelo

Dak- en wandbeplating
Acoma BV, Duiven

Timmerwerk
Hilberink Timmerfabriek BV, Geesteren

Bouwprogramma
Bouwen bedrijfspand met kantoorruimte / 
opslag / distributiecentrum t.b.v. VDL Energy 
Systems
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Planning is uitdaging 
door schaarste 

aan vakmensen en 
materialen 

Voor de dak- en gevelbeplating van het ‘living lab’ 

schakelde Van Wijnen Acoma BV in. Adjunct-

directeur Edwin van Rooden van Acoma vertelt dat 

voor de gevel gebruik is gemaakt van een 

binnendoosconstructie. 

“Daar ging plaatwerk overheen in de vertrouwde 

grijze kleuren van VDL. In totaal hebben we 

ongeveer 7.000 m² gevel bekleed en 13.000 m² 

dakconstructie.” Ter plaatse van de kantoren en de 

kantine verzorgde Acoma aluminium 

composietgevels. Geen eenvoudige opgave: “De 

kaders rond de ramen kwamen bijna een meter uit 

de gevel. In goede samenwerking met Van Wijnen 

hebben we de klus geklaard.” Een andere uitdaging 

was de strakke planning. “Dat is op dit moment bij 

ieder project zo: weinig tijd, schaarste aan 

materialen en aan goed opgeleide vakmensen.”

Meer dan dertig jaar ervaring
De ongeveer veertig medewerkers van Dak- en 

Wandbeplating Acoma BV leveren en monteren 

al meer dan dertig jaar dak- en gevelbeplating in 

alle verkrijgbare systemen: door heel Nederland 

en in een deel van Duitsland. Acoma zorgt dat deze 

medewerkers voortdurend op de hoogte zijn van de 

nieuwste ontwikkelingen op het gebied van dak- en 

gevelbeplating en dakbedekking. Daarbij staan 

vanzelfsprekend veiligheid, omgeving en milieu 

voorop.

Tijdens de winter werd gewoon doorgewerkt.
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Computergestuurd 
maatwerk in 

Timmerfabriek 
Hilberink

In 1993 begon Ronnie Hilberink zelfstandig te 

timmeren. Inmiddels is zijn bedrijf in Geesteren 

uitgegroeid tot een timmerfabriek waar bijna dertig 

mensen hun brood verdienen. Ze leveren een breed 

pakket aan producten: van een raampje, dakkapel of 

monumentale trap voor een particulier tot houten 

kozijnen voor grote bouwprojecten als dat van VDL 

in Almelo. 

“Dat was zowel maatwerk als productie”, vertelt hij. 

“Maatwerk omdat het om veel verschillende 

soorten en maten ging, productie omdat van een 

flink deel daarvan grote aantallen gemaakt 

moesten worden.” 

Computergestuurd
“We kregen digitale tekeningen aangeleverd, die 

we uitwerkten tot werktekeningen die na controle 

werden goedgekeurd. Alle machines worden bij ons 

vanaf kantoor met de computer aangestuurd. Dat 

maakt het leveren van kwalitatief goed maatwerk 

gemakkelijker.” De kozijnen werden in de grondlak 

aangeleverd op de bouwplaats en afgelakt door 

het schilderbedrijf dat VDL daar aan het werk had 

gezet. “Desgevraagd kunnen we dat ook zelf doen of 

de kozijnen zelfs kant en klaar aanleveren.”

Werkplaats
Bij Timmerfabriek Hilberink schrikken ze niet van 

schuine of ronde vormen. In de werkplaats maken 

ze trappen in alle houtsoorten en modellen. Die 

worden eventueel gelakt en gemonteerd op de 

bouwplaats. “Daarnaast doen we ook veel 

renovatiewerk voor de aannemerij, 

woningbouwverenigingen en particulieren.” 

Timmerfabriek Hilberink is een gerenommeerde 
timmerfabriek, opgericht in 1993 die zowel 

producten produceert voor de aannemerij als 
voor particulieren.

Begonnen als een eenmanszaak bestaat het bedrijf 
nu uit ongeveer 22 werknemers en biedt een 

breed pakket aan producten. Onze kozijnen en 
ramen staan voor kwaliteit.
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Het nieuwe onderkomen van 
MTS Euro Products heeft een 
bvo van ruim 24.000 m².
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Tekst: Ton van de Laar 
Foto’s: Work4MediaIB

Hercuton bouwt nieuw onderkomen 

Markante loftarchitectuur voor hoofdkantoor

voor MTS Euro Products in Maasluis 

Industriebouw • december 2021 • 69



‘Tel je de bestrating mee, dan is het duidelijk 

dat we het gehele terrein optimaal hebben uitgenut’

“We hebben al eerder voor MTS Euro 
Products gebouwd”, zegt Drijver. “Behalve 
over de prettige samenwerking waren ze 
toen zeer te spreken over de stoere en 
robuuste loftarchitectuur van het kantoor. 
Die wilden ze per se in het nieuwe pand 
terugzien.” Hercuton paste daarop het 
reeds bestaande schetsontwerp aan op 
deze wens en op het modulaire 
bouwconcept van het bedrijf. “Het is een 
groot voordeel om als aannemer vroeg bij 
een project betrokken te worden. 
In een bouwteam hebben we samen met 
de opdrachtgever en de E- en 
W-installateurs alle haken en ogen in een 
vroeg stadium kunnen tackelen. Wij 
hebben bij het ontwerp en de engineering 
de rol van coördinator op ons genomen, 
waarbij alles in een BIM-model 
gemodelleerd werd.” Eén van uitdagingen 
betrof de ondergrond. Daarin bevindt 
zich een sliblaag, die niet geroerd mocht 

Op industrieterrein De Dijk in Maassluis bouwde Hercuton een nieuw 
distributiecentrum annex hoofdkantoor voor MTS Euro Products. Het pand 
voor deze leverancier van hoogwaardige hygiëneproducten bestaat uit een 
stalen hal met prefab betonnen plint en twee inpandige kantoren, en een 
derde, aangebouwd kantoor in prefab loftstijl. Vooral dit laatste kantoor 
springt in het oog, volgens Ron Drijver, commercieel manager bij Hercuton.

MTS Euro Products • Maassluis

worden. “We hebben het palenplan en 
de fundering daarop aan kunnen passen, 
waardoor de constructie van de 
bovenbouw gehandhaafd kon blijven.”

Bouwterrein optimaal benut
Het nieuwe onderkomen van MTS Euro 
Products heeft een bvo van ruim 24.000 
m². Van het bouwterrein van ongeveer 
30.000 m² is in totaal 19.000 m² bebouwd. 
“Tel je de bestrating mee, dan is het 
duidelijk dat we het gehele terrein 

optimaal hebben uitgenut. Ook dat vergde 
in de voorbereiding de nodige aandacht en 
overleg, maar wederom: als je op voorhand 
alles goed regelt dan loopt het logistieke 
proces – want dat is bouwen voor ons – op 
rolletjes. Zelfs aan de wens van de klant 
om op het laatste vrije stukje grond een 
padelbaan voor het personeel te realiseren 
konden we voldoen.” 

Duurzaam bouwen als standaard
Het kantoorgedeelte heeft de BREEAM-NL 
classificatie Excellent. Voor Hercuton geen 
enkel probleem om daaraan te voldoen. 
Duurzaam bouwen is inmiddels een 
standaard voor het bedrijf uit het 
Brabantse Nieuwkuijk. “Wij gebruiken 
standaard duurzame materialen, zoals 
gecertificeerd hout. Zonder bijkomende 
maatregelen voldoet ons bouwconcept 
altijd aan de eisen voor het BREEAM-NL 
Good certificaat.”

‘Eén van 
uitdagingen 

betrof de 
ondergrond. Daarin 

bevindt zich een 
sliblaag, die niet 
geroerd mocht 

worden’
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Vooral het aangebouwde kantoor, in 
prefab loftstijl, springt in het oog.
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jmvandelft.nl

‘Groeien doe je 
samen’

Tussen Hercuton en gevelbouwer JM van Deft 

& zn. bestaat al jaren een intensieve 

samenwerking. In het verleden zijn de handen 

al eens ineen geslagen voor het bouwen van 

een kantoor en bedrijfspand voor MTS Euro 

Products. Daar het bedrijf maar blijft groeien 

zijn zij inmiddels ook uit dit jasje gegroeid. 

Voor de bouw van dit nieuwe logistiek centrum 

en hoofdkantoor zijn beide partijen wederom 

betrokken. Ook weer in Maassluis, maar dit keer 

op een prachtige locatie strak langs de Maas. 

Het pand met vier verdiepingen is zodanig 

ontworpen dat het zo flexibel mogelijk is qua 

indeling en gebruik. JM van Delft & zn. heeft bij 

dit project naast bijna 1.200 m² aan aluminium 

vliesgevels ook stalen binnenpuien mogen 

leveren en monteren. 

De moeilijkheid bij dit project zat hem vooral 

in de montage van de vliesgevels, vertelt 

projectleider Albert Emmers. “Doordat het pand 

pal aan het water gebouwd is, is er aan één 

zijde beperkte ruimte voor de montage, maar 

ook daar draaien wij onze hand niet voor om. 

Wij zijn dan ook trots dat wij, in opdracht van 

Heructon, MTS Euro Products weer als 

terugkerende klant hebben mogen 

verwelkomen.”
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In de stalen hal is alle ruimte om de producten op te slaan.
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Voor meer informatie kijk op:  
www.alexhelmer.nl 

Spinveld 70, 4815 HT Breda, Tel: 076-5140857

ALEX HELMER B.V.

Wij staan voor kwaliteit en service. 
Doordat we alles in eigen beheer hebben 

kunnen we snel voor onze klanten schakelen. 

U kunt bij ons terecht voor: 
- weg & waterbouw  
- grondwerken 
- sloopwerken 
- handel & transport

DAK & WAND
BEPLATING

STAALBOUW

PREFAB BETON

CASCOBOUW

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

Ook bij de bouw van het distributiecentrum is gebruik 
gemaakt van duurzame materialen.
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Opdrachtgever
MTS Euro Products BV, Maassluis

Directievoering
Triple Consultancy Holding BV, Maasdijk

BREEAM expert
Linneman Bouw en Advies, Geesteren

Hoofdaannemer design & build
Hercuton, Nieuwkuijk

E-installateur
Dael BV, Maasdijk

Prefab beton
Preco BV, Apeldoorn

Vliesgevels
JM van Delft & Zn, Drunen

Staalconstructie
Bincx BV, Kootwijkerbroek

Industrievloeren
Twintec, Culemborg

Sloop & grondwerkzaamheden
Alex Helmer BV, Breda

Bouwprogramma
Bouwen distributiecentrum/ kantoor t.b.v. MTS 
Euro Products op bedrijventerrein De Dijk

Bouwperiode
November 2020 – oktober 2021

Bruto vloeroppervlakte
24.420 m2

Tel: 0345 849 892 - www.twintec.nl - info@twintec.nl

Twintec Nederland
De staalvezelspecialist in industrievloeren 
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Het getransformeerde 
en het nieuwe deel ogen 
straks als één geheel.
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Duurzame revitalisatie 

Ver(nieuw)bouw voor ZMLK-school en specialistisch kinderdagcentrum

schoolgebouw  
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In nauw overleg met de opdrachtgevers werkt 
Van Wijnen Stolwijk in Gouda aan het nieuwe, 
gezamenlijke onderkomen van de ZMLK-school 
De Ark en kinderdagcentrum Bloemendaal. Een 
combinatie van een transformatie en nieuwbouw 
die niet alleen resulteert in een complex met een 
heldere, frisse uitstraling, maar ook wat betreft 
hergebruik en energieprestaties ruimschoots 
voldoet aan alle wensen en eisen.  

De aanloop was iets langer dan 
gebruikelijk: meer dan een jaar voordat de 
eerste schop de grond in kon, was er 
overleg om te komen tot de bouwkundig 
meest ideale aanpak. Maar dat heeft zijn 
vruchten afgeworpen: zowel voor de 
opdrachtgevers, Stichting Klasse en 
Gemiva-SVG, als voor de 
opdrachtnemer, Van Wijnen Stolwijk. “We 
hebben bijvoorbeeld te maken met 
onderheide schoolpleinen,” illustreert 
Johan Teeuw, projectleider namens Van 

‘Ook aan duurzaamheid, een 
gezond leefklimaat en 

energieverbruik is gedacht’

Wijnen. “Die kun je natuurlijk slopen en 
vervangen door niet-onderheide 
speelplaatsen. Maar daar wordt hier in 
Gouda niemand blij van. Zo’n plein zakt 
hier toch al snel één centimeter per jaar. 
Dus hebben we geprobeerd de pleinen 
zoveel mogelijk intact te laten.” 

Van éénlaags naar tweelaags
De transitie van het hoofdgebouw en de 
sloop en nieuwbouw van de laagbouw 
van de voormalige scholengemeenschap: 

Teeuw heeft er hoorbaar plezier in. In 
september 2020 was het duidelijk dat Van 
Wijnen, zijn werkgever, de bouw van het 
gezamenlijk onderkomen van De Ark, een 
school voor (voortgezet) speciaal onderwijs 
en Bloemendaal, een kinderdagcentrum 
voor kinderen met een verstandelijke en/of 
meervoudige beperking, gegund kreeg. De 
structuur van het hoofdgebouw, 
grotendeels bestemd voor De Ark, bleek 
merendeels geschikt voor deze 
ZMLK-school. Voor kinderdagcentrum 

ZMLK-school De Ark en KDC Gemiva • Gouda
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Bloemendaal was de bestaande laagbouw minder praktisch. Dus 
is er gekozen om de éénlaags laagbouw te slopen en deze te 
vervangen door compacte tweelaags nieuwbouw. De 
werkzaamheden begonnen met het verwijderen van het 
asbest. Daarna volgde de kaalsloop van de hoogbouw. Op de 
twee gymzalen na bleven alleen het betonnen casco en het 
gevelmetselwerk over. De bestaande laagbouw is helemaal 
gesloopt. De hoogbouw is vervolgens voorzien van een compleet 
nieuwe gevel en nieuwe aluminium kozijnen. Ook de indeling is 
helemaal vernieuwd. Dit gebouw krijgt 24 klas- en 
praktijklokalen. 

Een heldere, frisse uitstraling
De bouw van de laagbouw begon met het heien van stalen 
buispalen. Dit om voor de omwonenden overlast door 
heiwerkzaamheden te voorkomen. Het casco bestaat 
grotendeels uit kanaalplaatvloeren en kalkzandsteen met staal. 
De overige gevelelementen bestaan uit houten spouwbladen 
waartegen isolatie is aangebracht. De nieuwbouw heeft acht 
groepsruimtes, behandelruimtes en werk- en rustruimtes. 
Lichtgrijs gestucte gevelisolatie en nieuwe warmgrijze 
aluminium kozijnen geven het geheel een heldere, frisse 
uitstraling, waardoor het getransformeerde en het nieuwe deel 
ogen als één geheel.

Duurzaam en gezond
Ook aan duurzaamheid, een gezond leefklimaat en 
energieverbruik is gedacht. Het gehele gebouw wordt verwarmd 
middels LT-vloerverwarming aangesloten op warmtepompen en 
voorzien van gebalanceerde luchtbehandeling. In de nieuwbouw 
komt een luchtwarmtepomp voor de LT-vloerverwarming. Op de 
daken komen meer dan 300 PV-panelen. 

HR Bouw Kalkzandsteen B.V. • Meidoornstraat 92 
2861 VL Bergambacht • info@hrbouwkalkzandsteen.nl

www.hrbouwkalkzandsteen.nl

‘Superfijne 
samenwerking’

De binnenmuren in de nieuwbouw van het 

gerevitaliseerde onderwijscomplex van 

ZMLK-school De Ark en kinderdagcentrum 

Bloemendaal in Gouda zijn gemaakt van 

kalkzandsteen. Ze zijn opgebouwd uit grote 

blokken van één meter bij 65 centimeter met een 

gewicht van 230 kilogram die zijn verlijmd door de 

medewerkers van HR Bouw Kalkzandsteen BV uit 

Bergambacht. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het 

verlijmen van alle soorten kalkzandsteen, zowel 

handblokken als elementen. 

HR Bouw Kalkzandsteen, dat veel actief is in de 

woningbouw en dan vooral in het midden van het 

land, voltooide dit project in twee etappes. Henk 

Roest, directeur en eigenaar van het bedrijf: “Het 

werkt als een soort lopende band. Eerst is telkens 

de aannemer aan de beurt, dan de staalbouwer en 

vervolgens komen wij.” Roest kijkt met plezier terug 

op dit project. “Ik word heel blij van dit soort 

klussen. De samenwerking en de afstemming met 

Van Wijnen Stolwijk was superfijn.”

Gouda • ZMLK-school De Ark en KDC Gemiva
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IJsselmonde is gespecialiseerd in het aanbrengen 
van buitengevelisolatie voor nieuwbouw, renovatie 

en transformatie van woningen en gebouwen.

Meer informatie? www.ijsselmonde.org
Stolwijkstraat 45
3079 DN Rotterdam

010 - 482 3785
info@ijsselmonde.org

‘Buitengevelisolatie 
zorgt voor 

energetische boost’

De buitengevelisolatie van het gerevitaliseerde 

onderwijsgebouw van De Ark en kinderdagcentrum 

Bloemendaal is aangebracht door IJsselmonde 

Buitengevelisolatie. Er is gekozen voor lichtgrijs 

gestucte gevelisolatie voor zowel de nieuwbouw 

als de bestaande bouw, waardoor het oude en het 

nieuwe gebouwdeel tonen als één geheel.

De stukadoors van het in Rotterdam gevestigde 

IJsselmonde hebben daartoe eerst blokken 

polystyreen aangebracht, dan een stuclaag en 

vervolgens sierpleister. Veruit het meeste stucwerk 

is met de hand verricht. 

“We hebben alleen de kopgevel gespoten,” vertelt 

directeur en projectleider Bas Boere. “Dat doen we 

bij grote aaneengesloten oppervlakten. We 

beschikken daarvoor over een spuitwagen die we 

zelf hebben ontwikkeld. Die beschikt over een 

eigen stroomvoorziening, watertank, compressor 

en een silo voor tweeduizend kilo weefselmortel of 

sierpleister. Zo kunnen we per dag 500 m² 

verwerken.”

Door de metamorfose knapt het schoolgebouw 

niet alleen esthetisch flink op, ook energetisch is er 

sprake van een sterke verbetering. “De Rc-waarde 

stijgt van 2 naar 6,” zegt Boere hoorbaar trots. Voor 

IJsselmonde Buitengevelisolatie is het 

schoolgebouw in Gouda een middelgrote klus. “We 

doen van alles, van tweehonderd woningen tot 

ziekenhuizen en tal van andere utiliteitswerken. 

Hoofdzakelijk in het westen van het land. En dan 

vooral renovaties. Daar hebben we onze handen vol 

aan.”

Het hele gebouw wordt voorzien van 
gebalanceerde luchtbehandeling.

ZMLK-school De Ark en KDC Gemiva • Gouda
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Het uiteindelijke complex voldoet ook wat betreft hergebruik en 
energieprestaties ruimschoots aan alle wensen en eisen.
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Op de daken komen meer dan 300 PV-panelen.

ZMLK-school De Ark en KDC Gemiva • Gouda
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ZEKER VAN AANDACHT
ZEKER VAN VAKWERK

ZEKER VAN DORP

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

Benieuwd wat wij voor u kunnen 
betekenen? Neem dan contact met ons 
op, we helpen u graag verder. Scan de QR-
code voor contact met onze vestigingen.

vandorp.eu | werkenbijvandorp.eu

AdvertentieVanDorp_algemeen03112021_afloop.indd   1AdvertentieVanDorp_algemeen03112021_afloop.indd   1 3-11-2021   15:37:433-11-2021   15:37:43

Totaalpakket voor al 
het installatiewerk

Zowel al het elektrotechnische als al het 

werktuigbouwkundige installatiewerk in het 

gerevitaliseerde onderwijscomplex van De Ark en 

Bloemendaal wordt verricht door installateur Van 

Dorp. Dit in nauwe samenwerking tussen Van Dorp 

Zoetermeer en Van Dorp Rotterdam, dat is gevestigd 

in Capelle aan den IJssel.

De installateur maakte in nauw overleg met de 

opdrachtgevers een eigen ontwerp dat helemaal is 

afgestemd op de doelgroep. Zo vindt de koeling in 

de nieuwbouw, waar kinderdagcentrum 

Bloemendaal komt te zitten, plaats middels een 

inductie-unit en niet via de LTV-vloer(verwarming), 

omdat de kinderen veel op de vloer zitten. In de 

hoogbouw worden de vloeren zowel verwarmd 

als gekoeld via LTV. Ook is het hoogbouw voorzien 

gebalanceerde, CO2-gestuurde ventilatie met WTW-

installaties. 

Op elektrotechnisch gebied realiseert Van Dorp 

onder meer de led-verlichting met 

aanwezigheidssensoren, het PV-systeem voor de 

332 zonnepanelen, een nieuwe transformator, de 

gebouwgebonden brandmeld- en 

ontruimingsinstallatie, voorzieningen voor het 

toegangscontrolesysteem en de smartboards, de 

intercom, de decentrale noodverlichting met 

power-leds en het KNX-gestuurde 

zonweringssysteem.

Volgens projectleider Sylvester Winkelhof, tevens 

penvoerder namens Van Dorp, verloopt het 

installatiewerk naar wens. Dat is mede te danken 

aan de veelzijdigheid van de installateur, meent hij: 

“We kunnen als Van Dorp een totaalpakket 

aanbieden. En er is maar één contactpersoon. Dat 

ervaren onze opdrachtgevers als zeer prettig.”
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‘Meedenken over de beste afbouwoplossing 
inspireert’

Natuurlijk: het standaard afbouw- en stucwerk zit ook bij Blanken Afbouw in het repertoire. En nieuwbouw of een 

reguliere renovatie, om maar eens een paar specialiteiten te noemen. Maar voor Dennis Blanken, directeur en 

eigenaar van Blanken Afbouw, begint het werk al tijdens het voortraject, wanneer hij samen met de opdrachtgever op 

zoek gaat naar de beste oplossing. 

“Dat is toch wel een van de leukste dingen van het vak,” vertelt hij. Bij de revitalisatie van het scholencomplex voor 

ZMLK-school De Ark en kinderdagcentrum Bloemendaal in Gouda kwam Blanken wat dat betreft volop aan zijn 

trekken. 

Blanken Afbouw heeft in Gouda het stucwerk, het aanbrengen van glasvliesbehang en het sauswerk uitgevoerd. Dit in 

goed overleg met hoofdaannemer Van Wijnen Stolwijk en de opdrachtgevers. Daaraan voorafgaand brachten de 

medewerkers van het bedrijf eerst alle betonkolommen op kleur. “Dat scheelt heel wat afplakwerk en dus tijd en 

geld,” licht Blanken toe. “Maar die keuze heeft goed uitgepakt. En dat werkt inspirerend.”

ZMLK-school De Ark en KDC Gemiva • Gouda
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Opdrachtgever
Stichting Klasse, Gouda

Opdrachtgever
Gemiva-SVG Groep, Gouda

Constructeur
Constructiebureau van der Laar, 
Eindhoven

Installatie adviseur
Galjema installatie, Zoetermeer

Architect
KOW Architecten, Den Haag & 
Eindhoven

Hoofdaannemer 
Van Wijnen Stolwijk, Stolwijk

Totaal installateur
Van Dorp Installaties, Zoetermeer

Kalkzandsteen lijmwerk 
HR Bouw Kalkzandsteen BV, 
Bergambacht

Gevelisolatie en steiger
IJsselmonde Gevelisolatie, 
Rotterdam

Stuuk-en behangwerk
Blanken Afbouw, Bergambacht

Hekwerken 
Trahecon, Waalwijk

Vloerbedekking
Wurks, Gouda

Aluminium buitenpuien 
Kolf en Molijn, Emmeloord

Bouwprogramma
Ver(nieuw)bouw t.b.v. ZMLK-school 
De Ark en KDC Gemiva-SVG Groep
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Breda Bouw bouwt 

Met aandacht voor duurzaamheid

nieuwe geitenmelkpoederfabriek 
Etten-Leur
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De nieuwe fabriek 
wordt ongetwijfeld een 
imposante verschijning.
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“De nieuwe geitenmelkpoederfabriek in Etten-Leur is echt een uitdaging 
voor ons”, zegt Remko Hornman, senior projectmanager bij Breda Bouw. “We 
hebben nog nooit zo’n grote zuivelfabriek gebouwd als deze. Wel kleinere, 
daar hebben we veel ervaring mee opgedaan die we hier kunnen toepassen. 
Maar hier gaat het naast deze ervaring ook om het samenwerken met de 
collega aannemers SiccaDania, SPIE en J-Tec. Het is één groot regieproject 
waarbij voortdurende afstemming essentieel is.”

‘Duurzaamheid is een belangrijke drijfveer bij het

ontwerp en de bouw van de nieuwe fabriek’

Breda Bouw wordt vaak ingehuurd voor 
projecten die niet standaard zijn, vertelt 
Hornman verder. “Daar ligt ook vooral onze 
expertise. Voor de geitenmelkpoeder-
fabriek in Etten-Leur zorgen we vooral voor 
de bouwkundige en de civiele zaken. We 
delen ook het terrein bijvoorbeeld volledig 
in, compleet met riolering, asfaltering en 
verdere infra. Met vier man in de supervisie 
runt Hornman zijn geoliede 
regieorganisatie en stuurt hij de vele 
onderaannemers efficiënt aan. De bijna 
twintig meter hoge sproeidroogtoren en 
indampers die op de bouwplaats 
ingehesen moeten worden, zijn een 
uitdaging op zich. “Ook dat vergt heel 
nauwe samenwerking tussen en 
afstemming met de andere aannemers”, 
zegt Hornman. “Je moet als bouwbedrijf 
ook goed kunnen improviseren bij een 
project als dit. Elke dag kan er wel een 
situatie zijn waardoor je je oorspronkelijke 
plan moet bijstellen. Alleen als je over een 
heel flexibele organisatie met veel ervaring 
beschikt, kun je zo’n grote klus als deze 
succesvol afronden.”

Groot en toch compact
Het terrein waarop de geitenmelk-
poederfabriek gebouwd wordt, beslaat 
zo’n 150 bij 80 meter. “Aan de ene kant is 
dat groot, aan de andere kant is het als je 
alle materialen ziet, klein en compact. Dat 
is ook het knappe van het ontwerp van 
ingenieursbureau Iv-Industrie.” De nieuwe 
fabriek wordt een imposante verschijning. 

Geitenmelkpoederfabriek • Etten-Leur

Het gebouw heeft een totale hoogte van 
23 meter waarbij de aandachttrekkende 
procesonderdelen volledig in het gebouw 
zullen staan. De fabriek beslaat op locatie 
ruim 10.000 m² grond. Naar verwachting 
zal de fabriek 30 nieuwe banen opleveren.

Een duurzaam pand
Duurzaamheid is een belangrijke drijfveer 
bij het ontwerp en de bouw van de nieuwe 
fabriek. Hornman: “Er worden bijvoorbeeld 
diverse warmtepompen geïnstalleerd 
zodat de restwarmte van het 
productieproces omgezet kan worden in 
nuttige energie. Ook draagt het ontwerp bij 
aan een vermindering van de CO2-uitstoot. 
Het is het streven van de Emmi Group om 
in 2050 volledig energieneutraal te zijn, dus 
met een uitstoot van zero.”

Toenemende vraag
De nieuwe geitenmelkpoederfabriek komt 
tegenover de huidige geitenmelkpoeder-
fabriek van  de Bettinehoeve te staan. Deze 
fabriek is 15 jaar geleden opgezet maar 
doordat de vraag voor geitenmelk 
wereldwijd steeds meer aantrekt, 
ontstond er behoefte aan een grotere 
fabriek. Eigenaar Emmi Group uit 
Zwitserland licht toe dat het onder meer 
komt doordat er veel vraag naar 
geitenmelkpoeder voor babyvoeding komt, 
omdat daar relatief veel lactose-
intolerantie voorkomt, en geitenmelk een 
populair alternatief voor koeienmelk is 
gebleken.
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Het gebouw heeft een totale hoogte van 23 meter.

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

B reda
ouw
B

Breda Bouw bv
Oosterhoutseweg 131 A
4847 DB Teteringen
T 076 - 581 03 54
info@bredabouw.nl
www.bredabouw.nl

BTW nr:NL004508415B01
KVK nr: 20037000

IBAN: NL79INGB 0656562110
G-rek: NL11INGB0996074392

 Meer dan 4
0 jaar

Betrokken B
ouwers!!

UTILITEIT & INDUSTRIE

WONINGBOUW

ONDERHOUD & SERVICE

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging waarbij je werkt aan bijzondere
en unieke projecten? Dan maken wij graag kennis met je.

Calculator
Werkvoorbereider Voorman timmerman

Timmerman

Voor meer informatie over de vacatures: www.bredabouw.nl
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Staal, het is onze 
tweede natuur
EBRS staalconstructies
Ontwerpen, construeren en monteren van 
maatwerk staalconstructies in een hand.

Bel: 0162 46 09 96  •   www.ebrs.nl

Geitenmelkpoederfabriek • Etten-Leur

‘Het is een project vol 
uitdagingen’

“De complexiteit van de verschillende materialen, 

vaak ook in combinaties, en strenge 

voedselveiligheidseisen maakten ons aandeel in de 

bouw van de nieuwe geitenmelkpoederfabriek in 

Etten-Leur uitdagend”, zegt Peter de Kok.

De Kok leidt EBRS Staalconstructies, een 

gespecialiseerd staalbouwbedrijf uit Oosterhout. 

Veertien jaar geleden is hij alleen begonnen, 

inmiddels werken er ruim twintig specialisten voor 

grootse projecten door heel Nederland. “We werken 

het liefst aan moeilijke opdrachten, met moeilijke 

hoeken of onbereikbare plaatsen. Bij de 

geitenmelkpoederfabriek stonden we bijvoorbeeld 

voor de uitdaging beton op staal te bevestigen, en 

andersom”, legt hij uit. 

RVS tranenplaatvloer
“Er wordt onder meer een grote RVS tranenplaatvloer 

van 8 x 8 meter geëngineerd, gemonteerd en als 

volledige plaat gelast op locatie. Dat zijn 

uitdagingen die ons wel liggen. Net als voor de 

verschillende soorten trappen die er aangebracht 

zijn. De een van RVS, de ander verzinkt, de derde van 

staal, net zoals het in het voedselveiligheidsplan met 

de verschillende zoneringen paste.”

Turn-key opleveren
EBRS is nu halverwege de opdracht, waar ze met 

gemiddeld tien man aan gewerkt hebben. In februari 

wordt de grootste inspanning geleverd, en in juni 

wordt de gehele fabriek turn-key opgeleverd.
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Aannemingsbedrijf Van de Camp - Verstegen B.V.

www.vdcampverstegen.nl
Polderweg 6, 5391 KP Nuland / tel.nr. 073-5322068/ fax.nr. 073-5323199

Ruimtebenoemingen

Ruimtenummering+naam Opp. (m²) Hoogte t.o.v.
peil

A.-02.01 Kelder 28,0 m² 4500-P

A.-01.01 Liftput 2.9 m² 1400-P

A.00.01 Begane  grond 364,2 m² P=O

A.00.02 Machineruimte 1 40,0 m² P=O

A.00.03 Machineruimte 2 20,0 m² P=O

A.00.04 Laadruimte 144,85 m² P=0

A.01.01 Silo 1 7,0 m² P+4500

A.01.02 Silo 2 7,0 m² P+4500

A.01.03 Silo 3 7,0 m² P+4500

A.01.04 Silo 4 7,0 m² P+4500

A.01.05 Silo 5 7,0 m² P+4500

A.01.06 Silo 6 7,0 m² P+4500

A.01.07 Silo 7 7,0 m² P+4500

A.01.08 Silo 8 7,0 m² P+4500

A.01.09 Silo 9 7.0 m² P+4500

A.01.10 Silo 10 7,0 m² P+4500

A.01.11 Silo 11 7,0 m² P+4500

A.01.12 Silo 12 7,0 m² P+4500

A.01.13 Silo 13 7,0 m² P+4500

A.01.14 Silo 14 7,0 m² P+4500

A.01.15 Silo 15 7,0 m² P+4500

A.01.16 Silo 16 7,0 m² P+4500

A.02.01 1ste verdiepingsvloer 253,9 m² P+9000
A.02.02 Ruimte
transportsysteem 149,5 m² P+9000

A.03.01 Silo 17 7,0 m² P+14600

A.03.02 Silo 18 7,0 m² P+14600

A.03.03 Silo 19 7,0 m² P+14600

A.03.04 Silo 20 7,0 m² P+14600

A.03.05 Silo 21 7,0 m² P+14600

A.03.06 Silo 22 7,0 m² P+14600

A.03.07 Silo 23 7,0 m² P+14600

A.03.08 Silo 24 7,0 m² P+14600

A.03.09 Silo 25 7,0 m² P+14600

A.03.10 Silo 26 7,0 m² P+14600

A.03.11 Silo 27 7,0 m² P+14600

A.03.12 Silo 28 7,0 m² P+14600

A.04.01 2de verdiepingsvloer 246,5 m² P+16000

A.05.01 3de verdiepingsvloer 246.5 m² P+22000

A.06.01 4de verdiepingsvloer 108,9 m² P+25500
A.07.01 5de verdiepingsvloer 392,7 m² P+29000

A.08.01 6de verdiepingsvloer 107,5 m² P+32000

A.09.01 7de verdiepingsvloer 452,7 m² P+35000
A.10.01 8de verdiepingsvloer 592,5 m² P+41705

Prefab beton 100mm
I.h.w.g. beton
Sandwichpaneel 80mm
Roostervloer
IJzeren constructie

Arceringen conform NEN 47
Damwandbeplating, 35mm

Kunststof wand

Bosschebaan 37
5384 VX Heesch
Telefoon: 0412 - 745 052             www.betolinq.nl

het fundament onder uw bouwplannen

Opdrachtgever
Emmi Javelin BV, Tiel

Leverancier poeder transport en opslag
J-TEC Material Handeling, Kapellen (B)

Leverancier proces apparatuur
SiccaDania, Birkerod (DK)

Ontwerp en coördinatie
Iv-Industrie BV, Papendrecht

Hoofdaannemer 
Breda Bouw BV, Teteringen

Leverancier utiliteiten
SPIE BV, Breda

Betonwerken
Betolinq Aannemers, Heesch

Staalconstructie
EBRS Staalconstructies, Oosterhout

Bouwprogramma
Bouwen nieuwe geitenmelkpoederfabriek 
Etten-Leur

Bij de bouw van de staalconstructie stond men voor de 
uitdaging beton op staal te bevestigen, en andersom.
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Brandweerkazerne Almere Poort • Almere Poort

Zo moet het er uit 
zien in april 2022.
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Tekst: Rien Tholenaar 
Foto’s: Work4Media & Jorritmsa Bouw BVIB

Strategische en duurzame  

Een tweede thuis  
keuzes bij bouw nieuwe kazerne  
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Jorritsma Bouw BV uit Bolsward bouwt in opdracht van de gemeente Almere een nieuwe brandweerkazerne nabij 
Almere Poort. De Friese bouwonderneming is als bouwkundig en coördinerend aannemer bij dit project betrokken. 
“We zijn in mei 2021 met de bouw gestart en de oplevering staat in april 2022 gepland”, vertelt projectleider Addy 
Sonneveld. 

‘De kazerne is voor brandweerlieden een soort 

van tweede huis waar men veel tijd doorbrengt’

De nieuwe kazerne aan de Argonweg in 
Almere komt in de plaats van de huidige 
brandweerkazerne aan de Markerkant. 
De nieuwe locatie van de 24/7 bemande 
brandweerkazerne voorziet niet alleen in 

een sterke modernisering van de huis-
vesting van het brandweerteam, maar is 
vooral ook gericht op een betere spreiding 
en zo kort mogelijke opkomsttijden vanuit 
de verschillende brandweerposten in 

Almere. 

Comfortabel en duurzaam complex
Me-2 Architecten uit Medemblik maakte 
een ontwerp voor een herkenbaar en 

Brandweerkazerne Almere Poort • Almere Poort

De nieuwe brandweerkazerne in aanbouw.
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In de gevels wordt naast 
grijsgemêleerde bakstenen en 
strekmetaal veel glas verwerkt.

transparant gebouw dat aansluit bij de 
maatschappelijke functie van de 
brandweer. Een gebouw dat volgens de 
projectleider zeker gezien mag worden. 
“Kijk alleen maar naar de gevels, waarin 
naast grijsgemêleerde bakstenen en 
strekmetaal veel glas is verwerkt. Een 
duurzaam gebouw ook. Het wordt 
uitgerust met zonnepanelen en 
aangesloten op het warmtenet. Duurzame 
installaties, triple beglazing en 
hoogwaardige isolatie zorgen voor een 
zeer laag energieverbruik.”  

Alles van de brandweer onder één dak
Addy vertelt dat in de hele opzet van de 
nieuwe kazerne nadrukkelijk rekening is 
gehouden met de wensen van de 
brandweerlieden. “Dat komt goed tot 
uitdrukking in dit tweelaagse gebouw. In 

de nieuwbouw kunnen de brandweer-
voertuigen worden geparkeerd en 
onderhouden. Daarnaast komen er een 
verblijfsruimte met slaapkamers voor 
24-uursdiensten en werk-, sport-, 
instructie- en kantoorruimtes. De boten en 
aanhangwagens van het duikteam krijgen 
een eigen plek op het terrein. Het 
binnenterrein is groot genoeg voor 
oefeningen, zoals het openknippen van 
autowrakken. Leuk is dat ook de 
jeugdbrandweer binnen het complex een 
eigen honk krijgt.”

Praktisch en huiselijk
De nieuwe kazerne heeft een bruto 
vloeroppervlak van circa 2.410 m². Naast 
de stijlvolle gevelaanzichten is ook de 

afwerking binnen van een hoog niveau. De 
remise/opstelplaats – waar straks zeven 
brandweerauto’s klaar staan om uit te 
rukken – en de pvc-vloeren en betegelde 
wanden in de diverse vertrekken, zijn 
zowel mooi als praktisch en onderhouds-
vriendelijk. “De kazerne is voor 
brandweerlieden toch een soort van 
tweede huis waar men veel tijd 
doorbrengt. Dat zie je ook terug in de grote 
professionele keuken, de kantine, 
recreatieruimte en slaapkamers.” 

Almere Poort • Brandweerkazerne Almere Poort
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Brandweerkazernes 
hebben vaak iets 

iconisch 
ME-2 Architecten uit Medemblik ontwerpt 

woningen en appartementen, utiliteitsbouwwerken, 

bedrijfsgebouwen en openbare ruimten. “In de 

afgelopen jaren hebben wij als bureau meerdere 

brandweerkazernes mogen ontwerpen. Na een 

selectie van de gemeente Almere zijn we samen 

met andere bureaus uitgenodigd om onze visie te 

presenteren voor de nieuwe kazerne Almere Poort. 

Onze inbreng werd gekozen”, vertelt architect Mike 

Olthoff.  

Combinatie van werken, rusten en ontspannen
“Brandweerkazernes hebben vaak iets iconisch”, 

vertelt Mike. “Ze staan op strategische plaatsen 

in het zicht. De brandweer heeft per definitie iets 

stoers en onverzettelijks. Dit daagt architecten uit 

om daar in het ontwerp iets mee te doen.” Bij de 

kazerne in Almere springt de langgerekte gevel 

langs de busbaan direct in het oog. Het geeft het 

gebouw een robuuste uitstraling aan de 

buitenzijde en voorkomt zicht op het binnenterrein. 

Het praktische en functionele van het werkgebied 

is zorgvuldig gecombineerd met het huiselijke van 

de woonkamer en slaapvertrekken. 

Er komt o.a. een verblijfsruimte met 
slaapkamers voor 24-uursdiensten.
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Met zo’n 50 gedreven medewerkers ondersteunt en ontzorgt Radiair 
Totaalinstallatie haar klanten al meer dan 40 jaar met oplossingen op het gebied 

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

kunnen wij meedenken en meepraten met technologische installaties.

Totaalinstallateur

Duurzame 
samenwerking

Advies Ontwerp Realisatie

Nazorg & BeheerDuurzame 
technieken

Gezond en fris 
binnenklimaat

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

‘Technische installatie brandweerkazerne moet 
feilloos werken’

Bij de huisvesting voor noodhulpdiensten, zoals politie, ambulance en brandweer, worden er extra strenge eisen 

gesteld aan de feilloze werking van de technische installatie. Bij Radiair Totaalinstallatie uit Lopik schrikken ze daar 

niet van terug. “Wij weten bij elk project precies wat er van ons verwacht wordt. Dat is bij het installatiewerk bij de 

nieuwe brandweerkazerne in Almere Poort niet anders”, vertelt projectleider Arno Wilbrink.

Radiair is gespecialiseerd in het verzorgen van complete werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties. “Wij 

richten ons vooral op utiliteitsbouw. Voor deze nieuwe brandweerkazerne nemen wij de volledige prevente en 

non-prevente elektrische installatie voor onze rekening. De prevente installatie is feitelijk een noodstroom-

voorziening die bij het uitvallen van de stroom via een aggregaat de elementaire systemen draaiende houdt. Denk 

aan de verlichting, elektrische bediening van de loop- en roldeuren en uiteraard de data- en communicatiesystemen. 

Dat is zeker voor de brandweer van groot belang.”

Bedrijfszekere en duurzame installatie 
Naast bedrijfszekerheid is er bij de installatie in de nieuwe brandweerkazerne ook veel aandacht voor duurzaamheid 

en energiebesparing. De zonnepanelen op het platte dak, de intelligente ledverlichting en de laadpalen voor 

elektrische auto’s op het parkeerterrein zijn daar mooie voorbeelden van.
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Het gebouw wordt uitgerust met zonnepanelen en aangesloten op het warmtenet.
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Opdrachtgever
Gemeente Almere

Adviseur
Sijperda-Hardy, IJlst

Architect
ME-2 Architecten, Medemblik

Hoofdaannemer
Jorritsma Bouw, Bolsward

E-installateur
Radiar BV, Lopik

W-installateur
Wouda Installatietechniek, Dronten

Civieltechnische werkzaamheden
Van Gelder, Nijkerk

Bouwprogramma
Bouwen nieuwe brandweerkazerne Almere 
Poort

Bouwperiode
Mei 2021 – april 2022

Bruto vloeroppervlakte
5.000 m2

‘In de hele opzet 
van de nieuwe 

kazerne is 
nadrukkelijk 

rekening 
gehouden met de 

wensen van de 
brandweerlieden’
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Tekst: Heidi Peters 
Foto’s: Bouwmij Hendriks BVIB

Constructieve uitdaging tussen 

Het nieuwe multifunctioneel 
centrum ziet er prachtig uit.

Modern multifunctioneel centrum met opvallende uitstraling

oud en nieuw  
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Van MFC De Boerhoorn in Rolde bleef de sportaccommodatie overeind, de rest ging tegen de 
vlakte om ruimte te maken voor het nieuwe MFC en het ELC. Dit gebouw, met uitkragende gevels en 
constructievloeren die doorliepen tot in de bestaande bouw, had de nodige constructieve achter-de-
oren-krab-momenten. “Met onze zelfgekozen constructeur zijn we er goed uitgekomen.”

De uitkragende gevels en constructievloeren lopen door tot in de bestaande bouw.

MFC De Boerhoorn • Rolde
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Henk Diphoorn is projectleider bij Bouwmij Hendriks BV uit 
Assen, de hoofdaannemer voor het nieuwe MFC in Rolde, 
waarvan de gemeente Aa en Hunze, samen met diverse 
zorgaanbieders, het ELC, opdrachtgever was. “Het nieuwe 
deel is naadloos aan het bestaande sportcentrum gebouwd. 
Dit maakte het constructief een ingewikkelde constructie. Een 
verbindingssluis was bijvoorbeeld eenvoudiger geweest. De 
constructievloeren steken door tot in het bestaande gebouw. De 
aansluiting daarvan heeft wat denkwerk gevraagd.”

Extra voorwaarde
Na de uitslag van de eerste aanbesteding bleek dat alle
 inschrijvingen boven het plafondbedrag lagen, daarmee 
was deze onrechtmatig. In de tweede aanbesteding met een 
beoordeling op basis van de beste verhouding tussen prijs en 
kwaliteit is Bouwmij Hendriks gekozen als zijnde de beste partij. 
Tevens werd als voorwaarde gesteld dat de aannemer zelf het 
ingenieurswerk naar zich toetrok. Hierdoor had de Assense 
bouwer enigszins invloed op het ontwerp, de detaillering en het 
productgebruik. Diphoorn: “Een voorbeeld is de hemel-
waterafvoer. De architect had dit achter het metselwerk 
ingetekend zodat het niet zichtbaar is. Hierdoor is de afvoer 
echter ook slecht bereikbaar. Daarom hebben we geadviseerd 
het Pluvia systeem toe te passen, dat lost veel technische 
knelpunten op.”

Opvallende uitstraling
Inmiddels is het gebouw opgeleverd. Het nieuwe deel is 
gasloos, het sportcomplex wordt nog traditioneel verwarmd. 
Het multifunctioneel centrum is optisch een prachtig gezicht. 
Ook dat vergde wat goed constructief nadenken. De muren 
bevatten veel gemetselde penanten, de eerste verdieping is 
uitkragend. Het metselwerk is deels verspringend en deels 
horizontaal, wat een opvallende uitstraling geeft. “De 
samenwerking met beide opdrachtgevers, de gemeente en het 
ELC, was prettig en dat geldt ook voor het overleg met de 
constructeur Alferink van Schieven die we voor dit project 
hebben aangetrokken.”

Rolde • MFC De Boerhoorn

Opdrachtgever
Gemeente Aa en Hunze

Constructeur
Alferink van Schieven, Zwolle

Architect
BDG Architecten, Zwolle

Hoofdaannemer
Bouwmij Hendriks, Assen

Gevelsteigers
STN Steigertechniek Noord BV, Roden

Bouwprogramma
Niewbouw van multifunctioneel centrum De 
Boerhoorn in Rolde

Bouwperiode
Oktober 2020 – oktober 2021

Industriebouw • december 2021 • 103

https://www.bouwmijhendriks.nl/project/rolde-mfc-de-boerhoorn-1/
https://www.a-vs.nl
https://www.aaenhunze.nl
https://www.a-vs.nl
https://www.bdgarchitecten.nl
https://www.bouwmijhendriks.nl/project/rolde-mfc-de-boerhoorn-1/


MFC De Boerhoorn • Rolde

Thuis in elk 
steigersysteem

Steigertechniek Noord BV uit Roden was 

verantwoordelijk voor de steigerbouw in en om 

MFC De Boerhoorn. Directeur Jahil 

Bruggemann: “Wij werken veel samen met 

hoofdaannemer Hendriks, wij zijn hun vaste 

steigerbouwer. Elke keer weer is het een goede 

samenwerking, ook nu.”

“Vooraf krijgen we de tekening van de 

bouwengineer, waar we vervolgens kritisch 

naar kijken of het inderdaad zo kan. Bij MFC De 

Boerhoorn was er een goede voorbereiding, we 

zijn amper ruis tegengekomen.” Steigertechniek 

Noord plaatste bij De Boerhoorn zowel 

gevelsteigers als ondersteuningssteigers 

binnen voor ondersteuning van het nieuwe 

vloer. “Niet iedereen doet dat laatste, het vergt 

toch wat meer kennis en techniek.

Wij onderscheiden ons daarnaast ook nog 

doordat we met meerdere Nederlandse

 steigersystemen werken. We kennen ze 

allemaal en kunnen wel zeggen dat we in 

verschillende soorten systemen gespecialiseerd 

zijn. Voor de ondersteuning in De Boerhoorn 

werkten we met het Kwik steigersysteem. 

Hendriks heeft een eigen materieeldienst met 

eigen steigerwerk en daar gaan wij vervolgens 

mee aan de slag.”

Bruggemann heeft een jarenlange 

steigerervaring in z’n portfolio. Na 11 jaar als 

zzp’er te hebben gewerkt, richtte hij in 2018 

Steigertechniek Noord BV op dat inmiddels uit 

20 personen bestaat. Steigertechniek Noord 

werkt in Noord-, Oost- en Midden-Nederland.

Het metselwerk is deels verspringend en deels horizontaal.

Industriebouw • december 2021 • 104



Rolde • MFC De Boerhoorn

Steigertechniek Noord B.V. 

is een gerenommeerd ISO 

en VCA gecertifi ceerd 

bedrijf dat gespecialiseerd 

is in het monteren, 

demonteren van gevel-

steigers en tijdelijke 

ondersteuningsconstructies.

1e energieweg 14g

 9301 LK Roden

Wij zijn met name actief in Noord, Oost en Midden 

Nederland. Onze werkzaamheden voeren wij uit in 

de Civiele, Utiliteit en Woningbouw. Met ruim 20 jaar 

ervaring weten wij de meest uitdagende projecten 

tot een succesvol einde te brengen. Steigertechniek 

Noord B.V. werkt met diverse steigersystemen en 

gaat geen uitdaging uit de weg.

Steigertechniek Noord B.V. is een betrouwbare 

partner in de steigerbouw. Waar nodig zullen wij u 

begeleiden en adviseren om de juiste beslissingen te 

nemen op het gebied van ontwerp tot (de)montage 

gevelsteigers en ondersteuningsconstructies.

Dankzij de nieuwbouw kan het MFC weer jaren vooruit.
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In het Limburgse Spaubeek is afgelopen 
oktober een brede maatschappelijke 
voorziening gerealiseerd, in opdracht van 
de gemeente Beek. De BMV bevat een 
Integraal Kindcentrum met school en een 
sportvoorziening, een gezondheids-
centrum en een ontmoetingsruimte met 
horecafaciliteiten. Daarnaast vinden 
meerdere verenigingen en andere 
organisaties er onderdak.

Multifunctionele indeling
De BMV is opgebouwd in een aantal 
kleinere gebouwtjes. Architectenzaak, 
die ontwikkeling en ontwerp op zich 
nam, omschrijft het als ‘een verzameling 
van kleinere gebouwtjes ontworpen die 
ontspannen tegen elkaar aan leunen’. Het 
gebouw heeft een hoofd- of vooringang, 

De nieuwe brede maatschappelijke 
voorziening in Spaubeek mag met 
recht ‘breed’ genoemd worden. 
Een integraal kindcentrum, 
een gezondheidscentrum, vele 
verenigingen, een horecafaciliteit, 
voor heel Spaubeek wat wils.

De gebouwen hebben een mooie, lichte uitstraling.

MFC • Spaubeek

van waaruit de bezoeker via de centrale 
foyer alle functionaliteiten, huurders en 
gebruikers kan bezoeken. Van bovenaf 
gezien kun je stellen dat de BMV, met een 
bruto vloeroppervlakte van 3.600 m², 
waarvan 500 m² verenigingsloods, is 
opgedeeld in zones. Er is een verenigings-
zone, sportzone, schoolzone, 
gezondheidscentrum en horeca. In totaal 
maken er 

Hout als rode draad
In de voorziening zijn veel materialen in 
hout en houttinten aangebracht, zoals 
trappen en wandbekleding. PVC-vloeren 
zijn ook in houttinten aangebracht. In het 
plafond van de aula zitten zogenaamde 
lichthappers waardoor het zonlicht speels 
naar binnen kan vallen.

‘In de voorziening zijn veel materialen in hout 

en houttinten aangebracht’
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Tekst: Heidi Peters 
Foto’s: ArchitectenzaakIB

Naadloos op de vloer

Een brede maatschappelijke voorziening (BMV) 

vraagt om een brede blik als het gaat om vloeren. 

Want zoveel doelgroepen, zoveel functionaliteiten 

en eisen aan onderhoud, duurzaamheid en kosten. 

Daarom nam hoofdaannemer Jongen 

Bouwpartners al in het voortraject contact op met 

hun vaste partner ID2 Projectinrichting uit 

Landgraaf voor een haalbaarheidsstudie. 

Directeur Pascal Franssen: “We hebben 

meegekeken naar materialen die duurzaam en 

verantwoordelijk zijn en prijstechnisch passen. En 

natuurlijk naar de materialisatie van de producten 

en de gebruikers. Op basis van de wensen en eisen 

die dan ontstaan, hebben we mogelijkheden 

voorgelegd aan de architect en de gemeente.”

ID2 Projectinrichting heeft in het hele centrum de 

vloeren gelegd en de eiken trappen gemaakt. “De 

kleurstelling van de architect is ons vertrekpunt. 

Van daaruit kijken we met welke producten we aan 

de slag kunnen om dat esthetisch vast te 

houden.” De kleedkamers van het sportgedeelte 

zijn uitgerust met een 2-componenten troffelvloer 

met holle plint en de schooltoiletten met pvc van 

de rol, met eveneens holle plinten. “Zo min 

mogelijk naden en eenvoudiger schoon te maken. 

Er blijven nergens urineresten achter. De school 

zelf heeft een onderhoudsarme pvc vloerafwerking 

en in de schoonloopzones liggen 

schoonlooptegels. Die zijn veel eenvoudiger op te 

pakken en te reinigen dan grote matten. Zo 

hebben we overal passende keuzes gemaakt.”

ID2 legt meer dan 75.000 m² per jaar, werkt 

merkonafhankelijk en heeft veel ervaring met 

kwaliteit, toepassing en duurzaamheid van het 

beschikbare aanbod.

ID2 Projectinrichting
Marconistraat 2 - 6372 PN Landgraaf

Telefoon +31(0)88 350 0 600
E-mail info@id-2.nl  Internet www.id-2.nl

         Vloeren               Zonwering

Innovatieve oplossingen voor creatieve ideeën
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DHL Cityhub • Zoetermeer

Hercuton bouwt all-electric 

Belangrijke bijdrage aan duurzaamheidsambitie

Cityhubs voor DHL 
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Tekst: Ton van de Laar 
Foto’s: Work4MediaIB

Om de last mile van 
het distributieproces te 
verduurzamen bouwt DHL de 
komende jaren 26 Cityhubs.
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Pakketbezorger DHL heeft een grote duurzaamheidsambitie. Het bedrijf 
wil in 2050 volledig CO2-neutraal opereren. Om de last mile van het 
distributieproces te verduurzamen bouwt DHL de komende jaren 26 
Cityhubs, kleine distributiecentra, aan de rand van diverse steden, om van 
daar uit met elektrische voertuigen de binnensteden in te gaan. Een aantal 
van deze Cityhubs wordt gebouwd door Hercuton. Martin van Straten is 
planontwikkelaar bij het bouwbedrijf uit Nieuwkuijk. Hij vertelt over het 
project.

“We hebben op dit moment vier van de 
Cityhubs in uitvoering”, zegt Van Straten. 
“In Zoetermeer, Amsterdam, Breda en 
Tilburg zijn we aan het bouwen. De 
volgende twee zijn we alweer aan het 
voorbereiden.” Alle Cityhubs worden 
gebouwd volgens een basisprincipe dat 
DHL zelf door een eigen architect en 
adviseurs heeft laten ontwikkelen. Dit 
basisgebouw bestaat uit een warehouse 
gedeelte van 1.150 m² en een klein 
kantoor van 100 m². “Per situatie wordt het 
ontwerp van het basisgebouw aangepast 
aan het perceel dat DHL heeft verworven. 
Dat aangepaste ontwerp vormt voor ons 
het uitgangspunt om het pand verder uit 
te werken. Daarbij kijken we ook goed naar 
de specifieke situatie, in verband met de 
oriëntatie, de routing en dergelijke. 
Vervolgens vragen wij voor DHL de 
omgevingsvergunning aan, waarna we 
gaan bouwen.”

Pv-panelen voorzien in energiebehoefte
De Cityhubs voldoen aan de hoogste 
BREEAM classificaties, Outstanding of 
Excellent. De gehele energiebehoefte voor 
de gebouw gebonden installaties wordt 
verzorgd door pv-panelen op het dak. 
Een gasaansluiting is er niet. Onder meer 
led verlichting, waterzuinige toiletten en 
wko-installaties zorgen voor een zo laag 
mogelijk verbruik. Verwarming van het 

DHL Cityhub • Zoetermeer

warehouse geschiedt door elektrische 
luchtverwarmers en uiteraard komen op 
het terrein laadpalen voor het elektrische 
wagenpark. 

Prettige werksfeer
Van Straten is zeer te spreken over de 
samenwerking met DHL. “Het zijn relatief 
kleine panden die we realiseren, maar bij 
elkaar vormen ze toch een groot project. 
Doordat we in het begin alle ins en outs 
goed doorgesproken hebben zijn we in 
staat om relatief korte doorlooptijden 
te realiseren. DHL is daarbij een partner 
met wie alles bespreekbaar is, ook project 
overstijgende zaken. Die goede onderlinge 
afstemming zorgt ook voor een prettige 
werksfeer. Daardoor komen wij soms ook 
tot andere inzichten over hoe we een 
project aan moeten vliegen.” Het streven 
van DHL is om de 26 Cityhubs in een 
periode van drie jaar te realiseren.

DHL streeft ernaar om de 26 Cityhubs 
in een periode van drie jaar te 

realiseren

‘Doordat we alle ins en outs goed doorgesproken hebben 

zijn we in staat op korte doorlooptijden te realiseren’
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Alle Cityhubs worden gebouwd volgens een basisprincipe dat DHL zelf heeft laten ontwikkelen.
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Seconed B.V.
Hoge Mosten 6B
4822 NH Breda
Nederland
T   +31 (0)76 560 70 90
E   mail@seconed.nl
W  www.seconed.nl

Technisch controlebureau voor de bouw

Seconed is een onafhankelijke en deskundige partner voor u in de bouw als het 
gaat om advies, toetsen, inspecteren en auditen. Seconed is TIS (Technical Inspec-
tion Service) gecertificeerd en onderdeel van de Seco Group en met al ruim 80 jaar 
ervaring en 30.000 bouwprojecten een begrip in de markt. Seconed kan met haar 
technische experts uw zekerheid in de bouw garanderen. Wij verzorgen alles voor 
u, van toetsing op alle aspecten van het Bouwbesluit, tot CC3 controles, second 
opinions, commissioning en expertise opdrachten.

Seconed, uw partner in beter bouwen!

Seconed, zekerheid in de bouw 

De gehele energiebehoefte voor de gebouw gebonden installaties wordt verzorgd door pv-panelen op het dak.

DHL Cityhub • Zoetermeer
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Seconed verzorgt kwaliteitsborging Cityhubs

Al een aantal jaren speelt Seconed als onafhankelijk kwaliteitsborger een belangrijke rol bij projecten van 

bouwbedrijf Hercuton. Vooruitlopend op de wet Kwaliteitsborging, die naar verwachting medio 2022 van 

kracht wordt, toetst en inspecteert Seconed projecten van Hercuton tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase. 

Het inschakelen van Seconed resulteert voor Hercuton onder meer in een afname van faalkosten en 

opleverpunten.

In DHL vond Hercuton een opdrachtgever die volledig achter deze aanpak staat. Wendy Roodnat, General 

Manager van Seconed, benadrukt het belang van de synergie tussen de diverse stakeholders. “Je moet een 

situatie creëren waarin je als opdrachtgever en aannemer naast elkaar staat en niet tegenover elkaar. Elkaar 

tijdig informeren en samen optrekken. Wij zijn daarover met DHL in gesprek gegaan en zij namen bij de 

aanbesteding van de Cityhubs de TIS-systematiek die wij hanteren voor het eerst op in de tender. 

Hercuton omarmt deze systematiek ook, en dat is belangrijk. Het komt wel eens voor dat aannemers de 

kwaliteitsborging inkopen bij de laagste bieder en er verder niet meer naar omkijken. Hercuton volgt de 

op- of aanmerkingen die wij maken ook daadwerkelijk proactief op. En als de opdrachtgever dat ook doet, 

dan ga je met elkaar dit ook echt daadwerkelijk beleven. Dat is wel echt heel erg gaaf”.

Marktinitiatief Proefprojecten
De Cityhubs vormen het eerste project van Hercuton waarbij onafhankelijke kwaliteitsborging ook bij 

kleinere gebouwen wordt toegepast. Roodnat: “Er loopt en subsidieaanvraag in het kader van het 

Marktinitiatief Proefprojecten. Zo kan de wet Kwaliteitsborging ook op kleinere schaal toegepast worden”.

Zoetermeer • DHL Cityhub

“Je moet een situatie creëren waarin je als 
opdrachtgever en aannemer naast elkaar staat 

en niet tegenover elkaar”
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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
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Nieuwbouw Cityhubs 
DHL

Cladding Partners BV uit Oosterhout verzorgt voor 

de Cityhubs van DHL de dak- en gevelbeplating. Het 

gaat hierbij om stalen dakplaten, sandwich 

gevelpanelen en per Cityhub enkele transparante 

Rodeca gevelpanelen. Ook verzorgt Cladding 

Partners de bekleding van de luifels. 

Projectleider Richard Hessels vertelt over het 

project. “Het verloopt prima en de samenwerking 

met Hercuton is goed”, zegt hij. “Op basis van een 

model van Hercuton hebben we het eerste project 

in Zoetermeer uitgewerkt, inclusief alle pasplaten 

en het benodigde zetwerk. Hercuton controleerde 

vervolgens op clashes, waarna wij onze elementen 

konden bestellen, die we momenteel aan het 

monteren zijn. 

Alle volgende Cityhubs, voorlopig hebben we er vier 

in opdracht, zijn variaties op deze eerste. De vorm is 

afhankelijk van de bouwkavel en soms ook van de 

eisen die de betreffende gemeente stelt. Doordat 

de eerste Cityhub zo zorgvuldig uitgewerkt is, 

zullen de overige een herhaling van zetten zijn”.

Het basisgebouw bestaat uit een warehouse gedeelte 
van 1.150 m² en een klein kantoor van 100 m².

Zoetermeer • DHL Cityhub
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Opdrachtgever
DHL Parcel Benelux, Utrecht

Hoofdaannemer design & build
Hercuton, Nieuwkuijk

Kwaliteitsborging
Seconed BV, Breda

Dak-en wandbeplating
Cladding Partners, Oosterhout

Raam-en gevelelementen
Wijnveen Alumiunbouw BV, Wageningen

Laaddocks
Novorferm Nederland, Roermon

Bouwprogramma
Diverse distributiecentra met kantoor

Bouwperiode
oktober 2021 –2024

Bruto vloeroppervlakte per Cityhub 
Circa 1.200 m2

Zoetermeer • DHL Cityhub

“We hebben op dit 
moment vier van de 

Cityhubs in uitvoering. 
In Zoetermeer, 

Amsterdam, Breda en 
Tilburg zijn we aan 

het bouwen”
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Jungheinrich 
EKS 412s.
Snelste verticale  
orderpicktruck  
met hoogste 
orderverzamel-
hoogte.

Meer informatie:

www.jungheinrich.nl/eks412s

De Jungheinrich EKS 412s is de snelste verticale orderpicktruck 

op de markt. Ten opzichte van het marktgemiddelde bedraagt 

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

ergonomische comfort en een breed scala aan hulpsystemen 

zorgen ervoor dat medewerkers zich 100% kunnen concentreren 

op hun kerntaken. 

Picken op meer dan 14 meter!

jungheinrich.nl/li-ion
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Doorlaatinrichtingen 

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

www.dipaq.nl

Advies, levering
& montage

Specialist in het 
creëren en inrichten 

van veilige industriele 
en logistieke 

werkplekken conform 
de huidige eisen

- Doorlaatinrichtingen
Schuif/inklap 
type

Tuimel 
type

Guillotine 
type

Slagboom 
type

Kantel 
type

zijaanzicht vooraanzicht vooraanzicht zijaanzicht

Schuif/inklap 
type

Tuimel 
type

Guillotine 
type

Slagboom 
type

Kantel 
type

zijaanzicht vooraanzicht vooraanzicht zijaanzicht

Modulaire veiligheidsrailing

- Veiligheidsrailing

- Aanrijdbeveiligingen
- Kolombescherming

- Veiligheidspoorten



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




